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III./1. Általános szempontok 
 

Az intenzív terápia a kiesett, felborult vagy veszélyeztetett vitális funkciók átmeneti helyettesítését, 

helyreállítását jelenti, melynek végsı célja az „oki” terápia megvalósítása, széleskörő megfigyelı, 

diagnosztikus és terápiás eljárások segítségével. Az intenzív betegellátás magában foglalja az intenzív 

megfigyelést, az intenzív kezelést és az intenzív ápolást. 

Miért igényel a beteg intenzív ellátást? 

● mert speciális tudást igényel betegsége ellátása 

● mert speciális eszközöket igényel betegsége ellátása 

● mert speciális tudású és képességő személyzetet igényel betegsége 

● mert a magas mortalitást szeretnénk csökkenteni 

● mert a palliatív ellátás is igényli az intenzív ellátást 

A halálozás leggyakoribb oka a szepszis, a többszervi elégtelenség és az elkésett vagy nem megfelelı korai 

ellátás. Az intenzív ellátás egyre fontosabb, mert nı az akut betegségekben szenvedık száma, nı a betegek 

életkora, nı kísérıbetegségeik száma, s különösen növekszik a krónikus betegségek elıfordulása. Ahhoz, hogy 

a túlélés arányát növeljük, elengedhetetlen a korai felismerés. Tudnunk kell ezért, hogy mik a figyelmeztetı 

jelek, mikor kell segítséget hívnunk. 

Az ITO alapvetı célja a felesleges felvételek csökkentése, a betegek hazabocsátásának növelése, azaz, hogy a 

betegeknek megfelelı ellátást nyújtson a reverzibilis állapotokra, különösen felügyeljen azokra, akik szoros 

megfigyelést igényelnek, akik szervelégtelenségben szenvednek, stb. Az általános cél a morbiditás és 

mortalitás csökkentése, miközben tudjuk, hogy ez roppant költséges feladat, hogy korlátozott az ágyszám, s 

hogy a becslésre használt score-ok csak a mortalitás becslésére alkalmasak. De nagyon fontos, hogy bevált 

protokollokat alkalmazzunk, és rendszeresen legyenek esetmegbeszélések. 

Az intenziv osztályokat tipusuk szerint feloszthatjuk valódi intenzív osztályra (High dependency unit), 

szubintenzív (Step-down unit) osztályra és speciális profilú intenziv osztályra (Progressive care unit). 
Az intenzív osztályos beutaláshoz az alábbi prioritási kritériumok használhatók 
1. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknek olyan ellátásra van szükségük, amely ITO-n kívül nem végezhetı 

(pl. lélegeztetés, folyamatos vazoaktív szer adagolása, folyamatos invazív monitorozás, szervpótló kezelés, 

stb.). 

2. Olyan betegek, akik állapotuknál fogva intenzív monitorozást, szükség esetén azonnali intenzív beavatkozást 

igényelnek (azaz 1-es prioritású beteggé válhatnak). 

3. Kritikus állapotú, instabil betegek, akiknél azonban az alapbetegségük természete, illetve súlyossága miatt a 

javulás esélye csekély. 

4. Intenzív ellátást nem igénylı betegek 

a) A beteg állapota jobb annál, hogysem intenzív kezelést igényeljen 

b) A beteg állapota rosszabb annál, hogysem az intenzív kezeléstıl javulás várható lenne. 

 

 

III./1. tábla Az ellátás szintjei az egyes beteg-beutalási prioritásoknak megfelelıen 

 

Prioritási szint Intermedier care Intenzív Intenzív Intenzív 

  I. II. III. 

1   X X 

2  X X X 

3 X X X  

4 X     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./1.1. Állapotfelmérés, fizikális vizsgálat 
 

A kritikusan súlyos betegek kezelése komplex feladattá vált. Az intenzív kezelés 

rendkívül drága, a kórházak összköltségeinek több mint 10%-a. A kezeléssel szemben 

támasztott igény mindig meg fogja haladni a lehetőségeket, ezért a költségek 

elosztását lehetőleg objektíven mért mutatókra szükséges alapozni. Az intenzív osztály 

ágyszáma azonban véges, ezért tudnunk kell, kit lehet, és kit kell felvenni, valamint 

kit lehet visszahelyezni a szubintenzívre vagy a hotelosztályra. Ehhez a betegeket 

osztályozni lehet aszerint, hogy nem igényel ITO ellátást (0. kategória), monitorizálást 

igényel (1. kategória), egy szervfunkció pótlását igényli (2. kategória), 

lézgzéstámogatást igényel, vagy több szerv diszfunkciója fenyeget (3. kategória). 

Az intenziv osztályos betegfelvétel folyamata a következő: 

1. Létfunkciók biztosítása → Kezeld a kóros értéket! 

2. A kiváltó ok identifikálása 

3. Integráció: adatok ismeretéből hatékony cselekvési sor 

4. Folyamatos ellátás rendszer menedzsment 

A betegvizsgálati folyamatot érdemes összehasonlítani a hagyományos belgyógyászati 

modellel. A folyamat lényege, hogy mindig vissza kell térnőnk az előző lépcsőhöz, 

lépcsőkhöz és ujra végigjárnunk a fokokat, mindaddig, míg betegünket nem 

stabilizáltuk. 

 

Az első lépés a beteg stabilizálása. Ennek első lépése a fizikális vizsgálat, aminél az 

ABC megközelítést alkalmazzuk és mindig a kóros értéket kezeljük.  

 

 Faktor Szempont 

A Airway, szabad légutak Átjárható? 

Adjunk oxigént 

B Breathing -légzés Légzésszám <25/min kóros, minta? 

C Circulation, keringés  

 

 

 

Consciusness eszmélet 

SAP/MAP/DAP 

CRT 

PP 

HF 

GCS, AVPU 

D Drug-gyógyszerek Opiát, NSAID, allergia, interakció 

E Exkréció-kiválasztás Vesztés, egyensúly, belső vesztés 

F Fluid-folyadék Hipovolémia? Kálium? 

G General-általános benyomás Általános benyomás 

 

Az alábbi szempontok figyelembevételével vizsgáljuk meg a szervrendszer, a szerv 

betegségét, a megbetegedés formáját (pl. trauma, gyulladás). A beteget 

monitorizáljuk és figyeljük meg a válaszreakciót. Erre körülbelül 15-30 percünk van. 

Ismerjük fel a kóros élettani eltérést és kezeljük, anélkül, hogy tudnánk a kiváltó okot. 

Ha nem sikerült a helyzetet normalizálni, kérjünk segítséget. Értékeljük újra a beteg 

paramétereit. 

A következő pont a kiváltó ok keresése. Fizikális vizsgálat során alkalmazzunk 

szisztémás megközelítést a szervrendszerek szerint. A vizsgálattal bizonyítsuk be vagy 

vessük el a kezdetben kialakitott hipotézisünket. Segítsen a laborvizsgálatok 

megtervezésében a vizsgálat. Mindeközben informálódjunk a gyógyszeres kezelés 

elkezdéséről vagy leállításáról. Az intenzív osztályon a beteg fizikális vizsgálata előtt 

nagyon hasznos először tájékozódni a beteg lapján a napi laborról, vérnyomásról 

(inotróp szer emeléséről). A fizikális vizsgálat során figyeljük meg a dekubitusz, seb, 

drain, szájhigiéne állapotát, az izomfogyást, a kontraktúrákat. 



DE ELŐSZÖR MOSD MEG A KEZED! 

A laboratóriumi vizsgálat során szintén célzottan járunk el. Vérgáz (pH, paO2, paCO2, 

SAT, BE), laktát, vércukor, hemoglobin és ionok (Na, K, Cl, Ca) tartoznak az első 

tájékozódáshoz.  

A beavatkozásokat a beteg monitorizálásához és a kezeléséhez használjuk. Mindig 

jól mérjük fel a beavatkozás (pl. centrális véna szúrás) hasznát és kockázatát, pozitív 

döntés esetén tervezzük meg a beavatkozást, végezzük el sterilen, fájdalommentesen a 

legnagyobb körültekintéssel és biztonsággal. 

A harmadik lépés a betegről rendelkezésre álló adatok összegyűjtése, értékelése, 

integrációja. Figyeljük meg a beteg válaszreakcióját az alkalmazott terápiára, 

figyeljük a változást monitorral. Alakítsunk ki egy kezdeti diagnózist. Ennél a lépésnél 

próbáljuk meg a homeosztázist stabilizálni, a definitív, diagnózis specifikus kezelés 

elindítását a beteg maximális komfortjának biztosításával. Szükséges a kezelés 

kórházon belüli helyének meghatározása, valamint a megfelelő kommunikáció is. 

Az utolsó lépés a beteg kezelésének rendszerezése, a dokumentáció, a team-munka a 

protokollok alkalmazása és kommunikáció a beteggel, a beteg kezelésében résztvevő 

személyzettel. 

Mindezek alapján jól látható a betegellátás egészen eltérő súlyozása a 

hagyományoshoz képest. Ez a munka speciális tudást, tapasztalatot, kommunikációt 

igényel. A beteg kritikus állapota viszont igényli az élettani értékek stabilizálását. 

Sajnos a munka igen stresszes, nagy az elvándorlás, gyakori a kiégés. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./1.2. Intenzív terápiás score-rendszerek 
 

A kórházi mortalitás (kimenetel) még hasonló betegségsúlyosság esetén is eltérı lehet a különbözı 

diagnóziscsoportban. A betegségsúlyossági rendszerek egy csoportja (APACHE II-III) az intenzív kezelést 

indokló vezetı diagnózis figyelembe vételével számolja ki a betegség súlyosságát. Az intenzív kezelést igénylı 

betegnél egyetlen fıdiagnózis megjelölése gyakran okoz nehézséget, ezért a modell nem fogja megfelelıen 

prognosztizálni a kimenetelt.  

A beteg gyógyulását az intenzív osztályon az aktuális betegségek, diagnózisok, a betegség súlyossága, a beteg 

fiziológiai rezerv kapacitása, az alkalmazott terápiára adott válaszreakció és az alkalmazott terápia jellemzıi 

határozzák meg. Egy beteg az intenzív osztályos kezelést vagy túléli, vagy nem. Ugyanakkor betegcsoportra 

számítva meg tudjuk mondani, hogy milyen a halálozás valószínősége. Azt is meghatározhatjuk, hogy a mi 

intenzív osztályunkra ez mennyire fajlagos (specifikus) illetve mennyire érzékeny. Ennek alapján az egyénre 

kiszámolhatjuk a halál bekövetkeztének valószínőségét. Megállapodás szerint az 50 % alatti kockázat 

elméletileg túlélınek számítja, 50 % feletti halálozási valószínőség elméletileg letalitás. A betegcsoportokra 

kifejlesztett rendszerek nem, vagy csak korlátozottan használhatók individuális esetekben. 

 

Specificitás (%)=jósolt túlélı betegek száma/ténylegesen túlélı betegek száma X100. 

Szenzitivitás (%)=jósolt beteghalálozások száma/ténylegesen meghalt betegek száma X100 

 

Mivel a betegség lefolyása dinamikus, a követésnek ill. a jóslásnak is dinamikusnak kell lennie, azaz többször 

kell megbecsülnünk a követés során a betegség súlyosságát. 

 

A pontrendszerek alkalmazhatók az intenzív osztályos kezelés hatékonyságának összehasonlítására, az 

intenzív osztály teljesítményének idıszakos kiértékelésére, a különbözı intenzív osztályok összehasonlítására 

és a szakmai irányelvek kialakítására, felülvizsgálatára és a klinikai vizsgálatok beválogatási kritériumainak 

kvantitativ meghatározására. A gyógyítás milyenségét csak akkor tudjuk összehasonlítani, ha a betegeket 

standardizáljuk.  

Nem használhatók a pontrendszerek a felvételre alkalmas betegek kiválogatásához, a kezelés elkezdésének, 

folytatásának, megszakításának és befejezésének megítéléséhez és a beteg intenzív osztályról történı 

elbocsátásának megítélésére. 

A betegségsúlyosság mérése a két alapelv egyikére, vagy a kettı kombinációjára épül. 

1. A beteg terápiás, diagnosztikus, monitorizálási és ápolási igénye  

2. A beteg fiziológiai statusában mérhetı eltérések. 

A ma használt prognosztikai modellek legtöbbje az utóbbi elven alapulnak, és nemcsak felvételkor, hanem 

rendszeresen követik a betegsúlyosságot a pontszám segítségével. A kóros értékekre, terápiára adhatunk 

pontszámokat, amiket összeadunk, vagy egy koefficienssel számolunk, és ezt összesítjük. 

A betegség kimenetele függ a beteg rezervkapacitásától, ami a premorbid állapotból, a beteg biológiai korából 

áll. Lebonthatjuk a rezervkapacitást szervekre, ezek legtöbbje az intenzív osztályon pótolható. Halálról akkor 

beszélünk, ha a neuroendokrin tartalékok kimerülnek. 

A konszenzuskonferencia az APACHE (Acute Physiology, Age and Chronic Health Evaluation), SAPS 

(Simplified Acute Physiology Score) és MPM (Mortality Probability Models) modelleket ajánlja a 

betegsúlyosság általános mérésére. A rendszerek a betegségsúlyosságot a várható kórházi mortalitás 

valószínőségével definiálják. Specifikus betegségsúlyossági modelleket is használunk pl szepszis, 

pancreatitis, peritonitis, trauma esetén. A kórházi mortalitás egy releváns, objektív végpont, nem befolyásolja 

szubjektív tényezı, mint pl. a morbiditás definícióhoz kötött. Használata kötelezı, mert így az eredmények 

összehasonlíthatók. Természetesen megfelelıbb lenne életminıség mérése távozás után. Az intenzív osztályos 

tartózkodás hossza, gépi lélegeztetés ideje jó kiegészítı paraméterei az intenzív osztályos munka jellemzésére. 

 

 

3.1.2. 1.tábla azAPACHE pontrendszer 

 

 



3.1.2 2. tábla a SOFA score MAP- mean arterial pressure, DA dopamin, NA, noradrenalin, A adrenalin, GCS 

Glasgow Coma Scale, MV gépi lélegeztetés, dózis ug/kg/min 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./1.3. Az intenzív terápia alkalmazásának indikációi, kontraindikációi 
 
A III./1. fejezetben leírtuk, hogy a betegek prioritás alapján milyen indikációval vehetık fel az intenziv 
osztályra. A másik lehetıség olyan diagnózisok összeállítása, amivel a betegeket mindenképpen fel kell 
vennünk az intenzív osztályra. Ezek általában szervrendszerek szerint csoportosítanak, pl. szív és érrendszer 
diagnózisai: instabil angina, aorta dissectio, III fokú AV blokk, tamponád, etc.  
Objektiv parameter modell szintén konszenzuson alapuló felvételi modell, ezért mesterségesen 
meghatározott értékeket tartalmaz. Ezen értékek vagy jelek jelentkezése esetén a beteget fel kell venni. 
Ezek az értékek a következık: 
Vitális értékek: 

Szívfrekvencia :< 40 vagy > 150 /min 
SAP < 80 Hgmm vagy 20 Hgmm-rel kevesebb, mint a beteg vérnyomása  
MAP < 60 Hgmm  
DAP > 120 Hgmm  
Légzésszám > 35 /min 

Laboratóriumi értékek 
Nátrium < 110 mmol/l vagy > 170 mmol/l 
Kálium < 2.0 mmol/l or > 7.0 mmol/l 
PaO2 < 50 Hgmm  
pH < 7.1 or > 7.7 
vércukor > 40 mmol/l 
Kálcium > 15 mg/dl 
Toxinok vagy egyéb kémiai anyagok hemodinamikailag instabil vagy neurológiailag nem intakt 
betegen  

Képalkotó eljárások 
Cerebrovaszkuláris vérzések, kontúziók, subarachnoidalis vérzés 
Öesophagus varix ruptura, uterus ruptura hemodinamikai instabilitással 
Aorta aneurysma dissecalt 

Elektrokardiogram 
ACS aritmiával, keringési instabilitással 
Kamrai tachycardia, fibrilláció 
Komplett AV blokk hemodinamikai instabilitással 

Fizikális jelek 
Pupilladiferencia eszméletlen betegen 
10 %-nál nagyobb testfelszínő égés 
Anuria 
Léguti obstrukció 
Kóma 
Status epilepticus 
Cianózis 
Tamponád 

Fontos megjegyezni, hogy nagyon sok országban a palliativ, hospice ellátás az intenzív osztályokon történik. 
Ennek megoldása és optimális menedzsmentje a következı évtized feladata lesz.  
 
A beteg elbocsátásának kritériumai 
Optimális esetben akkor bocsátható el a beteg az intenzív osztályról, ha állapota stabilizálódott, sem a kezelést 
sem a monitorizálást nem igényli a beteg állapota. Egyes nyugati országokban egy medical outreach service 
mőködik, akik a beteget követik tovább a hotelosztályokon is, mert egy szerv (pl. még dializist vagy 
fizioterápiát igényel) nem mőködik kielégítıen. Azok a betegek, akiket újra fel kell venni az intenzív osztályra 
nagyon gyakran meghalnak. A másik probléma, hogy az intenzív ágyak száma kevesebb, mint amennyi 
betegnek általában igénye van erre az ellátásra. Így sajnos a leginkább elbocsátható beteget adja egy ellátási 
szinttel lejjebb az intenzív osztályos orvos. Ezért, a szakma ajánlásai alapján, érdemes egy az intenzív osztály 
felvételéért és elbocsátásáért felelıs vezetıt kinevezni a nap 24 órájában és az erre megfelelı 



kritériumrendszert és irányelvet kidolgozni a kórházakban. 
Még a magas színvonalú intenzív osztályos ellátás sem jelenti azonban azt, hogy betegeink panaszmentesen 
távoznak az ITO-ról. A szervi és pszichés diszfunkciókat a beteg magával viszi a hotelosztályra. Az ITO-ról 
való távozás után a halálozás még mindig igen magas (cca 25%). Az ITO-ra történı ismételt felvétel 
leggyakoribb oka az életkor, a korábbi hosszú ITO kezelés, a krónikus betegségek (pl. diabetes, 
veseelégtelenség) fennállása, a kevés ITO ágy és magas ágykihasználtság, valamint a 22 óra után történı 
(éjszakai) elbocsátás. 
Az intenzív osztályról távozás után a legfıbb problémák: a szervi elégtelenség ismételt jelentkezése, az 
izomsorvadás, erıs köhögés, garatproblémák, izületi fájdalom és érzéketlenség, paresthesia a hosszú fekvés 
miatt. Gyakran számolnak be a betegek az ízlelés megváltozásáról, viszketésrıl, száraz bırrıl, alvászavarokról. 
A távozást követıen nem ritka a kardialis dekompenzáció, a csökkent szexuális funkció, iatrogén (trachea 
stenosis, idegbénulás, hegesedés) kezeléssel összefüggı panaszok. A pszichés problémák közé tartozik a 
depresszió (düh, konfliktus a családdal), szorongás (gyógyulással kapcsolatosak, pánikrohamok, halálfélelem), 
bőntudat, rémálmok, hallucinációk. A poszttraumás stressz szindróma két napnál hosszabb intenzív osztályos 
tartózkodás után gyakori (egy vagy több súlyos, életveszélyes traumás élményt követı félelem, ill. az ezzel 
kapcsolatos tehetetlenség érzésére jelentkezı jellegzetes tünetek). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

III./2. A folyadék- és az elektrolit-háztartás zavarai és kezelésük 
 

A homeostasis fogalma, a Calude Bernard által használt „Milieu intérieur” a szervezet belsı állandóságára, az 

extracelluláris tér folyamatosan szabályozott térfogatára és összetételére utal. A folyamatok elemzése négy 

nagy csoportban történik: 

- folyadékegyensúly 

- elektrolit egyensúly 

- ozmotikus egyensúly 

- sav-bázis egyensúly 

Jelen fejezet az elsı három témakörrel foglalkozik. Az egyes fejezetek a terápia szempontjából fontosabb 

élettani ismeretek ismétlését követıen az intenzív osztályon is elıforduló kórképeket ismertetik a klinikai 

tüneteken, diagnosztikán keresztül a kezelésig. Az anyagcserefolyamatok a gyakorlatban a fenti didaktikus 

felosztást nem követik, a témából adódóan az egyes fejezetek között az átfedés nem zárható ki. Ezek az 

ismétlések azonban a téma elsajátítását megkönnyítik. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
TBW: testsúly 60%-a 

ICF: testsúly 40%-a 

ECF: testsúly 20%-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./2.1. Hiperhidráció 
 
III./2.1.1. A szervezet folyadékterei 
 
A felnıtt szervezetben a testsúly átlagosan 60%-a víz. Nagyobb mennyiségő 
zsírszövet jelenlétekor, valamint az életkor elırehaladtával fellépı izomtömeg-
csökkenés kapcsán a szervezet víztartalma csökken. A testsúly 60%-át kitevı teljes 
test víztartalom (TBW) nagyobb része intracellularisan (ICF, a testsúly 40%-a), 
kisebb része extracellularisan (ECF, a testsúly 20%-a) helyezkedik el. Az ECF ¾-e  
intersticiális folyadék, ¼-e a vérplazma részét képezi.  
 

 
III./2.1.2. Folyadékforgalom  
 
Egyensúlyi állapotban a vízleadás egyenlı a vízfelvétellel (ez utóbbihoz hozzájárul 
a metabolizmus kapcsán keletkezı víz). Egy átlagos felnıtt esetében ez a 
következıképpen alakul: 
 
Vízfelvétel ml/nap 
Folyadék 1200 
Étel 1000 
Oxidációs víz 300 
ÖSSZESEN 2500 
  
Vízleadás  
Inszenzibilis 700 
Verejték 100 
Széklet 200 
Vizelet 1500 
ÖSSZESEN 2500 
 
 
III./2.1.3. Ozmoreguláció, volumenreguláció 
 



 
 
 
Az ECF a szervezet teljes 

nátriumtartalma és a 

vesék nátriumürítése 

által szabályozott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EABV: az ECF azon 

része, amely az artériás 

rendszerben a szöveti 

perfúzióban effektíven 

részt vesz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hypervolaemia, 

hiperhidráció két 

leggyakoribb oka a 

A szérum osmolalitás legfontosabb meghatározója a szérum nátriumkoncentrációja, 
melyek az ADH elválasztás és a szomjúság által szoros határok között 
szabályozottak (ozmoreguláció, lsd. III./2.4. fejezet).  

A szervezet extracellularis folyadékmennyisége (ECF) a szervezet teljes 
nátriumtartalma,   a vesék nátriumürítése által szabályozott (volumenreguláció), 
elsısorban a renin-angiotenzin-aldoszteron (RAA) rendszer, a szimpatikus 
idegrendszer és a pitvari natriuretikus peptid (ANP) által:  
● Hypovolaemia esetén a nefron afferens glomerularis artériájának 

baroreceptora aktiválja a RAA rendszert, ezáltal nátriumretenció és 
érösszehúzódás jön létre.  

● Hypotensio a sinus caroticus baroreceptora révén a szimpatikus idegrendszer 
aktivációját, noradrenalin-elválasztást eredményez 

● A hypovolaemia az ADH elválasztást is fokozza, ezzel fokozva a vesék 
vízvisszaszívását. 

● Hypervolaemia esetén a pitvari baroreceptorok aktivációja ANP-elválasztást 
hoz létre, amely nátriumürítést és vazodilatációt okoz.  

 
III./2.1.4. Effektív artériás vérvolumen (EABV, effective arterial blood 

volume) fogalma 
 
Az effektív artériás vérvolumen az extracellularis folyadéktérnek az a része, amely 
az artériás rendszerben a szöveti perfúzióban effektíven részt vesz. Egészséges 
szervezetben az ECF és az EABV egyaránt a szervezet teljes nátriumtartalmától 
függ, tehát az adekvát szöveti perfúzió a nátriumegyensúly által meghatározott. 
Kóros állapotokban (szívelégtelenség, májcirrhosis, nephrosis szindróma) azonban 
az EABV a normális vagy magas extracellularis folyadékmennyiség ellenére is 
csökkent lehet.  
 
III./2.1.5. Kóros állapotok a só- és vízháztartásban 
 
A szervezet só- és vízháztartásával kapcsolatban négy alapvetı kóros állapot 
ismerete fontos, ezek a hyponatraemia és hypernatraemia, valamint a hypovolaemia 
és hypervolaemia.  

● Hyponatraemia: nátriumhoz képest relatív víztöbblet. Ez járhat hypo-, 
normo- és hypervolaemiával is (lsd. III./2.4.1.2.2. fejezet).  

 
● Hypernatraemia: nátriumhoz képest relatív vízhiány. Ezt leggyakrabban nem 

pótolt vízhiány okozza, ritkábban hypertoniás sóoldat adása ((lsd. 
III./2.4.1.2.2. fejezet). A szőkebb értelemben vett hipohidráció (dehidráció) 
esetén a nem pótolt vízhiány miatt hypernatraemia jön létre, a sejtekbıl az 
ozmotikus viszonyok miatt víz lép ki az extracellularis térbe, tehát 
intracellularis vízhiány is van. 

 
● Hypovolaemia, hipohidráció: extracellularis folyadékhiány. Súlyos esetben a 

szöveti perfúzió csökkenésével jár. Létrehozhatja só- és vízvesztés (hányás, 
hasmenés, diuretikum-hatás, vérzés stb.), valamint csak vízvesztés (szőkebb 
értelemben vett hipohidráció, dehidráció). Elıbbi só- és vízveszteség 
arányától függıen járhat hypo/normo/hypernatraemiával, utóbbi mindig 
hypernatraemiával jár. Az egyidejő só- és vízveszteség esetén elsısorban az 
extracellularis folyadéktérbıl veszít a szervezet. Csak vízvesztéskor a teljes 
víztér (TBW) csökken, melynek kevesebb, mint fele az ECF, ezért azonos 
mértékő ECF csökkenéshez csak vízvesztés (dehidráció) esetén 2.5x-ös 
mennyiség elvesztése szükséges az egyidejő só- és vízvesztéshez hasonlítva.  
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Májcirrhosis: normális 

vagy emelkedett CO 

ellenére az EABV csök 

kent 

 
● Hypervolaemia, hiperhidráció: teljes test só- és folyadéktöbblet, ödéma 

képzıdése, normo- vagy hyponatraemia jellemzi. Szívelégtelenség, illetve 
májcirrhosis okozta hypervolaemia esetén a magas ECF ellenére az EABV 
alacsony, a hipoperfúziót kompenzáló mechanizmusok révén további 
nátrium- és vízretenció jön létre.  

 
A hypervolaemia, hiperhidráció két leggyakoribb oka a szívelégtelenség és a 
májcirrhosis. 
 
III./2.1.5.1. Szívelégtelenség 
 
A krónikus szívelégtelenség két komponense az elıreható és a visszaható 
szívelégtelenség. Az elıreható szívelégtelenség értelmében a perctérfogat (CO) 
csökken, ezáltal a szöveti perfúzió elégtelen, az EABV alacsony. Ez a fenti 
mechanizmusok alapján a RAA-rendszer és a szimpatikus idegrendszer 
aktivációjához, az ANP-elválasztás szuppressziójához vezet. A nátrium kiválasztás 
csökken, az ECF tovább nı, hypervolaemia alakul ki. A bal kamrai töltınyomás 
emelkedik, amely a Frank-Starling mechanizmus alapján a verıvolumen, ezáltal a 
perctérfogat javulásához vezet. A szívelégtelenség fokának súlyosbodásával egyre 
magasabb töltınyomás szükséges azonos verıvolumen eléréséhez. A nátrium- és 
folyadékretenció fokozódásával, valamint a visszaható szívelégtelenség miatt kis- és 
nagyvérköri ödéma alakul ki.  

Az alábbi ábra a Frank-Starling mechanizmus illusztrálására szolgál. 
Normális balkalmrafunkció esetében meredek és pozitív összefüggés van a 
töltınyomás (balkamrai preload) és a balkamrai verıvolumen vagy perctérfogat 
között (felsı görbe). A szívelégtelenség súlyosbodásával ez a görbe jobbra tolódik 
és ellapul, tehát azonos verıvolumen eléréséhez magasabb töltınyomás szükséges, 
valamint a töltınyomás további emelkedése egyre kisebb javulást hoz a 
verıvolumenben. Az enyhe szívelégtelenség kialakulásakor a balkamrafunkció 
kezdetben romlik (B pont), de a töltınyomás fokozásával normalizálódhat (C). Ez 
nyugalomban normális szöveti perfúziót jelent, azonban fizikai terhelésre 
hipoperfúzió jön létre. Súlyos szívelégtelenség esetében a normális verıvolumen 
elérése már nyugalomban sem lehetséges.  

 
 
 
III./2.1.5.2. Májcirrhosis 
 
Májcirrhosisban a perctérfogat általában normális, sıt az arteriovenosus shuntök 



miatt emelkedett is lehet, azonban a portális hipertenzió miatt a keringı 
vérmennyiség jelentıs része a splanchnicus keringés tágult vénáiban pang. Emellett 
jelentıs mennyiségő ascites alakul ki, amely szintén az ECF része. Az EABV 
csökken, a szöveti perfúzió elégtelen.  Ez a kompenzáló mechanizmusok révén, a 
szívelégtelenséghez hasonlóan további nátriumretencióhoz, hypervolaemiához, 
valamint az ascites mennyiségének fokozódásához vezet.  
Mindkét kóros állapot súlyos esetben hypervolaemiás hyponatraemiához vezethet 
(lsd. III./2.4. 1.2.2. fejezet) 
 

Irodalomjegyzék 1. Rose, Fletcher, Sterns, Forman: Clinical manifestations and diagnosis of 
edema in adults. 2012 UpToDate 

2. Rose, Sterns, Forman: Patophysiology and etiology of edema in adults. 2012 

UpToDate 
3. Berne, Levy, Koeppen, Stanton: Physiology 2004; p659-684 

 

 



 

 
 
 
 
Hipohidráció, hypovolaemia: 

extracellularis folyadékhiány.  

 

Dehidráció: hypernatraemiával járó, 

teljes test víztérbıl (TBW) történı 

vízveszteség 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./2.2. Hipohidráció 
 

A hipohidráció tágabb értelemben extracellularis folyadékhiányt, 

hypovolaemiát jelent, amelyet vízvesztés, vagy egyidejő só- és 

vízvesztés okozhat.  

Szőkebb értelemben (leginkább a dehidráció kifejezést használva) a 

hypernatraemiával járó, teljes test víztérbıl (TBW) történı 

vízvesztést értjük alatta. Tekintve, hogy a TBW-nek kevesebb, mint 

fele az ECF, azonos mértékő ECF csökkenéshez csak vízvesztés 

(dehidráció) esetén kb. 2.5x-ös mennyiség elvesztése szükséges az 

egyidejő só- és vízvesztéshez hasonlítva.  

 

III./2.2.1. Kialakulás 

 

A hipohidráció kialakulása felosztható a volumenvesztés helye 

szerint:  

 

III./2.2.1.1. Gastrointestinalis vesztés 

 
Fiziológiásan naponta 3-6 l-nyi gastrointestinalis szekrétum 

képzıdik a gastrointestinalis traktus szervei által (gyomor, pancreas, 

máj, belek), amelybıl normálisan mindössze 100-200 ml ürül ki a 

széklettel. Amennyiben a szekréció fokozódik (pl. hasmenés), vagy a 

reabszorpció csökken (hányás, draineken történı vesztés), 

volumenvesztés lép fel.  

A volumenvesztés gyakori oka a gastrointestinalis, vagy egyéb 

jellegő vérzés. 

 

III./2.2.1.2. Renalis vesztés 

 
Normális körülmények között a vesék só- és vízkiválasztása 

pontosan a bevitelhez igazított. Felnıttekben naponta 130-180 l 

glomerularis filtrátum képzıdik, melynek 98-99%-a visszaszívódik a 

tubulusokban, ezáltal naponta 1-2 l vizelet képzıdik. A tubularis 

visszaszívódás minimális zavara is jelentıs volumenveszteséghez 

vezethet.  

A veséken át történı vesztés felosztható egyidejő só- és vízvesztésre, 

valamint vízvesztésre. 

● Renalis só- és vízvesztés. Az egyidejő só- és vízvesztés egyik 

leggyakoribb oka a diuretikumok használata, melyek 

kontrollálatlan alkalmazás során súlyos volumen- és 

elektrolitzavarhoz vezethetnek. Emellett só- és vízvesztést 

okozhat a kezeletlen diabetes mellitus során létrejövı 

glucosuria is. Ritkábban jelentkezik, de súlyos só- és 

volumenveszteséghez vezethet a cerebralis sóvesztı 

szindróma (CSWS), valamint a sóvesztı nephropathiák 

(részletesebben lásd a III./2.4. fejezetben).  

● Renalis vízvesztés. Diabetes insipidus centrális és nefrogén 

formájában, az ADH termelıdése vagy hatása elégtelen. A 

tubulusok általi vízvisszaszívás hiánya miatt nagy 

mennyiségő, híg vizelet keletkezik, amely elégtelen pótlás 

esetén hipohidrációhoz és hypernatraemiához (dehidráció)



 

A hipohidráció tünetei nem szenzitívek, 

és nem specifikusak, a diagnosztikában 

a patomechanizmus mellett egyéb 

paraméterek (labor, vérgáz, 

hemodinamikai paraméterek) ismerete 

is fontos 
 

 

 

 

vezethet (részletesebben lásd a III./2.4. fejezetben).  

 

III./2.2.1.3. Bırön és légzırendszeren át történı volumenvesztés 

 
Fiziológiásan naponta 700-1000 ml folyadékveszteség történik a 

verejtékezés és a légzı rendszer általi vesztés miatt.  Láz, valamint

fokozott fizikai erıkifejtés esetén a verejtékezéssel történı vesztés 

jelentısen emelkedhet.  

A bır barrier funkciójának elvesztése jön létre égésbetegségben, 

valamint bullaképzıdéssel járó bırbetegségek (pl. Lyell-szindróma) 

során, jelentıs mennyiségő volumen- és fehérjevesztés mellett.  

A légzırendszeren át történı vesztés jelentıs lehet nagymennyiségő 

légúti váladékképzıdés során, valamint légzési elégtelenség okozta 

tachypnoe miatt.  

 

III./2.2.1.4. „Harmadik térbe” történı vesztés 

 
Volumenvesztés jöhet létre, amikor az érpályában lévı és az 

intersticiális folyadék olyan, úgynevezett harmadik térbe 

szekvesztrálódik, amely ugyan a szervezetben van, de az 

extracellularis folyadéktérrel nincs dinamikus egyensúlyban. Ilyen 

jellegő volumenvesztés jöhet létre például ileus, pancreatitis, 

peritonitis során.  

 

III./2.2.2. Klinikum 

 

● A hipohidráció klasszikus tünetei (bır turgorának 

csökkenése, száraz nyálkahártyák és bır, tachycardia, 

orthostasis, hypotensio) nem szenzitívek ill. aspecifikusak, ez 

az intenzív terápiában fokozottan érvényes. Egyes 

betegekben hasonló tünetekkel járhat akár a hiper- és 

hipohidráció is, és a különbözı módszerekkel nyert, 

volumenstátuszra vonatkozó adatok egymásnak 

ellentmondhatnak. 

● A volumeneltérések diagnosztikájában a tünetek és az 

alapbetegség patomechanizmusának ismerete mellett fontos a 

labor-, vérgáz-, hemodinamikai paraméterek elemzése, és 

kezelés során a változások követése.  

● Intenzív osztályon kezelt, kritikus állapotú betegekben 

többféle invazív és noninvazív hemodinamikai monitorizálás 

lehetséges, melyek közül a legfontosabbak a PICCO, a 

pulmonalis artériás (Swan-Ganz) katéterrel nyert adatok, a 

transthoracalis és transoesophagealis echocardiográfiával 

mért, valamint kalkulált értékek. 

Elégtelen szöveti perfúzióra, hypovolaemiára utalhatnak (de egyéb 

kórállapotok tünetei is lehetnek) a következı paraméterek: 

● alacsony artériás középnyomás (MAP), az alacsony 

cerebralis (CPP) és abdominalis (APP) perfúziós 

nyomás 

● alacsony centrális vénás nyomás (CVP) 

● transthoracalis echoval mért, csökkent v. cava inferior 

átmérı (IVC), légzésszinkron jelentısen változó IVC 

● transoesophagealis echoval mért, csökkent balkamrai 

végdiastolés volumen (LVEDV) 

● oliguria  



● tudatzavar 

● megnyúlt capillaris újratelıdési idı (CRT > 2s), hideg 

végtagok 

● metabolikus acidosis, emelkedett laktát koncentráció 

● lélegeztetett betegeken a lélegeztetési ciklussal 

szinkron jelentkezı, magas stroke volumen variáció 

(SVV) és pulzusnyomás-variáció (PVV) 

● csökkent kevert vénás, illetve centrális vénás oxigén 

szaturáció (SvO2, ScvO2) 

 

Irodalomjegyzék 1. Post, Rose, Sterns, Forman: Clinical manifestations and 

diagnosis of volume depletion in adults. 2012 UpToDate 

2. Marik, Monnet, Teboul: Hemodynamic Parameters to Guide 

Fluid Therapy. Annals of Intensive Care 2011, 1:1. 

3. Berne, Levy, Koeppen, Stanton: Physiology 2004; p659-684 
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Normál serum K+szint 
3,5-5,5 mmol/l 
 
 
 

Figyelem: 
 
diabeteses ketoacidosis kezelésekor 
akutan súlyos hypokalaemia léphet fel 
 

 

 

 

 

 

Fontos: 
 
Hypokalaemia: 

serum K+ szint <3.5mmol/l 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./2.3. A K+-háztartás zavarai 
 
A tanagyag célja a K+-háztartás gyakori és alkalmanként életet 
veszélyeztetı zavarainak ismertetése. 
 
A K+ az intracellularis tér legfontosabb kationja (koncentrációja: 150 
mmol/l). Extracellularisan ennek csak 2%-a található. A membrán két 
része közötti koncentráció-különbség alapvetı fontosságú 
(membránpotenciál) a normális izom és idegmőködéshez, az 
intracellularis osmolaritas fenntartásához. Relatíve kis plazma 
koncentráció-változás is jelentıs hatást vált ki (szív inotrópia és 
dromotropia, izom-ingerlékenység befolyásolása). 
A kálium-egyensúlyt rövid távon (percek) befolyásolják az alábbi 
hatások: inzulin, pH, β-adrenerg agonisták, és bikarbonát 
koncentráció. A hosszú távú szabályozásban elsıdlegesen a vese és a 
hormonrendszer (aldoszteron) játszik szerepet. 

Napi K+szükséglet: 2-4 g (kb 50-100 mmol) 
Ürülése: 90% (40-90 mmol naponta) renalisan, és kb. 10%-a 
széklettel és verejtékezéssel távozik. 

A sejtmembrán potenciálja az izom intra- és extracelluláris K+-
koncentrációjának különbsége (a nyugalmi potenciál -90 mV. 
Depolarizáció során -90 mV-ról -50 mV-ra csökken. Az 
extracelluláris tér kálium koncentrációjának változásai 
megváltoztatják a nyugalmi membránpotenciált, ami miatt a sejtnek 
vagy csökken az ingerlékenysége (hypokalaemiában nyugalmi 
potenciál és ingerküszöb emelkedik), vagy ingerlékenyebbé válik 
(hyperkalaemiában a nyugalmi potenciál és ezzel az ingerküszöb 
csökken). 
Kifejezett hypokalaemiában ez az oka az izomgyengeségnek, 
(fáradtság, paralyticus ileus, légzıizom gyengeség, hólyagürülési 
zavar). Hyperkalaemia esetén viszont átmeneti ingerlékenység-
fokozódást követıen bekövetkezik az izomrost tartós depolarizációja, 
ami szintén az izomtevékenységek csökkenéséhez vezet. 

Az ingerelhetı szövetekben, különösen a szívizomban a nyugalmi 
membránpotenciál befolyásolása révén a túl magas vagy alacsony K+-

szint halálos komplikációk kialakulását is eredményezheti. 
A György-formula az idegrost, vázizomzat és a myocardium 
ingerlékenységét az elektrolitstátusz függvényében megadó képlet. 
A vázizomzat és idegrost ingerlékenysége = [(Na+ x K+ x OH-)/(Ca2+

x Mg2+x H+)] 
A myocardium ingerlékenysége = [(Na+ x Ca2+ x OH-)/(K+ x Mg2+x 
H+)] 

A K+ háztartás zavarai esetén az extracelluláris tér kálium 
koncentrációját mérjük és kezeljük. A intracelluláris tér 
káliumtartalmának meghatározása a mindennapi orvosi gyakorlatban 
még nem terjedt el. 
 

III./2.3.1. Hypokalaemia 
 
Okai: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 
 
1g KCl = 13,4 mmol/l K+-t tartalmaz 
1g K-citrát = 9,2 mmol/l K+-t 
tartalmaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: 
 

 

[[1_táblázat_III_2_3_1_fejezet.doc˙ 
felirat: 1. táblázat: A hypokalaemia okai]] 
 
Tünetei: 
A tünetek elsıdlegesen a K+izomtevékenységre és ideg-izom 

ingerlékenységre kifejtett hatásából adódnak. Az izommőködés 

elégtelensége, amely hypo- és hyperkalaemiában egyaránt észlelhetı, 

a neuromuscularis ingerületátvitel zavaraiból adódik. 

1. cardialis tünetek: 
● extrasystolia 
● EKG-n: lapos T-hullám, megnıtt QT távolság, és PR 

távolság, prominens U-hullám, esetleg T-U hullámok 
egybeolvadása, ST-depresszió kamrai tachycardia 
(torsades de pointes) 

● digitalissal szembeni fokozott érzékenység 
● systoles szívmegállás 

2. neurológiai eltérések: 
● izomgyengeség 
● hyporeflexia 
● paraesthesia 
● depresszió 
● aluszékonyság 
● tudatzavar 
● coma 
● renyhe hólyagmőködés 

3. gastrointestinalis tünetek: 
● obstipatio 
● paralyticus ileus 

4. renalis tünetek: 
● a vesék koncentráló képessége csökken 

Hosszantartó hypokalaemia renalis diabetes insipidushoz vezet, 
rhabdomyolysissel, szomjúság érzéssel és polyuriával. 
 
[[1_kep_III_2_3_1_fejezet.jpg˙ 
felirat: 1. ábra: Hypokalaemia esetén tapasztalható EKG eltérések]] 
 

Terápia: 

K+ igény kiszámítása: (Hartig-szabály): 
K+- deficit (mmol/l)= (K+kell- K+van) x ttkg x 0.2 

A plazma K+-szint 1 mmol/l-rel történı emelkedéséhez általában 40-
60 mmol/l K+ szükséges. 
Ajánlott infúziós sebesség: 10-20 mml/h (max:30 mml/h) 
A maximalisan megengedhetı K+ mennyiség (4g Kálium/l L infúzió) 
perifériás vénán nem adható. 
Hígítatlan K+ koncentratum bólusként történı alkalmazása 
ellenjavallt, mivel kamrafibrillatiot okoz! 
Orális pótlás sokszor gyorsabb (KCl és K-citrát használható) és 
biztonságosabb. 
Káliumhiány egyszerre érintheti az extracelluláris és intracelluláris 
teret, így a Hartig szabály alábecsülheti a K+- deficitet. Ennek 
megfelelıen intenzív osztályon nem a beadandó összmennyiséget, 
hanem az óránkénti pótlás mennyiségét határozzuk meg. Ismételt       



Hyperkalaemia: 

serum K+ szint 
>5,5 mmol/l 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: 
 
EKG elváltozást okozó hyperkalaemia 

ill.  

7 mmol/l szint feletti 

plazmakoncentració életveszélyes 

állapot! Folyamatos megfigyelést és 
azonnali kezelést igényel! 
 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
 
Az égésbetegség „vulnerabilis” 
fázisában (4-6. naptól a 2-3. hónapig) 
depolarizáló izomrelaxánsok hatására 
nagy mértékő K+kiáramlás jöhet létre, 
amely extrém bradycardiához, akár 
asystoliához vezethet, így ezek 
alkalmazása ilyen betegeknél 
kerülendı! 
 

 

 

 

 

Összegzés 
 
 
 
Irodalom 
 
 

 

(2-3 óránként) mérések során ellenırizzük a terápia hatását és 
döntünk a pótlás sebességének módosításáról. 
 

III./2.3.2. Hyperkalaemia 
 
Okai: 
 

[[2_táblázat_III_2_3_2_fejezet.jpg˙ 
felirat: 2. táblázat: A hyperkalaemia okai]] 
 
Tünetei: 

1. cardialis tünetek 
● hypotensio, bradycardia 
● vezetési blokkok (sinoatrialis, atrioventricularis és 

késıbb intraventricularis) 
● EKG-n: kezdetben magas, csúcsos T-hullámok, 

késıbb PR távolság megnı és a QRS kiszélesedik, 
valamint a p-hullám eltőnik 

● kamrai fluttern 
● dyastoles szívmegállás 

2. neurológiai tünetek: 
● fáradékonyság 
● izomgyengeség (flaccid paralysis) 
● paraesthesia 
● tudatzavar 

 

[[2_kep_III_2_3_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 2. ábra: Hyperkalaemia esetén tapasztalható EKG eltérések]] 

 

Terápia: 

Sürgıs, életmentı beavatkozások: 

I. A hyperkalaemia cardialis hatásait antagonizálja, csak súlyos 
ritmuszavar esetén alkalmazzuk: 

● 10%-os Ca-klorid, vagy Ca-glükonát i.v. lassan 10-20 ml 10 
perc alatt, EKG monitorozás mellett. Hatása 1-3 perc után 
észlelhetı, 30-60 percig tart. 

II. Az intracellularis K+ belépést fokozza: 
● 8,4% Na-bikarbonát 50-100 ml i.v. Hatása 5-10 perc elteltével 

jelentkezik és    2 órán keresztül tart. Elsısorban acidózis 
esetén látható markáns hatás. 

● Glukóz-insulin terápia: 500 ml 10%-os dextróz és 10 E gyors 
hatású insulin adása a vércukotszint kontrollja mellett. 
Hatáskezdet kb 30 perc, hatástartam   3-6 óra. 
 

● ß2-mimetikum (salbutamol) 0,5 mg i.v., lassan. Hatása gyors 
és markáns, de rövid ideig tart. 

III. K+ ürülést fokozza: 
● hemo-vagy peritonealis dialisis. Hatása prompt. A 

hemodialisis effektívebb. 
● Kationcserélı gyanta per os (Na-polisztirén-szulfonát-

Resonium®) Hatása   1-2 óra múlva kezdıdik, 3-6 órán át tart. 
 



 

 

 

 

Nem sürgısségi beavatkozások: 

1. Forszírozott diuresis: furosemid 40-80 mg vagy etacrinsav 50-
100 mg 

2. K+mentes oldatok infúziója 
3. Katabolizmus elkerülése (adekvát táplálás) 

 
A K+ háztartás zavarai súlyos, életet veszélyeztetı állapotot 
hozhatnak létre. Cardialis tünetek esetén az elektrolit zavar 
rendezéséig a beteg fokozott megfigyelése, monitorozása szükséges. 
 

1.Oh’s intensive care manual, 5th edition, 2003. 
2. www.uptodate.com Treatment and prevention of hyperkalemia, 
David B Mount, MD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Na+ normál 

szérumkoncentrációja: 

135-145 mmol/L 

 

Szérum osmolalitás 

normálértéke:  

275-295 mOsm/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súlyos hyponatraemia:  

120 mmol/L alatti Na+ 

szérumkoncentráció 
 

 
III./2.4. A nátriumháztartás zavarai 
 
A Na+ az ECF legfontosabb kationja, a szérum osmolalitás fı meghatározója. A Na+

normál szérumkoncentrációja 135-145 mmol/L, a normál szérum osmolalitás        
275-290 mOsm/L, mindkét érték a szervezet által szorosan regulált a vízegyensúly 
szabályozása, tehát a szomjúságérzet és az ADH (antidiuretikus hormon, 
vazopresszin) elválasztása útján. Egészséges szabályozó mechanizmusok esetén ez a 
következıképpen zajlik: 
● Negatív vízegyensúly, hyperosmolalitás (valamint hypovolaemia, hypotensio) 

esetén a szomjúságérzet fokozódik, a folyadékbevitel nı. A hypothalamus 
neuroendokrin sejtjei által az ADH elválasztás fokozódik, ez a vese 
győjtıcsatornáinak vízpermeabilitását fokozza, vízvisszatartáshoz, kevés, 
koncentrált vizelet termeléséhez vezet. 

● Pozitív vízegyensúly, hyposmolalitás esetén a szomjúságérzet csökken, a 
folyadékbevitel csökken. Az ADH elválasztás csökkenése a renalis 
vízvisszaszívást gátolja, nagy mennyiségő, híg vizeletet eredményez. 

 

 
 
A szervezet nátriumegyensúlya (Na+ bevitel és kiválasztás aránya) összetett 
hormonális szabályozó mechanizmusok (autonóm idegrendszer, renin-angiotenzin-
aldoszteron rendszer, ANP) által elsısorban a szervezet extracellularis 
folyadékmennyiségét, ezáltal effektív keringı vérmennyiségét (effective circulating 
volume) határozza meg. 
 
III./2.4.1. Hyponatraemia 
 
A hyponatraemia az intenzív osztályon elıforduló betegek egyik leggyakoribb 
elektrolit-eltérése, az akutan beavatkozást igénylı, neurológiai tüneteket okozó vagy 
súlyos (120 mmol/L alatt) hyponatraemia azonban sokkal ritkább. A hyponatraemia 
inadekvát kezelése súlyos következményekkel járhat. 
 
III./2.4.1.1. Tünetek 
 
Az enyhe hyponatraemia legtöbbször tünetmentes. Súlyos (<120 mmol/L) 
hyponatraemia a hyposmolalitás aspecifikus tüneteivel jár:  

● „4 a”: anorexia, anxietás, agitáció, ataxia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyperglycaemia esetén 

kb. 3 mmol/L glukóz 

emelkedés 1 mmol/L 

Na+ csökkenést okoz – 

ilyenkor a Na
+
 szint a 

glukózzal együtt 

értékelendı! 
 
 
 
 
 
 
Hypovolaemiás 

hyponatraemia: TBNa
+ 

csökkenés meghaladja a 

TBW csökkenését 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Dezorientáció 
● Csökkent/kiesett mélyreflexek 
● Convulsio 

 
III./2.4.1.2. Felosztás 

 
A hyponatraemia felosztható a szérum osmolalitás, valamit a beteg volumenstátusza, 
tehát a kialakulási mechanizmus alapján. 
 
III./2.4.1.2.1. Szérum osmolalitás 

 
● A hyponatraemia leggyakrabban hyposmolalitással jár együtt.  
● Hyperlipidaemia, hyperproteinaemia esetén, régebbi lángfotometriás 

eljárással történı mérésnél ún. pseudohyponatraemia normális szérum 

osmolalitással is járhat  
● Magas szérum osmolalitás mellett is létrejöhet hyponatraemia, amennyiben 

a szérumban nagy mennyiségő, ozmotikusan aktív anyag, pl. glukóz, mannit 
van jelen. Hyperglycaemia esetén kb. 3 mmol/L glukóz emelkedés 1 mmol/L 
Na+ csökkenést okoz – ilyenkor a Na+ szint a glukózzal együtt értékelendı.  

 
III./2.4.1.2.2. Volumenstátusz 

 
Az alacsony szérum osmolalitás mellett létrejövı hyponatraemia felosztható hypo-
normo-, valamint hypervolaemiás hyponatraemiára.  

Hypovolaemiás hyponatraemia 

Patomechanizmus: a teljestest Na+-tartalom (TBNa+) csökkenése meghaladja a 
teljestest víztartalom (TBW) csökkenését, illetve a veszteség pótlása Na+-szegény 
oldattal történik. Klinikailag a hypovolaemia jelei észlelhetıek. 

Etiológia:  

Renalis Na+-vesztés, vízretencióval Extrarenalis Na+-vesztés, 

vízretencióval 
1. Diuretikus terápia 
2. Cerebralis sóvesztı szindróma (CSWS) 
3. Mineralokortikoid-hiány (autoimmun, 

Waterhouse-Friderichsen-
szindróma,fertızés, adrenalis 
enzimdefektus) 

4. Sóvesztı nephropathia 

5. Gastrointestinalis vesztés 
(hányás, hasmenés) 

6. Harmadik térbe történı 
vesztés (ileus, pancreatitis, 
égés) 

7. Verejtékkel történı vesztés 
(pl. maratonfutóknál)  

 
Renalis Na

+
-vesztés 

1. Diuretikus terápia. Elsısorban thiazid típusú diuretikumokra jellemzı, 
leggyakrabban idısebb nıbetegeknél. A thiazid-indukálta hyponatraemia 
napok vagy hetek alatt is kialakulhat. A natriuresis fokozódása mellett 
feltehetıen abnormális szomjúságérzet is szerepet játszik benne. 

2. Cerebralis sóvesztı szindróma. Jellemzıen koponyasérülés, valamint  
idegsebészeti beavatkozások utáni héten kialakuló tünetegyüttes, amely nagy 
vizeletmennyiséggel, magas vizelet Na+ koncentrációval (>50 mmol/L), 
adekvát kezelés nélkül súlyos hyponatraemiával (<120 mmol/L) jár. A 
volumenveszteség okozta baroreceptor-stimuláció az alacsony szérum 
osmolalitás ellenére ADH-szekréciót okoz. A kezelés szempontjából fontos 
az azonos betegcsoportban elıforduló SIADH-tól (syndrome of 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euvolaemiás 

hyponatraemia:  

TBW növekszik, 

relatíve normális TBNa+ 

mellett. 

inappropropriate ADH secretion), valamint a szintén jelentıs 
volumenveszteséggel, de jellemzıen hypernatraemiával járó DI-tıl (diabetes 
insipidus) történı elkülönítés.  

 
 SIADH CSWS DI 

Vizeletmennyiség ↓ vagy norm. ↑ ↑ 
Szérum Na+ ↓ ↓ ↑ 
Vizelet Na+ >30 mmol/L >50 mmol/L <10 mmol/L 
Szérum osmolalitás ↓ ↓ ↑ 
Vizelet osmolalitás ↑ ↑ ↓ 
Plazmavolumen ↑ vagy norm. ↓↓ ↓↓ 
 

3. Mineralokortikoid-hiány. A különbözı okokból (autoimmun, vérzés, fertızés, 
adrenalis enzimdefektus) létrejövı mellékvesekéreg-elégtelenség jellemzıen 
magas vizelet Na+koncentrációval, a hypovolaemia miatt létrejövı szekunder 
ADH-szekrécióval, valamint hyperkalaemiával jár. Ebben az esetben a 
kortikoszteroid-terápia diagnosztikus és terápiás lehetıségő. 

4. Sóvesztı nephropathia.  
Extrarenalis Na+-vesztés 

5. Gastrointestinalis Na+-vesztés. Az elhúzódó hányás és hasmenés az alacsony 
Na+-tartalmú gyomortartalommal és széklettel elvesztett folyadék miatt 
elsısorban volumenvesztéshez, és hypernatraemiához vezet. Amennyiben az 
elvesztett folyadék pótlása alacsony Na+-tartalmú folyadékkal történik, 
valamint a volumenveszteség által baroreceptor-mediált ADH-szekréció jön 
létre, hyponatraemia is létrejöhet.  

6. Harmadik térbe történı Na+-vesztés.  
7. Verejtékkel történı Na+-vesztés. Hosszútávú, extrém sportteljesítmények (pl. 

ultramaraton) alkalmával, a dehidráció miatt létrejövı hypernatraemiával 
ellentétben egyes versenyzıkben hyponatraemia jelentkezik, ez akár súlyos 
neurológiai tünetekkel, convulsióval is járhat. Ez az ún. edzéssel kapcsolatos 
hyponatraemia (excercise-associated hyponatremia, EAH), amely inkább a 
normo- illetve hypervolaemiás hyponatraemiák közé sorolható. EAH 
kialakulására hajlamosít az alacsony BMI, a négy órát meghaladó 
sporttevékenység és a túlzott folyadékbevitel. 

Terápia: 
● Alapbetegség kezelése. 
● Volumenpótlás izotóniás NaCl oldattal. 
● Na+ deficit kiszámítása: Na+deficit= TBW x (Na+kell – Na+van)             

(TBW: total body water, férfiaknál a „lean body weight”, tehát a zsírmentes                                                                                                                            
testtömeg 60%-a, nıknél 50%-a).  

● Szoros laborkontroll. 
Euvolaemiás hyponatraemia  

Patomechanizmus: a teljestest-víztartalom (TBW) növekedik, relatíve normális 
teljestest-nátriumtartalom (TBNa+) mellett. Az euvolaemia korrekt diagnosztikus 
módszer híján nem egzakt fogalom, a volumendepléciót vagy volumenexpanziót 
klinikailag          nem mutató, hyponatraemiás betegek tartoznak ide, a vizelet Na+-
koncentráció általában >30 mmol/L.  

Etiológia:  

1. SIADH. 
2. Glukokortikoid-hiány. 
3. Hypothyreosis. 
4. Hypotoniás mosófolyadék alkalmazása, TUR szindróma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIADH: alacsony 

osmolalitás ellenére 

fellépı ADH elválasztás, 

magas vizelet Na+-,  

magas vizelet 

osmolalitás, 

hyponatraemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. SIADH (Syndrome of inappropriate ADH secretion). Az euvolaemiás 

hyponatraemia leggyakoribb oka. „Non-ozmotikus” (alacsony osmolalitás 
ellenére fellépı) ADH elválasztás jellemzi, ezáltal vizelet osmolalitása a 
szérum osmolalitás alapján várhatónál magasabb. A vizelet Na+-koncentráció 
általában szintén magas. A diagnózis felállításához euvolaemiás állapot 
szükséges, sem hypo- sem hypervolaemia, sem egyéb, euvolaemiás 
hyponatraemiához vezetı állapot  (pl. hypothyreosis) esetén nem mondható ki 
a SIADH diagnózisa.  

 SIADH etiológiája:  
● Tumorok (tüdı, mediastinum, thymus, bél, pancreas, uterus, prostata, 

hematológiai malignitások) 
● Központi idegrenszer betegségei (tumor, trauma, delirium, 

idegsebészeti beavatkozás, agytályog, subduralis vérgyülem, 
meningitis, encephalitis, Guillain-Barré szindróma) 

● Gyógyszer-indukálta (ACEI, carbamazepin, clofibrate, clozapin, 3,4-
MDMA, SSRI, omeprazol, cyclophosphamid, vincristin) 

● Tüdıbetegségek (TBC, pneumonia, aspergillosis, empyema, gépi 
lélegeztetés, COPD) 

● EAH 
A SIADH speciális formája az ún. „reset osmostat” forma, ahol az ADH 
szekréció már alacsonyabb szérum osmolalitás esetén megjelenik. Létrejöhet 
TBC, primer polydipsia, malnutritio, tetraplegia eseteiben, valamint 
fiziológiás lehet terhesség alatt. Általában enyhe, stabil hyponatraemiát okoz, 
tüneti kezelést nem igényel.  

2. Glukokortikoid-hiány. Izolált glukokortikoid-elégtelenség általában 
szekunder módon, a hypophysis normális ACTH termelésének elégtelensége 
esetén lép fel, normális aldoszteron-szintézis mellett. A glukokortikoid-
elégtelenség gátolja a renalis vízexkréciót. 

3. Hypothyreosis. A mellékvesekéreg-elégtelenségnél ritkábban, leginkább csak 
súlyos hypothyreosis eseteiben (myxoedemás coma) okoz hyponatraemiát.  

4. Hypotoniás mosófolyadék alkalmazása, TUR-szindróma. Transurethralis 
(illetve hysteroscopiás) beavatkozásoknál a monopoláris elektrokauter 
alkalmazása érdekében elektrolitmentes, mannitol/glicin/szorbit-tartalmú, 
enyhén hypoosmoticus (165-275 mOsm/L) mosófolyadékot alkalmaznak. 
Nagy mennyiségő, hypoosmoticus öblítıfolyadék felszívódásakor akut 
hyponatraemia jöhet létre, következményes agyoedemát, neurológiai 
tüneteket, convulsiót, tüdıoedemát okozva. Tüneteket okozó hyponatraemia a 
TURP mőtétek kb. 2%-ában jelenkezik, átalában 500-1000 ml folyadék 
keringésbe jutása kell a neurológiai tünetek kialakulásához. Erre hajlamosít az 
öblítıfolyadék magas nyomással történı alkalmazása, az elhúzódó mőtét (60 
percnél hosszabb), és a hólyagban a vénás sinusok megnyílása. 
Megelızésében fontos a folyadéknyomás 15-25 Hgmm alá csökkentése, 
felszívódott mosófolyadék mennyiségének mérése, a mőtéti idı limitálása, 
bipolaris elektrokauter használata. Aktív kezelés csak súlyos         (<120 
mmol/L), illetve tüneteket okozó hyponatraemia kialakulásakor szükséges. 
Hypertoniás só (3%) adása, valamint hypervolaemia jelei esetén furosemid 
javasolt. Végstádiumú veseelégtelenség, valamint magas osmolaris rés 
(mannisol, glicin, sorbitol magas szérumszintje) mellett pedig hemodialízis 
javasolt.  

Terápia:  
● Alapbetegség kezelése, hormonszubsztitúció.  
● Vízmegszorítás. 
● Vazopresszor-receptor antagonisták: a klasszikus diuretikumoktól eltérıen 

Na+és K+ ürítést nem, csak vízexkréciót okoznak („aquareticumok”). Jelenleg 
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Hyponatraemia ellenére 

magas TBNa
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az FDA által a conivaptan engedélyezett euvolaemiás hyponatraemia 
kezelésére. A többi szer (tolvaptan, lixivaptan, satavaptan) fejlesztés alatt 
állnak.   

● Demeclocyclin (győjtıcsatornák ADH-válaszkészségét csökkentı szer, 
veseelégtelenséget okozó mellékhatása alkalmazását korlátozza). 

● Az SIADH okozta súlyos hyponatraemia (<120 mmol/L) akut kezelésére az 
izotóniás sóoldat hatástalan, sıt súlyosbíthatja a hyponatraemia mértékét, 
annak ellenére, hogy ebben az oldatban a Na+ és a Cl- ionok 154 mmol/L-es 
koncentrációban vannak jelen. Ennek oka, hogy SIADH esetén az ADH 
túlhatás miatt a vízexkréció csökkent, azonban az aldoszteron és ANP által 
szabályozott sókiválasztás zavartalan. Így 0.9%-os NaCl oldat adása esetén 
az oldat sótartalmának gyakorlatilag az egésze kiválasztódik, a víznek 
viszont csak egy része. Ez vízretencióhoz, a hyponatraemia súlyosbodásához 
vezet. Ezért ebben az esetben 3%-os NaCl oldat adandó, ám ennek is csak 
idıleges a hatása, ezért oki terápia szükséges. 

Hypervolaemiás hyponatraemia  

Patomechanizmus: tejlestest-víztartalom (TBW) növekedés meghaladja a tejlestest 
Na+-tartalom (TBNa+) növekedését. A hypervolaemia jelei (nagy- és kisvérköri 
oedema, ascites) mellett magas BNP jellemzı, a vizelet Na+-koncentráció alacsony 
(<30 mmol/L). 

Etiológia:  

1. Pangásos szívelégtelenség 
2. Májcirrhosis 
3. Veseelégtelenség, nephrosis szindróma. 

 
1. Pangásos szívelégtelenség. A szívelégtelen betegek kb. 20%-ában jellemzı 

hyponatraemia, kialakulása rossz prognosztikai jel. CO csökkenés, 
baroreceptor-mediált (alacsony osmolalitás ellenére fellépı) ADH elválasztás, 
illetve az effektív artériás vérvolumen csökkenése miatt csökkent 
veseperfúzió, a RAAS rendszer aktivációja jellemzi.  

2. Májcirrhosis. A májcirrhosisban szenvedı betegek 30-35%-ában alakul ki, 
leginkább az elırehaladott esetekben. Szintén rossz prognosztikai jel. 
Kialakulásában több tényezı (effektív artériás vérvolumen csökkenése, 
RAAS aktiváció, portalis hypertensio, nonozmotikus ADH-elválasztás) 
játszik szerepet.  

3. Veseelégtelenség, nephrosis szindróma. Akut és krónikus, elırehaladott 
veseelégtelenségben egyaránt elıfordul, a vese vízexkréciós kapacitásának 
csökkenése, a vizelet dilúciójának zavara miatt. A mért szérum osmolalitás a 
felszaporodott urea miatt magas lehet, de az urea ún. nem effektív ozmol (a 
sejtmembránokat szabadon átjárja, nem okoz vízkiáramlást a sejtekbıl), tehát 
az effektív szérum osmolalitás a hyponatraemiával járó veseelégtelen 
betegekben alacsony.  
A nephrosis szindróma ritkán okoz hyponatraemiát, leginkább elırehaladott 
esetekben, tehát súlyos GFR csökkenés, valamint súlyos hypalbuminaemia      
(<20 g/L) okozta intravasalis hypovolaemia és következmények 
nonozmotikus ADH-elválasztás esetében.  

Terápia:  
● Vízmegszorítás. 
● Alacsony/kevés Na+-bevitel! 
● Oki kezelés. 

 
III./2.4.1.3. Súlyos hyponatraemia akut kezelése 



 
 
 
 
 
Szérum Na

+
 

koncentráció emelése: 

maximum  

10 mmol/L/24h,  

18 mmol/L/48h!  

 

Hypertoniás (3%) NaCl 

bolus indikációja:  

csak súlyos, valamint 

neurológiai tünetekkel 

(convulsio) járó 

hyponatraemia esetén! 
 
 
A hypernatraemia a 

kórházban fekvı, idıs 

betegek között gyakori 

elektrolit-eltérés! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hypernatraemia 

leggyakoribb oka a 

dehidráció! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ozmotikus demielinizációs szindróma.  

● A krónikus (24-48 órán túl kialakult) hyponatraemiához az agy adaptálódik, 
ún. idiogén ozmolok alakulnak ki. Túlságosan gyors korrekció esetén a 
kezdetben javuló tüneteket mutató betegeknél egy vagy több nappal késıbb 
új, progresszív, és sokszor tartós neurológiai deficit (bulbaris tünetek, 
tetraplegia, tudatzavar) alakulhat ki. A tartós tüneteket mutató betegben az 
elváltozások MR-rel kimutathatóak.  

● Leggyakrabban centralis pontin myelinolysis jellemzı, ritkábban a basalis 
ganglionok, capsula interna, CGL, cortex területén is kialakulhat 
demielinizáció. 

● Rizikófaktorok: alkoholizmus, májbetegség, malnutritio, 20-25 mmol/L/24h-
nál nagyobb korrekciós sebesség. 

● Nem jellemzı az akut hyponatraemia korrekciója esetén (pl. EAH, 
pszichogén polydipsia, TUR-szindróma. 

● A biztonságos kezelés maximális sebessége: 24 óra alatt maximum 10 

mmol/L (egyes cikkek szerint max. 6-8 mmol/L/24h), 48 óra alatt maximum 

18 mmol/L (egyes cikkek szerint max. 12-14 mmol/L/48h) 
I.v. hypertoniás NaCl bolus csak szimptómás (convulsio), valamint súlyos (<120 
mmol/L) hyponatraemia esetén jön szóba. Bolus adag felnıttekben: 100 ml 3%-os 
NaCl i.v. bolusban, majd szükség esetén 10 perces idıközökkel ez még kétszer 
megismételhetı. 4-6 mmol/L-es Na koncentráció- emelkedés általában elég a 
convulsio megállításához.  
 
III./2.4.2. Hypernatraemia 
 
Hypernatraemiáról 145 mmol/L feletti Na+ koncentráció esetén beszélünk A 
hypernatraemia a kórházban fekvı, idıs betegek között gyakori elektrolit-eltérés. 

Patomechanizmus: a teljestest-víztartalom (TBW) csökken a teljestest Na+

tartalomhoz (TBNa+) képest, így hyperosmolaris állapot jön létre, amely az agysejtek 
ozmotikus zsugorodása, valamint a volumenhiány miatt okoz klinikai tüneteket. 
Kezeléseként alkalmazott, túlságosan gyors szabadvíz-bevitel pedig agyoedemát 
okozhat. Hypernatraemia adekvát szomjúságérzés és vízbevitel esetén nem jöhet 
létre, ebbıl adódóan leginkább idıs- és csecsemıkorban, valamint a vízfelvétel 
akadálya esetén jellemzı.  
 
III./2.4.2.1. Tünetek 
 
● Anorexia, nyugtalanság, hányinger, hányás. 
● Tudatzavar, elesettség, irritabilitás, coma. 
● Izomrángás, hyperreflexia, ataxia, tremor.  

 
III.2.4.2.2. Etiológia 

 

1. Dehidráció, nem pótolt vízveszteség. 
2. Sejtekbe történı vízveszteség 
3. Nátrium-túlterhelés. 

 
1. Dehidráció. A szabadvíz-veszteség fı útjai a bırön, gastrointestinalis 

rendszeren, valamint a vizelettel történı veszteség.  
Bırön keresztül történı vízveszteség 
A bırön keresztüli folyadékleadás a termoreguláció szempontjából kulcsfontosságú, 
felnıttekben a verejték napi mennyisége kb. 500-700 ml, ez fizikai megterhelés, láz, 
valamint magas környezeti hımérséklet esetén jelentısen emelkedhet. A verejtékkel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrekció maximális 

sebessége: 10 

mmol/L/24h! 

kiválasztódó Na+  koncentrációja átlagosan 38-45 mmol/L, a K+ 5 mmol/L. Ez a 
szérumhoz képest hypotoniás, tehát a nagymennyiségő verejtékezés szabadvíz 
vesztést jelent, ez – nem kellıen pótolt veszteség esetén – hypernatraemiához 
vezethet.  

Gastrointestinalis rendszeren keresztül történı vízveszteség 
A hányással elvesztett folyadék a szérumhoz képest jelentısen alacsonyabb Na+ és 
K+ koncentrációval bír, így nem adekvát szabadvíz-pótlás esetén hypernatraemia 
kialakulásának kedvez. A hasmenés szekréciós típusa (pl. cholera) esetén a hasmenés 
iontartalma a széruméhoz hasonló, a nem szekréciós (ozmotikus) típus viszont 
alacsony iontartalmú, tehát szintén hypernatraemiára hajlamosít.  

Vizelettel történı szabadvíz-vesztés 
Leggyakrabban diabetes insipidus (DI), valamint ozmotikus diuresis okozza. 
● Diabetes insipidus. Centralis típusa ADH-hiány, nephrogén típusa ADH-

rezisztencia miatt jön létre. A legtöbb beteg szomjúságérzése megtartott, ezért 
a betegséget polyuria mellett polydipsia jellemzi, ez magas-normális Na+

koncentrációt eredményez. Amennyiben a centrális lézió az ADH-produkció 
mellett a szomjúságérzést is csökkenti, hypernatraemia jöhet létre.  

● Ozmotikus diuresis. Diabeteses ketoacidosis, illetve nonketotikus 
hyperglycaemia esetén a vizelet nátriumtartalma alacsony, amely 
hypernatraemiára hajlamosít, azonban a hyperglycaemia a szérum 
osmolalitást növelve hyponatraemiát okoz, ezen hatások eredıjeként alakul ki 
a szérum Na+  koncentráció. Mannit-terápia esetén kezdetben a sejtekbıl való 
ozmotikus vízkiáramlás miatt a  szérum Na+ szint csökken, majd normális 
vesefunkció esetén a mannit ozmotikus diuresist okoz. Ez egyrészt a vizelettel 
történı szabadvíz-vesztés, másrészt a sejtekbe visszaáramlás miatt 
hypernatraemiára hajlamosít.  

2. Sejtekbe történı vízveszteség. Átmeneti hypernatraemia alakulhat ki nagyfokú 
izommunka, valamint görcstevékenység esetén.  

3. Nátrium-túlterhelés. Iatrogén nátriumterhelés alakulhat ki metabolikus acidosis 
kezelésére alkalmazott, nagymennyiségő NaHCO3, illetve 
folyadékresuscitációban alkalmazott hypertoniás sóoldat adása után, valamint 
sómérgezés különbözı eseteiben. A gyorsan kialakuló hypernatraemia 
ozmotikus demielinizációt okozhat (a hyponatraemia gyors korrekciójához 
hasonlóan).  

 
III./2.4.2.3. Kezelés 

 
● Kiváltó ok kezelése (pl. DI esetén desmopressin adása) 
● Folyadékdeficit kiszámolása:  

Folyadékdeficit = Aktuális TBW x (szérum Na+/140 – 1) 
Az aktuális TBW értékek fiataloknál a zsírmentes testtömeg („lean body 
weight”) 60%-a (férfiak) illetve 50%-a (nık), idısebbeknél 50%-a (férfiak) és 
45%-a (nık), azonban hypernatraemiás betegeknél a dehidráció miatt 10% 
levonás javasolt a becsült értékekbıl.  

● A folyadékdeficithez a zajló folyadékveszteséget is hozzá kell számolni.  
● A folyadékdeficit számításában irányadó, hogy 3 ml/kg (zsírmentes 

testtömeggel számolva) szabadvíz-bevitel a szérum Na+ koncentrációt kb. 1 
mmol/L-el csökkenti.  

● A szabadvíz bevitele 5%-os, vagy 2.5%-os glukóz oldat formájában javasolt, 
a szérum Na+ koncentráció és a vércukorszint szoros kontrollja mellett.  

● A krónikus hypernatraemia túlságosan gyors korrekciója agyoedemát 
okozhat. Ennek elkerülésére a Na+ koncentráció csökkentésének üteme 
maximum           10 mmol/L/24 óra. 

 



 
 

 

Irodalomjegyzék 1. Verbalis, Goldsmith, Greenberg, Schrier, Sterns: Hyponatremia Treatment 
Guidelines 2007: Expert Panel Recommendations. The American Journal of 

Medicine (2007) Vol 120 (11A), S1–S21. 
2. Sterns, Emmett, Forman: Evaluation of the patient with hyponatremia. 2012 

UpToDate 
3. Sterns, Nigwekar, Hix: The treatment of hyponatremia. Semin Nephrol. 

2009;29(3):282 
4. Sterns, Emmett, Forman: Treatment of hypernatremia. 2012 UpToDate  
 

 



 

 
 
Cél 
 
A Ca funkciói 
 

 

 

 

A normál plazma Ca-koncentráció  

2,2-2,6 mmol/l. Ionizált Ca2+:1,1-1,3 
mmol/l. 
 
 
 
Mérési hibák: csökken az ionizált 

kalcium aránya több anion (laktát, 

heparin, ketontest, veseelégtelenség) 

esetén, ill. a vérminta CO2-
vesztésével. A szabad zsírsav-szint 
emelkedése (pl. stressz) fokozza az 

albumin-kötıdést.  
Az teljes kalcium növekedését okozza 

a hiperproteinémia és a hemolízis. 

 

 

Fontos 
 
A hiperkalcémia tüneteinek 

súlyossága függ a tünetek 

kialakulásnak gyorsaságától is. 
A primer hyperparathyreosis okozta 

hiperkalcémia mérsékelt, lassan 

kialakuló tünetei enyhébbek, mint a 

malignitáshoz társult esetekben.  

 

Fontos 
 
Megváltozott pszichés állapotú vagy 
letargiás daganatos betegeknél 
gondoljunk hiperkalcémiára! 
 

 

Fontos 
 

A thiazid fokozza a Ca-
reabszorpciót, kerülendı! 
 

 

Fontos 
 

Az életveszélyes hipokalcémia 
gyakran más súlyos betegséghez 
társul. 

 

III./2.5. A Ca++ -háztartás zavarai 
 

A fejezetben a Ca
2+

-háztartás zavarait és azok kezelését tekintjük át. 

A megfelelı kalcium-szint alapvetı a normál sejtmőködéshez. 

Legfontosabb funkciói az izommőködés (szív-, sima-, és vázizom), az 

akciós potenciál keletkezésében, a  pacemaker aktivitás, az ingerület-

átvitel és hormon felszabadulás, a véralvadás folyamatában, a csont-

anyagcserében és az intracelluláris jelátvitelben. 

 

III./2.5.1. Élettan – szabályozás – metabolikus tényezık 
 

A test kalcium tartalmának 99%-a a csontban, a 0,9%-a a sejtekben, 

0,1%-a pedig az ECF-ban található. A plazmában lévı összes kalcium 

(2,2-2,6 mmol/l) 50%-a ionizált (1,1-1,3 mmol/l), 40%-a fehérjékhez 

(fıleg albuminhoz), 10%-a egyéb anionokhoz kötıdik. Az ionizált 

kalcium szintjét fıleg a parathormon (csontbontás, Ca-visszaszívás, 

D3-szintézis), a D3 vitamin (felszívás a bélbıl) és a kalcitonin (a PTH 

antagonistája) szabályozza.  

Hipalbuminémiában csökken a teljes kalcium koncentráció, változatlan 

ionizált frakció mellett, míg alkalózisban a változatlan össz-kalcium 

szint mellett csökken az ionizált frakció aránya. Mivel az ionizált 
kalcium a biológiailag aktív frakció, ezért meghatározása alapvetı a 

kalcium-háztartás akut zavarainak kezelésében.  

A súlyos kalciumzavarok tünetei az ideg és izom akcióspotenciál 

keletkezésének, terjedésének befolyásolása útján jelennek meg a 

klinikumban. 

 

III./2.5.2. Hiperkalcémia kritikus állapotú betegekben 
 

A hiperkalcémia gyakori metabolikus sürgısségi állapot. Onkológiai 

páciensek 20-40%-ánál alakul ki betegségük során. Intenzív osztályon 

leggyakoribb formái a daganatos betegséghez, ill. a 

veseelégtelenséghez társuló, valamint a poszthipokalcémiás 

hiperkalcémia. Az intenzíves felvételt nem igénylı hiperkalcémia 

leggyakoribb oka a vesekövességgel, peptikus fekéllyel és osteitis 

cystica fibrosával járó primer hyperparathyreosis, mely nem okoz 

anémiát. 

 

[[1_kep_III_2_5_2_fejezet.jpg; felirat: Hiperkalcémia okai]] 
 

Diagnosztika: 
Kivizsgálás: 2,6 mmol/l feletti plazma Ca esetén, ha a plazma-albumin 

alapján számított vagy közvetlenül mért ionizált Ca is magas, szimultán 

PTH meghatározás javasolt. Magas PTH esetén az emelkedett vizelet 

Ca/kreatinin arány primer hyperparathyreosisra (sebészeti konzílium), 

csökkent arány familiáris hiperkalciuriás hiperkalcémiára utal. Alacsony 

PTH esetén a PTHRP (parathormon related peptide) emelkedett szintje 

malignitásra, 1,25-OH D3 vitamin emelkedett szintje lymphomára vagy 

sarcoidosisra utalhat (mellkas röntgen). Magasabb 25-OH D3 vitamin 

szintnél felmerül iatrogenia (vitaminok, lítium, tiazidok). Normális D-

vitamin szintek és PTHRP esetén egyéb ok keresendı (TSH, plazma- és 



 
 

Érdekes 
 
Iv. kalciumot adunk még 
hiperkalémiában és Ca-csatorna 
blokkoló mérgezésben  
(akár 1-2 g/ 20 perc) 
 

  

 

 

 

 

 

vizelet-elektroforézis) 
Klinikai tünetek: 
 

[[2_kep_III_2_5_2_fejezet.jpg; felirat: Hiperkalcémia tünetei]] 
 

Hiperkalcémiás krízis: Ca>3,5 mmol/l + akut klinikai tünetek 

(ritmuszavarok, veselégtelenség, acut hasi tünetek, izomgyengeség, 

tudatzavar). 

Kezelés: 3,5 mmol/l felett azonnal, egyébként csak tünetek esetén. 

Tudatzavar, ritmuszavar, keringési-, légzési vagy veseelégtelenség 

esetén intenzív osztályon, késıbb endokrinológus bevonásával. 
1. Ca-kiválasztás fokozása: hidrálás fiziológiás sóval (a betegek 

többsége exsiccált) és forszírozott diurézis kacsdiuretikummal 

(furoszemid, napi 4-5 liter vizeletig, mellékhatás: hipokalémia, 

hipomagnezémia, vesekı). Végstádiumú veseelégtelenségben 

akut hemodialízis. 
2. Csont-felszívódás gátlása: Biszfoszfonátok (pl. pamidronát, 

lassabb, tartós hatás), kalcitonin (gyors, átmeneti hatás) + 

hydrocortison (200-400 mg/die, myeloma, lymphoma, 

sarcoidosis, D-vitamin túladagolásban), gallium-nitrát 

(nefrotoxikus), K2PO4 (csak terápiarezisztens esetben), cinacalcet 

(kalcimimetikus → PTH szintet csökkenti). 
Prognózisa malignitás esetén rossz, egy éves túlélése 10-30%, míg 

gyógyítható alapbetegségek esetén kiváló.  
 

III./2.5.3. Hipokalcémia  
 

Az ionizált kálcium alacsony szintjének incidenciája intenzív osztályon 

15-50%. Súlyos esetei ritkák, de diagnosztizálatlan vagy alulkezelt 

esetben rontja az alapbetegség prognózisát és a túlélést. 

Etiológia: 
● korábbi pancreatitis, vese- vagy májelégtelenség, GIT betegség, 

hyperthyreosis, hyperparathyreosis, elégtelen kalcium bevitel 

● közelmúltban pajzsmirigy-, mellékpajzsmirigy-, bélmőtét, ill. nyaki 

trauma 

● röntgen-kontrasztanyag, ösztrogén, kacsdiuretikum, biszfoszfonát, 

antibiotikum, antiepileptikum vagy kalcium alkalmazása 

Tünetek: enyhébb hipokalcémiában végtagzsibbadás, izomgörcs, 

tetánia, bronchospasmus jelentkezhet, súlyos esetben, légzési 

elégtelenség, angina, szívelégtelenség, sokk, QT megnyúlás, 

szívritmuszavarok, syncope léphetnek fel. 

Kezelés súlyos esetben: iv. 100-300 mg elemi Ca 5-10 perc alatt (Ca-
gluconicum 10% = 90 mg elemi Ca/10 ml), kamrafibrilláció (VF) 

esetén CaCl 10% (272 mg elemi Ca/10 ml) kivéve: digitalis-mérgezés, 

veseelégtelenség vagy szívbetegség okozta VF. 
 

Irodalom:  
1. Sharon M. Moe, Disorders Involving Calcium, Phosphorus, and 

Magnesium, Primary Care: Clinics in Office Practice, Volume 35, Issue 

2, June 2008, Pages 215-237, 
2. John P. Bilezikian, M.D.: Management of Acute Hypercalcemia, 

NEJM 1992; 326:1196-1203 April 30, 1992 
http://emedicine.medscape.com/article/766373 
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Az „elfelejtett” kation 
 

 

 

 

 

 

 

 

A normál plazma Mg-

koncentráció  

0,7-0,95 mmol/l =  
1,5-2 mEq/l. 
 

 

 

Érdekes: 
 
A Mg terápiás használata: 
● szívritmuszavarok 
● asthma bronchiale 
● preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hipomagnezémia gyakran 
terápiarezisztens hipokalémiával 
vagy hipokalcémiával társul, 
valamint acidózissal. 
 

 

 

 

 

 

A súlyos hipomagnezémia 
klasszikus jele  
a hipokalcémia. 
 

 

 

 

III./2.6. A Mg++-háztartás zavarai 
 

A Mg
2+

 az energiaforrásként foszfort felhasználó legtöbb enzim 

aktivációjához szükséges. Szerepe alapvetı az energiaátvitelben, -

tárolásban és -felhasználásban, a fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcserében, 

a sejthártya mőködésében és a PTH elválasztásban. Az extracelluláris Mg
2+

 

az acetilkolin felszabadulásra hatva gátolja az ingerület átvitelt, a 

mellékvesevelı katekolamin felszabadulásán keresztül pedig az élettani 

stressz választ modulálja. 

 

III./2.6.1. Élettan – szabályozás – metabolikus tényezık 
 

A test Mg
2+

 tartalmának 60%-a a csontban, 20%-a az izmokban, 20%-a 

pedig a lágyrészekben és a májban található. Mindössze kb. 1% van az 

ECF-ban, melynek 20%-a fehérjékhez, 25%-a filtrálható anionokhoz 

kapcsolódik, 55%-a pedig ionizált. A normál plazma Mg-koncentráció 

0,7-0,95 mmol/l = 1,5-2 mEq/l. 
A plazma Mg-koncentrációját elsısorban a bélrendszerbıl való felszívás és 

a vesében történı kiválasztás határozza meg. A felszívódás mértékét a 

táplálék Mg és Ca tartalma, a PTH, a glükokortikoidok és a D-vitamin 

befolyásolják. A Mg renális kiválasztásnak nincs jellemzı hormonális 

szabályozása. A csontokban tárolt Mg mobilizálása heteket vesz igénybe, 

akut eltérések kompenzálásában nem vesz részt. 

 

III./2.6.2. Hipomagnezémia 
 

A hipomagnezémia gyakran okoz szívritmuszavart, elsısorban koronária 

betegség, szívinfarktus, pangásos szívelégtelenség, kardiopulmonális 

bypass, vagy intenzíves betegek esetén, de szerepe lehet a hipertónia, az 

iszkémiás szívbetegség, a cukorbetegség, a csontritkulás, a vesekövesség, 

az asthma, a migrén és a hirtelen szívhalál kialakulásában is. 

 

A okai lehetnek a  

● csökkent bevitel (éhezés / alkoholizmus / teljes parenteralis 

táplálás),  

● redisztribúció az EC térbıl („hungry bone syndrome” 

parathyreoidectomia után/ diabéteszes ketoacidózis kezelése 

inzulinnal/ alkoholmegvonás/ éhezés utáni táplálás/ acut 

pancreatitis),  

● gastrointestinalis vesztés  

            (hasmenés/ hányás és nasogastricus szívás/ gastrointestinalis 

fistulák és stomák),  

● renális vesztés (genetikai defektusok/ kacs-, ozmotikus és thiazid 

diuretikumok/ egyéb: amphotericin-B, aminoglikozidok, cisplatin, 

cyclosporin, PPI, etanol, hiperkalcémia, krónikus metabolikus 

acidózis, volumen expanzió, primer hiperaldoszteronizmus, renalis 

tubuláris acidózis utáni és posztobstruktív diurézis). 

 

Incidenciája átlag populációban 2%, kórházban 10-20%, intenzív 

osztályon 50-60%, alkoholistákban 30-80%, diabeteses járóbetegekben 

25%. 
 

Tünetei leggyakrabban a kardiovaszkuláris, a perifériás vagy a központi 



 

Fontos  
 
Életveszélyes kamrai 
ritmuszavarokat már enyhe 
hipomagneziémia is okozhat 
szívbetegekben! 
 
Erélyes Mg-pótláskor 
monitorizálás javasolt 
(légzésdepresszió)! 
 
 

 

 

 

 

Oliguria és acidózis 
veseelégtelenségben fokozza a 
hipermagnezémia esélyét. 
 

 

Gyakori a társuló hiperkalémia  
és hiperkalcémia. 
 
 

 

 

 
. 

ideg-rendszert  
              érintik. 

● Idegrendszeri: vázizom gyengeség, tremor, görcsök, paresztézia, 

tetánia, pozitív Chvostek és Trousseau jel, nystagmus, zavartság. 

● Kardiovaszkuláris: fokozott értónus és –reaktivitás ill. vaszkuláris 

rezisztencia => Hipertónia. Emelkedett trombocita aggregáció. 

● EKG: ST depresszió, aspecifikus T hullám eltérések, U-hullám, 

megnyúlt QT intervallum, repolarizáció alternans, kamrai 

extrasystolia, mono-/polimorf VT, Torsade de pointes, VF, fokozott 

digitálisz toxicitás. 

● Metabolikus: hipokalémia, hipokalcémia 

 

Kezelése 10 mmol MgSO4 iv. 5 perc alatt, majd 20-60 mmol/nap.  
Nagyobb hiány rendezése tartós Mg-pótlást igényel, oralis készítményekre 

váltva. Együtt járó hipokalémia és hipokalcémia egyszerre kezelendı.  

Az amilorid olyan kálium-spóroló diuretikum, amely a Mg-visszaszívást 

fokozva ellensúlyozza a Mg-pótlás miatt fokozott renális vesztést. 

 

III./2.6.3. Hipermagnezémia 
 

A hipermagnezémia ritka elektrolitzavar, mivel a vese hatékonyan tudja a 

Mg
2+

 visszaszívását csökkenteni. Tüneteket még ritkábban okoz, általában 
iatrogén, leginkább veseelégtelenség mellett alakulhat ki. 

 

Gyakoribb okok:  
● fokozott bevitel (hashajtók, beöntés, antacidák*, iv Mg 

(preeclampsia, asztma, ritmuszavarok kezelése). 
*Bélrendszeri gyulladás, ill. csökkent motilitás is vezethet fokozott Mg-

felszívódáshoz. 

Ritkább okok: tumor-lízis szindróma, rhabdomyolysis, Lítium kezelés, 

Hypothyreosis, Addison-kór, tej-alkáli szindróma, theophyllin mérgezés, 

familiáris hipokalciurás hiperkalcémia, depresszió, preeclampsiás anya 

újszülöttje. 
 

Tünetek: 
● 2,0-4,0 mEq/l: hányinger, hányás, kipirulás, feledékenység 

● 3,5-5,0  mEq/l: mélyreflexek eltőnése, izomgyengeség 

● 5,0-6,0 mEq/l: vazodilatáció, hipotenzió 

● 8,0-10,0 mEq/l: pitvarfibrilláció, kamrai vezetési zavarok, flaccid 

paresis 

● >10,0 mEq/l: légzési elégtelenség, AV-blokk, stupor/kóma, 

asystolia, halál 

● lassuló trombin-képzés, trombocita aggregáció 

 

Kezelés: 
ABCD szerinti értékelés, tünetek alapján, szükség esetén monitorizálás, 

intubálás,  krisztalloiddal sokktalanítás, furoszemid, súlyos esetben Ca-

glukonicum (10-20 ml      5-10 perc alatt), hemodialízis. Mg-mal kezelt 

anya újszülöttjénél vércsere lehet hatékony. 

 

Irodalom: 
1. Wilson RF, Barton C. Fluid and electrolyte problems. In: Emergency 

Medicine Comprehensive Study Guide. 1996:135-7. 
2. Guillaume T, Krzesinski JM. [Management of serum magnesium 

abnormalities]. Rev Med Liege. Jul-Aug 2003;58(7-8):465-7.  



http://emedicine.medscape.com/article/766604 
http://emedicine.medscape.com/article/2038394 

 

 



 

 
 
 
 
 
Cél: 
 
 
 
 
Élettani és történeti háttér: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritikus pH: 7.15-7.2 pH érték alatt a 

katekolaminok hatása csökken (pozitív 

inotróp hatás elmarad)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./3. A sav-bázis-háztartás zavarai és kezelésük 
 

A fejezet a homeosztázis utolsó összetevıjével, a sav-bázis 

háztartással, illetve zavaraival (kiváltó ok, következmény, kezelés) 

foglalkozik. Az alapfogalmak tisztázását és rövid élettani 

összefoglalót követıen a tankönyvekre jellemzı didaktikus leírás 

helyett gyakorlati szempontból elemezzük a sav-bázis eltéréseket.  

 

Sav-bázis háztartás alatt a H
+
 koncentráció, illetve ebbıl 

származtatott pH (pH=-log10(H
+
)) érték szabályozását értjük. A H

+
 

ion számára a kapillárisok bazálmembránja szabadon átjárható, míg a 

sejtmembránon keresztül csak aktív transzporttal jut át, így az extra-, 

és intracelluláris tér pH értéke különbözik. Klinikai körülmények 

között csak az extracelluláris tér eltéréseinek vizsgálatára van 

lehetıségünk. 

Az extracelluláris tér hidrogén-egyensúlyát a bevitelen és 

kiválasztáson kívül megoszlási zavar (extra és intracelluláris tér 

között) és endogén produkció (metabolizmus, CO2 produkció) 

befolyásolja. A hidrogén produkció fı forrás az ATP termelés 

melléktermékeként képzıdı CO2. 

 

H
+
 + HCO3

-
 � H2CO3 � H2O + CO2 

 

A napi CO2 produkció több, mint két nagyságrenddel meghaladja a 

többi, hidrogén iont termelı folyamat kapacitását. Ez az élettani tény 

önmagában meghatározta a sav-bázis háztartás zavarainak elemzését. 

Respirációs zavarnak tekintjük azokat az eltéréseket, ahol primeren a 

vér CO2 tartalma, illetve a vele ekvivalens parciális nyomása (pCO2) 

változik. Minden más zavart metabolikus eredetőnek tekintünk. 

Az 1900-as évek elején Henderson foglalkozott a CO2, pH és HCO3
-
 

közötti kapcsolattal. Hasselbalch által módosított egyenlet 

segítségével az összefüggés matematikai képlettel is ábrázolható. 

 

pH = - log [H+]= pK+log [só/sav] 

pH= 6.1 + log[HCO3
-
(só)/0.03xPaCO2(sav)] 

 

A disszociálatlan, potenciális hidrogén donor molekula a sav, míg a 

disszociált, potenciálisan hidrogén akceptor molekula a só illetve lúg. 

A szénsav koncentrációja egy oldatban arányos a CO2 parciális 

nyomásával. A pK érték egy konstans, mely azt a pH értéket mutatja 

meg, mikor a disszociáció foka 50 %. 

A Henderson-Hasselbalch a bikarbonátot puffernek tekintette, mely 

fontos szerepet játszik a sav-bázis egyensúly zavarainak 

mérséklésében. Az elméletük még máig is igen népszerő, azonban 

számos hiányossággal bír: a CO2 és a bikarbonát egymástól nem 

független paraméter; nem foglalkoztak a szervezetben található nem 

bikarbonát pufferekkel (lásd III_3_fejezet_1_táblázat); nem 

foglalkoztak a különbözı ionok sav-bázis háztartásban betöltött 

szerepével. A képlet csak leírta a zavart, de nem volt alkalmas a 

metabolikus folyamatok mélyebb elemzésére. 

 

[[III_3_fejezet_1_táblázat]] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekesség: a vese kompenzációs 

mechanizmusát a Stwart elmélet alapján 

egyes szerzık a Cl
- 
koncentrációjának 

változtatásában látják, a HCO3
-
 

koncentrációjának változása csak 

másodlagos 
 

 

 

 

 

Sav-bázis háztartás zavarainak 
elemzése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az 1950-es években Siggaard-Anderson az eredeti elméletet 

fejlesztette tovább. A BE fogalmával immár a szervezet teljes 

pufferkapacitását figyelembe vette. A BE (base excess – bázistöbblet) 

azt az erıs sav illetve bázis (ekkor értéke negatív) mennyiséget adja 

meg, amit az extracelluláris tér egy literéhez adva annak pH értéke 

7,4 lesz. A széndioxid és bikarbonát közti összefüggés 

eliminálásához bevezette a standard bikarbonát és standard Base 

Excess fogalmát: az aktuálisan mért értékbıl (HCO3
-
, BE, pCO2) 

kiszámolja, hogy mennyi lenne a BE illetve HCO3
-
 értéke a mintában, 

ha a pCO2-t 40 Hgmm-re korrigálnánk.   

A standard BE bevezetésével azonban csak a metabolikus folyamatok 

nettó értéke határozható meg, kombinált metabolikus zavarok nem 

igazolhatók. A metabolikus zavar kiváltó okainak felderítéséhez, 

mélyebb elemzéséhez napjainkban az anion gap értékének 

meghatározását vagy a Stewart féle fizikokémiai modellt használják. 

Az anion-rés (AG: anion-gap) az elektroneutralitás elvét használja. 

Leírja a plazmában található legfontosabb kationok és anionok 

koncentrációjának különbségét.  

 

AG= (Na
+
+K

+
) - (Cl

-
 + HCO3

-
)  - normál érték 10-15 mmol/l 

(egyes források a K+ koncentrációját kihagyják a képletbıl). 

 

A képletbıl kihagyott kationok és anionok nagy része olyan kis 

koncentrációt mutat az extracelluláris térben, mely a képlet értékét 

lényegesen nem befolyásolja. Az anionok közül egyedül a fehérjék 

(és kisebb mértékben a foszfát) koncentrációjának változása 

módosíthatja az AG értékét sav-bázis zavar fennállása nélkül is, ezért 

jelentıs hypo-, vagy hyperproteinaemia esetén az albuminra korrigált 

AG értéket kell használni. 

 

AGkorrigált = AG + 0,25x(albuminreferencia-albuminmért) 

(albumin koncentrációja: g/l) 

 

Stewart-modell egy kvantitatív fizikokémiai megközelítés, mely 

szigorúan matematikai analízisen alapszik és felhasználja az 

elektroneutralitás és tömegmegmaradás elvét. A sav-bázis egyensúly 

meghatározóit három független csoportba sorolta: 

● erıs ionok (az emberi szervezetben elıforduló pH 

értékeken teljesen disszociált formában vannak jelen) 

koncentrációjának különbsége (SID - strong ion 

difference) – SID=(Na
+
+K

+
+Ca

2+
+Mg

2+
)-Cl

-
 

● pCO2 

● a gyenge savak (az emberi szervezetben elıforduló pH 

értékeken részben disszociált formában vannak jelen) 

összkoncentrációja (disszociált és nem disszociált 

formák együtt). 

 

Acidózis esetén a felszaporodó anionok megváltoztatják a SID 

értékét. Bevezette az effektív és látható SID fogalmát, valamint a 

kettı különbségét SIG (Strong ion gap), mely a sav-bázis zavarok 

elemzését szolgálja. A pontos képletek leírása meghaladja a tankönyv 

kapacitását, de az ajánlott irodalomban teljes részletességgel 

megtalálható. 

 

Sav-bázis zavar esetén kompenzáló folyamatok indulnak. A tüdı az 



alveolaris ventiláció változtatásával a pCO2 értékére gyakorol hatást. 

A vese a H
+
 kiválasztásában és HCO3

-
 visszaszívásában játszik 

szerepet, míg a máj metabolikus folyamataiban HCO3
-
-t illetve H

+
-t 

is felhasználhat. 

 

A sav-bázis háztartás zavarait vérgázvizsgálat segítségével 

elemezzük (III_3_fejezet_2_táblázat). 

  

[[III_3_fejezet_2_táblázat]] 

 

A klasszikus vérgázvizsgálat csak a pH, pCO2, a standard bikarbonát 

illetve BE értékét mutatta meg. A modern analizátorok már 

ágymelletti labordiagnosztikára is alkalmasak, az ionkoncentrációk 

mérésével az anion-gap és SIG is elemezhetı vált. A vérbıl származó 

minta csak az extracelluláris teret jellemzi. Az intracelluláris pH-t 

elsısorban respiratorikus zavarok befolyásolják. 

 

A sav-bázis háztartás zavarainak gyakorlati felosztása: 

 

● Iatrogén 

● Fixált 

● Egy progrediáló betegség labilis tünete 

● Tulajdonképpen csak a metabolikus acidózis a lényeges, 

respiratorikus zavarok a légzési elégtelenség fogalomkörébe 

tartoznak. 

 

Források:  
 
Diagnosing metabolic acidosis in the critically ill: bridging the 
anion gap, Stewart, and base excess methods 
Christina Fidkowski, MD, James Helstrom, MD 

Can J Anesth 2009, 56:247–256 

 

Metabolic acidosis in the critically ill: Part 1. Classification and 
pathophysiology 
C. G. Morris and J. Low 

Anaesthesia 2008, 63: 294–301 

 

Metabolic acidosis in the critically ill: Part 2. Causes and 
treatment 
C. G. Morris and J. Low 

Anaesthesia 2008, 63: 396–411 
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III./3.1. Respirációs acidózis 
 

A fejezet célja a légzési elégtelenség következtében kialakuló sav-bázis eltérések tünettanának, okainak 

és lehetséges kezelésének a megismerése. 

 

Respirációs acidózisnak nevezzük a vérplazma kémhatásának (H
+
 koncentrációjának) légzési okból –

hypoventilláció – miatt kialakuló savas eltérését. 

 

A respirációs acidózis illetve általában véve a sav-bázis eltérések nem önálló kórképek, azok mindig 

valamilyen egyéb kórállapot következményei, ennek megfelelıen kezelésük a kiváltó tényezı 

tisztázásával, és azok oki terápiájával lehetséges. 

 

III./3.1.1. Élettan-szabályozás 
 

A vér CO2 tartalmát a termelıdés és az ürítés egyensúlya határozza meg. CO2 keletkezik a szervezetben 

zajló metabolizmus során, míg kiválasztása a tüdın keresztül történik. A tüdıben az arterio-alveolaris 

diffúzió CO2-ra nézve könnyen végbemegy, így az ürített CO2 mennyiségét az alveoláris ventilláció 

határozza meg. 

Fokozott CO2 termelés (pl.: fizikai terhelés, láz, hyperthyreosis, malignus hyperthermia) esetén a 

megtartott légzési szabályozás növeli a ventilláció útján a tüdın keresztül ürített CO2 mennyiségét, míg 

csökkent produkció (pl.: hypothermia, hypothyreosis, cachexia) esetén a szervezet alacsonyabb 

percventillációval adaptálódik. A vér CO2 tartalmában az adaptáció kimerülése esetén következik be 

eltérés. Extrém mértékő CO2 produkció esetén a ventilláció bizonyos határ fölött nem növelhetı, míg 

csökkent termelıdés esetén a hipoventillációnak gátat szab a hypoxiás légzési inger. 

A ventillatio szükséglethez történı adaptálásában a nyúltvelıi H
+
 koncentrációra érzékeny 

kemoreceptorok és a glomusokban (caroticum, aorticum) elhelyezkedı O2 tenzió szenzitív perifériás 

receptorok vesznek részt. A nyúltvelıben elhelyezkedı receptorok a vér emelkedı CO2 tenziójának 

következtében lokálisan emelkedı H
+
 koncentráció közvetítésével, míg a perifériás receptorok a pO2

csökkenésére adnak fokozott ventillatios választ. 

Fentiek alapján magas CO2 tenzióval, következésképpen acidózissal jár az alveoláris ventilláció 

bármilyen okból történı csökkenése, ami bekövetkezhet a légutak elzáródása, szőkülete, megnövekedett 

holttér, károsodott légzésszabályozás, légzési izmok bénulása vagy iatrogén ok miatt. 

Az acidózis lehetséges kompenzációs mechanizmusa a vérben jelenlévı HCO3
-
 koncentráció növelése, 

mely a vese fokozott H
+ 

ürítésével és HCO3 reabszorpciójával lehetséges, azonban ezen mechanizmus 

hatását csak napok alatt fejti ki. 

 

III./3.1.2.  Respirációs acidózishoz vezetı állapotok, tünetei és kezelésük 
 

Respirációs acidózis esetén a kiváltó tényezı specifikus tünetein kívül kezdetben a hipoventillációval 

járó hypoxia tünetei, mint zavartság, somnolentia uralják a képet, majd körülbelül 80-100 Hgmm-es 

pCO2 fölött kóma lép fel. 

A sav-bázis zavar vizsgálatához elengedhetetlen artériás esetleg centrál vénás vérbıl vérgázvizsgálat, 

mely 7,36 alatti pH-t, 40 Hgmm-t meghaladó pCO2-t (vénás mintában    45 fölött), krónikus esetben a 

néhány nap alatt végbemenı nephrogen metabolikus kompenzáció részeként magasabb bikarbonátot

igazol. Krónikus obstruktív betegségben szenvedık magasabb bikarbonátszint mellett adaptálódnak a 

magas széndioxid szinthez, esetükben az akut kisiklást a pH csökkenése és a klinikai tünetek jelzik. 

 

Respirációs acidózis Akut krónikus 

pH << 7,4 ≤ 7,4 



 

 

 

 

pO2 < 60-80 Hgmm < 60-80 Hgmm 

pCO2 >> 40 Hgmm >> 40 Hgmm 

HCO3
-
 ~ 24 mmol/l > 24 mmol/l 

 

Ventilláció csökkenéséhez vezethet obstruktív, vagy restriktív légzési zavar, a központi idegrendszer 

toxikus vagy traumás sérülése, neuromuszkuláris betegségek, iatrogen okként elhúzódó izomrelaxáns-

hatás, lélegeztetett beteg légzési paramétereinek nem megfelelı beállítása. 

Terápiája során törekedni kell a kiváltó ok felderítésére, annak kezelésére, általánosságban a légzési 

perctérfogat normalizálására, akár gyógyszeres, akár noninvazív légzéstámogatás révén, ezekre nem 

reagáló esetekben invazív gépi lélegeztetés bevezetése indokolt. 

 

III./3.1.2.1. Obstruktív légzészavarok 
 

Obstruktív légzészavaroknak nevezzük a légúti szőkület vagy elzáródás miatt kialakult állapotokat. A 

szőkületen keresztül a légúti ellenállás jelentısen megnı, fokozott légzési munkát igényel, 

hypoventilláció – acidózis kifáradás esetén jön létre. 

Alsó légúti szőkület jellemzi a krónikus bronchitist, asthma bronchialét, emphysemát. Ezekben a 

betegségekben kilégzési nehezítettség áll fenn, acidózist tipikusan a krónikus állapot akut 

exacerbatiójakor észlelünk, melyet kiválthat infekció, füst belégzése, akut szívelégtelenség is. Ilyenkor a 

kilégzés megnyúlt, a tüdı fölött kilégzésben sípolás-búgás hallható, a beteg légzési segédizmait 

használja, akut légzési elégtelenség uralja a képet. Terápiája oxigénadás mellett hörgtágító kezelés, 

noninvazív légzéstámogatás, konzervatív terápiára nem reagáló esetekben gépi lélegeztetés. 

Felsı légúti szőkületet okozhat félrenyelt idegentest, légutakba törı, vagy azt komprimáló tumor, 

laryngospazmus, rovarcsípés (akár allergiás alapon, akár a légutakba került rovar csípése nyomán 

kialakult oedema miatt). A szőkület mértékének megfelelıen alakul a légzési elégtelenség, kisfokú 

szőkület csupán légzési nehezítettséget okoz, ilyenkor CO2 retenció és acidózis nem alakul ki. A kiváltó 

tényezı felderítése általában anamnézis alapján nem okoz különösebb problémát. A beteg vizsgálatakor 

belégzési stridort, belégzésben a bordaközök behúzódását észleljük. Súlyos szőkület vagy közel teljes 

elzáródás esetén a beteg azonnali segítséget igényel. Beékelıdött idegentest esetén megkísérelhetı az 

eltávolítás laryngoscopos feltárás mellett Magill-fogóval, Heimlich mőfogással. Más lehetıség 

hiányában definitív (gégészeti, pulmonológiai) ellátásig segíthet az idegentest mélyebb légútba történı 

letolása és a beteg intubálását követıen a lélegeztetés megkezdése. Oedema, allergiás reakció esetén 

parenteralis szteroid, antihisztamin, kálcium, β-mimetikum adása javulást hozhat, ezek hatástalansága 

esetén szintén gépi lélegeztetés indikált. Intubáció lehetetlensége esetén utolsó lehetıségként akut 

tracheostomia merül fel. 

 

III./3.1.2.2. Restriktív légzészavarok 

 
Restriktív légzészavar esetén a tüdı tágulékonysága korlátozott, akár fibrosis, akár külsı összenyomatás 

(légmell, pleurális folyadék, haemothorax, tumor) által. Az említett betegségek általában krónikusan 

alakulnak ki, a metabolikus kompenzáció miatt akut légzési elégtelenség jellemzıen akut infekció 

hatására jelenik meg. Akutan alakulhat ki pneumothorax, illetve haemothorax, azonban ezeknél az 

elváltozásoknál is inkább a dyspnoe és a hypoxaemia a vezetı tünet, mint a respirációs acidózis. 

 

III./3.1.2.3. Központi idegrendszeri eredető légzészavarok 

 
Központi idegrendszeri eredet esetén vagy a légzıközpontok bántalma, vagy a légzésben szerepet játszó 

izmok beidegzésének zavara áll a háttérben. 

Légzés depressziót okozhat opiát túladagolás akár hospitális, akár abúzus céllal történt felhasználás 

esetén. Ilyenkor vénásan adott opioid antagonista naloxon (hatóanyagok szerepeljenek) (0,4-2 mg) 

hatására a légzésdepresszív hatás megszőnik, eredménytelenség esetén gépi lélegeztetés válhat 

szükségessé. 



Koponyatraumát, stroke-ot, intracranialis vérzést követıen létrejöhet a légzési központok direkt 

sérülése, vagy oedema miatt bekövetkezett kompressziója. Ebben az esetben konzervatív terápiaként 

oedema csökkentésére mannit tartalmú infúziók (pl. Mannit B 4x200 ml, ill. a terápiás hatás eléréséig), 

vízhajtó, szteroid adása jön szóba, sikertelenség, vagy eltávolítható haematoma esetén idegsebészeti 

mőtét (kamradrain, decompressiv craniotomia), tüneti terápiaként mindezek mellett gépi lélegeztetés 

javasolt. 

A légzési izmok beidegzésének károsodásán keresztül okoz légzési elégtelenséget a Guillan-Barré 

szindróma, myasthenia gravis. Tüneti terápiaként a szükséges ideig itt is felmerül gépi lélegezetés 

szüksége, definitív terápiaként diagnózis felállítását követıen plazmaferezis vagy intravénás 

immunglobulin jön szóba. 
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III/3.2. Respirációs alkalózis 
 

Respirációs alkalózis esetén a vér pCO2 csökkenésének a hátterében elsısorban a megnövekedett 

percventilláció, esetleg a szöveti CO2 termelés csökkenése áll, melynek következtében a plazma 

emelkedik. 

 

III./3.2.1. Etiológia 
 

Megnövekedett légzési percvolumen létrejöhet a központi idegrendszeri légzési centrum elsıdleges 

(közvetlen) és másodlagos (következményes) izgalma következtében. CO2 produkció csökkenés 

megtartott légzési szabályozás mellett általában nem vezet alkalózis kialakulásához. 

A centrális kemoreceptorok közvetlen ingerlése létrejöhet láz, szepszis, terhesség, szalicilát abúzus 

következtében. Közvetlenül a centrális légzıközpontot serkenti a híd-középagyi régiót érintı stroke, 

trauma, ill. infekció is. A hyperventilláció következtében vérgázon csökkent pCO2-t, emelkedett 

pO2-t és emelkedett pH-t találunk. 

Kompenzatorikus hyperventillációt okoz másodlagosan hypoxiás állapot, ilyen mechanizmussal 

okoz alkalosist a tüdıembólia, tüdıgyulladás, szívelégtelenség, anaemia, magashegyi körülmények. 

Vérgázon jellemzı az alacsony pO2 és pCO2 szint együttese. 

Organikus eltérések, hypoxia, mérgezés kizárása esetén merül fel a pszichogén respirációs alkalózis 

lehetısége. 

 

III./3.2.2. Tünetek 
 

Respirációs alkalózis esetén a kiváltó tényezınek megfelelı tüneteken kívül jellemzı lehet szédülés, 

zavartság, szájkörüli és végtagi zsibbadás, görcsök, kóma. Fenti tünetek hátterében részben a 

hypocapnia miatt létrejövı agyi érszőkület és áramláscsökkenés, részben a kálcium lúgos 

környezetben létrejövı magasabb fehérjekötése és ezáltal alacsony szabad plazamkoncentrációja 

játszik szerepet. 

Respirációs alkalózis esetén az alábbi táblázatnak megfelelı vérgázeltérések alakulnak ki: 

 

Respirációs alkalózis akut krónikus 

pH >> 7,4 > 7,4 

pO2 Kiváltó tényezıtıl függ  

pCO2 << 40 Hgmm << 40 Hgmm 

HCO3
-
 ~ 24 mmol/l << 24 mmol/l 

 

Respirációs alkalózis kompenzálására a vesék bikarbonát-ürítése fokozódik, H
+
 visszatartás jön létre, 

amely mechanizmus által a kezdeti alkalózis 24-72 óra alatt mérséklıdik. A légzési zavar 

fennállásának idejére a bikarbonát koncentráció ismeretében következtethetünk. 

 

III./3.2.3. Kezelés 
 

A fenti tünetegyüttes kezelése során a kiváltó tényezı terápiája az elsıdleges – oxigén adása, légzés-, 

keringéstámogatás, transzfúzió – tüneti terápia pszichogén eredető hyperventilláció esetén jön szóba. 

Pszichogén eredet esetén a kilégzett CO2 visszalégzése emeli a vérben a CO2 koncentrációt, így 

normalizálva a pH-t. 

 

A respirációs eredető alkalosis és általában véve a légzési eredető sav-bázis eltérések a klinikai 

gyakorlatban jellemzıen más alapbetegség következményei, megnyilvánulási formái, ennek 



Összegzés
 
 
 
 
Irodalom 

megfelelıen mind a tüneteket, mind a kezelést a kiváltó betegség határozza meg. 

 

Forrás: 
 
Goldman: Cecil Medicine 23rd ed. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III_3_3_fejezet_1_táblázat Metabolicus acidosis differenciál diagnózisa 

 

seNa+ ↓ AGcorr↑, SIG↑ Cl-↑ AGcorr↓, albumin↑ 

- Szabad víz 

mennyisége nı (dilutios 

acidózis) 

- Sav bevitel illetve 

produkció emelkedik 

- Sav kiválasztás 

csökken 

- Metabolikus zavarok 

- Cl- bevitel nı 

- gastrointestinalis bikarbonát vesztés 

- vesén keresztüli bikarbonát vesztés 

(renalis tubularis acidózis, egyes 

diureticumok) 

- 

Hyperalbuminaemia 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./3.3. Metabolikus acidózis 
 

pH<7.35, HCO3<20 mmol/l, BE<-3 mmol/l 

 

III./3.3.1. A metabolikus acidózis okai 
 

A klasszikus osztályozás négy lehetséges mechanizmus különböztet meg: 

 

● additio:  tejsav acidózis, diabeteses ketoacidosis, exogén 

savbevitel 

● retentio: veseelégtelenség, mellékvesekéreg elégtelenség 

               (retentiós és additios: ammónium- klorid acidózis) 

● substractiós: bikarbonátvesztés (bél, vese) 

● dilutiós: extracelluláris tér bikarbonátmentes oldattal történő 

elárasztása 

 

Az anion gap fogalmának bevezetésével a gyakorlat számára könnyebben 

felhasználható osztályozás született: 

 

● AG nő: az előzőekben felsorolt additiós, retentiós 

acidózisoknál (kivétel HCl és NH4Cl additio) 

● AG normális (esetleg csökken): hyperchloraemiás 

acidózisoknál (NH4Cl intoxicatio, carboanhidráz-gátlók 

szedése, subtractiós acidosisnál, mineralokortikoid-hiány, 

distalis tubularis acidózis) 

   

A SIG fogalmával kiegészített osztályozás használható leginkább a klinikai 

gyakorlatban, mely egyesíti a korábbi osztályozások előnyeit  

(III_3_3_fejezet_1_ táblázat). 

 

[[III_3__3_fejezet_1_táblázat]] 

 

III./3.3.2. A metabolikus acidózis tünetei 
 

● szimpatikus aktivitásfokozódás (de: kritikus pH 

következményei, lsd később)  

● légzés mélysége fokozódik, hyperventilatio 

● hyperkalaemia (sejtmembránon található H
+
-K

+
 cserélő 

pumpa hatása miatt a hyperkalaemia acidózissal jár 

függetlenül attól, melyik volt az elsődleges folyamat) 

● szívritmuszavarok tachycardiás hajlammal 

● csökkenő CO (kritikus pH alatt) 

● vasodilatatio és hypotonia hajlam 

● Ca
2+

 - és foszforháztartás zavarai (fokozott ürítés) 

● inzulinrezisztencia, laktátprodukció 

● hányinger, hányás, kóma 

 

III./3.3.3. A metabolikus acidózis kezelése 
 

Mint minden betegség esetén, itt is elsősorban oki terápiára törekszünk. A 

metabolikus acidózis legtöbbször tünet, szimptomatikus terápia, alkalizáló 

kezelés csak perzisztáló zavar esetén szóba olyan esetekben, amikor a pH 

változás életveszélyes állapotot jelent: 



Fontos  

 

A 8,4 %-os NaHCO3 oldat 

milliliterenként 1 mmol 

NaHCO3-t tartalmaz 

 

Fontos 

 

Enyhe acidózis jobb, mint az 

enyhe alkalózis, a hemoglobin 

acidózisban könnyebben adja le 

az oxigénmolekulát a szövetek 

felé 

 

 

● szívritmuszavar 

● hyperkalaemia 

● haemodinamikai megingás kritikus pH alatt 

● (Jelentősen emelkedett légzési munka (a kompenzáló 

hyperventilatio miatt)) 

 

NaHCO3 (mmol)  

●  Kalkulált mennyiség (mmol): -BE * 0.3 * ttkg. Csak a felét 

adjuk be egyszerre. Nem célunk a pH normalizálása. 

● Max. infúziós sebesség: 1.5 mmol/ttkg/óra 

● Mellékhatás: hypernatraemia, intracelluláris acidózis, ledált 

tüdő esetén pCO2 emelkedés 

  

Carbicarb (Na2CO3/NaHCO3) 

● Elvi előny: intra-, és extracellularis pH emelkedés lényeges 

pCO2 emelkedés nélkül 

 

Tris-hydroxymethyl-aminomethan (Tris illetve THAM puffer) 

● THAM (mmol) = -BE * 0.3 * ttkg 

● maximális napi adag: 5 mmol/ttkg 

● mellékhatások: légzésdepressio, hyperkalaemia, secunder 

hypokalaemiával, szövetnecrosis paravasalis injectionál, 

hypoglycaemia, kumuláció (elsősorban veseelégtelenségnél) 

DCA  

● piruvátszintézis és így a laktátlebontás fokozása – HCO3
-

produkció nő 

● laktátacidózis kezelésére jön szóba  

 

Egyéb alkalizáló sók (acetát, citrát)  

● az alkalizáló sók metabolizmusa H
+
-t használ fel 

● hatásukhoz intakt keringés és májfunkció szükséges 

 

Vesepótló kezelés 

● Az elektrolitzavarok gyors és folyamatos (CVVH) 

rendezésére is alkalmas 

 

B1 vitamin pótlás 

● Abszolút vagy funkcionális thiamin hiány az intenzív 

osztályon fekvő betegek 20 %-nál áll fenn 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

III./3.4. Metabolicus alcalosis 

 

pH>7.45, HCO3>26 mmol/l, BE>3 mmol/l 

 

III./3.4.1. A metabolikus alkalosis okai 

 

Klasszikus osztályozás szerint: 

● additio: bikarbonátbevitel, jelentıs kloridvesztés, alkalizáló sók túlzott bevitele 

● retentio: salureticumok tartós adása után 

● substractiós: savas anyagok vesztése (gastrointestinalis, vese, szteroidterápia, intracelluláris 

térbe történı ionmozgás) 

● besőrősödéses: az extracelluláris térbıl folyadékvesztés 

 

A gyakorlatban elkülönítünk kloridszenzitív és kloridrezisztens formákat: 

● kloridszenzitív: gastrointestinalis vesztés, diureticus terápia, mucoviscidosis, hyperventilatio 

kompenzációját követıen 

● kloridrezisztens: hyperaldosteronismus, Cushing-jór, Barrter-szindróma 

 

III./3.4.2. A metabolikus alkalózis tünetei 

 

● légzés mélysége ellaposodik, hypoventilatio, légzésdepressio 

● csökkent ionizált Ca koncentráció 

● hypokalaemia hajlam (sejtmembránon található H
+
-K

+
 cserélı pumpa hatása miatt a 

hypokalaemia alkalosissal jár függetlenül attól, melyik volt az elsıdleges folyamat) 

● hypocloraemia (chloridszenzitív formáknál) 

● vasoconstrictio 

● anginaküszöb csökken, ritmuszavarok 

● cerebralis perfúzió csökken, stupor, coma 

● anaerob glycolysis fokozódik 

 

III./3.4.3. A metabolikus alkalosis kezelése 

 

● oki terápia 

● volumenpótlás  

● káliumpótlás 

● NaCl bevitele (klór pótlása) 

● vesepótló kezelés 

● kloridrezisztens formáknál KCl, HCl  

● (L-arginin HCl és ammoniumklorid súlyos mellékhatások miatt már nem használható) 

● carboanhydrase-bénítók 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Cél: 

 

 

 

Kompenzáció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevert sav-bázis zavarok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./3.5. Kevert sav-bázis zavarok 
 
Az elızıekben szó esett a sav-bázis zavarok alapjairól, illetve fıbb fajtáiról. 
Jelen fejezet azokat az eseteket tárgyalja, amikor ezek kombinációjaként 
kevert zavarok állnak fenn. 
 
Mint már láthattuk, a HCO3 és a pCO2 aránya alapján a pH egy egyszerő 
képlet (Henderson-Hasselbach) alapján közelíthetı. Az egyszerő sav-bázis 
zavarok esetében is a primer eltéréssel ellentétes mechanizmus (respirációs 
vagy metabolikus kompenzáció) indul be, így az egyenletben szereplı 
értékek arányának kiegyenlítıdése miatt a pH változása is limitálódik. 
 
Példák:  
● metabolikus acidózis (HCO3

- csökken) kompenzációjaként 
respirációs válasz, pCO2 csökkenés következik be (1,2 Hgmm pCO2 
csökkenés 1 mmol/l HCO3

- csökkenéssel jár), mely gyors válaszként 
indul (az acidózis kezdetétıl számított fél óra múlva már észlelhetı 
és 12-24 óra múlva kiteljesedik). Mértékét az egyébként fennálló 
respirációs vagy neurológiai betegségek is befolyásolhatják: normál 
neurorespiratorikus funkció mellett a pCO2 8-12 Hgmm-ig 
csökkenhet. Ennél nagyobb kompenzáció respirációs úton nem 
várható. 

● metabolikus alkalózis esetén a respirációs kompenzáció 0,7 Hgmm 
pCO2 emelkedést jelent minden 1 mmol/l serum HCO3

- 
emelkedésnél. A kompenzáció mértékét a hypoventiláció során 
kialakuló hypoxaemia limitálhatja, illetve az emelkedett pCO2 
légzési ingerként is funkcionálhat. 

● primeren respirációs sav-bázis eltérés metabolikus kompenzációt 
von maga után (respirációs acidózis esetén 1 mmol/l HCO3

- 
emelkedés várható minden           10 Hgmm CO2 emelkedés mellett, 
respirációs alkalózis esetén 2 mmol/l HCO3

- csökkenés várható 
minden 10 Hgmm-nyi pCO2 csökkenés esetén). Ennek kiteljesedése 
3-5 napot is igénybe vesz. A metabolikus kompenzáció mértékébıl 
következtethetünk arra, hogy akut vagy krónikus respirációs 
eltéréssel állunk-e szembe. 

Amennyiben a primer eltérés okozta kompenzációs változások a fenti 
számításoknak nem felelnek meg, gondolnunk kell kevert sav-bázis 
zavar fennállására. 

● Kevert zavarok: elıfordulhat egy betegnél két vagy több egymástól 

független sav-bázis eltérés (két metabolikus eltérés, vagy metabolikus 
és respirációs zavar együttes fennállása). Ezek hatásai összeadódva 
határoznak meg egy adott „nettó” pH értéket.  
Kevert zavarok esetén mindkét sav-bázis eltérést primernek nevezzük, 
még akkor is, ha a klinikai képben az egyik manifesztációja sokkal 
szerényebben jelentkezik a másiknál, ezzel is jelezve, hogy egymástól 
független, nem kompenzatorikusan létrejövı folyamatokkal állunk 
szemben. 

Mennyi lesz a „nettó” pH érték különbözı állapotokban? Acidózis és 
alkalózis akár kiegyenlíthetik egymás hatását, így normál értéket is 
mérhetünk. Azonban két acidózis vagy két alkalózis egyidejő fennállása 
extrém mértékő pH eltolódáshoz vezethet.  
A lehetséges kombinációk számát csökkenti az a tény, hogy respirációs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vérgáz értékelésének 

szakaszai:  

1. alap sav-bázis eltérés 

meghatározása (anamnézis, 

kórlefolyás, pH, HCO3
-
 és 

pCO2 változás iránya) 

2. kompenzáció mértékének 

értékelése (akut vagy krónikus 

respiratórikus eltérés 

kompenzációja, kevert sav-

bázis zavar jelenléte) 

3. metabolikus acidózis esetén 

AG vagy SID meghatározás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom:  

sav-bázis eltérések egymással nem kombinálhatók (adott idıben a 
ventilláció csak egy irányba változhat).  
Összefoglaló táblázatomban a lehetséges kombinációk során fellépı pH, 
HCO3 és pCO2 eltéréseket lázhatjátok. 
 
[[1_táblázat_3_3_5_fejezet.jpg 
Felirat: Változások a pH, HCO3 és pCO2 értékekben kevert sav-bázis 
zavarok esetén]] 
 
Mi történik kevert zavaroknál a kompenzatórikus mechanizmusokkal? 
Bizonyos esetekben a két primer sav-bázis folyamat augmentálja 
egymás kompenzációs mechanizmusait. Ilyenkor látunk tendenciát 
normál pH kialakulására. Más esetekben a kompenzatórikus folyamat 
kialakulása gátlás alá kerül, vagy hatása elmarad. Ilyenkor a pH extrém 
eltolódása jöhet létre (pl. metabolikus acidózis és respirációs acidózis 
együttes fennállása nem tesz lehetıvé respirációs kompenzációt). 

Hogyan azonosítsuk a különbözı sav-bázis zavarokat? 
● Respirációs eltérések diagnózisa viszonylag könnyő, hiszen a 
ventillációban történt változás eleve figyelemfelkeltı. Az ehhez 
csatlakozó vérgáz értékek normáltól való eltérésébıl illetve a beteg 
anamnézisébıl és a kórlefolyásból következtethetünk metabolikus zavar 
együttes fennállására illetve metabolikus kompenzációra. 
● Tisztán metabolikus eltérések diagnosztikája nehezebb lehet, hiszen 
az alap vérgáz értékek akár mindegyike normál értéket mutathat 
(egyforma mértékő acidózis és alkalózis). Ilyen esetekben sem csak 
vérgáz értékek alapján történik a diagnózis felállítása. Segítségünkre 
van az anamnézis, a beteg panaszai, illetve a fizikális státuszban talált 
eltérések összessége. Könnyíti a diagnózist egyéb labordiagnosztikai 
illetve képalkotó eszközök elérhetısége. 
A klinikai gyakorlatban nem ritkán fordulnak elı kevert zavarok. 
Leggyakoribb kombinációkból egy-két példát említenénk: 
● Inzulin dependens diabetes mellitusban szenvedı betegnél 
tüdıgyulladás talaján respirációs acidózis alakul ki, emellett a 
gyulladásos folyamat az addig korrektül beállított szénhidrát-háztartását 
megborítja, és ketoacidózis alakul ki. Mindkét folyamat a pH 
csökkenése irányába hat, a ventilláció a tüdıgyulladás miatt nem 
fokozható, a respirációs kompenzáció elmarad.  
● COPD-s beteg vérgázában krónikus respirációs acidózis észlelhetı. 
Állapotát súlyosbítja egy akut gastroenteritis, mely napokig tartó 
hasmenéssel jár. További állapot rosszabbodást idéz elı, ha szeptikus 
állapot alakul ki, laktát acidózissal. Ebben az esetben a régóta fennálló 
respirációs acidózis hatását a szervezet metabolikusan kompenzálja 
(emelkedett HCO3

-). A rárakodó akut metabolikus eltérés a 
kompenzációt ellehetetleníti, illetve szintén a pH csökkenés irányába 
hat.  
● Elızı betegnél napokig tartó hányás során fokozott 
gyomorsavvesztés miatt metabolikus alkalózis alakul ki. A pH 
változatlan maradhat, vagy emelkedhet, viszont a HCO3

- emelkedés 
mértéke meghaladja a korábban mért értéket. 
● Ileus talaján kialakult metabolikus acidózis kompenzációjaként a 
hyperventilláció alakul ki. Amennyiben a hasi diskomfort fokozódik, 
éles fájdalom alakul ki, ez a hyperventilláció mértékét emeli, ezzel a pH 
akár bázikus irányba is tolódhat.  
● Amennyiben a képhez prerenális veseelégtelenség is társul 
(hypovolaemia, hasőri nyomásfokozódás), a metabolikus acidózis oldal 



erısödik. 
 
 
Forrás 

 
Rose, BD, Post, TW, Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte 
Disorders, 5th ed, McGraw-Hill, New York, 2001,  
 
J. Craig Longenecker,Todd R. Nelson, High-yield acid-base, 2nd ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./3.6.  E-learning-teszt 

 
1. 

Átlagos felnőttben a testsúly mekkora hányada az extracellularis folyadéktér (ECF)? 

 

1/3 

60% 

20% 

40%  

 

2. 

Milyen kompenzáló mechanizmus jön létre a szervezetben hiperhidráció esetén, normális körülmények között?  

 

ANP elválasztás fokozódik 

ADH elválasztás fokozódik 

A szimpatikus idegrenszer a noradrenalin-elválasztást fokozza 

A vizelet alkalikussá válik 

 

3. 

Mi az oka a hiperhidrációnak, hypervolaemiának krónikus szívelégtelenségben?  

 

Az alacsony CO ellenére az EABV magas, ami a nátriumürítést csökkkenti. 

Az alacsony CO miatt az EABV alacsony, amit a szervezet a RAA-rendszer révén só- és vízretencióval 

kompenzál.   

A csökkent EABV miatt az intracellularis térből víz áramlik át az ECF-be. 

Az alacsony perctérfogat miatt az ADH-szekréció megszűnik, ezért a vízvisszaszívás fokozódik. 

 

4. 

Melyik nem igaz a dehidrációra a (hypolvolaemiával, hipohirációval szemben)? 

 

A dehidráció hyponatraemiával, míg a hipohidráció hypernatraemiával jár. 

A dehidrációt a teljestest víztérből (TBW) történő vízvesztés hozza létre, míg a hipohidráció során elsősorban 

az extracellularis térből, egyidejűleg sót és vizet veszít a szervezet. 

A dehidráció hypernatraemiával jár, mert az extracellularis folyadékben a vízvesztés miatt relatív 

nátriumtöbblet jelentkezik. 

Csak vízvesztés esetén azonos ECF-csökkenéshez kb. 2.5x-ös volumenveszteség szükséges az egyidejű só- és 

vízvesztéshez képest. 

 

5. 

Mi okoz renalis vízvesztést (jelentős sóvesztés nélkül)? 

 

Cerebralis sóvesztő szindróma (CSWS) 

Sóvesztő nephropathia 

Diabetes insipidus 

Glucosuria 

 

6. 

Melyik nem tünete a súlyos hipohidrációnak?  

 

Csökkent IVC átmérő 

Emelkedett laktát 

Csökkent stroke volumen variáció (SVV) 

Tudatzavar 



 

7. 

Hyperkalaemia esetén előfordul, kivéve: 

 

megnyúlt PR távolság 

megnyúlt QRS 

megnyúlt QT intervallum 

diastoles szívmegállás 

 

8. 

A K-szintet percek alatt befolyásolja, kivéve: 

 

insulin 

pH 

bicarbonát 

aldoszteron 

ß-agonisták 

 

9. 

Hypokalaemia oka, kivéve: 

 

Cushing-syndroma 

alkalosis 

égés 

insulin hatás 

hasmenés 

 

10. 

Hyperkalaemia akut kezelésében szerepe van, kivéve: 

 

forszírozott diuresis 

Ca-glükonát 

salbutamol 

Na-bicarbonát 

glülóz-insulin terápia 

 

11. 

Mennyi a normális szérum osmolalitás?  

 

325-375 

250-260 

135-145 

275-295 

 

12. 

Milyen Na
+
-koncentráció esetében beszélünk súlyos hyponatraemiáról? 

 

130 mmol/L alatt 

120 mmol/L alatt 

140 mmol/L alatt 

135 mmol/L alatt 

 

13. 

Hogy befolyásolja a hyperglycaemia a szérum Na
+
- koncentrációt? 

 



3 mmol/L glukóz emelkedés 1 mmol/L Na
+
 emelkedést okoz 

1 mmol/L glukóz emelkedés 3 mmol/L Na
+
 emelkedést okoz 

3 mmol/L glukóz emelkedés 1 mmol/L Na
+
 csökkenést okoz 

1 mmol/L glukóz emelkedés 5 mmol/L Na
+
 csökkenést okoz 

 

14. 

Mit jelent a hypervolaemiás hyponatraemia?  

 

A TBW növekedés meghaladja a TBNa
+
 növekedését 

A TBNa
+
 növekedés meghaladja a TBW növekedését 

A TBW növekedésével párhuzamosan a TBNa
+
 csökken 

A TBW csökkenése meghaladja a TBNa
+
 csökkenését 

 

15. 

Melyik védő tényező az endourológiai beavatkozásoknál kialakuló TUR-szindrómával szemben? 

 

A hólyag vénás sinusainak megnyílása 

Hosszú műtéti idő (60 perc felett) 

Az öblítő folyadék nyomásának alacsonyan (15-25 Hgmm alatt) tartása 

Öblítő folyadékként desztillált víz használata 

 

16. 

Melyek a SIADH jellemzői?  

 

Euvolaemia, magas vizelet Na
+
, magas vizelet osmolalitás, hyponatraemia. 

Hypovolaemia, alacsony vizelet Na
+
, alacsony vizelet osmolalitás, hypernatraemia. 

Hypervolaemia, alacsony vizelet Na
+
, alacsony vizelet osmolalitás, hyponatraemia. 

Euvolaemia, magas vizelet Na
+
, magas vizelet osmolalitás, hypernatraemia. 

 

17. 

Súlyos hyponatraemia kezelésekor mennyi a maximális megengedett Na
+
 koncentráció emelkedés?  

 

16 mmol/L/24h, 32 mmol/L/48h 

8 mmol/L/24h, 14 mmol/L/48h 

20 mmol/L/24h, 40 mmol/L/48h 

10 mmol/L/24h, 18 mmol/L/48h 

 

18. 

Mi a hypernatraemia leggyakoribb oka?  

 

Pangásos szívelégtelenség 

Májcirrhosis 

Dehidráció 

SIADH 

 

19. 

Melyik nem a diabetes insipidus (DI) jellemzője?  

 

Polydipsia 

Hypernatraemia 

Elegendő folyadékbevitel esetén normovolaemia 

Hypervolaemia 

 



 

 
 
 
 
 
 
Cél 

 

 

 

 

 

Bevezetés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./4. Metabolizmus és táplálás 

 
A fejezet célja, hogy felhívja a figyelmet a táplálás fontosságára a betegellátás során, hogy 

kihangsúlyozza a megfelelı táplálásnak köszönhetı jelentıs kimenetel javulást, és hogy elméleti és 

gyakorlati útmutatót adjon a mesterséges táplálás alkalmazásához. 

A fejezet elvégzését követıen az olvasó képes lesz arra, hogy a betegek táplálkozási szükségletét 

felmérje, szükség esetén megfelelı mesterséges táplálást állítson össze, azt betegség specifikusan 

adaptálni tudja, és a megfelelı táplálási utat és módot válassza meg. 

 

A mesterséges táplálás fontosságának megítélése jelentıset változott az elmúlt évtizedben. A 

megfelelı táplálás egyértelmő morbiditást és mortalitást javító hatását szilárd evidenciák támasztják 

alá. Elırelépés történt a tápláltsági állapot megítélése, az irányelvek széleskörő kidolgozása és 

alkalmazása, a betegség specifikus- és immuntáplálás területén. 

A szemléletváltozást leginkább az alábbi sarkított gondolatmenettel lehetne érzékeltetni: A sejtek-

szövetek túlélésének alapfeltétele a megfelelı szöveti oxigenizáció, azonban ez önmagában nem 

elegendı a megfelelı mőködéshez. Az élet energia, az energia adenozin-trifoszfát (ATP), és hiába 

megfelelı a szöveti oxigenizáció, megfelelı tápanyag nélkül nem tud ATP termelıdni. A megfelelı 

táplálás összeállítása ma már ugyanolyan hangsúlyos része a terápiás tervnek, mint például a 

shocktalanítás. 

 

Kulcsszavak: mesterséges táplálás, enterális táplálás, parenterális táplálás, táplálkozási szükséglet, 

immuntáplálás. 
 



 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Az intenzív osztályon fekvı betegek 

40%-a alultáplált. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Milyen metabolikus folyamatok zajlanak 

le stressz hatására? 

Melyik fázis, kb. mennyi ideig tart? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./4.1. Az intenzíves beteg táplálkozási szükséglete 
 
A megfelelı táplálkozás nélkülözhetetlen a sejtstruktúrák és funkciók 
integritásának fenntartásához, más szóval a túléléshez. A normál 
testsúlytól és tápláltságtól történı jelentıs eltérések nagyban fokozzák 
a kórházi morbiditást, mortalitást és az ápolás során elıforduló 
szövıdmények gyakoriságát. A tápláltsági állapot felmérése és ennek 
megfelelı terápiás terv kidolgozása az ellátás alapvetı része. A 
IV./2.7.2. A tápláltsági állapot c. fejezet részletesen foglalkozik a 
tápláltsági állapot felmérésének lehetıségeivel. 
 
Az intenzív osztályon fekvı betegek 40%-a alultáplált. A malnutritio 
már felvételkor jelen lehet, vagy a késıbbiekben a stresszre-sérülésre 
adott metabolikus válasz részeként fejlıdik ki. A szervezetet érı 
sérülés következtében változik a tápanyag metabolizmus, a szervezet 
összetétele, a katabolikus válaszreakció keretében elsısorban zsír és 
izomfehérje felhasználás indul meg, a vitális funkciókhoz szükséges 
viszceralis fehérjék lehetıség szerinti megtartása mellett. A 
zsírraktárak égetése az adaptív válasz fontos része, mivel a glikogén 
raktárak, melyek az éhezés elsı 24 órájában kb. 1200 kcal-át képesek 
biztosítani, hamar kiürülnek. Az izomtömeg drasztikus módon, a 
testtömeg vesztés gyorsaságánál nagyobb mértékben, képes csökkeni. 
A megfelelı táplálás összeállításával ez a folyamat jelentıs mértékben 
fékezhetı. A stresszre-sérülésre adott metabolikus válaszreakciók 
lezajlását az 1. Ábra szemlélteti. 
 
Akut fázis: 
● mőtét, stressz 
● anesztetikumok 

 
● stressz hormonok 

I.Katabolikus fázis (5-10 nap) 
● nitrogen vesztés 
● só-, vízretentio 
● glikogén, fehérje bontás 
● glukoneogenezis,lipolízis 
● gyors súlyvesztés 
● katekolaminok, kortizol, glukagon, ADH, aldoszteron, inzulin 
↑ 

● inzulin rezisztencia ↑ 
● citokinek (IL-1, IL-6, TNF) ↑ 

II. Korai anabolikus fázis (2-6 hét) 
● 3.tér folyadék kiürítése 
● fehérjebontás csökkenése 
● nitrogén exkréció↓ 
● lipolízis 
● inzulin ↑ 
● kortizol ↓ 

III. Késıi anabolikus fázis (2-6 hónap) 
● pozitív nitrogén mérleg 
● zsírraktár visszaállítása 
● súlygyarapodás 
● inzulin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Nem megfelelı táplálás, malnutritio 

következtében a morbiditás és 

mortalitás jelentısen nı. 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mik a túltáplálás szövıdményei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● androgének, GH? 
 
 

1. Ábra. A stressz-, sérülés következtében kialakuló metabolikus 
válaszreakciók lezajlása az idı függvényében. 
 
A nitrogén vesztés mértékének, illetve a katabolizmus fokának mutatói 
a nitrogén egyensúly, illetve a katabolikus index, melyeket az alábbi 
képletek alapján számíthatunk ki. 
 
● Nitrogén egyensúly: 

● protein átlagos N2 tartalma 16% (=/6,25) 
● N2 vesztés: bır, faeces, vizelet útján (urea, kreatinin, 

ammónia formájában) 
N2 egyensúly= N2 be- (vizelet urea N2 + 2 g+ 2 g (bır, faeces)) 
N2 egyensúly= N2 be- (teljes vizelet N2+ 2 g (bır, faeces)) 
 
● Katabolikus index (CI): 

● a teljes kiválasztott ureamennyiséget osztjuk az exogén 
protein bevitelbıl és a glukoneogenezisbıl származóval (a 
mért és prediktált ureamennyiség különbségének felel meg) 

● CI< 0: minimális stressz; CI= 0-5: közepes stressz; CI>5 
súlyos stressz 

CI= 24 órás vizelet N2- (0,5*N2 bevitel + 3 g) 
 
A szükséges kalóriamennyiség személyre szabott kiszámítása nem 
könnyő feladat. Az alultáplálás/malnutritio ugyanúgy 
szövıdményekkel járhat, mint a túltáplálás. 
 
Az alultápláltság szövıdményei: 
 
● varratelégtelenség, 
● elégtelen immun funkció, iatrogen infekciókra fokozott hajlam, 
● folyadék-, elektrolit-, sav-bázis eltérések, 
● légzési drive és légzıizom funkció csökkenés → gépfüggıség, 
● magasabb morbiditás, mortalitás. 
A nem megfelelı táplálás, malnutritio következtében a felmérések 
alapján kórházi tartózkodás átlag 6 nappal emelkedik, a költségek 
közelítıen 3-szorosukra, a morbiditás relatív rizikója 1,6-szorosára és 
a mortalitás relatív rizikója 2,63-szorosára emelkedik. 
 
A túltáplálás szövıdményei: 

Metabolikus: 
● hypermetabolizmus 
● hyperglycaemia 
● fokozott lipogenesis 
● folyadék túltöltés 
● hypophosphataemia 
● hypokaliaemia 
● hypomagnesaemia 
Hepaticus: 
● hepaticus steatosis 
● cholestasis 
● emelkedett se transzamináz 
Légzıszervi: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mik a makro- és mikronutriensek? 

 
Fontos 

 

A szükséges energiamennyiség 

meghatározásának célja az 

anabolikus funkciók támogatásához 

szükséges energiamennyiség 

biztosítása a kalorikus túlterhelés 

elkerülése mellett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Hogyan számítjuk a teljes energia 

felhasználást (TEE)? 

 
 
 
 
 

● fokozott széndioxid termelés 
● hypercapnia 
● fokozott percventilláció 
● fokozott légzési drive 
● csökkent oxigén szaturáció 
● emelkedett repirációs hányados 
● gyengült légzési izomerı 
● nehezített gépi leszoktatás 
Immun: 
● leukocytafunkció csökkenése 
 
A megfelelı táplálás elınyei: 
 
● jobb kimenetel, kevesebb szövıdmény 
● kisebb költség, rövidebb kórházi tartózkodás 
● sérülésre kisebb katabolikus válaszreakció 
● jobb sebgyógyulás 
● gépfüggıség csökkenése 
● épebb gastrointestinalis struktúra és mőködés 
● stressz ulcus profilaxis 
 
A táplálás makronutriensek (szénhidrát, zsír, fehérje), mikronutriensek 
(vitaminok, nyomelemek), elektrolitok és folyadék biztosításából áll. 
A test energiaigényét a sejt-tömeg határozza meg és indirekt 
kalorimetriával kimérhetı vagy számításokkal megbecsülhetı. A 
gyakorlatban, a szükséges energiamennyiség megbecsülése általában 
hatékony módszer. A cél az anabolikus funkciók támogatásához 
szükséges energiamennyiség biztosítása a kalorikus túlterhelés 
elkerülése mellett. A napi energia szükséglet az esetek többségében 
körülbelül 25 kcal/ttkg/nap. Ez azonban meglehetısen elnagyolt 
megközelítés, amennyiben a beteg nem megfelelıen reagál a táplálási 
terápiás tervre, súlyos katabolikus statusban van, a kalória igény 
precízebb számítása szükséges. Ez esetben a testömegkilogram (W: 
weight), magasság (H: height) és életkor (A: age) ismeretében a 
Harris-Benedict egyenlet megközelítıen megadja a beteg alap energia 
felhasználását (BEE: basal energy expenditure). 
Az alap energia felhasználás definíció szerint egy 12 órás éhezést 
követıen történı felébredéskor, thermoneutrális (25’C) környezetben 
mérhetı energiafogyasztás. 
 
férfiaknál: BEE = 66 + 13,7 W + 5 H - 6,8 A 
nıknél: BEE = 655 + 9,6 W + 1,7 H - 4,7A   
W= ttkg, H= cm, A = év 
 
A nyugalmi energia fogyasztás (REE: resting energy expenditure) a 
hanyatt fekvı helyzetben , nyitott szemekkel mérhetı energia 
fogyasztás, mely az ételek (parenteralis táplálás is) emésztésével járó 
thermogén (specifikus dinámiás) hatást is magában foglalja. 
Nagyságát a szervezetre aktuálisan ható stressz mértéke befolyásolja. 
 
REE= BEE x stressz faktor 
Stressz faktor nagysága: 
Major sebészet 1,15-1,25 
Politrauma 1,20-1,35 
Égés akár 2,20! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mennyi Kcal-t tartalmaz  

1g szénhidrát, zsír, illetve fehérje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Milyen értékek között célszerő tartani a 

vércukorszintet? 

 
 
 
 
Fontos 

 

Perifériás vénába           900 mOsm/l 

értékig adható infúzió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepsis 1,30-1,55 
COPD 1,10-1,15 
 
A teljes energia fogyasztás (TEE: total energy expenditure) a 24 óra 
alatti, alvást, ébrenlétet, aktivitást is magában foglaló energia 
felhasználás, a nyugalmi energiafogyasztás és az aktivitás függvénye. 
 
TEE (Kcal/nap)= REE x aktivitási faktor 
 
Aktivitási faktorok: 
Szedált-lélegeztetett beteg 1-1,2 
Lélegeztetett beteg 1,2 
Spontán légzı beteg 1,2-1,3 
Osztályos beteg 1,3-1,7 
 
A beteg napi kalória bevitelét a TEE alapján számoljuk, és az effektív 
kalória bevitelben a kiszámolt értéktıl 10-20% eltérés engedett meg. 
 
A szükséges kalória mennyiséget és fehérje bevitelt 
makronutriensekkel (szénhidrát, zsír, fehérje) biztosítjuk. A napi 
kalóriaigény biztosítása szénhidrátból és zsírból történik, a fehérje 
kalóriatartalmát, a cukor- és zsírénál jóval magasabb specifikus 
dinámiás hatása (a tápanyag felvételéhez, metabolizmusához és 
raktározásához használt energia) miatt, nem számítjuk be a bevitelbe. 
Az alábbiakban egyes makronutriensek fıbb jellemzıit foglaljuk 
össze. 
 
Szénhidrát 
A szénhidrát a kalóriaigény 30-70%-át teszi ki. 
1 g glukóz = 4,2 Kcal 
(számítási feladat: mennyi Kcal-t tartalmaz 500 ml 40%-os glukóz 
infúzió? 
válasz: 840 Kcal 
számítás: ahány %-os egy oldat, annyi g-ot tartalmaz 100 ml-re az 
adott anyagból. 
40% glukóz 100 ml-e: 40 g glukózt tartalmaz. 500 ml-e: 200 g 
glukózt. 
200 g glukóz = 4,2 x 200 = 840 Kcal) 
A szénhidrát lehet: glukóz, fruktóz, glicerol, szorbit, xilit, ethanol. 
Mivel a szénhidrát bevitel elsısorban glukóz formájában történik, a 
továbbiakban az egyszerőség és olvasmányosság kedvéért glukóz 
bevitelrıl beszélünk. 
A napi minimum glukóz szükséglet: 100-150 g körüli. Ennyi glukóz 
bevitel szükséges ahhoz, hogy a szervezet az éhezési válaszreakciók 
aktiválása, a szövetek leépítse nélkül tudja biztosítani az energiaforrást 
a döntıen glukózt metabolizáló sejteknek (agy, csontvelı, fibrocyta, 
vesetubulus). 
A maximálisan adható glukóz mennyiséget illetve az adagolás 
sebességét a pyruvát dehidrogenáz aktivitás határozza meg. 
Amennyiben a pyruvát dehidrogenáz enzim túlterhelıdik a túlzott 
glukóz bevitel következtében, a felhalmozódó pyruvát perifériás 
hypoxia fennállásakor (pl. sepsisben) a laktátsav termelés 
szubsztrátjává válhat. 
Intenzív osztályos betegek maximálisan adható glukóz terhelése ennek 
megfelelıen kb.     5 g/kg/nap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mikor szükséges parenteralis lipid 

infúzió dózisának csökkentése, illetve 

elhagyása? 
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Mi a specifikus dinámiás hatás? 
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Katabolikus állapotban, normál vese és 

májfunkció esetén mennyi a napi fehérje 

szükséglet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzív osztályos betegeknél a vércukorszint monitorozása, 4-10 
mmol/l közötti értéken tartása szükséges. Mind a hypo-, mind a 
hyperglycaemia növeli a mortalitást. Hyperglycaemia esetén 
szignifikánsan (akár >5-szörösére!) emelkedik a fertızéses 
szövıdmények száma, gyakoribb a bakteriaemia, polyneuropathia, 
veseelégtelenség kialakulása, hogy csak néhányat említsünk a számos 
szövıdménybıl. A vércukorszint ingadozások rendszeresen, akár 
perfúzorban adagolt inzulin és a táplálás szénhidrát/zsír arányának 
változtatásával befolyásolhatóak. Amennyiben inzulinnal is nehezen 
kontrolálható hyperglycaemia alakul ki, a szükséges kalóriabevitel 
bizotsításához a táplálás szénhidrát arányának csökkentése és a lipid 
mennyiségének növelése javasolt. 
Parenterális táplálás esetén fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 
40%-os glukóz oldat hyperosmolaris (2200 mOsm/l). Perifériás 
vénába 900 mOsm/l értékig adható infúzió (ezen érték felett 
szignifikánsan nı a phlebitis kialakulása), így a glukóz 40%-os oldat 
csak centrális vénán keresztül alkalmazható. 
 
Lipid 
A lipid a kalóriaigény kb. 30%- át teszi ki. 
1 g lipid = 9,1 Kcal 
(számítási feladat: mennyi Kcal-t tartalmaz 500 ml 20%-os lipid 
infúzió? 
válasz: 910 Kcal 
számítás: ahány %-os egy oldat, annyi g-ot tartalmaz 100 ml-re az 
adott anyagból. 
20% lipid 100 ml-e: 20 g lipidet tartalmaz. 500 ml-e: 100 g lipidet. 
100 g lipid = 9,1 x 100 = 910 Kcal) 
Alternatív energiaforrásként alkalmazzuk, mindig glukózzal adandó. 
A mesterséges táplálásban alkalmazott lipidformulák lehetnek hosszú-, 
közepes rövid szénláncú, egyszeresen-, többszörösen telítetlen, illetve 
telített zsírsavak. A zsírsav jellemzıi alapján eltérı mellékhatás-
profillal (immunmoduláló, prothrombogen hatás) bír.   
Tekintetbe véve, hogy a zsíroxidáció limitált, a maximálisan adható 
zsírmennyiség        1-1,5 g/kg/nap. 
A lipid túladagolás szövıdményei: 
 
● hypertriglyceridaemia 
● zsírmáj kialakulása 
● antigén szenzitív leukocyták felszíni receptor érzékenysége 

csökken (infekcióra adott sérült válasz) 
● arachidonsav metabolizmusban prostaglandin, thromboxan, 

leukotrién prekurzorok fokozott képzıdése: proinflammatorikus, 
prothrombogen hatás 

Lipid adása általában nem javasolt, illetve dózis-csökkentés vagy lipid 
formula váltás (pl. hosszú- helyett inkább közepes szénláncú, ω-6 
helyett ω-3 vagy ω-9 zsírsav) szükséges: 
 
● hypertrigliceridaemia > 350 mg/dl (kivéve ha glukóz indukált 

hypertrigliceridaemiáról van szó) 
● akut nekrotizáló pancreatitis (jelen irodalmi adatok e tekintetben 

már  megengedıbbek) 
● diabeteses ketoacidosis 
● metabolikus acidosis, hypoxia (a zsíroxidáció ez esetben 

fokozottabban limitált) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Mivel a parenteralis tápoldat csak 

makronutrienst tartalmaz, itt kötelezı 

a napi vitamin és nyomelempótlás 

megoldása. 
 

● akut myocardialis infarktus (prothrombogen hatás fokozása miatt 
egyes szerzık nem javasolják lipid nagyobb dózisban történı 
adását, illetve ω-3 zsírsav elınyben részesítését ajánlják) 

● súlyos tüdıbetegség 
● trauma (infekciós rátát és légzési elégtelenség elıfordulását 

növelte). 
A lipidek ozmotikusan inert oldatok, parenteralis táplálás esetén 
perifériába adhatóak. 
 
 
Fehérje 
1 g fehérje = 4 Kcal, azonban a specifikus dinámiás hatás (a tápanyag 
metabolizmusához használt energia) miatt nem tekinthetı 
kalóriaforrásnak. 
Az enteralis formulák szabad aminósavakat, peptideket, fehérjéket 
tartalmaznak, míg a parenteralis formulák aminósav keverékek. A 
fehérje és aminósav bevitel célja a táplálék esszenciális összetevıinek 
biztosításán túl, az endogén protein lebontásának gátlása, a 
glukoneogenezishez és a protein szintézishez alternatív aminósav 
forrás biztosítása. Sajnos, stressz állapotban, az exogén aminósav és 
protein csak korlátozottan használódik fel, tekintve, hogy a proteolízis 
ilyenkor gyakorlatilag válaszképtelen a negatív feedback 
mechanizmusokra, úgy mint az exogén glukóz, protein vagy aminósav 
bevitelre. 
Katabolikus állapotban a napi fehérje szükséglet 1,2-1,5 g/kg/nap. 
Nagyobb dózisok bevitele nitrogén retenciót okoz, mely húgysavvá 
metabolizálódik és serum húgysavszint emelkedésben nyilvánul meg. 
Jelentıs nitrogénvesztéssel járó állapotokban, kiterjedt égés, 
nyirokvesztés, jelentıs mérető, drainálódó tályogok, szükség lehet a 
fehérjebevitel növelésére. Figyelni kell a nem-fehérje eredető kalória 
(szénhidrát, zsír) egyidejő, adekvát mértékő pótlására, hogy a 
szervezet ne a fehérjéket, aminósavakat használja energiaforrásként. 
A fehérje táplálék tartalmazza az esszenciális aminósavakat 
(fenilalanin, leucin, isoleucin, lizin, metionin, tironin, triptofán, valin) 
és 50%-ban elágazó láncú aminósavakból álljon. 
Egy aminósav szerepérıl külön is szót kell ejtenünk: a glutamin a 
vérben és vázizomban az egyik legnagyobb mennyiségben 
megtalálható aminósav. A gyorsan osztódó sejtek (pl. enterocyták, 
immunocyták) elsıdleges felépítı anyaga, továbbá a purin, pirimidin 
és nukleotid szintézis prekurzora és a szervközötti nitrogéntranszport 
felelıse. A plazma glutamin koncentrációja stresszben, feltehetıen 
csökkent szintézise miatt, rapidan esik. A glutamin enteralis vagy 
parenteralis szubsztitúciójakor a tanulmányok a fertızések, 
szervelégtelenség és mortalitás tendenciózus, egyes vizsgálatokban 
szignifikáns, csökkenését figyelték meg kritikus állapotú betegekben. 
Fehérje adásának általában nincs kontraindikációja, azonban bizonyos 
kongenitalis metabolikus zavarok egyes fehérje típusok adása 
kerülendı. 
Aminósav oldatok esetén is igaz, hogy 900 mOsm/l ozmolaritás felett 
csak centrális vénába adhatóak. 
 
Mikronutriensek 
A mesterséges táplálás megtervezésekor nem szabad megfeledkezni a 
kalóriabevitel (makronutriensek) mellett a mikronutriensek, a 
vitaminok és a nyomelemek adásáról sem. Enteralis táplálás esetén ez 



általában kisebb gondot okoz, tekintve, hogy a napi mikronutriens 
szükségletet általában 1000-1500 ml enteralis tápoldat már 
tartalmazza. 1000 ml-nél kevesebb napi mennyiségő enteralis táplálás 
esetén, azonban szubsztitúció szükséges. Egyéb vesztés esetén (pl. 
fistula, nasogatricus szonda, vizelet) szintén pótlás javasolt. 
Malabsorptio esetén különösen a D, E, K, A vitaminok pótlására kell 
ügyelni. 
Mivel a parenteralis tápoldat csak makronutrienst tartalmaz, itt 
kötelezı a napi vitamin és nyomelempótlás megoldása. A vitamin 
készítményekbıl a K vitamin az antikoaguláció gyakori alkalmazása 
miatt gyakran hiányzik, ezt tartós vitamin pótlási szükséglet esetén 
észben kell tartani, különben néhány nap elteltével alvadási zavar, INR 
megnyúlás lehet észlelhetı. 
A nyomelem pótlás szintén nem egyszerő feladat, ugyanis a legtöbb 
nyomelem szérumszintjének normál értéke földrajzi régiónként 
változhat és összeségében nem ismert. Ennek megfelelıen irányelvek 
sem állnak rendelkezésre a szükséges pótlás pontos mértékét illetıen. 
A nyomelem készítmények anaphylaxia veszélye miatt vasat általában 
nem tartalmaznak. 
Az 1. és 2. Táblázat a vitamin-, illetve nyomelem hiányból eredı 
szövıdményeket tünteti fel. 
 
1. Táblázat. A vitaminhiányból eredı szövıdmények 
 
Thiamin (B1) 
Riboflavin (B2) 
Pantoténsav 
Niacin 
Pyridoxin (B6) 
Biotin 
Fólsav 
Cyanocobalamin 
(B12) 
Aszkorbinsav (C) 
Retinolsav (A) 
Ergocalciferol (D2) 
α-tocopherol (E) 
Phytonadion (K) 

Beriberi, Wernicke encephalopathia, 
polyneuritis, laktátacidosis 
Cheilosis, dermatitis 
Fejfájás, paresthesia, hányás, fáradtság 
Pellagra, dermatitis, nyálkahártya fekély, 
neurológiai tünetek 
Dermatitis, glossitis, görcsök 
Dermatitis, alopecia, neuritis 
Megaloblastos anaemia, glossitis 
Megaloblastos anaemia, glossitis, neuropathia 
 
Skorbut, petechya, sebgyógyulás↓ 
Farkasvakság, keratomalacia 
Osteomalacia, gyengeség, tetania 
Hemolitikus anaemia, thrombocyta aggregáció↑ 
Vérzés 

 
 
2. Táblázat. A nyomelemek hiányából eredı szövıdmények 
 
Zink 
Réz 
Vas 
Szelén 
Króm 
Mangán 
Molibdén 

Dermatitis, alopecia, sebgyógyulás↓, gonádatrófia, 
immunrendszer↓ 
Anaemia, csont demineralizáció, éraneurizma 
Anaemia 
Cardiomyopathia, myositis, arthritis, haj-, köröm 
elváltozás 
Glukóz intolerancia, perifériás neuropathia, 



Magnézium*
Foszfor* 

hyperlipidaemia 
Vérzés-, sebgyógyulás zavar 
Aminósav intolerancia 
Neuromuscularis irritabilitás, tetania, dysrythmia 
Rhabdomyolysis, izomgyengeség, gépfüggıség, vvt 
rigiditás, csökkent    Hb O2 leadás 
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III./4.2. Parenterális és enterális táplálás 
 
A klinikai mesterséges táplálás esetén alap irányelvként elfogadható, hogy 
törekedjünk a természetes táplálkozást leginkább megközelítı táplálási útra. 
Az oralis táplálás hiányából eredı éhezés esetén a bél-asszociált 
immunrendszer sérül. Enteralis táplálás hiányában a bél, a nyirokrendszer 
révén, aktivált sejtek és proinflammatorikus stimulánsok forrásává válik. 
Ennek megfelelıen a per os táplálás, ha ez nem megy a nasogastricus, 
nasojejunalis szondán, gastrostomán, jejunostomán keresztüli enterális táplálás, 
ennek kontraindikációja esetén – maradék béltáplálhatóság függvényében – a 
kombinált enterális/parenterális vagy a teljes parenteralis táplálás javasolt. 
Mind az enterális táplálás (enteral nutrition: EN), mind a parenteralis táplálás 
(parenteral nutrition: PN) okozhat problémákat, azonban a PN lényegesen több 
szövıdménnyel járhat, mint az EN. A 3. Táblázat az EN és PN esetén 
felmerülı problémákat, szövıdményeket szemlélteti. 
 
3. Táblázat. Az enteralis (EN) és parenteralis (PN) táplálás során észlelhetı 
problémák, szövıdmények. 
 
A táplálás útja Táplálási probléma, szövıdmény 
Enteralis Gyomor reziduum 

Gyomor bakteriális kolonizációja 
Aspirációs pneumonia 
Enteralis ischemia 

Parenteralis Bél mucosa atrophia 
Túltáplálás veszélye nı 
Hyperglycaemia gyakoribb 
Nagyobb fertızésveszély 
A kórházi mortalitás magasabb, az ITO mortalitást nem befolyásolja 
Állandó (tartósan hetekig-hónapokig használt) katéterekbe ne adjuk 
Drágább, mint az enteralis táplálás 

 
 
A feltüntetett rizikók ismeretében is azonban fontos szem elıtt tartani, hogy a 
beteg megfelelı napi makro- és mikronutriens bevitele mindenképpen 
biztosítandó. A malnutritióból eredı szövıdmények egyrészt gyakran 
súlyosabbak, mint a fent feltüntetett táplálásból adódóak, másrészt a fenti 
problémák nagy része (gyomor reziduum, túltáplálás, hyperglycaemia, stb) a 
táplálás helyes útjának és módjának megválasztásával orvosolható. 
 
Parenteralis táplálás válhat szükségessé, amennyiben 
 
● a beteget nem lehet (perioperatív, pancreatitis) 
● a beteg nem tud (gastrointestinalis obstrukcio, malabsorptio, rövid bél sy.) 
● a beteg nem akar (hányás /gestatios/, étvágytalanság /onkológia, 

pszichiatria/) 
enteralis úton táplál/koz/ni. 

 
A parenteralis táplálás indikációi: 
 
● a beteget tartósan (európai ajánlás szerint >3 napig, kanadai ajánlás szerint 

> 7 napig) nem lehet enteralisan táplálni 
● alultáplált betegnél ez az idıintervallum rövidebb, a parenteralis táplálás ez 

esetben jóval korábban elkezdhetı 



Mik a parenteralis táplálás 

indikációi? 

 
 
 
 
Fontos 

 

Az enteralis táplálás, 

amennyiben nem 

kontraindikált, elınyt élvez a 

parenteralis táplálással 

szemben. 
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A beteg pozícionálása igen 

lényeges, lehetıség szerint a 

felsıtest legyen és maradjon 

45°-ban megemelve. 
 
 
 
 
 
 

Amennyiben az indikációk nem állnak fenn, PN adása nem javasolt. 
 
Általános táplálási vezérfonalként elmondható: 
 
● Az enteralis táplálás, amennyiben nem kontraindikált, elınyt élvez a 

parenteralis táplálással szemben. 
● Intenzív osztályos betegek esetén, az enteralis táplálást (ha kell 

nasogastricus szondán keresztül) 24 h-n belül javasolt megkezdeni. 
● Ha az enteralis táplálás így nem megy: 1) prokinetikum (metoclopramid) 

adása javasolt. Ennek sikertelensége esetén 2) vékonybél táplálás jön 
szóba. Amennyiben az is sikertelen 3) parenteralis táplálásra történı áttérés 
javasolt. 

 
Prokinetikumokként több szer adása is felmerült a kutatások alapján: 
 
● Metoclopramid (4x10 mg iv) 
● Erythromycin (4x 200-250 mg iv ajánlott, de 70 mg is elegendınek tőnik). 

Használata inkább a tengerentúl terjedt el, Európában és hazánkban az 
antibiotikum rezisztencia és dysrythmiák gyakoribb elıfordulása miatt nem 
használjuk ilyen célból. 

● Naloxon : hatása még nem bizonyított 
● Cisaprid: dysrythmiát okozó hatása miatt kivonták a forgalomból 
Hazánkban a metoclopramid használata elfogadott és terjedt el. 
 
Az enteralis tápoladtok alábbi formái ismertek: 
Polimer formula jellemzıi (leginkább ezt alkalmazzuk per os illetve 
gyomorszondába):  

-  Teljes protein, zsír, poliszacharid, diszacharid tartalmú 
- Magas molekulatömeg 
- Alacsony osmolalitás 
- Intakt gastrointestinalis rendszert feltételez 
- Lehet: laktózmentes, hyper-, normokalorikus 
- Normokalorikus lehet: iso-, hyperosmotikus, magas/alacsony N2 tartalmú, 
döntıen elágazó/esszenciális aminosav tartalmú 
- Relatíve olcsó 
Monomer formula jellemzıi (leginkább ezt alkalmazzuk jejunalis táplálás 
során): 
- Minimális emésztı-kapacitást igényel 
- Aminosav vagy rövid láncú peptid, oligoszacharid, közepes láncú triglicerid, 
kis mennyiségő esszenciális zsírsav tartalmú 
- Magas osmolalitás 
- Alacsony molekulatömeg 
- Drágább, mint a polimer formula. 
 
Általános enteralis táplálási vezérfonal: 
Kontraindikáció hiányában EN 24-48 h alatt megkezdendı. 
Táplálási formula: a standard polimer formula általában megfelelı. 
A beteg pozícionálása igen lényeges, lehetıség szerint a felsıtest legyen és 
maradjon 45°-ban megemelve (aspiráció, regurgitáció veszélye csökken). 
 
Az enteralis (nasogastricus szondán keresztüli) táplálás felépítése: 
Kezdés 25 ml/h-val 
Emelés 4 óránként 25 ml/h-val 
Célmennyiség 48-72 órán belül elérendı. 
Bélhangok hiánya miatt nem szabad csökkenteni EN mennyiségét (a bélhang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiánya önmagában nem egyenlı felszívódási zavarral). 
A gastricus reziduális volumen (GRV) figyelembe vétele: A nasogastricus 
szondát érdemes 4 óránként felengedni és a reziduális gyomortartalom 
mennyiségét ellenırizni (mennyi jön vissza a szondazsákba). 250 ml-nél 
nagyobb GRV esetén metoclopramid adandó, amennyiben 4 dózis 
metoclopramid után is a GRV > 250 ml, vékonybél táplálásra (nasoduodenalis 
szonda) áttérés javasolt. 
 
A szondatáplálásnak egyéb komplikációi is adódhatnak, ezek a 4. Táblázatban 
kerültek feltüntetésre. 
 
4. Táblázat. A szondatáplálásból esetlegesen adódó problémák 
 
Hányás Nem megfelelı szondapozíció 

Túl vastag tubus 
Túl gyors táplálás 
Visszamaradt gyomorreziduum 
Túl magas ozmolalitás 

Hasmenés Túl gyors táplálás 
Túl magas ozmolalitás 
Összetevı intolerancia (szorbit) 
Gyógyszerek (prokinetikum) 
Súlyos protein-kalória malnutritio 
Malabsorptio 
Bakterium túlnövekedés 

Székrekedés Rosthiány 
Kevés folyadék 
Aktivitás hiánya 
Humoralis ok (cholecystochinin) 

 
Hányás tekintetében az egyszeri, fıleg irritációra (pl. leszívás, köhögés) 
kialakuló emesist nem tekintjük az EN kontraindikációjának. 
Hasmenésrıl napi 3-5 folyékony vagy 300-500 ml/24 h mennyiséget 
meghaladó székletürítés esetén beszélünk. Ennek oka általában multifaktoriális 
és nem feltétlen táplálás-függı. A táplálásból eredı (4. Táblázatban 
feltüntetett) okokon kívül ki kell zárni az egyéb belgyógyászati, 
pharmakológiai (pl. hypertoniás oldatok, hashajtók), sebészeti (pl. ischemia, 
obstrukció), fertızéses (C.difficile) hátteret is. Kontraindikáció hiányában ne 
változtassunk a tápláláson, keressük és kezeljük a kiváltó okot (hashajtó hatású 
gyógyszer, pl. antibiotikum lecserélése, akut has esetén mőtét, 
gastrointestinalis fertızés esetén annak kezelése, stb). Amennyiben 
egyértelmően a táplálás a kiváltó ok, úgy a szondatáplálás lassítása, táplálási 
összetevık, enteralis tápoldatok megváltoztatása javíthat a helyzeten. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

A malnutritio igen gyakori 

ebben a betegcsoportban, a 

légzéselégtelenek közel 

60%-át érinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mért káros a túltáplálás a 

légzéselégtelen betegekben? 

 
 
Kérdés 

 
A szénhidrát adagolás üteme 

mért nem haladhatja meg az 

5 mg/kg/min dózist? 

 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Mi a malnutritio oka a 

veseelégtelen betegekben? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./4.3. Betegség specifikus táplálás 
 
A következıkben néhány betegségre specifikus táplálási szempontot tekintünk át.  
 
Légzési elégtelenség 
A malnutritio igen gyakori ebben a betegcsoportban, a légzéselégtelenek közel 
60%-át érinti, a gépi lélegeztetettek körében pedig még ennél is magasabb az 
incidenciája. COPD-s (krónikus obstruktív tüdıbetegség) betegekben a tápláltsági 
állapot és a testsúlyvesztés mértéke korrelál a gépi lélegeztetés szükségességével 
és a mortalitással is.  
A tüdık hyperinflatiója következtében csökkenı hasi térfogat anorexiához, korai 
hamis teltségérzethez vezethet. Az oralis táplálkozást a dyspnoe és a fáradtság 
tovább csökkenti. Az energia felhasználás, a megnövekedett légzési munka miatt, 
az egészséges egyénekben mérthez képest több mint 20%-kal nagyobb lehet. 
Súlyos COPD-s betegeknél csak a napi légzési energiaigény 430-720 Kcal is 
lehet, szemben az egészséges egyének napi       36-72 Kcal igényével (Seidner DL 
et al. mérései alapján). A katabolikus állapot, a gázcsere zavar a légzési izomzat 
csökkenéséhez és ördögi kör kialakulásához vezethet. A hypalbuminaemia miatt 
csökkent onkotikus nyomás következtében kapilláris áteresztés, intersticiális 
folyadék felszaporodás, tüdıoedema, pleurális folyadék felszaporodás, további 
FRC (funkcionális reziduális kapacitás) csökkenés következhet be. A malnutritio 
gyengíti az immunválaszt és fokozza az infekciók kialakulásának és 
progressziójának rizikóját. 
A betegek megfelelı kalória, fehérje és tápanyag bevitele tehát alapvetı, 
ugyanakkor vigyázni kell a túltáplálás elkerülésére is, mert az ugyanolyan káros 
lehet mint az alultáplálás. Itt visszautalunk a túltáplálás szövıdményeire, különös 
tekintettel a légzırendszert érintıkre, melyeket a III./4.1. fejezet: Az intenzíves 
beteg táplálkozási szükséglete c. fejezetben soroltuk fel. 
A fentieknek megfelelıen a lehetı legpontosabban kell kiszámolni a szükséges 
energiamennyiséget (lsd. TEE képlet fentebb), ami általában 25-30 Kcal/kg/nap 
körüli. A napi fehérjeigény az átlagosnál magasabb, 1,5-2 g/kg körüli. A 
szénhidrát adagolás üteme nem haladhatja meg az 5 mg/kg/min dózist. A táplálás 
60-80%-át szénhidrát, 20-40%-át zsír alkotja. Figyelni kell a folyadék 
egyensúlyra, különösen a hypalbuminaemiás, kapilláris áteresztésre hajlamos 
betegekben. Szükség esetén koncentrált parenteralis vagy enteralis oldatok 
adhatóak. Tüdıoedema, szívelégtelenség esetén Na megszorítás lehet szükséges. 
A hypophophataemiát a táplálás fokozatos felépítésével, és a foszfát szint 
monitorozásával lehet elkerülni. A kálium és magnézium szinteket szintúgy 
monitorozni szükséges.  
 
Veseelégtelenség 
A malnutritio ebben a betegcsoportban is gyakori jelenség, a krónikus 
veseelégtelen (CRF), fenntartó dialízis kezelésekben részesülı betegek 10-70%-a 
alultáplált. A malnutritio oka elsı sorban a csökkent táplálék bevitel az uraemia 
okozta gastrointestinalis mellékhatások (pl. gastroparesis), a kellemetlen íző vese-
diéta és a gyógyszerek mellékhatásai miatt. A veseelégtelenséget kiváltó kritikus 
betegség szintén befolyásolja a tápláltsági állapotot.  
Az akut veseelégtelenség esetében kialakuló metabolikus válaszreakciókat az 5. 
Táblázat mutatja. 
 
5. Táblázat. Az akut veseelégtelenség esetében kialakuló metabolikus 
válaszreakciók 
Tápanyag Metabolikus eltérés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Veseelégtelenségben a 

fehérjepótlás mértékét mely 

tényezık befolyásolják? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Májelégtelenség esetén a 

malnutritionak milyen okai 

lehetnek? 

Szénhidrát Csökkent inzulin és glukagon metabolizmus 
Glukóz intolerancia (hyperglycaemia) 
Perifériás inzulin rezisztencia 
Fokozott glycogenolysis és gluconeogenesis 

Lipid Csökkent lipid clearence  
Fokozott lypolysis Hypercholesterinaemia 
Hypertrigliceridaemia 

Protein és aminósav A vázizom és zsigeri fehérjék fokozott katabolizmusa 
Csökkent aminósav felvétel 
Csökkent inzulin-mediált protein és aminósav szintézis 
Azotaemia  

Folyadék és elektrolit Oligo-anuria 
Oedema  
Ascites 
Szérum Na, K, P eltérések 
Hypocalcaemia 
Metabolikus acidózis 

 
Akut veseelégtelenség (ARF) esetén számos faktor következtében fokozott 
protein katabolizmus és negatív nitrogén egyenleg alakul ki. A stresszreakcióra 
adott metabolikus válasz következtében aktiválódik a glukoneogenezis, a 
szervezet a vázizomzat fehérjebontásából nyeri az energiát a mőködéséhez és az 
akutfázis fehérjék gyártásához. A metabolikus acidózis tovább triggereli a 
vázizomzat szétesését. Az inzulinrezisztencia következtében csökken a 
vázizomzat glukóz- és aminósav felvétele, így proteinszintézise is.  A 
fehérjepótlás tehát kardinális, azonban nem mindegy, hogy mikor, mennyit és 
hogyan pótlunk. Nem mindegy, hogy a veseelégtelenséget mi okozta, a beteg a 
veseelégtelenség mely fázisában van és milyen szervpótló kezelésben részesül. 
Ennek megfelelıen lényeges a teljes energia fogyasztás (TEE) pontos 
kiszámítása, mely magában foglalja a veseelégtelenséget kiváltó ok okozta többlet 
energiaigényt is (sepsis, trauma esetén magas, ezzel szemben gyógyszer indukálta 
ARF esetén alacsonyabb). Általánosságban akár  30-40 Kcal/kg/nap 
energiaigénnyel is lehet számolni. 
A napi fehérjeigény:  
● nem dializált ARF-ben szenvedı betegek esetén: <0,5 g/kg  esszenciális 

aminósav és 0,6-1,0 g/kg kevert protein. Ilyen szigorú fehérje megszorítást 
nem javasolt       2 hétnél tovább fenntartani, ugyanakkor figyelni kell a 
megfelelı kalória bevitelre, hogy a további fehérjebontást elkerüljük. 

● intermittáló haemodialízis esetén 1,2 g/kg vegyes proteinigény áll fenn 
● folyamatos vesepótló kezelésben részesülı betegeknél a szükséges 

proteinmennyiség akár a 2,5 g/kg nagyságrendet is elérheti. 
A szérum elektrolit szinteket csakúgy, mint a folyadékháztartást naponta kell 
monitorozni. A standard vitamin- és nyomelempótlás nyugodtan adható az 
intenzív osztályos veseelégtelen betegeknek. 
 
Májelégtelenség 
A malnutritio akut és krónikus májelégtelenségben igen gyakori, májcirrhosisban 
szenvedı betegeknél gyakorlatilag 100%! Az alultápláltság és a metabolikus 
kisiklás a májelégtelen betegekben számos faktor következménye: 
● gastrointestinalis rendszer érintettsége, hányás, hasmenés (különösen akut 

hepatitisben) 
● malabsorptio 
● csökkent oralis bevitel 
● ascites miatti korai teltségérzés 
● túlzott alkoholfogyasztás 



● sérült glikogén szintézis és tárolás, a stresszhormonok csökkent hepaticus 
lebontása miatt a glukoneogenezisben elsısorban a lipid és protein 
raktárak vesznek részt 

● gyakori a hypoglycaemia a máj glikogénraktárainak kiürülése és a sérült 
gluconeogenesis miatt. 

A májelégtelen beteg táplálása során a megváltozott protein metabolizmus a 
táplálási terv felállításának egyik nagy kihívása. A cirrhosis katabolikus betegség, 
mely jelentıs fehérje bontással, ugyanakkor elégtelen szintézissel jellemezhetı. 
Ez a zsigeri és vázizom fehérjeraktárak kiürüléséhez, a vázizomzat pusztulásához 
vezet. Normál körülmények között a vázizomzat halmozza fel a keringı elágazó 
szénláncú aminósavakat, hogy glutamint, alanint szintetizáljon belılük. A 
véráramba került glutamint és alanint a máj veszi fel, egy részük a hepaticus 
glukoneogenezisbe kerül, ugyanakkor a glutamin toxikus melléktermékeket pl. 
ammóniát is szállít. Az ammónia a májban ureává alakul és a veséken keresztül 
ürül a szervezetbıl. A májfunkció romlásával a szérum glutamin szint csökken, az 
ammónia lebomlása sérül, hepaticus encephalopathia alakulhat ki. 
Az adekvát fehérje bevitel esszenciális a glukoneogenezis energia ellátásához, a 
vázizomzat megırzéséhez és a hepaticus encephalopathia megelızéséhez. 
A májelégtelen betegek napi energia és fehérje szükséglete alapvetıen a 
májelégtelenség fokának a függvénye (6. Táblázat).  
 
6. Táblázat. Tápanyag szükséglet a májelégtelenség különbözı fázisainak 
függvényében (Parekh et al. után módosítva)  
 
Májsérülés mértéke Nem fehérje eredető 

energia (Kcal/kg/nap) 
Protein vagy aminósav szükséglet 
(g/kg/nap) 

Kompenzált 
májelégtelenség 

25-35 1,0-2,0 fenntartó 
1,2-1,5 szubsztituáló 

Dekompenzált 
májelégtelenség 

25-35 0,6-0,8 standard protein bevitelével 
javasolt kezdeni 
Javulás esetén 1,2-1,5-re emelhetı 
Romlás, refrakteritás esetén elágazó 
szénláncú aminósavakkal történı 
kiegészítés javasolt 

Fulmináns 
májelégtelenség 

35-40 - 

Májtranszplantáció 
utáni állapot 

25-35 1,2-1,5 

 
Általánosságban elmondható, hogy 25-35 Kcal/g/nap nem-fehérje eredető energia 
bevitel és 1,1-1,5 g/kg napi standard protein mennyiség elegendı. A nem-fehérje 
eredető kalória bevitel 50-70%-át szénhidrát, 30-50%-át (glukóz intolerancia 
függvényében) lipid alkossa. Ez alól jelentıs kivételt a dekompenzált 
májelégtelenség képez, ahol jóval kisebb proteinbevitel engedhetı csak meg. 
Amennyiben a beteg állapota a proteinbevitel megszorítását követıen sem javul, 
elágazó szénláncú aminósavakkal szükséges a nitrogén egyensúly helyreállítására 
törekedni.  
Nátrium és folyadék megszorítás ascites vagy oedema fennállása esetén válhat 
szükségessé. Ez esetben a folyadékháztartás szoros monitorozása javasolt.  
A szokásos napi vitamin- és nyomelem bevitel általában ebben a betegcsoportban 
is elegendınek bizonyul, azonban alkoholos eredető cirrhosis esetén további 
thiamin és fólsav pótlás szükséges. 
 
Immunnutritio az intenzív osztályon 
Aktuálisan korlátozott mennyiségő evidencia áll rendelkezésünkre az 



immunrendzser válaszreakcióit befolyásoló táplálási lehetıségeket illetıen. 
Kísérletek zajlottak arginin, glutamin, omega-3 zsírsavak, zink, szelén, réz, stb. 
használatával. Azonban a vizsgálatok felépítése nem mindig volt megfelelı, 
egyszerre több immunmoduláló tápanyagot is adtak a betegeknek, nem 1-1 
nutriens immunhatását hasonlították össze. Feltehetıleg nincs még egy kutatási 
terület ahol több experimentális szer szimultán adása megengedett lenne, ráadásul 
ezek antagonisztikus/szinergisztikus hatást fejthetnek ki. Az eredmények így csak 
igen korlátozottan értékelhetıek. Ami az eddigi eredményekbıl leszőrhetı: 
● Általános intenzív osztályos betegek (APACHE II> 10) esetén az enterális 

immun-aktiváló terápia a mortalitást javítja. 
● ARDS, sepsis esetén a halolaj, γ-linolén sav és antioxidáns kombináció 

javította a mortalitást.  
● Glutamin adása, különösen intravénásan javasolt, elsısorban égett, 

traumás betegeknél.  
● Sepsisben az általános immunmoduláló terápiát kerüljük.  
● Szelén, cink, réz hatása egyelıre kérdéses. 

 
Irodalom 
● Parekh NR, Seidner DL, Nompleggi DJ. Disease specific nutrition. In 

Irwin RS, Rippe JM (szerk.), Intensive care medicine. Lippincott Williams 
&Wilkins, Philadelphia 2008; 195:2202-2213. 

● http://www.criticalcarenutrition.com 
● http://www.espen.org/espenguidelines.html 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./4.4. E-learning teszt 
 

1.Mennyi kalóriát javasolt adni egy intenzív osztályos betegnek? 

A. A betegeknek egyöntetűen 25 Kcal/kg kalóriát javasolt adni. 

B. Intenzív osztályos betegnek legalább 30 kcal/kg kalóriát javasolt adni. 

C. A REE-nek (nyugalmi energia felhasználás: resting energy expenditure) megfelelő számított mennyiséget 

javasolt adni. 

D. A TEE-nek (teljes energia felhasználás: total energy expenditure) megfelelő számított kalóriaértéktől 10% 

eltérés még megengedett. 

 

2.Az alábbi betegségek közül melyik jár a legnagyobb stressz helyzettel, melyik igényli a legnagyobb 

kalóriapótlást? 

A. Major sebészet 

B. Politrauma 

C. Jelentős testfelületi égés 

D. Sepsis 

 

3.Mennyi a lipid kalóriatartalma? 

 

A. 1 g lipid = 9,1 Kcal 

B. 1 g lipid = 8,1 Kcal 

C. 1 g lipid = 11 Kcal 

D. 1 g lipid = 4,1 Kcal 

 

4.A sebészeten fekvő, 3.posztoperatív napját töltő, total gastrectomián átesett, 70 kg-os férfi beteg kiírt 

folyadékterápiája és táplálása: 3x 500 ml Rindex 5%, 3x500 ml Ringer laktát. A terápia véleményezését 

illetően melyik válasz hibás? 

 

A. A beteg a kiírás szerint kb. 307,5 Kcal-t kap naponta, ami biztosan elégtelen, hozzávetőlegesen is (25 

Kcal/kg mennyiséggel számolva) 1750 Kcal körüli energiamennyiségre lenne szüksége. 

B. A beteg enterális táplálását várhatóan a posztoperatív 8. naptól megkezdik, addig a fenti kiírt terápia 

megfelelő. 

C. A beteg táplálásából hiányzik a fehérje, zsír, nyomelem és vitamin bevitel. 

D. A beteg total gastrectomián esett át, tehát a teljes parenteralis táplálási út a posztoperatív 3. nap megfelelő 

választás. 

 

5. Parenteralis lipid adása egy kivételével a felsorolt esetekben kontraindikált. Melyik esetben megengedhető? 

 

A. hypertrigliceridaemia (> 350 mg/dl) 

B. diabeteses ketoacidosis 

C. metabolikus acidosis, hypoxia 

D. krónikus obstruktív tüdőbetegség 

 

6.Betegünknél necrotizáló pancreatitis miatt akut műtét történik, melyet követően várhatóan 8-10 napig nem 

fog tudni per os táplálkozni. Milyen táplálási tervet javasol? 

 

A. A műtét során tápláló jejunostoma behelyezését, majd ezen keresztüli enteralis táplálást 

B. Nasogastricus szondán keresztüli enteralis táplálást 

C. Centrális vénán keresztüli parenteralis táplálást. 

D. Perifériás vénán keresztüli parenteralis táplálást 

 

7. Az alábbiak közül melyik infúzió nem adható perifériás vénába? 

A. Lipid 20% 



B. Glukóz 40% 

C. Rindex 10% 

D. Ringer-laktát 

 

8.Mikronutriensek pótlását illetően melyik állítás hamis? 

A. A napi mikronutriens szükségletet általában 1000-1500 ml enteralis tápoldat már tartalmazza. 

B. A parenteralis tápoldat vitamint és nyomelemet is tartalmaz. 

C. A vitamin készítményekből a K vitamin az antikoaguláció gyakori alkalmazása miatt gyakran hiányzik 

D. A legtöbb nyomelem szérumszintjének normál értéke nem ismert. 

 

9.A alábbi mesterséges táplálással kapcsolatos állítások közül melyik hamis? 

A. A parenteralis táplálás indikált ha a beteget tartósan (európai ajánlás szerint >3 napig) nem lehet enteralisan 

táplálni. 

B. Az enteralis táplálás, amennyiben nem kontraindikált, előnyt élvez a parenteralis táplálással szemben. 

C. Intenzív osztályos beteg esetén, kontraindikáció hiányában, az enteralis táplálást (ha kell nasogastricus 

szondán keresztül) 24 h-n belül javasolt megkezdeni. 

D. Intenzív osztályos beteg esetén a táplálást parenteralis úton javasolt megkezdeni. 

 

10.Enteralis táplálás esetében az alábbi állítások egy kivételével mind igazak. Melyik a hamis állítás? 

 

A. A beteg pozícionálása igen lényeges, lehetőség szerint a felsőtest legyen és maradjon 45°-ban megemelve. 

B. Enteralis táplálás esetén kialakuló hányás hátterében gyakori a nem megfelelő szonda pozíció. 

C. A bélhangok hiánya az enteralis táplálás egyértelmű kontraindikációja. 

D. A hányás tekintetében az egyszeri, főleg irritációra (pl. leszívás, köhögés) kialakuló emesist nem tekintjük 

az enteralis táplálás kontraindikációjának. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
 
 
 
 
 
 
Cél  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./5. Sokk 
 
A kritikus állapotú betegekben az egyik leggyakrabban diagnosztizált, ugyanakkor még napjainkban 
is kevéssé megértett állapot a sokk. Annak a meghatározása, hogy pontosan mi is a sokk – a kórkép 
változatos megjelenése és multifaktoriális etiológiája miatt - ellentmondásos. Az intenzív terápia 
fejlődése ellenére, azon betegek, akik korábban már az élettani sérülésekbe belehaltak, jelenleg a 
késői mortalitás, a sokk elhúzódó következményei által veszélyeztetettek. Bár a sokk mortalitása 
továbbra is magas, a hemodinamikai monitorozás fejlődése és a korai, intenzív, célzott reszuszcitáció 
lehetővé tette a kórkép kimenetelének javítását.  
 
Jelen fejezet a sokk diagnosztizálásának, monitorozásának és kezelésének aktuális módszereit tekinti 
át. 
A fejezetben leírt tananyag elsajátításával a hallgató képes lesz a sokk különböző típusainak 
felismerésére, megérti a sokkállapotok mögött húzódó patológiai folyamatok összességét, valamint 
képes lesz megtervezni ezen állapotok alapvető ellátási lépcsőit, terápiájának hatékonyságát nyomon 
követni. 
 
A fejezetben taglaltak elsajátításához egyéni érdeklődés és tanulási metódus alapján 
hozzávetőlegesen három óra szükséges. 
 
Kulcsszavak: sokk, sokkformák, szöveti perfúzió, hypoperfúzió, reperfúziós károsodás, vitális 
paraméterek, hemodinamikai monitorizálás 
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III./5.1. A sokk definíciója, stádiumai/patofiziológiája 
(ischaemiás/reperfúziós károsodás) 
 
Definíció 
 
A sokk korai definícióiból még hiányzott a tudományos terminológia, és a 
patofiziológia ismeretének elégtelensége is tükröződött bennük, ugyanakkor 
egyszerű és lényeglátó megfogalmazásuk kompenzálta hiányosságukat. JC 
Warren a sokkot „átmeneti szünet”-nek nevezte „a halál útján”. S Gross
szerint, pedig a sokk „az élet gépezetének durva megakasztása” volt.  
 
Korunk definíciója szerint a sokk multifaktoriális szindróma, amely 
inadekvát szöveti perfúzióhoz és oxigenizációhoz, többszervi 
elégtelenséghez, végül halálhoz vezet.  
  
Egyes szervrendszerek regionális vérátáramlásának ismerete lényeges az 
egyértelmű és látens sokkállapotok azonosításához. A perfúzió csökkenése 
lehet szisztémás (hypotónia) vagy regionális maldisztribúció következménye 
(szeptikus sokk esetében a globális perfúzió normális vagy akár emelkedett is 
lehet).   
A kórkép okától és súlyosságától független, minden sokkforma közös 
jellemzője, hogy sejtszinten a perfúzió nem elegendő a metabolikus igények 
kielégítésére. A csökkent szerv perfúzió szöveti hypoxiához, anaerob 
metabolizmushoz, a gyulladásos kaszkád aktiválódásához és végül szerv 
diszfunkcióhoz vezet.  A sokk következményét a hypoperfúzió nagysága és 
ideje, az érintett szervek száma, és a megelőző szervelégtelenségek jelenléte 
határozza meg. A klinikus számára a kihívás a hypoperfúziós állapot, illetve 
annak okának mielőbbi azonosítása, és a celluláris perfúzió gyors 
visszaállítása.  
 
A sokk patofiziológiája 
 
A keringési elégtelenség az oxigénszállítás (DO2) csökkenését, 
következményesen az oxigén celluláris parciális nyomásának (PO2) esését 
okozza. Amennyiben ez utóbbi szintje a kritikus PO2 alá esik, az oxidatív 
foszforiláció korlátozottá válik, az aerob metabolizáció anaerob irányba tolódik 
el.  
Az eredmény a sejt és a vér laktát szintjének emelkedése, amit csökkent 
adenozin- trifoszfát (ATP) szintézis kísér. Az adenozin-difoszfát (ADP), 
hidrogén ion és laktát szint emelkedése metabolikus laktát acidózishoz vezet. 
Ezt az állapotot, melyben az elégtelen szöveti oxigenizáció sejtsérülést okoz, 
„dysoxia”-nak nevezik, a sokk meghatározásaként is elfogadhatjuk (1.Ábra). 
A sokk gyakran, de nem kizárólagosan a keringés- és DO2 elégtelenségének 
következménye. 
 
[1_ábra_III_3_5_fejezet.jpeg 
Felirat: 1.ábra: A sokk patogenezise] 
 
Ischaemiás/reperfúziós károsodás 
  
Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a sokk celluláris alapjainak 
felderítésében. Míg korábban úgy gondoltuk, hogy a hypoperfúzió és a 
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celluláris ischaemia önmagában elegendő a sokk kiváltásához, ma már inkább 
egy komplex élettani kaszkád kiváltó triggereinek tekintjük őket. A celluláris 
hypoxiát követően visszatérő keringés reperfúziós sérülést idéz elő, mely 
vazokonstrikciót, trombózist, regionális malperfúziót, szuperoxid gyökök 
felszabadulását és direkt sejtkárosodást okoz. A neutrophil sejtek 
következményes aktiválódása és a proinflammatorikus citokinek 
felszabadulása (tumor nekrózis faktor, interleukin-1, thrombocyta aktiváló 
faktor, stb.) sejtsérüléssel, szervi diszfunkcióval majd elégtelenséggel jár. 
  
A sejt ischaemia korai diagnosztizálása, és a szöveti perfúzió és oxigenizáció 
azonnali visszaállítása alapvető a gyulladásos folyamat megelőzésében és a 
beteg életkilátásainak javításában.  
A sokkot kiváltó ok lehet egyértelmű (pl. nyílt vérzés) vagy rejtett (pl. tompa 
hasi trauma következtében kialakult zsigeri sérülés). Mivel a sokk morbiditását 
és mortalitását a minél korábban megkezdett reszuszcitáció alapvetően 
befolyásolja, a klinikusnak gyakran még azelőtt meg kell kezdeni az adekvát 
ellátást, mielőtt az összes klinikai információ és diagnosztikus lelet birtokába 
jutna. Ennek megfelelően ismernünk kell a legvalószínűbb sokkformák klinikai 
megjelenését és a megfelelő terápiás beavatkozás lehetőségeit.  
 
A sokk klinikai jelei 
 
A sokk felismerését egyszerű fizikális vizsgálati leletek (centralizált keringés 
jelei, márványozott bőr, kapilláris telődési idő változása, stb.) és fiziológiás 
mérések (vérnyomás, vizeletmennyiség, stb.) segíthetik. Bár a normális 
szisztémás vérnyomás nem zárja ki a sokk lehetőségét, egy rendellenesen 
alacsony vérnyomásérték már elegendő lehet a hypoperfúzió bizonyítására és a 
sokkállapot magyarázatára.  
Mindazonáltal a sokkállapot általában okkultan jelentkezik, és gyakran sokkal 
elmélyültebb vizsgálatok és invazív hemodinamikai mérések szükségesek a 
diagnosztizálásához. A regionális szöveti perfúzió szervfunkciók alapján 
történő megítélése segíthet a sokkállapot még azelőtti észlelésében, hogy a 
szisztémás perfúziós zavar, és annak következményes káros és végzetes hatásai 
kifejlődnének.  
Három szervrendszer – az agy, a szív és a vese - működésének klinikai 
vizsgálata könnyen segíthet a sokkállapot azonosításában. 
 
Az agy 

A magasabb kortikális funkciók csökkenése az agy csökkent perfúzióját 
jelezheti. Ezt egyaránt okozhatja az alacsony vérnyomás, áramlás-korlátozó 
lokális elváltozások vagy emelkedett intrakraniális nyomás (ICP). Bár az agy a 
csökkent vérátáramlást bizonyos mértékig képes kompenzálni, amennyiben a 
közepes szisztémás artériás nyomás (MAP) 60-70 Hgmm alá esik, ez a 
képesség elvész. Azon betegek esetében, akik magasabb szisztémás vérnyomás 
értékekhez szoktak, vagy keringéslimitáló érelváltozásokban szenvednek, ez a 
kompenzációs határ még magasabbra tehető.  
 
A szív 

A szív nemcsak a hypoperfúzió korai diagnosztizálásában, de a sokk 
fenntartásában is fontos szerepet játszik. A szisztémás artériás hypotenzió, 
vagy az áramláslimitáló artériás szűkület következtében lecsökkent koronária 
perfúzió kardiális diszfunkcióhoz, tüdőelégtelenséghez, globális 
hypoperfúzióhoz és a szöveti oxigenizáció generalizált zavarához vezet. A 
miokardiális oxigénhiány következtében fellépő ritmuszavarok tovább rontják 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a folyamatot (2.Ábra). 
 
A vese 

A vese csökkent perfúzió esetén kialakuló kompenzációja jól ismert. 
Szignifikáns renális hypoperfúzió esetén csökken a glomeruláris filtrációs ráta 
és az óradiurézis. Ennek megfelelően, a korábbi veseelégtelenségben nem 
szenvedő betegek esetében az oliguria a hypoperfúzió értékes mutatója. 
 
[2_ábra_III_3_5_fejezet.jpeg 
Felirat: 2.ábra: A sokk fenntartásában, progressziójában szerepet játszó 
tényezők] 
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III./5.2. A sokk formái, osztályozása 
 
Bár a sokk definíciója összetett, azonban a klinikai kutatásokhoz, 
kezelési protokollok kidolgozásához egységes nyelvezet és 
meghatározási rendszer szükséges.  
A Hinshaw és Cox által 1972-ben javasolt klasszifikáció még ma is 
megállja a helyét. A sokk négy formája eszerint:  

● hypovolémiás (elégtelen mennyiségű keringő vérvolumen 
okozta sokk) 

● kardiogén (primer pumpaelégtelenség okozta sokk) 
● obstruktív (a véráram extrakardiális obstrukciója okozta sokk) 
● disztributív (a véráram és térfogat aránytalan eloszlása okozta 

sokk). 
 Nemrégiben a történelmi felosztást még egy kategóriával bővítették:  

● endokrin sokk (hormon alul- vagy túltermelődése 
következtében kialakult sokk).  
 

A sokkokat tüneti megnyilvánulásuk, kompenzációs mechanizmusaik 
szerint két főcsoportra: vazokonstrikcióval, illetve vazodilatációval 
járó sokkformákra is oszthatjuk. Az 1.Táblázat a sokkállapotok 
sematikus, egyszerűsített osztályozását tartalmazza.  
Kihangsúlyozandó, hogy a sokkállapotok a klinikumban nem 
különülnek el ilyen élesen, tankönyvszerűen egymástól, adott 
sokkállapot több sokkformára jellemző komponenst is tartalmazhat. 
Így például, majdnem minden sokk rendelkezik a preload csökkenés 
következtében hypovolémiás összetevővel is. Függetlenül attól, hogy 
a beteg sokkállapotát melyik kategóriába soroljuk, a klinikusnak a 
visszafordítandó kiváltó ok keresésével párhuzamosan, mielőbb meg 
kell kezdenie a reszuszcitációt.  
 
Jelen alfejezetben a különböző sokkformák felsorolásakor az adott 
sokkformára jellemző specifikus oki kezelést is ismertetjük . 
Figyelembe véve azonban, hogy a különböző sokkformák nem 
különülnek el tisztán egymástól, egy betegben egyszerre több fajta 
sokk is fennállhat, a sokk terápiájának általános, a szöveti 
oxigenizáció ismeretén és hemodinamikai monitorozáson alapuló 
megközelítését, szupportív jellegű kezelését „Az ellátás általános 
szempontjai” című fejezetben részletezzük.  
 
[1_táblázat_III_3_5_fejezet.jpeg 
Felirat: A sokkok klasszifikációja] 
 
Hypovolémiás sokk 
 
Talán a leggyakoribb sokkforma. Szinte minden sokk tartalmaz 
hypovolémiás összetevőt a preload csökkenése miatt.  
 
A fizikális tünetek, mint a hideg, nyirkos bőr, a tachypnoe, a 
tachycardia, a kompenzációs mechanizmusok következményei. A 
szervezet térfogat -, illetve nyomáskompenzálás útján próbálja uralni 
a felborult hemodinamikai állapotot.  
A vénás rendszerben kialakuló érösszehúzódás, a renin-angiotenzin-
aldoszteron rendszer aktiválódása, illetve a vazopresszin elválasztás 
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emelkedése következtében fokozott vénás visszafolyás, nátrium- és 
vízretenció alakul ki, mely a térfogati kompenzálást biztosítja.  
A szimpatikus válaszreakció következtében kialakuló artériás 
vazokonstrikció, az angiotenzin II és a vazopresszin további 
vazokonstriktív hatásával együtt, nyomáskompenzációt hoz létre, a 
szplanchnikus szervektől, a bőrtől és vázizomtól tereli el a vért. A
három vitális szerv, az agy, a mellékvese és a szív vérellátását a 
kompenzatórikus vazokonstrikció – ezen szervek ereiből hiányzó 
vagy minimális mennyiségben jelen lévő  α1 receptorok miatt –
érdemben nem befolyásolja.  
A sokkra adott neurohumorális válaszreakciók késleltetve, 10-60 perc 
alatt, míg a reflexes kardiovaszkuláris válaszreakciók szinte azonnal 
kialakulnak. 
 
A hypovolémiás sokk tovább osztható hemorrhágiás és nem-
hemorrhágiás alcsoportokra.  

A hemorrhágiás sokk lehet látható (traumás beteg külső vérvesztése) 
vagy okkult (krónikus gasztrointesztinális vérzés). A hemorrhágiás 
hypovolémiás sokk ellátásánál a volumenpótlás mellett alapvető 
szempont a vérzéskontrol.   
A vitális paraméterek (pulzus szám, vérnyomás, légzésszám, stb.) 
valamint a vizelet elválasztás mértéke segítenek a sokk súlyosságának 
megállapításában. A hypovolémiás vérzéses sokk az elvesztett 
vérmennyiség alapján négy súlyossági kategóriába sorolható. 
Lényeges kihangsúlyozni, hogy megfelelő kompenzációval fenntartott 
vérnyomás mellett, jelentős vérvesztés is észrevétlen maradhat.  
Gyakran, még akár 30%-os vérvesztés esetén is, a tachycardia az 
egyetlen kórjelző elváltozás (2. Táblázat). 
 
[2_táblázat_III_3_5_fejezet.jpeg 
Felirat: Hypovolaemiás haemorrhágiás sokk súlyossági 
klasszifikációja (70kg-ra számolva)] 
 
A nem-hemorrhágiás hypovolémiás sokk esetében beszélhetünk 
abszolút volumenvesztésről, illetve a folyadékterek közti volumen 
eltolódásról.  
  -  Abszolút volumenvesztés kompenzálatlan húgyúti-, 
gasztrointesztinális vesztés, illetve testfelületi párolgás esetén jön 
létre. Érdemes a figyelmet felhívni a gyakran észrevétlen maradó, 
nazogasztrikus szondán keresztüli folyadékvesztésre, a hosszú nyílt 
hasi műtétek során bekövetkező jelentős párolgásra, vagy fokozott 
diurézissel járó kórformák (diabétesz insipidus, diabéteszes 
ketoacidózis, hyperglikémiás hyperozmoláris kóma, kontrollálatlan 
vízhajtó terápia) következtében kialakuló sokkállapotokra. Ez utóbbi 
esetben értelemszerűen a diurézis nem használható a globális szöveti 
perfúzió megítélésére.  
  -  A folyadékterek közti volumen eltolódás a harmadik tér-
interstícium irányába a sokk által kiváltott kapilláris leakage, 
transszudáció következtében alakul ki, például trauma, pancreatitis, 
ileus, égés esetén. A mikrocirkuláció elégtelensége és a gyulladásos 
mediátorok (interleukinek, leukotriének, szerotonin, kininek, 
szabadgyökök) tehetőek elsősorban felelőssé ezért a kórfolyamatért.  
A sokkállapot reszuszcitációjának elsődleges szempontja itt nem csak 
a teljes volumenstátusz, de elsősorban az intravaszkuláris térfogat 
helyreállítása, ennek tökéletlensége esetén a perfúziós zavar és a 
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sokkállapot továbbra is fennáll, rontva a beteg túlélési esélyét.  
 
A volumenpótlás megtervezéséhez elengedhetetlen az infúziós 
oldatok jellemzőinek, ozmotikus és onkotikus tulajdonságainak, 
felezési idejének, megoszlási térfogatának ismerete. A folyadékok 
mozgását a szemipermeábilis membránokon keresztül a szervezetben 
a Starling-erők: hidrosztatikus és ozmotikus erők, határozzák meg. Az 
ozmotikus nyomás az oldat molekuláinak/ionjainak számával arányos 
és a molekulamérettől független. Az onkotikus nyomás a 
makromolekulák által kifejtett ozmotikus nyomás (a kapilláris fal kis 
ionokra (Na+) - vízre permeábilis, azonban makromolekulák 
szempontjából nem átjárható membrán). A kolloid oldatok 35 KDa-
nál nagyobb molekulaméretű makromolekulákat tartalmaznak, ennek 
megfelelően elbomlásukig döntően az intravaszkuláris térben 
maradnak.  
A krisztalloid oldatok elektrolitokat tartalmazó steril víznek felelnek 
meg, megoszlásuk ozmotikus jellemzőiktől függ (az intravaszkuláris, 
de döntően az interstíciális, hypozmotikus tulajdonság esetén pedig, 
az intracelluláris térben is megoszlanak). Hypovolémiás sokk oki 
terápiájának alapvető mottója: „állítsd meg és védd ki a 
volumenvesztést, azt pótold, ami elveszett és oda, ahonnan hiányzik”. 
Ennek megfelelően a rendelkezésre álló oldatok: krisztalloidok 
(Ringer, Ringer-laktát, fiziológiás vagy hypertóniás NaCl oldat, stb.), 
kolloidok (pl. természetes kolloidok: humán albumin, friss fagyasztott 
plazma és mesterséges kolloidok: dextrán, zselatin, hidroxietil-
keményítő), vörösvérsejt-, thrombocyta koncentrátum.   
 
Kardiogén sokk 
 
Ebben a formában az alapvető probléma primer pumpa elégtelenség, 
azonban ezt nem mindig miokardiális diszfunkció okozza. A pumpa 
elégtelenség okai közt szerepel:  

● miokardium vesztés miokardiális infarktus következtében 
● csökkent kontraktilitás (kardiomyopathia) 
● kamrai kiáramlás obstrukciója (aorta billentyű sztenózisa, 

aorta disszekció) 
● kamra-telődés rendellenességei (pitvari myxoma, mitrális 

sztenózis) 
● akut billentyű elégtelenség (aorta-, mitrális regurgitáció) 
● ritmuszavar 
● ventrikulo-szeptális defektus.  

Egészen egyszerűen úgy is fogalmazhatnánk, hogy döntően három 
tényező: falmozgás-, egyenirányítás-, vagy ritmuszavar állhat a 
pumpa elégtelenség hátterében.  
 
A kardiogén sokk leggyakrabban akut miokardiális infarktus 
következménye. 
  -  Bal kamrai infarktusban kardiogén sokk általában a bal kamra 
falának több mint 40%-át érintő elhalás esetén alakul ki. Amennyiben 
sebészetileg-intervencióval korrigálható elváltozásra nem derül fény, 
a mortalitás a 75%-ot is meghaladhatja.  
Fizikális vizsgálattal a vazokonstrikciós sokkoknak megfelelő 
elváltozások észlelhetőek. Pontosabb adatokhoz jutunk invazív 
hemodinamikai mérésekkel, melyek csökkent perctérfogatot (CI), 
emelkedett pulmonális okklúziós nyomást (PAOP) és szisztémás 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hypotenziót mutatnak. Amennyiben diasztolés diszfunkció áll fenn, az 
aktuális preload (végdiasztolés térfogat) csökkent lehet, annak 
ellenére is, hogy a fizikális vizsgálat volumen terhelés jeleit mutatja 
(tüdő- és perifériás ödéma, hepatomegália). Ez utóbbi ellentmondás 
oka, hogy a hidrosztatikus nyomás nem feltétlen korrelál az 
intravaszkuláris volumen státusszal. Ilyen esetekben a pulmonális 
artériás katéterrel történő monitorozás további adatokkal szolgálhat.  
  -  Az inferior falat érintő miokardiális infarktus következtében 
kialakuló jobb kamrai diszfunkció jobb prognózisú, mint a bal szívfél 
elégtelensége. A jobb szívfél elégtelensége következtében kialakuló 
hypotenziót – eltérően a bal szívfél elégtelenség következtében 
kialakuló sokktól – volumen reszuszcitációval kell mielőbb korrigálni, 
a megfelelő jobb kamrai preload biztosítása végett. Amennyiben 
inotrop szer használatára kényszerülünk, olyan gyógyszert kell 
választani, mely nem emeli a tüdő érellenállását.  
  -  A dysrithmiák, különösen miokardiális kísérőbetegségben 
szenvedőknél gyakran okoznak sokkot. A pitvari dysrithmiák és a 
pacemaker szindróma (a kamrai pacemaker frekvenciája a pitvari 
frekvencia fölé van állítva) kóros kamrafunkcióval rendelkező 
betegben hamar hypotenziót idézhetnek elő. Sokkot okozó bradycard 
ritmuszavarok esetén atropin, inotrop- illetve pacemaker terápia, 
tachycard ritmuszavarok esetében elektromos kardioverzió jelentheti 
az áthidaló terápiát a ritmuszavart kiváltó ok rendezéséig. 
 
Obstruktív sokk 
 
Kialakulásakor normális perctérfogat útjába kerülő mechanikus 
elzáródás következtében csökken a szisztémás perfúzió. Legismertebb 
formái a szívtamponád, a masszív tüdőembólia, a vénás légembólia és 
a pneumothorax. 

Szívtamponád létrehozásához akut esetben már 200 ml perikardiális 
folyadék elég, míg krónikus esetben jóval nagyobb mennyiség sem 
feltétlen okoz tüneteket. Feltűnő klinikai jel a juguláris vénák 
kétoldali tágulata, és a paradox pulzus, az artériás nyomás légzés- és 
intratorakális nyomás szinkron fluktuálása. A centrális vénás nyomás 
görbéjén - a diasztoléban telődni képtelen szív miatt - meredek 'x' 
lejtő és lapos 'y' lejtő látható. A szívultrahang (transztorakális, 
bizonyos esetekben a transoesophagealis ultrahang vizsgálat is 
szükséges) egyértelművé teszi a diagnózist. Az oki terápia a tamponád 
szúrással, drainálással vagy sebészeti feltárással történő 
megszűntetése. 

Masszív tüdőembóliában a perctérfogat vagy a mechanikus 
obstrukció, vagy a szekunder mediátorok által előidézett pulmonális 
hypertenzió következtében csökken. A centrális vénás nyomás 
megemelkedik, pulmonális hypertenzió, ugyanakkor normális 
pulmonális artériás okklúziós nyomás (PAOP) mérhető. Masszív, 
azaz keringésmegingást okozó tüdőembólia esetén az oki terápia az 
áramlás útjába került vérrögök trombolízissel vagy sebészeti úton 
történő eltávolítása.  

A vénás légembólia hasonló módon hat. Leggyakrabban a jobb pitvar 
magassága felett legalább 5 centiméterrel elhelyezkedő műtéti 
területek esetén, és a centrális vénás katéterek kihúzásakor alakulhat 
ki. A diagnózist a „malomkerékszerű" szív felett hallható zörej adja. 
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Mik az anaphylaxia kezelésének 
kulcspontjai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
Az endokrin sokk kezelésének közös 
pontja a kóros hormonszintek 
rendezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beteget azonnal fejjel lefele és bal laterális fekvő pozícióba kell 
helyezni, ezáltal esély nyílik a levegőbuborékok jobb kamrából 
történő kiszívására egy centrális vénás kanül segítségével.  

Pneumothorax esetén az emelkedett intrapleurális nyomás által 
összenyomott intrathoracalis nagyvénák miatt elégtelenné válik a szív 
preloadja. A tenziós pneumothorax diagnózisát elsősorban fizikális-
és kevésbé képalkotó vizsgálat alapján állítjuk fel. A tű-
dekompresszió gyakran helyre tudja állítani a vénás visszafolyást a 
mellkasdrainálás kivitelezéséig. 

 
Disztributív sokk 
 
Az ebbe a csoportba sorolt, szisztémás hypotenziót okozó kórképek 
közös hemodinamikai jellemzője az emelkedett perctérfogat (CO) és a 
csökkent szisztémás vaszkuláris rezisztencia (SVR). Ilyen mintázatot 
produkál a szeptikus sokk (hyperdinám fázisa), az anaphylaxia, a 
gerincvelő sérülés, vagy a súlyos májelégtelenség is.  

A szeptikus sokk (fertőzés következtében kialakult szisztémás 
gyulladásos válaszreakció) kezelése továbbra is kihívás maradt a 
kórkép változatos megjelenése és változó hemodinamikai jellemzői 
miatt. A szeptikus sokk korai szakaszában csökkent szisztémás 
vaszkuláris rezisztencia, normál vagy alacsony preload és emelkedett 
perctérfogat mérhető. Az emelkedett perctérfogat ellenére a szöveti 
oxigenizáció és oxigén extrakció egyenetlen. Ennek oka feltehetően a 
fokozott metabolikus igényű területek hypoperfúziója, ugyanakkor a 
normális metabolikus igényű területek hyperperfundáltsága. Az 
emelkedett perctérfogat ellenére, a szepszisben kialakuló miokardium 
depressziót a csökkent ejekciós frakció, a jobb szívfél diszfunkciója és 
a bal kamra dilatációja hamar jelzi.  
A szeptikus sokk későbbi fázisában a szívfunkciók további romlása a 
kardiogén sokkhoz hasonló hemodinamikai képet alakít ki.  
A legtöbb sokkállapotot alacsony perctérfogat (CO) és kevert vénás 
oxigén szaturáció   (S vO2) jellemzi. Ezzel szemben, szeptikus sokkban 
mind a CO, mind a S vO2 emelkedett lehet. Ennek ellenére bizonyított, 
hogy szeptikus sokkban a szöveti oxigénhiány adekvát szisztémás 
oxigén szállítás (DO2) mellett is kialakul. Ennek hátterében sejtszintű 
elváltozás, feltehetőleg a normális mitokondriális metabolikus utak 
sérülése állhat. 
Szeptikus sokk során komplex immunológiai utak aktiválódnak, 
gyulladásos citokinek, bakteriális faktorok, komplement- és alvadási 
rendszer aktivációja együttesen vezet sejtsérüléshez. Ezen mediátorok 
összhatása felelős a szeptikus sokkra oly jellemző, összetett 
hemodinamikai változásokra.  
A szeptikus sokk oki terápiája a szeptikus góc sebészeti úton vagy 
antimikrobiális terápia segítségével történő eliminálása. 
 
Az anaphylaxia a disztributív sokk egy másik formája, melyet 
leggyakrabban gyógyszerek, rovarok csípése, vérkészítmények, 
radiológiai kontrasztanyagok és ételek váltanak ki. Az olyan súlyos 
reakciók, melyek sokkot képesek előidézni általában röviddel az 
expozíciót követően kialakulnak. A klinikai tünetek ebben az esetben 
elsősorban dermatológiai jelekből (erythema, urticaria, stb) és légzési 
obstruktív folyamatokból állnak. Alkalmanként a reakció annyira 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

súlyos, hogy miokardium depresszión keresztül képes sokkot 
előidézni. 
Az anaphylaxiás sokk primer terápiája: 

● az allergén expozíció megszűntetése,  
● volumenszubsztitúció (elsősorban krisztalloidokkal mert a 

kolloid oldatok maguk is allergént tartalmazhatnak),  
● 0,1 mg adrenalin (1 ml= 1 mg adrenalin 10 ml 0,9%-os 

NaCl oldattal higított oldatából 1 ml) intravénás bólus 
beadása vagy 0,3 mg adrenalin 5 ml 0,9%-os NaCl 
oldatban higítva endotrachealisan adva 

● prednisolon 0,5-1 g iv 
● H1/H2 antagonisták iv adása. 

 
Neurogén sokk esetén a gerincvelő felső torakális sérülése autonóm 
diszfunkciót eredményez, mely a kieső szimpatikus értónus 
következtében hypotónia, bradycardia, meleg, száraz bőr 
tünetegyüttesben nyilvánul meg. A spinalis shock egy neurológiai 
állapot, melyben a leszálló excitatoros hatás megszakadása, és a 
sérülés alatti területen perzisztáló gátló reflexek miatt, a gerincvelő 
érintett szintje alatt átmeneti reflex csökkenés alakul ki. 
Mindkét esetben, bár a beteg euvolémiás, a perifériás értónus 
csökkenése intravaszkuláris térfogat expanziót, relatív hypovolémiát 
okoz. Mivel a beteg euvolémiás, a folyadék reszuszcitációt óvatosan 
kell végezni. Amennyiben a hypotónia nem reagál infúziós terápiára, 
α1-agonisták alkalmazása, bradycardia esetén, pedig a 
paraszimpatikus túlsúly antagonizálására atropin adása indokolt. A 
neurogén sokk legtöbb esetében a hypotónia 24-48 óra rendezhető. 
Kiemelendő azonban, hogy traumás beteg esetében, mielőtt a 
hypotóniát teljes egészében neurogén sokknak tulajdonítanánk, a 
vérzéses eredet kizárandó.  
 
Endokrin sokk 
 
Nemrégiben a történelmi felosztást még egy kategóriával bővítették: 
az endokrin sokk egy adott hormon alul- vagy túltermelése 
következtében alakul ki. A külön osztályba sorolást az indokolja, 
hogy az endokrin sokkokat színességük miatt igazából egyik eddig 
ismert csoportba sem lehet beskatulyázni, mivel a hormonális 
eltérések egyaránt előidéznek hypovolémiás, kardiogén és disztributív 
sokkra jellemző elváltozásokat.  
Általában elmondható, hogy ritka, hogy maga a hormonszint 
változása önmagában sokkot idézne elő. A fennálló hormonális 
eltérések ambuláns körülmények között gyakran csak enyhe tüneteket 
okoznak, ám amennyiben más, intenzív terápiát igénylő súlyos 
betegség alakul ki, manifeszt kardiorespiratórikus elégtelenséget 
okozhatnak. Az endokrin sokkok kezelésének közös pontja a tüneti 
terápiát jelentő, mielőbb megkezdendő reszuszcitáció mellett, az oki 
terápia, a kóros hormonszintek rendezése. 

A hypothyreozis következtében kialakuló bradycardia és csökkent 
inotrópia a perctérfogat esését okozza. Bár a kórkép okozhat 
hypotóniát, mindazonáltal a fokozott érellenállás miatt a hypertónia 
gyakrabban fordul elő. A pajzsmirigy alulműködése a hypoxémiára és 
hypokapniára adott csökkent respiratórikus válaszban is 
megnyilvánul. A kórkép a thyroid stimuláló hormon (TSH) és a 
szabad T3, T4 szintek alapján könnyen bizonyítható. Lényeges, hogy 



hypothyreozis esetén panhypopituitarizmus is fennállhat. Ilyen 
esetben a pajzsmirigy hormon gyors szubsztitúciója akár Addizonos 
krízist is provokálhat. Ennek elkerülésére, amennyiben a 
panhypopituitarizmus lehetősége felmerül, a pajzsmirigy hormon 
szubsztitúciót empirikus glükokortikoid terápiával kell kiegészíteni. 

A hypothyreozis ritka megnyilvánulása a myxoedemás kóma, melynek 
során gyakran lép fel hypotenzió. Az echocardiographia 
megnagyobbodott, globálisan hypokinetikus szívet mutathat, akár 
olyan nagyságú perikardiális folyadék is felszaporodhat, mely már 
tamponádot tud okozni. A sinus bradycardia gyakori tünet. A sokkal 
járó myxoedemás kóma megfelelő terápiáját az izotóniás volumen 
szubsztitúció, a beteg melegen tartása és a hormonpótlás jelenti. 

Paradox módon a thyreotoxikózis is okozhat sokkot. A hyperthyreozis 
során kialakuló kardiomiopátia gyakran reverzibilis. A pajzsmirigy 
túlműködése során kialakuló magas perctérfogattal járó 
szívelégtelenség különösen idősebb, iszkémiás szívbetegekben 
aggodalomra adhat okot, mivel a szívfrekvencia és a perctérfogat 
emelkedése további miokardiális iszkémiát okozhat. A kialakuló 
tachyarrhythmiák tovább ronthatják az amúgy is labilis 
hemodinamikai állapotot. Ezen ritmuszavarok kezelésénél figyelembe 
kell venni, hogy a béta-blokkoló terápia tovább súlyosbíthatja a 
kongesztív szívelégtelenségben szenvedő betegek állapotát.  

A különböző kórállapotokra nyújtott relatív elégtelen mellékvese 
válasz mind nagyobb figyelmet kap napjainkban. Azon betegek 
esetében, akiknél az élettani szükségletek ellátására már képtelen a 
mellékvese, a mellékvese elégtelenség figyelmen kívül hagyása és 
korrekciójának elmaradása a mortalitást, a gépi lélegeztetés hosszát és 
az intenzív ápolási napok számát is növelte. A stressz dózisú szteroid 
terápia alkalmazása ezen esetekben ma már bevett gyakorlat. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérdés 

 

Mik a monitorozás alappillérei 

sokkállapotokban? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./5.3. A sokk monitorozásának lehetőségei, terápiás 

végpontok 

 
Monitorozás 

 

Az élettani paraméterek monitorozása nem csak a pontos diagnózis 

felállításához, de a terápia kivitelezéséhez és nyomon követéséhez is 

alapvető. A monitorozás az egyszerű vitális jelek megfigyelésétől, a fejlett 

és gyakran invazív hemodinamikai monitorokig terjed.  

 

 

Vitális paraméterek 

 

A sokk diagnózisa és a kezelés hatékonyságának lemérése kezdetben csak 

a vitális paraméterek megfigyelésén alapult. Ezek a paraméterek: 

szívfrekvencia, vérnyomás, hőmérséklet, diurézis és pulzoximetria. 

Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a vitális paraméterek 

rendezése nem jelent egyet a sokkállapot megszűntetésével. Ahogy az a 

definícióból is kiderül, a sokk a szöveti oxigenizáció és perfúzió és nem a 

vitális jelek függvénye. 

 

A szívfrekvencia változása gyakori sokkban. Tachycardia általában az 

intravaszkuláris volumenvesztés következtében alakul ki, az adekvát 

perctérfogat (CO) és oxigénszállítás (DO2) fenntartására. A szívfrekvencia 

emelkedése akkor válik kórossá, ha a tachycardia olyan mértékben 

csökkenti a diasztolés telődési időt, hogy az elégtelen kamratelődés a 

perctérfogat csökkenéséhez vezet. A tachycardia használható az 

intravaszkuláris volumen hiány becslésére, illetve a 

folyadékreszuszcitáció hatékonyságának lemérésére. A bradycardia 

általában súlyos élettani kisiklás és a küszöbön álló keringés összeomlás 

jele, így azonnali figyelmet igényel.  

Bétablokkolót szedő, magas spinalis sérülést szenvedett vagy pacemakert 

viselő betegek esetében a szív nem képes a frekvencia kompenzatorikus 

emelésére. Kórosan alacsony szívfrekvenciájú és csökkent perctérfogatú 

betegeknél előnyös lehet a béta-blokkoló terápia kihagyása, kronotrop 

gyógyszerek adása, illetve a pacemaker magasabb frekvenciára 

programozása. 

 

A vérnyomás igen pontatlan jellemzője a sokknak, amelyben csökkent, 

normális vagy akár – igaz ritkán - emelkedett vérnyomás is mérhető lehet. 

Mindazonáltal a betegek általában hypotóniásak hypovolémia, csökkent 

szív kontraktilitás vagy szisztémás vazodilatáció miatt. A vérnyomást 

mérhetjük akár noninvazív vagy invazív úton, de mindkét módszer 

tartalmazhat mérési hibákat, műtermékeket, melyek félrevezethetik a 

kezelést.  A diasztolés (DBP) és a szisztolés (SBP) vérnyomásértékek a 

méréstechnika függvényében jelentős szórást mutathatnak. Ennek 

megfelelően a mérési módszertől függetlenül, a relatív megbízható értéket 

adó artériás középnyomást (MAP) érdemes használni.  

MAP = [SBP + 2 (DBP)] / 3 

 

Bár a hőmérséklet sem jelzője, sem kizárója a shock jelenlétének, mégis 

segíthet a sokk okának kiderítésében és prognosztikai értékkel is bír. A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

A különböző hemodinamikai 

monitorozással kapott eredmények 

a többi klinikai paraméterrel 

együtt értelmezhetőek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypothermia (T < 36°C) súlyos élettani kisiklást mutat, és szignifikáns 

mértékben befolyásolja  túlélést. A hypothermia szívritmuszavart, akut 

veseelégtelenséget, alvadási zavart idézhet elő. Bár az alacsony 

hőmérséklet csökkenti a szervezet metabolikus igényét, a felmelegítés 

viszont jelentősen, akár az oxigénszállításnál (DO2) nagyobb mértékben is 

növelheti az oxigénfogyasztást (VO2). Jelentős mortalitás fokozó hatása 

miatt a hypothermiát feltétlen el kell kerülni, vagy legalábbis gyorsan 

korrigálni, ilyenkor, pedig figyelni kell az elégséges oxigénszállítás (DO2) 

és szöveti perfúzió biztosítására. 

 

Az oliguria az inadekvát szöveti perfúzió egyik legkoraibb jelzője, 

hypovolémia esetén még a tachycardia és a vérnyomásesés kialakulása 

előtt észlelhető. A vese átáramlás beszűkülése a diurézis csökkenését 

okozza, azonban a vizelet elválasztás változása egyéb, azt befolyásoló 

tényezők - mint diabétesz insipidus, diabéteszes ketoacidózis, vízhajtó 

terápia - hiányában értékelhető csak. 

 

Az „ötödik vitális paraméternek” is nevezett pulzoximetria korai 

noninvazív jelzője a hypoxiának, használható a reszuszcitáció egyik 

végpontjaként, valamint az oxigén transzport megítélésére. A folyamatos 

pulzoximetria a sokkos beteg ellátásának standard eleme.  

 

 

Hemodinamikai monitorozás 

 

1970 óta, amikor Swan és Ganz bevezette az ágy melletti pulmonális 

artériás nyomásmérésre képes pulmonális artériás katétert, számos 

hemodinamikai monitorozási technika vált elérhetővé: a hemodinamikai 

paraméterek- és az oxigén transzport folyamatos nyomon követését 

lehetővé tévő pulmonális artériás katéterek, bioimpedancia, nyomás-

hullám kontúr analízis, transzpulmonális indikátor dilúciós technikák, 

oesophagealis Doppler és transoesophagealis echocardiographia, stb. 

Bármilyen eredményt is kapjunk, az csak a többi rendelkezésre álló 

információ-palettába integrálva értelmezhető. Az egyik módszer nem jobb 

vagy rosszabb a másiknál, csupán más és más kérdésre ad választ, és 

eltérő körülmények között hol az egyik, hol a másik metódus ad korrekt 

eredményt. A megfelelő módszer kiválasztásához és az eredmények 

korrekt értelmezéséhez ismerni kell a mérési technikák korlátait és az 

eredmények értelmezésének terápiás konzekvenciáit.  

A hemodinamika könnyebb megértéséhez érdemes a kérdést fizikai 

hasonlatok segítségével, illetve a keringési rendszer egyszerűsített 

sematizálásával megközelíteni: keringésünk nyomás-, áramlás- és 

volumen-értékek együttesével jellemezhető. Két sorosan kapcsolt 

„áramkörből”, a szisztémás és a pulmonális érrendszerből áll (3. Ábra).  

 

[3_ábra_III_3_5_fejezet.jpeg 

Felirat: Az érellenállás és a szívmunka kiszámítását lehetővé tévő mért és 

számított hemodinamikai változók] 

 

Minden körben az adott kamra által generált két nyomás mérhető: egy 

„kimeneti” nyomás (artériás és pulmonális artériás középnyomás) és egy 

„bemeneti” nyomás (pulmonális artériás okklúziós nyomás, centrális 

vénás nyomás). A nyomásértékek segítségével kiszámíthatóak a körök 

ellenállásai, azaz a kamrák afterload-jai (szisztémás és pulmonális 

vaszkuláris rezisztencia index), valamint azok munkái (bal vagy jobb 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kamrai munka index). A mért és számított hemodinamikai paraméterek 

normál értékeit a 3.Táblázatban tüntettük fel.  

 

[3_táblázat_III_3_5_fejezet.jpeg 

Felirat: A hemodinamikai változók normál értékei] 

 

 

 

Nyomás és nyomásszármaztatott paraméterek 

Ezen paraméterek közül nem egy-egy nyomás érték, hanem sokkal inkább 

a nyomásértékek változásának trendje, a belőlük származtatott 

paraméterek és a segítségükkel számolt perfúziós nyomások lényegesek. 

 

Artériás középnyomás (MAP) és pulmonális artériás középnyomás 

(MPAP). Mivel a középnyomások értékét a monitorozási műtermékek 

kevésbé befolyásolják, ezen értékek használandóak a származtatott 

paraméterek számításához és a reszuszcitációs terápia alapjaként is. A 

MAP számítását korábban már részleteztük. A MPAP hasonlóan, a 

pulmonális artésriás szisztolés és diasztolés (PAS, PAD) nyomás alapján 

számítható: 

MPAP = [PAS+ 2*(PAD)] / 3 

 

Pulmonális artériás okklúziós nyomás (PAOP vagy PCWP), centrális 

vénás nyomás (CVP).  Az intravaszkuláris volumen vagy preload 

becslésére gyakran használjuk a PAOP és a CVP mérését. A preload 

emelése és gyors rendezése minden sokk-formában a reszuszcitáció első 

lépése. A preload a Frank-Starling törvény alapján a diasztolé végi 

szívizom rost hosszúságaként írható le. Ez a konkrét érték azonban 

klinikailag mérhetetlen lenne, így a preload megközelítésére - több érv 

alapján is - a leginkább használható paraméter a PAOP lett. Először is, 

adott geometria mellett, a bal kamrai végdiasztolés térfogat arányos a 

szívizomrostok hosszúságával. Másodszor, amennyiben a kamra 

tágulékonysága nem változik, a végdiasztolés térfogat a végdiasztolés 

nyomással arányos. Harmadszor, amennyiben nem áll fenn mitrális 

billentyű betegség, a bal kamrai végdiasztolés nyomás egyenlő a bal 

pitvar nyomásával. Végül, negyedszer, a bal pitvari nyomás korrekt 

mérésnél egyenlő a PAOP-sal. A CVP és a jobb kamra esetében hasonló 

következtetések vonhatók le. 

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a PAOP és a CVP megfelelően 

jelzik a kamrák preload-ját és utalnak a szervezett volumen-státuszára. 

Sajnos, azonban a torzító, tényezők miatt a pontatlan PAOP mérések az 

intenzíves betegek 50%-ában (!) vezettek hibás terápiás döntésekhez.. A 

téves terápiás döntések oka a mért paraméter nem megfelelő értelmezése 

és a torzító tényezők figyelmen kívül hagyása volt. Néhány példa a 

potenciális hibákra. A kamra tágulékonysága változhat myokardiális 

iszkémia, afterload változása, a kamra kontraktilitását befolyásoló inotrop, 

vazopresszor, vazodilatator terápia, gépi lélegeztetés által befolyásolt 

intrathoracalis-, vagy ödéma, vérzés, térfoglaló folyamat által megnövelt 

intraabdominalis nyomás hatására. Ennek megfelelően itt is, mint minden 

mért nyomásérték esetében, nem az abszolút érték, hanem annak trendje, 

a terápiás beavatkozásra mutatott változása a mérvadó. 

 

Koronária perfúziós nyomás (CoPP) és cerebrális perfúziós nyomás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CePP). Vitális szerveink perfúziós nyomásának fenntartása a sokk 

reszuszcitációs terápiájának elsődleges szempontja. 

A koronária perfúziós nyomást az artéria hosszában, maximális 

véráramlás (koronária telődés: diasztolé) során mért nyomás 

változásaként számoljuk ki. A diasztolés nyomás (DBP) a myokardium 

perfúzió szempontjából sokkal lényegesebb, mint a szisztolés nyomás. A 

PAOP értéke a myokardium falfeszülését és a bal kamra végdiasztolés 

nyomását (LVEDP) közelíti meg, így a perfúziós ellenállás jellemzésére 

használható. Ennek megfelelően: 

CoPP = DBP – PAOP 

Törekedni kell a CoPP 50 Hgmm fölött tartására, ez alatt az érték alatt a 

myokardium ugyanis nem kap megfelelő vérátáramlást, így a 

myokardium iszkémia-infarktus rizikója nő. 

 

A cerebrális perfúziós- és intrakraniális nyomás (CePP, ICP) 

monitorozása sokkos és koponyasérült betegekben alapvető fontosságú. A 

CePP az agyon keresztüláramló vér nyomásesése alapján számítható ki: 

CePP = MAP – ICP (vagy CVP, amelyik magasabb) 

A cél a CePP 60-70 Hgmm felett tartása. Ez vagy a MAP emelésével 

(vazopresszorok alkalmazása), vagy az ICP csökkentésével (pld. 

mannisol, hypertóniás oldatok) biztosítható. 

          

Áramlás és áramlás-származtatott paraméterek 

A pulmonális artériás katéterrel áramlással kapcsolatos paraméterek, mint 

perc- és verőtérfogat mérhetőek. Az áramlás- és nyomásváltozók alapján, 

pedig érellenállás és kamrai munka számítható. 

Az áramlási paraméterek normálértékei betegenként, testtömeg 

függvényében igen eltérőek lehetnek, hisz egy 60 kg-os nő amúgy normál 

perctérfogata egy 140 kg-os férfinek biztosan elégtelen lenne. A betegek 

közti összehasonlítást és a mérések standardizálását könnyítendő, az 

áramlás-származtatott paramétereket a testfelület (BSA) függvényében 

adjuk meg. 

 

Szívindex, verőtérfogat index (CI, SVI). A szívindex a testfelület 

függvényében megadott perctérfogat: CI = CO/BSA. A verőtérfogat index 

a szív által egy ütés alatt kipumpált vértérfogat a testfelülettel osztva: SVI 

= CO/f /BSA = CI /f. A perctérfogatot befolyásoló tényezőket a 5.Ábrán 

foglaltuk össze. A legtöbb sokkban - az intravaszkuláris volumen hiány 

(csökkent preload) és fokozott érellenállás miatt  - a CI csökken. Alacsony 

verőtérfogat esetén a perctérfogat kompenzatórikusan nagyobb 

szívfrekvencia mellett tartható fenn. A terápia ilyenkor a verőtérfogat 

emelésére irányul (pld. preload rendezése folyadékterápiával, 

kontraktilitás fokozása inotrop terápiával). Emelkedett CI a szeptikus 

sokk korai fázisában figyelhető meg, illetve néhány – sokkal nem járó – 

hyperdinám állapot, mint például terhesség, májcirrhosis, élsportolók 

jellemzője. 

 

Szisztémás vaszkuláris rezisztencia index (SVRI). Ohm törvénye alapján, 

az ellenállás a feszültség-különbség és az áram hányadosa. Amennyiben a 

keringést egy áramkörnek, a feszültség különbséget nyomáskülönbségnek, 

az áramot-véráramlásnak tekintenénk, a következő egyenletet kapnánk: 

Ellenállás = feszültség különbség / áram 

SVRI = a nagyvérkör nyomásesése (Hgmm) / teljes véráramlás 

(L/min/m2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVRI (dyn*sec*cm-5) = (MAP – CVP) * 79,9 / CI 

Ugyanez a kisvérkörben: 

PVRI (dyn*sec*cm-5) = (MPAP – PAOP) * 79,9 / CI 

A 79,9-es állandó a Hgmm*L/min mértékegységet  a dyn*sec*cm-5–é 

konvertálja. 

Emelkedett SVRI-t vazokonstrikciós sokkokban és a szeptikus sokk késői 

fázisában lehet megfigyelni. Csökkent SVRI a disztributív sokkokat, 

vazodilatátorok (Na-nitroprussid, nitroglycerin, antihypertenzívumok, 

stb.) alkalmazását jellemzi. Emelkedett PVRI mérhető akut respirációs 

distressz szindróma, emelkedett intraabdominális nyomás, mitrál- és 

aortabillentyű sztenózisa esetén. 

Egy adott szerv véráramlását a perfúziós nyomás és az érellenállás 

határozza meg. Normál szisztémás perfúziós nyomás esetén is kialakulhat 

többszervi elégtelenség az emelkedett érellenállás miatt. A szeptikus sokk 

az egyik legjobb példa a véráramlás ilyen típusú eloszlási zavarára. 

 

Bal-, jobb kamrai munka index (LVSWI, RVSWI) a kamrák teljesítményét 

írja le. 

VSWI = nyomásváltozás * térfogatváltozás 

LVSWI (g * m/m2) = (MAP - PAOP) * SVI * (0,0136) 

RVSWI (g * m/m2) = (MPAP – CVP) * SVI * (0,0136) 

A 0,0136-os állandó a Hgmm*L/ütés*m2-t konvertálja  g * m/m2–vé. 

A ritkább esetben megfigyelhető, emelkedett bal-, jobb kamrai munka 

indexet kamrai hypertrophia, illetve élsportolók esetén láthatunk. A 

sokkal gyakoribb kamrai munka index csökkenést a sokkok, a 

szívelégtelenség, az aorta-, mitrális billentyű szűkülete, a myokardium 

depresszió (iszkémia), a pulmonális hypertenzió és az idős életkor 

okoznak. VSWI csökkenését három összetevő okozhatja: a csökkent 

intravaszkuláris volumen (csökkent SVI), az érellenállás változása (MAP, 

MPAP) vagy a csökkent kontraktilitás. Lényeges szem előtt tartani, hogy 

a VSWI csökkenése csak akkor egyenértékű a kamrai kontraktilitás 

csökkenésével, ha a preload és az afterload állandó marad. 

  

Volumetrikus változók 

Az 1980-as évektől terjedtek el a pulmonális katéterek új generációját 

képviselő volumetrikus katéterek. Ezekkel a katéterekkel lehetségessé vált 

a jobb kamrai ejekciós frakció (RVEF) valamint a jobb kamrai 

kontraktilitás és afterload közvetlen mérése. A RVEF segítségével 

kiszámítható a jobb kamrai végdiasztolés térfogat index (RVEDVI), 

ezáltal pedig az intravaszkuláris volumen-státusz térfogat és nem nyomás 

alapú becslésére nyílik mód. 

RVEDVI = SVI/ RVEF 

Az RVEDVI használatával, a szív preload-jának volumetrikus becslése 

sokkal pontosabb eredményt ad, mint a nyomás alapú PAOP vagy CVP. 

A volumetrikus pulmonális artériás katéterek különösen pozitív 

végkilégzési nyomást alkalmazó lélegeztetés és emelkedett 

intraabdominális nyomású betegek esetében hasznosak, amely esetekben 

az emelkedett mellkasi nyomás a PAOP és CVP fals emelkedését okozná. 

  

Oxigén transzport 

         A legfontosabb szempont a sokkos beteg kezelése során a 

szövetek oxigén igény-kínálat egyensúlyának mielőbbi ellenőrzése és 

rendezése. Szisztémás vagy regionális hypoperfúzió esetén az 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxigénfogyasztás (VO2) meghaladja az oxigénszállítás (DO2) mértékét. 

Mivel a sejtek-szövetek oxigénfogyasztásának szabályozása nehézkes, a 

legtöbb erőfeszítés az oxigén szállítás fokozására irányul. Az 

oxigénszállítás két komponensből, a vér oxigéntartalmából (CaO2) és a 

szállított vérmennyiségből (CI) tevődik össze. A számításnál érdemes a 

testfelületre kalkulált (indexelt, a képletekben I-vel jelölt) értékeket 

használni a különböző testfelépítésű betegek paramétereinek 

összehasonlíthatósága céljából. 

DO2I    = a bal kamra által percenként kipumpált oxigén térfogata m2-re 

számolva 

DO2I = CaO2 * CI * (10dL/L) 

CaO2 = az artériás hemoglobinhoz kötött oxigén mennyisége 

CaO2  = 1,34 * Hgb * SaO2 

SaO2 = artériás oxigén szaturáció, Hgb = hemoglobin, Egy gramm 

hemoglobin 1,34 ml oxigén megkötésére képes. Az oldott oxigén 

mennyisége klinikai gyakorlati számítás szempontjából olyan elenyésző, 

hogy a jelen képletben az egyszerűség kedvéért nem tüntettük fel. Így: 

DO2I    =  1,34 * Hgb * SaO2 * CI * (10dL/L) 

  

Hasonlóképpen az oxigénfogyasztás (VO2) is kiszámítható. 

VO2I = a test által egy perc alatt elfogyasztott oxigén mennyisége m2-re 

számolva 

VO2I = Ca-vo2 * CI * (10dL/L) 

Ca-vo2 = arterio-venás oxigén tartalom különbsége 

Ca-vo2 = Cao2 - Cvo2 

CaO2 = az artériás hemoglobinhoz kötött oxigén mennyisége 

CaO2  = 1,34 * Hgb * SaO2 

CvO2 = a vénás hemoglobinhoz kötött oxigén mennyisége 

CvO2  = 1,34 * Hgb * SvO2 

SvO2 = vénás oxigén szaturáció 

  

VO2I = [(1,34 * Hgb * SaO2) – (1,34 * Hgb * SvO2)] * CI* (10dL/L) 

  

 

Ahogy a képletekből is látható, inadekvát DO2I esetén a szöveti 

oxigenizáció gyakorlatilag négy szinten befolyásolható: (a) az alveolo-

kapilláris határon emelhető az artériás oxigén szaturáció mértéke 

(belélegzett oxigén koncentrációja, gépi légzéstámogatás), (b) a megfelelő 

hemoglobinszint biztosítása (transzfúziós triggerek kérdése), (c) a 

megfelelő perctérfogat biztosítása (hemodinamikai monitorozás mellett 

végzett adekvát reszuszcitáció), (d) az oxigén disszociációs görbe jobbra 

tolásával az oxigén optimális leadásának lehetővé tétele szöveti szinten 

(normothermia, enyhe acidózis, megfelelő 2, 3- Diphosphoglicerinsav 

tartalmú vér, stb.). 

         Jelentős viták zajlottak az elmúlt években az optimális 

hemoglobinszintet (Hgb), illetve a transzfúziós triggereket érintően. 

Egyetemes transzfúziós trigger használata mindenképp helytelen. Az 

optimális hemoglobinszintnek az a hemoglobinkoncentráció felelhet meg, 

mely az allogén transzfúziók potenciális fertőző és immunszupresszív 

hatásait minimalizálva a DO2-t maximalizálja és a beteg oxigén 

transzport egyensúlyát helyreállítja.. Összességében elmondható, hogy 

vörösvérsejt koncentrátum transzfúziója ritkán indokolt, ha a Hgb szint > 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10g/dl (kivétel pld. a respirátor függőség). Transzfúzió gyakorlatilag 

mindig indokolt, ha  Hgb < 6g/dl. Amennyiben a Hgb: 6-10 g/dl 

inadekvát oxigenizáció következtében fellépő szövődmények lehetősége 

alapján mérlegelendő a transzfúzió indikációja (emphysema, ISZB vagy 

autológ vér adásának lehetősége). 

  

 

 

A sokk-reszuszcitáció sikerességének monitorozási lehetőségei, 

lehetséges terápiás végpontok 

 

A keringési sokk reszuszcitációs terápiája olyan sürgősségi és átfogó 

megközelítést igényel, mely a diagnózis felállításához használt korlátozott 

klinikai tüneteken és a valószínűleg sikeresélyes terápián alapul. A 

későbbiekben ennek a kezdeti terápiás stratégiának a hatékonysága maga 

is a terápiás megközelítés részévé válik: a választott kezelés sikeressége 

retrospektíven igazolhatja a kezdeti diagnózist. A rendszeres 

monitorozást, ellenőrzést, újragondolást igénylő dinamikus folyamat 

során szükség van néhány olyan végpontra, melyek a terápiát irányítják, 

és amelyek segítségével terápiás gondolatmenetünk helyessége és 

sikeressége is lemérhető. 

 

Kevert vénás oxigén szaturáció  

Kevert vénás minta az artéria pulmonálisból nyerhető. A kevert vénás 

oxigén szaturáció (SvO2) mérése jó korrelációt mutat az oxigén 

fogyasztás és szállítás hányadosával, azaz az oxigén extrakciós rátával 

(VO2 / DO2). Az SvO2-t befolyásoló négy tényező: az oxigénszállítást 

jellemző SaO2, a Hgb, a CO, és az oxigén fogyasztás (VO2).  

Alacsony SvO2 (< 0,65) gyakorlatilag mindig az elégtelen oxigén 

szállítást, illetve fokozott oxigén felhasználást jelzi. Ez az állapot mielőbb 

rendezendő, korrekciójának késleltetése ugyanis gyorsan szöveti 

hypoxiához vezet. Magas SvO2 (> 0,78) már nehezebben értelmezhető, 

általában a perifériás keringés egyenlőtlen eloszlását jelzi, ami egyes, 

kisebb oxigén felhasználású szövetek túlzott oxigén ellátását mutatja. 

Ilyen állapot fordulhat elő például szepszis, gyulladás, terhesség, 

májcirrózis esetén. Sajnos azonban az SvO2 csak a globális oxigén kínálat-

felhasználás tekintetében informatív, a szervek regionális perfúziójáról 

nem ad információt.  

 

Artériás laktát szint 

A sejtek oxigénigényét nem fedező, elégtelen oxigénszállítás esetén, 

anaerob metabolizmus, glikolízis alakul ki, mely hidrogén ion, piruvát és 

laktát termeléshez vezet. Amennyiben az aerob metabolizmus a javuló 

oxigénszállítás hatására visszaáll, a hidrogén ion pufferelődik, a piruvát és 

a laktát adenozin- trifoszfáttá, vízzé és széndioxiddá metabolizálódik.  

Laktát szint emelkedésnek négy oka lehet:  

● fokozott termelés (anaerob metabolizmus) 

● csökkent laktát metabolizmus (máj- és veseelégtelenség) 

● ischemiás szövetek reperfúziójakor észlelhető laktát bemosódás 

● egyes, alapvetően aerob glikolízissel működő szervek túlzott 

mértékben termelhetnek laktátot (pl. agy) 

A laktát szint, bár jó indikátora a sokk-reszuszcitáció hatékonyságának, 

azonban nem informatív a szervek regionális perfúzióját illetően. Ennek 

megfelelően súlyos hypoperfúzió esetén is mérhető normál laktát szint, 

amennyiben a sérült vérellátású szervből, annak rossz perfúziója miatt 
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nem mosódnak be a keringésbe az anaerob metabolizmus termékei. Az 

emelkedett laktát szint azonban mindenképp kórjelző és fokozott 

mortalitással jár. Míg azon betegeknél, akiknél 24 óra alatt rendeződik a 

laktát szint, alacsony mortalitás figyelhető meg, addig a 48 órán túl is 

perzisztáló, magas laktát szint esetén 24-86%-os mortalitás figyelhető 

meg. A megoldás oki terápia, a szöveti oxigenizáció helyreállítása és a 

laktátacidózis spontán rendeződésének lehetővé tétele, a tüneti kezelés, 

például hemodialízis önmagában nem oldja meg a problémát. 

  

Intramucosalis pH monitorozás 

Mivel a sokk kórtanában a sejt-, szöveti szintű változások alapvetők, és az 

oxigénszállítás globális mérése nem informatív a regionális perfúziós 

eltérésekre, lényegessé vált az adott szövetek lokális 

oxigénellátottságának felmérése. A splanchnikus keringés 

sokkállapotokban egyike az első érintett területeknek. A keringés 

centralizáció következtében gasztrointesztinális iszkémia jön létre, mely 

különösen az igen érzékeny nyálkahártya réteget érinti. A bélrendszer 

hamarosan maga is a sokk fenntartójává, fertőzés, szepszis és többszervi 

elégtelenség szervévé válik. A gasztrointesztinális tonometriát már az 

1950-es években kifejlesztették, azonban csak az utóbbi években kezdték 

a regionális, splanchnikus perfúzió monitorozására és a reszuszcitációs 

terápia irányítójaként alkalmazni. Nehézkes alkalmazhatósága miatt 

azonban továbbra sem elterjedt a használata.  

A gasztrointesztinális szövetek oxigén adóssága anaerob 

metabolizmushoz, intracelluláris savtermeléshez vezet. A gyomorba 

helyezett politetrafluorethylen ballonban lévő fiziológiás só ekvilibrálódik 

a gyomormukoza pCO2 szintjével. A fiziológiás só pCO2 szintjét, és az 

artériás HCO3 szintet ismerve a Henderson-Hasselbach egyenlet alapján 

kiszámítható az intramukozális pH (pHi). Amennyiben a pHi < 7,32, a 

mortalitás és a többszervi elégtelenség gyakorisága emelkedik, mielőbb 

törekedni kell a megfelelő DO2 biztosításával a pHi normalizálására.   

Egyéb gasztrointesztinális monitorozási helyek is használhatóak: a 

vékonybél (érzékenyebb, de bonyolultabb technikai megoldást igényel), a 

szigmabél (kevéssé szenzitív). Egyéb technikai megoldások, mint a ballon 

nélküli tonometria, fiberoptikus CO2 szenzorok, infravörös közeli szöveti 

spektroszkópia is alkalmasak erre a célra.  

 

Az ellátás általános szempontjai 

 

A sokk morbiditása és mortalitása direkt összefüggést mutat a szöveti 

oxigenizáció zavarának súlyosságával és hosszával. A klinikusnak három 

alapcélja van a sokk kezelésekor:  

● a sokk kialakulásának és etiológiájának gyors diagnózisa 

● a szisztémás és regionális perfúzió gyors visszaállítása a sokk 

progressziójának és a sejtsérülésnek kivédése érdekében 

● a szervelégtelenség kivédése. 

 

Mielőbb intenzív osztályos konzílium kérése, és annak függvényében a 

beteg intenzív osztályos elhelyezése szükséges, amennyiben:  

● vazoaktív terápiát igénylő hemodinamikai instabilitás alakul ki, 

● a sokk nem szűntethető meg a megkezdett terápiával rövid időn 

belül (folyadék reszuszcitáció, vér adása, kis dózisú vazoaktív 

terápia), 

● a szöveti oxigenizáció javítása céljából a beteg légzéstámogatást, 
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lélegeztetést (noninvazív vagy invazív) igényel, 

● invazív hemodinamikai monitorozás válik szükségessé,  

● fenyegető vagy kialakult szervelégtelenség esetén.  

A döntés meghozatalában az időfaktor, az úgynevezett ketyegő „arany 

óra” szem előtt tartása a beteg szempontjából szó szerint életbe vágó. 

 

A reszuszcitációt gyakran a sokk etiológiájának azonosítása előtt meg kell 

kezdeni, ehhez azonban ismerni kell a különböző sokkállapotok 

kezelésének terápiás lehetőségeit. Egyes sokkformák – a kóreredet 

ismeretében végzett - specifikus, oki terápiájára az „III./5.2.   A sokk 

formái, osztályozása” című fejezetben tértünk ki. A sokk 

reszuszcitációjakor négy fókuszpont-támadáspont alapján kezdhető meg a 

kezelés: preload, kontraktilitás, afterload, oxigén transzport egyensúlya 

(4. Ábra és 4. Táblázat).  

 

[4_ábra_III_3_5_fejezet.jpeg 

Felirat: A perctérfogatot meghatározó tényezők] 

 

[4_táblázat_III_3_5_fejezet.jpeg 

Felirat: A sokkformák hemodinamikai jellemzőinek, kezelésük terápiás 

fókuszpontjainak és lehetőségeinek egyszerűsített, sematikus ábrázolása] 

 

Preload 

Szinte minden sokkkállapotban abszolút vagy relatív preload csökkenés 

áll fenn. Ennek megfelelően a kezdeti lépés gyakorlatilag mindig folyadék 

(pl. kezdetnek izotóniás krisztalloid 20 ml/kg) intravénás adása. A beteg 

vitális és hemodinamikai paramétereinek nyomon követésével 

ellenőrizhető a terápia hatékonysága, illetve további folyadékpótlás 

szükségessége.  

Nem szabad megfeledkezni a megfelelő vénás út biztosításáról se. Gyors 

volumenpótlás szükségessége esetén több, nagy, perifériás vénán, mennél 

rövidebb és vastagabb átmérőjű branülön keresztül kell pótolni a 

folyadékot (egy cső ellenállása fordítottan arányos a sugár negyedik 

hatványával). Amennyiben perifériás út nem biztosítható, centrális véna 

szúrása esetén is a kanül választásánál szem előtt tartandó annak 

ellenállása (pl. introducer). 

Jelentős volumenű folyadékreszuszcitáció esetén nem szabad 

megfeledkezni az általunk esetlegesen előidézett iatrogén hypothermiáról. 

Hypothermia esetén (maghőmérséklet < 35 °C) szívritmuszavar, 

koagulopathia, thrombocyta diszfunkció, veseelégtelenség alakulhat ki, 

tovább súlyosbítva a beteg állapotát. A kompenzációs thermogenezis 

során kialakuló remegés, pedig jelentősen növeli az oxigénfogyasztást, 

mely oxigénadóssághoz és a szöveti hypoxia súlyosbodásához vezethet. A 

hypothermia kivédése sokkal egyszerűbb, mint a kialakulását követő 

szövődmények elkésett rendezése. Kontrolláltan melegített intravénás 

infúziók és vérkészítmények adása (vörösvérsejt koncentrátum melegítése 

4°C-ról 37°C-ra 1255kJ/300 kcal, azaz 1órás izommunkával termelt 

hőnek felel meg!), a beteg melegen tartása (takarók, műtőasztal 

melegítése, stb.) egyszerű de hatékony módja a terápia könnyítésének. 

A történelmileg oktatott Trendelenburg pozíció átmeneti, de rizikós 

megoldást jelenthet. Az elmélet alapja, hogy a vénás kapacitás erekből 

pozícionálás útján visszanyert vér emelve a preloadot növeli a 

perctérfogatot. Ugyanakkor a módszer ellenzőit két érv is támogatja. Az 



egyik, hogy újabb vizsgálatok nem tudtak számottevő, tartós vér 

redisztribúciót kimutatni. A másik, hogy a Trendelenburg pozíció – 

különösen obes betegekben – légzési elégtelenséget, oxigenizációs zavart 

okozhat, mely ronthatja a szöveti oxigenizációt.  

  

Kontraktilitás 

A kontraktilitás javítását célzó reszuszcitatív terápiát először is a 

szívfrekvencia rendezésével kell kezdeni. Bár a tachycardia a verőtérfogat 

csökkenésének  kompenzálásával fenntarthatja a perctérfogatot, de a túl 

nagy frekvencia emelkedés miatt a diasztolés idő lerövidülése mind a 

koronáriák, mind a szív disztolés telődését rövidítheti és így a 

perctérfogatot is csökkentheti. Adekvát analgézia, anxiolízis és a 

tachyarritmiák rendezése (pl. elektromos kardioverzió) gyorsan rendezheti 

a perctérfogatot. Bradycardia esetén – kiváltó ok függvényében – a 

negatív kronotrop-dromotrop gyógyszerek elhagyása, atropin vagy 

pacemaker terápia segíthet.  

A következő lépés a preload (hypovolémia rendezése) és afterload 

optimalizálása, hisz önmagában ezzel a terápiával is növelhetjük a 

kontraktilitást (4. Ábra). Inotropok csak a preload és afterload 

helyreállítására történt kísérletet követően jönnek szóba. 

  . 

  -  Dopamin (a norepinephrin közvetlen prekurzora) széles körben 

használt dózisfüggő hatásspektruma miatt. 1-5 µg/kg/min „vese”-dózisban 

egészséges önkéntesekben növeli a glomerulus filtrációs rátát és a vesék 

véráramlását. Ugyanakkor a kritikus állapotú betegekben glomerulus 

filtrációs rátát és vizelet elválasztást növelő hatása megkérdőjelezett (22). 

5-10 µg/kg/min dózisban a béta-receptorok ingerlésével pozitív inotrop és 

kronotrop hatást fejt ki. Nagy dózisban (> 10µg/kg/min) az α-

receptorokon keresztül növeli a szisztémás vérnyomást. A perctérfogat 

emelését szolgáló gyógyszerválaszték értékes tagja, azonban tachycardiát 

és myokardiális oxigénigényt növelő hatása miatt koronária szűkületben 

szenvedő betegeknél óvatosan kell alkalmazni. 

  -  A dobutamin szintetikus katecholamin, mely a β1-receptorokra hat, de 

a dopaminnal ellentétben nem okoz direkt norepinephrin felszabadulást. 

Ha kronotrop hatása minimális és nem növeli jelentősen a szívfrekvenciát, 

primer inotropiája nem emeli jelentősen a szív oxigénigényét. Ez többek 

között szisztémás vazodilatációt okozó tulajdonságával magyarázható. Ez 

az afterload csökkentés segíthet a perctérfogat növelésében, azonban 

hypovolémiás, vazodilatált esetekben jelentős vérnyomásesést okozhat, 

így itt óvatossággal alkalmazható.  

  -  A norepinephrin természetesen előforduló, elsősorban α- és kisebb β-

adrenerg aktivitással rendelkező katecholamin. Erőteljes vazokonstriktor, 

ugyanakkor a mezenteriális- és veseáramlást esetlegesen negatívan 

befolyásoló hatása miatt vannak, akik idegenkednek alkalmazásától. 

Mindazonáltal, használata biztonságosnak bizonyult azon betegekben, 

akik megfelelő volumen-szubsztitúció ellenére hypotóniásak maradnak, 

sőt ezen esetekben még vesefunkciót javító hatását is leírták. 

  -   Az epinephrin mindenekelőtt β1-, β2- és α receptorokon hat. α -

adrenerg hatása révén jelentős vazokonstrikciót vált ki mind az artériákon, 

mind a vénákon. Fokozza a szívfrekvenciát, pozitív inotrop hatású, illetve 

a vénás visszafolyás javításával növeli a perctérfogatot. 

  -  Az amrinon nem-katecholamin, intravénás inotrop gyógyszer, mely 

akárcsak a dobutamin, vazodilatátor hatással rendelkezik. 

Foszfodiészteráz-III inhibitor, az intracellularis ciklikus adenozin 



monofoszfát szintet emeli. Kongesztív szívelégtelenségben szenvedő 

betegekben az amrinon emeli a verőtérfogatot, ugyanakkor vazodilatátor 

hatása jelentős hypotóniát okozhat.  

 

Afterload  

Amennyiben a preload optimalizálása már megtörtént, és még mindig 

nem sikerült a megfelelő hemodinamikai kondíciókat biztosítani, meg kell 

vizsgálni, hogy az afterload változtatásával elérhető-e további javulás. A 

folyamatosan hypotóniás beteg esetében az afterload csökkentése 

értelemszerűen nem jön szóba. Hypertóniás vagy normotóniás betegekben 

azonban az afterload csökkentése javíthatja a perctérfogatot. Az erre a 

célra használható natrium nitroprusszid előnye gyors kormányozhatósága, 

vénás és egy időben artériás vazodilatációt előidéző hatása. A 

nitroglicerin, bár artériás vazodilatátor hatása gyengébb és lassabban 

kormányozható, alternatív szerként szintén használható. Az angiotenzin-

konvertáló enzim inhibitorok szintén szignifikáns mértékben képesek az 

afterload csökkentésére normovolémiás, rossz perctérfogatú betegekben.  

Hypotóniás betegekben az afterload mechanikus úton, intraaortikus 

ballonpumpa (IABP) használatával mérsékelhető. Az IABP igen gyakran 

kerül alkalmazásra myokardiális infarktus vagy koronária artéria bypass 

műtéten átesett betegek posztoperatív ellátása során. Használatával 

lehetőség nyílik az afterload csökkentésére, ugyanakkor megnövelt 

koronária telődés biztosítására. 

Az afterload csökkentését egy betegcsoportban azonban különösen meg 

kell gondolni, illetve elkerülni. Aorta billentyű sztenózisa esetén a bal 

kamrai falfeszülés magas marad, és az afterload csökkentése ebben az 

esetben a koronáriák telődésének és a koronária perfúziós nyomásnak a 

csökkenését okozná.  

Disztributív shockok esetén szükségessé válthat a túlzott vazodilatáció 

(csökkent SVRI) ellensúlyozására α-agonisták parenterális adása. Például, 

szeptikus sokk esetén a választandó vazopresszor a norepinephrin, 

vazopressin és a dopamin. Amennyiben a norepinephrin hatástalan 0,03 

egység/min dózisú vazopresszin terápiával kiegészíthető a reszuszcitáció. 

Az epinephrin a norepinephrin és dopamin hatástalansága esetén 

alternatív terápiaként jön szóba.  

 

Oxigén transzport  

A legfontosabb szempont a sokkos beteg kezelése során a szövetek oxigén 

igény-kínálat egyensúlyának mielőbbi ellenőrzése és rendezése. 

Szisztémás vagy regionális hypoperfúzió esetén az oxigénfogyasztás 

(VO2) meghaladja az oxigénszállítás (DO2) mértékét. Mivel a sejtek-

szövetek oxigénfogyasztásának szabályozása nehézkes, a legtöbb 

erőfeszítés az oxigén szállítás fokozására irányul. Az oxigénszállítás két 

komponensből, a vér oxigéntartalmából (CaO2) és a szállított 

vérmennyiségből (CI) tevődik össze.  

Az oxigenizációs változók normál értékeit a 5.Táblázatban foglaltuk 

össze.  

Inadekvát DO2 esetén a szöveti oxigenizáció gyakorlatilag négy 

szinten befolyásolható:  

● az alveolo-kapilláris határon emelhető az artériás oxigén 

szaturáció mértéke (belélegzett oxigén koncentrációja, gépi 

légzéstámogatás) 

● a megfelelő hemoglobinszint biztosítása (transzfúziós triggerek 

kérdése) 

● a megfelelő perctérfogat biztosítása (hemodinamikai monitorozás 



mellett végzett adekvát reszuszcitáció) 

● az oxigén disszociációs görbe jobbra tolásával az oxigén optimális 

leadásának lehetővé tétele szöveti szinten (normothermia, enyhe 

acidózis, megfelelő 2, 3- Diphosphoglicerinsav tartalmú vér, stb.).  

 Jelentős viták zajlottak az elmúlt években az optimális 

hemoglobinszintet (Hgb), illetve a transzfúziós triggereket érintően. 

Egyetemes transzfúziós trigger használata mindenképp helytelen. További 

részleteket tekintve utalunk a "IV.3.3. A perioperatív hemoszubsztitúciós 

terápia" című fejezetre. 

 

[5_táblázat_III_3_5_fejezet.jpeg 

Felirat: Oxigenizációs változók] 

 

Összefoglalás 

A sokk napjainkban is gyakori és magas letalitású kórkép. Megjelenése 

igen változatos: egyszerű, ártalmatlannak induló laboreltéréstől, keringés 

összeomlásig terjedhet. A kórkép veszélye épp ebben a sokszínűségben és 

a diagnózis késésének lehetőségében rejlik. Fokozott klinikai gyanakvás, 

a reszuszcitáció mielőbbi megkezdése, a célorientált terápia, a beteg 

állapotának és paramétereinek ismételt felmérése, ezek változása esetén, 

pedig a kezelés dinamikus módosítása kulcselemei a terápiának. A kamrai 

preload, kontraktilitás, afterload és szisztémás oxigenizáció korrigálása 

jelentik az első lépéseket a sejthalálhoz vezető ördögi kör 

megszakításában. 

 

 



 

  

III./5. E-learning teszt 

 
1. Minden sokkforma közös jellemzője: 

A. a perifériás érellenállás mindig jelentősen csökken bennük 

B. bradycardia jellemzi, tachycardia gyakorlatilag nem fordul elő 

C. sejtszinten nem elegendő a perfúzió a metabolikus igények kielégítésére 

D. a perfúzió csökkenése nem lehet maldisztribúció következménye 

2. A sokk patofiziológiájával kapcsolatosan NEM igaz: 

A. a keringési elégtelenség következtében csökken az oxigénszállítás (DO2) 

B. az oxidatív foszforiláció korlátozottá válik, a metabolizmus aerob irányba tolódik 

C. a vér laktát szintje következményesen megemelkedik 

D. az adenozin-trifoszfát (ATP) szintézise lecsökken 

3. A celluláris hypoxia okozta reperfúziós sérülés NEM okozza: 

A. regionális malperfúzió 

B. trombózis 

C. direkt sejtkárosodás 

D. neutrophil inaktiváció 

4. NEM tartozik a sokkok alapformái közé: 

A. thyreotoxicosis 

B. hypovolémiás 

C. endokrin 

D. obstruktív 

5. Kardiogén sokkban a primér pumpafunkció zavarát okozhatja: 

A. megemelkedett kontraktilitás 

B. csökkent perifériás érellenállás 

C. akut billentyű-elégtelenség 

D. emelkedett perctérfogat 

6. Az emelkedett perctérfogat (CO) és csökkent szisztémás érellenállás (SVR) NEM jellemző: 

A. anaphylaxiában 

B. szeptikus sokk hyperdinám fázisában 

C. gerincvelő sérülésben 

D. szívtamponádban 

7. Az anaphylaxia ellátásában kardinális pont: 

A. kolloid adása 

B. vénás adrenalin adása 

C. calcium adása 

D. oxigén adása 

8. NEM tartozik az endokrin sokkok közé: 

A. thyreotoxicosis 

B. myxoedemás kóma 

C. anaphylaxia 

D. mellékvese elégtelenség 

9. A vitális paraméterek monitorozásának alappillére, KIVÉVE: 

A. diurézis 

B. pulzoxymetria 

C. hőmérséklet 

D. centrális vénás nyomás (CVP) 

10. NEM okozza a laktátszint emelkedését: 

A. jól perfundált szövetek reperfúziójakor történő bemosódás 

B. májelégtelenség 

C. anaerob metabolizmus 

D. veseelégtelenség 
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III./6. Cardiovascularis betegségek 
 
A fejezet célja a cardiovasculáris betegségek sürgısségi ellátásának és intenzív terápiás vonatkozásainak 
megismerése. E rövid keretek között nincs lehetıség mindenre részletesen kitérni a cardiológia 
tárgykörébıl, de erre nincs is szükség, hiszen ezt a hallgatók külön tantárgy keretében megtanulják.  
A fejezet elsajátításával a hallgatók elsısorban az akut ellátás fı vonalaival ismerkednek meg. 
 
Bevezetés 

A kardiovaszkuláris betegségek alkotják a vezetı halálokot a fejlett országokban és várhatóan 2020-ra ez 
lesz a helyzet a fejlıdı országokban is.  
Bármilyen szakterületet is választ az orvos, a betegei között mindenképpen lesznek olyanok, akiknek súlyos 
szívbetegségük van, sıt minden orvos kerülhet olyan helyzetbe, hogy helyszínen kell ellátnia ilyen beteget. 
Különösen igaz ez az aneszteziológiára és az intenzív terápiában. Mind a mőtıkben mind az intenzív 
osztályokon nap mint nap szembesülünk cardiovaszkuláris betegekkel, akiket valamilyen mőtéthez altatni, 
érzésteleníteni. A mőtéti megterhelés ronthatja állapotokat, akut dekompenzációhoz, ischemiához, 
ritmuszavarokhoz vezethet, melyeket fel kell ismernünk és kezelnünk. Sürgısségi, illetve intenzív osztályra 
kerülhetnek alapbetegségük miatt is, de ıket is éri baleset, mérgezés stb.  
Azt hiszem ezek a tények világossá teszik azt, hogy miért fontos annyira az állapotrosszabbodás hátterében 
fennálló cardiovasculáris betegségek felismerése és akut ellátása. Reményeink szerin ez a fejezet hasznos 
segítséget nyújt ehhez. 
 
Tartalom: 

 

1. Instabil angina/nem-ST-szegment-elevációs miokardiális infarktus 
2.  ST-szegment-elevációs miokardiális infarktus 
3. A miokardiális infarktus mechanikus szövıdményei 
4. Tachyaritmiák 

1. Kamrai tachycardia 
2. Supraventricularis tachycardia 

5. Bradyarrhythmiák 
1. Átmeneti / végleges pacemaker kezelés 

6. Akut / krónikus szívelégtelenség kezelése 
7. Kardiomiopátiák 

1. Dilatatív 
2. Hypertrófiás 
3. Peripartum 

8. Billentyőeredető szívbetegség 
9. Perikardiális betegségek intenzív osztályos ellátása 

 Akut aorta szindrómák 
 Hipertónia értékelése és kezelése az intenzív osztályon 
 Kardiális trauma 
 Vénás thromboemboliás betegség: tüdıembolia és mélyvénás thrombosis 
 E-learning-teszt 
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III./6.1. Instabil angina/nem-ST-szegment elevációs infarktus 
(NSTEMI)  
 
Cél: Akut coronária szindróma (ACS) felismerése. Az NSTEMI és az instabil 
angina elkülönítése kezelési stratégiájuknak megértése. 
 
III./6.1.1. Bevezetés 
 
A koszorúsér betegségeknek különbözı klinikai formákban jelennek meg: silent 
ischemia, stabil angina pectoris, instabil angina, myocardiális infarktus (MI), 
szívelégtelenség és hirtelen halál. Ezeken belül is kiemelkedıen fontos az életet 
fenyegetı akut coronária szindróma (ACS) felismerése és differenciál 
diagnosztikája, mivel kezelési stratégiájuk teljesen más. Az ACS megjelenési 
formái: 
1. ST-szegment elevációs  MI  (STEMI), errıl a következı fejezet szól. A 
betegeknek akut mellkasi fájdalmuk van az EKG-n perzisztáló ST elevációval 
(több mint 20 perc) 
2. Nem ST-szegment elevációs infarktus (NSTEMI). Akut mellkasi 
fájdalommal jár, de az EKG-n nincs perzisztáló ST eleváció. Inkább ST 
depresszió, T hullám inverzió vagy ellaposodás, pszeudonormalizáció van. Néha 
nincs Ekg eltérés. A biomarkerek, (elsısorban a troponin) viszont pozitívak  
3. Instabil angina. A NSTEMI-tıl abban különbözik, hogy a troponin negatív. 
 
 1. ábra ACS differenciál diagnózisa 
 
III./6.1.2. Patofiziológia 
                                            
A patofiziológia alapja 90%-ban vulnerabilis plaque ruptúra, vagy erózió, 
thrombus formáció vazokonstrikcióval vagy anélkül. 10% Vazospazmus okozza 
meglévı koszorúsér betegség nélkül. 
Ritkán arteritis, trauma, disszekció, embolizáció, congenitális anomáliák, kokain 
abúzus, szívkatéterezés komplikációja is okozhatja. 
Bármelyik mechanizmus is okozza a betegséget, a lényeg, hogy felborul a 
szívizom O2 ellátása és igénye közti egyensúly. 
 
2. ábra ACS patogenezise 
 
III./6.1.3. Diagnózis 
 
Vezetı tünet a mellkasi fájdalom. A NSTEMI diagnózisa a perzisztáló ST 
eleváció hiányán és a pozitív biomarkeren (troponin) alapul. Instabil anginában 
a troponin negatív. 
 
III./6.1.3.1. Klinikai megjelenés 
 

● 20 percnél hosszabb mellkasi fájdalom nyugalomban 
● Újonnan megjelent angina enyhe, vagy mérsékelt terhelésre 
● Instabillá váló eddigi stabil angina (crescsendo angina) 
● Poszt infarktusos angina 

 
Tipikusan a betegeknek retrosternális mellkasi nyomó fájdalmuk van, bal karba, 
nyakba vagy álba sugárzik. Lehet intermittáló vagy perzisztáló.  A fájdalmat 
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egyéb tünetek kísérhetik: izzadás, hányinger, hasi fájdalom, nehézlégzés, 
syncope. Atípusos megjelenési formák sem ritkák: epigastriális fájdalom, 
gyomorrontás tünetei, szúró mellkasi fájdalom, pleuritises jellegő fájdalmak, 
fokozódó fulladás. A fájdalom hiányozhat is. Az atípusos megjelenés idıs 
betegeknél, nıknél, diabeteseseknél, krónikus vese betegeknél és demenciában 
gyakoribb. Nehéz a diagnózis, ha nincs fájdalom a tünetek között és az Ekg is 
közel normális. Ilyenkor a tünetek terhelésre jelentkezése, nyugalomra, vagy 
nitrátra szőnése segít a diagnózisban. Anémia, infekció, láz, metabolikus és 
endokrin betegségek (pajzsmirigy) szintén kiválthatják, vagy súlyosbíthatják a 
tüneteket. Pozitív családi anamnézis és rizikófaktorok megléte – idıs kor, ffi 
nem, diabetes mellitus, vese elégtelenség, már meglévı coronária betegség, 
egyéb perifériás érbetegség, carotis betegség - szintén erısítik a diagnózist. 
 
III./6.1.3.2. Fizikális vizsgálat 
 
Leggyakrabban normál státuszt találunk. Fı szerepe a mellkasi fájdalommal járó 
egyéb kórképek kizárásában van: aorta disszekció, pulmonális embólia, 
perikarditis, szívbillentyő betegségek, ptx, pneumónia, pleuritis. 
 
III./6.1.3.3. Ekg 
 
12 elvezetéses Ekg elsıdleges diagnosztikus eszköz. Jellemzıen ST depressziót, 
átmeneti elevációt (20 percen túli eleváció STEMI) és/vagy T hullám változást 
láthatunk. 
Ha a kezdeti EKG normális, vagy nem jellemzı, 3-6-9-24 óra múlva, vagy a 
panaszok újbóli jelentkezésekor ismételni kell. Hasznos, ha a betegnek van 
elızı Ekg-ja amihez viszonyítani lehet. 
 
 III./6.1.3.4. Biomarkerek 
 
A szív troponinok központi szerepet játszanak a NSTEMI diagnózisában és a 
rizikó besorolásban, valamint lehetıvé teszik a differenciál diagnózist az instabil 
angina vonatkozásában. A troponin emelkedés friss thrombus képzıdést jelez a 
coronáriákban. STEMI-ben 4 órán belül emelkedik és 2 hétig magas marad. 
NSTEMI-ben 48-72 óra múlva normalizálódik. Sokkal érzékenyebb, mint a CK-
MB, vagy a myoglobin meghatározás. Mind a troponin T, mind a Troponin I 
alkalmas a diagnózisra, de „high-sensitive”, vagy „ultrasensitive” tesztet kell 
választani. Jelenleg már ágymelletti tesztek is vannak. Amennyiben túl korán 
vettük le (3-4 órán belül a tünetek kezdetétıl) negatív lehet, ezért 3 óra múlva 
ismételni kell. Más kórképekben is emelkedett lehet a troponin: aorta dissectio, 
pulmonális embólia, súlyos szívelégtelenség, hipertenzív krízis, akut vagy 
krónikus veseelégtelenség, akut neurológiai kórképek. Az ismételten levett 
troponin azonban ilyenkor nem emelkedik. Emiatt a troponint mindig ismételni 
kell. 
 
III./6.1.3.5. Képalkotó eljárások 
 
A non-invaziv eljárások közül legfontosabb a szív ultrahang. Látjuk a bal kamra 
funkciót és a szív egyes területeinek mozgászavarait az ischemia következében.  
A differenciál diagnózis szempontjából is fontos: aorta disszekció, pulmonális 
embólia, aorta stenosis, hipertrófiás kardiomiopátia, perikardiális és pleurális 
folyadékgyülem.  
Invazív képalkotó eljárás a koronarográfia. Világos képet ad a coronáriák 
állapotáról és a szőkületek tágításával és stent behelyezéssel terápiás megoldást 
is kínál. Sürgıs végzése magos rizikójú betegeknél, vagy a differenciál 
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diagnózis szempontjából indikált. 
 
III./6.1.4. Differenciál diagnózis 
 
Számos kardiális és non-kardiális betegség utánozhatja a NSTEMI-t. 
 
1.Táblázat NSTEMI tüneteivel járó betegségek 
 
Egyes krónikus betegségek, úgy mint a hipertrófiás kardiomiopátia, aorta 
billentyő betegségek, utánozhatják a tüneteket, az Ekg és biomarker 
változásokat. Paroxizmális pitvarfibrilláció, mely sokszor krónikus coronária 
betegséggel jár, szintén nehézzé teheti a diagnózist. Életet fenyegetı nem 
kardiális betegségektıl, úgy mint tüdıembólia, aorta disszekció, szintén fontos 
az elkülönítés. Ebben segít a D-dimer, szívultrahang, CT, MRI 
 
III./6.1.5. Rizikó felmérés 
 
A rizikó felmérés mind prognosztikai, mind kezelés szempontjából fontos. A 
NSTEMI/instabil angina rizikója széles spektrumú, a helyes felmérésnek az elsı 
kontakt személy által az elsı órákban meg kell történnie. A rizikócsoportba 
sorolás célja az agresszíven kezelendık (coronária intervenció, mőtét) kiemelése 
és a „túlkezelés elkerülése”, a kezelés vérzéses szövıdményei miatt. 
Nyugalomban jelentkezı, visszatérı tünetek rosszabb prognózist jelentenek. 
Szintúgy a tachycardia, hypotensio szívelégtelenség. Egyes társbetegségek 
szintén növelik a rizikót: öreg kor, diabetes, vese elégtelenség. A rizikó 
besorolásra pontrendszerek (rizikó score) vannak, amelyek ismertetése messze 
meghaladná e könyv kereteit.  
EKG: Legjobb a prognózis, ha az EKG eltérés nélküli, rosszabb a T hullám 
változás, legrosszabb az ST depresszió, illetve a változó EKG. Minél több 
elvezetésben minél mélyebb ST depresszió van, annál rosszabb a prognózis. 
Biomarkerek: Troponin a legfontosabb, magasabb érték, ismételt levételkor 
emelkedı szint nagyobb rizikót jelent. Mindig ismételni kell a mérést. Ha a 
troponin mellett a CK-MB is pozitív, nagyobb a rizikó. Emelkedett BNP és NT-
proBNP szívelégtelenséget és így magasabb rizikót jelez. Emelkedett 
vércukorszint szintén független prediktor magasabb mortalitásra.  
Összefoglalva magas rizikójú a beteg: 
Elsıdleges kritériumok 
- Jelentıs emelkedése vagy esése a troponinnak, 
- Dinamikus ST-T változás 
Másodlagos kritériumok 
- Diabetes mellitus 
- Vese elégtelenség  
- Csökkent bal kamra funkció 
- Korai post. AMI angina 
- Közeli koronária intervenció 
- Megelızı koronária mőtét 
 
III./6.1.6. Kezelés 
 
A kezelés lényege a szívizom O2 szükségletének csökkentése és az O2 
ellátásának növelése (coronária perfúzió gyógyszeres, vagy katéteres/mőtétes 
rendezése).  
Sürgısségi teendık: 
Ágynyugalom, O2, Aspirin, clopidogrel adása. β-blokkoló, nitrát a tünetek 
enyhítésére, Ca-antagonista vazospazmusos angina esetén, illetve β-blokkoló és 
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nitrát terápia kiegészítésére. (részletesen lásd késıbb) 
Intézeti kezelés 
Antiischemiás és antithrombotikus kezelésbıl, illetve különbözı 
revaszkularizációs technikákból áll. Az állapot és a kezelések veszélyességét 
(vérzés, invazív technikák, mőtét) mérlegelni kell, ezért az egyes rizikó 
csoportokban máshogy végezzük.  
Nagyon magas rizikó esetén (kezelésre nem reagáló angina, szívelégtelenség, 
haemodinamikai instabilitás, életveszélyes kamrai ritmuszavarok) esetén STEMI 
kialakulása fenyeget, ezért 2 órán belül szívkatéterezést kell végezni és katéteres 
úton ballon tágítással és stent beültetéssel, vagy mőtéti úton revaszkularizálni 
kell a szívet. 
Magas rizikó esetén (Egy elsıdleges kritérium megvan, és a rizikó score 
magas)            24 órán belül a beteg stabilizálása után elegendı a 
szívkatéterezés. 
Amennyiben a rizikó score nem magas, de egy elsıdleges kritérium megvan, a 
kórházi kezelés alatt elegendı a katéterezés 
Alacsony rizikó esetén elegendı a gyógyszeres kezelés. 
 
III./6.1.6.1. Thrombocyta aggregáció gátló kezelés 
 
Thrombocyta aggregáció gátló kezelést azonnal el kell kezdeni.  
Aspirin: 150-300 mg telítı dózist kell adni, majd napi 75-100 mg fenntartó 
dózist, ha nincs kontraindikáció. A beteg egész életén át adni kell. Kb. 1%-ban 
van gastrointestinális (GI) intolerancia. A non-steroid gyulladás csökkentık 
(NSAID) reverzibilis COX-1 inhibítorok, ezért gátolják az aszpirin hatást, így 
potenciálisan elısegítik a trombózist és fokozzák az ischemia rizikóját.  
Clopidrogel és más ADP receptor blokkolók: Aspirinnel együtt szintén 
azonnal kell alkalmazni. Telítı dózis 300 mg, a fenntartó 75 mg. Clopidrogel 
allergia esetén ticlopidin adható. 12 hónapig kell együtt adni az aszpirinnel, 
utána elhagyható. Fokozza a GI vérzést, de a kedvezı hatása jóval nagyobb, 
mint a vérzés veszélye. A clopidogrél hatékonysága nagyon különbözik az egyes 
egyedekben, de a rutin kezelések során ezt nem vizsgálják.  
A kettıs antithrombocyta gátlás mellé protonpumpa inhibítor ajánlott ha az 
anamnézisben GI fekély/vérzés van, de omeprazol kontraindikált, mivel 
gátolhatja a clopidogrel hatást. 
Glycoprotein IIb/IIIa inhibítorok (abciximab, eptifibatide, tirofiban): 
NSTEMI esetén csak akkor adjuk, ha a beteg állapota miatt percutan coronária 
intervenció (PCI) történik és ennek során MI veszélye állapítható meg.  
 
III./6.1.6.2. Antikoaguláns kezelés 
 
Minden NSTEMI betegnek javasolt antikoaguláns kezelés a thrombocyta 
aggregáció gátlók mellé.  
Alacsony mólsúlyú heparin (LMWH) az elsınek választandó.  
Magyarországon kaphatók közül az Enoxaparin (Clexan) javasolt 2x1 mg sc. 
Nem frakcionált heparint is alkalmazhatunk (UFH, Na-heparin) 50-70 
másodperces cél PTI eléréséig titráljuk. Amennyiben PCI történik, bólus Na-
heparint kell adni 85 IU/kg dózisban a katéterek bealvadásának megelızésére. 
Az LMWH terápiát csak a kórházi kezelés alatt kell adni. 
 
III./6.1.6.3. Anti-ischemiás kezelés 
 
Vagy a szívizom O2 igényét csökkentik (csökkentik a frekvenciát, az afterload-
ot, preloadot és így a falfeszülést, és csökkentik a kontraktilitást), vagy a 
myocardium O2 ellátását növelik (coronária vazodilatációt okozva) 



β-blokkolók 
Csökkentik a frekvenciát és a kontraktilitást. Ha nincs kontraindikáció 
NSTEMI-ben adandók. Kontraindikáltak tüdıödémában, hypotóniában, 
cardiogén shockban, bradiycardiában, AV blokkban és súlyos 
bronchospazmusban. 
Nitrátok 
Fı terápiás hasznuk a venodilatáció, így csökken a preload, a bal kamra end 
diasztolés volumene és a falfeszülés. Tágítják mind az ép, mind az 
atheroscleroticus coronáriákat és javítják a kollaterális keringést. NSTEMI 
esetén intravénásan adandók, a dózist titrálva a tünetek megszőnéséig. A 
folyamatos nitrát terápia lehetıségét limitálja a tolerancia kialakulása. 
Foszfodiészteráz-5 inhibítor szedıknél (sildenafil, vardenafil) kontraindikáltak, 
mert súlyos vérnyomásesést okozhatnak. 
Ca-csatorna blokkolók 
Dihydropyridinek (Nifedipin, amlodipin) legerısebb értágítók a csoportban. 
Nincs direkt cardiális hatásuk. Vazospazmus talaján kialakult instabil anginában 
ajánlottak. Ha nem vazospazmus az ok, csak akkor adhatók, ha már β-blokkolót,
nitrátot kap a beteg, de ez nem elég az angina megszőnéséhez. Β-blokkoló 
nélkül adva növelik a nem vazospazmusos NSTEMI mortalitását. 
Benzothiazepine (diltiazem), phenylethylamine (verapamil) típusú Ca-
antagonisták is értágítók, de csökkentik a szív frekvenciáját, negatív inotrópok 
és csökkentik az AV vezetést. Így β-blokkoló helyett alkalmazhatók 
NSTEMI/instabil angina esetén, ha a β-blokkoló kontraindikált bronchospazmus 
okozása miatt.  
 
III/6.1.7. Összefoglalás 
 
Valamennyi, de különösen a sürgısségi ellátásban dolgozó orvos számára fontos 
a NSTEMI/ACS felismerése és helyszíni sürgısségi ellátása. A beteg sorsát 
döntıen megszabja a helyes rizikó csoportba sorolás, mivel a nagyon magas 
rizikójú betegek csak centrumokban láthatók el és a diagnózis késése a a 
halálozás emelkedésével jár. Ugyanígy fontos az alacsony rizikójúak 
túlkezelésének elkerülése, mivel az invazív technikák súlyos szövıdménnyel 
járhatnak és az alkalmazott gyógyszerek vérzéses szövıdményei sem 
lebecsülendık. 
 
Irodalom: 
 

1. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in 
patients presenting without persistent ST-segment elevation European 
Heart Journal (2011) 32, 2999–3054 

2. ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With 
Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial Infarction J Am Coll 
Cardiol, 2007; 50:1-157 

3. 2011 ACCF/AHA Focused Update Incorporated Into the ACC/AHA 
2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable 
Angina/Non–ST-Elevation Myocardial InfarctionCirculation. 
2011;123:2022–2060 
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A diagnózis az anamnézisen 

 
III./6.2. ST-szegment elevációs myocardiális infarktus (STEMI) 
 
Cél: STEMI felismerése, kezelési stratégiájának megértése 
 
III./6.2.1. Akut myocardiális infarktus (STEMI) definíciója, 

jelentısége. 
 
Többféle definíció létezik. Az Európai Kardiológus Társaság 2011-es definíciója 
szerint: 
„Perzisztáló ischemiás tünetek és perzisztáló ST eleváció az Ekg-n” (két 
összefüggı elvezetésben ST>1 mm). Általában a myocardiális nekrózis 
biomarkereinek emelkedésével és Q hullám kialakulásával jár. Az Akut 
Coronária Szindróma (ACS) legnagyobb mortalitással járó formája (ACS 
formáit lásd a NSTEMI fejezetben). 
A STEMI azonnali felismerésének jelentıségét az adja, hogy amíg a kórházi 
mortalitás az elmúlt 50 évben jelentısen csökkent (60-as években 25-30%, 80-as 
években 16%, napjainkban 4-6%), addig a prehospitális, területi mortalitás alig 
változott. 50% körüli az 1 hónapos halálozás és ennek fele az elsı 2 órában van. 
Ezért kulcs a gyors felismerés és az azonnali, lehetıleg katéter laborral 
rendelkezı kórházba szállítás. 
 
III./6.2.2. ST szegment elevációs infarktus (STEMI) patogenezise. 
 
Valamely nagyobb koszorús ér elzáródás az oka, melyet legtöbbször vulnerábilis 
plaque ruptúra okoz az azt követı trombus formációval és vazokonstrikcióval 
(lásd NSTEMI fejezet). Idınként mikroembolizációval jár. Ritkábban endothel 
erózión alakul ki plaque. 10%-ban vazospazmus talaján is kialakulhat thrombus. 
 
1. ábra Vulnerábilis plaque 
 
A betegek háromnegyedének csak enyhe-közepes szőkületet okoz a plaque, ami 
késıbb ruptúrál.  
STEMI leggyakrabban korareggel alakul ki (ekkor legmagasabb a keringı 
katekolamin szint, emelkedett a vérnyomás és a perifériás érellenállás, a 
trombocyták hiperreaktívak és fokozott a véralvadás). Fizikai vagy emocionális 
stressz szintén fokozza a szimpatikus stimulációt ami plaque ruptúrát és 
vazokonstrikciót eredményez. 
Myocardiális nekrózis 15-30 perces teljes koszorús ér elzáródás után kialakul. A 
trombus képzıdés, trombolízis, vazokonstrikció, perifériás embolizáció a kisebb 
ágakba párhuzamosan zajlik, ezért percután intervenció (PCI) során az 
infarktusért felelıs koszorúsér 25-30%-ban nyitott. 
 
III./6.2.3. Sürgısségi ellátás szervezés. „first medical contact” 
 
A STEMI optimális kezelése a sürgısségi ellátás megszervezésén múlik. STEMI 
ügyeleti hálózat kiépítése a szívkatéter laboratóriummal rendelkezı kórházak 
bevonásával rendkívül fontos. A területen az elsı észlelı egészségügyi 
személyzetnek kell felállítani a STEMI diagnózisát és azonnal az ügyeletes 
katéter laborral rendelkezı kórházba szállítani a beteget. (nem a legközelebbibe). 
Ha nincs ilyen kórház a régióban a thrombolyzist kell haladéktalanul 
megkezdeni. (lásd kezelésnél) 
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III./6.2.4. Diagnózis 
 
Gyors diagnózis és korai rizikó becslés szükséges. Ez az anamnézisen és az 
EKG-n alapul. 

1. 10-20 perce fennálló és nitroglycerinre nem, vagy csak részben szőnı 
mellkasi fájdalom. Lehet epigasztriális, vagy interscapularis. Sugározhat 
nyakba, állba, bal karba. 

2. Az  EKG-n két összefüggı elvezetésben 1mm-nél nagyobb ST elevációt, 
vagy új bal Tawara szár blokkot látunk. 

A STEMI diagnózisa ezzel felállítható. Mielıbb Ekg monitorozás szükséges az 
életveszélyes ritmuszavarok miatt. Amennyiben az Ekg nem diagnosztikus, 
többször ismételni kell. 
Fizikális vizsgálat: Nincs specifikus jel, a betegek általában sápadtak, izzadnak, 
hipotóniásak lehetnek, a pulzusamplitúdó beszőkülhet. Bradycardia, tachycardia 
egyaránt lehet. Hallgatódzással 3. szívhang hallható, a tüdık felett esetleg 
bazálisan pangás. 
A mellkasi fájdalom fıleg idıs betegnél, cukorbetegnél hiányozhat, akut 
gyengeség, fáradtság nehézlégzés, vagy syncope lehet a tünet. 
Biomarkerek: CK-MB, Troponin meghatározás rutinszerően szükséges, de 
egyértelmő diagnózis esetén nem kell az eredményt megvárni és ezzel a 
revascularizációt késleltetni. Szerepük bal Tawara szár blokkban, nem 
egyértelmő Ekg esetén, illetve a NSTEMI/instabil angina diagnózis 
felállításában illetve a differenciál diagnózisban van (lásd NSTEMI fejezet). 
Echokardiográfia: Azonnal láthatók rajta a falmozgás zavarok, a bal kamra 
funkció, a szövıdmények és a differenciál diagnózisban szintén fontos. Ezek 
közül itt az aorta disszekciót, pulmonális embóliát, pericardiális tamponádot 
emeljük ki. A részletes differenciál diagnosztikát a NSTEMI fejezet tartalmazza.  
 
III./6.2.5. Kezelés 
 
III./6.2.5.1. Sürgısségi ellátás: 
 

1. Iv. opiát (4-8 mg Morphine),  2 mg-mal ismételni 5-15 percenként 
szükség szerint. 

2. O2 (2-4 l/min) 
3. Tranquillánsok, ha a beteg nagyon nyugtalan 
4. 4. Aspirin adása 
5. Clopidrogrel vagy más ADP receptor blokkoló adása 

Nem szabad a betegnek non-steroid gyulladásgátlót adni fájdalom csillapítóként, 
mert az a trombózis készséget fokozza. 

 
III./6.2.5.2. Prehospitális illetve korai kórházi kezelés 
 
Amennyiben a beteg tünetei 12 órán belül kezdıdtek, revaszkularizálni kell a 
koszorús eret vagy mechanikailag (PCI), vagy farmakológiailag (thrombolyzis). 
Egyértelmően a PCI preferált. Indikációi: 

1. Minden STEMI beteg, akinek 12 órán belül kezdıdtek a tünetei és 2 órán 
belül szívkatéter laborba szállítható 

2. Shock esetén STEMI-ben mindig 
3. Fibrinolytikus terápia kontraindikált 
4. Sikertelen fibrinolítikus terápia és a tünetek kezdetétıl nem telt el 12 óra. 

PCI során dróttal átfúrjuk az elzárt koszorúseret, ballon katéterrel feltágítjuk, 
majd un. Stentet helyezünk be az ér nyitva tartására. (Gyógyszer kibocsátó 
stentek használata elterjedt, amik gátolják az endothel proliferációt és reoklúziót. 
Így viszont a trombózis hajlam fokozott, ami miatt a kettıs trombocita 
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aggregáció gátlás elengedhetetlen). 
  
III./6.2. 1. mozgó kép Elzáródott koronária 
III./6.2. 2. mozgó kép Stent tágító ballonnal 
III./6.2. 3. mozgó kép Stent után vezet a coronaria 
 
PCI esetén thrombocyta aggregáció gátló és antitrombótikus kezelés szükséges. 
Amennyiben a beteg a mentıben nem kapott, 150-325 mg Aspirint, 300-600 mg 
Clopidogrelt és Glükoprotein IIb/IIIa inhibítort (Abciximab 0,25 mg bólus majd        
0,125 µg/kg/min infúzió szükséges 12 órán át) adunk. Antitrombótikus 
kezelésnek Na-Heparin javasolt. 100U/kg bólust adunk, majd perfúzorban 
folytatjuk az aktivált alvadási idı (ACT) szerint (60U/kg a bólus, ha GPIIb/IIIa 
inhibítort is adtunk). Csak a beavatkozás alatt kell adni a heparint, az osztályon 
már nem kell folytatni.  Alacsony mólsúlyú heparinnal PCI alatt nincs elegendı 
tapasztalat. 
Fibrinolítikus terápia indikációi: Nincs kontraindikáció és PCI nem 
kivitelezhetı a javasolt idın belül. 
Kivitelezése: Prehospitálisan elkezdhetı, fibrin specifikus ágenst használjunk. 
Dózisok: 
Alteplase (t-PA): 15 mg bólus  30  perc  alatt  és  0,5  mg/kg  60  percen  
keresztül,  max   
100 mg totál dózis. 
Reteplase(r-PA): 10U + 10U 30 perc elteltével. 
Streptokinase: 1,5 millió egység 30-60 perc alatt.  
Fibrinolízis esetén is kettıs thrombocyta aggregáció gátló kezelés és 
antitrombótikus kezelés szükséges. Az Aspirin dózisa 150-325 mg, 
clopidogrelbıl csak 75 év alatt adunk telítı dózist. 75 év felett csak a 75 mg napi 
dózist adjuk. Antitrombotikus terápiára enoxaparin (Clexane) javasolt. 75 év 
alatt és jó vese funkció esetén 30 mg iv bólus és    15 perc múlva 1 mg /kg sc. 12 
óránként. Maximum 8 napig kell folytatni. 75 év felett csak a fenntartó kezelést 
adjuk. 
A thrombolytikus terápia fı mellékhatása a stroke, ami kb. 1% gyakoriságú. 
Nagy vérzés 4-13%-ban fordul elı, nagyobb részt a beavatkozással 
összefüggésben (szúrt csatornák). Streptokinase kezelésnél hipotónia és allergia 
elıfordulhat. 
Fibrinolítikus terápia kontraindikációi: 
 Abszolút: 

● Vérzéses stroke vagy nem tudott eredető stroke 
● Ischemiás stroke 6 hónapon belül 
● Kp. Idegrendszeri trauma v. daganat 
● 3 héten belül nagy mőtét/baleset/fejsérülés 
● 1 hónapon belül gastrointestinális vérzés 
● Tudott véralvadási betegség 
● Nem komprimálható szúrás (pl. máj biopszia) 

Relatív: 
● TIA 6 hónapon belül 
● Orális alvadásgátló terápia 
● Terhesség, vagy szülés 1 héten belül 
● Terápia rezisztens hipertónia (systolele > 180 Hgmm a diastole > 110 

Hgmm 
● Elıre haladott májbetegség 
● Aktív gyomor fekély 
● Refrakter reanimálás 

 
Amennyiben sem mechanikus sem fibrinolítikus revaszkularizáció nem történt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irodalom 

(idın túli beteg, kontraindikációk) Akkor Aspirin + Clopidrogél + Heparin 
terápia szükséges. Telítı dózist kell adni a fentebb leírtak szerint. Heparin 
terápiára elsınek enoxaparin választandó, de nem frakcionált Na-heparin is 
megfelel. 
Adjuváns kezelés a korai szakban: 

● Rutin antiarritmiás kezelés nem szükséges 
● β-blokkoló orális adása javasolt a beteg keringésének stabilizálása után. 
● Nitrátok rutin szerő adagolása nem csökkentette a mortalitást, így rutin 

szerő adagolása nem javasolt 
● Kalcium antagonisták a korai szakban nem szignifikánsan ugyan, de 

ártalmasnak bizonyultak, így nem javasolt használatuk 
● ACE inhibítorok javították a túlélést, ezért az elsı nap javasolt adásuk, 

ha nincs kontraindikáció (kardiogén shock) 
● Magnézium rutin adása nem javasolt 
● Glucose-inzulin-kálium rutin adása nem javasolt, nem befolyásolja a 

mortalitást. 
Összefoglalva: 

 A terápia kulcsa a gyors revascularizáció, kettıs thrombocyta aggregáció gátlás 
és anticoagulálás. Ezek mellett bizonyítottan rutinszerően az elsı nap csak az 
ACE gátlók, és stabil haemodinamikájú betegeknél a β-blokkolóknak van 
kedvezı hatása. 
 
III./6.2.6.Szövıdmények 
 
Szívelégtelenség. Nagy kiterjedéső infarktusnál pumpa funkció elégtelenség 
alakul ki, amely fulladással, keringési elégtelenséggel jár. Az állapot 
súlyosbodásával tüdıoedema, illetve cardiogén shock alakul ki. Kezelés: 
Enyhébb esetben: 

● O2 
●  furosemid 
●  iv nitroglicerin (ha a beteg nem hypotoniás) 
●  ACE gátló 

Tüdıoedema esetben 
● Légzési támogatás (CPAP maszkkal, esetleg intubálás, lélegeztetés 
● Nitrát intravénásan, ha nem hypotoniás) 
● inotróp szerek (dobutamin elsıként, vagy dopamin) 
● sürgıs revaszkularizálás (PCI vagy mőtét) 

Kardiogén  sokk  (Cardiac index < 1,8l/m2,  Systolés  vérnyomás < 90 Hgmm,  
PCWP >              
            20 Hgmm) 

● Intubálás, lélegeztetés 
● Inotróp szerek (dobutamin, dopamin)      
● Intraaortikus ballon pumpa 
● Gyors revaszkularizálás (PCI vagy mőtét) 

 
Szívruptúra: Elektromechanikus disszociáció jellemzi, a beteg 
reanimálhatatlan, ritkán lehet a szívmőtıig eljutni. 25%-ban szubakutan alakul 
ki, amikor is a vérzést részben tamponálja a perikardiumba kilépı és ott 
megalvadó vér, vagy a perikardium összenövései, így perikardiális tamponád 
tüneteivel a beteg elszállítható a mőtıbe. 
Kamrai septum ruptúra. A beteg állapotának hirtelen romlása és hangos 
systolés zörej megjelenése jellemzi. Echokardiográfia megerısíti a diagnózist. 
Sürgıs mőtét szükséges. 
Mitrális billentyő elégtelenség. A papilláris izom infarktus miatti diszfunkciója 
vagy ruptúrája okozza. Ruptúra esetén tüdıoedema alakul ki sokszor kardiogén 



sokkal. Sürgıs mőtéti indikáció 
Ritmuszavarok és ingervezetési zavarok. A STEMI-k akut fázisában 20%-ban 
alakulhat ki kamra fibrilláció és kamrai tahikardia. Ezek elektromos 
kardioverzióval kezelendık. Amennyiben refrakter DC sokkra, iv. amiodaron 
adandó, esetleg lidokain. Ismétlıdı rövid kamrai tachykardiák esetén 
amiodaron, sotalolol, vagy egyéb β-blokkolók adandók. 
Pitvarfibrillició kezelését a könyv a megfelelı fejezetei tárgyalják. 
Bradikardiák: AV blokkok esetén Atropin adandó, amennyiben erre nem reagál, 
ideiglenes pacemaker bevezetése indokolt.  
Késıi kórházi szövıdmények 

● Mélyvénás trombózis, tüdıembólia. Ritka, az ágynyugalom 
következménye, 3-6 hónapig anticoagulálni kell. 

● Intraventrikuláris trombus. Nagy infarktus szövıdménye, szintén 3-6 
hónapig anticoagulálni kell. 

● Pericarditis. Transzmurális nekrózis után alakul ki. Mellkasi fájdalommal 
jár, anginától az különbözteti meg, hogy légzéssel, testhelyzettel 
összefügg. A szív felett hangos dörzsölést hallunk, NSAID-val kezeljük. 

● Késıi kamrai arritmiák. Agresszív kezelést igényelnek. Teljes 
revascularizáció szükséges. Ha ez után is megmarad, ICD (beültethetı 
kardioverter defibrillátor) indikációja. 

● Postinfarktusos angina. Ismételt elzáródást, vagy megoldatlan szőkületet 
jelent. Sürgıs szívmőtét, vagy ismételt PCI indikációja. 
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III./6.3. A myocardialis infarctus mechanikus szövıdményei 
 
Az akut infarctushoz társuló mechanikus szövıdmények általában az infarktust követı elsı 
egy-két héten belül alakulnak ki és gyakran azonnali, vagy sürgetı jellegő sebészeti 
beavatkozást tesznek szükségessé. 
A papillaris izomruptúra legtöbbször akut, súlyos fokú mitralis regurgitációt okoz és 
konzervatív, avagy gyógyszeres kezelés mellett 24 órán belül 75%-os mortalitással jár, mely 
az idı elırehaladtával tovább növekszik. Bár az ez esetben végzett akut mitrális 
mőbillentyőbeültetés (vagy szerencsésebb, morfológiailag kevésbé destruáló esetben 
billentyőplasztika) szintén magas mortalitású beavatkozás (25-50%), de mind az 
összmortalitás, mind a pumpafunkció javulása kedvezıbb, mint konzervatív kezelés esetén, 
tehát vitális indikációjú beavatkozásnak minısül. 
A postinfarktusos septumdefektus (VSD) az iterventrikularis septum részleges vagy teljes 
ruptúrája, mely az akut myocardialis infarktusok kevesebb, mint 1%-ában fordul elı és igen 
kedvezıtlen prognózisú. Gyakoribb és koraibb elıfordulását jelezték thrombolízisen átesett 
betegek esetén. E szövıdmények anterior és inferior lokalizációjú infarctusban egyaránt 
felléphetnek, rendszerint 3-7 nappal az akut tünetek után. Általában hemodinamikai 
instabilitás és a klinikai állapot rapid romlása jellemzi, a kevésbé súlyos esetekben kezdetben 
új systolés zörej megjelenése utalhat rá, de echocardiographiás vizsgálattal a defektus 
pontosan diagnosztizálható. A sürgıs sebészi korrekció nemcsak a tüdıödémás, vagy a 
kardiogán sokkos betegek esetében indokolt, hanem a hemodinamikailag stabil esetekben is. 
A septumperforációt érı nyíróerık és a továbbterjedı nekrózis következtében a ruptúra helye 
hirtelen kiterjedhet, és ez heveny keringésösszeomlást okoz. A kezdeti stabilizálásban nagy 
segítséget nyújthat az IABP (intra aortikus ballon pumpa) bevezetése, de a mőtéti korrekció 
24-48 órán belül mindenképpen elvégzendı. Bár a korai mőtét mortalitása a reziduális 
balkamra funkciótól és a klinikai állapottól függıen igen magas (20-80%), a mőtétben nem 
részesülı betegek  1 hónapos mortalitása csaknem 100%-os. A mőtét idıbeni halasztása is 
kedvezıtlen, a hemodinamikai helyzet romlása és az interventrikuláris septum 
szakadékonysága miatt egyre kevesebb reménnyel kecsegtet. 
 
Szívizom ruptúra. 
A bal kamra szabad falának ruptúrája az esetek kevesebb mint 1%-ában fordul elı, és akut 
ST-T változást, majd keringésösszeomlást követıen rendszerint gyors halálhoz vezet. A 
ruptúra elıfordulásának két csúcsa van: 24 órán belül és infarktus után 4-7 nappal. A ruptúra 
kialakulásának prevenciója az elzáródott koronária sikeres megnyitása, és segítı körülmény a 
már korábban is jól fejlett kollaterális keringés. Rendszerint az elülsı falat érinti, és idısebb 
nıkben, valamint elsı infarktus kapcsán gyakoribb. A 14 órán túl alkalmazott thrombolízis is 
növeli a ruptúra esélyét. Tamponád esetén azonnali pericardiumpunctio és masszív 
volumenpótlás szükséges a keringésösszeomlás megelızésére, de a definitív megoldás az 
azonnali sebészi beavatkozás. A részleges, vagy fokozatosan kialakuló ruptúrát a pericardium 
lezárhatja, pseudoaneurysmát hozva létre. Ez echocardiographiával, izotóp angiographival, 
vagy bal kamrai angiographiával mutatható ki, gyakran véletlenül látható. A ruptúraveszély 
miatt itt is sebészeti resectio indikált, ideálisan az infarktus után 4-6 héttel. 
 
Bal kamra aneurysma 
Az acut myocardialis infarctuson átesett betegek 10-20%-ában bal kamrai aneurysma alakul 
ki, mely a systole alatt paradox módon kidomborodó, élesen körülírt, heges area. Ez 
rendszerint az anterior lokalizációjú infarctusokat követi. Az aneurysmára perzisztáló ST-
elevatio alapján lehetünk figyelmesek, mely 4-8 héten túl is perzisztál, illetve természetesen 
echocardiographia, scintigraphia, vagy kontrasztanyaggal végzett angiographia segítségével 
mutatható ki a bal kamra széles kiboltosulása. Ennek további szövıdményei a thromus 
képzıdés, a pangásos szívelégtelenség, a kamrai arritiák kialakulása, illetve ritkán ruptúrálhat 
is. Ezen indikációval sebészi resectio javallt. Ennek eredménye nyilvánvalóan akkor a 



 
 
Bal kamra 

aneurysma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pericarditis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fali thrombus 
 
 
 

legjobb, amikor a reziduális myocardium kontraktilitása jó és ha a környezı régiókat ellátó 
arteriákon szignifikáns szőkület nincs. 
 
Pericarditis. 
A pericardium az infarctusok mintegy 50%-ában érintett, a pericarditis azonban klinikailag 
ritkán tőnik fel, illetve okoz panaszt. Az infarctusok jelentıs részében lehet pericardialis 
dörzszörejt hallani, illetve 2-7 nappal az esemény után ugyanilyen gyakorisággal észlelhetı 
pericardialis fájdalom is, mely arról ismerhetı fel, hogy légzéssel és testhelyzettel változik 
(üléskor általában javul). Általában extra kezelést nem igényel, az amúgy is szedett acetil-
szalicilsav önmagában elegendı szokott lenni a panaszok enyhítésére, ha mégsem, 
indometacinnal kiegészíthetı. A myocardialis infarctus után 2-12 hét múlva a betegek 
kevesebb mint 5%-ában post myocardialis infarctus syndroma (Dressler syndroma) lép fel. 
Ez autoimmun jelenség, mely lázzal, leukocytosissal, és esetleg pericardialis vagy pleuralis 
folyadékgyülemmel járó pericarditis képében jelentkezik. Kezelése megegyezik az egyéb 
pericarditisekével, de gyógyulása hónapokat vehet igénybe. Ha a non-steroid készítmények 
(NSAID) hatástalanok, rövid kortikoszteroid kezelés segíthet. 
 
Fali thrombus 
Nagy anterior infarctusok esetében gyakran alakulnak ki fali thrombusok, egyéb 
lokalizációban azonban ritkák. Arteriás emboliák az infarctuson tudottan átesett betegek 
kevesebb mint 2%-ában lépnek fel, rendszerint 6 héten belül. Antikoaguláció ezért 
megfontolandó minden nagy kiterjedéső elülsı fali infarctus esetén heparinnal, vagy rövid 
ideig kumarinszármazékokkal.  A már kialakult fali thrombus echocardiographiával 
kimutatható. 
 
Irodalom 
Lawrence M. Tierney, Jr., Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis: Current Medical 
Diagnosis&Treatment, Lange, 2005 
Préd, Czuriga, Édes, Merkely: Kardiológia – Alapok és irányelvek, Medicina, 2010 
 

 



 

 
 
 
 
 
Definíciók 
 
 
 
 
Elátási áttekintés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veszélyeztetı 
tünetek – azonnali 
ellátás 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Áttekintı 
betegvizsgálat – 
sürgetı ellátás 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./6.4. Tachyarithmiák 
 

Tachycardiának nevezzük a 90/perc feletti szívfrekvenciát, aritmiának pedig a 

szabálytalan, másnéven irreguláris szívmőködést. Ezek az állapotok kialakulhatnak 

fiziológiás körülmények között (pl. testedzés, izgalom, illetve légzési aritmia), amikor 

spontán szőnnek, panaszt és egyéb tünetet nem okoznak. 

A panaszt okozó és fiziológiás állapottal nem magyarázható tachycard ritmuszavarok 

folyamatos monitorozást és ellátást igényelnek, melynek mindenkori alapja az 

oxigénterápia és a stabil véna biztosítása, illetve további lehetıségei a helyzettıl függıen: 

● egyértelmő kiváltó ok megszüntetése, vagy korrigálása (pl. hypoxia, ischaemia, 

acidózis, elektrolitzavarok, stressz, fájdalom) 

● elektromos kardioverzió; súlyos panaszok esetén, vagy potenciálisan 

életveszélyes ritmuszavar esetén 

● egyszerő manıverek (pl. vagus-manıverek) 

● gyógyszeres kezelés kevébé súlyos státusz esetén 

A beteg állapotának súlyosságát gyorsan, még az áttekintı vizsgálat elıtt meg kell 

tudnunk állapítani. Biztosan súlyos, azonnal kezelendı állapotnak tartjuk a következıket: 

● sokktünetek (szisztolés vérnyomásérték < 90 Hgmm, centralizált keringés, 

sápadság, verejtékezés, somnolentia) 

● syncope – átmeneti tudatzavar, mely a központi idegrendszer hypoperfúziója 

miatt jön létre 

● szívelégtelenség tünetei (tüdıödéma, telt nyaki vénák) 

● miokardiális ischaemia jelei (EKG-elváltozások, vagy klinikai tünetek, pl. 

mellkasi fájdalom) 

● extrém tachykardia (150/perc szívfrekvencia önmagában is veszélyeztetı tünet 

az igen megrövidült diasztolés telıdési lehetıség miatt) 

Ezek az állapotok súlyosságuk és a keringésösszeomlás potenciális lehetısége miatt 

halaszthatatlan ellátást igényelnek, mely általában elektromos terápiát (kardioverzió) 

jelent. 

Ha a fenti kritériumokat kizártuk, lehetıségünk van némiképp alaposabb betegvizsgálatra 

a terápia megkezdése elıtt. A szabad légutak (A) és légzés minıségének (B) gyors 

felmérését követıen körültekintı keringésvizsgálatot (C) végzünk. Vérnyomásmérés, 

pontos szívfrekvenciameghatározás, 12 elvezetéses EKG készítés mellett további 

tájékoztatást nyújt a keringésrıl a kapilláris újratelıdési idı (CRT < 2s), az ürített 

vizeletmennyiség (fiziológiásan 1 ml/tskg/óra), a pácines krónikus kardiális állapota, 

valamint a jelen ritmuszavar kialakulási körülményei, illetve fennállási ideje (D, E). Ezen 

paraméterek ismeretében dönthetünk a valamivel lassúbb hatásbeállású, de jóval kevésbé 

invazív gyógyszeres antiarritmiás kezelés mellett, melynek részletei (gyógyszertípus, 

dózis, stb.) a ritmuszavar pontos ismeretében határozandók meg. 

Az alábbiakban megismerkedünk a tachykard ritmuszavarok formáival és azok ellátásával. 

 

Irodalom 
1. Advanced Life Support - European Resuscitation Council 

Guidelines 2010 
2. Préd, Czuriga, Édes, Merkely: Kardiológia – Alapok és irányelvek, Medicina, 

2010 
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III./6.4.1. Kamrai tachycardia 
 
A kamrai eredető tachycardiák közös jellemzıje, hogy a látott QRS-komplexek szélesek 
(>0,12 s). Bár széles QRS-t látunk szárblokkosan átvezetıdı supraventrikularis 
tachycardiák esetén is, az eredet a látott kép mellett a kezelés szempontjából irreleváns. 
Éppen ezért a legújabb elnevezés szerint a tachycardiákat széles, vagy keskeny QRS 
tachycardiáknak szokás megjelölni. 
Ha akcidentálisan fordul elı egy-egy kamrai (széles QRS) ütés, általában nem okoz 
hemodinamikai megingást és leggyakrabban elektrolitzavar áll a háttérben. 
Elektrolitpótlásra (K, Mg) az extrasystolék általában megszőnnek, ha mégsem, 
kardiológiai kivizsgálás szükéges. Ha kapcsoltan, vagy halmozottan lépnek fel kamrai 
ütések, szoros monitorizálás, illetve gyakran gyors beavatkozás szükséges. A kamrai 
eredető ritmuszavarok veszélye abban rejlik, hogy könnyen okoznak keringési 
elégtelenséget, illete alakulnak át kamrafibrillációvá.  
Ha a kamai ritmuszavarhoz nem társul pulzus, haladéktalanul meg kell kezdjük az 
újraélesztést a megfelelı fejezetben leírt protokollok szerint. 
Pulzus mellett állandósult kamrai ritmus esetén a páciens állapotának gyors felmérése 
után a fent felsorolt szempontok segítségével el kell döntenünk, hogy szükség van-e 
azonnali elektromos cardioversiora.  
Ha keringési elégtelenség, illetve a páciens instabil állapota miatt elektromos cardioversio 
mellett döntünk, aneszteziológus szakorvos segítségével rövid narkózisban (ennek 
részleteit lásd a megfelelı fejezetben) háromszor kísérelhetjük meg a ritmus 
helyreállítását. A szinkronizált elektromos ütések leadását a defibrillátor kezelésében 
járatos személy végezze, a biztonsági elıírások szigorú betartásával! Széles QRS 
tachycardiák esetében az ajánlott kezdı energiaszint bifázisos készülék esetén 120-150 J, 
monofázisos defibrillátor esetén 200 J, amit esetleges sikertelenség esetén lépcsızetesen 
emelhetünk 360 J-ig. Ha a háromszori kísérlet ellenére sem sikerült a ritmust 
helyreállítanunk, szoros monitorozás és a vitális paraméterek kontrollja, kezelése mellett 
300 mg amiodaron adandó iv. gyorsinfúzió formájában (10-20 perc alatt), illetve a szérum 
elektrolitszintek (K, Mg) korrigálandók. Ha a ritmuszavar továbbra is fennáll, 
megismételhetjük az elektromos cardioversios kísérletet, amit 900 mg amiodaron 24 óra 
alatt történı adása kövessen.  
Ha riasztó tünetek nem állnak fenn, azaz nagy valószínőséggel nem fenyeget hirtelen 
állapotrosszabbodás lehetısége, a további megfelelı gyógyszeres kezelés végett a széles 
QRS tachycardiákat feloszthatjuk reguláris, illetve irreguláris csoportba. A reguláris 
széles QRS tachycardiák lehetnek ventrikuláris eredtőek, illetve supraventrikuláris 
eredetőek szárblokkos vezetéssel. Ha bizonytalan a ritmuszavar eredete, stabil 
hemodinamika esetén az adenozin segíthet a differenciálásban. Az igen rövid felezési idı 
miatt gyors bólusban adjunk 6 mg adenozint, melyet szükség esetén megismételhetünk, 
majd bólus dózisát 12 mg-ra emelhetjük.  
Ha kamrai eredető tachycardiával van dolgunk, a gyógyszeres terápia az elektrolitzavarok 
korrekciója mellett 300 mg amiodaron iv. gyorsinfúzióban, majd 900 mg 24 óra alatt. 
Tisztában kell lennünk ugyanakkor azzal, hogy a kamrai tachycardia igen malignus 
ritmuszavar, ritkán tolerálható tartósan, nagyon könnyen vezet kamrafibrillációhoz. Ennél 
fogva elhúzódó obeservatiója nem javasolt, ha azonnali (akár elektromos, akár 
gyógyszeres) kezelésre nem szőnik és a reverzibilis okokat (volumen-, elektrolitzavar, 
mechanikus okok) megszüntettük, kardiológus/elektrofiziológus segítségét kell kérnünk. 
Ha a páciens anamnesisébıl ismeretes szárblokkos átvezetés, a kezelés megegyezik a 
reguláris supraventrikuláris tachycardiák kezelésével, azaz 6 mg adenozinnal próbáljuk a 
frekvenciát csökkenteni.  
Az irreguláris 
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esetek többségében supraventrikuláris eredetőek (a leggyakrabban pitvarfibrilláció) 
szárblokkos vezetéssel, mely 12 elvezetéses EKG-val általában diagnosztizálható. Ezek 
kezelése megegyezik a supraventrikuláris irreguláris tachycardiáknál leírtakéval. 
Ha az irreguláris széles QRS tachycardia ventrikuláris eredtő, polymorf kamrai 
tachykardiának, vagy Torsade de Pointes tachycardiának nevezzük. Ezen ritmuszavar 
hátterében legtöbbször elektrolitzavar (fıleg hypomagnezaemia), vagy hosszú QT 
syndroma áll áll, így az azonnali kezelés sarkalatos pontja a defibrillálás, elektrolitpótlás.    
2 g magnézium-szulfátot adjunk 10-20 perces gyorsinfúzióban, szükség esetén káliummal 
kiegészítve, illetve megismételve. Veleszületett hosszú QT syndromában prevencióra β-
blokkolót adhatunk.  
 
Polimorf QRS komplexusokkal jár, melyek amlitudója, szélessége, ciklusossága változik. 
A betegnek keringése nincs. Azonnali defibrillálást, illetve a reanimálást igényel (lásd 
újraélesztés fejezet). Amennyiben nem sikerül a defibrillálás, iv amiodaront adjunk. 
Leggyakrabban ischemiás szívbetegség a kiváltó ok. 
 

Összegezve 
tehát, a széles QRS 

tachycardiák 
bizonyosság 

híján kamrai 
eredetőnek 

tekintendık és ennek megfelelıen azonnali ellátás igényelnek. Stabil hemodinamika 
mellett gyógyszeres kezelést is alkalmazhatunk szoros monitorozás mellett, de elhúzódó, 
illetve instabil helyzetben az azonnali cardioversio a helyes döntés. 
 
Irodalom 

1. Advanced Life Support - European Resuscitation Council 

Guidelines 2010 
2. Préd, Czuriga, Édes, Merkely: Kardiológia – Alapok és irányelvek, Medicina, 

2010 
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III./6.4.2. Supraventricularis tachycardia 
 
Supraventricularis tachycardiák közös jellemzıje, hogy a QRS-komplexek keskenyek 
(<0,12s), ezért keskeny QRS tachycardiáknak is szokás nevezni ıket. Ezen belül a 
regularitás segít a további differenciálásban, amit 12 elvezetéses EKG segítségével 
tudunk megállapítani. 
A reguláris supraventrikuláris (keskeny QRS) tachycardiák közé tartozik a 
sinustachycardia, a paroxysmális supraventrikuláris tachycardiák (PSVT) és a 
szabályos átveztıdéső pitvarlebegés (fluttern).  
Annak ellenére, hogy ide soroltuk, a sinustachycardia nem ritmuszavar. Általában 
következményes fiziológiás reakció egy külsı behatásra, mint pl. stressz, fájdalom, 
hypovolaemia, vérzés, szívelégtelenség, sepsis, stb. Kezelése ennél fogva a kiváltó ok 
megszüntetése; ha a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll és csupán a 
tachycardiát kezeljük, a páciens állapota romlani fog. A sinus tachycardia 
antiarritmiás kezelést semmi szín alatt nem igényel, óvatos frekvenciacsökkentést is 
csak akkor, ha kezelhetı kiváltó ok megszőnt, illetve ha egyértelmően a tachycardia 
okozta csökkent diasztolés idı és koronáriatelıdés miatt romlik a páciens állapota. 
A paroxysmális supraventrikuláris tachycardiák közül leggyakrabban elıforduló AV-
nodális reentry tachycardia (AVNRT) általában nem társul súlyos szívelégtelenséggel, 
illetve nem okoz súlyos keringési elégtelenséget. Ezért ha nem ismert egyéb 
strukturális, vagy funkcionális elváltozás, benignus ritmuszavarnak tekinthetjük ebbıl 
a szempontból. Mivel azonban a frekvencia igen magas lehet, valamint a betegnek 
kellemetlen szubjektív papitatióérzést okozhat, kezelése mindenképpen indokolt. 
Az AV reentry tachycardia (AVRT) WPW-szindrómás betegeknél fordul elı és egyéb 
strukturális, vagy funkcionális szívbetegség híján szintén nem szokott keringési 
istabilitást okozni. Kezelése a magas frekvencia, illetve a szubjektív kellemetlenségek 
miatt fontos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pitvarlebegést (fluttern) nem mindig egyszerő az AVNRT-tól, vagy AVRT-tól 
megkülönböztetni, mert a pitvari tevékenység nehezen felismerhetı. Leggyakrabban 
300/perc körüli pitvari aktiviás okoz 2:1-es átvezetéssel egy 150/perc körüli kamrai 
ritmust.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A reguláris keskeny QRS tachycardiák kezelése a páciens állapotától függ. Ha a 
korábban felsorolt veszélyeztetı tünetek bármelyikét tapasztaljuk, illetve fennáll az 
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állapotrosszabbodás lehetısége, azonnali beavatkozás szükséges. A szinkronizált 
cardioversiohoz történı gyors elıkészület ideje alatt megpróbálhatunk vagus-
manıvereket alkalmazni a frekvencia csökkentésére. Ilyen manıverek például a 
carotis sinus masszázs (természetesen kontraindikáció híján), illetve a hasprés 
alkalmazása. Vagus-manıverekkel a PSVT-k körülbelül negyede megszüntethetı, 
vagy legalábbis frekvenciájuk csökkenthetı, ami a hemodinamikai stabilitásnak 
kedvez. 2:1-es átvezetéső pitvarlebegés esetén a pitvari tevékenység gyakran láthatóvá 
válik, így a ritmus biztonsággal diagnosztizálható. Bár a vagus-manıverek nem 
idıigényesek, nagyfokú instabilitás esetén azonban semmiképpen ne hátráltassák az 
elektromos cardioversiot, mint a leghatékonyabb terápiás beavatkozást. A 
cardioversio során alkalmazott kezdı emergiaszintek keskeny QRS tachycardiáknál 
általában alacsonyabbak, 100-150J, pitvarlebegés esetén 50 J bifázisos energia 
elegendı. Az elektromos cardioversio biztonsági leírását lásd az adott fejezetben. 
Keringési instabilitás híján elsıként célszerő a fent említett vagus-manıvereket 
alkalmazni, természetesen 12 elvezetéses EKG-rögzítés mellett. Ha a ritmuszavar 
tartósnak bizonyul és nem pitvarlebegéssel állunk szemben, 6 mg adenozin adandó 
gyors bólusban, lehetıleg nagy lumenő (ha van, centrális) vénába. A pácienst elızıleg 
figyelmeztessük esetleges, pár másodpercig tartó mellkasi nyomásról, szubjektív 
kellemetlenségrıl. Ha a kezdı adenozin adag nem volt hatékony, két alkalommal 
ismételhetjük meg emelt (12 mg) dózisban. Vagus-manıverek, vagy adenozin 
hatására az AVNRT-k, illetve AVRT-k csaknem minden esetben másodpercek alatt 
szőnnek. Tartós fennállás esetén rövid hatású Ca-csatorna blokkolóval is 
próbálkozhatunk (Verapamil 2,5-5 mg néhány perc alatt), ha ez sem hatékony, 
kardiológus szakember segítségét kell kérnünk. 
Az irreguláris keskeny QRS tachycardiák hátterében csaknem minden esetben 
pitvarfibrilláció áll. Igen ritkán változó átvezetéső pitvarlebegés is elıfordulhat, 
melynek kezelése megegyezik a fent leírtakéval. Az elkülönítéshez mindenképpen 12-
elvezetéses EKG szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
Keringési instabilitás, vagy veszélyeztetı tünetek fennállása esetén azonnali kezelés, 
elektromos cardioversio szükséges, melynek kezdı bifázisos energiaszintje 120-150 J, 
kivitelezésének részletes ismertetését lásd a megfelelı fejezetben. 
Ha a ritmuszavar a beteg keringését nem ingatja meg, választhatunk a gyógyszeres 
cardioversio, valamint a gyógyszeres frekvenciakontroll között a ritmuszavar 
fennállási idejének függvényében. Az elıbbi akutan fellépı pitvarfibrilláció esetén jön 
szóba a kiváltó okok kizárása és kezelése után. Ha a pitvarfibrilláció fennállásának 
ideje bizonytalan, vagy tudottan 48 órán túli, jelentısen megnı a pitvari thrombusok 
képzıdésének kockázata. Ennek diagnosztizálásához echocardiographia végzendı 
(optimális esetben transoesophagealis módon), thrombus jelenléte esetén a 
cardioversio bármely formája ellenjavallt az embóliaveszély miatt. Legalább 3 hétig 
tartó teljes antikoagulálás mellett kontroll echokardiográfia alapján döntsünk a 
cardioversioról a késıbbiekben. 
A gyógyszeres cardioversio elsıként választandó szere az amiodaron, melynek dózisa 
300 mg lassú bólusban. Ha a ritmust nem sikerült visszaállítani, folyamatos 
infúzióban folytatható az amiodaronnal történı kezelés 900 mg/nap dózisban, majd 
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elektromos cardioversio is fontolóra veendı a fent leírtak szerint. Egyéb antiaarritmiás 
kezelés miatt kérjünk kardiológus szaksegítséget. 
Krónikus ritmuszavar esetén, vagy ha a helyreállítási kísérleteink eredménytelennek 
bizonyultak, további célunk a frekvenciakontroll legyen, mely ez esetben is kedvez a 
koronáriakeringésnek a diasztolés idı meghosszabbításával. A leggyakrabban béta-
blokkolót használunk frekvenciacsökkentésre, de kontraindikáció fennállása esetén 
Ca-csatornablokkolók, digitalis, vagy amiodaron is alkalmazható. A 
frekvenciakontroll mellett esszenciális a tartós antikoagulálás, amit végezhetünk 
alacsony molekulasúlyú heparinnal (LMWH), vagy kumarinszármazékokkal, kórházi 
körülmények között akár frakcionálatlan heparinnal is. Ez utóbbinál az aktivált 
parciális thromboplasztin idı (aPTI) szoros monitorozása szükséges, tartós kumarin 
szedés esetén pedig a prothrombin idı/INR kontrollálandó rendszeresen.  
Ismert WPW-syndroma mellett fennálló pitvarfibrilláció esetén mindenképpen 
kardiológus segítségét kell kérnünk, mivel az ez esetben alkalmazott béta-blokokló, 
Ca-csatornablokkoló, illetve digitálisz AV-blokkhoz, de akár kamrafibrillációhoz is 
vezethet. 
Összegezve, a supraventrikuláris tachycardiák arritmológiai szempontból a 
ventrikuláris eredetőeknél kevésbé malignusak, de magas frekvenciájuk miatt 
potenciális dekompenzációveszélyt jelentenek különösen szívbetegek számára. Akut, 
instabil esetben azonnali elektromos cardioversio javallt, míg stabil állapot esetén a 
reguláris ritmuszavaroknál fizikai manıverek, irreguláris ritmuszavaroknál 
gyógyszeres cardioversio segíthet. Krónikussá pitvarfibrilláció sürgısségi kezelés 
ritkán igényel, a frekvenciakontrollra, illetve az antikoagulálásra mindig figyelmet 
kell fordítani. 
 
Irodalom 
 

1. Advanced Life Support - European Resuscitation Council 

Guidelines 2010 
2. Préd, Czuriga, Édes, Merkely: Kardiológia – Alapok és irányelvek, Medicina, 

2010 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./6.5. Bradyarrhythmiák 
 
Az arrhythmia mechanizmus és a hemodinamikai hatás pontos felmérése döntı fontosságú megfelelı kezelés 

megválasztásához. Végleges kezelés indikációja elıtt minden reverzibilis okot korrigálni kell. Fontos szempont 

azonban, hogy nem minden arrhythmia igényel végleges, hosszú távú kezelést.  

 

Bradyarrhytmiák felosztása:  

 

Ingerképzési zavar  

● sinus csomó betegség (sick sinus syndroma)  

● megjelenése: sinus arrest, sinus bradycardia, tachy-brady syndroma 

Ingerületvezetési zavar 

● Sino-atrialis-blokk: sinus csomóban keletkezı ingerület nem vagy lassan terjed a pitvari 

vezetıkötegekre 

● AV-blokkok  

○ I.fokú AV-blokk (megnyúlt AV-vezetés) PQ> 0.20s, P:Q aránya 1:1  

○ II.fokú AV-blokk - Mobitz I. (Wenckebach) P:Q x : x-1 ; PQ folyamatosan nyúlik 

○ II. fokú AV-blokk - Mobitz II. P:Q = x : x-y; PQ fix - ált. infra-His (40-80% rizikó III. fokú AV 

blokk kifejlıdésére, tachycardia alatt romlik)  

○ III. fokú AV-blokk: P-asystolia- pótritmus nélkül vagy pótritmussal (junkcionális vagy kamrai) 

 

Bradyarrhythmiák intrinsic okai  

● Myocardialis ischaemia / infarctus  

● Cardiomyopathia  

● Intrinsic sinus csomó betegség 

● Billentyőbetegség  

● Congenitalis szívbetegség (pl. ASD, VSD) 

● Hypertonia  

● Myocardialis infectio (endocarditis, Lyme carditis, virális myocarditis, diftéria), leggyakrabban aorta 

billentyő infectioval társul AV –blokk 

● Myocardiumot érintı rendszerbetegségek: Sarcoidosis, kollagen vascularis betegség (SLE, Rheumatoid 

arthritis), scleroderma 

● Szívsebészeti beavatkozás után gyakran átmeneti, betegek 50%-ánál bradycardia, ill. AV blokk , JTSZB 

alakul ki. Minden esetben pull out pacemaker elektróda kerül beültetésre intraoperatívan. Mőtéti 

kockázati tényezı: bypass graftok száma, aorta cross clamp idı, billentyő mőtét, cardioplegiás technika. 

 

Bradyarrhythmiák extracardialis okai 

● Gyógyszerhatás (antiarrhythmiás szerek, béta-receptor blokkolók, Ca-antagonista, digoxin, opiát, 

anaestheticum) 

● Emelkedett intracranialis nyomás 

● Elektrolit zavar (hyperkalaemia, hypermagnesiema, hypocalcaemia  

● Vagus tónus fokozódás (carotis sinus hyperaesthesia, vasovagalis reflex, mechanikus lélegeztetés, 

myocardialis infarctus, hányinger/hányás, fájdalom, alvás) 

● Rendszeres sport (fiziológiás) 

● Hypothermia  

● Hypothyreosis  

● Hypoxia 

● Obstructiv alvási apnoe 

 

Bradyarrhythmiás beteg kivizsgálása  
Tünetes hemodinamikai megingást (syncope, szédülés, alacsony perctérfogat) okozó bradycardia acut ellátást 



igényel, a korai kardiológiai konzultáció segíthet az acut vagy chronicus ellátás döntéshozatalában.  

 

Kivizsgálás részei:  

Strukturális szívbetegség, alapbetegség tisztázása, reverzibilis okok felmérése: anamnézis, fizikális vizsgálat, 

echocardiographia, laborvizsgálatok (cardialis necroenzimek, elektrolit-eltérések, vesefunkció).  

Bármilyen bradyarrhythmiát potenciálisan okozó gyógyszer azonosítása, amennyiben a beteg ilyet szed, 

lehetıség szerint gyógyszerszint mérése indokolt. 

Mindig készüljön 12 elvezetéses EKG és „ritmus csík”.  

Carotis sinus massage (ha nem kontraindikált).  
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III./6.5.1. Átmeneti/végleges pacemaker kezelés 
 
A fejezet célja az átmeneti és végleges pacemaker kezelés indikációianak áttekintése és az ingerlési módok 
megismerése  
 
III./6.5.1.1. Átmeneti pacemaker kezelés 
 
Pacemaker-kezelés során a szívet közvetlenül ingereljük külsı áramforrás és elektróda segítségével. Az 
indikációkat az ESC 2007-es, ACC/AHA/NASPE 2008-es ajánlása tartalmazza.  
 
Sürgısségi ideiglenes pacemaker kezelés indikációi  
Az ideiglenes pacemaker kezelés életmentı lehet számos, intenzív kezelést igénylı kórállapotban. Az 
ideiglenes pacemaker kezelés lehet sürgısségi 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-elıny 
mérlegelése alapvetı. 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 szövıdmények 
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 megelızhetı 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 megelızésében, függetlenül attól, 
hogy struktúrális-genetikai 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 rövidülı ciklushosszú ingerlés, ill. 
programozott extrastimuláció.  
 
Ideiglenes pacemaker kezelés - sürgısségi 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: elsısorban 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 visszatérı 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 
bradycardia-dependens 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 szerzı javasolja az ideiglenes pacemaker kezelés bifascicularis blokk és elsı 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 elıtt 
Általános anaesthesia elıtt 

● IIº vagy IIIº AVB 
● Intermittáló AVB 
● Iº AVB és bifascicularis blokk 
● Iº AVB és BTSZB 

Szívsebészeti beavatkozás elıtt 
● Aorta vagy tricuspidalis billentyő mőtéte 
● Kamrai septum defectus zárása 
● Ostium primum defectus zárása 

Coronaria angioplastica elıtt – fıleg 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 elérhetı vagy nem hatékony. 
Transcutan pacemaker kezelésre már a legtöbb gyártó extern defibrillátora is alkalmas transcutan patch-ek 
felhelyezését követıen. 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 áramerıssége (döntıen 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. Sürgısségi ingerlésre az 
oesophagealis vagy gastro-oesophagealis módszer alkalmasabb eszméletüknél lévı betegeknél, a transcutan 
ingerléssel szemben ezt jobban tolerálják a betegek. Az oesophagealis elektródákat döntıen 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 mőtétek 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 bırfelszínen rögzítjük, ellenpólusként a bırbe egy tőt 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 lehetıleg 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 operatırnek, 
mivel ezen keresztül vezet a legközvetlenebb út a jobb kamrába, és ennek van a legkevesebb szövıdménye. 
V. subclavia szúrást nem javasolt elsıként választani, mert a permanens pacemaker elektródát ezen 
keresztül vezetik fel. Az implantırök elsısorban a nondomináns oldalra szokták a végleges pacemakert 
elhelyezni. 
Az EKG-vezérelt felvezetés során a legegyszerőbb módszer ingerlés közben elırevinni 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 követıen a 
generátorrral összekapcsoljuk, mely tartalmazza az ingerléshez szükséges áramköröket és a telepet, ill. egy 
vagy több elektróda csatlakoztatásához alkalmas aljzatot. A telepet minden nap ellenırizni 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 lévı 
fibrosis (régi infarctus) ill. nem megfelelı elektróda pozíció esetén. Az ingerlési energiát (outputot) a 
meghatározott ingerküszöb 3-szorosára kell állítani.  
 
Ingerlési módok 
A pulzusgenerátorok képesek pitvari, kamrai, pitvar-kamrai szinkron ingerlésre is. Beállítható paraméterek: 
Ingerlési mód (szinkron-aszinkron), frekvencia, ingerlési energia (output = áramerısség vagy feszültség- 
gyártótól függıen), AV késleltetési idı, felsı frekvenciahatár, ill. pitvari refrakter periódus (endless loop 
tachycardia megelızésére), magasfrekvenciájú ingerlés (high rate pacing). 
Az ideiglenes és permanens pacemaker rendszerek módját (funkcióját) leíró betőjeleket a NBG/NASPE 
kódrendszer határozza meg.  
 
Ideiglenes és permanens pacemaker üzemmód: NBG/NASPE kód 

I. 
Ingerlés helye 

II. 
Érzékelés helye 

III. 
Irányítás módja 

IV. 
Programoz-ható funkciók 

                    V. 
      Speciális funkciók 

A: pitvar 
(Atrium) 

A: pitvar 
(Atrium) 

I: gátlás 
(Inhibited) 

M: multi-programozható P: anti-tachycardia pacing 

V: kamra 
(Ventricle) 

V: kamra 
(Ventricle) 

T: ingerlés 
(Triggered) 

R: frekvenciaválasz  
(rate responsive) 

S: sokk - CV, defibrilláció 

D: mindkettı 
(Dual) 

D: mindkettı 
(Dual) 

D: mindkettı 
(Dual) 

C: kommunikáció D: P+S 
 

S: A vagy V  
(Single) 

0: egyik sem 0: egyik sem 0: egyik sem 0: egyik sem 

 
 
III./6.5.1.2. Végleges Pacemaker kezelés 
 
A chronicus tünetes bradycardia egyetlen kezelési lehetısége a permanens pacemaker implantáció: sinus 
csomó betegég, AV átvezetési zavar, vagy azon betegek, akiknél az egyéb okból nem elhagyható 
gyógyszeres kezelés okoz bradycardiát – ez utóbbi gyakori a tachycardia-bradycardia syndromás 
betegeknél.  
 
Permanens pacemaker implantáció indikációi bradycardia miatt 

Szerzett AV blokk felnıtteknél 

I. osztály 



1. IIIº vagy magasfokú AVB és 
● symptomás bradycardia 
● gysz miatt symptomás bradycardia 
● asystole >3 s vagy 40 ppm alatti escape ritmus, panaszmentesen is 
● AV csomó abláció után 
● postoperativ AVB 
● neuromuscularis betegség és AVB 

2. Tünetekkel járó IIº AVB 

IIa osztály 
1. Tünetmentes IIIº AVB 40/perc feletti kamrai pótritmussal, BK dysfunkcióval vagy nélkül 
2. Tünetmentes Mobitz IIº AVB keskeny QRS-el 
3. EFV-al igazolt tünetmentes intra- vagy infra-His Mobitz Iº AVB 
4. Iº vagy IIº AVB PM-syndroma-szerő tünetekkel 

IIb osztály 
1. Iº AVB (> 0.3 s) szívelégtelenségben, ha a rövidebb AV idı haemodinamikai javulást okoz (pitvari 
töltınyomás csökken) 
2.Neuromuscularis betegség és bármely fokú AVB 
 
Krónikus bi- és trifascicularis blokk 

I. osztály 
1. Intermittáló III º AVB 
2. Mobitz II AVB 
3. Alternáló szárblokk 

IIa osztály 
1. Ismeretlen eredető syncope, egyéb okok, különösen VT kizárása után 
2. HV idı>100 ms, tünetmentes beteg 
3. EFV során ingerlés-indukált infra-His blokk 

IIb osztály 
Neuromuscularis betegségek – tünetes vagy tünetmentes betegnél, bármely fokú blokknál 
 
AV blokk acut myocardialis infarctust követıen 

I. osztály 
1. Perzisztáló IIº infra-His AVB  bilateralis szárblokkal vagy IIIº AVB 
2. Tranziens infra-His IIº vagy IIIº AVB és szárblokk 
3. Perzisztáló, tüneteket okozó IIº vagy IIIº AVB 

IIb osztály 
Perzisztáló IIº vagy IIIº AVB 
 
Sick sinus syndroma 

I. osztály 
1. Sinus csomó dysfunctio és panaszt okozó bradycardia, sinus pausákkal 
2. Panaszt okozó chronotrop inkompetencia 

IIa osztály 
1. Spontán vagy gyógyszeres kezelés mellett 40 /min alatti frekvencia, de összefüggés a panaszokkal nem 
bizonyított 
2. Ismert súlyos sinuscsomó-dysfunctio mellett fellépı syncope 

IIb osztály 
Minimális panaszok mellett ébrenléti frekvencia <40/min 



 
Tachycardia prevenció 

I. osztály 
Tartós, pausa-dependens VT, ha a pacelés preventív hatása bizonyított, megnyúlt QT-val vagy nélkül. 

IIa osztály 
Magas kockázatú CLQTS 
IIb osztály 

1. AVNRT vagy AVRT, mely gysz-es és ablációs terápiára refrakter 
2. Symptomás, gysz-refrakter recuráló PF + SSS 
 
Carotis sinus hyperaesthesia és neurocardiogen syncope 

I. osztály 
Visszatérı syncope carotis-stimulatio hatására, amennyiben gysz-mentes állapotban a sinus arrest >3 s 

IIa osztály 
1. Visszatérı syncope hypersensitiv cardioinhibitorikus válasszal, de egyértelmő provokáló tényezık 
hiányában 
2. Jelentıs panaszokat okozó visszatérı neurocardiogen syncope és spontán vagy HUTT teszt során 
jelentkezı bradycardia 
 
Congenitalis szívbetegség 

I. osztály 
1. Magas- vagy IIIº AVB symptomás bradycardiával, balkamra elégtelenséggel vagy low cardiac outputtal. 
2. SSS, panaszokat okozó bradycardiával 
3. Legalább 7 napig perzisztáló posztoperatív II vagy IIIº AVB  
4. Congenitalis IIIº AVB széles QRS-el, kamrai ectopiával vagy haemodinamikai következménnyel 
5. Congenitalis IIIº AVB gyermeknél, ha a kamrai ritmus <50 ppm, vagy egyidejő congenitalis 
szívbetegségnél a frekvencia < 70 ppm 
6. Sustained pausa-dependens VT, ha ingerlés elınyös hatása dokumentált 

IIa osztály 
1. SSS, ha a digitalison kívül más antiarrhythmiás kezelés is indokolt 
2. Congenitalis IIIº AVB az 1. életéven túl, fr.<50 ppm, gyakori pauzák vagy chr. inkompetencia 
3. CLQTS és 2:1 vagy IIIº AVB 
4. Tünetmentes sinus bradycardia, fr.<40/min, társuló szívbetegséggel, >3s pausával 
5.Congenitalis szívbetegek sinus bradycardia vagy AV dyssynchronia maitt megbomlott hemodinamikai 
állapottal  

IIb osztály 
1. Tranziens IIIº postoperatív AVB, mely bifascicularis blokká regrediál 
2. Congenitais IIIº AVB keskeny QRS-el, normofrekvenciával, normális bal kamra funkcióval. 
3. Tünetmentes sinus bradycardia serdülıben nyugalmi <40/minfrekvenciával, >3s pausával 
4. Neuromuscularis betegség +AVB 
 
HOCM, DCM 

I. osztály 
SSS vagy AVB miatti indikáció 
 
HOCM 

IIb osztály 
Gysz-refrakter symptomás HOCM jelentıs kiáramlási obstructioval 



 
DCM 

IIa osztály 
Biventricularis pacemaker gyógszerrefrakter NYHA III-IV idiopathiás DCM vagy ischaemiás DCM esetén, 
ha QRS >130 ms; LVEDD >55 mm;EF <35% 
 
Szívtransplantatiot követıen 

I. osztály 
Symptomás bradyarrhythmia vagy chronotrop incompetencia, mely várhatólag nem rendezıdik, ill. bmely I. 
osztályú permanens pacemaker indikáció 

IIb osztály 
Tranziens tünetes bradyarrhythmia vagy chronotrop inkompetencia, mely hónapokig tarthat és intervenciót 
igényelhet 
 
CRT (cardiac resynchronisation therapy) 

I. osztály 
Csökkent bal kamrai ejekciós frakció, kamrai dyssynchronia (QRS ≥120 ms), tünetes szívelégtelenség 
(NYHA III-IV) a gyógyszeres kezelés ellenére 
 
III osztályú ajánlások (kontraindikáció) 

Szerzett AV blokk felnıtteknél 
1. Tünetmentes Iº AVB 
2. Tünetmentes supra-His, vagy ismeretlen lokalizációjú Mobitz I blokk 
3. reverzibilis ok miatti AVB (pl. gyógyszer, Lyme kór, OSAS) 

Krónikus bi- és trifascicularis blokk 
1. Tünetmentes fascicularis blokk AVB nélkül 
2. Tünetmentes fascicularis blokk I fokú AVB 

AV blokk acut myocardialis infarctust követıen 
1. Tranziens AVB intraventricularis vezetési zavar nélkül 
2. Tranziens AVB és BAH 
3. Szerzett BAH AVB nélkül 
4. Perzisztáló Iº AVB és régebb óta, vagy ismeretlen ideje fennálló szárblokk 

Sick sinus syndroma 
1. Tünetmentes bradycardia, benne a hosszú távú gyógyszeres kezelés okozta bradycardia  
2. Panaszok nincsnek összefüggésben a bradycardiával 
3. Nélkülözhetı gysz hatására kialakult bradycardia 

Tachycardia prevenció 
1.Gyakori vagy komplex kamrai ectopia sustained VT és LQTS nélkül 
2. reverzibilis ok által kiváltott TDP VT 

Tachycardia termináció 
1. ATP hatására accelerálódó vagy degenerálódó tachycardia 
2. Rapid anterográd vezetı járulékos köteg 

Carotis sinus hyperaesthesia és neurocardiogen syncope 
1. Tünetmentes, vagy bizonytalan panaszokkal járó hiperaktív cardioinhibitorikus válasz carotis-
stimulatiora 
2. Visszatérı syncope, szédülés hiperaktív cardioinhibitiorikus válasz nélkül 
3. Szituációfüggı vasovagalis syncope, amennyiben az elkerülı magatartás sikeres 



Congenitalis szívbetegség 
1. Tranziens postoperativ AVB, mely spontán megszőnik 
2. Tünetmentes postoperativ bifascicularis blokk +Iº AVB vagy nélkül 
3. Tünetmentes Mobitz I blokk 
4. Tünetmentes sinus bradycardia fiataloknál, ha a frekvencia>40 ppm és a leghosszabb pauza<3 s. 

HOCM 
1. Panaszmentes vagy gysz-rel kezelhetı betegek 
2. Symptomás betegek kiáramlási obstructio nélkül 

DCM 
1. Tünetmentes DCM 
2. gyógyszerrel tünetmentes DCM 
3.tünetes ischaemiás DCM, mely ischaemia intervencióra alkalmas 

Szívtransplantatiot követıen 
Tünetmentes bradycardia 
 
Pacemaker rendszer jellemzıi 
A pacemaker elektróda helye szerint lehet kamrai, pitvari, egy elektródán elhelyezett pitvari és kamrai ún. 
single lead, epicardialis, ill. sinus coronarius elektróda. Az elektróda myocardiumhoz való fixálása szerint 
lehet passzív (az eleltródacsúcs oldalán lévı finom horgonyok rögzítik azt a trabekulákba akadva) vagy 
aktív fixációs. (az elektróda végén lévı kis fémspirált csavarjuk a myocardiumba). Az ingerlés lehet 
unipoláris (az elektróda csúcsa és a generátor közötti ingerlés) ill. bipoláris (az elektróda myocardialis 
végénél levı 2 pólus közötti ingerlés). 1. Ábra  
 
A végleges pacemaker beültetése  
A végleges PM implantáció elıtt szükséges: alvadási statusz rendezése, vércsoport-meghatározás, az aktív 
infekció kizárása (zajló infectio esetén a teljes szanálásig csak ideiglenes pacemaker kezelés lehetséges).  
A végleges pacemaker beültetése local anaesthesiában történik, v. cephalica preparálással vagy v. subclavia 
punctioval vezetjük az elektródá(ka)t a jobb szívfélbe. Az elektródához kapcsolt generátort a pectoralis 
izom felett, a subcutan zsírréteg alatt helyezzük el.  
 
Pacemaker típusának kiválasztása az adott ritmuszavarnak megfelelıen  

Ritmuszavar Optimális  Nem javasolt 
Sick sinus syndroma AAI, AAIR, DDD, DDDR VVI, VDD 
AV blokk VDD, DDD AAI, AAIR 
SSS+AVB DDDR AAI, AAIR 
Parox. PF+AV abláció DDD, DDDR AAI, AAIR 
Carotis sinus hyperaesthesia  DDD AAI, VDD 
Vasovagalis syncope DDD, DDDR (closed loop) AAI, VDD, VVI 
LQTS DDD, DDDR AAI 
PF (permanens) VVI, VVIR (+rate smoothing) DDD, AAI 

 
Reszinkronizációs kezelés 
A reszinkronizációs kezelés biventrikuláris pacemakerrel a súlyos szívelégtelenséggel gyakran társuló 
elektromechanikus dyssynchronia (nem szinkron falmozgás) és az ezzel potenciálisan együtt járó 
arrhythmiák hatékony kezelési módja.  
 
A reszinkronizációs pacemaker mőködése 
A cardiac resynchronisatios terápiát (CRT) megvalósító atriobiventricularis pacemaker a jobb pitvar és a 
jobb kamra mellett a bal kamrát a sinus coronarius oldalvénájában elhelyezett elektróda segítségével 
stimulálja. Biventricularis stimulációval, nı a bal kamrai kontraktilitás, nı a szívindex, javul a NYHA 
stádium, csökken a végszisztolés térfogat, nı a diasztolés telıdési idı, csökken a mitrális regurgitáció. Az 
inotropia növekedése során nem nı a myocardium oxigénigénye. A resynchronisatios kezelés 
hatékonyságát több, mint 4000 betegen végzett nagy randomizált klinikai vizsgálatok igazolták, az 



összmortalitás, szívelégtelenség miatti halálozás, hirtelen szívhalál szignifikánsan csökkenthetı az adott 
betegpopulációban. 
 
A resynchronisatios kezelés indikációi 
A jelenlegi ajánlás szerint CRT gyógyszerrefrakter, NYHA III-IV stádiumú betegeknél jön szóba, ha a QRS 
idıtartama legalább 130 ms (ESC I. osztályú ajánlás). CRT-D kezelés a fenti kritériumok teljesítése mellett 
és legfeljebb 35%-os ejekciós frakció mellett indikált. Az indikációs kritériumoknak megfelelı betegek 20-
30%-a nem reagál a kezelésre (nonresponderek). A CRT betegeknél a hagyományos echocardiográfia 
mellett szöveti doppler (tissue doppler echocardiography, TDI) segíti az optimális pitvar-kamrai és kamrák 
közötti késleltetés individualis beállítását. 
 
Pacemaker kezelés lehetséges szövıdményei 
Pneumothorax, haemothorax, pericardialis uzuratio-pericarditis, jobb kamra peforatio pericardialis 
tamponáddal vagy -nélkül, infectio, arteria sérülés, haematoma, vénás thrombosis, embolisatio.  
Az elektróda macrodyslocatioja az elsı 2 postoperatív napon a leggyakorib, mellkas rtg-en jól látszik. 
Microdislocatio esetén röntgenen nem látszik kimozdulás. A kimozdulásnál csökkenı elektromos jel, 
emelkedı ingerküszöb, ineffective spike, kamrai aritmia figyelhetı meg.  

Gyakran tapasztaljuk, hogy – elsısorban friss infarctuson átesett – bradyarrhythmiás betegeknél az 
ideiglenes pacemaker eltávolításakor alakul ki pericardialis tamponád, ezért az elektróda eltávolítást 
követıen minimum 2 órán át többszöri echocardiographiás kontroll indokolt.  
A beteg számára kellemetlen szövıdmény a n. phrenicus stimuláció (gyakran CRT betegeknél!).  

A mechanikai diszfunkció után a leggyakoribb komplikáció a pacemakerek esetében az infectio. A 
generátor ill. elektróda infectio a subcutan rétegben, ill. bacterialis elektróda infectio intravascularis térben 
társult endocarditis-szel vagy nélkül 1/3-1/3 részét teszik ki az összes infectioknak. 

Ideiglenes PM rendszer: A külsı generátoros elektródák esetében a pathogenesis és a kezelés ugyanúgy 
történik, mint a centrális vénás kanülök esetében fellépı infectiok esetén. A fokozott asepsis és antisepsis 
betartásával rutin antibiotikus kezelés nem indokolt, de bármely infectiora utaló jel esetén az elektródát ki 
kell cserélni, másik behatolási kaput keresve. Azon betegeknél, akiknél bármely vénán keresztül minimum 
7 napig van bent az ideiglenes pacemaker, vagy az elektróda a v. femoralison van felvezetve, antibiotikus 
profilaxis megfontolandó.  

A végleges PM infectioja lehet korai vagy késıi. A korai az elsı 3-6 hónapon belül jelentkezik, melyért 
leggyakrabban az implantáció alatt a bırflóra általi seb-kontamináció tehetı felelıssé. A késıi infectio 
transiens bakteriaemia, a baktériumok a beültetett eszköz felületén való kitapadásának eredménye. Vezetı 

tünetek: hidegrázás, láz egyéb infectio bizonyítéka nélkül. Hemoklutúra levétele, a zseb és a subcutan 
elektróda vizsgálata elengedhetetlen. A pacemakerek jelentıs része a jobb szívfélbe van beültetve, általában 
nem jelentkezik a systemás embolizáció, de multifokalis pneumoniát, ill. septicus tüdıembolizációt, jobb 
szívfél endocarditist okozhat. TEE szenzitívebben igazolja a TTE-vel szemben a pacemakerrel összefüggı 
vegetációt.  

A pacemaker infectio terápiás tervét három fı dolog határozza meg: A microorganizmus azonosítása, a 
beültetett eszköz azon része, amelyik az infectioban részt vesz, ill. a pacemakertıl különbözı helyeken a 
bacterialis infectio jelenléte vagy hiánya. Generátor infectio, perzisztáló bacteriaemia ill. infectiv 
endocarditis esetén a pacemakert el kell távolítani, és parenterális antibiotikus kezelést kell indítani. 
Reimplantáció csak teljes gyógyulást követıen, más régióban javasolt.  
 
Pacemaker rendszerrel összefüggı szövıdmények 

● Ideiglenes pacemaker dysfunctio (pl. érzékelési hiba, ingerlési hiba) 13.7-20%-ban fordul elı. 
Megoldás: elektróda repositioja, generátor ellenırzése.  

● Végleges PM diszfunkciója esetén: mágnes helyezendı a készülék fölé. A mágnes felhelyezése a 
pacemaker érzékelı funkcióját felfüggeszti, ennek megfelelıen a készülék aszinkron ingerlést indít 
egy vagy két üregben.  

● Ingerlési energia leadási hiba: Nincs ingerlési spike annak ellenére, hogy indokolt lenne. Oka: 
telepkimerülés, elektróda-törés, elektróda borításának sérülése, oversensing, generátor-elektróda 



kapcsolat elégtelensége. Elhárítása: Amennyiben hirtelen nem lehet ingerelni a szívet, azonnal 
ellenırizni kell a generátorral való kapcsolatot, a generátor telepét, a lehetséges oversensinget (fix 
VOO üzemmódba átállítás, vagy permanens pacemakenél mágnes ráhelyezés).  

● Ingerlési probléma: Ingerlési spike van, azonban nem követi pitvari vagy kamrai 
depolarizáció/komplexum. Oka: Elektródatörés, -kimozdulás, elektróda szigetelés sérülése, 
megemelkedett ingerlési küszöb, myocardialis infarctus az elektróda csúcsánál, gyógyszerhatás, 
metabolikus eltérések (hyperkalemia, acidosis), perforatio, küszöbnek nem megfelelı amplitúdó és 
spike szélesség beállítás. Elhárítás: telep-elektróda kapcsolat ellenırzése, vizsgálandó a nem-
készülék eredető ok. Emelni kell az ingerlési energiát, ill. meg kell fontolni az elektróda 
repozícionálását. 

● Oversensing: A generátor helytelenül intrinsic ritmusnak tekint elektromos aktivitást, ennek 
megfelelıen nem ingerel. Oka: myopotenciál-oversensing, elektróda izoláció sérülése, 
elektromágneses interferencia. Ellátása: a pacemaker átprogramozása, vagy mágnes ráhelyezése. 

● Undersensing: A generátor helytelenül nem érzékeli az intrinsic ritmust és attól függetlenül ingerel 
az alapfrekvenciával. Oka: nem megfelelı elektródapozíció, kimozdulás, vagy perforáció, mágnes 
alkalmazása, kimerülıben lévı telep, alapbetegség progressziója (pl. myocardialis infarctus), 
elektromágneses interferencia. Ellátása a pacemaker átprogramozását igényli. 

● Pseudodysfunctio: Ingerlési hibának vélt jelenség, melyet a hysteresis funkció okoz. Oka: A 
generátor úgy van beállítva, hogy az alapfrekvencia alatt is, meghatározott tartományban érzékeli a 
spontán aktivitást. Például 60/50 azaz     50 és 60/min közötti spontán frekvenciánál a készülék nem 
ingerel, 50/min alatti 60/min frekvenciával ingerel. Ellátása: valódi dysfunctio kizárása, a beteg 
PM/ICD igazolványának, a készülék programjának ellenırzése.  

● Triggerelt ingerlés (pacemaker mediálta tachycardia-PMT): Kétüregő készülékek esetén fordul elı, 
amikor pitvari tachycardiát, -fibrillációt vagy flutternt magas frekvenciával vezet le a kamrára a 
készülék. Endless loop tachycardia jöhet létre, amikor kamrai ingerlést követıen a pitvarra gyorsan 
terjed retrograde az ingerület, és a pitvari akció ismételten triggereli a pacemakert, ingerületbe hozva 
a kamrát mintegy reentry-t hozva létre. Ellátása: a pacemaker átprogramozása, vagy mágnes 
ráhelyezése. 

 
1. ábra kétüregő (DDD) pacemaker rendszer. 
2. ábra pitvar-kamrai ingerlés EKG képe. 

 
Ajánlott irodalom:  

1. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, Estes NA 3rd, Freedman RA, Gettes LS,Gillinov AM, 
Gregoratos G, Hammill SC, Hayes DL, Hlatky MA, Newby LK, Page RL, Schoenfeld MH, Silka 
MJ, Stevenson LW, Sweeney MO, Smith SC Jr, Jacobs AK, Adams CD, Anderson JL, Buller CE, 
Creager MA, Ettinger SM, Faxon DP, Halperin JL, Hiratzka LF, Hunt SA, Krumholz HM, Kushner 
FG, Lytle BW, Nishimura RA, Ornato JP, Page RL, Riegel B, Tarkington LG, Yancy CW; 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
(Writing Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of 
Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices); American Association for Thoracic Surgery; 
Society of Thoracic Surgeons. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of 
Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 
ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and 
Antiarrhythmia Devices) developed in collaboration with the American Association for Thoracic 
Surgery and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2008;51(21):e1-62.  

2. ACP/ACC/AHA Task Force on Clinical Privileges in Cardiology: ACP/ACC/AHA TASK FORCE 
STATEMENT Clinical Competence in Insertion of a Temporary Transvenous Ventricular 
Pacemaker  

3. Gammage MD Temporary cardiac pacing: Heart 2000; 83: 715-720 
4. Oh’s Intensive Care Manual. Eds: Bersten AD, Soni N, Oh TE. 2003, Butterworth Heinemann, 

Edinburgh 
5. Pénzes István, Lencz László:Az aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve. Alliter Kiadói és 

Oktatásfejlesztıi Alapítvány. Budapest, 2003 



6. Dickstein K, Vardas PE, Auricchio A, Daubert JC, Linde C, McMurray J, Ponikowski P, Priori SG, 
Sutton R, van Veldhuisen DJ; ESC Committee for Practice Guidelines. 2010 Focused Update of 
ESC Guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC Guidelines for cardiac 
and resynchronization therapy. Developed with the special contribution of the Heart Failure 
Association and the European Heart Rhythm Association. Europace. 2010;12(11):1526-36.  

7. Merkely Béla: Pacemaker és implantálható cardioverter defibrillátor terápia. Medicina Könyvkiadó 
ZRT, 2007, Budapest 

 
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 idı 
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 
 
 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./6.5.2. Implantáható cardioverter defibrillátor kezelés 
 

III./6.5.2.1. Implantáható cardioverter defibrillátor (ICD) terápia  
 
Nagy randomizált szekunder és primer prevenciós vizsgálatok bizonyítják az ICD elsıdlegességét a 
gyógyszerkezeléssel szemben a szív eredető hirtelen halál megelızésében. A szekunder prevenció azon 
betegeket érinti, akiknél életet veszélyeztetı kamrai tachycardia (VT) vagy kamrafibrilláció (VF) lépett fel, 
reverzibilis ok nélkül. Mára a szív eredető hirtelen halál mortalitását az ICD-k 30%-ról mintegy 3%-ra 
csökkentették. Néhány primer prevenciós klinikai vizsgálatban az ICD ugyancsak megelızte a hirtelen 
szívhalált azon betegek esetében, akik igazoltan coronaria betegek, csökkent ejekciós frakcióval rendelkeznek, 
de nem volt tartós kamrai tachycardájuk vagy –fibrillációjuk. 
 
ICD indikációk 

I. osztály 
● VT vagy VF miatti szívmegállás, reverzibilis ok nélkül 
● Spontán tartós VT struktúrális szívbetegséggel 
● Ismeretlen eredető syncope, és EFV során kiváltott, hemodinamikai relevanciával járó VT vagy VF, 

ahol a gyógyszeres kezelés hatástalan vagy nem tolerált.  
● Nem tartós VT infarctuson átesett, bal kamra dysfunctios coronaria betegeknél, ahol EFV-vel tartós VT 

ill. VF kiváltható és I. osztályú antiarrhythmiás szerek nem hatékonyak. 
● Spontán tartós VT strukturális szívbetegség nélkül, amely más kezelésre nem alkalmas.  

II/a osztály  
● 30% alatti ejekciós frakciójú (EF) betegek minimum 1 hónappal infarctus után, ill. 3 hónappal CABG 

után 
II/b osztály  
● Szívmegállás hátterében valószínősített VF, de az EFV egyéb betegség miatt nem elvégezhetı. 
● Kamrai tachyarrhythmiának tulajdonítható súlyos tünetek (pl. syncope) szívtransplantatiora váró 

betegeknél.  
● Nem tartós VT, korábbi infarctus, bal kamrai dysfunctio, és EFV-vel kiváltható VT/VF. 
● életet veszélyeztetı VT/VF familiaris vagy örökölhetı magas rizikója, pl. hosszú QT-syndroma vagy 

HCM.  
● Ismeretlen eredető visszatérı syncope bal kamrai dysfunctio esetén, ha elektrofiziológiai vizsgálattal 

VT/VF váltható ki, és egyéb okokat kizártuk.  
● Ismeretlen eredető syncope és családi anamnézisben magyarázat nélküli hirtelen szívhalál tipusos vagy 

atípusos JTSZB-kal és ST-elevatioval (Brugada syndroma) 
● syncope elırehaladott strukturális szívbetegségben szenvedı betegnél, ahol az alapos invazív és 

noninvazív vizsgálatok kudarcot vallottak az ok tisztázásában.  
III. osztály - kontraindikációk 
● Ismeretlen okú syncope, struktúrális szívbetegség nélkül, kamrai tachyarrhythmia nem kiváltható 
● Incessant (megállítást követıen újra és újra visszatérı) VT/VF 
● sebészi vagy katéteres ablációra alkalmas VT/VF pl. WPW+PF, jobb kamrai kiáramlási pálya 

tachycardia, idiopathiás bal kamrai tachycardia, fascicularis VT 
● Tranziens és/vagy reverzibilis ok talaján kialakult kamrai tachycardia (pl. acut myocardialis infarctus, 

elektrolit-eltolódás, gyógyszerek, trauma), ha az ok megszüntetése a ritmuszavar visszatérési kockázatát 
hatékonyan csökkenti. 

● Súlyos psychiatriai betegség, amit súlyosbíthat az eszköz beültetése, vagy ami kizárhatja a rendszeres 
utánkövetést.  

● Végstádiumú betegségek, rövidebb, mint 6 hónap várható élettartammal. 
● CABG mőtéten átesett betegek csökkent bal kamra funkcióval, széles QRS-sel, ha nem indukálható 

nem tartós vagy tartós VT. 
● NYHA IV stadiumú gyógyszerrefrakter DCM-es betegek, akik nem alkalmasak szívtransplantatiora.  

 
Az ICD felépítése, beültetése 



 Az ICD elektróda a hagyományos bipoláris pacing-sensing elektródarész mellett egy sokk-tekercset is 
tartalmaz, mely utóbbi és a defibrillátor telep között kerül leadásra a DC sokk. Az ICD beültetése a végleges 
pacemaker beültetéstıl abban különbözik, hogy a pacemaker funkció mellett a defibrillátor funkció mőködését 
is ellenırizzük: altatásban kamrafibrillatiot indukálunk (teljes resuscitatios készültség mellett), a készülék az 
arrhythmia detekciós algoritmus révén a ritmuszavart felismeri és defibrillálja.  
 
Az ICD mőködése:  
Az ICD-k a ritmuszavarokat állítható kamrai tachycardia, kamrafibrillatios ciklushossz-zónák szerint különítik 
el az adott zónákba esı meghatározott számú ciklus (R-R) alapján. Az ICD-k a beállított program szerint adják 
le a különbözı malignus ritmuszavarokhoz hozzárendelt terápiás szekvenciákat. Amennyiben egy beállított 
terápia nem állítja meg a ritmuszavart, a készülék folytatja a következıvel. Kamrai tachycardiák kezelésében 
overdrive több antitachycardia ingerlés (pacing, ATP), majd cardioversio állítható be, kamrafibrilláció esetén 
pedig akár 8 féle defibrilláció.  
 
III./6.5.2.2. ICD-vel összefüggı szövıdmények és intenzív/sürgısségi ellátása 

 
● Érzékelési/ingerlési hiba: normál ritmus esetén hasonló a pacemakerekhez. Speciális, ICD-nél 

elıforduló, potenciálisan hemodinamikai megingáshoz vezetı kamrai tachycardia érzékelési hiba 
(frekvenciahatár hiba): pl. 180/min feletti kamrai tachycardia érzékelési határral programozott ICD a 
160/min frekvenciájú kamrai tachycardiát nem tekinti VT-nek, ennek megfelelıen terápiát sem indít. 
Végzetes lehet az alapbetegeség progressziója vagy microdislocatio miatt csökkenı R hullám 
amplitudó, mert VF undersensinghez vezethet, a megfelelı terápia elmaradásával. Ellátása: ICD 
átprogramozása. 

● Cardiversio/defibrilláció leadásának hibája: Okok: Érzékelési hiba, elektródatörés, EMI, ICD detekció 
kikapcsolása. Elhárítás: külsı cardioversio/defibrilláció, antiaritmiás gyógyszer adása. Amennyiben 
extern defibrillátort használunk, a generátor ne kerüljön a defibrilláció útjába, mert az véglegesen 
meghibásodhat. Ennek ellenére, a generátor meghibásodásának lehetısége senkit ne tartson vissza az 
azonnali defibrillálástól, amennyiben az szükséges.  

● Inadekvát cardioversio az egyik leggyakoribb ICD komplikáció: nem adekvát (azaz nem malignus 
kamrai aritmia miatti), gyakran többszörös shock-leadás magas kamrafrekvenciával járó pitvari 
ritmuszavar vagy sinus tachycardia esetében. További ok lehet T-hulám oversensing (a nagy 
amplitúdójú T hullám felismerése a kamrai komplex dupla számolásához vezethet, így az ICD a ritmust 
kamrai tachycardiának vagy VF-nek tekinti a frekvenciakritérium alapján), elektróda törés, elektróda 
szigetelés sérülése, electrocauter használata, MRI, és elektromágneses interferencia (az elektródán 
keresztül nagyfrekvenciájú zajt érzékel a készülék, melyet VF-nek detektál és kezel). Elhárítás: Acut 
esetben az ICD-re helyezett mágnes felfüggeszti a detekciót, ezzel a terápiát (további sokk-leadást) is, 
de a brady-ingerlést nem. A készülék ismételt aktiválásához fel kell emelni a mágnest. A készülék 
átprogramozása, esetleges gyógyszerváltás indokolt. A T-hullám oversensing egy úgynevezett T-hullám 
blanking megnyújtásával küszöbölhetı ki.  

● Ineffective cardioversio: Okok: Nem megfelelı energiájú sokk, defibrillációs küszöb emelkedése 
(antiaritmiás szerek pl. amiodarone, flecainide, phenytoin tartós alkalmazása esetén), elektróda 
környéki myoacrdialis infarctus, elektróda elmozdulás. Régebben implantált készülékeknél defibrillátor 
patcheket is beültettek thoracotomiából, ezek törése is okozhatja. Elhárítása: magasabb energiájú sokk 
beprogramozása, acutan extern cardioversio/defibrilláció.  

● Ineffective ATP: a beprogramozott ATP nem képes a kamrai tachycardia terjedésébe esı 
myocardiumterületet referakter szakba kényszeríteni, ezzel megállítani a kamrai tachycardiát. 
Elhárítása: ICD átprogramozása.  

● Ritmuszavar akceleráció: Esetenként az antitachycardia ingerlés a VT-t VF-be akcelerálja, így a 
készülék a beteget defibrillálja. Elhárítás: ICD átprogramozása, gyógyszeres kezelés a ritmuszavarok 
elıfordulási gyakoriságának csökkentésére.  

● Incessant VT (sikeres ritmus-conversiot követıen néhány normál ütés után ismét induló VT) vagy 
elektromos vihar (24 órán belül minimum 3 alkalommal fellépı, terápiát igénylı kamrai 
tachyarrhythmia) sorozatos antitachycardia ingerléshez, a beteg számára fájdalmas sorozatos sokk-
leadáshoz, hemodinamikai megingáshoz vezet. Ellátása: Az ICD detekciójának felfüggesztése mágnes 
ráhelyezésével, a sorozat DC sokk, ill. a készülék gyors lemerülésének megelızése céljából, 



antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés, teljes CPR készültség, a beteg sedalása, teljes hemodinamikai 
monitorozás, indokolt esetben gépi lélegeztetés, reverzibilis okok elhárítása (elektrolit eltérések, 
metabolikus elcsúszás, katekolamin hatás, ACS, thyerotoxicus krízis, CHF acut progressioja). A beteg 
stabilizálását követıen fel kell venni a kapcsolatot elektrofiziológus kardiológussal a készülék 
programozása, ill. esetleges katéterabláció céljából.  
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EFV: elektrofiziológiai vizsgálat;  
NYHA: New York Heart Assosiation stádiumbeosztás; PF pitvarfibrilláció;  
 
 
Kulcsszavak:  
Ventricularis tachycardia, ventricularis fibrillation, implantálható cardioverter defibrillator 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 
CABG: coronary-aortic bypass grafting 
CLQTS: congenitalis hosszú QT syndroma;  
CRT: cardiac resynchronisation therapy  
DCM: dilatatív cardiomyopathia 
EF: ejekciós frakció  
EFV: elektrofiziológiai vizsgálat 
gysz: gyógyszer 
HOCM: hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia 



HUTT: head up tilt table test 
HV: His-és V (kamrai) potenciál közötti idı 
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 
WPW: Wolff-Parkinson-White syndrom 
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III./6.6. Akut/krónikus szívelégtelenség kezelése 
 
III./6.6.1. Tanulási célok 
 
A fejezet célja: 
● Megérteni a szívelégtelenség patomechanizmusát 
● Felvázolni a szívelégtelenség tüneteit, klinikai megjelenési formáit 
● Megismerni a szívelégtelenség kezelésének fontos lépéseit 
● Megérteni az akut és krónikus szívelégtelenség terápiás lépéseinek okait 

 
III./6.6.2. Kompetencia 
 
A hallgató a fejezet elsajátításával képes lesz a szívelégtelenség felismerésére, 
érteni fogja a szívelégtelenség patomechanizmusát, ismerni fogja az akut és 
krónikus szívelégtelenség kezelésének korszerő terápiás lépéseit, képes lesz az 
egyes terápiás lépések indikációinak felállítására, azok alkalmazásának 
gyakorlatba való átültetésére. 
 
III./6.6.3. Bevezetés 
 
A szívelégtelenség egy komplex klinikai szindrómát jelöl, mely során romlik a 
szív pumpafunkciója, zavart szenved a szív neuroendokrin regulációja, ill. a 
töltınyomások emelkednek. Elıfordulása egyre gyakoribb a fejlett országokban, 
ezért felismerése és adekvát kezelése nagy fontossággal bír. Az akut kórházi 
felvételek 5 %-a, a krónikus ágyak elfoglalásának 10 %-a történik szívelégtelenség 
miatt. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy bár egyes betegek a kórállapot 
elırehaladottságától függıen akár évekig is élhetnek, de általánosságban 
elmondható, hogy a betegek 50 %-a 4 éven belül meghal. 
A szívelégtelenség prevalenciája az egész populációra nézve 2-3 %, idısebb 
korcsoportban azonban eléri a 10-20 %-ot is. A fiatalabb korosztályban 
gyakrabban fordul elı férfiak körében, tekintettel arra, hogy a coronaria-betegség 
elıfordulása is magasabb férfiaknál ebben az életkorban. 
 
Kulcsszavak: krónikus szívelégtelenség, akut szívelégtelenség, patofiziológia, 
gyógyszeres terápia, eszközös terápia 
 
III./6.6.4. A szívelégtelenség definíciója 
 
Az elmúlt ötven évben számos definíció született a szívelégtelenség 
meghatározására. Gyakorlati megközelítés szempontjából leginkább a következı 
defínició alapján határozható meg a kórkép:  
Szívelégtelenségrıl akkor beszélünk, ha a szív pumpafunkciójának romlására 
utaló tünetek, klinikai jelek, és a szív struktúrájának károsodására utaló vizsgálati 
eltérések észlelhetıek. 
● Tünetek: dyspnoe, fáradékonyság, bokák duzzanata 
● Klinikai jelek: tachycardia, tachypnoe, pangás a tüdıben, pleuralis 

folyadék, tágult nyaki vénák, ödéma, hepatomegalia 
● Struktúrális károsodásra utaló eltérések: cardiomegalia, szívzörej, 

kóros eltérés a szívultrahangon, magas BNP szint 
 

1_tablazat_3.6.6_fejezet.jpeg 
1. táblázat: a szívelégtelenség leggyakoribb megjelenési formái 
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III./6.6.4.1. A szívelégtelenség osztályozása 
 
Idıbeli lezajlás szerint: 
● Új megjelenés: elsı manifesztáció, akut szívelégtelenség 
● Átmeneti szívelégtelenség: bizonyos kórkép (nem megoldott coronaria-

syndroma, myocarditis...) miatt idılegesen fennálló szívelégtelenség, mely 
hosszabb távú kezelést is igényelhet  

● Krónikus szívelégtelenség: perzisztáló, romló, hosszú távú kezelést 
igénylı kórkép 

 
Diastolés és systolés szívelégtelenség 
Gyakran beszélünk diastolés vagy systolés szívelégtelenségrıl. Diastolés 
szívelégtelenség esetén gyakori, hogy szívelégtelenség jelei állnak fenn, az EF 
(ejekciós frakció) azonban nagyobb, mint 40-50 %. Ilyenkor a szív dilatációs 
képessége romlik, szemben a systoles szívelégtelenséggel, amikor a szív 
kontraktilitása csökken. A diastoles szívelégtelenség helyett gyakran használjuk a 
“szívelégtelenség megtartott ejekciós frakcióval” kifejezést. A betegek 
többségénél mind diastolés, mind systolés funkciózavar fennáll.  
 
Elıreható és hátraható szívelégtelenség 
A klinikai képtıl függıen beszélhetünk ún. elıreható szívelégtelenségrıl, amikor 
hypotonia, a szövetek perfúziójának romlása, „low-cardiac output” syndroma, 
sokk alakul ki, ezzel szemben a hátraható szívelégtelenségnél általában a 
vérnyomás és a perifériás perfúzió kielégítı, és a pangásos jelek (pulmonalis vagy 
perifériás ödéma) dominálnak. 
 
III./6.6.4.2. A szívelégtelenség etiológiája 
 
A szívelégtelenség kialakulásának legfontosabb tényezıje, hogy a szívizom 
károsodik, vagy mennyisége csökken. 
Leggyakoribb okok: 
● Myocardialis betegségek: coronaria-betegség, hypertonia, 

immun/gyulladásos kórképek, metabolikus/infiltratív kórképek, endokrin 
kórképek, toxikus okok, idiopathias 

● Pericardialis ok 
● Arrhytmia 
● Vitium 
● Cardiomyopathia 
● „High-output” állapotok: anaemia 
● Volumen túlterhelés: veseelégtelenség 

 
III./6.6.5. A szívelégtelenség patomechanizmusa 
 
Általánosságban elmondható, hogy a szívelégtelenség kialakulásának legfontosabb 
tényezıje a bal kamra funkciójának romlása, melynek köszönhetıen a cardiac 
output csökken. Ez különféle kompenzatorikus neurohormonális utak aktivációját 
eredményezi. A szimpatikus aktivitás fokozódik, tachycardia, a kontraktilitás 
növekedése, és a periferiás rezisztencia növekedése következik be, melynek célja a 
perctérfogat megırzése. Hosszú távon az állandó katekolamin-aktivitás a β-
receptorok down-regulációjához vezet, mely a szimpatikus aktivitás további 
fokozódását eredményezi. 
A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer szintén aktiválódik, mely további 
vazokonstrikciót, folyadék- és sóretenciót eredményez. Fokozódik a natriuretikus 
peptid felszabadulása is: feszülés hatására ANP a pitvarokból, BNP a kamrákból 
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szabadul fel, melyek számos hatást fejtenek ki a szívre, vesékre és központi 
idegrendszerre. Fı hatásuk többek közt az, hogy natriurézist és vazodilatációt 
okoznak, mintegy antagonizálva az angiotenzin II hatását, és ellenhatva a 
volumentúlterhelésnek. 
 
Mindezek mellett a szívizom dilatálhat, és/vagy ún. remodelling mehet végbe, 
mely során a myocardium átalakul, koncentrikus vagy excentrikus hypertrophia 
alakul ki az egészséges szívizomzaton, míg a kórosan érintett rész (pl. 
ifnarktálódott terület) elvékonyodik.  
 
III./6.6.6. Diagnózis 
 
A szívelégtelenség felismerését a panaszokon, tüneteken, és a klinikai képen kívül 
számos diagnosztikai eszköz segítheti, bár eddig egyik eszköz esetében sem 
sikerült erıs evidencia-szintő vizsgálattal alátámasztani azok létjogosultságát. 
Ennek ellenére, ha a szívelégtelenség gyanúja fennáll, a következı vizsgálatok 
elvégzése szükséges: 
● EKG: a legtöbb esetben találunk kóros eltérést 
● Mellkas-röntgen: pulmonalis ödéma jelei, cardiomegalia lehetnek jelen 
● Laboratóriumi vizsgálatok: vérkép, szérum elektrolitok, vesefunkció, 

májfunkció, vércukor, ANP és BNP (atriális és agyi natriuretikus peptid – 
szintjük szívelégtelenségben jelentısen nı) 

● Szívultrahang: minden esetben, ha szívelégtelenség gyanúja áll fenn, 
kötelezı elvégezni 

● Egyéb, kiegészítı vizsgálatok: pl. szív MR, CT, tüdıfunkció, terheléses 
vizsgálat, Holter-EKG 

● Coronarographia: rutinszerőren nem javasolt, elvégzése akkor szükséges, 
ha az etiológia tisztázása, ill. revaszkularizáció szükséges 

 
III./6.6.7. A krónikus szívelégtelenség kezelése 
 
A krónikus szívelégtelenség kezelésének három alappillére van: életmódváltozás, 
gyógyszeres terápia, valamint az eszközös terápia és sebészeti beavatkozás. 
 
III./6.6.7.1. Életmódváltás 
 
Az életmódváltás a morbiditás és mortalitás csökkenését eredményezi. Számos 
dolgot foglal magában, melyekre pácienseinket bíztatnunk kell: többek közt a 
tünetek korai felismerését, a beteg súlyának monitorozását, a nátrium- és 
folyadékbevitel megszorítását, az alkoholbevitel csökkentését (maximum 10-20 
g/nap), a dohányzás felfüggesztését, rendszeres testmozgást. 
 
III./6.6.7.2. Gyógyszeres terápia 
 
ACE-gátlók 
Abban az esetben, ha egyéb kontraindikáció nem áll fenn, indokolt adagolása, ha 
szívelégtelenség tünetei állnak fenn, és az EF ≤ 40 %. Javítja a bal kamra funkciót, 
csökkenti az újabb kórházi felvétel esélyét és a kórkép progresszióját, valamint 
javítja a túlélést. A végleges dózis felállítása 2-4 hét alatt történjen, az adag 
fokozatos emelésével a vesefunkció folyamatos kontrollja mellett. 
Kontraindikációk: angio-ödéma az anamnézisben, két oldali a. renalis stenosis, 
súlyos aorta-stenosis, rossz vesefunkció. 
 
Béta-blokkolók 
Egyéb kontraindikáció híján szintén indokolt minden olyan esetben, amikor a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szívelégtelenség tünetei fennállnak, és az  EF ≤ 40 %. Szintén igaz, hogy javítja a 
túlélést, csökkenti a kórházi visszavételek számát, és javítja a bal karma funkciót. 
Alacsony dózissal kezdjük adagolását, majd a beteg toleranciájától függıen hetek 
alatt építsük fel a végleges dózist. 
Kontraindikációk: asthma bronchiale (COPD nem kontraindikáció), másod- vagy 
harmadfokú AV-blokk, sick-sinus syndroma, sinus bradycardia. 
 
Aldoszteron antagonisták (spironolakton) 
Adagolása azon betegeknél javasolt, akiknél a szívelégtelenség súlyos tünetei 
állnak fenn, és az EF ≤ 35 %, ill. a beteg NYHA III-IV stádiumban van. 
Ha a korábban említett terápiát egészítjük ki vele, javítja a túlélést, csökkenti a 
kórházi felvételek számát.  
Adagolását 25 mg dózissal kezdjük, majd hetek alatt fokozatosan emeljük a 
vesefunkció és az ionok folyamatos kontrollja mellett. 
Kontraindikációk: magas szérum kálium-szint, azotaemia, kálium megtartó 
diuretikumok, ACE-gátló és angiotensin-blokkoló kombinációja. 
 
Angiotenzin-receptor blokkolók 
Adása azokban az esetekben javasolt, ha a beteg szívelégtelenség tüneteit mutatja, 
az     EF ≤ 40 %, és nem reagál adekvátan az ACE-gátló, beta-blokkoló és 
aldoszteron antagonista kombinált terápiára, ill. ha a beteg nem tőri az ACE-gátlók 
szedését. Javítja a bal kamra funkciót, és csökkenti a kórházi felvételek számát. 
Végleges adagja szintén több hetes titrálással állítandó be. 
 
Hydralazin és izoszorbid-dinitrát 
Adagolása akkor indokolt, ha a beteg szívelégtelenség tüneteit mutatja, és az  EF ≤ 
40 %, valamint intolerancia áll fenn az ACE-gátlókkal és angiotensin-receptor 
blokkolókkal szemben. Mindemellett adása javasolt lehet akkor is, ha a fenn 
említett gyógyszerek kombinációja ellenére is progresszió mutatkozik a beteg 
állapotában. 
 
Digoxin 
Azon betegeknél, akiknél szívelégtelenség és pitvarfibrilláció együttesen állnak 
fenn, frekvenciakontroll céljából digoxin alkalmazható béta-blokkolóval 
kiegészítve. 
Sinus-ritmus esetén is adható, ha a korábban említett gyógyszerek 
kombinációjával nem érjük el a várt eredményt. 
Kontraindikációk: másod- vagy harmadfokú AV-blokk, pre-excitációs szindróma, 
digoxin-intolerancia. 
Dózisa szintén titrálandó, sinus-ritmus és stabil beteg esetén telítı dózis nem 
szükséges. 
 
Diuretikumok 
Adásuk akkor szükséges, ha a szívelégtelenség tünetei ödémával, pangással együtt 
járnak. 
Adagolásuk szintén fokozatosan felépítve történjen, a vesefunkció folyamatos 
monitorozása mellett. 
 
Antikoagulánsok 
Antikoagulálása akkor szükséges, ha szívelégtelenség állandó, perzisztáló, vagy 
paroxizmális pitvarfibrillációval társul. 
 
Trombocyta-aggregáció gátlók 
Pitvarfibrilláció esetén mindenképp antikoagulálás választandó, a trombocyta-
aggregáció gátlók adása nem elegendı. Nincs arra sem bizonyíték, hogy a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trombocyta-aggregáció gátlók csökkentik az atherosclerosis kialakulását ebben a 
betegcsoportban. 
 
Sztatinok 
Idıs betegek esetén meggondolandó adásuk szívelégtelenségben is, mivel 
csökkentik a kardiális ok miatt bekövetkezett kórházi felvételek számát. 
 
III./6.6.7.3. Eszközös terápia és sebészeti beavatkozás 
 
Abban az esetben, ha a szívelégtelenség oka intervenció vagy sebészi beavatkozás 
során megszüntethetı, a beavatkozásokat el kell végezni. Ide tartoznak a 
koszorúerek megnyitására/áthidalására vonatkozó beavatkozások, billentyő 
korrekciók, pacemaker és ICD beültetés, valamint a reszinkronizációs terápia. 
Utóbbi csökkenti a mortalitást és a morbiditást azon NYHA III-IV stádiumú 
betegeknél, akiknél a kombinált gyógyszeres kezelés nem vezetett eredményre.  
 
Végstádiumú szívelégtelenség esetén szívtranszplantáció válik szükségessé, mely 
növeli a betegek túlélését, terhelhetıségét, és életszínvonalát a konvencionális 
terápiához képest. 
Az utóbbi évtizedben rohamos fejlıdésnek indult a bal kamrai támogató eszközök 
(„left ventricular assist devices – VAD”) fejlesztése. Egyelıre még nem áll 
rendelkezésünkre elég randomizált kontrollált vizsgálat, amely egyértelmően 
bizonyítaná ezen eszközök elınyét, de az eddigi eredmények alapján két 
indikációs körben javasolt alkalmazásuk: ún. „bridging terápia” a 
szívtranszplantációig, valamint súlyos akut myocarditis. 
 
III./6.6.8. Akut szívelégtelenség 
 
Az akut szívelégtelenség azt jelenti, hogy a szívelégtelenség tünetei gyorsan 
alakulnak ki, vagy rövid idı alatt rosszabbodnak, így sürgıs beavatkozásra van 
szükség, hogy a folyamatot megállítsuk, és az állapot további progresszióját 
megelızzük. 
 
2_tablazat_3.6.6_fejezet 
2. táblázat: az akut szívelégtelenség leggyakoribb okai 

 

Az akut szívelégtelenség különféleképp jelenhet meg, leggyakoribb klinikai képei 
a következık: 
● Krónikus szívelégtelenség progressziója vagy dekompenzációja 
● Tüdıödéma 
● Hypertenzív szívelégtelenség 
● Kardiogén sokk 
● Izolált jobb szívfél elégtelenség 
● Akut coronaria szindróma és szívelégtelenség 

 
Kezdeti ellátás 
A kezdeti ellátás a beteg szoros monitorozását, vitális paramétereinek 
stabilizálását, és szervfunkcióinak megtartását, esetleges pótlását foglalja 
magában. 
A következı vizsgálatok elvégzése szintén az elsıdleges ellátás része: EKG, 
mellkas-röntgen, vérgázanalízis, laboratóriumi vizsgálatok, szívultrahang. 
A betegeknél történjen folyamatos vérnyomás monitorozás, amennyiben lehet, 
inavzív módon. A. pulmonalis katéter használata rutinszerően nem javasolt, 
azokban az esetekben lehet szükséges, ha a keringési elégtelenség kardiális oka 
kérdéses, nem egyértelmő.  
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Kérdés 
 
Hogyan kezeljük a balszívfél 

elégtelenség miatt 

tüdıödémában szenvedı 

beteget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 
 

Coronarographia elvégzése abban az esetben jön szóba, ha a szívelégtelenség 
hátterében akut coronaria syndroma valószínősíthetı, és nem áll fenn a 
vizsgálatnak kontraindikációja. 
 
Az akut ellátás specifikus lépései 
 
● Oxigén-egyensúly optimalizálása: törekedjünk legalább 95 %-os 

szaturáció elérésére. 
● Pozitív nyomású lélegeztetés: amennyiben lehet, noninvazív módon, 5-7,5 

H2Ocm-es PEEP alkalmazásával (óvatosan jobb szívfél elégtelenség 
esetén) végezzük. 

● Morfin és analógjai: mellkasi fájdalom, dyspnoe, anxietás esetén pozitív 
hatással bír, 2,5-5 mg dózisban titrálandó a légzés monitorozása mellett. 

● Kacsdiuretikumok: folyadékterhelés, pangás esetén javasolt 20-40 mg 
furosemid adása, mely ismételhetı attól függıen, hogy a beteg 
rendszeresen szed-e diuretikumot, illetve hogy a kezdeti dózissal milyen 
hatást értünk el. 

● Vazodilátorok (nitrát, nátrium-nitroprusszid) adhatók, ha a 
szívelégtelenség nem jár hypotoniával. Ezek csökkentik az elı- és 
utóterhelést, a szisztémás vaszkuláris ellenállást, és javítják a dyspnoe-t. A 
nitrát adható sublingualisan, vagy folyamatos infúzióban 10-20 µg/min 
dózisban indítva. 

● Inotróp szerek: low-cardiac output syndroma esetén (alacsony vérnyomás 
és/vagy alacsony szívindex) indokoltak, hypoperfúzió és pangás jeleivel, 
melyek a már fenn említett terápiás lépések ellenére is fennállnak.  
 

3_tablazat_3.6.6_fejezet 
3. táblázat: az akut szívelégtelenség kezelésében használatos pozitív inotróp szerek 

 

Ellátás az egyes klinikai megjelenési formák esetén 
 
● Krónikus szívelégtelenség progressziója vagy dekompenzációja: 

valószínőleg vazodilátorok, kacsdiuretikumok adása lesz szükséges, 
amennyiben low-cardiac output áll fenn, inotróp szerek adandók. 

● Tüdıödéma: morfin, vazodilátorok, kacsdiuretikumok választandók, ha a 
beteg vérnyomása nem alacsony (ebben az esetben inotróp szerek 
szükségesek), oxigenizációs zavar esetén pedig oxigén és noninvazív 
lélegeztetés javasolt. 

● Hypertenzív szívelégtelenség: vazodilátorok és kacsdiuretikumok az 
elsıként választandók. 

● Kardiogén sokk: folyadéktöltés (ún. „fluid-challange”), inotróp szerek, 
majd ha ezek nem eredményeznek kielégítı perfúziót, intraaortikus ballon 
pumpa, és egyéb mechanikus keringéstámogató eszközök (VAD) 
alkalmazása válik indokolttá. 

● Izolált jobb szívfél elégtelenség: A beteget mindenképpen jól kell 
oxigenizálni a hipoxiás pulmonális vazokonstrikció elkerülése érdekében 
(O2, ha kell lélegeztetés). A pulmonális vazokonstrikció nehezíti a jobb 
kamra munkáját. „fluid challange” és pozitív inotróp szerek kombinációja 
általában kielégítı terápiát jelent. Nem szabad a jobb kamrát túltölteni sem. 
A jobb kamra afterload csökkentésére szóba jön NO, vagy prostacyclin 
inhalálás. Különösen fontos, hogy a tüdıemboliát kizárjuk ebben az 
esetben. 

● Akut coronaria szindróma és szívelégtelenség: coronarographia 
elvégézése ebben az esetben indokolt. 
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392-401. old. 
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III./6.7. Cardiomyopathiák 
 
A fejezet célja az egyes cardiomyopathiák besorolásának és ethiológiájának megismerése, mivel a 
kezelésük más és más. Mivel a restriktív cardiomyopathiáknak és az arrhythmogen job kamrára nincs külön 
fejezet, így ezen fejezet végén tárgyaljuk ıket. 
 
A cardiomyopathia (CMP) a szívizomzat betegsége, mely különféle strukturális és funkcionális (systoles 
és/vagy diastoles mőködészavar) megjelenést mutat, hátterében gyakran genetikai okkal. A 
cardiomyopathiát okozhatják gyakori cardiovascularis betegégek, mint pl. hypertonia, ischaemiás 
szívbetegség, szívbillentyő betegség is. Fontos a besorolás és etiológiának megfelelı kezelés kialakítása 
miatt. A CMP típusa meghatározásának kulcspontja az echocardiographia, egyes esetekben a szív MRI ill. 
CT alkalmas a speciális szöveti/strukturális eltérések meghatározására. Klasszifikációt tekintve a World 
Health Organization és a International Society and Federation of Cardiology által létrehozott, majd egy 
nemzetközi konszenzus ajánlás 1996-ban publikált felosztását használjuk, mely elkülöníti a dilatatív, 
hypertrophiás, restriktív, aritmogén jobb kamrai és nem osztályozható CMP csoportokat. Meghatározhatóak 
olyan specifikus CMP-k, amelyek szisztémás betegségekhez vagy nem ischaemiás ill volumentúlterhelésen 
alapuló bal kamra dysfunctiohoz társíthatóak. Utóbbiakhoz sorolható a hypertensiv-, valvularis-, infectios-, 
endokrin (metabolikus, raktározási) eredető-, toxicus-, tachycardia indukálta-, peripartum-CMP.  
A CMP sokféle myocardialis rendellenesség talaján alakulhat ki, strukturális és funkcionális eltéréssel jár, 
gyakran genetikai oka azonosítható. El kell különíteni az ismert cardiovascularis okok miatt kialakult 
myocardialis betegségeket (hypertonia, ischaemiás szívbetegség, billentyőbetegségek)  
 
Restriktív kardiomyopathia  
Definíció szerint a myocardium nagyfokú merevsége miatt kialakuló diastoles funkciózavar jellemzi, 
megtartott systoles funkció mellett. A kamrai töltınyomások megemelkednek, a kamravolumenek kisebbek 
vagy normálisak. Következményesen a pitvari nyomások is megemelkednek, mely dilatatiot okoz. A 
diszfunkció oka myocardialis fibrosis, infiltratio, tárolási betegségek miatti myocardium rigiditás. Klinikai 
jellemzıje a csökkent cardiac output, elsısorban jobb szívfél elégtelenséggel társulva.  Mellkasrtöntgen en 
normális szívkontúr mellett pulmonalis congestio jelei, pleurális fluidum látható, EKG-n jobb szívfél 
terhelés mellett low-voltage látható. Echocardiographia normál vagy csökkent mérető kamrákat dilatált 
pitvarokat, mitrális és ticuspidalis regurgitatiot, restrictiot jellemzı magas E-hullámot, gyors deceleratios 
idıt igazol. Szívkatéterezés coronaria betegség igazolása céljából, ill. etiológia tisztázása céljából (biopsia) 
végezhetı. A betegség kezelésének alapja az etiológia szerinti kezelés, kiegészítve a sinus ritmus fenntartó 
kezeléssel, ill. szívelégtelenség elleni kezeléssel. Fontos megjegyezni, hogy e betegségben a béta-blokkoló 
és Ca-inhibitor kezelés kerülendı. Pitvarfibrillatio esetén anticoaguláns kezelés is indokolt. Restriktív 
kardiomyopathia jellemzı oka az amyloidosis, ill. az endomyocardialis fibrosis (pl. Löffler-féle 
endocarditis parietalis fibroplastica, hypereosinophil syndroma. 
 
Arrhythmogen jobb kamrai cardiomyopathia vagy dysplasia (ARVD) 
Jellemzıje a malignus ritmuszavar miatti hirtelen szívhalál, olyan fiataloknál, akiknek jó bal kamra 
funkciójuk van és nincs ismert szívbetegségük. Családon belüli halmozódással jelentkezik az esetek 30-
50%-ában. Az ARVD ismeretlen etiológiájú CMP, melyben a szívizomzat zsíros infiltrációja elsısorban a 
jobb kamrát érinti, de a bal kamrára is terjedhet, a jobb kamra dilatatioját, a jobb kamra falának 
elvékonyodását okozza. A myocardium progresszív dystrophiájának következménye a myocardium-
pusztulás és regenerálódás, fibroticus átalakulás, mely az elektrofiziológiai inhomogenitást okozza. Az 
ARVD elsı tünete gyakran a fiatalkori malignus kamrai ritmuszavar, ritkábban a jobb szívfél elégtelenség. 
Az arrhythmia reentry mechanizmusú, kiváltásában szimpatikotonia biztos szereppel bír (stressz, fizikai 
terhelés). ARVD-vizsgálatok akár 20%-os mortalitásról számolnak be, a hirtelen szívhalál kockázata magas 
a fiatalkorban felismert alapbetegség, az elszenvedett arrhythmia, syncope esetében. A progresszív 
szívelégtelenség prediktora a jobb Tawara szárblokk kialakulása. Az EKG-n sinus ritmus mellett inkomplett 
vagy komplett jobb Tawara szárblokk, V1-3ban inverz T hullámok, V1-ben epsilon-hullám (QRS végén, az 
ST szakaszon kis pozitív kitérés), ill. BTSZB-morfológiájú kamrai extrasystole látható. Echocardiographia 
sok esetben nem hoz diagnózist ARVD irányában, azonban ma már szív MRI vizsgálattal jól 



 

 

diagnosztizálható a myocardium strukturális eltérése. Ventriculographia jobb kamrai hypertrophisalt 
trabeculácat, a kamrafal aneurizmatikus tágulatait, segmentalis falmozgászavarokat mutat. 
Szívelektrofiziológiai vizsgálattal a syncope hátterében a malignus ritmuszavar szinte 100%-ban igazolható 
ill. dokumentált bal Tawara szárblokkos ritmuszavar esetén reprodukálható. Az ARVD diagnosztikus 
kritérium rendszerét McKenna és mtsai dolgozták ki, ma is ezt alkalmazzuk. Az ARVD kezelésének alapja 
a fizikai aktivitástól való eltiltás, antiarrhythmiás kezelés. Hatékony a béta-blokkoló kezelés mellett a d,l-
sotalol, ill. amiodaron therapia. Eszközös kezelés radiofrekvenciás abláció, és ICD kezelés formájában 
indokolt, az arrhythmia sebészet háttérbe szorult. Progresszív jobb szívfél elégtelenség esetében 
szívtransplantatio jön szóba.  
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III./6.7.1. Dilatatív cardiomyopathia (DCM) 
 

Jellemzıje a szívizom contractilitásának, így pumpafunkciójának romlása, mely többnyire irreverzibilis 
myocardium károsodáson alapul. Szívizomrostok megnyúlása és kamrafal elvékonyodása a szívüregek 
dilatatiojához ill. hegterületek kialakulásához vezet, emelkedik a végdiasztolés nyomás. A hegterületek 
elektromos inhomogenitást hoznak létre, kedvezve az arrhythmiák kialakulásának. A DCM etiológia szerinti 
felosztása: idiopathiás, familiáris/genetikus, vírusos/immuneredető, toxicus/alkoholos, olyan szívbetegség, ahol 
a dysfuctiot nem magyarázzák abnormis telıdési viszonyok. Jelenlegi ismereteink szerint a familiáris forma 
25-30%-ban fordul elı, klinikai manifesztációt tekintve a familiáris forma mortalitása magasabb. 
  
DCM klinikai diagnóziának felállítása 
Vezetı tünet a fokozatosan romló terhelhetıség, fáradékonyság, elırehaladottabb esetben cardialis 
decompensatio, a szív elıre- és hátraható elégtelen pumpafunkciója miatt csökkent szervperfusio, pulmonalis 
oedema, ill. megemelkedett vénás nyomások, perifériás pangás(hepatomegalia, anasarca). A szív 
ausculatiojával galoppritmus, mitralis és tricuspidalis regurgiatio systoles zörejei hallhatóak. Pontos diagnózis
felállításának eszköze az echocardiographia: a DCM-et dilatált kamrák és pitvarok, elvékonyodott 
kamraizomzat, csökkent ejekciós frakció, funkcionális regurgitatiok, bal kamrai végdiastoles 
nyomásemelkedés, végsystoles volumenemelkedés jellemzi. E kórképben gyakran kialakuló intracavitalis 
thromus echocardiographiával felfedezhetı, de pontos képet a transoesophagealis vizsgálat ad ezirányban. 
Mellkasröntgen vizsgálat cardiomegaliát, pnagásos tüdırajzolatot, pleurális fluidumot igazolhat, de önmagában 
ez alapján a DCM diagnózisát nem állíthatjuk fel. EKG lehet normális, ill mutathatja bal kamra hypertrophia 
jeleit, vagy bal Tawara szárblokkot secunder ST-T eltérésekkel. A fent említett hegesedés proarrhythmiás 
hatású, supraventricularis és ventricularis extrasystolia ill. nem tartós megfutások mellett gyakori a 
pitvarfibrillatio, mely utóbbi számos esetben a DCM elsı vezetı tünete. A DCM malignus kamrai 
ritmuszavarok kialakulásának is alapja lehet. A betegség etiológiájának tisztázásában ma már vezetı 
diagnosztikus eljárás az invazív szívkatéterezés: a coronarographia a koszorúserek stenosisait, occlusioit 
mutathatja vagy zárhatja ki (ischaemiás vs. Non ischaemiás DCM) és revscularisatios lehetıséget is ad, a 
szívizom biopsia szövettani vizsgálathoz szolgáltat mintát (immun-, viralis-, tárolási etiologia).  
A DCM klinikai progresszióját tekintve a kezelés nélkül a túlélés 5, maximum 10 év. Etiológiai és tüneti 
kezelés mielıbbi megkezdése. A mortalitást meghatározza a cardialis decoompensatio progressziója, az 
intracavitalis thrombusokból induló embolisatio (kis- és nagyvékör!) ill. a supraventricularis és ventricularis 
arrhythmiák kialakulása.  
 
DCM kezelése 
Oki therapia ischaemiás szívbetegség kezelése, revascularisatio, toxicus okok, noxák eliminálása, fizikai
kímélet. A gyógyszeres kezelés alappillérei a béta –receptor blokkoló, az ACE-inhibitor, az aldoszteron  
antagonista, diuretium, antcoaguláns/antithromboticus  kezelés. A béta-blokkolók egyrészt frekvenciakontrollt 
és antiarrhythmiás profilaxist biztosítanak, másrészt a decompensatio miatt fellépı kóros endogén katekolamin 
reflex-választ védik ki a receptorok lefedésével, a szignifikáns morbiditás és mortalitás csökkentı hatást nagy 
randomizált vizsgálatok bizonyították. Az ACE-inhibitorok ugyancsak a kóros vasoconstrictor 
reflexmechanizmusba beavatkozva csökkentik a mortalitást, javítják a betegek tüneteit, ugyanígy a RAAS 
rendszergátlásával a spironolaktonok (verospiron, eplerenon). Mind a bétablokkolók, mind az ACE-gátlók 
dózisa lassan (mintegy 2-4 hetes idıközönként duplázva a dózist) titrálandóak a tolerálható maximumig. A 
therapia kiegészíthetı digitalissal, jelen ajánlások értelmében maximum 1.0 ng/ml szérumszint          a 
kívánatos (napi 0.125-0.25 mg digoxin/die maximum). Hypertoniához társuló szívelégtelenség kezelésében a 
dihydralazin, ill. amlodipin alkalmazható. A DCM-mel társuló ritmuszavarok kezelésében a therapiás 
lehetıségek redukálódtak, a legtöbb antiarrhythmiás szerrıl bebizonyosodott, proarrhythmiás, így mortalitás 
növelı hatásuk, gyakorlatilag a béta-blokkolók mellett az amiodaron választható a sinus ritmus fenntartására. 
Eszközös kezelési eljárásként megfelelı indikációval a pitvarfibriláció radiofrekvenciás ablációja visszaállítva 
a sinus ritmust javíthatja a pumpafunkciót.  Mindemellett tartós kamrai tachcardia , ill. kamrafibrillatio estén 
secunder preventios, míg csökkent EF és postinfarctusos állapot esetében primer preventios ICD kezelés 
indokolt. Optimális gyógyszeres kezelés mellett meglévı interventricularis vezetési zavar (bal Tawara 
szárblokk) esetén reszinkronizációs pacemaker vagy defibrillátor kezelés javasolt. A DCM súlyos progressioja 



 során végsı megoldásként bridge-therapiaként intraaorticus ballonpumpa-, extracorporalis membran 
oxigenator, ill. ventricualris assist device kezeléssel kíséreljük meg a beteget a szívtransplantatioig eljuttatni.  
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III./6.7.2. Hypertrophiás cardiomyopathia (HCM) 
 
Ethiológia, pathogenesis 
A szívizomzat diffúz, elsısorban örökletes (autoszomális domináns) megvastagodása, melynek alapja a 
myofibrilláris proteinek mutatioja és rendezetlensége kötıszövetes szaporulattal és szöveti ATP-hiánnyal 
együtt. Az utóbbi évtizedekben számos génmutációhoz köthetı a kórkép, ennek felsorolása meghaladja fejezet 
terjedelmét. A hypertrophia lokalizálódhat a septalis regiora, de lehet izoláltan csúcsi megjelenéső is. Mintegy 
20-30%-ban bal kamra kiáramlási obstructioval is jár (HOCM), dinamikus kiáramlási obstructiot hozhat létre a 
mitralis billentyő elülsı vitorlájának kóros systolés „belibbenése” a kiáramlási pályába. A betegség 
prevalenciája 0.3-0.5%, jellemzıen fiatalkorban manifesztálódik, életkorral a hypertrophia fokozódik, a bal 
kamra funkció romlik, diastoles disfunctio jön létre. Ennek alapja a diastole aktív és passzív fázisának együttes 
zavara, a relaxációban kulcsszerepet játszó Ca-ATPáz pumpa alacsony szöveti szintje, a relatív ATP -hiány ill. 
a hypertrophia miatt létrejövı csökkent complience. A HCM kb. 10%-a DCM-be megy át és systoles 
funkciózavarral is társul. HOCM-ben az obstructio miatt nyomásgrádiens jön létre elsısorban a kiáramlási 
pálya (subaorticus stenosis) magasságában, de ritkábban apikálisan is megjelenhet. A nyomásgrádiens mértéke 
egyenesen arányos a beteg tüneteivel. A mitrális billentyő kóros systoles bemozdulása a kiáramlási pályába 
magyarázható a billentyő kóros tapadásásval és a magas kiáramlási nyomás miatt létrjövı Venturi effektus az 
anterior vitorlát az anterior felhoz „szívja”. HCM-ben gyakori a hirtelen szívhalál, fiatal korban mintegy 2-5%-
os, felnıttkorban 1-2%-os mortalitással jár. Az arrhythmogenesisben az elektromos instabilitás prediszponáló 
faktora a hypertrophia miatti relatív ischaemia (csökkent coronaria flow, systole alatti arteria compressio, 
csökkent capillaris densitas, emelkedett vegdiastoles nyomás), myofibrilláris rendezetlenség, szöveti ATP-
hiány, és a kiáramlási obstructio. Az esetek 20-25%-ában jön létre pitvarfibrillatio, ugyanekkora arányban 
fordul elı nem tartós kamrai tachycardia, míg tartós kamrai arrhythmia jóval alacsonyabb elıfordulási 
gyakoriságú.  
 
HCM tünetei: 
dyspnoe, mellkasi fájdalom (gyakran atípusos), szédülés, palpitatio, eszméletvesztés, hirtelen szívhalál. 
Diagnózis felállításnak legfontosabb eleme az EKG, 24-48 órás Holter, echocardiographia. Utóbbi megerısíti a 
kamrafalak megvastagodását, csökkent balkamra-üreget, kóros diastolés funkciót, adott esetben a septalis 
hypertrophiát, mitrális billentyő obstructiv hatását (SAM-jelenség). Az EKG bal kamrai straint, balra deviáló 
fıtengelyt, secunder ST-T eltéréseket, mitralis P-hullámot, pitvari  és kamrai arrhythmiákat igazolhat.  
 
A HCM kezelése: 
Célja a diastoles funkció javítása, az obstructio – így a gradiens – csökkentése, az arrhythmiák megelızése, 
csökkentése és a hirtelen szívhalál kivédése. Elsıként választandóak a béta-receptor blokkolók és a Ca-
inhibitorok. Elıbbiek negatív chrono-, drono-, introp hatásuk miatt a diastoles (coronaria telıdési) idıt 
nyújtják, az oxigénellátást növelik, csökkentik a gradienst, mindemellett antiarrhythmiás hatást fejtenek ki. A 
Ca-inhibitorok luzitrop (relaxáció-fokozó) hatásuk miatt csökkentik a gradienst, javítják a diastoles funkciót. 
Kamrai ritmuszavarok esetén a béta blokkoló és amiodaron kombináció javasolt, mindemellett ICD kezelés 
indokolt. Sebészi-inteventios eljárás is rendelkezésre áll: a hypertrophiás septum myotomiája mellett ma már a 
septalis ágak selectiv katéteres etanol-ablatioja elérhetı, mely a septum infarctusát, majd remodellációját hozza 
létre.  
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III./6.7.3. Peripartum cardiomyopathia (PCMP) 
 
A terhesség harmadik trimeszterében és a terhesség után alakulhat ki a peripartum cardiomyopathia. 
Nem genetikai és nem familiaris okú ritka dilatatív cardiomyopathia forma, mely csökkent balkamra 
funkcióval és szívelégtelenséggel jár, egyéb cardialis ok nélkül. Mivel a PCMP kizárásos diagnózis, a 
diagnózis felállításához anamnézis, EKG, echocardiographia, labortesztek (cardilais necroenzimek, 
BNP, D-dimer, vesefunkció) szükségesek.  Mortalitása elérheti a 10%-ot, a legtöbb esetben azonban 
meggyógyul. Kezelése ugyanaz, mint a dilatatív cardiomyopathiáé, azzal a megfontolással, hogy az 
anya nem szoptathat az alkalmazandó gyógyszerek a gyermekre potenciálisan veszélyes 
mellékhatásai miatt.  
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Fontos 

 

Sinus ritmus megtartása 

 
III./6.8. Billentyő eredető szívbetegségek 
 
A cél az egyes billentyő betegségek által okozott pathophysiológiai 
folyamatok megértése és így a helyes kezelés megválasztása a sürgısségi és 
intenzív ellátásban. A klinikumban az egyes billentyő betegsége sokszor 
ugyanazt a tünetegyüttest váltják ki, de a kezelés alapelvei teljesen mások 
lehetnek a kiváltó betegségtıl függıen. 
 
III./6.8.1. Bevezetés 
 
A szívbillentyő betegségek hátterében régebben a reumás betegségek álltak. 
A fejlıdı országokban ez ma is így van. A fejlett országokban a billentyő 
insufficienciák hátterében a degeneratív betegségek vezetnek, míg a 
stenosisok esetén az idıs korra jellemzı billentyő kalcifikációk a vezetı ok.  
 
III./6.8.2. Mitrális stenosis 
 
Ethiológia: 

● Reumás, ez a leggyakoribb. 
● Masszív annuláris elmeszesedés. 
● Kongenitális. 
● Veleszületett metabolikus betegségek (Fabry betegség, Hurler-Scheie 

szindróma. 
 
Pathogenesis: 
Normálisan a mitrális billentyő 4-6 cm2. 1,5 cm2-es area alatt 
nyomásgrádiens alakul ki a bal pitvar és kamra között. A bal pitvar 
megnagyobbodik, a növekvı nyomás miatti falfeszülés gyakran 
pitvarfibrillációt okoz. Az emelkedı pitvari nyomás áttevıdik a pulmonális 
érrendszerre és pulmonális pangás, nehézlégzés, pulmonális hipertónia 
alakul ki. A tartósan fennálló vénás hipertónia miatt bronchiális submucosus 
varixok alakulnak ki, melyek ruptúrája haemoptoehoz vezet. Késıi 
stádiumban a pulmonális artériás hipertónia alakul ki jobb szívfél 
hypertrophiával majd elégtelenséggel. Ekkor sokszor már irreverzibilis a 
betegség. Gyakori a paroxizmális pitvarfibrilláció, amely magas frekvencia 
esetén tüdıoedemát okoz. 
 
Tünetek: 

● Dyspnoe, orthopnoe, paroxizmális nochturnális dyspnoe. 
● Kifejezett mitrális elsı hang, opening snap és csúcsi krescendo késıi 

diastoles (praesystoles) zörej. 
● Haemoptoe. 
● EKG-n bal pitvari megnagyobbodás látszik, gyakori a 

pitvarfibrilláció. 
● A tüneteket gyakran friss pitvarfibrilláció vagy terhesség váltja ki. 
● Elhanyagolt esetben vagy hirtelen megterhelésre, magas frekvenciára 

tüdıoedema alakulhat ki. 
 
Diagnózis: 
Szívultrahang bizonyítja a diagnózist és meghatározza a súlyosságot. 1 cm2-
nél kisebb billentyő areanál mőtét indokolt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezelés: 

 
● Fontos a sinus ritmus megtartása, illetve helyreállítása. Ennek 

érdekében β-blokkolót digitalist, amiodaront adhatunk. 
● Ha a beteg pitvarfibrillál alvadás gátlónak cumarin tipusú 

anticoagulánst adunk. 
● Dekompenzáció esetén vízhajtó szükséges. 
● 1 cm2 area esetén elektív mőtét, vagy percutan ballon 

valvuloplasztika szükséges (ez utóbbi esetben az artéria femorálison 
felvezetett ballon katéterrel tágítják a mitrális billentyőt. 

 

Tüdıoedema:  

 
● O2 adása 
● sürgıs elektromos  cardioverzió szükséges (4,5 cm-nél nagyobb 

pitvar esetén kétséges a siker). Ha nem sikerül, akkor frekvencia 
kontrollra kell törekedni digitálissal, amiodaronnal.  

● Inotróp szerek (milrinon, dopamin, vigyázzunk a β-izgatók 
tachicardizáló hatására) szükségesek lehetnek.  

● Vízhajtó: (furosemid, etacrinsav) 
● Ha az oxigenizáció romlik, respirátor kezelés válhat szükségessé. 
● Az afterload normális szinten tartása szükséges, szisztémás 

vazodilatátor adásának nincs értelme, ellentétben a mitrális 
insufficienciához tartozó tüdıoedema kezelésével, mivel a 
tüdıoedemát nem a magas szisztémás érellenállás, hanem a magas 
transmitrális grádiens okozza. 

● Amennyiben nem sikeres a konzervatív kezelés, sürgıs mőtét, vagy 
ballon valvuloplasztika szükséges.  

 
III./6.8.3. Mitrális insufficiencia 
 
Ethiológia: 

 
● Myxomatózus degeneráció következményes mitrális vitorla 

prolapsussal és ínhúrruptúrával. Fejlett országokban a leggyakoribb. 
● Reumás billentyő betegség 
● Ischemiás szívbetegség, mely a papilláris izom degenerációját, 

ruptúráját okozza, illetve szívizomelhaláskor a szív kitágulásával 
járhat. 

● Endocarditis. A gyulladás billentyő destructiót okoz 
● Dilatatív cardiomyopathia. A szív és a billentyő szájadékok 

kitágulását okozza. 
 

1. mozgókép. Leszakadt ínhúr miatti mitrális insufficiencia 
 
Pathogenezis: 

 
Lassan kialakuló myxomatosus degeneráció esetén a betegség sokáig 
tünetmentes lehet, míg papilláris izom ruptúra, ínhúr szakadás, endocarditis 
következtében kialakuló akut mitrális insufficiencia esetén tüdıoedema 
alakul ki. Lassú kialakulás esetén fokozatosan nı a bal pitvari nyomás, 
tüdıben vénás pangás, a kitáguló bal pitvar miatt pitvarfibrilláció lép fel. A 
regurgitáló vér miatt a bal kamra volumen terhelt lesz, kitágul, funkciója 
károsodik. Szintén kialakulhat pulmonális hipertónia, jobb szívfél 
elégtelenséggel a késıi fázisban. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Dekompenzált mitrális 

insufficiencia esetén fontos az 

afterload csökkentés, vízhajtó és 

inotrop szer adása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Aorta stenosis esetén épp 

coronáriák mellett is anginázhat 

a beteg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tünetek: 

 
● Sokáig tünetmentes, vagy akutan tüdıoedemával jelentkezhet. 
● Dyspnoe, csökkent terhelhetıség, fáradékonyság jellemzi. 
● Pansystoles csúcsi zörej hallható, ami a hónalj felé sugárzik. S3 hang 

is lehet. 
● EKG-bal pitvar megnagyobbodás, bal kamra hipertróphia és sokszor 

pitvarfibrilláció látható. 
● Mellkas RTG-n bal szívfél megnagyobbodás, esetleg pulmonális 

pangás látható 
 
Diagnózis: 

 
Szívultrahang itt is egyértelmővé teszi a diagnózist. Megmutatja a 
billentyőelégtelenség fokát, a bal kamra állapotát, pulmonális hipertónia és 
az esetleges jobb szívfél érintettség jeleit. 
 
Kezelés:  

 
● Tünetek jelentkezése esetén mőtét javasolt. 
● Tünetmentes esetben, ha az insufficiencia súlyos, preventív mitrális 

billentyő plasztika javasolt a bal kamra funkció károsodásának 
megelızésére. 

 
Gyógyszeres kezelés 

 
● Vízhajtó 
● ACE-gátló, vazodilatátorok (a szisztémás érellenálás csökkentése 

hasznos, mivel kisebb érellenállással szemben több vért lök ki a szív, 
így csökken a regurgitáció mértéke és nı a perctérfogat). 

 
Tüdıoedema:  
 
Akut myocardiális infarktus, endokarditis miatti billentyő destrukció vagy 
degeneratív betegség esetén hirtelen ínhúr szakadás okozza.  
 
Kezelés: 

 
● O2 adása. 
● Vazodilatátorok afterload csökkentésre (ellentétben a mitrális 

stenózisos tüdıoedemával, itt hasznos, csökkenti a visszafelé, a tüdı 
felé áramló vér mennyiségét). 

● Inotróp szerek. A bal kamra mindig csökkent kontraktilitású nagy 
mitrális insufficienciánál. Mitrális insufficienciánál hasznos a 
mérsékelt tachycardia 90-110 közötti frekvenciával, mivel csökken a 
regurgitációs frakció.  

● Erıteljes vízhajtás. 
● Intubálás lélegeztetés válhat szükségessé. 
● Intraaortikus ballonpumpa szükséges lehet. 
● Sürgıs mőtét lehet szükséges konzervatív kezelésre nem reagáló 

tüdıoedema esetén. 
 
 



 
 
 
 
 
Fontos 

 

Angina, syncope, dyspnoe esetén 

a mőtét sürgıs,  

a beteg bár mikor meghalhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Kerüljük a hipovolaemiát, 

hipotóniát 

 

 

 

 

Az aorta stenosisos beteg 

reanimálása nehéz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III./6.8.4. Aorta stenosis 
 

Ethiológia: 

 
● Kalcifikációs aorta stenosis. A leggyakoribb a fejlett országokban, 70 

év felett jelentkezik. 
● Bicuspidalis aorta billentyő. A leggyakoribb kongenitális 

malformáció. 40-60 év között tüneteket okoz. 
● Reumás aorta stenosis. Sokszor valamennyi insufficienciával is 

társul. 
 
Pathogenezis: 

 
A stenoticus aorta billentyő terheli a bal kamrát ezért koncentrikus bal 
kamra hipertrófia alakul ki diastoles dysfunctióval. A bal kamrai 
nyomásemelkedés áttevıdhet a bal pitvarra, a mitrális billentyő kitágulását, 
elégtelenségét okozhatja. A megnövekedett szívizomtömeg és a fokozódó 
end diastoles nyomás a szívizom fıként endocardiális részének ischemiáját 
okozhatja még normális coronária anatómia mellett is. Emiatt az aorta 
stenozisos betegnek ischemiás szívbetegség fennállása nélkül is mellkasi 
szorító fájdalma lehet. Az angina pectorisos aorta stenozisos betegek kb. 
felében ugyanakkor koszorúsér betegség is fennáll. Ritmuszavarok, syncope 
jelentkezhet. Késıi fázisban már a myocardium kontraktilitása is csökken, a 
kamra képtelenné válik maradéktalanul továbbítani a vért a stenoticus 
billentyőn, tágulni kezd, csökken a perctérfogat. A megnövekedett end 
diastoles nyomás áttevıdik a pitvaron keresztül a pulmonális érrendszerre, 
cardiális decomponzáció, tüdıoedema alakulhat ki. 
 
2. Mozgókép Súlyos aorta stenosis. Figyeljük meg a meszes, az alig nyíló 
aorta billentyőt. 
 
Tünetek: 

● Sokáig tünetmentes lehet 
● Sokszor szőrıvizsgálaton derül fény a bal parasternalisan hallható 

durva systolés zörejre, amely a carotisok fele vezetıdhet. 
● EKG-n bal kamra hipertrófia tüneteit látjuk. 
● Panaszok: angina, syncope, dyspnoe lehet. Ezen tünetek jelentkezése 

sürgıs mőtétet indikál. 
 
Diagnózis:  
A szívultrahang megerısíti a diagnózist és a betegség súlyosságát, ami a 
kórjóslat szempontjából fontos. 
  
Kezelés:  

● Fontos a normofrekvenciás sinus ritmus fenntartása. Β-blokkolók 
adása elınyös, mivel csökkentik a kontraktilitást és a frekvenciát, így 
a szívizom O2 igényét. (dekompenzált rossz bal kamránál már nem 
alkalmazhatók) 

● El kell kerülni a hipotóniát, mivel a diastolés nyomástól függ a 
hipertrófiás szív vérellátása. A betegnek normovolaemiásnak kell 
lenni. Vigyázzunk a vazodilatátorokkal. Ne felejtsük el, hogy a bal 
kamrát nem a szisztémás érellenállás, hanem a szők aorta billentyő 
terheli. Enyhe hipertónia így hasznos lehet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

A bal kamra dilatáció 

kompenzatórikus mechanizmus. 

Segít fenntartani a normális 

perctérfogatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 

 

Aorta insufficiencia esetén a 

vízhajtók és vasodilatátorok a 

kezelés fontos összetevıi 
 
 
 
 
 
 
 

● Panaszok, tünetek jelentkezése esetén a mőtét sürgetı. 
● 1cm2 area alatt a szőkület súlyos, a mőtét tünetek nélkül is indikált, 

ha súlyos meszesedés figyelhetı meg szívultrahangon (gyors romlás 
lehet). 

● 0,6cm2 billentyő area alatt a szőkület kritikus, sürgıs mőtét indokolt 
panaszok nélkül is.  

● Kritikus aorta stenosisos beteget nehéz reanimálni, mivel a magas bal 
kamra endiastolés nyomás miatt nehéz a reanimálásnál olyan 
diastolés nyomást elérni, hogy jó legyen a coronária keringés. 

 
Tüdıoedema, keringés összeomlás esetén 
 

● O2 adása, általában intubálás, lélegeztetés szükséges. 
● Intraaortikus ballonpumpa bevezetése. 
● Inotróp szerek. 
● Kerüljük a vazodilatátorokat. 
● Sinus ritmus helyreállítása. 
● Vízhajtó. 
● Általában sürgıs mőtét szükséges. 
● Kritikus esetben a percután ballonos billentyő tágítás megmentheti a 

beteg életét. 
● Jelenleg már percután aorta billentyő beültetés is lehetséges a magas 

rizikójú betegek számára. (Magyarországon az OEP finanszírozás 
nem megoldott pillanatnyilag) 

 
III./6.8.5. Aorta insufficiencia 
 

Ethiológia:  

 

1. Az aorta billentyő betegségei: 
 

● Bicuspidalis aorta billentyő (ez nem csak stenosist, insuficienciát is 
okoz). 

● A leafletek myxomatosus degenerációja. 
● Reumás aorta billentyő betegség. 
● Calcificatios degeneráció. 
● Endocarditis. 

 
2. Az Aorta gyök betegségei: 

 
● Aorta gyök dilatáció hipertóniához társolva. 
● Aorta dissectió. 
● Kötıszöveti betegségek: Marfan syndroma, cysticus media necrosis, 

Reiter sindroma, spondylosis ankylopoethica stb. 
 

3. Mozgókép Aorta insufficiencia 
4. Mozgókép. A 3Dechóképen jól látszik a dilatált gyök miatt össze 

nem érı cuspisok 
 
 
Pathogenesis: 

 
A betegség lassan progrediál (kivéve az akut betegségek esetén, mint aorta 
dissectio, endocarditis). A bal kamra excentrikus hipertrófiája alakul ki 
dilatációval. A dilatáció miatt a verıtérfogat sokáig magas marad, ezért a 



perifériás keringés sokáig megtartott. A betegség elırehaladtával a bal 
kamra funkció romlik, a végdiastolés nyomás nı, az ejectiós frakció 
csökken. Fáradékonyság, nehézlégzés alakul ki. A tüdıben vénás hipertónia 
lesz. 
 
Tünetek: 
 

● Akut esetben tüdıoedema alakul ki, krónikusan sokáig tünetmentes. 
● Fáradékonyság, nehézlégzés, bal szívfél elégtelenség tünetei. 
● Bal parasternálisan diastolés zörej. 
● Hiperaktív megnagyobbodott balkamra. 
● A szívcsúcs lökés helye oldalra kihelyezve nagy felületen tapintható, 

néha látható is. 
● Nagy pulzusamplitudó, alacsony diastolés nyomás (nem zár be az 

aorta billentyő) 
● Az artériás nyomásgörbén nincs az aorta billentyő becsapódására 

jellemzı incisura. 
● EKG és mellkas RTG bal kamra hipertrófia jelei. 

 
Diagnózis:  
 
Egyértelmő diagnózis az echocardiográfiával állapítható meg, ahol is a 
betegség súlyossága látszik. 
 
Kezelés: 
 

● Ellentétben az aorta stenozissal, decompenzáció esetén fontosak a 
vasodilatátorok, ACE gátlók, mivel a perifériás érellenállás 
csökkentésével nı az elıre menı pertérfogat és csökken a 
regurgitációs frakció (ua mint mitrális insufficiencia) 

● Vízhajtás 
● Mérsékelt tachycardia 100/min körül szintén csökkenti a 

regurgitációs frakciót (tachikardiában a diastole rövidül elsısorban, 
így csökken a regurgitáció ideje) 

● Inotróp szerek (β-izgató Dobutamin, Dopamin) 
● Abszolút kontraindikált intraaortikus ballonpumpa behelyezése, 

mivel diastoleban visszanyomja a vért a szív felé, így ha nem zár az 
aorta billentyő kifeszül a bal kamra. 

● Mőtét indikált akut esetben (dissectio, endocarditis), illetve az aorta 
ascendens  kitágulása esetén (számszerő érték különbözı 
betegségekben más). Krónikus esetben súlyos aorta insufficienciánál 
mőtét indikált ha: 
1. a betegnek tünete van (dyspnoe stb) 
2.  ha nincs tünete, de a bal kamra funkció csökkenni kezd 

(EF<50%) 
3.  illetve a bal kamra kitágulása esetén (end diastoles átmérı >70 

mm). 
 
III./6.8.6. Tricuspidális insufficiencia 
 

Ethiológia:  

 
● Leggyakoribb ok a bal kamra elégtelenség következtében kialakuló 

jobb kamra dilatáció. 
● Inferior infarctus. 



● Endocarditis. 
● Myxomatosus degeneráció. 
● Carcinoid syndroma. 

 
 Tünetek:  

● Sokszor a bal szívfél elégtelenség tüneteihez társul. 
● Gyengeség, fáradékonyság. 
● Telt nyaki vénák. 
● Étvágytalanság, hányinger. 
● Hepatomegália. 
● Ascites. 
● Ritmuszavarok a jobb kamra dilatáció elıre haladtával. 

 
Diagnózis:  
 
A szívultrahang egyértelmő diagnózist ad és a bal szívfél betegségeit is 
feltárja. A jobb kamra funkció megítélése összetettebb, mint a bal kamra 
esetén. Sokszor MRI is szükséges a mőthetıség eldöntésére (kitágult, nem 
mozgó jobb kamra már kontraindikáció) 
 
Kezelés 

 
● Vízhajtók 
● Jobb szívfél elégtelenség és pulmonális hipertónia kezelése. 
● Ritmuszavarok kezelése. 
● Mőtét: A bal szívfél billentyő mőtéteinél a társuló tricuspidális 

insufficienciát sok esetben megplasztikázzák. Az echocardiographias 
és MRI paraméterek pontos ismertetése az indikációk szempontjából 
messze meghaladja ezen könyv lehetıségeit. 

 
 
 
III./6.8.7. Tricuspidális stenózis 
 

Etiológia: 
Általában reumás eredető, carcinoid syndromához is társulhat. 
 
Tünetek: 

 
A nagyvérköri vénás pangás jelei, azaz telt nyaki vénák, ascites, hepato-
splenomegália étvágytalanság. Csökkent terhelhetıség. 
 
Diagnózis: Szívultrahang segítségével. 
 
Kezelés: Általában mőbillentyő beültetést igényel. 
 
III./6.8.8. Pulmonális billentyő betegségek 
 
Congenitális anomáliákhoz társulnak. Felnıtt korban általában Fallot 
tetralógia mőtéte vagy homograft beültetés után kialakuló pulmonális 
insufficienciával találkozhatunk.  
 
Tünetek: 
A pulmonális insufficiencia miatti jobb szívfél terhelés és elégtelenség 
tünetei. 



 
 
Kezelés: 
Mőtéti, homograft, vagy biológiai mőbillentyő beültetés. 
Konzervatív kezelés vízhajtóból illetve a jobb kamra elégtelenséghez társuló 
ritmuszavarok kezelésébıl áll. 
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Fontos 
 
A pericardiumban gyorsan 

felszaporodó folyadék 

életveszélyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./6.9. Pericardialis betegségek intenzív osztályos ellátása 
 
A fejezet célja, hogy az orvostanhallgató felismerje a pericardialis tamponádot, 
ami életet veszélyeztetı akut kórkép. Rövid áttekintést ad a fejezet a pericardium 
betegségeirıl, és a constrictiv pericarditisrıl, amely hónapok alatt lappangva 
kialakulva szintén életet fenyegetı kórképpé válhat. 
 
III./6.9.1. A pericardium anatómiája és fiziológiás szerepe 
 

1. Visceralis és parietalis lemezbıl áll, mely folyadék felszívására és 
kiválasztására képes 

2. Élettani szerepe a szív rögzítése és a kontrakciók során súrlódásmentes 
mozgásának biztosítása. Fiziológiásan a pericardium lemezei között 10-
15 ml folyadék van. 

3. Elég laza ahhoz, hogy megengedjen meglehetısen nagy szívméret 
változásokat, de nem elég rugalmas, hogy a szív gyors kitágulásához, 
vagy folyadék gyors felszaporodásához alkalmazkodni tudjon anélkül, 
hogy jelentıs intraperikardiális (és ennek következtében intrakardiális) 
nyomásemelkedés alakuljon ki. 

4. A szívet érintı folyamatok gyakran terjednek a pericardiumra, de a 
környezı szövetek betegségei is érinthetik és maga is lehet betegségek 
kiindulási helye. 

 
III./6.9.2. Pericardium gyulladásai 
 
A perikardium gyulladásának tünetei és lefolyása függ a kiváltó októl, de 
minden esetben mellkasi fájdalommal járnak, amely pleurális jellegő és 
testhelyzettıl függ (ülve enyhül). A fájdalom substernális, de kisugározhat 
vállba, nyakba, hátba, epigastriumba. Jellemzı a perikardiális dörzszörej. Láz, 
leukocytosis gyakran elıfordul.  
EKG: diffúz ST eleváció, mely nem lokalizálható egyetlen coronária ág 
területére sem. Késıbb T inverzió alakul ki. 
RTG: Amennyiben folyadékgyülem alakult ki, a szív árnyéka megnagyobbodott 
és esetleg tüdıbetegséget is láthatunk.  
Echocardiographia: Mutatja a folyadék mennyiségét, a haemodinamikai 
jelentıségét és a konstriktív perikarditist. 
Ethiológia 

1. Fertızéses eredető: (Vírus, tuberculosis, Lyme kór, ritkán bakteriális). 
A vírusos eredető ismételt gyulladásokkal néha constrictiv pericarditist 
okozhat, ami mőtétet igényelhet. 

2. Szisztémás betegségek részjelensége:  
● Uraemiás: véres exudátummal jár. Dialysissel elmúlhat, de 

tamponádot is gyakran okoz. 
● Tumoros: Tüdı, emlıtumor, renális sejtes carcinoma, Hodgkin 

kór, lymphomák. Sokszor fájdalmatlan. A tünetek az 
alapbetegségtıl és a felszaporodó folyadék haemodinamikai 
következményétıl függenek. Cytostaticum, vagy tetracyclin 
pericardiumba fecskendezése meggátolhatja a recidívát. 

● Kötıszöveti betegségek részjelensége pl. SLE, rheumatoid 
arthritis. 

● Gyógyszerek által okozott: minoxidil, penicillinek. 
● Myxoedema részjelensége. 

3. Szívinfarktus vagy szívmőtét után 2-5 nappal pericarditis alakulhat ki. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
pericardialis folyadék 

jelenléte nem feltétlenül 

jelent pericardialis 

tamponádot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ST elevációk összetéveszthetık akut ischemiával. A szívmőtét utáni 
pericarditis gyakran tamponádot okoz. A Dressler szindróma hetekkel, 
hónapokkal kezdıdik szívmőtét vagy infarktus után. Valószínőleg 
autoimmun eredető. Az infarctus utáni esetekben ritka, a postoperatív 
esetekben gyakori a tamponád. Non-steroid gyulladásgátlókat, vagy 
steroidot adhatunk. 

4. Besugárzás utáni perikarditis. Fibrines, fibrosus perikarditis alakul ki, 
ha a beteg több mint 4000 cGy-t (1 cGy=1 rad) besugárzást kapott. 
Constrictiv pericarditis alakulhat ki ami sokszor mőtétet igényel. 

 
III./6.9.3. Pericardialis folyadékgyülem 
 
Az elıbb tárgyalt betegségek bármelyike következtében kialakulhat. Mivel a 
pericardium tágulékony, lassan kialakuló folyadékgyülem esetén több mint 1000 
ml folyadék sem biztos, hogy tamponádot okoz. Ezzel szemben tamponádot 
okozhat gyorsan kialakuló kevés folyadék is. (lásd késıbb).  
Panaszok tünetek: Okozhat fájdalmat, amennyiben gyulladás okozza, de lehet 
fájdalmatlan is tumor, vagy uraemia esetén. Mindennapos panasz lehet a 
köhögés, nehézlégzés. Tamponád tünetek alakulhatnak ki (lásd késıbb). 
Diagnózis: Mellkas rtg: sátorszerő szívnagyobbodás, EKG-n aspecifikus T 
eltérések, low voltage. A szívultrahang diagnosztikus értékő. 
Kezelés: Amennyiben nem okoz tamponádot, kevés mennyiségő, elég 
ultrahanggal követni, non-steroid gyulladásgátlót esetleg steroidot adni. 
Tamponád tünetek esetén le kell bocsájtani (lásd késıbb). 
 
III./6.9.4. Pericardialis tamponad 
 
1. Ábra. pericardialis tamponadot okozó jobb pitvar melletti folyadékgyülem 
szívmőtét után. 
1. Mozgó kép. Ugyanez a beteg. Figyeljük meg a pitvar falának mozgását. 
 
Akkor alakul ki, amikor a pericardialis folyadék, vagy levegı gátolja a pitvarok 
illetve kamrák telıdését. Meg kell különböztetni a tamponádot a pericardialis 
folyadékgyülemtıl. Tamponádot hirtelen kialakuló 250 ml folyadék 
akkumuláció is okozhat, míg lassan kialakuló 1 literes folyadékgyülem sem 
biztos, hogy tamponádhoz vezet. 
Pathophysiologia: A perikardiális folyadék vagy gáz kívülrıl nyomást gyakorol 
a szívüregekre így nı az intrakardiális nyomás, emiatt csökken a vénás 
beáramlás és így a szív telıdése. Kezdetben a szívfrekvencia emelkedése miatt a 
perctérfogat nem csökken (kompenzatórikus tachycardia). A kórfolyamat 
romlásával a perctérfogat is csökken, majd a keringés összeomlik. 
Klinikai jellemzık: 

● Tachycardia, hypotensio 
● Alacsony pulzus volumen 
● Pulzus paradoxus 
● Rossz perifériás perfúzió (hideg végtagok, rossz capilláris telıdés) 
● Nehézlégzés 
● Oligo-anuria 
● Duzzadó nyaki vénák 
● Magas CVP 
● Krónikus esetben hepatomegália, ascites, pleurális folyadék 
● Alacsony perctérfogat 
● Magas PCWP (pulmonális capilláris ék-nyomás), amely egyenlı a CVP-

vel és a pericardialis nyomással (equalizálódó nyomások) 
● Tompa szívhangok 



A szívultrahang a 

diagnózisban és a kezelésben 

is fontos(ultrahang vezérelt 

punkció). 
 
 
Fontos 
 
pericardialis tamponád 

azonnali beavatkozást 

igényel 

● EKG: Tachycardia, low woltage, pitvari megnagyobbodás jelei 
● Mellkas RTG: sátorszerő szívnagyobbodás 

 
Diagnózis: 
Egyértelmő diagnózist a szívultrahang ad. Megmutatja a folyadék 
elhelyezkedését, kiterjedését és azt is, hogy percutan pungálható, vagy mőtétet 
igényel. A szívultrahang szintén fontos a differenciál diagnózisban, hiszen a jobb 
kamra elégtelenség, a constrictiv pericarditis és a restrictiv cardiomyopathiák  
szintén tág nyaki vénákkal, magas CVP-vel, alacsony perctérfogattal, cardiogen 
shockkal jár.  E kórképek mindegyike okozhat ascitest, hepatomegaliát is.  
 
Kezelés: 
A tamponád sürgısségi ellátást igényel. Elsısorban az ultrahang vezérelt 
punkció javasolt. A beavatkozást félülı helyzetben végezzük. A mellkas alsó 
részét és az epigastriumot fertıtlenítjük, izoláljuk. Egy hosszú, 18-20 G-s tőt a 
processos xiphoideus és a bal bordaív között a bal váll felé irányítva 35 fokos 
szögben beszúrunk és folyamatos aspirálás közben ultrahang vezérelve a 
pericardialis folyadékba vezetjük (2. ábra). Ezek után 50 ml-es fecskendıvel 
leszívjuk a folyadékot. Amennyiben szükséges seldinger technikával a tőn 
keresztül vezetı drótot majd ezen keresztül canült vezetünk a pericardium térbe. 
A canül segítségével néhány óra alatt az összes folyadék eltávozhat. Állandóan 
feltelıdı pericardium esetén pericardialis ablak készítése válhat szükségessé, 
amikor sub-xiphoid metszésbıl a sebész kis ablakkal összenyitja a pericardialis 
üreget a pleura őrrel. Néhány esetben sebészi pericardiectomiát kell végezni a 
pericardium részleges eltávolításával. 
 
2. Ábra Pericardiocentesis  
 
III./6.9.5. Constrictive pericarditis 
 
A pericardium krónikus gyulladása megvastagodott, fibrotikus pericardiumot 
hoz létre, ami a szív üregeinek tágulását akadályozza. Így beáramlási akadályt 
okoz mind jobb, mind bal szívfél elégtelenség tüneteivel. A jobb szívfél 
elégtelenség magas CVP-t ascitest, májpangást, cardiális májcirózist okoz. A bal 
szívfél elégtelenség fulladással, fáradékonysággal, gyengeséggel jár.  
Fontos elkülöníteni restrictiv cardiomyopathiától és pericardialis tamponádtól. 
Diagnózis: Echocardiographia, CT-vel, MRI-vel a vastag pericardiumot és kicsi, 
nehezen telítıdı szívet látunk diastolés szívelégtelenséggel. 
Intenzív osztályos ellátást az idıben nem diagnosztizált esetek jelentenek, 
amikor is a beteg súlyos jobb és bal szívfél elégtelenség tüneteivel kerül 
kórházba. 
Kezelés: Enyhébb esetben diureticum. Súlyosabb esetben sebészi 
pericardiectomia szükséges, amely nagy mortalitású. 
 
Irodalom: 

 
1. Ken Hillman and Gillian Bishop: Clinical Intensive Care and Acute 

Medicine second edition Cambridge University Press ISBN: 0 521 78980 
2. Korszerő Orvosi Diagnosztika és Terápia 2003 Lawrence M. Tierney, Jr., 

Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis ISSN 1586-6475 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
Helyes felismerés és haladéktalan 
definitív ellátó centrumba 
szállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./6.10. Akut aorta szindrómák 
 
Bevezetés 
Az akut aorta szindrómák kezelése nagy kihívás mind a sürgısségi, mind a 
perioperatív ellátásban és az intenzív osztályos kezelésben. Magas 
mortalitású betegségek még a legjobb ellátás esetén is (25-30%). Fontos a 
felismerésük, mivel akut myocardiális infarktus (AMI) tüneteihez hasonló 
képet adnak, de a kezelésük teljesen más. Az AMI-ban alkalmazott kettıs 
thrombocyta aggregáció gátlás és anticoagulálás (nem beszélve egy tévesen 
indított fibrinolitikus kezelésrıl) fatális lehet. A következı kórképek 
tartoznak ide: 

1. Aorta dissectio 
2. Aorta aneurizma ruptúra 
3. Thoracalis aorta ruptúra, ami általában decelerációs trauma 

következménye. 
 
III./6.10.1. Aorta dissectio 
 
Dissectio akkor történik, ha a vér az intima repedésén keresztül belép  az 
aorta falba, elemeli az intimát a mediatól, disszekáló haematóma alakul ki, 
ami létrehoz egy ál-lument. Az ál-lumen komprimálja a valódi lument. A 
dissectio másodperceken belül tovaterjedhet az aorta falában, elıre felé 
terjedve bármelyik aortából eredı eret comprimálhatja és így változatos 
tüneteket hozhat létre. Visszafelé ráterjedhet a coronáriákra akut ischemiát 
váltva ki, illetve a pericardiumba penetrálva tamponádot okozhat. 
 
Predisponáló tényezık:  

● Hipertónia 
● Elıre haladott életkor (60 év felett) 
● Nem (60 év alatt férfiakon gyakoribb) 
● Marfan syndroma és más kötıszöveti betegségek. 
● Congenitális betegségek: Coartatio aortae, bicuspidalis aorta 

billentyő 
● Terhesség (ritka) 

 
Kiváltó okok: 
Fokozott fizikai aktivitás, emotionális stressz (vérnyomás kiugrás). 
Elıfordulhat mindenféle fizikai aktivitás nélkül is. Tompa mellkasi trauma 
is felmerül a háttérben, de ezt nem sikerült jól bizonyítani. 
 
Lokalizációja az intima repedésnek: 
Az aortában a nyíróerık a pulzatilis véráramlás miatt ott a legnagyobbak, 
ahol relatíve fixált az aorta. Ilyen az aorta ascendens (61%) és az isthmus 
(16%) környéke. Az esetek 4%-ában azonban nincs az intimán disruptio. 
Ezen esetekben a vasa vasorum ruptúrája penetrál az aorta falba és okoz 
dissectiot. 
 
Dissectiok klasszifikációja: 
 
DeBakey beosztás: 

1. I típus: Az intima repedés az aorta ascendensben van, de a dissectio 
végig megy az egész aortán. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transoesophagialis 
echocardiographia alapvetı a 
gyors diagnózisban és a 
differenciál diagnózisban 
 
 
CT, MRI alternatív lehetıség a 
kórkép differenciál 
diagnózisában. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. II típus: A repedés az aorta ascendensen van és a dissectio is csak 
az ascendens szakaszt érinti, megáll az a. anonyma elıtt. 

3. III. típus: A repedés az aorta descendensen van épp distalisan a bal 
artéria subclaviától és a dissectio a descendens szakaszt érinti, bár 
visszafelé az aorta ívre is terjedhet. 

 
Stanford beosztás:  
A mindennapi életben ezt használjuk és a betegek kezelésében is (mőtét 
vagy konzervatív) ez a döntı. 

1. A típus: Bármilyen, dissectio ami az aorta ascendenst érinti, 
függetlenül attól, hol az intima repedés és meddig terjed a dissectio 

2. B típus: Minden dissectio ami a bal subclavia eredése után van. 
(Nem érinti az aorta ascendenst és az ívet) 

 
1. mozgókép. Stanford A típusú dissectio 

 
Kezelés nélküli lefolyás: 
 
A két napos halálozás 50%, a fél éves 90%. A halál okai lehetnek az ál-
lumen ruptúrája, ami haemorrhagiás shockot okoz, pericardiális tamponád, 
illetve acut aorta insufficiencia miatt bal kamra elégtelenség. A coronária 
szájadékok összenyomása myocardiális infarctust, a carotisok 
összenyomása agyhalált okoz. A mesenteriális erek érintettsége bélelhalást, 
vese, májelégtelenséget okoz. 
 
Diagnózis: 
 
A tünetek függnek attól hogy A vagy B típusú a dissectio. 
 
1.  A típusú dissectio:  
Mellkasi fájdalom, aorta insufficiencia zöreje. A vérnyomás lehet magas az 
izgatottság miatt, vagy alacsony az ál-lumen ruptúrája, a tamponád, vagy
az akut szívelégtelenség miatt. Fontos mind a négy végtagon perifáriás 
pulzusok tapintása és a carotisok vizsgálata. Ezek erıssége különbözı 
lehet, akár hiányozhat egyik vagy másik az erek kompressziójától függıen. 
Nehézlégzés lehet a bronchusok összenyomása, vagy az akut 
dekompenzáció miatt. A beteg hemiplegiás vagy paretikus lehet, esetleg 
coma alakulhat ki az agyi erek érintetsége miatt. A mesenteriális ágak 
érintettsége esetén anuria, bél ischemia és elhalás, májelégtelenség lehet, 
akut has tünetei alakulnak ki. 
2. B tipusó dissectio: 
A fájdalom a hátba sugárzik a scapulák közé. A vérnyomás a fájdalom 
miatt általában magas, de ruptúra esetén alacsony vérzéses shock 
tüneteivel. Nehézlégzés lehet a bal fıhörgı obstrukciója miatt. 
Haemothorax alakulhat ki, ha a pleura őrbe ruptúrál a dissectio. A 
mesenteriális ágak érintettsége esetén akut has tünetei lehetnek (fájdalom, 
hányinger, hányás). Gastrointestinális vérzés, anuria, paraplégia (a 
gerincvelı vérellátási zavara miatt). 
Eszközös vizsgálatok: 
Ekg: nem specifikus, coronária érintettség esetén ischemia látható, illetve 
hemopericardium esetén tamponádra utalhat. 
Mellkas RTG: Kiszélesedett mediastinum, discrepancia az ascendens-
descendens aorta átmérı között. 
Serum vizsgálat: nem specifikus, anaemia lehet a vérzéstıl, a szívenzimek 
magasak lehetnek, ha coronária érintettség van, uraemia vese 



 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
Kontrolált hipotenzió, mielıbbi 
mőtét 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az aneurizmák 
elhelyeszkedésüktıl függıen a 
legkülönbözıbb tüneteket 
mutatják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

érintettségkor, acidózis, magas se lactát shock és bélnecrosis esetén. 
Echocardiographia: Már a transthoracalis ultrahangon is láthatunk 
gyanújeleket, a tranoesophagealis vizsgálat magas sensitivitású és 
specificitású. Elkülöníthetjük az A és a B típusú dissectiot, látjuk a kettıs 
lument a mobilis intima flap-et, érinti-e a dissectio az aorta billentyőt, 
coronáriákat, van-e haemopericardium, tamponád. Elınye, hogy 
ágymelletti vizsgálat, nem kell a beteget MRI-be CT be szállítani, hátránya, 
hogy nem látjuk a mesenterális artériák érintettségét. 
CT MRI: MRI a legsensitivebb és a legspecifikusabb aorta dissectio 
esetén, a hasi erek érintettsége is látható, de szállítani kell hozzá a beteget. 
Art. carotis és femorális ultrahang szükséges a carotis elzáródás és a 
femorális artéria érintettség tisztázására. (Az utóbbi a mőtéthez szükséges 
artéria canülálási stratégia megválasztására). 
 
Kezelés:  
Sürgısségi: ellátásban fontos a vérnyomás kontroll a dissectio 
kiterjedésének növekedésének meggátlása érdekében.  
-   100 Hgmm körüli systoles vérnyomást állítsunk be Nitroprusside vagy 
Nitrolinqual 
     segítségével. Lehetıleg rövid hatású vasodilatátort adjunk perfúzorban. 
-   A kontraktilitás erejét β-blokkolóval csökkentsük. 
-   Fájdalom csillapítás morphinnal 
-   O2 adása. 
 
Definitív ellátás: 

● Az A tipusú dissectio ellátása mindig azonnali mőtétet igényel, 
minden óra halogatás növeli a halálozást. 

● B tipusó dissectio esetén, ha a betegnek nincs mesenteriális vagy 
gerincvelı vérellátás zavara, konzervatív kezelés javasolt a 
sürgısségi ellátásban írtak szerint. (Ágynyugalom, Vasodilatátor, β-
blokkoló, fájdalom csillapítás, O2) 

● Amennyiben B tipusú dissectio esetén valamely szerv perfúziós 
zavara lép fel, szintén azonnali mőtét javasolt. 

 
III./6.10.2. Aorta aneurizma ruptúra 
 
Az aorta aneurizma esetén, ellentétben az aorta dissectoval, az aorta fal 
mindhárom rétegét tartalmazza az aneurizma. Az aneurizma növekedésével 
nı a ruptúra veszélye. Az aorta ascendens aneurizma >5,5 cm, a 
descendens aneurizma> 6 cm, illetve az abdominális aneurizma > 5,5 cm, 
elektív mőtét javasolt. 
 
Ethiológia:  
Az aorta ascendens esetén media necrosis. 
Az aorta többi területén atherosclerosis. 
 
Kezelés nélküli lefolyás: 
Az aneurizmák progresszíven növekednek és 5 év után 13% a túlélés nem 
kezelt esetekben. 
 
Diagnózis: 
Sokáig asymptomatikusak. Sokszor más okból végzett vizsgálatkor 
derülnek ki, vagy valamilyen általuk okozott szövıdmény derít fényt a 
diagnózisra. Ruptúra esetén vérzéses shockkal érkezik a beteg. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Shocktalanítás shock esetén, de a 
kontrolált hipotensio tartása. 
Óvakodjunk a „túl jó” 
shocktalanítástól 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mellkas CT mind a 
diagnózisban, mind az egyéb 
mellkasi szervek sérülésének 
felfedésében fontos. 
 
 
 
 
 
90 Hgmm fülé ne emeljük a beteg 
vérnyomását. 

 
Tünetek: Az aneurizma elhelyezkedésétıl függenek 
Mellkasi fájdalom lehet a coronária ágak vagy a mellkasi sensoros idegek 
nyomása miatt. Az aorta descendens aneurizmája hátfájást okoz. 
Dekompenzációs szívelégtelenség lehet, ha az aorta billentyő anulusa 
kitágul 
Széles pulzus amplitudó 
Nyaki vénák teltsége a v. cava superior összenyomása esetén 
A vérnyomás krónikus esetben magas 
Rekedtség a nervus laryngeus recurrens összenyomásakor 
Dyspnoe, stridor a trachea összenyomásakor 
Vérköpés bronchusba törés, trachea erosio esetén 
Haemopericardium pleurába törés esetén. 
A hasi aorta szakasz aneurizmája érintheti a zsigeri ágakat és annak 
megfelelı tüneteket okozhat. Áteresztés, ruptúra esetén haemorrhagiás 
shock, akut has tünetei alakulnak ki. 
Az aneurizmában trombus formáció lehet, ami perifériás artéria 
embolizációt okozhat. 
 
Eszközös vizsgálatok 
CT, MRI: Angio-CT a legszenzitívebb, látszik rajta az aneurizma
elhelyezkedése, mérete, viszonya a szomszédos képletekhez, áteresztés 
vagy ruptúra esetén a kilépési pont. 
Angiographia: Régen „Gold” standart volt, de a CT és MRI fejlıdésével 
ma már ritkán alkalmazzák. 
 
Kezelés:  
Ruptúra esetén az elsı tünetek a fájdalom, vérnyomás esés, nyugtalanság, 
illetve az aneurizma lokalizációjának megfelelı tünetek (bronchusba törés, 
stb). A differenciál diagnózis érdekében és a mőtéti terv felállítása 
érdekében sürgıs angio-CT-t kell végezni. 
 Ez alatt fontos a sürgısségi ellátás: 

● legalább 2 db 14G-s kanülön volumen pótlás 
● lehetıleg invazív artériás nyomásmérés 
● O2 adása, ha kell lélegeztetés 
● Sürgıs vérbiztosítás 
● Ha kell inotróp szerek, vazopressor. A beteg systoles vérnyomását 

ne emeljük    90 Hgmm fölé, mert fokozza a vérzést. Idıt kell 
nyernünk a diagnózis felállítására és a mőtıbe kerülésre. 

● Betegellátás szervezés: Kiemelkedıen fontos az idıfaktor miatt. 
Amennyiben nincs az adott kórházban megfelelı felkészültségő 
érsebészet, akkor a beteget szállítanunk kell. Ilyenkor a CT-t 
megkérve már nem hozatjuk vissza a beteget, hanem a CT-bıl a 
rohamkocsi a diagnózis ismeretében az adequalt ellátást végzı 
osztályra kell, hogy vigye a beteget. 

Mőtéti ellátás: 
Ez ad definitív ellátást. Az aorta ascendens és ív elváltozásai szívsebészeti 
hátteret, szívmotor segítségét igénylik a magas kirekesztés miatt. 
A mőtét lehet endovasculáris, amikor csak átszőr az aneurizma, és nincs 
jelentıs mennyiségő vér a környezı testüregekben. Ilyenkor egy 
stentgrafttal az érpályán belülrıl fedik le az aneurizmát és így a kilépési 
pontot. Masszív vérzés esetén nyitott mőtét szükséges. 
 
III./6.10.3. Thoracalis aorta ruptúra 
 



Ethiológia: 
Általában autóbaleset következménye, decelerációs trauma. Az aorta 
relatíve inmobilis a bal subclavia arteria eredése alatt a ligamentum 
arteriosum miatt. Itt a leggyakoribb az aorta elszakadása. Szintén relatíve 
fixált az aorta ascendens közvetlenül az aorta billentyő felett. Ez a második 
leggyakoribb helye a sérülésnek. Az esetek többségében az aorta ruptúra 
olyan vérzéssel jár, hogy a beteg a helyszínen meghal. A betegek 10-15%-
ánál az adventitia nem szakad át, így ezek a betegek beérnek a kórházba. 
 
Tünetek: 
Általában hypovolaemiás shock tünetei. 
Fájdalom: Ascendens ruptúra esetén retrosternális, ív-descendens határon 
interscapuláris. 
Egyéb mellkasi szervek sérülése: Tüdıcontosió, bordatörések, haemoptx. 
A balesettıl függıen koponya, has, végtag sérülések. 
 
Diagnózis:  
Mellkas RTG: kiszélesedett mediastinum
Transoesophagealis echocardiographia (TEE): A TEE mellkas sérülés 
esetén, ha a mediastinum kiszélesedett mindig elvégzendı, és egyértelmő 
diagnózist ad. Alternatívaként mellkas CT-t végezhetünk. 
Mellkas CT egyértelmő diagnózist ad, általában más mellkasi szervek 
sérülése miatt is szükséges. Trauma centrumokhoz mindig kapcsolódik CT, 
ezért sok helyen könnyebben elérhetı, mint a TEE. 
 
Kezelés: 
Általában intubálás, lélegeztetés szükséges (rendszerint tüdı contosió is 
van). Haemopneumothorax esetén mellkas drainálás, ügyeljünk a tensiós 
ptx-re! 
Fájdalom csillapítás 
Shocktalanítás, de ne emeljük 90 Hgmm fölé a beteg systolés 
vérnyomását, mivel az addig ép adventitia átszakadhat és a beteg percek 
alatt elvérzik. 
Mőtéti megoldás szükséges, amihez szívmotor kell. Megfelelıen felszerelt 
centrumban, ha a beteg a mőtıig eljutott, jó a túlélés esélye.   
 
Összefoglalás: 

● Az acut aorta szindrómák magas idıfaktorú betegségek.  
● Rendkívül fontos a beteg mielıbbi definitív ellátást végzı intézetbe 

juttatása.  
● A sürgısségi ellátásban mindegyik esetében fontos a kontrollált 

hipotenzió. Shocktalanításnál is ezt szem elıtt kell tartani. 
● A mellkas, esetleg hasi CT segítséget nyújt a differenciál 

diagnózisban, a betegség lokalizációjában és a terápiás stratégia, 
illetve mőtéti terv felállításában. Az idınyerés érdekében helyes, ha 
a definitív ellátást nyújtó intézetbe már a CT laboron keresztül 
érkezik a beteg. 

 
Irodalom: 
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practical Approach to Cardiac Anesthesia Lippincott Williams & 
Wilkins 2003. ISBN: 0-7817-3444-4 

2. Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting, Michael K. 
Cahalan, M. Christine Stock: Clinical Anesthesia Sixth edition.  
Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins 2009 ISBN 978-
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1. táblázat 
 

Vérnyomás stádium Szisztolés RR (Hgmm) Diasztolés RR (Hgmm) 

Normál ≤120 ≤80 

Pre-hipertónia 121 – 139 80 – 89 

Hipertónia – I. fokozat 140 – 159 90 – 99 

Hipertónia – II. fokozat >160 >100 

 
 
 
2. táblázat 

 

Hipertónia ismert hipertenziós betegnél 

Antihipertenzív kezelés felfüggesztése 

Intenzív osztályos tényezık (fájdalom, hólyagfeszülés, hipoxia, hiperkapnia, stressz, stb.) 

Hibás gyógyszeradagolás (katekolamin bemosás, hibás dózisbeállítás, stb) 

Vese eredető okok (renovaszkuláris, glomerulonephritis, parenchima lézió) 

Scleroderma, kollagén betegség 

Pre-eclampsia, eclampsia 

Pajzsmirigybetegségek (thyreotoxikus krízis, pajzsmirigymőtét) 

Cushing szindróma 

Pheochromocytoma, renin-elválasztó tumor 

Kokain, amphetamin, LSD, egyéb drogok 

Elvonási szindróma (alkoholos delirium) 

Intenzív osztályos delírium (zavartság) 

Koponyatrauma, koponyaőri nyomásfokozódás 

Acut carotis elzáródás 

Coartatio aortae 

Alvási apnoe 

Monoamin oxidáz gátlók szedése tiramin gazdag ételek fogyasztásával (érlelt sajt, sör, csirkemáj, avokádó, 

banán, csokoládé, stb.) katekolamin felszabadulással járhat 

 

 

3. táblázat 

 

Hipertenzív enkefalopátia 

Akut aorta disszekció 

Akut miokardiális iszkémia 

Akut szívelégtelenség – tüdıödéma 

Akut veseelégtelenség 

Stroke 

Eclampsia 

Mikroangiopátiás hemolitikus anémia 

 

 

 

 

 

4. táblázat 

 



Gyógyszer Dózis Mellékhatás 

Adrenerg blokkolók: 

    esmolol (béta) 

telítı: 500 µg/ttkg/min  

1 percig 

fenntartó: 50-200 

µg/kg/min 

hipotenzió, asztma, hányinger, 

szívelégtelenség, vezetési blokk 

    labetalol (alfa és béta) 20-80 mg iv bólus, vagy 

0.5-2 mg/min iv. infúzió 

hányinger, hányás,  

bronhokonstrikció, hipotenzió,  

szédülés 

    metoprolol (béta) 5 mg 1-2 perc alatt  

óvatosan iv, vagy 

0.5-2 mg/h iv infúzió 

bradycardia, ortosztatikus  

hipotónia, hideg kéz és lábfej,  

émelygés, fejfájás 

clonidin  

(centrális alfa agonista) 

10 µg bolus 

0.5-1 µg/ttkg/min infúzió 

hipotenzió, bradycardia,  

szedáció 

elvonásakor hypertenzió! 

enalapril (ACE gátló) 1.25 mg – 5 mg iv bólus  

6 óránként 

ortosztatikus hipotenzió,  

változó hatás 

nitroglicerin (perifériás és koronária 

vazodilatátor) 

5-100 µg/min infúzió hipotónia, fejfájás, hányás, 

methemoglobinémia,  

hozzászokás 

nitroprusszid nátrium (vazodilatátor) 0.25–10 µg /kg/min 

infúzió 

hányás, hányinger, izomrángás.  

izzadás, tiocianid és cianid  

intoxikáció 

nifedipin  

(Ca-csat. blokkoló) 

5 mg 4-8 órás infúzióban, 

max. 30 mg/24 h,  

max 3 napig 

fejfájás, ödéma, hipotenzió,  

székrekedés 

hidralazin 10-20 mg iv tahikardia, melegségérzés,  

fejfájás, angina súlyosbodása 

urapidil (perifériás alfa blokkoló, 

centrális szimpatikus aktiváció gátló) 

10-25 mg iv bolus, majd 

sz.e. 

infúzió: 2 mg/min kezdı 

dózis 

5-10 mg/h fenntartó dózis 

hányinger, szédülés, fejfájás,  

palpitatio 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./6.12. Cardialis trauma 
 
Bevezetés 

 
A szív traumái lehetnek penetráló szúrt, lıtt sebek, vagy tompa sérülések. 
 
 III./6.12.1. Penetráló sérülések 
 
A pitvarokat, vagy a jobb kamrát ért sérülések gyorsan tamponádot okoznak, ritkán ér sebészetre a beteg. A bal 
kamra fala izmos, így systoleban a szív összehúzódása megakadályozza a vérzést. Így több esély van a sebészi 
ellátásra. 
 
III./6.12.2. Tompa sérülések 
 
Ezek gyakoribbak, általában mellkas traumához kapcsolódnak. Jármő balesetnél gyakran fordulnak elı. A 
mellkast ért ütésnél szívcontusio esetleg a szívizomban bevérzés alakulhat ki. 
 
Tünetek: 
Lehet tünetmentes, jelentkezhet aspecifikus mellkasi fájdalom formájában. A betegek kis százalékában alakul
ki jobb vagy bal szívfél elégtelenség. Gyakran emelkednek a kardiális enzimek és az echocardiographia is 
jelezhet szegmentális falmozgás zavart. Ritkán jobb, vagy bal kamra aneurizma alakul ki. 
Súlyos tompa sérülés szív- vagy billentyő ruptúrához vezethet. Ez utóbbiak shockhot okoznak. 
 
Diagnózis: 
 Nagy erı hatásra kialakuló tompa mellkas sérülésnél echocardiographiát kell végezni. Ez láthatóvá teszi a 
sebészi megoldást igénylı billentyő, szívizom, vagy aorta sérüléseket. Súlyos contusio esetén a beteg 
kontrolvizsgálata szükséges aneurizma kialakulásának kizárására. 
 
Kezelés: 
Általában tüneti, elég az observáció. Billentyő sérülésnél vagy szívizom ruptúra esetén mőtét szükséges. 
 
Irodalom: 

 
1. Korszerő Orvosi Diagnosztika és Terápia 2003 Lawrence M. Tierney, Jr., Stephen J. McPhee, Maxine 

A. Papadakis ISSN 1586-6475 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./6.13. Vénás tromboembóliás betegség – tüdıembólia és mélyvénás trombózis 
 

III./6.13.1. Tanulási cél 
 
A vénás tromboembólia (VTE) klinikai jelentıségének megértése, az anesztézia és intenzív terápia 

szempontjából. 

 

III./6.13.2. Hallgatói kompetenciák 
 

A téma fontosságát elıfordulásának gyakorisága és a mindennapi betegellátás során gyakran felmerülı 

diagnosztikus és terápiás problémák támasztják alá. Medikusok számára tulajdonképpen bármilyen szakma 

választása esetén is a napi munka során a klinikai döntéseket befolyásoló betegségcsoportról van szó. A 

fejezet a patofiziológia áttekintésén túl bemutatja a VTE klinikai elıfordulási formáit, ezek diagnosztikáját, 

differenciáldiagnosztikáját és terápiáját. 

 

III./6.13.3. Bevezetés 
 

A VTE gyakran elıforduló megbetegedés, mely sokszor csak post mortem kerül felismerésre. A legfontosabb 

klinikai szindrómák a mélyvénás trombózis és a tüdıembólia, de tágabb értelemben ide sorolandóak a 

regionális vénás trombózisok is, mint pl. a lépvéna, a v. renalis, v. portae vagy a v. hepatica trombózisa, a 

mezenteriális trombózis illetve a cerebralis vénás sinusok trombózisa is. Ezek részletes tárgyalása 

meghaladják a jelen fejezet kereteit. 

 

III./6.13.4. Rizikófaktorok, élettani és kórélettani megfontolások, rizikófaktorok 
 

A normális hemosztázist a pro- és antikoaguláns illetve a pro- és antifibrinolitikus tényezık aktivitásának 

egyensúlya biztosítja. Ez a dinamikus egyensúly veleszületett illetve szerzett tényezık, vagy más 

megközelítésben beteg- illetve helyzetfüggı (rizikófaktorok) befolyásolják. A veleszületett/betegfüggı 

tényezık közül kiemelendık pl. a veleszületett faktorhiányok (pl. antitrombin, protein C ill. protien S hiány, 

a Leiden mutáció, a plazminogén hiányt, stb.). Ezek leggyakrabban valamilyen tranziens szerzett tényezı 

mellett (pl. mőtét, terhesség, stb.) kapcsán, de spontán is okozhatnak mélyvénás trombózist. A szerzett vagy 

helyzetfüggı faktorok közül a teljesség igénye nélkül kiemelendık a malignus betegségek, terhesség és 

posztpartum idıszak illetve oralis fogamzásgátlók alkalmazása, a dohányzás, az obesitas, a mőtétek 

(elsısorban az immobilizációval járó pl. ortopédiai, idegsebészeti mőtétek), bármilyen okú tartós 

immobilizáció (stroke, gerincsérülés, gipszek, stb.) a centrális vénák katéterezése, a kemoterápia 

alkalmazása, az idıs kor, akut intenzív terápiát igénylı súlyos betegségek (pl. szepszis), stb. 

A klasszikus Wirchov triász (1856): endothel sérülés (aktiváció), stasis illetve a vér összetételének 

megváltozása mind fontos szerep játszik a VTE kialakulásában 

Tüdıembólia során az alábbi patofiziológiai folyamatok zajlanak: (1_abra_3.6.13.) 

A VTE típusos kiindulási helye az alsó végtag nagy vénái, de létrejöhet elsısorban centrális véna 

katéterezése kapcsán a felsı végtagon illetve a splanchnikus terület kóros elváltozásaihoz kapcsolódóan az 

ezt drenáló vénákban is (pl. v. cava inferiorba beterjedı v. renalis trombózis), valamint a kismedencei vénás 

fonatban is. A leszakadó tromboembólus mérettıl függıen a pulmonális érágy különbözı szintő mechanikus 

obstrukcióját okozza. Extrém formája az a. pulmonalis fı ágát elzáró un. lovagló embólus, mely gyakran 

vezet akut keringésmegálláshoz. 

A mechanikus obstrukció és az ehhez kapcsolódó mediátorfelszabadulás pulmonalis vazokonstrikciót, a 

pulmonalis vaszkuláris rezisztencia akut emelkedését okozza. Emelkedik a jobb kamrai afterload a jobb 

kamra dilatál, mely a septum tolódását okozza (echocardiográfián „D-jel”) így csökken a bal kamra telıdése, 

és így a szív perctérfogata és a szisztémás vérnyomás is. Az akut pulmonalis érelzáródás és a pulmonalis 

hipertonia ventiláció/perfúzió arányának zavarát holttérvetilációt és emellett jobb-bal shuntöt is okoz, mely 

végsı soron hipoxiához vezet. Az emelkedett jobb kamrai falfeszülés, a csökkent szisztémás vérnyomás és a 

hipoxémia a jobb kamra isémiájához, és kontraktilitásának csökkenéséhez, dekompenzációjához vezet. A 



tüdıembóliára jellemzı obstruktív sokkra jellemzı az akut jobbszívfél-elégtelenség elégtelenség. 

Fontos megemlíteni, hogy a tüdıembóliának számos nem trombotikus oka is lehetséges tumor embólia, 

zsírembólia, szeptikus embólia, amnionfolyadék embólia, idegentest embólia, gáz-/légembólia. Ezek 

patofiziológiája, diagnosztikája és ellátása részben különbözik a VTE-tıl. 

 

III./6.13.5. Tünetek 
 

A VTE tünettana rendkívül szerteágazó és aspecifikus. A típusosnak ismert tünetek (dyspnoe, tachypnoe, 

köhögés, mellkasi szúró vagy szorító fájdalom, tachycardia, syncope, alsó végtag duzzanata, láz, cianózis) 

ritkán áll fent egyszerre illetve a típusosnak gondolt tünetek hátterében számos egyéb betegség is állhat. Egy 

vizsgálat szerint igazolt és biztonsággal kizárt pulmonalis embólia esetén a fenti panaszok és tünetek 

ugyanolyan gyakorisággal fordultak elı. A tünettan lehet típusos, de igen félrevezetı is, elıfordulhatnak 

csupán jelzett tünetek, de létrejöhet riasztó tünetekkel járó gyors lefolyású kórkép is. Emiatt a VTE szinte 

minden tünet esetén a differenciáldiagnosztika része kell, hogy legyen, különösen azért, mert a klinikai 

tünetek súlyossága és az embólus nagysága gyakran nem állnak egymással arányban, kis embólus is járhat 

súlyos tünetekkel.  

Mélyvénás trombózis esetén a típusos tünet az egyik oldali fájdalmas, duzzadt, gyakran livid végtag, 

melynek artériás keringése megtartott. Típusos tünete a pozitív Homan-jel, az alsó végtag passzív 

dorzálflexiójára jelentkezı éles lábikra fájdalom, azonban mivel a trombus gyakran nem okoz teljes 

okkluziót, ezért akár tünetmentes is lehet. 

Tüdıembóliára a fenti tünetcsoporton kívül jellemzı lehet az obstruktív sokk miatti hipotónia, az akut 

tricuspidalis regurgitáció miatt hallható harmadik szívhang, a mindkét oldali tág véna jugularis externa, a 

cianózis, illetve tüdı felett hallható sípolás vagy a pleuralis dörzszörej. 

 

III./6.13.6. Diagnosztika 
 

A betegség diagnózisa a klinikai tünetek keltette és az egyszerő eszközös vizsgálatokkal alátámasztott 

klinikai gyanú és rizikóbecslés képalkotó vizsgálatokkal való bizonyításán alapul. 

 

EKG 
Az EKG vizsgálaton típusos esetben jobbszívfél- terhelés jeleit észleljük, melyek VTE-re nem specifikusak, 

bármilyen eredető jobbszívfél-terhelés esetén létrejöhetnek. Típusos jelek: 

● S1Q3T3 (azaz mély S hullám az I-es és mély Q illetve neg T hullám a III-as elvezetésben: McGill-

White szindróma); 

● negatív T hullámok a jobb oldali prekordális (V1-3) elvezetésekben; 

● ritmuszavar (leggyakrabban szupreventrikuláris: szinusz tachycardia, szupreventrikuláris 

extraszisztolék, pitvarfibrilláció, stb.) 

● inkomplett vagy komplett jobbszár blokk 

● P pulmonale 

Az EKG vizsgálat lehet teljesen negatív is VTE esetén, elsıdleges fontossága nem a pulmonalis embólia 

diagnosztikájának a fenti jelekkel történı alátámasztása, hanem az egyéb okok, elsısorban az ischaemiás 

szívbetegség akut formájának, (elsısorban az acut myocardialis infarctus) kizárása. 

 

Mellkas rtg 
A mellkas röntgen VTE esetén gyakran normális, így nem zárja ki a diagnózist. Egyes jelek esetleg 

alátámaszthatják a klinikai gyanút, azonban ezek nem specifikusak (hilus amputáció; fokális oligémia 

(Westermark jel); perifériás ék alakú árnyék (Humpton púp); Fleischner atelektázia; magasabb rekeszállás az 

érintett oldalon; kiszélesedett szívárnyék, stb.), itt is elsısorban az egyéb kóros elváltozások bizonyítása (pl. 

penumothorax)  céljából végezzük a vizsgálatot. 

 

Artériás vérgáz vizsgálat 
Típusos esetben a vérgáz I. típusú légzési elégtelensége igazol (hipoxia, hipokapnia, respiratorikus alkalózis), 

azonban a tünetek súlyosságától függıen bármilyen kóros vérgázlelet elıfordulhat (hipoxia vagy normoxia, 

hipokapnia, normokapnia vagy hiperkapnia, respiratorikus alkalózis vagy acidózis illetve sokk esetén 



metabolikus vagy kevert acidózis is). A vérgázlelet önmagában szintén nem bizonyít, de jellemezheti a VTE 

súlyosságát. 

A betegre jellemzı prognosztikai score-ok (pl. Wells score, Genfi-score) és a fenti eszközölt vizsgálatok 

alapján sorolhatjuk a betegeket a diagnózis valószínősége és a VTE mortalitás szempontjából 

alacsony/közepes vagy magas rizikócsoportba és döntünk a további, drágább, nehezebben hozzáférhetı vagy 

invazívabb eszközös vizsgálatokról. 

 

Laboratóriumi markerek: 
A korábban típusosnak gondolt LDH szint aspecifikus, ma az újabb markerek megjelenésével nem tartozik 

bele a VTE diagnosztikus vagy prognosztikai markerei közé. 

A D-dimer a szervezetben folyó trombolízis fokát jelzi. VTE esetén (mélyvénás trombózis vagy tüdıembólia 

is) értéke magas lesz, azonban számos egyéb kórállapot is emeli a szintjét (pl. szepszis, mőtét utáni állapot, 

terhesség , stb.), specificitása rendkívül alacsony, így differenciáldiagnosztikai értéke pozitív esetben kicsi. 

Negatív teszt azonban a VTE-t egyértelmően kizárja. 

A troponinok (Troponin T és I) és a natriuretikus peptidek elsısorban cardialis státuszról adnak 

felvilágosítást. Magas prognosztikus szenzitivitással jellemzik a jobb szívfél ischaemiát és jobbszívfél 

terhelés mértékét, szintjük arányos a tüdıembólia súlyosságával és a mortalitással, negatív prediktív értékük 

jó. 

 

Képalkotó vizsgálatok 
 

Echocardiográfia 
A transthoracalis szívultrahang vizsgálat kevéssé szenzitív a diagnózisra, a jobbszívfél terhelés mértékérıl ad 

elsısorban információt. Típusos jelek: jobb kamra hipokinezis, dilatáció, septum balra tolódása („D-jel”), 

tricuspidalis inszufficiencia, pulmonalis hipretonia). Olcsó, ágy melleti vizsgálat, fontos a 

differenciáldiagnosztika szempontjából is. Jobb szívfél-terhelés jelei általában agresszívabb terápiás 

megközelítést indikálnak. 

A transoesophagealis szívultrahang lényegesen invazívabb vizsgálat, akut esetben nagyobb megterhelés a 

betegnek, azonban lehetıvé teheti a proximális pulmonalis artériák direkt vizualizációját. 

 

Alsó végtagi Doppler UH 
Bizonyíthatja az alsó végtagi vénákban a mélyvénás trombózist (trombus direkt ábrázolása illetve a véna nem 

komprimálhatósága), azonban a negatív vizsgálat nem zárja ki a VTE-t, hiszen gyakran a teljes trombus 

szakad le a véna faláról. 

 

Tüdıszcintigráfia 
A ventilációs illetve perfúziós tüdıszcintigráfia korábban fontos vizsgálat volt a tüdıembólia 

diagnosztikájában, azonban mára sokat vesztett értékébıl. Szervezése nehézkes, ágy mellett nem végezhetı 

és számos, elsısorban kritikus állapotú betegen elıforduló kardiopulmonalis betegség (pl. penumonia, 

atelectasia, stb.) zavarja az értékelését. Ritkán végezzük. 

 

Mellkas CT 
Ma a leggyakrabban elvégzett vizsgálat tüdıembólia igazolására. Specificitása jó, az embólusokat sokszor 

direkt ábrázolja. Emellett számos más pulmonalis patológiát is igazol valamint az elzáródás mértéke 

(pulmonalis artériás elzáródási index) illetve a jobb szívfél-terhelés mértéke jól megítélhetı (a jobb és bal 

kamra méreteinek ábrázolásával). Lélegeztetett beteg vizsgálata is megfelelı szállítócsapattal jól megoldható. 

 

Pulmonalis angiográfia 
Elsısorban a szívsebészeti centrumokhoz kötött, gold standard vizsgálat, azonban az angiográfiás centrumok 

alacsony száma miatt nehezen szervezhetı, valamint jelentıs sugárterheléssel járó vizsgálat eljárás. 

Elsısorban a sebészeti beavatkozás indikációjának eldöntésére jön szóba. 

A mortalitást befolyásoló paraméterek: 

● klinikai tüneteken (sokk vagy hipotenzió) 

● a jobb kamra diszfunkció markerei (szív ultrahang illetve CT lelet; nátriuretikus peptid szint; 



emelkedett törtınyomások) 

● myocardium sérülés markerei (troponin pozitivitás). 

A terápiás a VTE súlyossága határozza meg. A korábbi felosztás (masszív tüdıembólia – sokk, hipotónia, 

mely hátterében egyéb ok, mint pl. ritmuszavar, hipotónia, szepszis nem igazolható; szubmasszív 

tüdıembólia – sokk nincs, de a szív ultrahang jobbszívfél elégtelenséget igazol, illetve nem masszív 

tüdıembólia – nincs echocardiográfiai eltérés) helyett ma a fenti rizikómarkerek alapján soroljuk a beteget a 

korai pulmonális embólia mortalitás szempontjából magas vagy nem magas (intermedier illetve alacsony) 

rizikójú csoportba és döntünk a terápiás aktivitás mértékérıl. 

Magas rizikócsportba tartozik a sokkos/hipotenziós beteg, itt korai aggresszív diagnosztikus és terápiás 

megközelítés javasolt. Amennyiben CT elérhetı és a beteg szállítható állapotban van, akkor CT indokolt, ha 

nem, akkor szív ultrahang végzendı. Negativitás esetén egyéb diagnózis után kell kutatni, pozitív esetben 

agresszív terápiás megközelítés indokolt. 

Nem magas (intermedier vagy alacsony) rizikó esetén alacsony klinikai valószínőség és negatív d-dimer 

kizárja a VTE-t, pozitív d-dimer vagy magas klinikai valószínőség esetén mellkas CT végzendı, ennek 

pozitivitása esetén a beteg VTE-ként kezelendı. Intermedier rizikócsoportba tartozik a beteg, ha jobbkamra 

diszfunkció vagy myocardium sérülés igazolható. 

Alacsony rizikócsoportba tartozik a beteg, ha a fentiek egyike sem áll. fen. 

 

III./6.13.7. Terápia 
 

A terápia céljai: 

● hemodinamikai stabilizáció és az oxigenizáció biztosítása az ABCDE elveknek megfelelıen 

● a pulmonális érágy rekanalizációja (trombolízis; perkután katéteres embolektómia/fragmentáció; 

sebészi embolectomia) 

● a trombus appozicionális növekedésének gátlása (korai antikoaguláció) 

● a recidív trombusképzıdés megelızése (szekunder profilaxis – hosszú távú antikoaguláció, v.cava 

inferior filter) 

A terápia agresszivitása különbözik magas és nem magas rizikójú VTE esetén. 

Magas rizikó (hemodinamikai instabilitás esetén) az ABCDE stabilizációja elsıdleges az intenzív terápia 

teljes eszköztárával (oxigén, intubáció, lélegeztetés, a keringés támogatása katekolaminokkal, megfelelı 

analgézia, stb. Ekkor a pulmonális érágy rekanalizációja indokolt, hiszen enélkül a jobbszívfél-elégtelenség 

általában nem utalható. A megfelelı eljárás (trombolízis – szisztémás/lokális sebészi vagy katéteres 

beavatkozás) elsısorban az eljárás hozzáférhetıségétıl illetve a körülményektıl (szállíthatóság, 

posztoperatív állapot, stb.). Fontos a korai antikoaguláció, melynek ideje a kiváltó októl és a 

kísérıbetegségektıl függ. 

Nem magas rizikó (stabil hemodinamikai státusz) esetén a szükséges szupportív ellátáson (ABCDE) túl 

fontos az ágynyugalom, az antikoaguláció mielıbbi megkezdése és a kiváltó októl és a kísérıbetegségektıl 

függı folytatása. 

 

Szisztémás trombolízis  
VTE esetén a folyamatosan váltózó ajánlásokban különbözı lízisszerekkel különbözı protokollok ismertek, 

melyek között érdemi különbség nincs a klinikai kimenetel szempontjából. 

A trombolízis kontraindikáció (lásd pl. III./6.2. fejezet) hasonlóak az egyéb indikációjú (infarctus, stroke) 

trombolitikus terápiához. (Abszolút kontraindikáció közelmúltban stroke, friss trauma/mőtét, 

gastrointestinalis vérzés; relatív kontraindikáció: TIA, antikaoguláns kezelés, terhesség/posztpartum, nem 

komprimálható érpunkció, refrakter hipertónia, májbetegség, stb.) Fontos kiemelni, hogy sokk, magas 

rizikójú tüdıembólia, fenyegetı keringésmegállás esetén a jelenlegi ajánlások alapján az abszolút 

kontraindikációk akár relatívvá is válhatnak). 

A trombolízis lehetséges szerei: 

1. rt-PA (100 mg 2 óra alatt vagy 1,6 mg/kg/15 perc (max 50 mg) 

2. steeprokináz (250000 IU iv. bolus 30 perc alatt, majd 100000 IU/ó 12-24 órán át; illetve akcelerált 

lízis 1,5 millió IU 2 óra alatt) 

3. urokináz 4400 IU/kg 10 perc alatt, majd 4400 IU/kg 12-24 óra latt, vagy akcelerált lízis 3 millió IU 2 



óra alatt. 

Mint látható, VTE-ben a nagyobb trombusméret miatt az elhúzódó lízis egy lehetséges opció. 

 

Sebészi embolektómia 
Csak centrális elhelyezkedéső embolus esetén alkalmazható, amennyiben a lízis kontraindikált, sebészeti 

döntés alapján megfelelı idıablak esetén. Invazív beavatkozás, jelentıs mortalitással. Medián 

sternotomiával, szívmotor védelmében történik, szívsebészeti centrumban végzendı. 

 

Katéteres kezelés 
Katéterrel lehetséges beavatkozások: lokális trombolízis, katéteres fragmentáció, stb. Az ellátás szívkatéteres 

centrumhoz kötött. 

 

Antikoaguláns terápia 
Részletesen lásd az ezzel foglalkozó gyógyszertani fejezetben (I./4.13. fejezet). VTE esetén korai teljes 

antikoagulálás indokolt folyamatosan adagolt intravénás nem frakcionált (nátrium-) heparinnal (UHF) vagy 

intermmittálóan szubkután adagolt kis molekulasúlyú heparinnal (LMWH). 

UHF esetén cél az aPTI 1,5-2-szeres megnyúlása. Az aPTI kezdetben 6 óránként kontrollálandó, elınye, 

hogy hatása (pl. szignifikáns vérzés esetén) akutan felfüggeszthetı protamin szulfáttal. 

LMWH esetén a hatást túlsúly, terhesség illetve veseelégtelenség esetén az anti Xa aktivitás mérésével 

indokolt követni, egyéb esetben elégséges a testsúly alapján történı adagolás. 

Az akut szak után K-vitamin antagonista beállítása vagy ennek kontraindikációja esetén indokolt esetben 

krónikus LMWH beállítása indokolt. A terápia ideje a kiváltó októl és az alapbetegségtıl (thrombophilia, 

stb.) függıen 3-6 hónaptól élethossziglan lehet indokolt. Az újabb véralvadásgátlókkal (direkt trombin 

inhibitorok, stb.) VTE esetén korlátozottak a tapasztalatok, azonban elterjedésük várható ebben az 

indikációban is. 

 

V.cava inferior filter 
A káva-filter beültetése gyógyszerintolerancia és rekurrens embólia, folyamatos magas VTE rizikó esetén 

lehetnek indokoltak, nem része az akut szak ellátásának. 
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III./6.14. E-learning-teszt  
 

1. 

NSTEMI-t a következő különbözteti meg az instabil angínától 

 

NSTEMI esetén ST depressziót látunk 

Instabil angína esetén a troponin negatív 

Instabil angína esetén ST eleváció is előfordulhat 

NSTEMI gyakran vezet STEMI-hez 

 

2.  

NSTEMI esetén nem igaz 

 

Kettős thrombocyta aggregáció gátló kezelés szükséges 

A rizikó besorolás rendkívül fontos 

3 órán belül coronarográfiát kell végezni 

Dinamikus ST, T változás magas rizikót jelent 

 

3 

STEMI pathogenezisében az első lépés 

 

Vulnerábilis plaque ruptúra 

Coronária thrombózis 

Coronária embolizáció 

Egyik sem 

 

4. 

STEMI diagnózisa felállítható 

 

Magas CK-MB alapján 

Pozitív Troponin teszt alapján 

Az anamnézis és az EKG alapján 

Szívkatéterezés alapján 

 

5. 

Papilláris izom ruptúrára igaz 

 

Akut mitrális insufficienciát okoz 

Tüdőoedemához vezet 

Cardiogen shock alakul ki 

Gyógyszeres kezeléssel alacsony mortalitás alakulhat ki 

 

6. 

Torsade de Pointes kamrai tachycardiának nem oka: 

 

Myocardiális infarctus 

Veleszületett hosszú QT szindróma 

Elektrolit zavar 

QT megnyúlást okozó antiarritmiás gyógyszer 

 

7. 

Ideiglenes Pecemaker Sürgősségi bevezetése nem indokolt: 

 



Akut myocardiális infarktusban Mobitz I tipusú AV blokk esetén, ha az nem okoz haemodinamikai 

instabilitást. 

Nyugalmi syncopet okozó II vagy III fokú AV blokk. 

Haemodinamikai instabilitást okozó IIº vagy IIIº AV blokk. 

Bradycardia-dependens ventricularis tachycardia. 

 

8. 

A krónikus szívelégtelenség kezelésére nem használjuk 

 

ACE gátlók 

Angiotenzin receptor blokkolók 

Diuretikumok 

Theophyllin származékok 

 

9.  

Akut szívelégtelenség sürgősségi ellátásában kontraindikált 

 

O2  

Morphin  

Kacsdiuretikumok 

Verapamil 
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Hypertophiás cardiomyopthiára jellemző 

 

A szívizom diffúz megvastagodása 

Kötőszövetes szaporulat és ATP hiány a szívizomban 

Digitálist adunk a kontraktilitás javítására 

Β-blokkolót adunk 

 

11. 

Mitrális stenosisra nem jellemző 

 

Orthopnoe, dyspnoe 

Dilatált bal kamra 

Gyakori pitvarfibrilláció 

Tüdőoedemához vezethet 

 

12. 

Aorta stenosisra nem jellemző 

 

Hirtelen szívhalál 

Épp coronáriák mellett is angínás tünetei lehetnek a betegnek 

Dyspnoet okozhat 

Ha panaszmentes a beteg, nem kell megoperálni 

 

13. 

Pericardiumra jellemző 

 

Folyadék kiválasztásra és felszívásra képes 

Nem tágulékony, így a lassan felhalmozódó 300-400 ml folyadék tamponádot okoz 

Élettani szerepe a szív rögzítése és a kontrakciók során súrlódásmentes mozgásának biztosítása. 

Normálisan 10-15 ml folyadék van a lemezei között 

 

14.  



Pericardiális tamponádra jellemző 

 

Tachycardia, hipotensio 

Telt nyaki vénák 

Oligo-anúria 

Tüdőeodema 

 

15. 

„A” típusú aorta dissectio tünetei 

 

Mellkasi fájdalom 

Alsó végtagi paraplégia lehet a gerincvelő vérellátási zavara miatt 

A végtagokon a vérnyomás és pulzus különböző lehet 

Perikardiális tamponádot okozhat 

 

16.  

Aorta dissectio sürgősségi ellátásakor nem adjuk 

 

A mellkasi fájdalom miatt aspirin adása, mivel felmerül STEMI gyanúja 

Fájdalom csillapítás 

Vérnyomás kontrol 

O2 adása 

 

17. 

Intenzív osztályon hipertóniát nem okoz 

 

Hipoxia 

Hólyag feszülés 

Antihipertenzívumok elhagyása 

Túl sok fájdalom csillapító adása 

 

18. 

Hipertónia kezelésére nem igaz 

 

Akut esetben agresszíven kell kezelni a neurológiai tünetek elkerülésére 

Meg kell szüntetni illetve elkerülni a perioperatív kiváltó okokat. 

Hipertenzív krízisben invazív vérnyomásmérés indokolt 

Perioperatív vérnyomáskiugrást rövid hatású intravénás szerekkel kell kezelni. 

 

19. 

NSTEMI tüneteit utánozhatja 

 

Tüdőembólia 

Aorta dissectió 

Pancreátitis 

Lépinfarctus 

 

20. 

Implantáható cardioverter defibrillátor (ICD) beültetés nem indikált 

 

VT vagy VF miatti szívmegállás, reverzibilis ok nélkül 

Ismeretlen okú syncope, struktúrális szívbetegség nélkül, kamrai tachyarrhythmia nem kiváltható 

Spontán tartós VT struktúrális szívbetegséggel 

Ismeretlen eredetű syncope, és EFV során kiváltott, hemodinamikai relevanciával járó VT vagy VF, ahol a 

gyógyszeres kezelés hatástalan vagy nem tolerált.  



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./7. Pulmonológiai betegségek  
 

Az alábbi fejezetekben azokat a tüdı és mellkast érintı betegségeket és kezelésüket foglaljuk össze, 

melyekkel az intenzív betegellátásban és az anesztéziában gyakorta találkozhatunk. Ezek egy része, mint 

szövıdmény, kísérıbetegség fordul elı, míg mások a kritikus állapot okai is lehetnek. A tüdı nem csak a 

gázcsere elengedhetetlen része, hanem, mint a legkisebb kapilláris átmérıvel rendelkezı szerv, az immunitás 

és immunreakciók, a thrombotikus és keringési zavarok predilekciós szerve is. A tüdı felépítése, a légutak, 

kislégutak funkciója, a mikrokeringés eloszlása és a teljes szívperctérfogat átengedését biztosító alacsony 

ellenállása rendkívül összetett strukturális és funkcionális egységet követel meg. Bármilyen kis eltérés 

komplex pathológiai folyamatokat indít meg. 

A tüdı funkcióját tehát nem lehet csak a gázcsere szempontjából önállóan értékelni, mindig a szervezet 

egyéb funkciójaival együtt komplex módon kell vizsgálni. Bármilyen pulmonális eltérés visszaköszön a többi 

szervek funkciójában és bármelyik szerv eltérése nyomon követhetı a tüdı funkciójában. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 
 

Milyen kórképek 

okozhatnak légzési 

elégtelenséget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./7.1. A légzési elégtelenség élettani megközelítése, felosztása 
 

Tanulási cél 
A hallgató elsajátítja a légzési elégtelenség kialakulásáért felelıs kórélettani 

folyamatokat, megismeri a légzési elégtelenséget okozó fıbb kórképeket.  

 

Kompetencia 
A fejezet elsajátítását követıen a hallgató különbséget tud tenni a légzési elégtelenség 

két fı típusa között.  

 

Bevezetés 

 
A légzés célja a megfelelı légcsere és gázcsere biztosítása. A tüdı funkciózavara esetén 

kompenzáló mechanizmusok lépnek mőködésbe. Amennyiben a kompenzáció nem 

elégséges légzési elégtelenség alakul ki.  

A légzési elégtelenség heterogén kórkép, számos elváltozás vezethet kialakulásához. A 

megfelelı terápia kiválasztásához ismerni kell a háttérben álló kórfolyamatokat, azaz a 

kiváltó okot.  

A légzési elégtelenség klinikai kép alapján két fı csoportra osztható 

1., Hypoxiás (parciális) légzési elégtelenség 
 PaO2 <60 Hgmm, PaCO2 <40 Hgmm 

Az oxigenizációs zavar dominál, kompenzatorikus hiperventiláció miatt 

hipokapnia jellemzı. Az alveolo-artériás oxigénkülönbség (A-a O2), a holttér és a 

vénás keveredés nı. Hátterében ventilációs-perfúziós egyensúlyzavar, 

söntkeringés, diffúziós zavar állhat.  

2., Hypercapniás légzési elégtelenség 
 PaO2 <60 Hgmm, PaCO2>50 Hgmm 

Ventillációs zavar dominál. A hipoxia másodlagos, oxigén adására jól reagál, A-a 

O2 nem emelkedett. Hátterében alveoláris hipoventiláció, holttérlégzés állhat.  

 

A két típus együttesen is jelentkezhet, ilyenkor kevert típusú légzési elégtelenségrıl 

beszélünk.  

 

Légzési elégtelenséghez vezetı patomechanizmusok 
Légzési elégtelenség kialakulásához számos pulmonális és extrapulmonális folyamat 

vezet, a szervezet komplex mőködési zavara, ahol a végeredmény a légzési zavar. Ennek 

oka legtöbbször összetett funkciózavar, és nem mindig azonosítható egyértelmően a 

kiváltó pathofiziológiai folyamat. Az alábbiakban a légzési elégtelenséghez vezetı 

néhány jellemzı kórtani folyamatot írunk le, hangsúlyozva, hogy ezek különbözı arányú 

együttes keveredése gyakran elıfordul. 

 

1., Hipoventiláció 
 Az alveoláris ventiláció csökkenése következtében a CO2 elimináció zavart 

szenved. Az alveolusban a széndioxid parciális nyomása emelkedik ezzel párhuzamosan 

az oxigéné csökken. Az így kialakuló hipoxia oxigén adásával ez könnyen rendezhetı.  

 Okai: 

● Légzésszabályozási zavar, légzési drine csökkenése 

○ Gyógyszer: ópiát, szedatívum 

○ Központi idegrendszeri károsodás: trauma, stroke stb. 

● Neuromusculáris eltérések 

○ Gerincvelı funkciózavar: sérülés, Guillan-Barré syndroma 

○ N. phrenicus kérosodás: szívmőtét, nyaki idegblokk, strumamőtét 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Neuromusculáris junkció hibája: izomrelaxáns, myasthenia gravis 

○ Elektrolit eltérések, légzıizom kifáradás 

● Restriktív légzészavar 

○ Pneumothorax, serothorax, hemothorax 

○ Fibrózis, atelektázia 

○ Mellkasdeformitás (akut: instabil mellkas, krónikus: kyphoscoliosis) 

○ Csökkent rekesz mozgás: obezitás, hasi mőtét, fájdalom 

● Obstruktív légzészavar 

○ Asthma bronhiale 

○ COPD 

 

2., Ventilláció/perfúzió egyensúlyzavar (V’/Q’ zavar) 
Ideális esetben a ventiláció és perfúzió aránya olyan, hogy a gázcsere hatásfoka 100%=1. 

Ez fiziológiásan sem teljesül, mivel a tüdıben vannak a keringéshez viszonyítva  jobban 

ventilált (tüdıcsúcs) és relatíve jobban perfundált (tüdı basis) területek, így az egész 

tüdıre vonatkoztatva a V’/Q’ 0,8. Azok a területek ahol V’>Q’ a holtteret növelik, ahol 

V’<Q’ a  söntöt növelik. Szélsıséges esetben a V’/Q’ végtelen (Q’=0) igazi holttér, 

illetve V’/Q’ nulla (V’=0) igazi sönt keletkezik. Elıfordulásukra például a kapongráfiás 

görbe és a vérgáz alapján következtethetünk.  

 

 A, Söntkeringés 
A vér rosszul ventilált területeken áramlik át, oxigenizáció nem történik meg teljesen, a 

pulmonális vénás vérben a PO2 csökken, PCO2 emelkedik. A pCO2 emelkedését a jól 

ventilált terültek kompenzálják. Oxigén adására annál kevésbé reagál, minél több az igazi 

sönt, vagy minél alacsonyabb a V’/Q’ arány.  

A perctérfogat változásakor a sönt mértéke is változik, nagyobb perctérfogat mellett a 

sönt is nagyobb. Ez magyarázza, hogy kezdetben nyugalomban nem, csak terhelésre 

jelentkezik hipoxia.  

Fiziológiásan a rosszul ventilált alveolusok keringése csökken, a pulmonális hipoxiás 

vazokonstrikció miatt. Amennyiben ez a reflex kiesik, a söntkeringés nı.  

A sönt mértéke kiszámítható:  

Qs/Qt=(CCO2-CaO2)/(CcO2-CvO2) 

CCO2: alveoláris kapilláris vérmennyiség, CaO2: artériás oxigéntartalom, CvO2 kevert 

vénás oxigéntartalom 

 Söntkeringés okai: 

Anatómiai söntök: mindig igazi sönt, a perctérfogat kevesebb mint 5%-a 

 Fiziológiás: bronchiális artériák, pleurális artériák, Thebesi vénák 

 Pathológiás: Arteriovenosus fistulák 

 Intracardialis: septumdefektus 

Funkcionális söntök: általában nem teljes sönt 

 Atelektázia, ARDS 

 Pneumothorax, hemothorax 

 Tüdıödéma, pneumonia 

 Gyógyszerek: nitrát, noradrenalin, inhalációs anesztetikumok 

 

 B, Holttérlégzés 
Amennyiben a  jól ventiláló alveolusnak nincs keringése, az holttérként viselkedik. Ez 

érdemben nem változtatja meg a gázcserét, de a felesleges ventilációval a légzési munkát 

növeli.  

A holttér a kilélegzett (alveoláris) és az artériás széndioxid ismeretében az Enghoff által 

módosított Bohr egyenlettel számítható.   

Vd/Vt= (PaCO2-PECO2)/PaCO2 

PaCO2: artériás széndioxid tenzió,  PECO2: átlag kilélegzett széndioxid tenzió 

 Funkcionális holttér okai: 

 Tüdıembólia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pulmonális hipertonia 

 Hipoperfúzió  

 

 C, V’/Q’ eloszlás zavara 
Bizonyos tüdıbetegségekben a légzırendszer heterogenitása miatt bizonyos területek 

mind légúti ellenállás (R), mind tágulékonyság (C) tekintetében eltérnek egymástól. 

Vannak ún. gyors alveolusok (alacsony R, C) és lassú alveolusok (magas R, C).  

A kilégzés során elıször a gyors alveolusok ürülnek ki (itt jobb ventiláció miatt PCO2 

alacsonyabb), majd a lassú alveolusok (itt PCO2 magasabb), a kapnográfon a platófázis 

meredeksége utal erre. Lélegeztetés kapcsán a különbözı alveolusok részvétele eltérı. 

Lassú, mély légvételeknél (alacsony áramlás) a lassú alveolusok jelentısebb szereppel 

bírnak, míg szapora, gyors légvételeknél csak a gyors alveolusok részvétele döntı.  

 

2., Diffúziós zavar 
Az alveolokapilláris egység károsodáskor az oxigén diffúziója az alveolusból a 

kapillárisba zavart szenved.  A diffúziós meghatározó mindhárom tényezı érintett lehet: 

● Megnövekedett diffúziós út: az alveolust kitöltı anyag (ARDS, tüdıödéma), az 

kapillárisfal megvastagodása (collagenosisok) vagy a kettı közti rés 

kiszélesedése 

● Csökkent diffúziós felület: atelektázia, ARDS, emphysema, lobecotomia vagy a 

capilláris hálózat pusztulása, vagy a capilláris vérvolumen csökkenése 

● Csökkent kontaktidı: fiziológiásan a kontaktidı 0,75 mp, ebbıl 0,25 mp 

szükséges a gázcseréhez, csökkent kapilláris térfogat esetén a perctérfogatnak 

megfelelı vér gyorsabban áramlik keresztül, terhelés esetén a perctérfogat 

emelkedik, a kontaktidı tovább csökken, hipoxia alakulhat ki.  

 

FRC (funkcionális reziduális kapacitás) szerepe 
A kilégzés végén a tüdıben maradó levegı a tüdı pufferkapacitása. Apnoe estén 

csökkent FRC-vel rendelkezı beteg hamarabb hipoxiássá válik. Az FRC értéke ezentúl a 

gázcserére és a légzésmechanikára is kihat.  

A kilégutak kollapszusra hajlamosak, ez alacsony tüdıvolumeneken a tüdı további 

ürülését megakadályozza. Az a tüdıtérfogat amikor a légúti kollapszus megkezdıdik a 

closing kapacitás amely térfogaton át ez zajlik az a closing volumen. A Laplace törvény 

értelmében minél kisebb az alveolus átmérıje, annál nagyobb az összehúzó erı, de ezt 

fiziológiás esetben a surfactant hatása kompenzálja. Surfactant funkció kiesésekor az 

alveolusok lezáródása FRC feletti térfogatoknál is megkezdıdik. Ilyenkor a kilégzés 

végén összeesett alveolusokat a belégzés elején elıbb meg kell nyitni. Ez szintén növeli a 

légzési munkát.  

A légzırendszer tágulékonysága az ideális térfogat alatt és felett is romlik, ezáltal a 

légzési munka növekszik. Sıt a mellkas alakjának változásával a légzıizmok helyzete 

megváltozik, a légzés hatékonysága csökken. 

Az FRC változás ismeretében az eltérés rendezésével a tüdıfunkció, oxigenizáció és 

ventiláció javítható.  

 

FRC változása egyes légzési elégtelenséggel járó betegségekben 

 FRC (priméren) nem változik: neuromusculáris zavar, légzési drive kiesése 

FRC csökken: pneumonia, ARDS, tüdıödéma, hemothorax, pneumothorax, 

restriktív légzészavar 

 FRC növekszik: emphysema, COPD, asthma 

 

Légzési munka (WOB Work of breathing) 
Normál esetben a légzési munka az alapanyagcsere illetve oxigénfogyasztás 5%-a. Kóros 

esetben akár a teljes oxigén fogyasztás akár 30-40%-át is igényelheti.  

A légzési munkát meghatározza a percventiláció, a holttérlégzés aránya és a 

légzırendszer impedanciája, mely két fontos összetevıbıl áll: a elastance és a resistance. 
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1, A tüdı tágulékonysága (Compliance) 

Mind a légút, mind a tüdıparenchyma tulajdonságai szerepet játszanak. Definíciója: 

egységnyi nyomás hatására létrejövı térfogat változás. (∆V/∆P).  

Alacsony tágulékonyság rugalmatlan tüdıt jelent, a szükséges térfogat változás nagyobb 

nyomással érhetı csak el. Kedvezıtlen hatásai nagyobb légzési munka (WOB), 

magasabb intrathoracalis nyomásváltozások miatt negatív hemodinamikai hatások. 

Restriktív tüdıbetegségekre jellemzı, ilyenkor a szapora légzés kedvezıbb.  

Nagy tágulékonyság mellett az elasztikus recoil csökkenése miatt lassul a tüdıürülés, 

kilégzésben a kislégutak kollabálnak, dinamikus hiperinfláció jön létre. A dinamikus 

hiperinfláció miatt a légzés egyre nagyobb tüdıvolumeneken történik, a légzıizmok, 

hatékonysága csökken, a magasabb intrathoracalis nyomás hemodainamikai hatásai 

jelentkeznek. Emphysemában a tüdı compliance-e nagy, a lassabb, mély légzés 

kedvezıbb.  

 

2, A légutak áramlással szembeni ellenállása (Resistance)  

Az ellenállás mértéke határozza meg az adott nyomáskülönbség hatására kialakuló 

áramlást. Légúti szőkület esetén, bizonyos sebesség felett turbulens áramlás keletkezik 

ami az ellenállást tovább növeli. Az áramláslimitáció leküzdése többlet munkát igényel. 

A kilégzés végén tüdıben maradó levegı dinamikus hiperinflációt jelezhet.  

 

Oxigén szállítás/oxigén igény 

 
Sejtszinten a hipoxia az oxigénigény és ellátás egyensúlyzavar miatt alakul ki.  

Az oxigénszállítás (DO2) a perctérfogattól és a vér oxigénszállító kapacitásától függ.  

DO2=CO*CaO2 

A vér oxigén szállító kapacitását az alábbi képlettel számítjuk 

 CaO2= [Hb]*1,34*SO2 + 0,003*PaO2 

Az oxigén nagy része a vérben hemoglobinhoz kötött (1g Hb 1,34 ml oxigént köt), kis 

része találtható csupán oldott állapotban. Egy egészséges embernél (Hb 150 g/L, 

SO2 100%, PaO2 100 HGmm) CaO2 201,3 ml/L vér. A normál DO2 1 L/perc.  

Az oxigén felhasználás az artériás és vénás vér oxigéntartalmának különbsége. Erre a 

célra kevert vénás vért Swan-Ganz katéter segítségével a pulmonális artériából veszünk.  

VO2=CO*(CaO2-CvO2) 

Az oxigénfelhasználás normál értéke 3-4 ml/kg/perc.  

Kóros esetben az oxigénszállítás csökken, nem tudja kielégíteni az igényt, hipoxaemia 

jelentkezik.  

 

Diagnosztika, differenciáldiagnosztika 
A légzési elégtelenség felismerése klinikai kép és vérgáz vizsgálat alapján egyértelmő.  

Eldönthetı a vérgáz alapján, hogy oxigenizációs vagy ventilációs zavar dominál, az 

elváltozás akut vagy krónikus.  

A hipoxia súlyosságának megítélésére a Horovitz kvócienst használjuk leggyakrabban 

PaO2/FiO2.  

Normál esetben 100 Hgmm/0,21=500 Hgmm. Akut tüdıkárosodás (ALI) esetében a 

Horovitz kvóciens 300 Hgmm alatti,  ARDS-ben  200 Hgmm alatt van.  

Az anamnézis felvétele segíthet az kiváltó ok tisztázásában, a légzészavar fennállásának 

meghatározásában. Fontos rizikófaktor a dohányzás.  

További eszközös vizsgálatokkal (labor, képalkotó, légzésfunkció) tisztázható a kiváltó 

ok.  

 

Terápia 
A terápia a légzési elégtelenség tünetei kezelése mellett az kiváltó ok felismerését és 

megszüntetését jelenti.  

Célok: 

1. oxigenizáció biztosítása elsıdleges fontosságú. Oxigén adása, gépi lélegeztetés, 



pozitív légúti nyomás (CPAP, PEEP) alkalmazható.  

2. ventiláció rendezése: gépi lélegeztetés noninvazív és invazív úton.  

3. légzési munka csökkentése: nyugalomba helyezés, CPAP, gépi lélegeztetés.  

4. alapbetegség meggyógyítása: kóroknak megfelelıen, a reverzibilis faktorok rendezése.  

 

A következı fejezetek részletesen ismertetik a légzési elégtelenséghez vezetı kórképeket 

és azok ellátását.  

 

Irodalom: A lélegeztetés elmélete és gyakorlata 2004. Szerk: Pénzes, Lorx 

Trauma critical care 2th edition, 2007. sz.: William C. Wilson, Christopher M. Grande, 

David B. Hoyt, ISBN 082472920X 
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III./7.2. Asthma bronchiale/status asthmaticus 
 

III./7.2.1. Bevezetés 
 
Az asthma a bronchialis rendszer túlérzékenysége következtében rohamszerően fellépı 
reverzibilis légúti obstrukció. Status asthmaticusról akkor beszélünk, ha az akut asthmás 
roham több órája fennáll és a szokásos terápiára rezisztens.  
 
 
III./7.2.2. Etiológia, prevalencia 
 
Az asthma multifaktoriális etiológiájú kórkép, kialakulásában genetikai és környezeti 
tényezık játsszák a fı szerepet. Az európai országokban az asthma prevalenciája 5-10% 
körül mozog. Magyarországon a pulmonológiai szakellátásban mintegy 200 ezer beteget 
tartanak nyilván, az új megbetegedések száma évente 10-20 ezer. A betegség ellátása 
komoly terhet ró a betegre és a társadalomra egyaránt. Az asthma klinikai 
manifesztációi adekvát gyógyszeres kezeléssel és megfelelı gondozással jól 
kontrollálhatók, de maga a betegség nem gyógyítható. 
 
 
III/.7.2.3. Az asthma kialakulását és klinikai megjelenését befolyásoló 

tényezık: 
 
● Egyéni tényezık: 

● Genetikai tényezık: Atópiás betegségekre hajlamosító gének 
                                                 Légúti hiperreaktivitásra hajlamosító gének 

● Elhízás 
● Nem (nıi ciklushoz is társulhat) 
● Pszichogén 
● Adrenerg-cholinerg imbalance 

● Környezeti tényezık: 
● Allergének 
● Infekciók (elsısorban vírusos eredetőek) 
● Foglalkozási allergének 
● Dohányfüst (aktív-passzív dohányzás) 
● Kültéri/beltéri légszennyezés 
● Táplálkozás 
● Gyógyszerek (szalicilátok) 
● Hisztamin felszabadítók 
● Hideg száraz levegı 

 
 
III./7.2.4. Az asthma patofiziológiája 
 
● A bronchialis rendszer hiperreaktivitása (antgén-antitest reakció) következtében 

a légutakban létrejövı változások (Herxheimer-triád): 
● Gyulladásos reakció, mucosalis oedema képzıdés. 
● Dyscrinia: Curschmann-spirálokat, Charcot-Leyden kristályokat tartalmazó 

viszkózus váladék hiperszekréciója. 
● A bronchialis simaizomrendszer konstikciója. 

● Státusz asthmaticusban: 
● A légúti ellenállás magas. 
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● Az intrathoracalis nyomás emelkedett. 
● A tüdı hyperinflált: 
      Következmények 

● Holttér ventilláció nagy 
● V’/Q’ aránytalanság nagy 
● Shunt a fiziológiás szabályozás miatt kicsi 

● A légzési munka extrém módon emelkedett lehet. 
● Az excesszív váladékképzıdés hatására következményes váladékretentio 

alakulhat ki. 
 
 
III./7.2.5. A súlyosság megítélésére alkalmazható klinikai tünetek, 

legfontosabb vizsgálatok: 
 
● Rohamszerően fellépı sípoló légzés (spazmus): a sípolás-búgás gyengülhet vagy 

teljesen meg is szőnhet akut súlyos asthmás roham esetén a kislégutak 
nyákdugaszolódása miatt („néma tüdı”).  

● Dyspnoe, tachypnoe, paradox légzés. 
● Légzési segédizmok használata, testhelyzet: tud feküdni vagy csak ül; harapja a 

levegıt, gaspol. 
● Jó kórjelzı a beszéd folyamatossága. 
● Cyanosis: perifériás, centrális. 
● Mellkasi fájdalom, nyomásérzés, tachycardia (legsúlyosabb esetben 

bradycardia).  
● Tudatállapot megítélése. 
● Köhögés: gyakran bevezetıje az asthmás rohamnak. 
● Pulzus paradoxus>12 Hgmm: ha kimerül az izomzat eltőnik. 
● Labor: WBC, eosinophilia, se kálium-szint. 
● A ventiláció objektív mérése: spirometria-PEFR, FEV1. 
● SaO2, artériás vérgáz: hypoxia oxigénre rendezıdik-e, (béta-2-mimetikumok  4-

10 Hgmm-el csökkenthetik az artériás O2 nyomást). 
● Mellkas-röntgen rutinból nem szükséges (sokszor „negatív”, elsısorban 

differenciáldiagnosztikai jelentısége van). 
● EKG (sinus tachycardia, jobbszívfél-terhelés lehet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az asthma exacerbáció súlyosságának jellemzıi: 
 
Nehézlégzés  Enyhe  Középsúlyos Súlyos  Fenyegetı 

légzésleállás  
A beteg testhelyzete  képes fekvı 

helyzetben 
ül elırehajolva, 

kezével 
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maradni kitámaszkodva ül 
Beszéd  folyamatos szaggatott szavak  
Éberség  mérsékelt 

izgatottság 
izgatottság nyugtalanság, 

izgatottság 
aluszékonyság, 

zavartság 
Légzésszám  nıtt nıtt > 30/perc  
Belégzési segédizmok 
használata  

nem igen igen paradox 
thoracoabdomi-nalis 

mozgás 
Sípolás  mérsékelt, 

gyakran csak a 
kilégzés végén 

hangos hangos „néma tüdı” 

Pulzusszám (percenként)  < 100 100-120 > 120 bradycardia 
Pulzus paradoxus nincs lehet, 

10-25 
Hgmm 

jellemzı, 
> 25 Hgmm 

hiánya a légzıizmok 
kifáradásának jele 

Csúcsáramlás (PEF) a kívánt 
érték vagy a személyhez 
tartozó legjobb érték 
százalékában  

> 80% 60-80% < 60% , 
vagy  

< 100 l/min 

 

PaO2  Normál > 60 Hgmm < 60 Hgmm  
PaCO2  < 40 Hgmm < 40 Hgmm > 40 Hgmm  
Sa02  > 95% 91-95% < 90%  
 
 
III./7.2.6. Az asthma bronchiale kezelésében használt gyógyszerek 
 
Az asztma kezelésének célja elérni és fenntartani a klinikai kontrollt és a lépcsızetesség 
elvére épül. Az asztma kontroll azt jelenti, hogy a betegség klinikai megnyilvánulásait 
(nyugalmi asztma tünetek, fizikai terhelhetıség korlátozottsága, légúti obstrukció) 
uralni tudjuk. 
 
Rohamoldó szerek: 
 
● Rövid hatású inhalációs β2-agonisták (SABA): 

● Dózis: hatás-mellékhatás szerint. 
● Az inhalációs gyógyszerbeviteli út lehetıségei a következık: 

● vivıgázas adagolóaeroszolok (metered dose inhaler: MDI), 
● toldalékkal (spacer) kiegészített vivıgázas adagolóaeroszolok, 
● porbelégzık (drypowderinhaler: PDI), 
● gépi (Venturi-elv alapján mőködı motoros vagy ultrahang-

gerjesztéső) gyógyszerporlasztók 
● Legfontosabb hatóanyagok: 

● Salbutamol: 4-6-8 puff MDI-bıl 20 percenként, vagy (2.5) 5-
10mg/3ml fiz.sóban, majd folyamatos porlasztás 5-30mg/2óra 
dózisban 

● Terbutalin: 4x0,5-1mg DPI-bıl (száraz port adagoló inhalátor) 
● Fenoterol: 3-4x0,5ml (1mg/ml) porlasztva. 

 
● Inalációs M3-receptor antagonista anticholinerg szerek (SAMA): 

● Hatóanyagok: ipratropium-bromid, tiotropium. 
● Akut asthmás rohamban β2-agonistával együtt adva szignifikánsan javították 

a tüdıfunkciót és csökkentették a kórházi felvétel szükségességét. 
● Dózis (ipratropium bromid): 4 puff (80µg)/10min MDI+spacerrel vagy 

0,5mg 20 perc alatt nebulizálva. 
 
Inhalációs kortikoszteroidok (ICS): 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Legfontosabb hatóanyagok: budesonid, fluticasone, beclomethasone 
● Mindmáig a leghatékonyabb gyulladáscsökkentık az asthma standard 

terápiájában. 
● Nagy dózisú inhalációs kortikoszteroid+salbutamol együttes adásával jobb 

eredmény érhetı el akut roham oldásában, mint salbutamol egyedüli 
adásával. 

● Az inhalációs szteroidok becsült equivalens napi adagjai felnıttekben: 
 

Hatóanyag  Alacsony napi dózis (µg) Közepes napi dózis (µg) Magas napi dózis (µg) 
Beclomethasone dipropionate 200 – 500  >500 – 1000 >1000 – 2000  

Budesonide*  200 – 400  >400 – 800  >800 – 1600  
Ciclesonide*  80 – 160  >160 – 320  >320 – 1280  
Flunisolide  500 – 1000  >1000 – 2000  >2000  
Fluticasone  100 – 250  >250 – 500  >500 – 1000  

Mometasone furoate*  200 – 400  >400 – 800  >800 – 1200  
Triamcinolone acetonide  400 – 1000  >1000 – 2000  >2000  

 
Leukotrién antagonisták (LTRA): 
 

● Hatóanyagok: montelukast, zafirlukast. 
● Affinitásuk a leukotrién receptorhoz mintegy kétszerese a természetes 

ligandokénak. 
● Az asthma bronchiale enyhe-középsúlyos perzisztáló eseteiben 

használhatóak. 
● Per os adhatóak. 
● Májban metabolizálódnak. 
● Dózis: montelukast 10 mg/nap, zafirlukast 2x20 mg/nap. 

 
Hosszú-hatású inhalációs β2-agonisták (LABA): 
 

● Legfontosabb hatóanyagok: formoterol, salmeterol. 
● Monoterápiában asthmában nem alkalmazhatóak, csak inhalációs szteroiddal 

együtt alkalmazva. 
● Az asthma bronchiale középsúlyos-súlyos perzisztáló eseteiben használjuk 
ıket. 

● A formoterol hatása gyorsan kifejlıdik, emiatt alkalmas lehet rohamoldása 
is. 

 
Teofillin: 
 

● Asthmában a lassú felszívódású (SR) formáit alkalmazhatjuk alternatív 
terápiaként. 

● Gyulladás csökkentı hatású, fokozza a légzési drive-ot, a rekeszmozgást 
javítja. 

● A teofillin hatásszélessége, azaz a legkisebb hatékony dózis és a legnagyobb 
még tőrt adag közötti különbség kicsi, emiatt a teofillin mellékhatások 
gyakoriak, bizonyos szérumszint (20 mg/L) felett súlyosak. 

● Akut súlyos asthma kezelésében ellenjavalltak. 
● Májban metabolizálódik. 

 
Szisztémás kortikoszeroidok: 
 

● Legfontosabb hatóanyag: metilprednizolon, hydrocortisone. 
● A per os és az intravénás dozírozás ekvivalens. 
● Mivel a génexpresszió szintjén hatnak szisztémás adagolást követıen a 

hatásfellépés ideje 3-24 óra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Dózis: 30-80 mg prednisone vagy metilprednisolon; 150-400 mg 
hydrocortisone. 

● Nagyobb dózisoknak úgy tőnik nincsen terápiás elınyük. 
● Nagy dózisú ICS gyorsítja a felépülést a csak intravénásan alkalmazott 

szteroiddal összevetve. 
 
Anti-IgE (omalizumab): 
 

● Az allergiás etiológiájú asthmában jelent terápiás lehetıséget. 
● Jelenlegi indikációját a súlyos perzisztáló allergiás asthma képezi, azok az 

esetek,amelyekben nagy adagú ICS+LABA kombinációval az asthma nem 
kontrollálható és gyakoriak a szisztémás szteroid kezelésre szoruló 
exacerbációk. 

● Adásának feltételei: 
● IgE-szint> 76 NE/ml. 
● Pozitív bırpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban. 
● A szisztémás szteroidot igénylı exacerbációk száma >4/év. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az asthmabronchiale standard terápiája: 
 

1.lépcsı 
(intermittáló 
tünetek) 

2.lépcsı 
(enyhe 
perzisztáló) 

3.lépcsı 
(középsúlyos 
perzisztáló) 

4.lépcsı 
(középsúlyos-
súlyos 
perzisztáló) 

5.lépcsı 
(súlyos 
perzisztáló) 

betegoktatás 
környezeti 

hatások 
lehetıségekhez 

mérten való 
kiiktatása 

    

szükség esetén 
SABA (+SAMA) 

    

 egyet egyet 2. kezelési 3. kezelési 
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választani választani szinthez egyet 
vagy kettıt 
hozzáadni 

szinthez 
bármelyiket 
hozzáadni 

1. vonalban 
választandó 

alacsony 
dózisú ICS 

alacsony 
dózisú 
ICS+ 

LABA 

közepes/nagy 
dózisú ICS + 

LABA 

 

alternatíva LTRA közepes/ 
nagy 

dózisú ICS 

SR teofillin/ 
LTRA 

p.o. 
glükokortiko-

szteroid 
(minimális 
szükséges 

dózis) 
  alacsony 

dózisú 
ICS 

+SR teofillin 

 anti-IgE 

  alacsony 
dózisú 
ICS+ 

LTRA 

  

 
 
III./7.2.7. Az akut súlyos asthma (exacerbáció) 

 
Az akut súlyos légzési elégtelenséghez vezetı asthmás roham két típusát 
különböztetjük meg: 

Paraméter 1.típus 2.típus 
Idıbeni lefolyás Szubakut (napok) Akut asphyxia (órák) 
Gyakoriság 80-85% 15-20% 
Légutak Extenzív mukózus váladékos gyulladás „Üres bronchus” 
Gyulladásos sejtek Eosinophyl Neutrophyl 
Terápiás válasz Lassú Gyors 
Ok Ált. infekció Ált. allergén 

 
 
Kórházi felvétel általában indokolt: 
● Azoknál a betegeknél, akiknél a kezelés utáni FEV1 vagy PEF < 25%-a 

predicted vagy saját legjobb értékének. 
● Azoknál a betegeknél, akiknek a kezelés elıtti FEV1 or PEF < 40%-a  predicted 

vagy saját legjobb értékének. 
 
Az intenzív osztályos elhelyezés indikációi: 
Ha a beteg állapota nem javul a szokványos terápiára és az alábbiak közül bármelyik 
fennáll: 

● Anamnézis alapján magas rizikójú beteg 
● Tudatállapot változása 
● Súlyos légúti obstrukció 

● Respirációs acidózis 
● PEF <30% 
● Légzési segédizmok használata, RR>30/min 
● Pulsus paradoxus>12Hgmm (ha kimerül az izomzat eltőnik) 
● P>120/min (legsúlyosabb esetben bradycardia) 

● Oxigén adására refrakter hypoxia (PaO2<60Hgmm) 
● Hypercapnia (PaCO2>45Hgmm) 



 
Kérdés 
 
Sorolja fel az acut 

asthmás roham 

gyógyszeres 

kezelésének 

lépcsıfokait, a 

legfontosabb 

gyógyszereket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 
 
Melyek az intubáció, 

gépi lélegeztetés 

 
Az akut asthmás roham gyógyszeres terápiája: 
● Elsıvonalbeli kezelés: 

● A beteg nyugalomba helyezése. 
● Oxigén adása: szaturáció>90% tartása. 
● Párásítás (hidegen). 
● Inhalatív β2-agonista 
● Szisztémás kortikoszteroid 

● Második vonalbeli kezelés (az elıbbiek hatástalansága esetén): 
● Inhalatív β2-agonistával kombinált inhalatív antikolinerg szerek (M-3-

receptor antagonisták) 
● Harmadik vonalbeli kezelés: 

● I.v. β2-agonisták (adrenalin, terbutalin) bevezetése a maximális 
inhalációs kezelés mellett. 

● Adjuváns szerek: 
● MgSO4:  

● Intravénásan alkalmazva (2g iv.) csökkenti a kórházi felvételek 
számát, ahol a FEV1 25-30% a terápia kezdetén. 

● Izotóniás magnézium szulfáttal nebulizált salbutamol 
hatékonyabb, mint a fiziológiás sóoldattal nebulizált forma. 

● Heliox: 
● Hélium-oxigén keveréke. 
● Sőrősége csak harmada a levegıének, így csökkenti a légzési 

munkát és a légzıizom-fatigue kialakulását késlelteti. 
● A pulsus paradoxus mértékét csökkenti levegı belélegzéséhez 

képest. 
● Anesztetikumok (isofluran, sevofluran) 
● Antibiotikum infekciós eredet esetén (makrolidok) 

 
Az akut súlyos asthma kezelésében nem ajánlott: 
● Szedatívumok (légzésdeprimáló hatásuk miatt), kivéve intubáció esetén. 
● Mukolitikumok (fokozhatják a köhögési ingert, ezzel a légúti obstrukciót). 
● Fizikoterápia (növeli a beteg diszkomfortérzését). 
● Hidrálás nagy volumenekkel. 
● Túlzott vízhajtás, a beteg „beszárítása”. 
● Rutin antibiotikum adás (kivéve, ha pneumonia vagy sinusitis is fennáll). 
● Súlyos állapotú betegekben a PEF mérése, az erıltetett kilégzési manıver a 

légutak átmeneti kollapszusát okozhatja. 
 
Nem-invazív lélegeztetés: 
A túlterhelt légzıizmok munkáját csökkenthetjük a gyógyszeres terápia mellett nem-
invazív maszkos lélegeztetéssel is. Ilyen célra a BiPAP, CPAP és PSV módokat 
használhatjuk. Progresszív légzıizom fatigue-t mutató betegeknél, akiknél a tudatállapot 
romlását még nem észleljük fokozott körültekintés, folyamatos kontroll mellett 
alkalmazható. Alkalmazásukkal csökken a légzıizmok oxigénfelhasználása, csökken a 
légzési munka és a légzési frekvencia, eredményesebbé válik a gázcsere, csökken a 
paCO2-szint. Alkalmazhatóak intermittálóan és folyamatosan. 
 
Invazív lélegeztetés: 
Acut asthmában a progresszív állapotromlás esetén halaszthatatlan az intubáció és az 
invazív lélegeztetés megkezdése. 
Az intubáció indikációi: 
● Oxigén rezisztens hypoxia 
● Progresszív hypercapnia 
● Romló acidosis 



megkezdésének 

indikációi acut 

asthmás roham 

esetén? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 
 
Rosszul beállított 

asthma bronchiale 

milyen veszélyekkel jár 

a magzatra nézve? 

● Tachypnoe (RR>35/min) 
● Excesszív légzési munka (WOB) 
● Súlyos légzıizom fatigue 
● Tudatállapot változása 
● Instabil haemodinamika 

Általános elvként elfogadható, hogy a fokozott rizikó miatt az elérhetı leggyakorlottabb 
orvos intubáljon, a légúti manipuláció minimális legyen. 
 
 
III./7.2.8. Terhesség és asthma 
 
Terhesség idején az asthma súlyossága gyakran változik, ezért a betegek a szokásosnál 
is szorosabb követést és gondozást igényelnek. A terhesség utolsó 4 hetében az asthma a 
legtöbb betegnél enyhül, a szülés közben fellépı asthmás roham ritka és az inhalált β2-
agonista rendszerint jól oldja. 
A rosszul kontrollált asthma veszélyeztetheti a magzatot, növeli a perinatalis mortalitas 
kockázatát, koraszülést, kis születési súlyt okozhat. Jól kontrollált asthmában az 
újszülöttek átlagos perinatalis prognózisa nem különbözik az egészséges nık 
újszülöttjeitıl. Az asthma kezelésében általánosan használt gyógyszerek, beleértve az 
inhalációs szteroidokat (a budesonid a legtöbbet vizsgált molekula), a rövid és nyújtott 
hatású β2-agonistákat, a methylxanthinokat (teofillin) és az anti-leukotrieneket 
(elsısorban a montelukast) nem fokozzák a fejlıdési rendellenességek kockázatát, 
általában biztonságosan alkalmazhatóak terhességben. Az inhalációs szteroidok 
megelızik az asthma exacerbációk kialakulását terhességben. Az akut asthma terhesség 
esetén is agresszív kezelést igényel, hogy elkerüljük a magzati hypoxaemiát. 

 
 

Irodalom 
 

1. Global Strategy for Asthma Mangement and Prevention 2011(Update) 
2. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az asztma 

diagnosztizálásáról, kezelésérıl és gondozásáról 
3. Papiris et al Clinical review: Severe asthma Critical Care 2002, 6:30-44 
4. RickHodder et al. review: Management of acute asthma in adults in the 

emergency department: nonventilatory management CMAJ February 9, 2010 
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Kérdés 
 
Mi a Horowitz kvóciens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III./7.3. ARDS 
 
Cél 
 
Fejezet során elsajátítandó célok: 

● A heveny légzési distressz szindróma fogalmának, 
patofiziológiájának  megismerése  

● ARDS –ben szenvedı beteg lélegeztetésével kapcsolatos 
problémák tárgyalása 

● ARDS gyógyszerelésének kérdései 
 
Bevezetés 
 
A heveny légzési distressz szindrómát elıször több mint 40 évvel ezelıtt 
írták le, mint terápiarefrakter cyanosissal, csökkent tüdıcomplience-szel, 
valamint mellkasröntgenen kétoldali diffúz infiltrációval járó kórképet. 
Az intenzív terápiával foglalkozó szakemberek azóta is élénk 
figyelemmel vannak a betegség iránt.  

A ma legelfogadottabb szemlélet szerint az akut tüdıkárosodás (Acut 
Lung Injury - ALI), valamint ennek speciálisabb, az alveolocapilláris 
membrán sérülésével járó formája, az ARDS (Acut Respiratory Distress 
Syndrome) a tüdı nem specifikus gyulladásos válasza egy a szervezetet 
ért károsító inzultusra. 

A diagnózis felállítása sokáig a következı alappilléreken nyugodott: 

a.  akut kezdet 
b.  oxigénrefrakter hypoxaemia:  

 Horowitz kvóciens: paO2/FiO2 < 200 ARDS, paO2/FiO2 < 300 ALI 

c.  kétoldali infiltrátum 
d.  PCWP < 18 Hgmm 
e.  második betegség, hátterében kiváltó okot kell keresni 

Manapság artéria pulmonalis katétert ritkán használnak ARDS-ben 
szenvedı pácienseknél. Újabb ajánlások szerint három klinikai 
kritériumot emelnek ki: 

1.  paO2/FiO2 < 300 
2. kétoldali infiltrátum (foltos, diffúz, vagy homogén fedettség), és 

pulmonáris oedema 
3.  nincs klinikai jele bal szívfélelégtelenségnek   

A kórkép kialakulása során egy kiváltó ok következtében sérül a 
capilláris endothel, az alveolocapilláris membrán,a pulmonalis epithel 
barrier, melyek következtében fehérjében gazdag alveolaris oedema 
alakul ki. Mindezen elváltozások végsı soron csökkent 
tüdıcompliencehez, megváltozott légzésmechanikához és 
hypoxaemiához vezetnek. 
 
Incidencia 
 
Az akut tüdıkárosodás pontos incidenciája az egységes definíció 
hiányában nehezen meghatározható, és ezt még tovább nehezíti a kórkép 
heterogenitása. Egyes irodalmi adatok alapján elıfordulása13.5-



 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 
Mik az ARDS leggyakoribb 

rizikófaktorai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9/100.000 fı/év, más adatok szerint ez  szám ennél magasabb, 
75/100.000 fı/év. 
 
Rizikófaktorok 
 
ARDS kialakulhat primer pulmonalis inzultust követıen, vagy bármely 
egyéb szervrendszert ért károsító hatás után is. Az ARDS MOF része 
lehet, de önmagában is fent tarthat SIRS-et. Mortalitása magas, 
átlagosan legalább 36-44%  körüli, de nagyban függ a kiváltó októl, 
valamint a meglévı alapbetegség(ek)tıl; újabb kutatások ennél 
alacsonyabb mortalitási rátáról számolnak be, vélhetıen az intenzív 
terápia fejlıdésének köszönhetıen. 

 A legfontosabb rizikófaktorok: 

Direkt tüdısérülés: 

● Pneumonia 
● Gyomorsav aspirációja 
● Tüdıkontúzió 
● Zsírembolizáció 
● Toxin inhaláció 
● Transzplantációt követı reperfúziós károsodás 

Indirekt tüdısérülés: 

● Sepsis 
● Polytramua, shock  
● Polytranszfúzió 
● Cardiopulmonaris bypass 
● Súlyos pancreatitis 

 
Patomorfologia 
 
Patomorfologiailag a betegség lezajlása során két fázist különíthetünk el. 
A korai úgynevezett exsudatív fázisban a tüdıkre capillaristágulat, 
vérbıség jellemzı, mikroszkópos képen vérlemezke és 
leukocytaaggregátumokat látunk, microthrombusok alakulnak ki, 
interstitialis és intraalveolaris oedema jelentkezik, és epitheldesquamatio 
lép fel, valamint hyalinmembrán képzıdést láthatunk. Mindezeknek 
köszönhetıen a tüdık súlya nı, légtartalmuk csökken. A késıi, 
proliferatív fázisban interstitialis és intraalveolaris fibrosis alakul ki, 
arteriolákban kialakult thrombusok szervülnek, további hyalinmembrán 
képzıdik. Következmény a tüdı fibrotikus átalakulása, fibrotizáló
alveolitis, hegszövet megjelenése, a tüdı irreverzíbilis átalakulása, és a 
légtartalom további csökkenése. 

A capilláris sérülés és remodelling miatt a pulmonaris hypertensio alakul 
ki, emelkedik a jobb kamrai afterload, holttér képzıdik. 
 
Patofiziológia 
 
A ma legelfogadottabb szemlélet szerint keringı gyulladásos sejtek 
(elsısorban neutrophilek) terméke által károsodik a tüdı epithel rétege. 
A neutrophil aktiváció létre jöhet primer pulmonalis, vagy 
extrapulmonalis inzultust követıen is. A felszabaduló cytokinek, 
proteázok, metalloproteázok és reaktív oxygen szabadgyökök 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 
Mik lehetnek a gépi lélegeztetés káros 

hatásai? 

 

 

 

 

Megjegyzés  
 
hypoxaemia és megnıtt holttér 

fokozza a légzési igényt, ez és a 

megemelkedett complience fokozott 

légzési munkát ró a szervezetre, 

következmény: légzési elégtelenség. 

 

 

 

 

 

 

következtében megbomlik az alveolocapillaris egység integritása, és 
proteindús alveolaris oedema keletkezik. Ilyen értelemben az ARDS a 
MOF pulmonalis manifesztációja. 

A szindróma akut fázisa során bronchialis és alveolaris sejtek válnak le, 
a lecsupaszított basalmembránon proteinben gazdag hialinmembrán 
alakul ki. A sérült capillaris endothelhez neutrophilek tapadnak ki és az 
alveolusok felé vándorolnak, melyet fehérjében gazdag exsudatum tölt 
ki. Az alveolusokban jelen lévı macrophagok interleukinokat (IL-1, 6, 8, 
10), valamint tumornecrosis faktort (TNFα) termelnek, melyek erısítik a 
chemotaxist és tovább aktiválják a neutrophileket. Mindezen hatások 
inaktiválják a surfactantot. A II típusú pneumocyták károsodása révén a 
surfactant termelése is sérül. 

Részben a gyulladásos sejtek károsító hatásnak következtében, részben a 
belélegzett O2-nek (esetleg inhalált NO-nak) köszönhetıen, valamint az 
ischaemia / reperfúzió hatására reaktív oxigén szabadgyökök, valamint 
reaktív nitrogén szabadgyökök (ROS, NOS) szabadulnak fel. Ezek 
emelkedett plazmaszintje igazoltan pathogen tényezı. Ezt az oxidatív 
stresszt a szervezet antioxindáns rendszere igyekszik kompenzálni, errıl 
tanúskodik a plazmatproteineknél megfigyelt fokozott karbonilképzıdés 
és a tiolcsoportok eltőnése, a lipidperoxidációs termékek és a hipoxantin 
emelkedett szintje, valamint kilélegzett levegıben jelen lévı H2O2. 
Glutation is csökken koncentrációban és fıleg oxidált állapotban van 
jelen. 

A véralvadási kaszkád, a pro-, és anticoaguláns egyensúly felborulása 
szintén fontos tényezı az ARDS patofiziológiájában. 

ARDS-ben szenvedı paciens gépi lélegeztetése során számolni kell 
potenciális károsító hatásokkal. Egyrészrıl a betegség progressziója 
során inhomogénné váló tüdı nagy volumenekkel és nagy nyomásokkal 
történı lélegzetése a nyitott alveolusok túlfeszítését okozhatja, mely 
fokozza a capillarisok permeabilitását (baro-, és volutrauma). Ezen kívül 
légzési ciklusok során az atelectasiás alveolusok ciklikus nyitódása és 
záródása a proinflammatorikus citokin kaszkád aktiválását idézheti elı 
(atelectrauma). A heterogén mechanikából adódóan elkerülhetetlen, 
hogy a különbözı mechanikájú, de egymás közvetlen szomszédságában 
lévı területek eltérı mozgása miatt nyíródási, súrlódási erık, szöveti 
feszülés lépjen fel. Az ebbıl adódó jelentıs tüdısérülés csak a 
légzıfelület heterogenitásának csökkentésével illetve a légzési volumen 
csökkentésével mérsékelhetı. A tüdısérülés mértékét a capilláris 
keringés jellemzıi is nagymértékben meghatározzák.A lélegeztetés 
során alkalmazott magas FiO2 reaktív oxygen szabadgyök képzıdéshez 
vezethet, tovább rontva az oxidáns / antioxidáns egyensúlyt. 

Következmény: 

a. hypoxaemia: a nem ventiláló tüdıterületek következtében 
shuntkeringés lép fel 

b. surfactant diszfunkció, valamint a késıi fázisban kialakuló fibrózis 
csökkent complience-hez vezet 

c. emelkedett pulmonális nyomás: hypoxiás pulmonalis 
vasokonstrikció; intravascularis microthrombusok; gépi 
lélegeztetés során alkalmazott PEEP; késıbb remodelling 

d. megnövekedett holttér (akár 0.6-0.7) 
e. emelkedett percventiláció 
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Mik a tüdıprotektív lélegeztetés 

szempontjai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 
Hogyan tudjuk gyógyszeresen 

befolyásolni az ARDS során létrejövı 

pathofiziológiai változásokat? 

 

f. megnövekedett légzési munka (WOB): emelkedett percventiláció, 
csökkent compliance 

g. röntgen jelek: kezdetben hópehelyszerő foltozottság, késıbb 
alveolaris infiltrátumot láthatunk, majd teljes fedettség, 
reticularis árnyékoltság és pozitív pneumo-bronchogram 

 

Terápia 
 
Kezelés során azonnal meg kell kezdeni az ARDS hátterében álló kiváltó
ok célzott terápiáját. Ez magában foglalja a gyors sokktalanítást, a 
fertızés célzott kezelését, traumás sérülések ellátását. Ezeken  felül 
elengedhetetlen egy úgynevezett általános szupportív kezelés, úgymint 
mélyvénás thrombosis, stressz ulcus és nosocomialis fertızés 
megelızése, és megfelelı kalorizálás. 

Gépi lélegeztetés 

Acut tüdısérülésben és ARDS-ben szenvedı betegek invazív gépi 
lélegeztetésre szorulnak. Ennek célja a megfelelı gázcsere biztosítása, a 
légzési munka csökkentése, atelectásia megszüntetése és további 
collapsus megelızése, a shuntkeringés csökkentése és a V’/Q’ arány 
javítása. Mindeközben szem elıtt kell tartani a lélegeztetés valamint a 
magas FiO2 potenciálisan károsító hatását.  

Az ARDS korai fázisában az alveolusok egy része adekvát végkilégzési 
nyomással (PEEP), valamint hasra fordítással nyitva tartható, de a 
betegség elırehaladtával a folyamat irreverzíbilissé válik. 

Gépi lélegeztetés fontosabb szempontjai: 

a. alacsonyabb tidal volumennel (Vt, 6-8 ml/ttkg) történı lélegeztetés 
kedvezıbbnek tőnik. 

b. pozitív végkilégzési nyomás (PEEP) növeli a funkcionális 
reziduális kapacitást (FRC), segít az alveolusok kilégzés végi 
nyitva tartásában, javítja az oxygenisatiot, így FiO2 csökkenthetı 

c. belégzés alatt a magas transzpulmonális platónyomás (>30 vícm) 
potenciálisan káros, ezért a mellőri nyomás mérése javasolható 

d. korábban a be-/kilégzési arány növelésével, esetleges 
megfordításával (IRV) emelték az alveolaris középnyomást, ma 
inkább a magasabb PEEP értékkel és volumennel emeljül a légúti 
átlagnyomást, ami segít az alveolusok nyitva tartásában 

e. alveolustoborzással (recruitment-manıver), például ismételt 
sóhajtással az összeesı tüdıterületek egy része esetleg 
megnyitható 

f. súlyos esetekben a HFO (high frequency oscillatory) lélegeztetés, 
és iLA vagy ECMO megfontolandó 

Hasra fordítás  

A páciens hasra fordításával a dorsalisan fekvı tüdıterületek 
ventillatiója javítható a keringés csökkenése nélkül, így V/Q arány 
javítható, a heterogenitás pedig csökkenthetı, a shuntfrakció ezáltal 
csökken. Ezt a hatását kihasználhatjuk a súlyos hypoxiában szenvedı 
betegeknél az oxygenisatio javítására. A hasra fordítás sem minden 
esetben hatékony. 

ECMO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracorporalis membrán oxygenisatio (ECMO) során egy külsı 
membránon áramoltatjuk keresztül a  páciens vérét, mely adekvát 
gázcserét tesz lehetıvé és a lélegeztetés invazivitása csökkenthetı. 
Néhány újabb vizsgálat arra enged következtetni, hogy ez a kezelés 
javíthatja az ARDS kimenetelét, de a pontos indikáció tisztázására 
további kutatások szükségesek. További kérdéseket vet fel, hogy az 
eljárás csak bizonyos centrumokban elérhetı. Egyre nagyobb teret hódít 
a HFO és az iLA együttes alkalmazása. 

 

Gyógyszeres terápia  

Számos kutatás ellenére ARDS-nek igazolt, célzott gyógyszeres 
terápiája továbbra sincs. 

iNO 

A nem ventiláló tüdıterületek következtében reflexes, úgy nevezett  
hypoxiás pulmonalis vasoconstrikció alakul ki. Ez a pulmonalis keringés 
redisztribúciójához vezet, ami a shuntkeringés csökkenéséhez vezet.  NO 
inhalációval a jól ventilált tüdıterületek keringése javítható 
(endothelium függı vasodilatáció), ezáltal a shuntfrakciót 
csökkenthetjük. Hatására a paO2 emelkedik, a jobb kamrai afterload 
csökken. A nitrogen monoxid azonban potenciális tüdıkárosító hatással 
is rendelkezik, oxygen szabadgyökökkel együtt cytotoxikus hatást vált 
ki. Ez a hatás csak jól titrált alacsony dózisok mellett és átmenetileg 
jelentkezik, nagyobb dózisok mellett ez a „szelektivitás” elvész, így a 
nem ventiláló területeken is dilatáció lép fel, rontva ezzel a V’/Q’ 
illeszkedést, de csökkentve a pulmonális vasculáris ellenállást. 

PGI2 

A prostacyclin egy arachidonsav származék, mely hasonlóan jó 
vasodilatátor, emellett fokozza a II típusú pneumocyták surfactant 
termelését, és minimális cytotoxikus hatással rendelkezik. Továbbá 
immunmoduláns hatása is van, csökkenti a neutrophilaktivációt, gátolja 
azok kitapadását, gátlóan hat a macrophagokra is és a thrombocytákra is. 
A nebulizált PGI2 az NO-hoz hasonló mértékben csökkenti a 
shuntfrakciót, javítja az oxygenisatiot. Azonban ARDS során rutin 
alkalmazása azonban nem javította a mortalitást. 

Glucocorticoidok 

Tekintve, hogy az ARDS egy erıs gyulladásos reakció, melyet egy 
fibroproliferatív fázis követ, szteroidok terápiás alkalmazása 
nyilvánvalónak tőnik. Úgy tőnik, az ARDS korai fázisától elkezdett kis 
dózisú glucocorticoid kedvezı hatású. 

Egyéb gyulladácsökkentık, antioxidánsok 

Más gyulladáscsökkentı hatóanyagok (ketoconazol, pentoxifyllin, 
sivelestat), antioxidánsok (N-acetylcystein) nem váltották be a hozzájuk 
főzött reményeket. 

Exogen surfactant 

A kórkép kialakulásában a surfactant diszfunkciónka fontos szerepe van. 
Exogen recombináns surfactant intratracheális alkalmazásával az 



oxygenisatio ugyan javítható, alkalmazása ARDS-ben szenvedı felnıtt 
pácienseknél azonban nem egyértelmő. 
 

 Irodalom 
 

1. http://www.ardsnet.org/ 
2. Acute respiratory distress syndrome and acute lung injury. 

Dushianthan A, Grocott MP, Postle AD, Cusack R.Postgrad Med 
J. 2011  
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III./7.4. Tüdıödéma 
 

Az akut légzési elégtelenség egyik gyakori oka, mellyel nem csak az intenzív 

osztályon találkozunk, a tüdıödéma. 

Okozója minden olyan tényezı, mely a tüdı capilláris hálózatából az intersticiális 

vagy alveolaris térbe irányuló folyadékáramlást okoz. A folyadékáramlás függ a 

capillaris és intersticiális tér hydrostaticus osmoláris és oncoticus nyomásástól, az 

alveolocalillaris membrán permeabilitásától, a nyirokkeringéstıl és az alveolaris 

epithel folyadék elimináló funkciójától. Amennyiben az intersticiumba kiáramlott 

folyadék mennyisége meghaladja a nyirokkeringés és egyéb folyadék eliminációs út 

kapacitását, intersticiális ödéma alakul ki, ha ez elárasztja az alveolusokat is, 

tüdıödéma képzıdik. Az alveolaris és capillaris tér között felgyülemlı folyadék 

akadályozza a diffúziót, mely elsısorban hypoxiahoz vezet. Az alveolaris illetve a 

harmadik térben felgyülemlı folyadék súlya jelentıs a tüdı súlyához képest, így 

nem csak diffúziós zavart okoz, hanem jelentısen emeli a légzési munkát, az oxigén 

igényt, és befolyásolja a szisztémás és pulmonalis keringést is. 

Megkülönböztetünk cardialis és nem cardialis eredető tüdıödémát. 

 

III./7.4.1. Cardialis eredető tüdıödéma 

 

Cardialis eredető tüdıödémában az akut balszívfél elégtelenség következtében 

fellépı, jelentısen csökkent perctérfogat illetve emelkedett töltınyomás okozza a 

pulmonális capillaris hydrostticus nyomás ( PCWP 18 Hgmm) megemelkedését. 

 

III./7.4. Nem cardialis eredető tüdıödéma 

 

Nem cardialis eredető tüdıödémában, az esetek túlnyomó részében, az 

extravascularis folyadék megnövekedését az alveolocapillaris membrán akut 

sérülése okozza, de okozhatja a plazma oncoticus vagy osmotikus nyomásának 

csökkenése, az intersticiális (normálisan a légköri nyomásnál kisebb) nyomás 

csökkenése illetve ezek kombinációja is. 

Oka lehet többek között: 

● kémiai irritáció: savanyú gyomortartalom aspirációja, irritációs égés, füst, 

gázok belégzése 

● folyadék túladagolás 

● infekció, sepsis 

● diabeteses ketoacidosis, hyperosmolaris hyperglycaemias szindróma 

● pneumothorax, mellüri folyadékgyülem lebocsájtását követı re-expansios 

tüdıödéma 

● neurogen tüdıödéma 

● súlyos trauma 

● magaslati tüdıödéma 

● gyógyszer és toxinok hatása (béta-agonista tocolytikumok, sedato-

hypnoticumok, salicilatok, paraquat). 

A tüdıödéma tünetei: hypoxia, dyspnoe, orthopnoe, gyors, felületes légzés, hővös 

bır, szapora pulzus, megnyúlt kilégzés, spasztikus légzés majd basalis túlsúlyú 

nedves szörtyzörej. 

A tüdıödéma kezelésének célja a folyadékforgalom normalizálása, cardialis ödéma 

esetén a perctérfogat illetve töltınyomás és ezáltal a capillaris hydrostaticus nyomás 

normalizálása a négy meghatározó tényezı, preload, afterload, contractilitas és 



Mi a tüdıödéma 

kezelésének lényege? 
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szívfrekvencia befolyásolásán keresztül. Ha ez nem lehetséges, vagy e mellett olyan 

nyomásviszonyok kialakítása, ami mellett az extravasatio megszünik, illetve 

visszafordul (pl. az alveolaris nyomás emelése: CPAP, IPPV). 

Nem cardialis ödéma esetén, a fentieken kívül az alveolocapillaris membran 

permeabilitásának mielıbbi rendezése is szükséges lehet. 

  Ezek alapján a legfontosabb teendık: 

● a kiváltó ok megszüntetése 

● a beteg nyugalomba helyezése 

● oxigén adagolás (4-6 l/perc) orrszondán vagy arcmaszkon keresztül 

● lehetıség szerint magas oxigén frakcióval CPAP alkalmazása 

● véna biztosítás, EKG, vérnyomás, oxigénszaturáció monitorozás 

● gyógyszeres kezelés: diuretucum: Furosemid 20-40 mg iv., nitrat 

sublingualisan 0.3-0.6 mg spray vagy infúzió, morphin 5-10 mg iv,, egyéb 

vasodilatatorok           (ACE-inhibitorok) és steroid. 

● gépi lélegeztetés  (IPPV és PEEP) hypercapnia, súlyos hypoxia, terápia 

refracter esetben és nem cardialis eredet esetén. 

 

Ajánlott irodalom, internetes hívatkozások 
 

1. Pénzes I.: Aneszteziológia és Intenzív Terápia, 1997 Medicina, ISBN 963 

242 259 7;  481, 720, 727, 824 old. 

2. Pénzes I.: Az újraélesztés tnkönyve, 2000 Medicina, ISBN 963 242 63 12; 

74. old. 

3. Lorx A., Pénzes I.: A lélegeztetés elmélete és gyakorlata, 2004 Medicina, 

ISBN 963 242 883 8; 69, 310, 351, 832 old. 

4. Andrew D. B, Teik E Oh: Oh’s Intensive Care Manual, 5th edition, 2003 

Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 5184 9; 407-409 old. 

5. J. Braun, R. Preuss: Klinikleifaden Intensivmedizin, 5. Auflage, 

Urban&Fischer 2001, ISBN 3 437 41202 7; 90, 104, 222-223,306,315,317 

old. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./7.5. Chronicus obstruktiv pulmonalis betegség 
 

Tanulási cél: A hallgató megismeri a COPD-re jellemzı patofiziológia 

elváltozásokat, a COPD-s beteg intenzív osztályos kezelésének, lélegeztetésének 

sajátosságait. 

Kompetencia: A hallgató megtanulja felismerni a COPD akut exacerbációját, 

megkezdeni a COPD-s légzési elégtelen beteg akut kezelését. 
 

III./7.5.1. Bevezetés 
 

A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) szisztémás kórkép, a légzırendszeren 

kívül számos más szervet is érint. Definíciója a legújabb, 2011-es GOLD (Global 

Strategy for the Diagnosis, Managment and Prevention of COPD) klasszifikáció 

alapján a következı:  

A COPD egy gyakori, megelızhetı és kezelhetı betegség, melyet folyamatosan 

fennálló légúti áramláslimitáció jellemez, ami az esetek többségben progresszív és 

a tüdıparenchyma valamint a légutak fokozott gyulladásos reakciójával társul.  

A krónikus légúti áramláslimitáció egyrészt a kislégutak szőkületébıl (krónikus 

bronchiolitis), másrészt a tüdıparenchyma rugalmas elemeinek elvesztésébıl 

(emphysema) ered. A krónikus gyulladás a kislégutak beszőküléséhez vezet. A 

tüdıparenchyma elasztikus elemeinek pusztulása, szintén a krónikus gyulladás 

következtében, a kislégutak további kollapszusával az áramláslimitációt fokozza.  

A COPD világviszonylatban jelentıs megbetegedés, a világon a 7. vezetı halálok.  

 

III./7.5.2. Etiológia 
 

A COPD multifaktoriális betegség. Kialakulásában egyaránt szerepe van genetikai 

faktoroknak és környezeti hatásoknak.  

A legfontosabb környezeti hatás a fejlett országokban a dohányzás. A fejlıdı 

országokban emellett a zárt térben keletkezı égéstermékek belélegzése is jelentıs 

kiváltó faktor.  

A légúti irritánsok, mint a dohányfüst, önmagukban nem mindenkinél vezetnek 

COPD kialakulásához. Genetikai hajlam elısegíti a betegség kialakulását. A 

passzív dohányzás is fokozza a COPD kialakulásának esélyét. Munkahelyi, 

környezeti ártalom kapcsán belélegzett szerves gázok és gızök, vegyi anyagok, 

füstök szintén rizikófaktorként szerepelnek.  

A tüdıfejlıdés zavara, terhesség alatti dohányzás, illetve súlyos koragyermekkori 

tüdıgyulladások miatti szintén hajlamosítanak COPD kialakulására. 

Genetikai faktorok közül kiemelendı az alfa-1 antitripszin hiány, mely a proteázok 

és proteáz gátlók egyensúlyának felborulását okozza. 

 

III./5.7.3. Patogenezis 
 

A belélegzett füst (gázok és részecskék) a tüdıszövet gyulladását idézik elı. A 

COPD-re hajlamos betegben a megváltozott gyulladásos válaszkészség miatt, 

krónikus gyulladás alakul ki. A gyulladás létrejöttében szerepe van az oxidatív 

stressznek és a preotáz/proteáz gátló egyensúly felborulásának. A proteáz túlsúly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az elasztin (a tüdı rugalmasságát biztosító legfontosabb elem) elvesztéséhez vezet. 

A gyulladás a kiváltó ok megszőnése (pl. dohányzás elhagyása) után is perzisztál. 

A légúti gyulladás járhat fokozott váladékképzıdéssel, a betegség elırehaladtával 

fibrózissal is. A gyulladásos válaszban résztvevı sejtek (neurtrofil, makrofág, CD8 

T limfocita) gyulladásos mediátorokat választanak ki, melyek hatással vannak a 

tüdıparenchyma, a légutak és tüdıerek sejtjeire.  

A kislégúti gyulladás okozta obstrukció, az elasztikus elemek elvesztése okozta 

kislégúti kollapszus kilégzési áramláslimitációhoz vezet. A kilégzés végén levegı 

marad az alveolusokban, mely fokozatosan az alveolusok túlfeszüléséhez, tüdı 

hiperinflációjához vezet. A hiperinfláció következtében az FRC (funkcionális 

reziduális kapacitás) növekszik, a belégzési rezerv csökken. A hiperinfláció 

terheléskor kifejezettebb, ez okozza többek között az effortdyspnoet. Esetek egy 

részében a fokozott légúti váladéktermelés tovább rontja az obstrukciót.  

A gázcsere is zavart szenved, ventillációs-perfúziós aránytalanság, csökkent 

alveoláris ventilláció, a parenchyma pusztulása miatt csökkenı kapilláristérfogat 

áll a háttérben. 

A pulmonális erek hipoxiás vazokonstrikciója, majd a kialakuló intima és media 

hiperplázia illetve a kapillárisok pusztulása együttesen a betegség elırehaladtával 

szekunder pulmonális hipertenzióhoz vezetnek. A COPD súlyos stádiumában cor 

pulmonale alakulhat ki.  

Exacerbációk során a gyulladás tovább fokozódik, az áramláslimitáció és a 

hiperinfláció akutan progrediál. A kifejezetebb légúti szőkület a nehézlégzés 

fokozódásával, a V’/Q’ aránytalanság romlása a hipoxaemia 

kialakulásával/mélyülésével járhat.  

A COPD-hez társuló szisztémás eltérések az egész szervezetet érintik. A krónikus 

gyulladásból kifolyólag a vázizomzat tömege csökken, a metabolikus változások 

miatt cachexia alakulhat ki. A hiperinfláció befolyásolja a mellőri nyomásokat, 

ezáltal a szív pumpafunkcióját. A COPD-s betegeknél gyakori a depresszió.  
 

III./5.7.4. Diagnózis 
 

A diagnózis felállítása a tünetek és légzésfunkciós (spirometriás) vizsgálat alapján 

történik.  

Tünetek 

● progresszív, terhelésre fokozódó nehézlégzés, kezdetben intermittáló, majd  

folyamatosan fennáll.  

● krónikus produktív vagy improduktív köhögés, köpet mennyiségének és 

minıségének megváltozása gyakran akut exacerbációt jelez. 

● rizikófaktorok (pl. dohányzás, tartós munkahelyi por/füst belégzés) 

jelenléte.  

● szisztémás tünetek a prognózis szempontjából fontosak: jobb szívfél 

elégtelenség tünetei, cachexia, köhögési syncope.  

Légzésfunkció 

A diagnózis felállításához fontos a megfelelı technikával elvégzett légzésfunkciós 

vizsgálat. A kislégúti áramláslimitációt a volumen/áramlás-idı görbe alakja, az egy 

másodperc alatt kilégzett volumen (FEV1) mutatja. A mért paramétereket abszolút 

értékben és az antropometriai adatokban megfelelı populációs standardhoz 

viszonyítva adják meg. Amennyiben bronchodilatátor adása után mért FEV1/FVC 

arány 70% alatti COPD valószínő.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anamnézis 

A rizikófaktorok felderítése, genetikai hajlam felismerése (családi anamnézis) 

szempontjából fontos. A betegség, tünetek lefolyása, kísérıbetegségek jelenléte 

segít a súlyosság, prognózis megállapításban.  

Súlyosság, stádiumbeosztás 

A betegség súlyossága meghatározza a prognózist és a terápiát. A 

stádiumbeosztásnál az alábbiakat vesszük figyelembe:  

● Exacerbációk kialakulásának valószínősége 

● A panaszok mértéke 

● Az áramláslimitáció súlyossága 

● Kísérıbetegségek jelenléte 

Panaszok mértéke a GOLD klasszifikáció alapján  

Grade 0 (0. fokozat): nincs panasz, terheléskor sem  

Grade 1( 1. fokozat):közepes terhelésre panaszok jelentkeznek (lépcsın felfelé 

vagy sík terepen fokozott tempó esetén) 

Grade 2 (2. fokozat): normál terhelés (sík terepen, normál tempó mellett) 

nehézlégzés jelentkezik, kortársainál lassabb tempóban tud menni 

Grade 3 (3. fokozat): rövid távon (100 m megtétele vagy néhány perc alatt) is 

nehézlégzés alakul ki  

Grade 4 (4. fokozat): lakáson/házon belül mozogva, napi tevékenységek (öltözés, 

mosdás) közben is kifullad.  

Az áramláslimitáció mértéke alapján:  

GOLD 1 enyhe: FEV1 ≥ 80% 

GOLD 2 közepes: 50% ≤FEV1<80% 

GOLD 3 súlyos: 30% ≤ FEV1< 50% 

GOLD 4 nagyon súlyos: FEV1< 30% 

Az exacerbáció kialakulásának esélyét leginkább az elmúlt évben kialakult 

exacerbációk száma jellemzi, ha az elmúlt évben kettınél több exacerbáció volt, a 

rizikó fokozott. Súlyosabb betegség, nagyobb áramláslimitáció (kisebb 

FEV1/FVC) esetén gyakoribbak a COPD fellángolásai, de az összefüggés nem 

lineáris.  

Kísérıbetegségek súlyossága: 

Kardiovaszkuláris kísérıbetegség, osteoporosis, cachexia, metabolikuszavar, 

vázizom diszfunkció, depresszió jelenléte a prognózist az alapbetegség 

súlyosságától függetlenül rontja. Emiatt a COPD-s betegeknél ezen betegségek 

diagnózisa és kezelése szükséges. 

 

III./5.7.5. Terápia 

 
Hosszú távú terápia 

A hosszú távú terápia célja a tünetek csökkentése, az életminıség javítása és az 

exacerbációk megelızése. Egyik gyógyszerrıl sem bizonyított, hogy javítaná a 
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Mi a COPD bázis terápiája? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

túlélést. A terápia beállításakor tekintettel kell lenni a tünetek illetve az 

áramláslimitáció súlyosságára, az exacerbáció veszélyére, illetve egyénileg kell 

mérlegelni a kockázat-haszon arányt.  

Bronchodilatárorok: 

Béta- receptor agonisták: és rövid hatású készítmények elérhetıek, dózisfüggı 

mellékhatás tachycardia ,tremor.  

Antikolinerg szerek: M1 és M3 receptorokon hatnak, mellékhatásuk szájszárazság 

lehet.  

Metilxantinok: aspecifikus PDE gátló hatásúak, kisebb dózisban, mint 

gyulladásgátlók alkalmazhatóak. 

Kombinációban alkalmazva a mellékhatások gyakorisága csökken. Az inhalációs 

gyógyszerbeviteli út elınyösebb.  

Szteroid terápia: 

inhalációs szteroid: a tünetek és életminıség javításán túl, csökkenti az 

exacerbációk gyakoriságát. Béta-2 agonisták hatását erısíti. 

szisztémás szteroid: Gyakori mellékhatásai miatt csak súlyos COPD esetén 

indikált.  

Nem-specifikus terápia: 

Influenza és pneumococcus fertızés megelızésére javasolt a vakcináció. 

Ugyanakkor akut exacerbációk kivételével profilaktikus antibiotikum terápia nem 

javasolt. Egyes betegeknél hasznos lehet mukolitikumok alkalmazása.  

A kezelés szerves része a páciens oktatása, a rehabilitáció, fizioterápia. A 

terhelhetıség növelés céljából a betegeket bíztatni kell rendszeres testmozgásra. A 

megfelelı kalóriabevitel segíthet az izomtömeg megırzésében. A dohányzás 

elhagyása mindenképpen javasolt.  

Hosszú távú otthoni oxigén kezelés (LTOT long term oxigén treatment): 

Súlyos nyugalmi hipoxiával rendelkezı betegeknél hasznos lehet a legalább napi 

16 órán át adagolt otthoni oxigén kezelés. Cél az 55-60 HGmm oxigén tenzió, 90% 

körüli oxigén szaturáció elérése. 

Noninvazív légzéstámogatás:  

Hiperkapniás betegeknél illetve társuló obstruktív alvási apnoe esetén bizonyult 

hasznosnak.  

Sebészi terápia: 

Tüdıtérfogat redukciós mőtét (LVRS lung volume reduction surgery), bullectomia 

konzervatív terápiával nem kezelhetı, súlyos emphysema, nagy bullák estén 

megfontolandó.   

Tüdıtranszplantáció válogatott beteganyagon súlyos COPD esetén jön szóba.  

 

III./5.7.6. COPD akut exacerbációja 
 

COPD akut exacerbációja (AE) betegség tüneteinek normál, napi ingadozását 

meghaladó romlását jelenti, mely szükségessé teszi a terápia módosítását, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiegészítését.  

Az akut exacerbációk jelentıségét az adja, hogy rontja a tüneteket és a beteg 

életminıségét, fokozza a tüdıkárosodást. Az AE kórházi mortalitása 10% körül 

mozog, az AE kapcsán lélegeztetést igénylı betegek 40%-a meghal egy éven belül.  

Akut exacerbációt számos faktor kiválthat:  

● infekció 

● légszennyezés 

● pleurális folyadék, pneumothorax 

● kardiovaszkuláris okok: tüdıembólia, szívelégtelenség, szívritmuszavar 

● gyógyszeres kezelés kihagyása, különös tekintettel a szteroid kezelésre 

Az exacerbációk kialakulásának esélyét legjobban a korábbi exacerbációk 

gyakorisága mutatja. Amennyiben a beteg az elmúlt évben 2-nél több AE-n esett 

át, a rizikó fokozott.  

Diagnózis:  

Az exacerbáció súlyosságát kell felmérni illetve a kiváltó faktort azonosítani.  

● Pulzomimetria, vérgáz: a hipoxia súlyosságát jelzi 

● Mellkas röntgen, CT: pneumonia, pneumothorax, hydrothorax, 

tüdıembólia kizárására 

● EKG, nekroenzimek, szív ultrahang: kardiális szövıdmény illetve 

alapbetegség diagnózisában segít 

● laborvizsgálatok: gyulladásos paraméterek, mikrobiológiai vizsgálatok 

javasoltak 

Terápia:  

Esetek egy része otthon is kezelhetı, azonban ha 48 órán beül nem észlelhetı 

javulás, mindenképpen kórházi felvétel indokolt. Az alábbi esetekben indikált 

primer hospitalizáció: 

● idıs kor 

● súlyos COPD 

● súlyos kísérıbetegség (DM, szívelégtelenség, aritmia) 

● gyakori exacerbációk 

● súlyos, vagy hirtelen romló tünetek (nyugalmi dyspnoe, cyanosis, perifériás 

ödéma) 

Gyógyszeres terápia:  

Inhalációs bronchodilatátorok dózisát, gyakoriságát növelhetjük. Rövid távú         

(10-14 nap) szteroid terápia az AE idejét lerövidítheti. Akut gyulladásos jelek 

(megváltozott köpet mennyiség illetve purulens köpet, labor leletek), gépi 

lélegeztetési igény esetén antibiotikus terápia indokolt. A COPD-s betegek légútja 

gyakran kolonizált. Az akut exacerbáció hátterében leggyakrabban Haemophilus 

influanzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae fertızés áll.  

Váladékoldó kezelés bronchospazmussal járó forma esetén csak a 4. naptól 

javasolt.  

Figyelmet kell fordítani a szupportív terápiára is. A folyadékháztartás 

kontrolljához infúziók, diuretikum adagolására lehet szükség. Megfelelı 

táplálásról kell gondoskodni. A fokozott trombózis rizikó miatt gyógyszeres 

trombózis profilaxis elengedhetetlen. 

Oxigén terápia:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hipoxia kezelésekor a 89-92% közötti oxigénszaturációt célozzuk meg. A pCO2 

szoros monitorozása javasolt a hiperkapnia korai felismerése miatt. 

Nem gyógyszeres terápia: 

Korai mobilizáció, légzıtorna, fizioterápia fontos az általános kondíció 

megırzésében.  

Intenzív osztályos felvétel indikációja 

● súlyos, kezdeti terápiára nem reagáló tünetek 

● tudatzavar 

● romló vagy súlyos hipoxia (pO2 40 Hgmm alatt) 

● súlyos vagy fokozódó respiratorikus acidózis (pH 7,25 alatt) 

● gépi lélegeztetési igény 

● instabil hemodinamika 

● egyéb szervelégtelenség 

A légzési elégtelenséget okozó COPD AE mortalitása széles határok között mozog 

(17-49%). A leszoktatás sikeressége leginkább a légzıizmok funkcionális 

állapotától függ. A túlélés másik meghatározója a nosocomiális infekciók 

kialakulása.  

Gépi lélegeztetés COPD esetén 

A primer cél a hipoxia rendezése, a légzıizmok pihentetése, a normál pH 

fenntartása mellett. A ventilláció beállítását a pH alapján végezzük, a pCO2 

normalizálása megnehezíti a leszoktatást, a cél a premorbid vérgáz értékek elérése. 

Kifáradás esetén a légzıizmok 24 órás pihentetése szükséges, invazív vagy 

noninvazív légzéstámogatás segítségével.  

Ezen betegcsoportban a gyakori szövıdmények miatt elınyben részesítendı a 

noninvazív lélegeztetés.  

Nem invazív lélegeztetés (NIV noninvasive ventilation) indikációi: 

● légzési segédizmok használata, kifáradás jelei,  

● enyhe respiratorikus acidózis (pH 7,35 alatt) 

● hipoxia pO2 (45 Hgmm alatt) 

Noninvazív lélegeztetés kontraindikált:  

● apnoe 

● nagy aspiráció veszély 

● kooperáció hiánya 

● kivitelezési nehézség (arctrauma, rosszul illeszkedı maszk) 

● instabil hemodinamika 

● intolerancia a beteg részérıl 

Beállítások: kilégzési nyomás 4-6 vízcm, belégzési nyomás 8-12-16 (válogatott 

esetben akár 22) vízcm 

Noninvazív lélegeztetéssel gyakran (50-90%-ban) elkerülhetı az intubáció, 

javítható a gázcsere, csökkenthetı a légzési munka. Alkalmazásával csökken a 

mortalitás, az intenzív osztályos tartózkodás.  

Invazív gépi lélegeztetés indikációja 

● NIV sikertelensége 

● légzés- vagy keringésleállás 

● tudatzavar, szedációt igénylı agitáció, kooperáció hiánya 

● masszív aspiráció, aspiráció veszély (masszív gastrointestinális vérzés) 
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● váladék expectorálási képtelenség 

● kifáradás (fatigue), tahypnoe 35/min felett, 

● keringési instabilitás, vazopresszor igény, kamrai ritmuszavar 

● súlyos vagy fokozódó hipoxia (Horovitz 200 Hgmm alatt) 

● fokozódó hiperkapnia, acidózis (pH 7,2 alatt) 

A gépi lélegeztetés beállításakor figyelembe kell venni a COPD-s beteg 

légzésmechanikai sajátosságait.  

PEEP: auto PEEP-nél kissé alacsonyabb értékek javasoltak (5-8 vízcm általában 

elegendı), alacsony PEEP mellett alacsony tüdıvolumeneken a légúti ellenállás 

sokszorosára nı, magas PEEP dinamikus hiperinflációnak kedvez. A dinamikus 

hiperinfláció minimalizálása fontos feladat.  

Percventilláció: az áramláslimitáció miatt nem törekszünk minden áron a 

széndioxid szint normalizálására, ez a permisszív hiperkapnia Légzéstérfogat 6-9 

ml/min, a frekvencia változtatásával a cél a pH normalizálása (7,3-7,35).  

Ciklus: A minél hatékonyabb beteg-gép szinkoronitás eléréséhez maximális 

triggerérzékenység, és minimális triggerszint szükséges. A belégzési idı általában     

0,8-1 mp közötti. A kilégzési szinkronizálásához a kilégzési trigger (ETS) 

magasabb értékekre állítása javasolt (25% helyett 40-50%, esetleg több).  

Oxigén: A hipoxia oxigén adására jól reagál, a cél a 60 Hgmm körüli pO2. 

Magasabb oxigén tenzió gátolja a hipoxiás pulmonális vazokonsrtikciót, növeli a 

holttérlégzést.  

A légzıizmok pihentetésére az elsı 24 órában kontrolált lélegezetés, majd 

fokozatosan asszisztált módra váltás javasolt.  

Szoros nıvéri és orvosi felügyelet szükséges, fontos a beteg szubjektív véleménye. 

A légzıizmok atrófiájának megelızésére, a váladékelimináció megkönnyítésére 

csak minimális szedatív terápia javasolt. 

Leszoktatás 

Az extubáció után hasznos ismét noninvazív légzéstámogatás alkalmazása. Súlyos 

COPD-s betegeknél szükség lehet tracheostoma képzésre.  

 

Irodalom:  

A lélegeztetés elmélete és gyakorlata 2004. Szerk: Pénzes, Lorx 

GOLD 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 

 
Miért ne végezzünk 

narcosist akut felsı légút 

fertızésben szenvedı 

betegnél? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 
Milyen tünetekkel jár a 

 

III./7.6. Akut felsı légúti infekció 
 

A légutakat anatómiailag alsó és felsı légutakra osztjuk. A felsı légutakat az 

orrüreg, orrmelléküregek, a garat és a gége alkotják. A felsı légutak fertızései 

leggyakrabban vírusos, esetenként bakteriális eredetőek. Felnıttek és gyermekek 

között egyaránt ezek a leggyakrabban elıforduló kórképek. 

Ebben a fejezetben, a teljesség igénye nélkül, csak néhány, gyakoriságánál vagy 

súlyosságánál fogva a sürgısségi orvostan, az intenzív terápia és aneszteziológiai 

szempontból kiemeltebb jelentıséggel bíró kórképet említünk meg. 

 

Heveny felsı légúti megbetegedésben az elektív légúti intubációt, az általános 

érzéstelenítést ellenjavaltnak tekintjük, alkalmazásukra csak a cost-benefit arányt 

mérlegelve akut vagy vitális indikációval kerülhet sor. A felsı légúti fertızés 

tüneteit mutató betegnél végzett pl. intubációs narcosissal a kórokozók az alsóbb 

légutakba juthatnak, súlyos késıbbi szövıdményeket okozva. De az éppen zajló 

vagy nemrég lezajlott vírusinfekció után is több mint háromszorosára nı az intra és 

postoperativ broncho- és laryngospasmus aránya. Felsı légúti infekcióban az 

asthmások és más krónikus légúti betegségben szenvedık légzési funkciója romlik. 

Mindezeken túlmenıen a vírusinfekciók a szervezet ellenálló képességét 

nagymértékben legyengítik. Ezért ajánlott az elektív mőtéttel, a fertızés lezajlása 

után, még legalább 2-4 hetet várni.  

 

Epiglottitis acuta: ritka, de életveszélyes betegség. A gégefedı és a környezı 

szövetek heveny gyulladásáról van szó, mely gyorsan progrediál, és az epiglottis 

megduzzadása révén felsı légúti elzáródást okozhat. A kórokozó gyermekeknél 

általában a béta típusú Haemophilus influensae, felnıtteknél esetenként még a 

Staphylococcus, a béta haemolizáló Streptococcus vagy Pneumococcus is 

kimutatható.  A klinikai képre fulmináns lefolyás jellemzı, különösen gyerekeknél. 

Hirtelen fellépı magas láz, erıs nyelési fájdalom, nyálfolyás jellemzi, a beteg 

hangja elgyengül, a nyak elıl nyomásérzékeny, tapintható nyaki nyirokcsomók 

jelennek meg, órák alatt nehézlégzés alakul ki, nyugtalanság, zavartság lép fel, a 

beteg a fekvést nem tőri,  légzése stridoros, és bármikor leállhat. Gyanú esetén, 

orvosi kísérettel, azonnali kórházba szállítás indokolt. A gégetükri képben, vagy a 

nyelvlapoccal jól lenyomott nyelv mögött a gégefı haragosvörös, cseresznyeszerő, 

duzzadt, de ödéma hajlama miatt a lokális manipuláció nem javasolható. Ha  a 

duzzadt epiglottis helyenként sárgásan áttőnik, epiglottis abscessusra utal. A 

vizsgálatot azonnali intubáció és tracheostoma végzésére is felkészülve kell végezni, 

a fenyegetı légútelzáródás miatt. Kezelése a légútbiztosítás és folyamatos 

monitorozás mellett erélyes parenterális antibiotikum és kortikoszteroid adása, 

abscessus esetén incizió, esetleg hideg vasokonstriktoros inhaláció. 

 

Croup-szindroma: a valódi krupp a gégediphteria, más néven torokgyík, a 

gégenyálkahártya súlyos gyulladása. Vaskos fibrines lepedékképzıdéssel jár, mely 

fıleg a gyermekek szők gégéjében gyorsan légút elzáródáshoz, fulladáshoz vezet. 

Intubálás vagy tracheotomia jelenthet gyors életmentést. Azokban az országokban, 

ahol a kötelezı védıoltás része és szervezett immunizálás folyik, alig fordul elı. 

 

Laryngitis subglottica:  leggyakrabban 1-5 éves kor közötti gyerekeken elıforduló 

laryngitis, mely a diphteriánál észlelt súlyos belégzési stridor, ugató köhögés 

tüneteire emlékeztet, ezért pseudocoupnak is nevezik. Banális meghőléses 

betegségekhez társulva jelentkezik. A gyulladás a subglotticus régió laza 

nyálkahártyájára lokalizálódik, ez gyulladásos ödéma képzıdéssel jár, a 

folyamatban a hangszalag is érintett.  Tünetek: rendszerint éjszaka fellépı száraz, 



pseudocroup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kínzó, kutyaugatásszerő köhögés, inspiratoricus stridor (a kilégzés is hangos). 

Belégzéskor a jugulumban, intercostalisan és substernalisan behúzódást észlelünk, 

fulladási félelem, perioralis sápadtság, cyanosis alakulhat ki. Enyhébb esetben a 

panaszok reggelre enyhülnek, éjjelre ismét fellépnek, rendszerint néhány nap alatt 

megszőnnek. A kórkép létrejöttében allergiás mechanizmusok mellett különféle 

vírusoknak tulajdonítanak jelentıséget. Leggyakrabban a parainfluenzavírus 1. és 

3.típusa, legsúlyosabb tüneteket az influenza A-vírus okozza. 

Kezelés: enyhébb esetekben jó hatású lehet, ha a gyermeket kiviszik az éjszakai 

hideg levegıre. Súlyosabb esetben a gyermek intézeti felvétele feltétlen szükséges. 

Oxigén, gyulladás valamint ödéma csökkentık, inhalációs vasokonstriktor, szteroid 

származékok szisztémásan és/vagy inhalációs formában, erélyes köhögéscsillapítás 

kitünı hatású, esetleg a gyermek szedálása, folyadékpótlás, néha intubáció válhat 

szükségessé. 

 

Akut tonsillitisek 
Adekvát kezelés mellett a tonsillitis egy hét alatt lezajlik, súlyosabb esetben 

szövıdmények vagy másodlagos betegségek léphetnek fel, pl. lokális 

szövıdményként gégeödéma, peritonsillaris tályog, illetve szisztémás 

szövıdményként tonsillogen sepsis, rheumas láz, endo-, myo- pericarditis, 

polyartheritis, akut glomerulonephritis. 

 

Ajánlott irodalom, internetes hivatkozások 

 

1. Magyar P., Hutás I., Vastag E., Süttı Z.: Pulmonológia, Medicina kiadó, 

1998, ISBN 963 242 133 7;  262-265 old. 

2. Ribári O.: Fül-Orr_Gégészet Fej-Nyak Sebészet, Medicina kiadó 1997, 

ISBN 963 242 284 8; 286-293, 358 old. 
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III./7.7. Akut fertızéses tüdıgyulladás 
 

Definíció: tüdıparenchyma infekciós ágens okozta gyulladása.  
 

Felosztás 

A pneumoniák feloszthatók több szempont alapján. A felosztás leginkább a terápia 
szempontjából lényeges.  

Etiológiai: 

● területen szerzett (CAP community acquired pneumonia): a kórházi 
felvételt követı 72 órán belül kialakult tüdıgyulladás, a páciens a 
megelızı 1 hónapban nem áll kórházi kezelés alatt. A kórokozók 
általában virulens, de antibiotikumra érzékeny törzsek. 

● kórházi (HAP hospital acqiured pneumonia) tüdıgyulladás: a kórházi 
felvételt követı 72 órán túli vagy a kórházból való elbocsátást követı 
egy hónapon belüli tüdıgyulladás. Jellemzıen antibiotikum rezisztens 
törzsek okozzák.  

Radiológiai vagy anatómiai:  

● lobáris pneumonia: a gyulladás egy vagy több lebenyt érint, mellkas 
röntgenen lebenyhatárokat respektáló infiltrtátum látható.  

● bronchopneumonia: a gyulladás a brunchusokban és a peribronchiális 
területen dominál, radiológiai képe ennek megfelelı, gócok, 
kötegárnyékok, bronchusok lefutásának megfelelıen.  

● interstitiális pneumonia: az interstitum gyulladása, röntgenen kevésbé 
feltőnı diffúz, retikuláris rajzolat látható. 

Mikrobiológiai: a kórokozó lehet baktérium, gomba vagy vírus, vagy egyéb ritkább 
kórokozó, mint férgek, protozoonok, stb. 

Diagnosztika 

A diagnózis felállítása képalkotó vizsgálat és a klinikai kép alapján történik. A 
mellkasröntgenen megjelenı új infiltrátum mellett az alábbiak közül kettı jelenléte 
esetén a tüdıgyulladás diagnózisa felállítható 

● leukocytosis vagy leukopenia 
● purulens köpetürítés vagy tracheaváladék 
● láz 

Tünettan 

A fı tünetek láz, köhögés, purulens köpetürítés, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, 
tachy- vagy dyspnoe.  

Habár bizonyos kórokozók jellegzetes tüneteket illetve radiológiai elváltozást 
okoznak, a kórokozó csupán a klinikai kép alapján nem azonosítható biztonsággal.  

Képalkotók 

Mellkas röntgen: Enyhe, területen szerzett tüdıgyulladás esetén mellızhetı, ha a 
klinikai kép gyorsan javul és differenciál diagnosztikai szempontból sem szükséges. 
Egyebekben a mellkas röntgen indikált. A gyógyulást követı egy-másfél hónappal 
kontroll vizsgálat javasolt azoknál a betegeknél ahol a daganatos betegség felmerül.  

Mellkas CT: Kétséges diagnózis, terápiarefrakter pneumónia esetében merül fel, 
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illetve amikor differenciáldiagnosztikai szempontból indikált. 

Labor 

Hospitalizációt igénylı betegeknél rutinszerően javasolt vérkép, CRP vizsgálat, 
elektrolit szintek, vesefunkció. További vizsgálatok a klinikum függvényében 
indikáltak (lásd differenciáldiagnosztika). Légzési elégtelenség esetén artériás vérgáz 
vizsgálat is szükséges.  

Mikrobiológiai vizsgálatok 

A sikeres terápia alapja az idıben megkezdett, adekvát antibiotikus terápia. Ennek 
fıleg az antibiotikum rezisztens kórházi fertızéseknél van jelentısége. Empírikus 
terápia mellett gyorsan gyógyuló területen szerzett pneumóniánál is fontos a 
kórokozó kimutatása és antibiotikum érzékenységének felmérése járványügyi 
szempontból. A beteg klinikai állapotától függıen az alábbi vizsgálatok jönnek 
szóba.  

● köpet: a helyes mintavételi technika kiemelt fontosságú. Lehetıleg az 
antibiotikus terápia megkezdése elıtt történjen. Száj- és garatflóra 
kontaminációt megelızendı a száj és garat antiszeptikus oldattal való 
kiöblítését követıen a mélyrıl felköhögött váladék mielıbbi mikrobiológiai 
vizsgálata szükséges. A tenyésztés mellett mindig végeznek Gram festést is. 
A kenetben légúti hámsejtek jelenléte a minta jó minıségét jelzi. 
Kórokozónak akkor tekinthetı a kitenyészett a baktérium ha az eredmény 
megfelel a Gram festett kenetnek, ugyanakkor tudnunk kell, hogy mind a 
specificitása, mind a szenzitivitása igen alacsony. 

● tracheaváladék: szintén párhuzamosan történik a kenet Gram festése és a 
tenyésztés. A vizsgálat szenzitivitása és specificitása alacsony, csak a 
szignifikáns csíraszámban jelenlévı mikroorganizmusok tekintendık 
kórokozónak.  

● (mini)BAL (bronchoalveoláris lavage): A fentinél specifikusabb vizsgálat, az 
érintett tüdıterületrıl vett célzott mintában kevesebb a légutakat kolonizáló 
fajok jelenléte. Hasonló érzékenységő vizsgálat a védett kefével (protected 
brush specimen) történı mintavétel.  

● Hemokultúra: középsúlyos és súlyos pneumonia esetén kötelezı vizsgálat. 
Specificitása magasabb, egyben a betegség súlyosságát is jelzi. Gyakran jár 
bateraemiával a S.pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, K. pneumoniae 
okozta tüdıgyulladás.  

● antigén kimutatás vizeletbıl: azonnali diagnózishoz vezethet, területen 
szerzett pneumóniáknál minden esetben javasolt pneumococcus és legionella 
antigén kimutatása gyorsteszttel, de nemegyszer ál-negatív eredményt 
kaphatunk.  

● kórokozó direkt kimutatása (PCR): a baktárium vagy vírus jelentét 
kimutatható váladékokból (légúti váladék, nyál, pleurális folyadék) és vérbıl. 
Az inaktív, elölt mikroorganizmust is kimutatja és nem ad információt az 
antibiotikum érzékenységrıl. A vizsgálat gyors (néhány óra alatt eredményt 
ad), azonban magas költsége miatt nem terjedt el.  

● szerológia: az ún. atípusos kórokozók (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetti, Legionella pneumophilia) 
okozta fertızés diagnosztikájában használatos. A vizsgálat IgG, IgA és IgM 
típusú antitestek kimutatását jelenti két hét különbséggel levett vérmintákból 
(savópárok). A vizsgálat eredménye nem specifikus, gyakran látható 
keresztreakció és a gyakorlatban igen lassú.  

Differenciáldiagnosztika 

Egyéb alsó légúti infekcióktól (bronchitis, influenza, COPD akut exacerbációja) a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellkas röntgenen látott infiltrátum különbözteti meg.  

A tüdıparenchyma gyulladását számos egyéb nem infekciós ok is kiválthatja. A fıbb 
elkülönítendı kórképek 

● ARDS 
● kémiai pneumonitis 
● aspiráció 
● tüdıödéma 
● akut bronchitis 
● COPD akut exacerbációja 
● tüdıembólia 
● autoimmun betegségek: Wegener granulomatosis, Boeck sarcoidosis, 

Goodpasture syndroma, SLE stb.  
Prognózis 

A pneumónia súlyossága egészen enyhe lefolyású, alacsony mortalitású fertızéstıl, a 
rapidan, néhány óra alatt progrediáló, nagy mortalitású formáig terjedhet. A 
kimenetelt meghatározza a kórokozó virulenciája és a szervezet védekezı képessége.  

Enyhe tüdıgyulladás mortalitása alacsony (3% alatt), középsúlyos, intenzív terápiát 
nem igénylı tüdıgyulladás esetén a halálozás 9% körüli, intenzív osztályos kezelést 
igénylı pneumónia esetén pedig akár 40% is lehet.  

Súlyosabb lefolyású tüdıgyulladásra hajlamosítanak az alábbiak: 

● idıs kor 
● kisgyermek, újszülött kor 
● terhesség 
● immunszuppresszív terápia vagy immunszuprimált állapot 
● diabetes mellitus 
● szívelégtelenség 
● vese-, májelégtelenség 

 

A kórkép súlyosságát becsülni lehet a szokványos prognosztikai pontrendszerek 
segítségével, illetve alkalmazhatók az ún. pnemonia score-ok.  

CURB65: A vizsgált faktorok 

● zavartság (Confusion),  
● beszőkült vesefunkció (Urea nitrogén 7 mmol/l fölött),  
● emelkedett légzésszám (Respiratory rate 30/min felett),  
● alacsony vérnyomás (Blood pressure (szisztólés 90 Hgmm alatt vagy 

diasztólés 60 Hgmm alatt) és  
● 65 év feletti életkor 

PSI (Pneumonia severity index): 20 változót vesz figyelembe.  

Súlyos vagy középsúlyos pneumónia nem kezelhetı otthon, gyakran szükséges 
intenzív osztályos felvétel is. Minden eset egyedi elbírálást igényel, figyelembe kell 
venni az alapbetegséget, a pneumónia súlyosságát, a kórkép dinamikáját és a 
szociális státuszt is.  

CAP Területen szerzett tüdıgyulladás 

Területen szerzett tüdıgyulladás kórokozói általában érzékenyek az antibiotikus 
terápiára. Fertızés útja lehet cseppfertızés, haematogén szórás, mikroaspiráció. 
Bizonyos kórokozók hajlamosító tényezık jelenlétekor gyakoribbak.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 

Mik a területen szerzett 

tüdıgyulladás 

leggyakoribb 

Jellemzı kórokozók:  

Gram pozitív: 

● Streptococcus pneumoniae: téli idıszakban gyakori, gyakran okoz lobaris 
pneumoniát. Magas lázzal, pleurális érintettséggel, bateraemiával jár. 
Penicillin rezisztencia gyakori illetve mostanában makrolid rezisztencia is 
észlelhetı.  

● S. aureus: szintén a téli hónapokban gyakoribb, jellegzetesen influenza 
infekcióhoz társul (Spanyolnátha járvány). Ritkán Panton-Valentine 
leukocidin termelı forma esetén rapidan romlik, kétoldali infiltrtáum 
pleurális folyadék, tályogképzıdés, pneumthorax jellemzi. A kiterjedt 
antibiotikum használat miatt egyre gyakoribb a területi MRSA.  

Gram negatív:  

● Haemophilus influenzae: gyermekkorban, zárt közösségekben endémiákat 
okozhat. Antibiotikum rezisztencia ritka.  

Atípusos: 

● Mycoplasma pneumoniae: Gyakran okoz extrapulmonális tüneteket 
(emelkedett májenzimek, Direkt Coombs pozitivitás, hasmenés, bradycardia). 
Intracelluláris kórokozó, általában interstitiális pneumoniát okoz.  

● Chlamydia pneumoniae: intracelluláris kórokozó, általa okozott 
tüdıgyulladás gyakran tünetszegény.  

● Chlamydia psittaci: zoonozisként madarak terjeszik, interstitális pneumoniát 
okoz. 

● Legionella pneumophilia: a Földközi térségben endémiás, a légkondicionálók 
elterjedésével egyre gyakoribb, vizes közegben terjed. Elıfordul enyhe 
lefolyású és súlyos nagy mortalitású formája is.  

Vírus:  

● Influenza vírus: téli hónapokban endémiás, gyakran követi superinfekció. 
H1N1 serotipusa súlyos fertızést okozhat, magas mortalitással és gyakran 
S.aureus felülfertızıdéssel jár. Korai antivirális terápia a tüneteket javíthatja. 

● Parainfleunza, RSV, Adenovírus: egészségesekben általában enyhe fertızést 
okoznak, de immunszuprimált betegeken könnyen fatalis lehet. 

HAP Nosocomiális tüdıgyulladás 

Kórházban szerzett tüdıgyulladásról a kórházi felvételtıl számított 72 óra elteltével 
kialakuló új infiltrátum, tüdıgyulladásra utaló klinikai jelek fennállásakor beszélünk. 
Ebben az esetben számottevıen gyakoribbak a multirezisztens kórokozók. A 
pneumonia általában a garattartalom mikroaspirációja következtében, és 
hematogén/endogén úton alakul ki.  

VAP (ventilation associated pneumonia).  

A HAP speciális esete a lélegeztetéshez társuló tüdıgyulladás. Létrejöttében számos 
faktor közrejátszik, a tracheába helyezett idegentest (tubus), a csökkent nyelési 
képesség miatt gyakoribb mikroaspiráció, a szervezetet csökkent 
védekezıképessége, a megváltozott tüdıfunkció.  

Jellemzı kórokozók:  

Gram negatív:  

● Pseudomonas aeruginosa gyakoriak a multirezisztens törzsek. Antibiotikum 
választáskor fontos a helyi rezisztencia viszonyok ismerete, elıfordul, hogy 
csak colistinre érzékeny a kórokozó.  
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Kérdés 
 

Mik a nosocomialis 

tüdıgyulladás 

leggyakoribb 

kórokozói? 

 

 

 

 

 

 

● Acinetobacter baumanii: szintén gyakori az antibiotikum rezisztencia. 
Karbapenemek, sulfometaxazol/trimetoprim, colistin, tigecyclin, rifampin 
jönnek szóba a kezelés során.  

● bélbaktériumok: Klebsiella, Enterobacter, Proteus, E.coli stb: egyre 
gyakoribbak az ESBL (extended spectrum beta lactamase) termelı törzsek, 
melyek rezisztensek a penicillinszármazékokra és a cefalosporinokra is. 
Karbapenemek hatásosak ellenük. A reziszetnciáért felelıs gének plazmid 
segítségével könnyen terjednek akár különbözı fajok között is, és gyakran 
együtt járnak egyéb antibiotikumok elleni rezisztenciával. Az Enterobacter 
törzs eleve rezisztens aminopenicillinekre és cefalospirnokra. Választandó 
antibiotikum aminoglikozid, fluorkinolon, szulfometaxazol/trimetoprim.  

● Haemophilus influenzae: döntıen területi kórokozó 
Gram pozitív: 

● Staphylococcus aureus: MRSA (meticillin rezisztens S.aureus) egyre 
gyakoribb, és az esetek többségében együtt jár makrolid, fluorokinolon 
rezisztenciával. Elsı választásként a glikopeptidek alkalmazandók, bár 
terjednek a glikopeptidekre csökkent érzékenységet mutató kórokozók 
(GISA), sıt 2002-ben kimutatták a Vancomicin rezisztens S.aureust is 
(VRSA).   

Gomba: 

● Candida speciesek: lélegeztetett beteg tracheáját hamar kolonizálják a 
Candida fajok, ezt fontos elkülöníteni az invazív fertızéstıl, hemokúltúrából 
való tenyésztés invazív candidiázisra utal.  

● Aspergillus: Immunszuprimált (pl. transzplantáción átesett, szteroid 
terápiában részesülı) betegekben súlyos, akár fatális penumoniát okozhat. 
Terápiájában alkalmazható vorikonazol, amphotericin B, echinocandinok.  

Vírus: 

● CMV: immunszuprimált betegeknél okoz súlyos lefolyású tüdıgyulladást.  
Szövıdmények 

Terápia refrakter, nehezen gyógyuló tüdıgyulladás esetén az alábbiak kizárandók 

● rossz diagnózis: tüdıembólia, daganat, autoimmun betegség 
● kezeletlen kiváltó faktor: bronchiectasia, idegentest 
● nem megfelelı antibiotikum (dózis, típus, adagolási mód, rossz felszívódás) 
● immungyengeség 
● szövıdmény 

Számos szövıdmény lehetséges, a leggyakoribbak: 

● pleurális folyadék, empyema: terápia mellkasdrenázs  
● tüdıtályog: alapvetıen ritkán alakul ki, alkoholistáknál, anaerob kórokozók 

esetén gyakoribb, terápia elhúzódó antibiotikus kezelés (6-8 hét), néha 
sebészi feltárás szükséges.  

● metasztatikus fertızés:hematogén szórás következtében meningitis, 
peritonitis, pericarditis endocarditis, szeptikus arthritis alakulhat ki.  

● pneumothorax 
● szepszis, szeptikus sokk, többszervi elégtelenség 

Terápia 

Kórházi felvétel indikációja 

A hospitalizáció indikációjának felállítása minden esetben egyedileg történjen a 
klinikai kép alapján. A súlyosság megítélésében segíthetnek prognosztikai 
pontrendszerek (pl CURB65  pont 3 vagy afelett kórházi felvétel indokolt). A 
döntésben figyelembe kell venni a fizikális vizsgálat, a labor- és képalkotó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vizsgálatok eredményeit, a beteg általános állapotát, társbetegségeit.  

Intenzív osztályos felvétel indikációja 

Amennyiben a betegnél intenzív terápia szükségessége egyébként is felmerül 
(pl.keringési elégtelenség, szeptikus sokk, légzési elégtelenség) a beteget 
természetesen intenzív osztályon kell tovább kezelni. Intenzív osztályos felvétel 
szervelégtelenség hiányában is szükséges lehet, ha az alábbi kritériumok teljesülnek. 
A döntés ebben az esetben is mindig egyénre szabott a beteg állapotát és a 
rendelkezésre álló erıforrásokat figyelembe véve.  

● több lebenyt érintı vagy kétoldali tüdıgyulladás 
● rapidan progrediáló állapot 
● kezelés ellenére romló klinikai kép 
● súlyos alapbetegség  

Légzéstámogatás 

Noninvazív maszkos légzéstámogatás: kevés és gyenge az irodalmi támogatottsága, 
csak kis kiterjedéső infiltrátum esetén jön néhány esetben szóba, a kórkép korai 
szakaszában kezdve illetve az immunszuprimáltaknál. Sikertelenség esetén invazív 
lélegezetésre kell váltani. 

Légzési fizioterápia, noninvazív intemittáló pozitív nyomású légvételek (IPPB): 

Az aktív komplex légzési fizioterápia a gyógyszeres terápia mellett igen effektív 
lehet és magas számban elkerülhetı vele az intubáció. 

Invazív lélegeztetés 

Indikáció:  

● Több lebenyt érintı, kétoldali súlyos refrakter tüdıgyulladás 
● légzési elégtelenség 
● noninvazív lélegeztetés sikertelensége 
● tudatzavar 
● súlyos keringési elégtelenség  

A gyógyuláshoz elengedhetetlen az atelektáziás területek megnyitása és nyitva 
tartása, megfelelı oxigenizáció biztosítása. Ehhez sok esetben korai intubáció és gépi 
lélegeztetés szükséges, sokszor magas PEEP és légúti nyomások alkalmazásával, 
szem elıtt tartva a tüdı sérülékenységét. Korán kezdett lélegeztetéssel az érintett 
területek néhány nap alatt légtartóvá válnak, a beteg idıben extubálható. Késın 
kezdett lélegeztetés esetén károsodhat a surfactant funkció és az alveolusok 
megnyitása és nyitva tartása nehezebb, gyakran elhúzódó lélegeztetés szükséges.  

A tüdıparenchyma további károsodásának megelızésére tüdıpreotektív lélegeztetés 
javasolt.  

Súlyos pneumónia után a surfactant funkció hetekig(!) nem rendezıdik, ez a 
leszoktatásban komoly gondokat okozhat, ilyenkor megtartott PEEP-pel végzett 
asszisztált lélegeztetés és mobilizálás a célravezetı mindaddig, míg az FRC stabilan 
megmarad. 

Nem gyógyszeres kezelés 

Korai akár gépi lélegeztetés mellett végzett mobilizáció, légzési fizioterápia, táplálás 
(megfelelı kalóriabevitel), szoros vércukor kontroll. 

Gyógyszeres terápia 

Szteroid rutinszerően nem ajánlott, súlyos szeptikus sokk és fibrózis prevenció 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetén indokolt lehet. Thromboprofilaxis (LMWH), váladékoldó kezelés, 
ulcusprofilaxis. 

Antibiotikus terápia 

Az antibiotikum választásnál figyelembe kell venni a szóba jövı kórokozókat, azok 
várható antibiotikum érzékenységét, a beteg általános állapotát és az adott 
antibiotikum penetrációs tulajdonságait.  

Idıben kezdett, adekvát antibiotikumot megfelelı dózisban és úton (vénás, per os, 
inhalációs) alkalmazva várhatunk csak eredményt. Figyelembe kell venni az 
alkalmazott gyógyszerek szöveti penetrációját is. (például aminoglikozidok, béta 
laktámok kevésbé jutnak be a tüdıszövetbe, fluorokinolok, makrolidok a 
tüdıparenchymában a szérumszintnél magasabb koncentrációt érnek el.) 

Választandó antibiotikum CAP (jelenlegi ajánlás alapján) 

Enyhe pneumonia esetén elégséges lehet otthoni terápia, per os antibiotikummal. 
Gyakori kórokozók:  

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella, S.aureus, Gram negatív 
pálcák 

 

 

elsı választandó antibiotikum alternatív terápia 

otthon kezelhetı pneumonia, fiatal 

beteg (65 év alatt), nincs társbetegség 

 

amoxicillin makrolid, tetracyclin 

otthon kezelhetı pneumonia, 

 65 évnél idısebb beteg vagy 

társbetegség 

 

cefuroxim légúti fluorokinolon 

amoxicillin  

otthon szerzett pneumonia miatt 

hospitalizációt igénylı beteg 

 

cefuroxim +makrolid légúti fluorokinolon 

amoxicillin+klavulánsav + makrolid  

aspirációs pneumonia  

amoxicillin+klavulánsav clindamycin 

otthon szerzett, súlyos, intenzív 

osztályos kezelést igénylı pneumonia 

 

piperacillin+tazobactam +/- 
aminoglikozid + 
makrolid/fluorokinolon 

4. generációs cefalosporin (cefepime) 
+/-aminoglikozid 
+makrolid/fluorokinolon 

 

társbetegség: COPD,. diabetes mellitus, krónikus veseelégtelenség, elırehaladott 
májbetegség, szívelégtelenség, tartós szteroid kezelés, elırehaladott malignus 
betegség 

HAP 

Korai (hospitalizáció elsı hete) leggyakoribb kórokozók S.aureus, H.influenzae, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poliérzékeny Gram negatív bélbaktréiumok.  

Késıi (kórházi felvétel után egy héttel) a multirezisztens kórokozók dominálnak: 
MRSA, P. aeruginosa, multirezisztens Gram negatív bélbaktériumok, Acinetobacter 
baumanii.  

Multirezisztens kórokozó gyakoribb megelızı antibiotikus terápia, strukturális 
tüdıbetegség, alsó légúti kolonizáció esetén.  

Elsı választandó antibiotikum terápia HAP 

elsı választandó terápia alternatív terápia penicillin allergia esetén 

korai HAP, rizikó faktor nincs  

aminopenicillin + béta laktamáz 
gátló, 2.-3. generációs cefalosporin, 

légúti fluorokinolon 

késıi HAP   

piperacillin + tazobacatam légúti fluorokinolon 

ceftazidim ha MRSA felmerül vancomycin/linzeolid 

karbapenem  

korai vagy késıi HAP rizikófaktor 

esetén 

 

MRSA  vancomycin vagy linezolid 

Pseudomonas aeruginosa piperacillin  + tazobactam vagy 
karbapenem vagy ceftazidin, colistin 

Acinetobacter baumanii karbapenem, tigecyclin, colistin 

Legionella légúti kinolon  
gomba echinocandin vagy flukonazol vagy 

vorikonazol (Aspergillus gyanú esetén) 

 

rizikó faktorok: idıs kor, strukturális tüdıbetegség, megelızı antibiotikus terápia, 
alsó légúti kolonizáció, súlyos pneumonia 

Deeszkaláció:  

A kórokozó antibiotikus érzékenységének ismeretében az antibiotikus terápia 
módosítható. Fıleg a gyakori mellékhatással járó glikopeptid antibiotikum elhagyása 
javasolt, amennyiben MRSA nem tenyészik ki és a beteg állapota is javul.  

Terápia idıtartama 

Általában 8 napos kezelés elegendı, kivéve immunszuprimált betegek, S.aureus 
infekció, kezdeti terápiára nem reagáló fertızés esetén. A terápia leállításakor 
figyelembe kell venni a klinikai kép javulását, az infekció gyógyulásának jó mutatója 
a CRP és PCT csökkenése.  

Amennyiben a kezdeti terápia ellenére a páciens állapota nem javul, kiterjesztett 
diagnosztikával kell tisztázni a kórokot. Bronchoscopos mintavétel, ismételt 
tenyésztések segítségével identifikálni kell a kórokozót, szükség esetén mellkas CT 
vizsgálat, bronchoscopia a klinikai kép hátterében malignus betegséget, egyéb 
kórokot tisztázhat. Az eredmények megérkezéséig az antibiotikus terápia 
spektrumának kiszélesítése javasolt (MRSA, ESBL kórokozók ellen hatásos szerek, 
gyanú esetén antimikotikum).  

Megelızés 
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CAP 

Az alábbi csoportok esetén javasolt a Pneumococcus és az Influenza elleni védıoltás.  

● 65 év feletti életkor 
● krónikus szívbetegség 
● krónikus tüdıbetegség 
● diabetes mellitus 
● krónikus vesebetegség 
● terhesség (2.-3. trimeszter)  
● egészségügyi dolgozók 

HAP megelızésében bizonyítottan hasznos 

● mikrobiológiai surveillance 
● alkoholos kézfertıtlenítés  
● invazív eszközök monitorozása, amikor már nem szükséges mielıbbi 

eltávolítása 
● garatban illetve a tubus cuff-ja fölött meggyőlı váladék rendszeres leszívása 
● 45-30 fokban megemelt felsıtest, (lapos fektetés kerülendı) 
● stresz ulcus megelızésre hisztamin receptor blokkoló elınyben részesítendı 

(amennyiben egyéb tényezı miatt nem indikált protonpumpa gátló) 
● orotracheális intubáció elınyösebb a nasotracheálisnál (sinusitis ritkább) 

 

Összefoglalás 

A súlyos, fertızéses tüdıgyulladás komplex intenzív terápiát igényel. A kezelés 
sarokkövei a megfelelı mikrobiológiai mintavétel, a várható kórokozó 
érzékenységének megfelelı spektrumú antibiotikus terápia és a megfelelı 
légzéstámogatás. 

 

Forrás: . British Thoracic Society guidelines for the management of communitiy 
acquired pneumonia in adults: update 2009. 

Intensive Care Med (2009) 35:9-29 

Semmelweis Egyetem antibiotikum terápiás protokollja 2011. 

Javasolt irodalom: www.ers.org  
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III./7.8. Akut légzési elégtelenség várandós páciensnél 
 
III./7.8.1. Tanulási cél 
 
A fejezet tanulása során elsajátítandó célok: 

● Várandós páciens légzırendszerének változása terhesség alatt 
● Leggyakoribb légzészavart okozó kórképek terhesség során 
 
III./7.8.2. A légzırendszer fiziológiai változásai várandósság 
során 
 
A légzırendszer, a többi szervrendszerhez hasonlóan változásokat mutat a 
várandós adaptációja során. A szövettani, anatómiai és funkcionális 
változások mögött részben hormonális és metabolikus okok, részben pedig a 
növekvı uterus térfoglalása áll. Már az elsı trimesterben magasabbra 
helyezıdik a diaphragma, és bár ezzel párhuzamosan nı a mellkas átmérıje, 
a funkcionális reziduális kapacitás csökken. A progeszteron növekvı 
plazmaszintje miatt emelkedik a percventiláció (a légzésszám változatlan, a 
tidal volumen nı), az így  jöhet létre a „normálisnál” magasabb pO2 (100-102 
Hgmm), és a csökkent széndioxid szint (pCO2 27-23 Hgm) és kompenzált 
respirációs alkalózis, mely elısegíti a O2 felvételt és a CO2 eliminációt a 
placentán keresztül. A kis- és nagy légutak funkciója változatlan marad, erre 
utal, hogy a FEV1 nem változik terhesség alatt. 

A megváltozott anyai fiziológia miatt a várandós páciens ellátása is speciális 
feladat elé állítja a klinikust. A felsı légutak nyálkahártyája megduzzad, 
sérülékennyé válik, a Mallampati féle beosztás is átlagosan eggyel romlik. 
Így a légútbizosítás is nehezebb lehet, az intubációs nehézség 7-10-szer 
gyakoribb terhesek esetében. 
 
III./7.8.3. Differenciáldiagnózis 
 
A várandósok kétharmada panaszol nehézlégzést, mely legtöbbször már az 
elsı, vagy második trimeszterben jelentkezik. Tekintetbe véve, hogy a fiatal 
egyébként egészséges szervezet a hirtelen támadt gázcserezavarokat 
viszonylag sokáig képes kompenzálni, a különbözı terhesség alatti 
légzészavarok korai felismerése gyakran nehéz. A klinikus feladata idıben 
felismerni, és elkülöníteni a fiziológiás, progeszteron indukálta 
hyperventiláció miatt fellépı panaszt, a valós pathológiai folyamatoktól. 
Általában jellemzı, hogy  a terhesség alatt fellépı „normális” nehézlégzés 
általában fokozatosan alakul ki, míg a kóros nehézlégzés gyakran hirtelen lép 
fel, esetleg köhögéssel, mellkasi fájdalommal, vérköpéssel, crepitatióval, 
sípolással társul.  

Leggyakoribb kórok: 

1 - Asthma bronchiale a leggyakoribb terhesség alatt elıforduló 
kórfolyamat. Várandós kismamák krónikus légzészavara gyakran nem 
változik de elıfordulhat, hogy romlik, esetleg javul terhesség alatt. Az 
asthma bronchiale acut exacerbációja ellátása során, a nem terhesekhez 
hasonlóan inhalációsβ2 agonista, intravénás glukokortikoid, és magnézium- 
szulfát adható. 



Megjegyzés 

 CAP gyakorisága a nem 

várandósokéhoz hasonló, de 

gyakrabban szövıdik légzési 

elégtelenségel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés  

A Virchow triász mindhárom 

eleme jelen lehet egy 

fiziológiás terheség során. 

 

 

 

 

2 - Tüdıoedema jellemzıen a terhesség harmadik trimeszterében, valamint a 
közvetlen postpartum idıszakban alakul ki. Klinikai megjelenésére jellemzı 
a tachypnoe, dyspnoe, tachycardia, hypoxaemia, esetleg mellkasi fájdalom, 
köhögés és a basisok felett hallható nagy hólyagú szörtyzörej. Speciális 
diagnosztikus tesztje nincs, a diagnózis felállítása az alternatív kórokok 
kizárásán alapszik. Hátterében állhat már korábban meglévı vagy a 
várandósság alatt kialakult kardiális alapbetegséget, preeclampsia miatt 
fokozott kapilláris permeabilitás, vagy nagy dózisú β2 agonistával történı 
tocolysis, de valószínőleg a kontrollálatlan, nagy mennyiségő parenterális 
folyadékbevitel is szerepet játszik. Általában jóindulatú légzészavar, 
konzervatív terápiára jól regál. Kezelése a tokolítikus terápia felfüggesztése, 
O2 kiegészítés, esetleges gépi lélegeztetés, diuretikus terápia és  folyadék 
megszorítás.  

3 - Pneumonia várandósság alatt hasonló gyakorisággal fordul elı, mint nem 
terhesek esetében, viszont a megváltozott anyai fiziológia számára a 
tüdıgyulladás nagyobb kockázatot jelent mind az anyára, mind a magzatra 
nézve. Terhesség során a szervezet esendıbb, területen szerzett pneumonia 
(community - acquired pneumonia - CAP) esetén gyakrabban kényszerülünk 
gépi lélegeztetésre (akár 10-20%), gyakoribb a bacteraemia, és az empyema 
is. Sajnos több magzati szövıdménnyel kell számolni, nagyobb a kockázata a 
koraszülésnek, és gyakoribb az újszülöttkori halál.  

Terhesség alatt elıforduló bakterialis pneumonia leggyakoribb kórokozói a 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, de gyakori a 
Mycopasma, Staphylococcus aureus, de elıfordul Legionella pneumophila, 
Klebsiella pnaeumoniae és Pseudomonas aeruginosa fertızés is. Klinikai 
megjelenésre jellemzı a produktív köpetürítés, nehézlégzés és mellkasi 
fájdalom. A fizikális vizsgálat specificitása és szenzitivitása önmagában 
alacsony, így a diagnózis felállításához mellkasröntgen elvégzése javasolt. 
Laboratóriumi vizsgálat, valamint a kórokozó kimutatására mikrobiologiai 
mintavétel, (Gram festés, tenyésztés, szerológiai vizsgálat, haemokultúra) 
szintén indokolt. Makrolid és β-laktám antibiotikumok biztonságosnak 
tőnnek mind anyai, mind magzati szempontból, és kellıen széles 
spektrummal rendelkeznek a területen szerzett pneumoniák empírikus 
kezelésében. Amennyiben nosocomiális érintettség vagy aspirációs 
pneumonia (gyomorsav aspiráció, Mendelson szindróma) felmerül 
aminoglykozid megfontolandó.  

A terhesség alatt kialakuló fungális pneumonia ritka. Izolált pneumonia 
általában jól reagál az alkalmazott antifungális kezelésre, ezzel szemben a 
disszeminált forma általában már meglévı ismert, vagy még fel nem fedezett 
szisztémás betegséghez társul, és mortalitása magas (29%). Ha antifungális 
szerek alkalmazására kényszerülünk, nem szabad szem elıl téveszteni, hogy 
tartós alkalmazásuk súlyos magzati anomáliákkal társulhat. 

A tüdıparenchyma viralis inváziója során interstitiális pneumonitis alakul ki. 
Ennek következtében a gázcsere gyorsan romlik, melyet a várandós 
állapothoz adaptált légzırendszer nehezen tolerál, így a terhesség alatti 
kialakult vírusos pneumonia gyakran szövıdik légzési elégtelenséggel, 
ARDS-sel, valamint szekunder bakteriális fertızéssel. Külön említést 
érdemelnek az influenza vírus H1N1 szerotípusa, valamint varicella, ezeknél a 
vírusoknál más vírusokkal összehasonlíva gyakran látunk igen súlyos, 
terápiával nehezen befolyásolható, nem ritkán fatális kimenetelő légzési 
elégtelenséget  A diagnózis felállítása és a kórokozó kimutatása a vírusos 
pneumoniák esetében a betegség kezdetén nehéz feladat. A szerologiai 
vizsgálat csak a szerokonverzió után lesz informatív, viszont a kórokozó 



 

 

 

 

 

 

direkt kimutatása a laesio helyérıl PCR technikával informatív lehet. Mint 
ezekbıl is jól látható, hogy gyakran csak a klinikai kép alapján kell 
megkezdeni a célzott antivirális terápiát. Iránymutató lehet a varicella 
fertızések esetén a légzésavart megelızıen kialakult bırtünetek, H1N1 esetén 
az esetleges gastrointestinális panaszok.   

4 - A vénás thromboembóliás kórképek terhesség alatt és a postpartum 
idıszakban akár 10-15-ször gyakrabban fordulnak elı, és tüdıembólia a 
várandósok körében sajnos még mindig vezetı haláloknak számít. Az 
emelkedett progeszteron szint hatására a vénák tágulnak, a növekvı uterus 
compriálja a kismedencei vénákat, mely stasishoz vezet. A terhesség során 
progresszívan aktiválódik a véralvadási rendszer, ez egy fiziológiás 
hypercoagulibilitáshoz vezet. A terhesség és a szülés illetve császármetszés 
során sérülhetnek a kismedencei vénák. Az ágy melletti laborvizsgálatok (D-
dimer) önmagukban nem kellıen megbízhatóak, pontos diagnózishoz V/Q 
scan és/vagy a CTA elvégzésével juthatunk. Terápiáját a diagnózis 
felállítását követıen azonnal meg kell kezdeni. Thrombolytikus terápia a cost 
benefit  mérlegelését követıen szóba jöhet, de keringést nem megingató 
esetekben nem látszik indokoltnak. A terhesség során alkalmazott kis 
molekulasúlyú heparinszármazékok nem jutnak át a placentán, így nagy 
biztonsággal alkamazhatóak.  

5 - A magzatvízembólia továbbra is fejlett országok vezetı anyai halálokai 
között szerepel. Mai szemlélet szerint a név félrevezetı, valójában nem 
embóliáról, hanem a magzat által kiváltott komplex anyai immunreakcióról 
van szó. A magzati antigén az anyában egy patológiás immunválaszt vált ki, 
mely hisztaminfelszabadulással és komplementaktivációval jár. Speciális 
diagnosztikai teszt nincs, a diagnózist a klinikai kép alapján állíthatjuk fel: 
légzési- és keringési elégtelenség, coagulopathia és egyéb okkal nem 
magyarázható kóma, vagy görcstevékenység. A magzatvízembólia ritka, 
jelentısége a magas anyai és magzati mortalitása miatt van. 

6 - Légembólia során a sérült vénákon keresztül levegı kerül a keringésbe, 
embóliát okozva a jobb szívfélben vagy a pulmonáris erekben. Elsısorban 
császármetszés során kell számolni ezzel a szövıdménnyel. Megfelelı 
pozícionálással (10-15 º fordított Tendelenburg helyzettel) a rizikója 
csökkenthetı. Ellátása elsısorban szupportív, melynek célja a megfelelı 
gázcsere és keringés biztosítása.  
  
III./7.8.4. Összefoglalás 
 
Terhesség során kialaluló légzészavarok, légzési elégtelenség diagnózisa és 
kezelése komplex feladat. A terápia során mindig fel kell mérni és 
lehetıségek szerint monitorozni kell a magzat állapotát is. Fontos a megfelelı 
együttmőködés a társzakmákkal, a nıgyógyász és neonatológiai háttér 
biztosítása elengedhetetlen. A legsúlyosabb esetekben mérlegelni kell a 
terhesség befejezését, ugyanis bizonyos szituációkban csak így várható 
gyógyulás. 

 Irodalom 

1. Evidence Base for the Management of Venous Thromboembolism in 
Pregnancy, Marc Rodger1, Ottawa Hospital, Ottawa Hospital Research 
Institute, and University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, Haematology 
2011 



2. Pneumonia in pregnancy, William H. Goodnight, MD; David E. Soper, MD, 
Crit. Care Med. 2005 

3. Current Concepts of Immunology and Diagnosis in Amniotic Fluid 
Embolism, Michael D. Benson, Department of Obstetrics and Gynecology, 
Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL, USA, 
Clinical and Developmental Immunology 2011 
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III./7.9. Pulmonalis hypertensio 
 
Tanulási cél 
A tanuló megismeri a pulmonális hipertónia gyakori okait, a jellemzı patofiziológiai 

elváltozásokat.  

 

Kompetencia 
A tanuló elsajátítja a pulmonális hipertónia diagnosztikai lépéseit és a terápia fıbb vonalait.  

 

Definíció 
Amennyiben a  pulmonális középnyomás (PAP) nyugalomban 25 Hgmm feletti vagy a 

pulmonális érellenállás (PVR) 3 Wood egységnél magasabb, miközben az a. pulmonális 

kapilláris éknyomás (PCWP) 15 Hgmm alatt marad, akkor pulmonális hipertóniáról (PHT) 

beszélünk.  

 

Patofiziológia 
A pulmonális hipertónia változatos etiológiájú betegség, a különbözı formákban nem 

azonos a patofiziológia.  

Okai:  

● Fokozott pulmonális véráramlás: pl. pitvari septumdefektus (ASD), bal-jobb sönt 

● Fokozott pulmonális érellenállás: tromboembolia, hipoxia, gyulladás, érfal 

remodellingje 

● Fokozott pulmonális vénás nyomás: pl. szívelégtelenség, mitrális vitium 

 

A primer pulmonális hipertónia ritka betegség, a primer forma incidenciája 1-2 eset/1 millió 

fı. Nık kétszer gyakrabban érintettek. A mortalitás magas, kezelés nélkül az 5 éves túlélés 

34%, kezelés mellett 50%. Genetikai hajlam állhat a háttérben a BMPR2 gén szerepe 

bizonyított.  

 

A szekunder forma jóval gyakoribb.  

Hátterében állhat: 

● COPD, krónikus hipoxia, magas hegységben tartózkodás, obstruktív légzési apnoe 

● Tromboembóliás eseményt követıen inkomplett revaszkularizáció 

● Kollagén szintézis zavara, kötıszöveti betegségek (Scleroderma, Sjögren syndroma, 

rheumatoid arthritis), ilyenkor Raynaud syndroma társul 

● Pulmonális endotélt károsító toxinok, gyógyszerek (kokain, amfetamin, 

étvágycsökkentık) 

● HIV (a fertızött makrofágból felszabaduló vazoaktív citokinek) 

● Portális hipertenzió (vazoaktív anyagok metabolizmusa csökken, intrapulmonális 

sönt) 

● Vitium veleszületett szívbetegség (bal-jobb sönt, ASD, VSD, mitralis vitium) 

● Neurmomusculáris betegségek (hipoventilláció, respiratórikus acidózis, fokozott 

pulmonális hipoxiás vazokonstrikció) 

● hipotireózis 

 

Tünetek 
Klinikai tünetek jelentkezésekor pulmonális középnyomás (PAP) átlagos értéke 60 Hgmm, 

PVR 2Wood egység.  A klinikai kép nem specifikus.  

Terhelésre nehézlégzés jelentkezik, a fizikális terhelhetıség fokozatosan csökken. A 

fokozott jobbszívfél terhelés miatt jobbszívfél elégtelenség alakul ki, alszárödéma, 

hepatomegália, ascites. Palpitáció, szupraventrikuláris aritmia, jobb Tawara-szár blokk 

jelentkezik. Súlyos esetben mellkasi fájdalom, ájulás jelentkezhet. Terhelésre a hipoxia 

súlyosbodik. Az endotéldiszfunkció, a meglassult tüdıkeringés, az ülı és fekvı életmód 
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fokozza a tromboembóliás események esélyét.  

Fizikális vizsgálattal a jobbszívfél elégtelenség jelei észlelhetık, azonban a hangos P2, a 

hasadt S2, a tricuspidalis vagy pulmonalis regurgitáció zörejének felismerése nagy 

gyakorlatot igényel. 

Minden olyan kórfolyamat mely a tüdıerek szőkületét okozza (acidózis, hipoxia, 

hiperkapnia) a tüneteket súlyosbítja.  

Hipoxia hátterében csökkent perctérfogat, ventillációs és perfúziós aránytalanság, jobb-bal 

sönt, nyitott foramen ovale áll.  

 

Diagnosztika 
A primer pulmonális hipertónia diagnózisához szükséges az emelkedett pulmonális nyomás 

igazolása mellett a szekunder PHT kizárása.  

● Labor: vesefunkció, májfunkció, pajzsmirigyfunkció,  

● Autoimmun panel (SLE, Scleroderma kizárása), HIV szerológia, BNP, ACE szint, 

trombofília vizsgálata 

● Mellkasröntgen 90%-ban kóros, jobbszívfél megnagyobbodás, proximális tüdıerek 

dilatációja mellett perifériás érszegénység látszik.  

● EKG jobb pitvari és kamrai terhelést, jobbra deviáló tengelyállást, jobb Tawara szár 

blokk, jobb kamra hipertrófia képét mutatja.  

● Vérgáz hipoxia, hipokapnia látható, terhelésre hipoxia fokozódik 

● Szívultrahanggal a pulmonális nyomás, jobbszívfél terhelés mérhetı, perikardiális 

folyadék, vitiumok, intrakardiális söntök detektálhatóak.  

● Mellkas CT (tromboembóliás betegség, tüdıfibrózis, külsı obstrukció kizárása) 

● Légzésfunkció: normál tüdıtérfogatok, enyhe restrikciós zavar, csökkent diffúziós 

kapacitás 

● Tüdıszcintigráfia (tromboembóliás betegségek gyanújakor) 

● Terhelhetıség: 6 perces járásteszt 

● Jobbszívfél katéterezés (Swan-Ganz katéter) során direkt mérhetı a pulmonális 

artériás nyomás, annak változása vazodilatátor terápia hatására (vazodilatátor teszt), 

a betegség lefolyása is követhetı.  

 

Terápia 
Tekintettel a kis esetszámra a terápia beállítása és a betegek gondozása centralizáltan, 

speciális központokban javasolt.  

Nem specifikus terápia 

● Terápiás antikoaguláció: a fokozott vénás tromboembolia kockázat miatt, az 

INR 2-3 között tartandó.  

● Oxigén: súlyos esetben otthoni oxigén terápia felmerül.  

● Szívelégtelenség kezelése: digitálisz, diuretikumok. Ez utóbbi fokozott 

óvatossággal adandó a preload csökkentı hatása miatt. 

● Kalciumcsatorna gátlók: csak a betegek kis hányada reagál, ezért a terápia 

beállítása elıtt vazodilatációs teszt szükséges. A szívfrekvencia 

függvényében relatív bradycardia esetén nifedipin, amlodipin, relatív 

tachyardia esetén diltiazem javasolt. Verpamil kifejezett negatív inotrop 

hatása miatt ellenjavalt.  

● Infekció profilaxis: influenza, pneumococcus vakcináció 

● Fogamzásgátlás 

 

Pulmonális vazodilatátor terápia: 

A 2000-es években jelentek meg az újabb szerek, melyek a betegség prognózisát és a 

betegek életminıségét jelentısen javították. 

3 fı hatástani csoportot különböztetünk meg: 

● Endothelin receptor antagonisták: bosentan, ambrisentan 

Per os szedhetı. Mellékhatás: májenzim emelkedés.  

● Foszfodiészteráz (PDE) 5 gátlók: sildenafil, tadalafil  



 

 

 

 

 

 

      Per os szedhetı. Thrombocyta aggregáció gátló hatása is van. 

● Prosztaciklin analógok: Esoprostenol (iv), iloprost (iv, nebulizált adagolás), 

treprostinil (sc.), epoprostenol (iv. ,sc., inh).  

Thrombocyta aggregáció gátló, antiproliferatív, citoprotektív hatásuk is van. 

Mellékhatás: hasmenés, izületi fájdalmak. Hátránya: drága, portábilis perfúzorral 

folyamatos intravénás infúzióban adagolható csak.   

  

Sebészi terápia 

Pitvari septostomia palliatív beavatkozás, bridge terápiaként jön szóba tüdıtranszplantáció 

vagy tüdı- és szívtranszplantáció elıtt.  

Transzplantáció NYHA III-IV. stádiumban indikált.  

Pulmonális endarterectomia igen nehéz és kockázatos mőtét, azonban az eljárás siker esetén 

óriási életminıség javulást eredményez.  

 

Forrás:  

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A pulmonalis hipertónia diagnózisa és 

kezelése www.eum.hu/kard-pulm-ht-pdf 

www.phassociation.org 

Oxford Handbook of Critical Care, 2nd Edition, 2005  szerk. Singer, Mervyn; Webb, 

Andrew R. 
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III./7.10. Haemoptysis ellátása 
 

III./7.10.1. Cél 
 

● A haemoptysist okozó leggyakoribb kórképek tárgyalása 

● Legfontosabb diagnosztikai lépések a vérköpés ellátása során 

III./7.10.2. Bevezetés 
 

Vérköpés tárgyalásánál el kell különíteni az akut, életet veszélyeztetı, masszív 

tüdıvérzést, a vérköpéstıl. Ebben a fejezetben a vérköpés okait, és 

differenciáldiagnózisát tárgyaljuk. 

A tüdı vérellátására jellemzı, hogy kettıs forrásból származik. A pulmonáris 

artériák a nagyvérkörhöz viszonyítva alacsony nyomát képviselnek, de átáramlik 

rajtuk az egész perctérfogat. A bronchiális artériák (általában tüdıfelenként 

kettı) ehhez képest magas nyomásúak, viszont a perctérfogat csak kis része 

áramlik át rajtuk.  

Szoros értelemben véve a vérköpés az alsó légutakból származó vérzést jelenti, 

de fontos elkülöníteni a hasonló tüneteket okozó felsı légúti, valamint felsı 

gastrointestinális vérzésektıl, ezek ellátása ugyanis merıben más. 

 

III./7.10.3. Differnciáldiagnózis 
 

Haemoptysist okozhatnak 

1 – Légúti elváltozások 

● Gyulladásos folyamatok (bronchitis) 

● Neoplasma (primer bronchogen carcinoma, vagy endobronchiális 

metastasis (leggyakrabban melanoma, emlı, colon, vesesejtes 

carcinoma), bronchialis carcinoid), AIDS esetén Kaposi sarcoma is 

felmerül) 

● Idegen test 

● Légúti sérülés 

● Fistula (az erek és a bronchusfa között kialakuló sipoly) 

● Dieulafoy’s szindróma (superficiálisan futó, a bronchiális mucosával 

határos subepitheliális bronchiális artéria) 

2 – Parenchymális beteségek:  

● Fertızések folyamatok: pneumonia, TBC, aspergilloma, tüdıtályog 

● Autoimmun betegségek: Goodpasture szindróma, Wegener 

granulomatosis, lupus pneumonitis 

● Genetikai rendellenességek: Ehlers Danlos szindróma 

● Cogulopathiákhoz, vagy anticoaguláláshoz társuló vérköpés 

● Iatrogenia: tüdıbiopszia, bronchoscopia 

● Cocain abúsus 

● Pulmonaris endometriosis (menstruációhoz társuló haemoptoe) 

3 – Pulmonaris keringés elváltozásai: 

● Tüdıembólia 

● AV malformatio 

● Balszívfél elégtelenség, vagy mitralis stenosis miatt emelkedett 

pulmonaris capillárisnyomás 

● Iatrogen: Swan – Ganz 

4 – Idiopathiás: részletes kivizsgálás ellenére a vérköpések  30%-a ismeretlen 
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III./7.10.4. Kivizsgálás 
 

1 – Anamnézis: különös tekintettel korábbi pulmonalis és keringési 

betegségekre, malignus folyamatok rizikófaktoraira, korábbról ismert 

coagulopátiára valamint hypercoagulabilitásra, családi anamnézisre, a 

rendszeresen szedett gyógyszerekre (thrombocyta aggregció gátló szerekre 

és anticoagulálásra). 

2 – A panaszok kezdete, kialakulása, és fennállásának ideje  jellemzı lehet. 

Szembe tőnı eltérések a gyulladásra utaló jelek, mélyvénás thrombosisra 

utaló tünetek, szívelégtelenség egyéb tünetei, vagy párhuzamosan jelen lévı 

veseprobléma. Részletesen ki kell térni a vérköpés fennállása alatt meglévı 

egyéb panaszokra. Fizikális vizsgálat során találhatunk jellemzı 

bırelváltozásokat. Hallgatózással fény derülhet érzörejre, szívzörejre. 

3 – Képalkotó vizsgálatok közül AP mellkasröntgen, jellemzı lehet 

infectióra, malignus folyamatra, de pangásos jelek is iránymutatóak lehetnek. 

HRCT és CTA igazolhatja tüdıembólia , és AV malformatio meglétét. 

4 – Laborvizsgálatok közül elengedhetetlen a kvalitatív vérkép,  

coagulogram, vesefunkciós vizsgálatok. Autoimmun folyamatok esetén 

speciális, célzott vizsgálatok (anti-GBM, c-ANCA) közelebb vihetnek a 

diagnózishoz. 

 5 – Bronchoscopia ágy mellett is akár könnyen elvégezhetı vizsgálat.  

       Szem ellenırzése mellett kereshetjük fel a vérzésforrást, abból szövettani 

vizsgálatra         

       mintát vehetünk, eltávolíthatunk idegen testet, valamint aktív vérzés esetén 

annak  

       ellátása is megkísérelhetı. 

 

III./7.10.5. Terápia  
 

A szupportív kezelés mellett mindig törekedni kell a célzott terápiára, fertızés 

esetén a korai empírikus antibiotikus terpiára, tüdıembólia esetén, ha indokolt 

thrombolysisre, és/vagy terápiás anticoagulációra, a konzervatívan egyensúlyban 

tartható kórképek kompenzálására (szívelégtelenség, autoimmun kórképek), 

amennyiben pedig mőtétre indokolt, annak mielıbbi elvégzésére. 
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III./7.11. A tüdıvérzés ellátása 
 

III./7.11.1. Cél 
 

● Masszív tüdıvérzés ellátásának legfontosabb lépéseirıl való tárgyalás 

● Vérzéskontroll 

 

III./7.11.2. Bevezetés 
 

Masszív tüdıvérzésrıl beszélünk, ha a vérvesztés eléri az 500 ml-t 24 óra alatt, 100ml-t 

1 óra alatt, és/vagy gázcserezavat, keringésmegingást okoz. (Ebben a kérdésben 

nemigen vagy egységes álláspont)?  

Masszív tüdıvérzés ellátása komplex, nagy odafigyelést igénylı feladat, hiszen egy 

kritikus, életet veszélyeztetı állapot, mely során párhuzamosan kell biztosítani a 

megfelelı gázcserét, és a keringés stabilitását, valamint megtalálni és ellátni a 

vérzésforrást. Szoros értelemben véve a tüdıvérzés az alsó légutakból származik, de a 

felsı gastrointestinális és a felsı légutakból származó vérzések is hasonló tüneteket 

okozhatnak, ezek ellátása azonban merıben más. 

 

III./7.11.3. Ellátás 
 

1 – Elsı feladat kideríteni, a vérzés melyik tüdıfélbıl származik. Ez nem mindig 

könnyő, hiszen képalkotó vizsgálatra gyakran nincs idı, és a vérzés gyakran több 

helyrıl, esetleg mind a két oldalról ered. Iránymutató lehet, ha anamnézisében ismert 

tüdıbetegség (pl.: malignoma) szerepel, vagy az érintett oldalon gyengült légzési 

hangot, vagy bronchialis szörtyzörejt hallunk. Nehezíti azonban, hogy a beteg a vért 

szinte mindig „átaspirálja” a másik oldalra, gyakran olyan mértékben, hogy még a 

bronchoscopos lelet sem egyértelmő. 

2 – Az ép tüdıfél védelme érdekében a beteget a vérzı oldalra kell fektetni, hiszen az 

átcsorgó vér és a véralvadék a bronchusokat eltömeszelve ronthatja a másik oldal 

gázcseréjét.  

3 – Más esetekhez hasonlóan romló gázcsere esetén, ha az oxigéndúsítás nem elég, 

valamint haemodinamikai instabilitásnál a beteget intubálni, lélegeztetni kell. A nem 

vérzı tüdıfél védelme érdekében végezhetünk félodali (endobronchiális) intubációt 

(vigyázat: jobb oldali endobronchiális intubáció esetén gyakran a jobb felsı lebeny is 

gyakran kiesik a légzésbıl), vagy használhatunk dupla lumenő tubust, mely alkalmas a 

két tüdıfél elválasztására. Azonban szem elıtt kell tartanunk, hogy a további 

diagnosztikai és terápiás lépéseinknél (bronchoscopia) szükség lesz nagy átmérıjő 

bemenetre, ezért ilyen esetben inkább az egylumenő tubust és a bronchiális blocker 

alkalmazását javasoljuk. 

4 – A megfelelı gázcsere biztosítása intubált beteg esetén pozitív nyomású gépi 

lélegeztetéssel történik. 

5 – A gázcsere optimalizálásával párhuzamosan fenn kell tartanunk a cardiovascularis 

stabilitást. Ezt keringı volumen normalizálásával, kolloid, és krisztalloid infúziókkal, 

valamint vérkészítmények adásával érhetjük el. Anaemia és hypoxia esetén arritmiák 

fellépésvel is számolnunk kell, ezek ellátására is fel kell készülnünk.  

6 – Vérzéskontroll történhet konzervatív, vagy sebészi úton:  

a. - Nem sebészi:  
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○ Bizonyos estekben az alvadászavar normalizálását követıen a tüdıvérzés 

spontán megáll. Ez igény szerint történhet friss fagyasztott plazma, 

thrombocyta szuszpenzió, esetleg különbözı alvadási faktorok (fibrinogén, 

VIIa) parenterális alkalmazásával. 

○ Bronchoscopia során adagolt hideg mosófolyadék vasoconstriktív hatású. 

Lehetıségünk van továbbá ballon tamponádot végezni (Fogarty ballon 

katéter), lokális vasocontriktív gyógyszereket adni (epinephrin, 

vasopressin), és bizonyos centrumokban elérhetı a lézer, electrocauter, 

valamint a cryotherápia is. Ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak, ha a 

vérzés a felsı bronchiális traktusból, egyértelmően azonosítható helyrıl 

származik. 

○ Arteriográphia során meghatározható a vérzés pontos lokalizációja, és 

terápiás beavatkozási lehetıségre (embolizáció) is módunk van. A 

beavatkozás jelentıségét az adja, hogy a masszív tüdıvérzések 10%-a 

bronchiális artériákból származik. Jelentıs limitációja azonban a terápiás 

embolizációnak, hogy a betegek 5%-ban az arteria spinalis anterior a 

bronchialis artériából származik, így ennek elzáródása esetén a gerincvelı 

vérellátása sérülhet, valamint a bronchialis artéria gyakran valamelyik 

intercostalis artériából származik. Ezen kívül kis vérzések gyakran nehezen 

vizualizálhatóak. 

b. - Sebészi: féloldali kontrollálhatatlan tüdıvérzés esetén thoracotomia indokolt. 

7 – Miután a vérzést sikerült kontrollálni, nem szabad elfeledkeznünk a szövıdmények 

ellátásáról sem.  A bronchusokban maradó vér ugyanis alvadást követıen 

öntvényszerően elzárja a lument, ezeket el kell távolítani bronchoscoppal. Masszív 

tüdıvérzés ezen  kívül ARDS-hez is vezethet. 

 

III./7.11.4. Összefoglalás 
 

A tüdıvérzés ellátása összetett feladat. Párhuzamosan kell biztosítanunk a 

cardiorespiratorikus stabilitást, megkeresnünk és ellátnunk a vérzés forrását. Terápiás 

lehetıségeink limitáltak, és számolnunk kell a szövıdmények ellátásával is. 

 Irodalom 

Jean-Baptiste E. Clinical assessment and management of massive hemoptysis. Crit Care 

Med 2000; 28. (5): 1642. 
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III./7.12. Aspiráció 
 
III./7.12.1. Bevezetés 
 
Az aspiráció definíció szerint a garat-, illetve gyomortartalomnak a gégébe, valamint 
az alsó légutakba való bejutását jelenti. Az aspiráció lehet aktív hányás vagy passzív 
regurgitáció következménye, mindkettı összefügg a védekezı légúti, illetve köhögési 
reflexek károsodásával illetve csökkenésével. A panaszok és a tünetek az aspirátum 
mennyiségétıl és természetétıl függenek.  

A légutakba jutó idegen anyag lehet: 
● Mérgezı folyadék – sav, epe, jejunális váladék, egyéb mérgezı kémiai 

anyagok 
● Egyéb folyadék – vér, víz, alkohol, meconium, tej, genny stb. 
● Mikrobiológiailag szennyezett váladék 
● Szilárd részecske – étel, fog, egyéb idegentestek 

 
III./7.12.2. Patofiziológia 
 
Aspiráció által okozott következményeket meghatározza: 

● Az aspiratum anyaga (obstrukciót okozó szilárd anyag, obstrukciót nem okozó 
részecske vagy folyadék). 

● Az aspiratum mennyisége. 
● A fiziológiás védekezı mechanizmusok aktuális állapota (pl. mucociliaris 

clearance mőködése, köhögés effektivitása stb.)  
Szilárd halmazállapotú anyag totális légúti obstrukciót okozó aspirációja jelentıs 
mértékő hypoxaemiához vezethet, amely gyorsan a keringés összeomlását is 
okozhatja, ha nem szüntetjük meg idejében a légutak elzáródását. Mint minden 
anoxiás-ischaemiás eseménynél itt is a hypoxia mélysége és az idıtartama szabja meg 
a következmények súlyosságát és jellegét. Szubtotális obstrukció esetén az elzárt 
tüdıterület (legtöbbször a jobb oldalon az alsó/középsı lebenyek egyes 
szegmentumai) légtartalma felszívódhat, amely atelectasia, illetve tüdıoedema 
kialakulásával járhat. Krónikus idegentest a tüdıben felülfertızıdések veszélyével jár, 
bronchiectasiát, fibrosist, Staphylococcus kerek árnyékot, tüdıtályogot okozhat. 
Borda-osteomyelitist válthat ki a lenyelt, gabonafélék kalásza. 

Légúti obstrukciót nem okozó szilárd részecskék és folyékony halmazállapotú 
anyagok aspirációjakor nagyon sokféle kórélettani változással találkozhatunk. Az elsı 
legnagyobb probléma a bronchospazmus kialakulása, amely a légúti obstrukciót okozó 
szilárd anyag aspirációjához hasonlóan súlyos hypoxaemiához vezethet. A másik fı 
probléma az irritáló anyagok tüdıbe való lejutáskor, hogy a tüdıszövet kémiailag 
indukált akut károsodása, akut respiratórikus distress szindróma (ARDS) alakulhat ki 
légzési elégtelenséggel. Erre a leggyakoribb példa a várandós nıknél a savas 
gyomortartalom aspirációját követıen fellépı Mendelson szindróma. 

Fontos megjegyezni, hogy endotracheálisan intubált betegeknél a tubus mellett 
kialakuló mikroaspirációk ugyan nem károsítják közvetlenül a tüdıszövetet, azonban a 
ventilátor-asszociált pneumóniák (VAP) leggyakoribb okait jelentik. A felsıtest 30-
45o-os emelésével a VAP incidenciáját 23%-ról 5%-ra lehetett csökkenteni, amely 
mutatja a mikroaspirációk jelentıs szerepét a VAP kialakulásában. A stresszfekély 
megelızésében használt szerek egy része (H2-receptor blokkolók, 
protonpumpagátlók) emelik a gyomor pH-ját, ezzel elısegítve a dudenumból 
származó Gram-negatív baktériumok növekedését a gyomorban. A fent említett 
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módon a gyomortartalom aspirációjának hatására ezen baktériumok endobronchialis 
kolonizációt vagy súlyosabb esetben pneumoniát okozhatnak. 
Sebészeti betegek esetében kimutatták, hogy nagyobb a nosokomiális pnemonia 
elıfordulása azon betegek körében, akik stresszulkusz profilaxisnak 
protonpumpagátlót kaptak, szemben azokkal, akik H2-receptor blokkoló kezelésben 
részesültek. A nosocomiális pneumoniák megelızése szempontjából fontos tehát 
minden intenzív osztályon kezelt beteg esetében a protonpumpagátlók indokolatlan 
adásának elkerülése. 
Szintén a mikroaspirációk elkerüését szolgálja az intenzív osztályon kezelt betegeknél 
a megfelelı száj-, illetve garathigiéne, a pangó váladék rendszeres leszívása.   

A különbözı aspiráció okozta vagy krónikus aspirációval járó kórképeket az alábbi 
táblázat foglalja össze: 
 

Aspirációs szindrómák 
Mendelson szindróma 
Idegentest aspiráció 
Aspirációs pneumonia 
Rekurráló pneumoniák 
Kémiai pneumonitis 
Bronchiectasiák 
Diffúz aspirációs bronchiolitis 
Tracheobronchitis 
Tracheooesophaealis fistulák 
Asthma bronchiale 
Krónikus köhögés 
Bronchorrhea 
Majdnem-vízbefúlás 

 
III./7.12.3. Rizikófaktorok 
 
Az aspiráció kialakulására való fokozott hajlam összefüggésbe hozható a 
megnövekedett gyomortartalommal, az alsó oesophagealis sphincter mőködésének 
elégtelenségével, a laryngeális védekezı reflexek csökkenésével, illetve egyéb, az 
elızıektıl független rizikófaktorokkal. 
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III./7.12.4. Az aspiráció jelei és tünetei 
 

● Az anesztézia, illetve az intenzív terápia során az aspiráció gyakran 
aszimptomatikus, de fontos gondolni rá az alábbi tünetek jelentkezése esetén:  
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● Tachypnoe, tachycardia 
● Szörtyzörejek megjelenése 
● Cyanosis 
● Nehézlégzés 
● Bronchospazmus 
● Láz 

● Az idegentest aspiráció tünetei: 
● Köhögés, nehézlégzés, cyanosis 
● Pánik, halálfélelem 
● Fonendoszkóp nélkül is hallható stridoros légzés 
● Aszimmetrikus mellkasi sípolás 
● Légzési segédizmok használata 
● Mellkasi átvilágítással Holczknecht-Jacobson-tünet: amikor az egyik 

fıbronchust aspirált, röntgen árnyékot nem adó idegentest zárja el, akkor a 
belégzésben a lezáródott tüdı felé mozdul el a hilus, kilégzésben pedig 
éppen az ellenkezı irányba, az ép, most levegıjét kipréselı tüdı felé. 

 
III./7.12.5. Az aspirált beteg ellátásának általános szempontjai 
 

● Trendelenburg vagy anti-Trendelenburg testhelyzet alkalmazása a további 
aspirációk elkerülése érdekében. 

● Szükség esetén az oropharynx, illetve a gyomor tartalmának leszívása. 
● 100% oxigén adása. 
● Rapid sequence induction (RSI): 

● Sellick mőfogás alkalmazása: a cricoid porc nyomásával. 
● Bealtatás (altatott páciens esetén az altatás mélyítése). 
● Rövid hatású izomrelaxáns adása (általában succinylcholin). 
● Intubáció. 

● Ha biztos a légút a Sellick felengedhetı. 
● A trachea leszívása, az idegen anyag lehetıség szerinti eltávolítása. 
● Bronchoscopia kötelezı szilárd részecskék aspirációja (nagyobb darab esetén 

merev bronchoscopia) és atelectasia kialakulása esetén. 
● Légúti idegentest lehetıség szerinti eltávolítása: 

● Eszméletén lévı beteget bíztassunk köhögésre. 
● Ha ineffektív a köhögés, tehát az idegentest nem távozik el a légútból 

alkalmazzunk 5 háti ütést, 5 hasi lökést (Heimlich-mőfogás) felváltva, 
amíg az idegentest el nem távozik vagy ha a beteg eszméletlenné nem 
válik. 

● Eszméletlen beteg esetében, ha nem tudjuk lélegeztetni kísérletet tehetünk 
az idegentest eltávolítására laryngoscopos feltárással, Magill-fogó 
alkalmazásával. 

● Totális légúti obstrukció esetén életet menthetünk azzal, ha az idegentestet 
valamelyik fıhörgı felé nyomjuk és ezzel felszabadítjuk az ellenoldali 
tüdıfelet, melyet lélegeztetni tudunk. 

● Felsı légúti idegentest esetén életmentı lehet a conicotomia, tracheostoma-
képzés is. 

● Bronchodilatatorok adása, ha szükséges. 
 

III./7.12.6. Az intenzív terápiában elıforduló legjelentısebb aspirációs 

szindrómák 
 

● Mendelson szindróma (aspirációs pneumonitis) 

 
● A savas gyomortartalom aspirációja következtében, általában néhány óra 

kialakuló ARDS. 
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● Leggyakrabban terheseknél lép fel a csökkent gyomorürülés, a 
gyomortartalom volumenének növekedése és az intaabdominális nyomás 
emelkedése következtésben. 

● A kezdeti tünetek a hypoxia és a bronchospazmus, a kémiai pneumonitis és 
az emelkedett permeabilitás miatti pulmonalis oedema akár 24-36 órával az 
aspirációt követıen is jelentkezhetnek. 

● Legtöbbször valamilyen okból elıidézett tudatzavar esetén lép fel (pl. 
általános anesztézia, szedáció, kábítószer-túladagolás stb.), amely a légutak 
védelmét befolyásolja. 

● Kezelés: gépi lélegeztetés, oki terápia nincs. 
● Antibiotikum adása csak infekció esetén indokolt.   
● A halálozási arány 30-62%. 

 
● Aspirációs pneumonia 

 
● A kórház-asszociált pneumoniák (HAP) leggyakrabban az orr-, illetve 

garatrégiót kolonizáló patogén mikroorganizmusokat tartalmazó váladék 
mikroaspirációja következtében alakulnak ki, de fontos megjegyezni, hogy 
a közösségben szerzett pneumoniák (CAP) 5-15%-a is aspirációs eredető. 

● A ventilátor-asszociált pneumonia olyan pneumonia, amely lélegeztetett 
betegeken alakul ki jellemezve a következıkkel: 

● Legalább 48 órája tartó intubált állapot 
● Radiológiailag igazolt új pulmonalis infiltratum 
● Láz, leukocytosis/leukopenia 
● Purulens tracheobronchiális szekréció. 

● Az orr-, garat kolonizáció kialakulásnak tényezıi: 
● Megváltozott immunkompetencia  
● Megváltozott bakteriális adhézió 
● Megelızı antibiotikus kezelés 
● A gastrointestinalis traktus kolonizációja:  

?protonpumpa-inhibitorok szignifikánsan 30%-kal növelik a 
nosocomiális pneumonia incidenciáját 
?hospitalizált beteg esetében Gram negatív aerob bélbaktériumok 
kerülnek az oropharynx normál flórájának helyébe 

● A légzıkör kolonizációja (a légzıkörök rutinszerő gyakori cseréje 
nem ajánlott) 

● Vízszintes fekvés 
● Nasogastricus szonda alkalmazása 

● Diagnózis: 
● Mellkas-röntgen, mellkas-CT: új infiltratum megjelenése. 
● Labor: WBC, CRP, PCT. 
● Tenyésztés: tracheaváladék, BAL, hemokultúra, vírus-szerológia. 

● Kezelés: a tenyésztés/szerológia eredményének megérkezéséig empirikus 
antibiotikus/antimikotikus/antivirális terápia megkezdése, majd az ismertté 
vált kórokozó és rezisztencia ismeretében változtatni lehet a megkezdett 
terápián. 

 
III./7.12.7. Az aspiráció megelızése 
 

● Preoperatív éhezés:  
● víztiszta folyadékok maximum 2 órával, 
● anyatej maximum 4 órával, 
● könnyő ételek, tehéntej maximum 6 órával az anesztézia indukciója elıtt 

fogyaszthatóak. 
● H2-receptor-blokkolók és prokinetikumok (metoclopramid) alkalmazása 



általános anesztéziát megelızıen. 
● 30 ml per os nátrium-citrikum a gyomonedv pH-ját 2,5 fölé emeli, azonban 

hányingert okozhat. 
● RSI teltgyomrú beteg anesztéziája esetén. 
● Intubált/tracheostomizált beteg mikroaspirációjának elkerülése: 

● 30-45o-kal megemelt felsıtest 
● Nasogastricus szonda mielıbbi eltávolítása, ha nincs további indikációja 
● „Átintubálás” kerülése 
● Megfelelı szájhigiéne. 
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III./7.13. A pleura betegségei 
 
A mindkét tüdıt borító mellhártya parietalis és visceralis lemeze közötti virtuális rést 
néhány milliliternyi, vékony folyadékfilm tölti ki, mely a lemezek egymáson történı 
súrlódásmentes elmozdulását, illetve egymáshoz tapadását biztosítja. Fiziológiás 
esetben a mellhártya parietalis felszínét a szubatmoszférás nyomás rögzíti a 
mellkasfalhoz. 

A pleura betegségeit okozhatja gyulladás (pleuritis), a mellhártya sérülése (légmellet, 
pneumothorax), tumor. Ezek következtében, patológiás körülmények között a 
pleuraőrben folyadék (mellőri effusio) illetve levegı halmozódhat fel. 
  
III./7.13.1. A pleura gyulladásos betegségei 
  
Pleuritis sicca: a mellhártya folyadékgyülem nélküli gyulladása, mely általában a 
pleuritis exudativa megelızı állapota. Oka többnyire bakteriális pneumonia, 
vírusinfekció, tuberkulózis, tüdıinfarktus, daganat, bizonyos autoimmun betegségek 
(RA, SLE), kötıszöveti betegség kísérıje lehet.  

Pleuritis exudativa: hasonlóan az elızıhöz, nem önálló kórkép, hanem valamilyen 
betegség kísérıje, gyakran a száraz mellhártyagyulladás továbbfejlıdése. 
Tünetei: légzéssel összefüggı mellkasi fájdalom, általában a gyulladás felett, de 
kisugározhat a hasba, akut hasi kórképet utánozva, szapora felületes légzés, köhögés, 
beteg oldalon fekvés a panaszokat mérsékli, láz, pleuralis dörzszörej. A klinikai 
tünetek mellett a mellkas röntgenen jellemzı a megvastagodott pleura „csíkja”. Az 
exudatum mennyiségének növekedésével a pleura lemezek egymástól eltávolodnak, a 
fájdalom megszőnik, tachy-dyspnoe, cyanosis lép fel, fizikálisan tompa kopogtatási-, 
gyengült, bronchialis légzési hang hallható. A mellkas röntgenen folyadékszint látható 
(kezdetben csak a sinusokban), ultrahang vizsgálattal a folyadék mennyisége 
pontosítható. 
Kezelés: az alapbetegség kezelése valamint tüneti kezelés, szükség esetén mellkas 
punkció, drainálás, tartós szívás. 
 
III./7.13.2. Pleuralis folyadékgyülem 
 
A pleuralis résben folyadék a következı patomechanizmusok alapján halmozódhat fel: 
-a pulmonalis capillaris éknyomás emelkedik pl. cardialis decompensacióban. 
-a microvascularis keringésben az oncoticus nyomás csökken pl. alacsony Se albumin 
szinttel járó megbetegedésekben 
-az intrapleuralis nyomás csökken pl. atelectasia, tüdıcollapsus, ptx-ben. 
-a microvascularis keringésben a permeabilitás fokozódik, gyulladásos mediátorok 
hatására. 
- szisztémás vénás nyomás emelkedése, pl. jobb kamra elégtelenségben, v. cava 
superior szindrómában. 
-gátolt a nyirok drainage a pleuralis térben, tumor, fibrosis következtében. 
-erek sérülése pl. trauma vagy gyulladás következtében. 
Ezek alapján lehet: 
A pleurális folyadékgyülem különbözı betegségekhez társulva azok szövıdményeként 
jelentkezik. 

Eredetét tekintve lehet: 
Transudativ pleuralis folyadékgyülem, melynek leggyakoribb oka szívelégtelenség 
(általában bilateralis), nephrosis syndroma, ascites-szel járó májcirrózis. 
Parapneumonias pleuralis folyadékgyülem, bakteriális pneumonia, abscessus, és 
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bronchiectasia mellett alakul ki leggyakrabban, nem ritkán empyema formájában. 
Tuberkulózishoz társuló pleuralis folyadékgyülem gyakran lép fel a primer infectio 
során, már a radiológiai elváltozásokat megelızıen. A pleuraizzadmányt, ha más 
betegséget igazolni nem sikerül (pneumonia, neoplasma, infarktus, autoimmun 
betegség, stb.) gümıs eredetőnek kell tekinteni és megfelelı módon kezelni. A 
diagnózis felállításában segíthet az izzadmány laboratóriumi vizsgálata, tenyésztése, 
PCR, vagy ha a viscerális és parietalis felszínen megjelenı granulómákból 
thoracoscopos úton kimetszés történik, ebbıl a saválló pálcák kimutathatók.  Különös 
jelentıséget ad, hogy spontán gyulladásgátlókra is gyógyul, azonban a megbetegedés 
után 5-10 éven belül gyakran aktív tuberkulózis fejlıdik ki. Adekvált 
antituberkulotikus terápiával ez a veszély megszüntethetı.  
A caverna perforáció pedig tuberculoticus empyemat okozhat. Mellkasröntgen-
felvételen a gennygyülem környezetében a régi specifikus folyamat meszes callusai 
láthatók 
Egyéb infekcióhoz társuló pleurális folyadékgyülem megjelenhet Actinomycosisban, 
Nocardiosisban, Aspergillus, Cryptococcus, vírus infekciókban, HIV fertızésben, 
atípusos pneumoniában (Mycoplasma pneumoniae, Clamydia pneumoniae). 
Malignus betegségek szintén gyakori okai az exudativ mellőri folyadékgyülemnek, 
vezetı szerepük van a tüdı-, emlı-, gyomorcarcinomának, lymphomáknak (Hodgkin 
és non-Hodgkin lymphoma) valamint a malignus mesotheliomának. 
Gastrointestinalis tractus betegségei közül kiemelendı az akut és krónikus 
pancreatitis, pancreas pseudocysta, subphrenicus tályog, intrahepaticus abscessus, 
nyelıcsı perforáció, májcirrózis. 
Kötıszöveti betegségek pl. reumatoid athritis (RA), szisztémás lupus erythematosus 
(SLE). 
Specialis esetekben pl. azbesztózisban, postinfarktusos szindrómában szívinfarktust 
követıen, Meigs-szindróma. 

Aszerint, hogy milyen folyadék győlik fel a  pleuraőrben lehet: 
Hydrothorax: lehet transudatum alacsony sőrőségő, fehérje és fehérvérsejt tartalmú, 
nem gyulladásos eredető) illetve exudatum (magas fehérje tartalmú, gyulladásos 
eredető) folyadék megjelenése a pleuraőrben. Oka fıként vese- illetve 
szívelégtelenség, de lehet daganat, tuberkulózis, nyirokcsomó térszőkítı hatása. 
Klinikai tünetei: tompa kopogtatási hang, a folyadék mennyiségétıl függıen gyengült 
légzés, dyspnoe, társulhat perifériás végtag ödéma, hasőri folyadék is. 
Terápia az alapbetegség kezelése, szükség esetén mellkaspunkció. 
Haemothorax: vérzés történik a mellőrbe gyulladásos érsérülés (pl. tbc, empyema), 
mellkasi trauma (akár tompa mellkasi trauma is), sebészi beavatkozás következtében. 
De okozhatja fejlıdési rendellenesség (a tüdı arteriovenosus malformációja, nyitott 
ductus arteriosus, sequestració) vagy mellüregi daganat is. 
Tünetek: hasonlóak a hydrothorax esetén észleltekhez, a röntgenkép, ultrahang 
vizsgálat is, a diagnózist csak a punkció igazolja. Társulhat anaemia, vérzéses diathesis 
egyéb tünetei. 
Terápia: az alapbetegség kezelése mellett a haemostasis rendezése, punkció, a vér 
eltávolítása fontos mert adhesió alakulhat ki. 
Chylothorax: a nyirok a ductus thoracicusból kerül a mellüregbe mőtéti szövıdmény, 
mellkasi trauma, tumor illetve metastasis kompressziója következtében. 
Tünetei az elızıekhez hasonlóak. Diagnózishoz a mellkaspunkció vezet, a punctatum 
magas zsír, fehérje és lymphocyta tartalmú. Éhezés után feltisztuló folyadék nyerhetı. 
Laboratóriumi vizsgálat magas triglicerid szintet és magas lymphocytaszámot igazol. 
Kezelés: mellkascsapolás a nyomásos tünetek megszüntetésére, de visszapótlódik. 
Néhány napos éheztetés, sómegszorítás, vízhajtás. Eredménytelenség esetén teljes 
parenterális táplálás. Mőtéti megoldás. 
Empyema: gennygyülem a pleurarésben pneumonia, Pneumococcus, Streptococcus, 
Haemophylus infectio, trauma következtében. 
Tünetek: bakteriális pneumónia képe, láz, hasi fájdalom, emelkedett gyulladásos 
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paraméterek, mellkasi folyadékra jellemzı röntgenkép és ultrahang vizsgálat. 
Kezelés: célzott antibiotikus kezelés, punkció, tartós mellkasi szívás. 
Szövıdményként tályog, bronchopleuralis fistula, pneumothorax (Staphylococcus), 
adhesiok alakulhatnak ki. 
 
Mellkaspunkció: Radiológiailag igazolt mellkasi folyadékból, szükség esetén 
biokémiai, mikrobiológiai és cytológiai vizsgálatra mintavétel történik. Panaszmentes 
esetben ezt      20 G-s iv. kanüllel, 20 ml.-es fecskendıvel végezzük, a beteg felülve, 
elırehajolva helyezkedik el, az asepsis szabályait betartva, a csapolást a háton, a 
középsı scapularis vonalban, a kopogtatással megállapított tompulat felsı határa alatt 
egy bordaközzel, de a mellhártya rekeszi visszahajlása felett végezzük. Célszerően UH 
vizsgálattal ellenırizzük a punctio helyét. 
Amennyiben a betegnek panaszai vannak, a folyadékot le kell csapolni. A beavatkozást 
a fentiekhez hasonlóan végezzük, 14 G-s intravénás kanült használunk. Az összes 
folyadékot lebocsátjuk, majd vizsgálatra küldjük. Amennyiben a lebocsátott folyadék 
mennyisége meghaladja a 1,5 litert, a folyadék eltolódás és nyomásváltozás 

haemodinamikai instabilitást vagy tüdıödémát okozhat, így ennek csak frakcionált 
leengedése javasolható. 
Abban az esetben, ha az exudatum nem a háttérben lévı szisztémás betegség 
következménye, amely leszívás után kiújul, valamint pneumóniát kísérı 
folyadékgyülem esetén, intercostalis drenázsra lehet szükség. A drain bevezetésének 
helye az érintett oldalon a középsı hónaljvonalban, az 5. bordaközben férfiaknál az 
emlıbimbó szintje, nıknél az emlı eredése. A gyenge szívás (2.2-5 kPa) hasznos lehet, 
de megszakítható. A draint a helyén hagyjuk  mindaddig, amíg a napi mennyiség 100 
ml alá csökken. 
 
III./7.13.3. Pleuracallus és fibrothorax 
 
A pleuritis miatti folyadékgyülem felszívódhat vagy szervülhet, a pleuralemezek 
szálagos vagy lap szerinti összenövését okozva. A pleuracallus a pleura 
kötıszövetének az összenövések területén kialakult heges megvastagodása. A 
mellkasfél nagy részét kitöltı callus, valamint a tüdı nagy részét borító visceralis 
pleurafibrosis a fibrothorax. A pleuracallus eredete empyema, pleuritris tuberculosa, 
haemothorax, krónikus bakterialis tüdıinfekció, stb. A callusban folyadék és 
gennytasakok lehetnek, melyek évek multán  meszesedhetnek. 
A visceralis pleura megvastagodása az alatta lévı tüdıszövetet komprimálhatja, 
tágulásképtelen, kéregbe zárt tüdı alakul ki. A nagy kiterjedéső zsugorodó callus 
mellkasdeformitást, mellkasfél retrakcióját, szők bordaközöket okoz. Légzésfunkciós 
vizsgálattal restriktív légzészavar mutatható ki. 
Ha a panaszok indokolttá teszik terápiaként decortikáció szóba jöhet. 
 
III./7.13.4.  Pneumothorax 
 
Pneumothorax (PTX) estén a mellhártyaőrbe levegı jut, mely származhat a belsı 
szervekbıl (tüdı, légutak, nyelıcsı sérülése), de származhat kívülrıl is pl. áthatoló 
mellkasi trauma következtében. A pneumothorax súlyos állapot, melynek a légzési és 
keringési következményei általában azonnali ellátást tesznek szükségessé. 

Keletkezésének mechanizmusa alapján lehet:  
-primer, spontan PTX, általában egészséges fiatal felnıtteken jelentkezik csúcsi, 
subpleuralis bulla ruptúrája miatt.   
-secunder PTX-ek valamilyen betegséghez társulnak pl. COPD, légúti infekció, 
tüdıtályog, tüdıdaganat, trachea- vagy nyelıcsıperforáció, mellkasi trauma, iatrogenia 
(pl. centralis véna punkció, regionalis érzéstelenítés). 

Az intrapleuralis nyomás nagysága alapján:  
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Mi a teendı feszülı 

PTX esetén? 

-egyszerő PTX-rıl akkor beszélünk, ha az atmoszférikus és az intarpleuralis nyomás 
között nincs nagy különbség és a mediastinum nem tolódik el. 
-ventil-PTX esetén a nyílás, amelyen keresztül a levegı az interpleuralis térbe jut, 
szelepként mőködik, így minden légzési ciklusban nı a levegı térfogata és a nyomás, a 
mediastinalis szervek az ép oldalra tolódnak, a nagyerek megtörnek, keringési 
akadályt, szívmegállást okozva. A pozitív nyomású gépi vagy kézi lélegeztetés növeli a 

ventil-PTX okozta intrapleuralis nyomást! Azonnali beavatkozás szükséges, a zárt 
pneumothoraxot nyílttá kell tenni! 

Anatomiai kiterjedése alapján megkülönböztetünk: 
-parciális PTX-et, melynél a csekély mennyiségő bejutott levegı miatt csak néhány 
mm-re távolodik el egymástól a két mellhártya lemez, illetve az adhesiók miatt nem 
távolodnak el egymástól mindenhol. 
-komplett PTX esetén a tüdıállomány eltávolodik a mellkasfaltól, a visceralis pleura a 
hilushoz közel helyezkedik el.  
Ritkán, súlyos baleseti sérülés vagy iatrogenia miatt bilaterális PTX is kialakulhat.  
Diagnózisa: hirtelen kezdet, szúró mellkasi fájdalom, fulladás, köhögés, hypoxia (a 
funkcionális jobb-bal shunt miatt), az érintett oldalon a mellkasfal mozgása elmarad, 
dobos kopogtatási hang és gyengült légzés hallható, egyes esetekben subcutan 
emphysema, ha a levegı a fali pleurán vagy az extrapleuralis légutak sérülése miatt a 
mediastinumon keresztül is távozik.  
A diagnózis felállításában segít a mellkas röntgen, CT és ultrahang vizsgálat. 
Kezelés: a PTX nagyságától, az állapot súlyosságától függ. 
A kis kiterjedéső, köpenyszerő PTX-ek spontán is felszívódhatnak. Ha gázcsere zavart 
okoz, vagy lélegeztetést végzünk vagy tervezünk, a mellkas csövezés elvégzése 
elengedhetetlen. Feszülı PTX esetén az intrapleuralis nyomást – tő vagy kanül 

segítségével – azonnal légkörire kell csökkenteni. 
Ismétlıdı, nagy PTX eseteiben kémiai vagy sebészi pleurodesis, bulla eltávolítás 
illetve sipolyzárás is szóba jöhet. 

Mellkascsı behelyezése 

A beteg ül, illetve intenzív osztályon az ágyat félülı helyzetbe emeljük, az érintett 
oldali kart fej fölé emeljük. Az optimális behatolási pont a 4. ill.7. bordaköz és az 
elülsı ill. középsı hónaljvonalak által határolt területre esik. A kiválasztott bırterület 
fertıtlenítése és helyi érzéstelenítés elvégzése után, az érzéstelenítı tővel 
próbapunkciót végzünk. Ha levegıt vagy folyadékot aspirálunk, az intrapleuralis 
térben vagyunk. A bırmetszésen keresztül, érfogóval a nyílást feltágítjuk majd az alsó 
borda felsı éle mentén vezetjük be a mellkascsövet (az intercostalis ér- és 
idegképleteket ne sértsük meg) a mellkasi kupolát célozva és ügyelve arra, hogy a 
legdistalisabb nyílás is a mellkason belülre kerüljön. Bevezetés közben a lélegeztetést 
szüneteltessük. A mellkascsövet azonnal kössük össze a drainálási rendszerrel. 
Matracöltés behelyezése szükséges a csı eltávolítása utáni bırzáráshoz. Külön 
bıröltéssel rögzítsük a csövet. Kontroll mellkas röntgen vizsgálattal gyızıdjünk meg a 
csı helyzetérıl, a beavatkozás sikerérıl és a szövıdmények elkerülésérıl. 
 
III./7.13.5. A pleura primer daganatos betegségei 
 
Benignus fibrosus mesothelioma: többnyire a visceralis lemezbıl kiinduló, ritka, 
jóindulatú, jó prognózisú, lokalizált pleura daganat. Tokbazárt, kemény tumor, 
melynek felszínén tágult vénák lehetnek. Az esetek felében panaszmentes, a 
mellkasröntgen-felvételen véletlen lelet, máskor nehézlégzés, mellkasi fájdalom, láz, 
hypoglycaemia, hypertrophias osteoarthropathia (ha a tumor 7 cm-nél nagyobb) 
jelentkezhet. A tumor eltávolítása után a tünetek megszőnnek. A recidíva arány 10 %, 
ezért rendszeres röntgen kontroll javasolt. 
Malignus mesothelioma: a pleura vagy peritoneum mesothelsejtjeibıl kiinduló, 



mesenchymalis eredető malignus daganat. Az azbeszttel dolgozóknál a mesothelioma 
gyakorisága nagyobb. A betegek 2/3 része 40 és 70 év közötti. 
Kezdeti stádiumban multiplex fehér vagy szürkés csomók jelennek meg a fali pleurán. 
A csomók összefolyása után diffúzan dudoros megvastagodás jön létre. A tumor 
beborítja a tüdıt és zsugorítja a mellkasfelet, infiltrálja a rekeszt, májat, pericardiumot, 
szívet és az ellenoldali pleurát. A peritoneumon tumoros göböket és ascitest okoz. 
A tünetek nehézlégzéssel, tompa mellkasi fájdalommal kezdıdnek. A fájdalom a has 
felsı részébe és a vállba is kisugározhat a rekesz érintettsége miatt. Késıbb köhögés, 
láz, fogyás jelentkezhet. Röntgenképen mellkasi folyadék, esetleg azbeszt eredető 
pleuraplaque-ok, jellegzetes (bár nem mindig látható) a pleuráról a pleuraőrbe 
beboltosuló karéjos árnyékok, a mediastinum a kóros oldalra húzódik, a középárnyék 
kiszélesedik, a folyadékgyülem rekeszessé válik, a pleuraőr megszőnik. Gyanú esetén 
a mellkasi folyadék vizsgálatával, biopsiával valamint CT vizsgálattal differenciálható 
a pleuralis folyadék és tumorszövet.  
A terápia sebészeti, melyet kemo- és sugárkezelés követ. 
A prognózis rossz, az átlagos túlélés a betegség stádiumától függıen 2-13 hónap. 
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III./7.14. A mediastinum betegségei 
 

A mediastinumot elıl a sternum, hátul a gerinc, oldalt a mediastinális pleura, alul a rekesz határolja. Három 

részre osztjuk: elülsı mediastinum (a sternum és a pericardium elülsı fala között), középsı mediastinum (a

pericardium elülsı és hátsó fala között), hátsó mediastinum (a hátsó pericardium és a gerinc között). 

A gátorban található szervek, képletek gyulladásos, daganatos megbetegedései, fejlıdési rendellenességek, 

pulmonalis és cardiocascularis eltérések különbözı tüneteket, panaszokat okoznak, de gyakran tünetmentesek 

és csak a mellkas-röntgenvizsgálat során derülnek ki. 

 

III./7.14.1. A mediastinum képletei és betegségei  
 

Az elülsı mediastinum képletei: thymus, nyirokcsomók. Ezek betegségei: a thymus tumorai: thymomák és 

thymuscarcinomák. A thymomás betegek fele myastenia gravisban szenved! Teratomák. Intrathoracalis struma. 

A középsı mediastinum képletei: szív, nagyerek, trachea, fıhörgı, nyirokcsomók, n.phrenicus és n. vagus egy 

része. Betegségei: nyirokcsomó megnagyobbodással járó kórképek: lymphoid hyperplasia, nyirokcsomók 

granulómás betegségei (Boeck-sarcoidosis, tuberculosis, silicosis), Hodgkin-kór, Non-Hodgikn-lymphoma, 

áttétes daganatok a mediastinális nyirokcsomókba (leggyakrabban tüdıcarcinoma, fej lágyrész-, here-, vese-, 

emlı-, gyomor-bél-, prostata daganatok, melanoma), tracheatumorok, cystak (bronchogen cystak, 

pleuropericardialis cystak), értágulatok (pulmonalis erek tágulata, aorta tágulata). 

A hátsó mediastinum képletei: pericardium hátsó felszíne, nyelıcsı, aorta descendens, ductus thoracicus, 

nyirokcsomók, nvagus,sympathicus ideglánc.  Betegségei: neurogen és neuroendokrin tumorok, cystak, 

nyelıcsı diverticulumok, a nyelıcsı daganatai. 

 

III./7.14.2. A mediastinalis térszőkítı folyamatok  
 

Fıleg a környezetükre gyakorolt nyomás hatására okoznak tüneteket, panaszokat, melyek a következık 

lehetnek: 

 - Mediastinális erek kompressziója: vena cava superior szindróma: az arc livid, duzzadt, a nyak, kar 

megvastagodik, duzzadt, ödémás, a clviculáris árok kitöltött (Stokes-gallér), a nyaki, mellkasfali, hasi 

collaterális vénák kitágulnak, fejfájás, szédülés, fekvı helyzetben fokozódó feszülı érzés a fejen, nyakon, 

nehézlégzés, tudatzavar. 

A szívbıl eredı nagyerek kompressziója szívzörejt okozhat, fıleg az a. pulmonalis felett. 

 -Idegek kompressziós tünetei: nervus reccurens nyomása hangszalagbénulást, rekedtséget eredményez, a 

nervus phrenicus érintettsége miatt rekeszbénulás, csuklás, nehézlégzés, a ganglion stellatum vagy sympathicus 

határköteg kompressziója során Horner triász (ptosis, myosis, enophtalmus) alakul ki. 

 - Légcsı, fıhörgı kompressziós tünetei: száraz ingerköhögés, stridoros nehézlégzés, mely fekvı helyzetben 

fokozódik, nagy mennyiségő köpet cystak hörgıbe törése során észlelhetı. 

 - Nyelıcsı érintettsége esetén nyelési nehezítettség lép fel. 

  -Pericardiumot  érintı  elváltozások  pericardiális  folyadékgyülemet,  keringési                                

elégtelenséget okoznak. 

 - Egyéb tünetek is jelentkezhetnek, mint retrostternalis fájdalom, véres köpet, allergiás          bırjelenségek, 

láz, myastenia gravis tünetei. 

 

III./7.14.3. Diffúz mediastinális kiszélesedés 
 

Mediastinalis emphysema vagy pneumomediastinum, a mediastinumban levegı jelenlétét jelenti, melyet 

leggyakrabb pulmonalis intersitialis emphysema, trachea-, bronchus- ill. oesophagus perforáció, penetraló 

mellkasi trauma, sebészeti- vagy más invazív beavatkozás idéz elı. Gyakran jár mediastinitissel. A pulmonalis 

interstitialis emphysema alveolaris falruptura következménye, melyet emelkedett intraalveolaris nyomás erıs 

köhögés, vagy hasprés (pl. szülés) asztmás roham, pozitív nyomású lélegeztetés okozhat. Ritkábban levegı 

kerülhet a mediastinumba pneumoperitoneum felıl is. A levegı kiterjedhet a mellkason túl a nyakra és 

mellkasfalra is, subcutan emphysemát okozva. A mellkas-röntgen felvételen függıleges transzparens levegısáv 

mutatkozik a mediastinum felett. A mediastinalis pleura oldalra lokalizált, és mint egy vékony csík ábrázolódik 



a kiszélesedett mediastinum mellett.  Gázárnyék látható továbbá a nyakon, a mellkasfal szövetei között vagy 

extrapleuralisan a rekesz fölött. Ha a mediastinalis levegıgyülem a pericardium alatt is meglelhetı, a rekesz 

centralis része is láthatóvá válik, mintegy folytonos rekeszárnyék. Lehet tünetmentes, de jelentkezhet 

szegycsont mögötti mellkasi fájdalom, mely a nyakba sugározhat és mély légvételre és nyelésre fokozódik. 

Mediastinitis akut formája, súlyos betegség, megfelelı kezelés nélkül akár órák alatt is a beteg halálához 

vezethet.  A fertızés leggyakrabban a környezı szervekrıl direkt terjed pl. empyema, tüdı- és retropharingealis 

abscessus, idegentest, daganat, fekély okozta nyelıcsı vagy légcsıperforáció,  tuberculoticus nyirokutak, 

bronchogen cysta betörése. De mellkas- és szívsebészeti mőtéteket követıen postoperatív szövıdményként is 

felléphet. Klinikailag szegycsont mögötti mellkasi fájdalom, mely a nyakba, hátba sugárzik, láz, palpitáció, 

szapora, felületes légzés, nyelési nehezítettség, elesett állapot jellemzi. Fizikálisan a sternum alsó harmada 

felett a szívhanggal szinkron zörej hallható. A mellkas röntgenen kiszélesedett mediastinum, esetenként levegı 

és folyadék felhalmozódással. Kezelése a széles spektrumú antibiotikum adásán és a tüneti kezelésen túl a 

kiváltó ok (általában) sebészi megoldása és a mellkas drenálása.  

A mediastinitis krónikus formája a fibrotizáló mediastinitis. Histoplasma capsulatum fertızés idézi elı, a sajtos 

anyag a mediastinumba betırve gyulladást okoz és ebbıl fibrosis alakul ki. A fibrosisos massza nyomási 

tüneteket, gyakran vena cava supeior szindrómát okozhat.  

Haemomediastinum, artériás vagy vénás vérzés a mediastinumba, pl. mellkasi trauma, aorta ruptura vagy 

disszekció, centralis vénás katéter behelyezés következtében. A mellkas röntgenen általában mindkét oldali 

mediastinum kiszélesedéssel, fedettséggel jár, de lokalizált haematoma is lehet. Az esetek egy részében klinikai 

és radiológiai jel hiányában nem kerül felismerésre, különösen a kis kiterjedéső, lokalizált haematomák. 

Máskor a panaszok és tünetek a nem specifikus mellkasi fájdalom, nehézlégzés, tachycardia jelentkezésén 

keresztül a súlyos életveszélyes állapotig terjedhet. A diagnózis felállításában segít a mellkas röntgen illetve 

CT vizsgálat.  A tüneti kezelésen túl oki terápia, általában a sebészi megoldás ritkán kerülhetı el. 
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III./7.14. Mediastinum betegségei 

 

Tesztkérdések 
1. 

Mediastinalis térszűkítő folyamatok okozhatják: 

 

Vena cava superior szindróma 

Rekeszbénulás 

Horner-triász 

Hangszalagbénulás 

Mindegyiket 

 

2. 

A vena cava superior szindróma tünetei közé tartozik, kivéve: 

 

Ödémás arc 

Stokes-gallér 

Duzzadt kar 

Tág vénák a mellkasfalon 

Caput Medusae 

 

3. 

A pneumomediastinum röntgen képére nem jellemző: 

 

Függőleges transparens levegősáv a mediastinum felett. 

Mediastinalis pleura lateralisan lokalizált. 

Kiszélesedett mediastinum. 

Tüdőben kiterjedt infiltratum. 

 

4. 

Mediastinitist okozhat: 

 

Retropharingealis abscessus. 

Nyelőcső perforáció. 

Empyema. 

Bronchogen cysta. 

Mindegyik. 

 

5. 

Mediastinitisre igaz, kivéve: 

 

Retrosternalis mellkasi fájdalom jelentkezhet, mely a hátba, karba sugározhat. 

Sternum mögött a szívhanggal szinkron zörej hallható. 

Nyelési nehezítettség jelentkezhet. 

Szapora felületes légzés. 

Spastikus légzési hang, megnyúlt kilégzéssel. 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Bevezetés 
 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 

Mely három 

csoportba 

sorolhatóak az 

inhalációs úton ható 

kémiai anyagok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./7.15. Akut inhalációs légútsérülések 
 

III./7.15.1. Bevezetés 
 

Akut légútsérülések (az égésen és a direkt sérüléseken kívül) általában gázok, aeroszolok 

vagy füstök belélegzése folytán alakulnak ki. A toxikus anyag belélegzése leggyakrabban 

ipari szerencsétlenség, munkahelyi ártalom vagy mezıgazdasági expozíció 

következménye, de akár háztartásokban, lakástüzek alkalmával is kialakulhatnak akut 

inhalációs légútsérülések. 

 

III./7.15.2. Az inhalációs úton ható kémiai anyagok felosztása 

 
Típus Anyag Forrás Károsító mechanizmus, 

tünetek 

Irritáló gázok Ammónia Mőtrágyák, 

hőtıközeg-, festék- és 

mőanyaggyártás 

Felsı légúti epithel károsodás 

 Klór Fehérítıszerek, 

szennyvíz és  víz 

fertıtlenítık, 

tisztítószerek 

Alsó légúti epithel károsodás 

 Kén-dioxid Szén, olaj égése, 

kohászat 

Felsı légúti epithel károsodás 

 Nirogén-

dioxid 

Hegesztés, festékek, 

lakkok, tapéta 

gyártása 

Terminális légutak epithel 

károsodása 

Inhaláció útján 

ható vér- és 

sejtmérgek 

(kémiai 

fojtógázok) 

Szén-

monoxid 

Szén, gáz égése Az oxigén-kötıhelyekért 

versenyez a hemoglobin, 

mioglobin molekulákon és 

minden hem-tartalmú fehérjén 

 Cián-

hidrogén 

Poliuretán, 

nitrocellulóz (selyem, 

nylon, gyapjú) égése 

Szöveti oxigenisatiós zavart 

okoznak az intacelluláris 

citokróm oxidáz aktivitás 

gátlásával, gátlódik az ATP 

képzıdés, amely celluláris 

anoxiához vezet 

 Hidrogén-

szulfid 

Szennyvíztisztító 

telepek, vulkáni 

gázok, szénbányák, 

természetes meleg 

források 

A cianidhoz hasonlóan szöveti 

oxigenisatiós zavart okoz 

Szisztémás 

toxinok 

Szén-

hidrogének 

Ragasztók, benzin, 

körömlakk-lemosó 

gızének inhalációja 

Tudatzavarok, központi 

idegrendszeri 

rendellenességek, diffúz GI 

tünetek, perifériás neuropátia, 

gyengeség, hirtelen halál, 

kémiai pnemonitis, 

cardiomyopathia, 

vesetoxicitás 

 Organo-

foszfátok 

Rovarölı szerek, 

ideggázok 

Acetilkolin-észterázt gátolják, 

kolinerg krízist okoznak 



 

 

Kérdés 
 

Melyek az inhalációs 

légútsérülések 

legfontosabb 

tünetei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 

Melyek a toxicus 

tüdıoedema 

kezelésében 

alkalmazott 

legfontosabb 

szempontok? 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 

A toxicus gáz okozta 

 Fémes 

gızök 

Cink-, réz-, 

magnézium oxidok 

felszabadulása pl.  

ékszerkészítés során 

Influenzaszerő tünetek: láz, 

gyengeség, izomfájdalom 

 

III./7.15.3. Az inhalációs légútsérülések legfontosabb tünetei 
 

● Vezetı tünet a légszomj, amelyet különbözı mechanizmusok válthatnak ki: 

● A légúti nyálkahártya direkt károsodása (irritáló gázok). 

● Asphyxia met- és karboxihemoglobin-képzıdés következtében (kémiai 

fojtógázok). 

● Szisztémás toxicus hatás. 

● Akut kémiai rhinoconjunctivitis (könnyezés, szemégés, nátha) 

● Garatégés 

● Glottisgörcs 

● Bronchitis 

● Bronchusnyálkahártya-oedema 

● Nyálkahártya-desquamatio 

● Nagy- és kislégúti obstrukció tünetei (köhögés, mellkasi nyomásérzés, sípolás, 

fulladásérzés) 

● Szörtyzörejek 

● Habos, véres köpetürítés 

● Tachycardia, vérnyomásesés 

 

III./7.15.4. A toxicus tüdıoedema jellemzıi 
 

● Az alveoláris membrán és a tüdıkapilláris-fal toxicus károsodása következtében az 

endothel-permeabilitás megnövekszik, amely tüdıoedema kialakulásához vezet. 

● A toxicus tüdıoedema kialakulhat a behatás után azonnal vagy néhány órás 

latenciaidı elteltével is, emiatt gyanú esetén 24-36 órás megfigyelés szükséges. 

● Diagnózis:  

● Elsısorban az anamnézisen alapul (vegyszer inhaláció a közelmúltban) 

● Mellkasröntgenen a légútsérülés nem látható, viszont a tüdıoedema jellegzetes 

lepkeszárnyszerő képe mellett nem látható cardiomegalia és a pulmonalis 

pangás jelei (bizonyítja, hogy az oedema nem cardialis eredető)  

● Kezelés: 

● Inhalációs kortikoszteroidok (pl. beclomethason). 

● Rövid ideig tartó szisztémás szteroid kezelés (pl. metilprednisolon). 

● Inhalációs β2-agonisták (pl. salbutamol, fenoterol). 

● Oxigén adása. 

● Szükség esetén non-invazív vagy invazív gépi lélegeztetés. 

● Fontos az elhalt légúti-nyálkahártya, illetve a képzıdı fibrinmembránok 

gyakori bronchoscopos eltávolítása. 

● Antibiotikum terápia csak felülfertızıdések esetén célzottan indokolt.  

 

III./7.15.5. A bronchiolitis obliterans jellemzıi 
 

● Ha a beteg az inhalált toxicus gáz okozta tüdıoedema akut szakát túléli, hetekkel 

késıbb intersticialis fibrosis, bronchiolitis obliterans fejlıdhet ki. 

● Röntgenmorfológia:  

● Disszeminált tüdıinfiltratumok 

● Felfújt tüdı 

● A recidív toxicus gáz-expozíció is fibrosist okozhat. 

● Oki terápia nincs, törekedni kell a mérgesgáz-expozíció mielıbbi megszőntetésére. 



károsodás mely 

szakaszára jellemzı 

a bronchiolitis 

obliterans 

kialakulása? 
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 III./7.15. Akut inhalációs légútsérülések e-learning-teszt 

 

1         Irritáló gáz, kivéve: 

Kén-dioxid 

Klór 

Ammónia 

Dinitrogén-oxid 

 

2.         A szén-monoxid károsító mechanizmusa: 

Terminális légutak epithel károsodása 

Az oxigén-kötőhelyekért versenyez a hemoglobin, mioglobin molekulákon és minden hem-tartalmú 

fehérjén 

Acetilkolin-észterázt gátolja, kolinerg krízist okoz 

Felső légúti epithel károsodás 

 

3.         Szénhidrogének okozta szisztémás toxicitás tünete lehet: 

Kolinerg krízis 

Felső légúti epithel károsodás 

Cardiomyopathia 

Glottisgörcs 

 

4.        A toxicus tüdő-oedema mellkasröntgen-képén látható, kivéve: 

Légútsérülés 

Tüdő-oedema lepkeszárnyszerű képe 

Cardiomegalia 

Pulmonalis pangás jelei 

 

5.        A toxicus tüdő-oedema kezelésében alkalmazott szer: 

Prostacyclin 

Heliox 

Beclomethason 

Dipiridamol 
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Mi a különbség az 

immersio és a szubmerzó 

közt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 
Vízbefulladáshoz gyakran 

társul hypothermia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./7.16. Immersio, submersio 
 

A vízbefulladás a leggyakoribb baleseti halálokok közé tartozik. A WHO adatai 

alapján évente kb. 450.000 haláleset következik be világszerte emiatt (1). A vízbefúlt 

betegek kimenetelét leginkább a hypoxiás idı hossza határozza meg, ezért nagyon 

fontos, hogy az adekvát prehospitális és hospitális ellátás, a kielégítı oxigenizáció és 

perfúzió biztosítása mielıbb elkezdıdjön, a túlélési lánc mielıbb aktiválódjon. 

 

III./7.16.1. Definíció 
 

A vízbefulladás, mint kórkép, a légzési felület károsodását jelenti, melynek fı oka, 

hogy az immersio/submersio során a légutakba és a tüdıbe folyadék kerül, így a 

beteg légvételre képtelenné válik. Mire a betegek ellátása megkezdıdik, többnyire 

keringésmegállással állunk szemben.   

immersio során a fej a víz szintje fölött marad. Fulladás úgy lép fel, hogy legalább az 

arc és a légutak a folyadékba merülnek, vagy gyakran az is elıfordul, hogy a sérültek 

nagy mennyiségő vízgızt, fröcsögı, porlasztott vizet lélegeznek be. submersio során 

a fej, a légutak, és az egész test is a folyadék szintje alá merül.  

 

III./7.16.2. Patofiziológia 
 

Amint a submersio megtörténik, a beteg légvételét visszatartja, de kis mennyiségő 

folyadékot aspirál. Ennek hatására laryngospazmus alakul ki. Ezzel párhuzamosan 

nagy mennyiségő vizet nyel. Amíg a laryngospazmus fennáll, a betegnél hypoxia, 

hypercapnia, acidózis alakul ki, a beteg eszméletét veszti, a laryngospazmus 

oldódik, és a lejátszódó reflexfolyamatoknak köszönhetıen légvétel indul, mely 

során a beteg további folyadékot aspirál. A hypoxia ezáltal még tovább fokozódik, 

majd ahogy a folyamat elırehalad, végül bradycardia, majd keringésmegállás lép 

fel (2). Ritka esetben, kb.      15 %-ban a beteg keringése már a laryngospazmus alatt 

leáll, ilyenkor nincs jelentıs aspiráció, ami a reanimáció kimenetelét is javíthatja, ha 

a beteg idıben észlelésre kerül (3).  

A képet színezheti az, hogy a betegek az esetek többségében kihőlnek, így 

akcidentális hypothermiával, és bizonyos esetekben traumás sérülésekkel, esetleg 

valamilyen intoxikációval is számolnunk kell¹. 

 

A folyamat patofiziológiáját részben befolyásolja, hogy a beteg édes vagy sós vizet 

aspirál (2). Az édes víz a vérhez képest hypotoniás oldat, ezért az alveolusokból 

kikerül az érbe. Eközben a surfactant-ot „kimossa”, így atelectasia-t eredményez. 

Emellett a vérben hemodilúciót, hyponatraemiát okozhat. Ezzel együtt tüdıödéma is 

kialakulhat, de ennek a mechanizmusa nem pontosan ismert.  

A hypertoniás sós víz aspirációja során, a folyadék nagy része az alveolusban marad, 

és fehérjedús plazmabeáramlást eredményez. Ennek köszönhetıen tüdıödéma, és 

jelentıs mérvő shunt alakul ki, súlyos hypernatraemiaval, hyperchloraemiaval, 

hyperkalcaemiaval és hypermagnesaemiaval. 

 

III./7.16.3. Terápia  
 

Fontos, hogy a betegek észlelése és kimentése mielıbb megtörténjen, azonban az 

ellátás során végig tartsuk szem elıtt saját biztonságunkat. A nyaki gerinc 

sérülésének esélye vízbefúlt betegeknél kicsi (kb. 0,5 %), és kimentés során sokszor 

nehézkes lehet a nyaki gerinc immobilizációja, ezért a vízbıl való kimentés során 

csak akkor indikált a nyakrögzítı használata, ha alapos gyanúnk van a nyaki gerinc 
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Mi a Holt-tenger 

szindróma? 

 

 

 

sérülésére (ha anamnesztikus adatok vízbe ugrásra, traumás sérülésre, alkohol 

intoxikációra utalnak). 

 

Ha kimentést követıen a betegnek nincs keringése, kezdjük meg a BLS-t. Ebben az 

esetben kivételesen felnıttnél is 5 befúvással kezdjünk, majd 30:2 arányban 

folytassuk a mellkasi kompressziót (1). 

 

Emeltszintő ellátás során elsıdleges a korai intubáció, mivel ezzel tudunk megfelelı 

pozitív nyomású lélegeztetést biztosítani, és a további aspirációt kivédeni, melynek 

fı oka, hogy a gyomorba került folyadék regurgitál. Ha felmerül nyaki gerinc 

sérülésének az esélye, akkor törekedjünk a nyaki gerinc immobilizációjára, és ún. 

„in-line” intubációt hajtsunk végre. A légutakban levı váladékot szívjuk le.  

 

Kielégítı oxigenizációt a nagy mérvő surfactant károsodás, és az ennek 

következtében kialakult atelectasia, esetleges tüdıödéma miatt valószínüleg csak 

magas PEEP (min. 5-10 vízcm) és magas FiO2 (~100 %) mellett tudunk biztosítani, 

submersio során ugyanis nagyon rapidan ARDS alakulhat ki (1). Az újraélesztés 

során azonban számolnunk kell a magas PEEP kedvezıtlen hemodinamikai 

hatásaival, hiszen a PEEP alkalmazása növeli az intrathoracalis nyomást, csökkenti 

a vénás visszaáramlást, ezáltal pedig rontja a mellkasi kompressziók minıségét (1,4). 

Mindemellett azonban a keringésmegállás oka a hypoxia, annak hátterében pedig 

súlyos surfactant-károsodás állhat, tehát nem biztos, hogy a PEEP alkalmazása 

elkerülhetı. Amennyire lehetséges, alacsonyabb PEEP-et használjunk, amíg a beteg 

spontán keringése vissza nem tér, viszont ezután titrálhatjuk a PEEP-et a beteg 

oxigenizációja alapján, továbbra is szorosan figyelve annak hemodinamikai hatásait. 

Pontos ajánlás erre vonatkozóan még nincs, tisztázására további vizsgálatok 

szükségesek (1). 

 

Korábban fontosnak tartották, hogy a beteg sós vagy édes vízben szenvedett-e 

immersiot/submersiot, hiszen ahogy azt fenn részleteztük, a patomechanizmusuk 

részben eltér. Több vizsgálat kimutatta azonban, hogy az erre vonatkozó adatok fıleg 

állatkísérletekbıl származnak, és a humán ellátásban ennek klinikai jelentısége 

nincs, abban különbséget a két csoport közt nem okoz (5).  

Egy esetben azonban mégiscsak lehet jelentısége, méghozzá a Holt-tengerben 

történı vízbefulladás esetén, melyet külön szindrómaként is említenek (6). Itt már a 

Holt-tenger nagyon nagy sótartalma miatt valóban jelentıs elektrolit-eltérések 

lehetnek, melyek kezelése és szoros monitorozás mindenképp szükséges. Tekintettel 

arra, hogy sós víz esetén jelentıs intraalveolaris folyadékfelhalmozódás dominál, és 

nem az édes vízi fulladásnál fellépı súlyos atelectasia, ezért a szteroid adása is szóba 

jön.   

 

submersiohoz gyakran társul hypothermia, melynek neuroprotektív hatása 

kedvezıen befolyásolhatja a betegek neurológiai kimentelét, de amíg 

keringésmegállás áll fenn, addig a normothermia elérésére kell törekednünk aktív 

vagy passzív melegítéssel. Amíg a beteg hımérséklete 30 °C alatt van, gyógyszerek 

adását kerüljük, és sokkolandó ritmus esetén maximum háromszor sokkoljunk. 
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III./7.17. Gázembolizáció: vénás gázembolia, artériás gázembolia, 

dekompressziós betegség 
 
Gázembolizáció (légembolizáció) esetén az erekbe légbuborékok kerülnek, melyek a kisebb 
ereket eltömeszelik, ezáltal a szövetek, sejtek oxigén- és tápanyagellátása romlik. Attól 
függıen, hogy az érrendszer mely része érintett, beszélhetünk vénás vagy artériás 
gázemboliáról. 

 
III./7.17.1. Vénás gázembolia 
 
A vénás gázemboliának számos oka lehet: kialakulhat ülıhelyzetben végzett koponya- és 

nyaki mőtétek (1), valamint ortopédiai és laparoscopos mőtétek (2) során. 
Szövıdményként elıfordulhat továbbá vénapunctio, vénás katéter, különösen centrális 

vénás katéter behelyezése esetén, pl. amikor a beteg fejét megemeljük, illetve a katéter 
használatakor annak megnyitása, valamint véletlenszerő szétcsúszása során. 

Vénás gázembolia gyakori jelenség a peripartum idıszakban is. Császármetszésnél az 
uterusincisio, ill. a placentaleválás során alakulhat ki, és elıfordulhat szülés, abortusz, 
placenta praevia esetén is. Ilyenkor a levegı a subplacentaris vénás sinusokba kerül, és innen 
jut a vérárammal a jobb szívfélbe. 

 
A levegı a jobb szívfélben blokkolja a kiáramlását, vagy ún. vér-levegı határréteget képez, 
ami trombocytasérüléshez vezethet, és embolusokat szór a tüdıbe, vagy 
polymorphonuclearis fehérvérsejtek aktivációját eredményezi, és klinikailag ARDS képe 
alakul ki. 

A diagnózis felállításában a klinikai tünetek (hypotensio, hypoxia és hypocapnia) segítenek 
leginkább, az esetek többségében pedig a szív felett hallható az ún. malomkerékzörej. 

Ellátása során a szupportív terápia mellett a beteget fektessük Trendelenburg-helyzetbe, és a 
jobb pitvarba helyezett kanülön keresztül szívjuk ki a levegıt (3). 

Laparoscopos mőtéteknél az iatrogén gázembolia esélyének csökkentése érdekében a 
hasüreg felfújása széndioxiddal történik, mivel jól oldódik a vérben (pl. 20-szor jobban, mint 
az oxigén), és aránylag gyorsan eliminálódik. 

Általában elmondható, hogy 1 ml/kg mennyiségő levegı érpályába jutása már halálos lehet, 
de leírtak túlélést 1600 ml levegı „embolizációja” után is. 

 
III./7.17.2. Artériás gázembolia 
 
Az artériás gázembolia szintén számos ok következménye lehet: szívsebészeti mőtétek, 
laparoscopos mőtétek, ill. angiographia után is megfigyelték. Mindezek mellett vénás 
embolia során kialakulhat ún. paradox embolia, amikor foramen ovale, intracardialis, vagy 
transpulmonaris shunt-ön keresztül az embolia a vénás oldalról átjut az artériás oldalra. 

 
III./7.17.3. A dekompressziós betegség 
 
A dekompressziós betegség búvároknál, vagy azoknál alakul ki, akik nagy nyomású helyen 
dolgoznak (4). Nagyobb nyomáson a belégzett gázok oldékonysága nı. Amikor azonban a 
szervezet nagy nyomású helyrıl kis nyomású helyre jut, a Dalton-törvény értelmében a 
gázok, különösen a nitrogén parciális nyomása nı, oldékonysága csökken. Ha ez a folyamat 
gyorsan megy végbe, akkor a nitrogén gázbuborék formájában kiválik, és az érpályában 
megjelenik. Két formája ismert:  



Mi a 

dekompressziós 

betegség lényege? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 1-es típusú: kután és muszkuloszkeletális tünetek (viszketés, bırpír, duzzanat, 
fáradékonyság, izom- és izületi fájdalom) 

● 2-es típusú: pulmonalis és neurológiai tünetek is jelen vannak 

A kórfolyamat halálos is lehet, ezért fontos a gyors beavatkozás, melynek specifikus lépése a 
hyperbarikus oxigénkezelés, mely során a nitrogénbuborékok feloldódnak. 
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Megjegyzés: Haemoptoe és 

glomerulonephritis együttes 
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ell autoimmun eredetre. 

 

Mik lehetnek az autoimmun 

vasculitis tünetei? 

 

III./7.18. Autoimmun betegségek 
 

Bevezetı 

Az autoimmun kórképek pulmonáris megnyilvánulása egy érdekes 

szegmensét képezik a pulmonológiai betegségeknek. Patofiziológiai 

szempontból megkülönböztethetünk kötıszöveti betegségeket, 

vasculitiseket, és granulomatózus gyulladásokat.  

Kórképek 

A kötıszöveti betegégek relatíve ritka, krónikus gyulladásos autoimmun 

kórképek, melyek különbözı mértékben érinthetik a tüdıt. Léteznek 

teljesen tünetmentes esetek, máskor a mortalitást és morbiditást jelentısen 

befolyásoló betegségek. Jellemzı a interstitium érintettsége. Radiológiai 

és hisztológiai képen a tüdı különbozı mértékő intersitiális gyulladását 

látjuk az enyhe infiltrációtól a diffúz alveoláris károsodásig. Ide tartozó 

kórképek: rheumatoid arthritis (RA), szisztémás lupus erythematosus 

(SLE), Sjögren szindróma (SS), szisztémás sclerosis, polymiositis, 

dermatomyositis. 

A tüdı vasculitisei klinikailag, radiológiailag, és hisztopatológiailag 

heterogén betegségcsoportot képeznek. Közös jellemzı a tüdı ereinek 

beszőrıdése, mely az erek roncsolásához és a tüdıszövet követkeményes 

nekrózisához vezet. Bár léteznek izoláltan a tüdıt érintı esetek, a betegek 

nagy részénél többszervi érintettség tüneteit látjuk. Ilyen tünetek a diffúz 

tüdıvérzés, glomerulonephritis, felsı légúti gyulladás, purpura, 

mononeuritis multiplex; képalkotó eljárásokkal a nodulusokat, esetleg 

üregképzıdést láthatunk. Tradicionális felosztás szerint (Chapel Hill) 

● Nagyérgyuladás: Takyasu 

● Kisérgyulladás: ANCA pozitív vasculitisek (Wegener, Churg 

Strauss, mikroszkópos polangiitis), Shönlein-Henoch purpura stb. 

● Chapel Hill nomenklatúrába nem besorolható: Goodpasture, IgA 

nephropatia 

A sarcoidosis (Morbus Boeck) egy idiopátiás, granulomatózus gyulladás. 

A kórkép tulajdonképpen bármelyik szervet érintheti, de az esetek 90%-

ban a mellkasban elhelyezkedı nyirokcsomók érintettek. A pontos kiváltó 

ok nem ismert, de patofiziológiájára jellemzı egy genetikailag fogékony 

szervezetben bizonyos antigének által elindított, Th1-sejt mediált 

immunreakció, mely tipikusan granulomatózus gyulladáshoz vezet. 

Klinikai megjelenése változatos, a véletlenül diagnosztizált, egyébként 

panaszmentes esetektıl, az életet veszélyeztetı súlyos, nyugalmi 

légzészavart okozó betegségig. Típusos megjelenése a láz, kétoldali hiláris 

lymphadenomegalia, bokaduzzanat és erythema nodosum. Enyhébb esetek 

kezelést nem igényelnek, súlyos légzészavart okozó esetek kortikoszteroid 

adására altlában jól reagálnak. 

 
Irodalom 

1. Pulmonary complications of systemic vasculitides. O'Sullivan 

BP.Paediatr Respir Rev. 2012 Mar;13 

2. Sarcoidosis. O'Regan A, Berman JS.Ann Intern Med. 2012 May 1; 
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intrapulmonalis 

haematoma között? 

 

 

 

Mik lehetnek az 

intrapulmonalis 

haematoma okai? 

 
III./7.19. Intrapulmonalis haematoma 
 
Bevezetı 

Az intrapulmonalis haematomáról beszélünk, ha a vérzés az alveolusokba és a tüdı 
interstitiumába tör be. Kialakulását leggyakrabban trauma elızi meg, de spontán 
kialakulást is leírtak. Általában 24-48 órával a mellkast ért sérülés után éles határú 
diszkrét térfoglalásként jelenik meg. Leggyakoribb tünete a haemoptysis, mely néha 
mellkasi fájdalommal, esetleg kompressziós tünetekkel társul. Diagnózist CT, esetleg 
MR vizsgálat adja meg. A szövıdménymentes esetek különösebb ellátást nem 
igényenek, a vérömleny 2-4 hét alatt felszívódik. Amennyiben a haematoma 
felülfertızıdik, vagy a vérköpés jelentıs, sebészi evakuáció válhat szükségessé. 

Lehetséges okok: 

● Tompa mellkasi sérülés 
● Antikoaguláns túladagolás 
● Véna subclavia kanülálás 
● pulmonalis szekvesztráció 
● Mellkas kompresszió 
● Aneurysma ruptúra 

 
Irodalom 

Rapidly accumulating spontaneous pulmonary hematoma complicating a small 
parenchymal aneurysm. Sersar IS, Ismaeil MF, Mageed NA, Elsaeid MM. Interact 
Cardiovasc Thorac Surg. 2004 Jun 
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III./7.20.  Traumás tüdısérülések és következményeik 

 
Tanulási cél 
A tanuló elsajátítja a fıbb traumás tüdısérülések diagnosztikáját és terápiáját.  
 
Kompetencia  
A tanuló képes lesz a nagylégúti sérülések diagnózisára és sürgısségi ellátására, illetve 
elsajátítja a tüdıkontúzió ellátásának fıbb szempontjait.  
 
Bevezetés 
Trauma kapcsán tüdıkárosodást okozhat direkt sérülés (primer tüdıkárosodás) illetve a 
trauma és kezelése kapcsán fellépı folyamatok (secunder tüdıkárosodás).  
 
Primer tüdıkárosodás 
  
Alsó légutak sérülése 
Potenciálisan halálos sérülés, szerencsére viszonylagosan ritka, a mellkasi sérülések 2-
8%-ában jelentkezik. A betegek nagy része még a prehospitális szakban meghal. Tompa 
trauma, decelerációs sérülés kapcsán a fix trachea és a mobilis tüdık elmozdulása a 
trancheobronchiális rendszer rupturáját okozza. A sérülés predilekciós helye a jobb 
fıhörgı, a károsodás 80%-a a carinától 2-3 cm-re keletkezik. Áthatoló sérülés 
leggyakrabban a trachea nyaki szakaszán fordul elı.  

Klinikai kép 

Kiterjedt sérülés esetén vérköpés, strídor, légmell, légzési elégtelenség, subcutan 
emphysema jelentkezik. Mellkas röntgenen mediastinalis emphysema, pneumothorax 
látszik. Pozitív nyomású lélegeztetés a klinikai képet nagymértékben ronthatja.  
Kisebb sérülések esetén visszatérı vagy perzisztáló légmellet, mellkasdrénen folyamatos 
áteresztést láthatunk.  

Diagnózis 

Bronchofiberoscopia során a sérülés azonosítható. Gyakran a hörgıt eltömeszelı 
véralvadék látszik, a proximális hörgıcsonk kollabált, a disztális csonk nem látható.  
Áthatoló tracheasérüléshez gyakran társul nyelıcsı perforáció, a mediastinális szakaszon 
nagyér sérülés.  

Terápia 

Ha a sérülés a tracheán található vizuális (bronchoscopos) ellenırzés mellett az 
endotracheális tubus a sérülés szintje alá vezethetı. Nagy nyaki sérülésen keresztül akár a 
tubus direkt a tracheába helyezhetı. Sebészi rekonstrukció nyaki feltárásból elvégezhetı.  
Bronchiális szintő sérülés esetén sürgısségi beavatkozás gyanánt a tubust az ellenoldali 
hörgıbe vezetjük. A sérülés mielıbbi sebészi rekonstrukciója szükséges.  

Szövıdmények 

Obstrukció, empyema, bronchiectasia, bronchopleurális fistula. 
 
Tüdıkontúzió 
Tompa mellkasi traumát követıen viszonylag gyakran alakul ki (30-75%). Mortalitás 10-
20% közötti. A nyírıerık következtében az alveolusok fala sérül. Intersticiális vérzés, 
ödéma, majd a felszabaduló mediátorok hatására gyulladásos reakció jelentkezik. 
Diffúziós út megnövekedése, ventilláció perfúzió aránytalanság, megnövekedett sönt 
frakció hipoxiához vezet. Tipikusan diffúz eloszlást mutat, mellkas fal sérülése esetén a 
bordatörésnek megfelelıen lokalizáltan vagy az ellenoldalon jelentkezik.  Instabil mellkas 
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Hogyan kezeljük a 

tüdıkontúziót? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérdés 
 

Mi vezethet légzési 

elégtelenséghez 

traumás sérült 

esetén? 

 

esetén 75%-ban megtalálható. 

Klinikai kép 

A megnövekedett légzési munka, tachypnoe, fekületes légzés, gázcsere zavar miatt 
hypoxia észlelhetı, néha vérköpés kíséri.  
Radiológiai kép 

Gyakran csak 24-48 órával a trauma után láthatóak az elváltozások. Foltos intersticiális 
transzparenciacsökkenés látható, mely nem követi az anatómiai szegment és 
lebenyhatárokat. CT  a röntgennél szenzitívebb, gyakorlatilag a sérülést követıen azonnal  
mutatja a tüdıkontúzióra utaló elváltozásokat, jobban megítélhetı a sérülés kiterjedése. 
Minél kiterjedtebb a sérülés, annál valószínőbb, hogy gépi lélegeztetésre lesz szükség 
(teljes tüdıtérfogat 28% felett) 

Terápia 

Szupportív.  
● Oxigén adása  
● Szoros monitorozás szükséges, a sérülést követı néhány órában a páciens állapota 

jelentısen romolhat 
● Mély belégzés forszírozása spontán légzı betegnél,  
● A páciens nem érintett oldalra fektetése az oxigenizációta javíthatja 
● Megfelelı analgézia (intercostalis blokk, epidurális analgézia) 
● Légúti váladékok eliminációja kiemelt jelentıségő: köhögés forszírozása, 

poszturális drenázs, bronchoscopia alkalmazható.  
● Fokozott kapilláris permeábilitás miatt restriktív óvatos volumenterápia 
● Noninvazív légzéstámogatás megfelelı oxigenizáció mellett megkísérelhetı.  
● Oxigenizációs zavar esetén (paO2/FiO2<300 Hgmm) intubáció és pozitív nyomású 

lélegeztetés szükséges.  
● Ideális PEEP megfelelı oxigenizáció biztosítására, túl magas PEEP a sérülést 

fokozhatja 
● Szteroid rutinszerően nem szükséges.  
● Antibiotikus terápia csak szuperinfekció esetén indikált. Szuperinfekció gyakori, 

50%.  
Szövıdmény 

ARDS (5-20%), bronchopleurális fistula, tályog.  
 
Secunder tüdıkárosodás, légzési elégtelenséghez vezetı kórképek trauma kapcsán 

 
Az alábbi kórképek részletes ismertetése a megfelelı fejezetben történik. Ide csak 
felsorolásszerően kerülnek.  
 
● Instabil mellkas: Ineffektív légzés, pendelluft jelenség következtében alveoláris 

hypoventilláció, hypercapnia, hypoxia alakul ki.  
● Pneumothorax, hemothorax: hypoventilláció, atelektázia, söntkeringés miatt 

hypoxia jelentkezik. Kifejezett hemodinamikai mellékhatások.   
● Folyadéktúltöltés: hidrosztatikai nyomás növekedése miatt tüdıödéma keletkezik. 

A kórképet súlyosbítja a sokk következtében kialakult kapilláris permeábilitási 
zavar, transzfúzió miatti akut tüdıkárosodás.  

● Zsírembólia: csöves csontok sérülésekor elszabaduló zsír partikulumok a tüdı 
kapilláriainban megakadva gyulladásos választ, ödémát, következményes 
hypoxiát, jobb szívfél elégtelenséget okoznak.  

● Majdnem vízbefúlás: surfactant kimosása (édesvíz), ozmotikusan aktív folyadék 
okozta tüdıödéma (tengervíz), végeredményben mindkét esetben hasonló kórkép 
alakul ki atelektáziával, hipoxiával.   

● Égés: a felsı légutakra gyakorolt direkt hıhatást követıen ödéma jelentkezik, 
melyet stridor, sípolás jellemez. Az égéskor az alsó légutakba jutó részecskék 



inhalációs sérülés okoznak, gyulladás, akár ARDS alakul ki. Gyakori a 
szénmondoxid intoxikácó.  

● Koponya trauma: neurogén tüdıödéma, a központi idegrendszeri sérülés miatt 
felszabaduló vazoaktív mediátorok okozta kapilláris permeábilitás fokozodás és az 
aspiráció vezethet légzési elégtelenséghez.  

● Veseelégtelenség: folyadéktúltöltés, az acidózis kompenzációjaként 
hyperventilláció, megnövekedett légzési munka.  

● Pancreatitis ARDS 
● Májsérülés: vazoaktiv anyagok eliminációja zavart szenved, portális hipertenzió 

mellett pulmonális bal-jobb söntök nyílnak, diffúziós zavar, ventilláció perfúzió 
egyensúlyzavar.  

● Pulmonális embolia: multifaktoriális etiológiával a traumás sérüléseket követıen 
gyakori a thromboembóliás esemény.  

Terápia: oki illetve szupportív.  
 
Hivatkozások 
Trauma critical care 2th edition, 2007. sz.: William C. Wilson, Christopher M. Grande, 
David B. Hoyt, ISBN 082472920X 
Oh’s Intensive Care Manual  6th edition, 2009. sz.:Andrew D Bersten, Neil Soni ISBN 
978-0-7020-3096-3 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./7.21. E learning tesztek 
 

1.  Az  aspiráció által okozott következményeket meghatározza: 

 

A beteg oxigenisatiója 

A fiziológiás védekező mechanizmusok aktuális állapota 

Az aspirátum hőmérséklete 

A beteg vesefunkciója 

 

2.  Krónikus idegentest a tüdőben okozhatja, kivéve: 

 

Bronchiectasia 

Fibrosis 

Tüdőtályog 

Arteritis 

 

3.  Mendelson-szindróma: 

 

Várandós nőknél a savas gyomortartalom aspirációja következtében fellépő ARDS 

Légúti idegentest a tüdőben 

Pneumocystis carinii fertőzés okozza 

Hormontermelő daganatok esetén lép fel 

 

4. A ventilátor-asszociált pneumoniák (VAP) egyik leggyakoribb oka: 

 

Mély szedáció 

Jó száj- és garathigiéne 

Gyakori leszívások 

Mikroaspirációk a cuff mellett 

 

5.  Aspiráció kialakulására fokozott rizikót jelent: 

 

Inguinalis hernia 

Női nem 

Teltgyomrú beteg 

Fiatalabb életkor 

 

6.  Idegentest aspiráció tünete lehet, kivéve: 

 

Szimmetrikus mellkasi sípolás-búgás 

Köhögés, nehézlégzés, cyanosis 

Fonendoszkóp nélkül is hallható stridoros légzés 

Légzési segédizmok használata 

 

7.  Sellick-műfogás: 

 

A felsőtest 30 fokos megemelése 

A cricoid porc nyomása rapid sequence indukció (RSI) esetén a gyomortartalom aspirációjának 

megelőzésére 

A gyomortartalom leszívása 

Állkapocs kiemelése-szabad légút biztosítása 

 

8.  Rapid sequence indukcióra alkalmazható izomrelaxáns: 



 

Pancuronium 

Cis-atracurium 

Vecuronium 

Succinylcholin 

 

9.  A ventilátor-asszociált pneumonia olyan pneumonia, amely lélegeztetett betegeken  

     alakul ki jellemezve a következőkkel, kivéve: 

 

Legalább 48 órája tartó intubált állapot 

A korábban már fennálló pulmonalis infiltratum növekedése 

Láz, leukocytosis/leukopenia 

Purulens tracheobronchiális szekréció 

 

10. A preoperatív éhezésre igaz: 

 

Viztiszta folyadék maximum 2 órával a műtét előtt fogyasztható 

4 órával a műtét előtt tehéntej fogyasztható 

A műtétet megelőző 12 órában teljes carentia szükséges 

Csecsemőknél anyatej fogyasztása 1 órával a műtét előtt megengedett 

 

11.Mediastinalis térszűkítő folyamatok okozhatják: 

 

Vena cava superior szindróma 

Rekeszbénulás 

Horner-triász 

Hangszalagbénulás 

Mindegyiket 

 

12. A vena cava superior szindróma tünetei közé tartozik, kivéve: 

 

Ödémás arc 

Stokes-gallér 

Duzzadt kar 

Tág vénák a mellkasfalon 

Caput Medusae 

 

13. A pneumomediastinum röntgen képére nem jellemző: 

 

Függőleges transparens levegősáv a mediastinum felett. 

Mediastinalis pleura lateralisan lokalizált. 

Kiszélesedett mediastinum. 

Tüdőben kiterjedt infiltratum. 

 

14. Mediastinitist okozhat: 

 

Retropharingealis abscessus. 

Nyelőcső perforáció. 

Empyema. 

Bronchogen cysta. 

Mindegyik. 

 

15. Mediastinitisre igaz, kivéve: 

 

Retrosternalis mellkasi fájdalom jelentkezhet, mely a hátba, karba sugározhat. 



Sternum mögött a szívhanggal szinkron zörej hallható. 

Nyelési nehezítettség jelentkezhet. 

Szapora felületes légzés. 

Spastikus légzési hang, megnyúlt kilégzéssel. 

 

16. Mely patomechanizmusok vezetnek tüdőödémához? 

 

Pulmonalis capillaris hydrostaticus nyomás emelkedése. 

Alveolocapillaris membrán sérülése. 

Plazma oncoticus nyomásának csökkenése. 

Íntersticialis nyomás emelkedése. 

Mindegyik. 

 

17. Nem cardialis eredetű tüdőödémában a leggyakoribb ok: 

 

Capillaris hydrostaticus nyomás emelkedése- 

Plazma oncoticus nyomásának csökkenése. 

Alveolocapillaris membran sérülése. 

Plazma oncoticus nyomásának emelkedése. 

 

18. Melyik nem jellemző tüdőödémára? 

 

Hypoxia 

Dyspnoe 

Hypocapnia 

Tachycardia 

 

19. Melyek lehetnek a nem cardiális eredetű tüdőödéma okai: 

 

Savanyú gyomortartalom aspirációja- 

Folyadék túladagolás. 

Irritációs füst, gázok belégzése. 

Nagy mennyiségű mellüri folyadékgyülem gyors lebocsájtása. 

Mindegyik. 

 

20. A tüdőödéma kezelésére mely állítás nem igaz? 

 

Célja a folyadékforgalom normalizálása. 

Célja az alveolaris nyomás emelése. 

Célja a capillaris hydrostaticus nyomás csökkentése. 

Célja a capillaris  hydrostaticus nyomás emelése. 

 

21. Irritáló gáz, kivéve: 

 

Kén-dioxid 

Klór 

Ammónia 

Dinitrogén-oxid 

 

22. A szén-monoxid károsító mechanizmusa: 

 

Terminális légutak epithel károsodása 

Az oxigén-kötőhelyekért versenyez a hemoglobin, mioglobin molekulákon és minden hem-tartalmú 

fehérjén 

Acetilkolin-észterázt gátolja, kolinerg krízist okoz 



Felső légúti epithel károsodás 

 

23. Szénhidrogének okozta szisztémás toxicitás tünete lehet: 

 

Kolinerg krízis 

Felső légúti epithel károsodás 

Cardiomyopathia 

Glottisgörcs 

 

24. A toxicus tüdőoedema mellkasröntgen-képén látható, kivéve: 

 

Légútsérülés 

Tüdőedema lepkeszárnyszerű képe 

Cardiomegalia 

Pulmonalis pangás jelei 

 

25. A toxicus tüdőoedema kezelésében alkalmazott szer: 

 

Prostacyclin 

Heliox 

Beclomethason 

Dipiridamol 

 

26. Az asthma kialakulását és klinikai megjelenését befolyásoló tényezők, kivéve: 

 

Elhízás 

Dohányfüst 

Meleg, párás levegő 

Hisztamin felszabadítók 

 

27. Státusz asthmaticusban: 

 

A holttér ventilláció jelentéktelen 

A légúti ellenállás csökkent 

A légzési munka excesszív módon emelkedett lehet 

Sok híg váladék jellemző 

 

28. Az asthma bronchilae súlyos, légzésleállással fenyegető acut exacerbációjára jellemző: 

 

Tachycardia 

Pulsus paradoxus >12 Hgmm 

„Néma tüdő” 

Segédizmok használata 

 

29. Rövid hatású inhalációs β2-agonisták (SABA), kivéve: 

 

Salbutamol 

Budesonid 

Fenoterol 

Terbutalin 

 

30. Mennyi a szisztémásan adott kortikoszteroidok hatásfellépési ideje: 

 

3-24 óra 

30-60 perc 



2-3 óra 

18-20 óra 

 

31. Mi jellemző az akut súlyos légzési elégtelenségez vezető asthmás roham 1. típusára: 

 

Akut asphyxia 

A terápiás válasz gyors 

Neutrophyl gyulladásos sejtek jellemzőek 

Extenzív mukózus váladékos gyulladás 

 

32. Súlyos asthmás roham, fenyegető légzésleállás jele lehet: 

Hangos sípolás-búgás 

Bradycardia 

Pulsus paradoxus 10-25 Hgmm 

PaCO2<40 Hgmm 

 

33. Az akut súlyos asthmás roham elsővonalbeli kezeléséhez tartozik, kivéve: 

Oxigén adása 

Inhalatív β2-agonista 

Párásítás (hidegen) 

Iv. β2-agonista 

 

34. Akut súlyos asthma kezelésében nem ajánlott: 

Heliox adása 

Antibiotikum infekciós eredet esetén 

Mukolitikumok 

Inhalatív antikolinerg szerek 

 

35. Akut súlyos asthmás roham esetén az intubáció indikációját képezi, kivéve: 

Instabil haemodinamika 

Hypoxia oxigén adására javul 

Romló acidosis 

Tudatállapot változása 

 

36. Mi határozza meg a vízbefúlt beteg kimenetelét leginkább? 

 

A hypoxias idő hossza. 

Az, hogy mennyi vizet aspirált. 

Az, hogy mennyi vizet nyelt. 

Az, hogy édes, vagy sós vizet aspirált. 

 

37. Mit jelent  a szubmerzió? 

 

A beteg teste a vízbe merült, de a feje nem. 

A beteg teste és feje is víz alá merült. 

A beteg légútjaiba folyadék került. 

A beteg nagy mennyiségű vizet nyelt. 

 

38. Mi a vízbefulladás patofiziológiájának legfontosabb tényezője? 

 

Akcidentális hypothermia 

Ionháztartási zavarok 

Alkohol intoxikáció 

Az aspiráció által kiváltott hypoxia 

 



39. Melyik állítás igaz? 

 

A betegek 15 %-nál a laryngospazmus fázisában bekövetkezik a keringésmegállás. 

Immerzió/szubmerzió ellátása során mindig fel kell, hogy merüljön a nyaki gerinc védelme, mert az 

esetek 5%-ban ez megfigyelhető. 

Az édes víz hypertoniás, ezért ennek aspirációjakor hyponatraemia alakulhat ki. 

Sós víz aspirációja során gyakori a hemodilúció. 

 

40. Mi igaz a vízbefúlt beteg kimentésére? 

 

Akkor is meg kell kísérelnünk, ha ezzel saját biztonságunkat veszélyeztetjük. 

A nyaki gerinc védelmével csak akkor vesztegessül az időt, ha alapos gyanúnk van rá. 

Csak akkor történhet meg, ha a mentők már a helyszínen vannak. 

Ha a beteg nem vesz levegőt, már nincs értelme. 

 

 

41. Mi igaz a vízbefúlt beteg alapszintű újraélesztésére (BLS)? 

 

Elegendő, ha csak mellkasi kompressziót végzünk. 

Elegendő, ha a beteget csak lélegeztetjük. 

5 befúvásos lélegeztetés után 15 kompressziót végzünk, majd újabb 5 befúvás következik. 

5 befúvásos lélegeztetéssel kezdünk, majd 30:2 arányban folytatjuk a kompressziókat. 

 

42. Mi igaz a vízbefúlt beteg emeltszintű újraélesztésére (ALS)? 

 

Korai intubációval nem érdemes az időt vesztegetni. 

A gyógszereket ugyanúgy adagoljuk, mint más esetben, kivéve, ha a beteg mély hypothermiában van 

(testhő kisebb, mint 30 °C). 

Tilos defibrillálni, még akkor is, ha a ritmus sokkolandó. 

A hypothermiát ne kezeljük, hiszen a poszt-reszustcitációs terápiában úgyis lehűtenénk a beteget. 

 

43. Melyik állítás hamis? 

 
A vízbefulladás során surfactant károsodás, akár súlyos ARDS is kialakulhat. 

A vízbefúlt betegek valószínűleg csak magas PEEP mellett oxigenizálhatók kielégítően, de szem előtt 

kell tartanunk a PEEP hemodinamikai hatásait is. 

Szteroid adása minden esetben kötelező. 

Ha a beteg maghője kisebb, mint 30 °C, és a ritmus sokkolandó, maximum háromszor sokkoljunk. 

 

44. Mi jellemző a Holt-tenger szindrómára? 

 

Nincsenek súlyos ioneltérések. 

Kifejezetten sós vízben történő immerziót/szubmerziót jelent. 

Nem történik aspiráció, csak súlyos hypernatraemia alakul ki. 

Soha nem járhat hypothermiával. 

 

45. A 4H-4T közül melyik nem hozható összefüggésbe a vízbefulladással? 

 

Hypoxia 

Hypothermia 

Toxikus ok 

Tamponád 

 

46. Az alábbiak közül melyik esetben nem fordulhat elő vénás gázembolia? 

 



Koponya-műtétek 

Peripartum időszak 

Laparoscopos műtétek 

Egyik sem, mindegyikben előfordulhat 

 

47. Melyik nem jellemző a vénás gázemboliára? 

 

Malomkekérzörej 

Hypoxia 

Hypercapnia 

Hypotensio 

 

48. Melyik állítás igaz? 

 

Ahhoz, hogya a vénás gázembolia kialakulásának esélyét csökkentsük, laparoscopiánál alkalmazzunk 

CO2-t a hasüreg felfújására. 

Gázembolia császármetszésnél soha nem fordul elő. 

A gázembolia ellátásában számos specifikus lépés van. 

ARDS soha nem lehet gázembolia következménye. 

 

49.Mennyi az a levegőmennyiség, amely az érbe jutva már akár halálos is lehet? 

 

1 ml/kg 

10 ml/kg 

8 ml/kg 

80 ml/kg 

 

50. Melyik állítás nem igaz a paradox emboliára? 

 

Foramen ovale miatt alakulhat ki. 

Intracardialis shunt-ön keresztül alakulhat ki. 

Transpulmonalis shunt-ön keresztül alakulhat ki. 

Intracranialis shunt-ön keresztüli kialakulása a leggyakoribb. 

 

51. Kiknél jellemző a dekompressziós betegség kialakulása? 

 

Favágók 

Tengerészek 

Búvárok 

Katonák 

 

52. Melyik állítás igaz a dekompressziós betegség patomechanizmusával kapcsolatban? 

 

Akkor alakul ki, ha valaki kisebb nyomású helyről nagyobb nyomású helyre jut. 

A folyamat lényegét a Dalton-törvény írja le. 

Lényege, hogy az oxigén oldékonysága gyorsan változik, ha a környezet nyomása változik. 

Lényege, hogy a nitrogén oldékonysága nő, ha a környezet nyomása csökken. 

 

53. Az alábbiak közül melyik a dekompressziós betegség egyik típusa? 

 

Muszkulo-kután típus 

Kardiális típus 

Hematogén típus 

Nefrogén típus 

 



54. Az alábbiak közül melyik tünet nem jellemző a dekompressziós betegségre? 

 

Viszketés 

Bőrpír 

Fáradékonyság 

Fokozott vérzékenység 

 

55. Az alábbiak közül melyik a dekompressziós betegség kezelésének fontos lépése? 

 

A nitrogen mielőbbi kiszívása centrális vénás kanülön keresztül 

A beteg mielőbbi lapos fektetése 

Mielőbbi hyperbárikus oxigén terápia 

A beteg mielőbbi gépi lélegeztetése 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./8. Légzéstámogatás és lélegeztetés  
 

A légzésünk egy olyan folyamatosan adaptálódó funkciónk, melyet megállás nélkül folyamatosan kell 

végeznünk, nem fáradhatunk benne el, a feladat elvégése közben kell a regenerációs folyamatoknak is végbe 

menniük. Ezt csak számos szabályzó és effektor funkció összehangolt működése által lehet csak tartósan 

biztosítani. Érthető tehát, hogy a rendszer bárhol sérül, a kompenzációs folyamatok sokassága igyekszik a 

fenntartható állapotot biztosítani. Amennyiben ezek a mechanizmusok kimerülnek, a légzésünk és életünk 

kerül veszélybe. 

A légzési elégtelenség értékelésekor mindig figyelemmel kell lennünk az összes funkcióra, a gázcserére, a 

légzési munkára, a tüdő stabilitásának megőrzésére, a védekező funkciók megtartására (köhögés, csillószőr 

működése, mélysóhaj, stb.), a fenntarthatóságra. A rendszer sérülése esetén a megfelelő funkciót kell 

pótolnunk, így akár a mélysóhaj kiesésekor a recruitmentet kell biztosítani, ha a tüdő atelectáziás hajlamú, 

akkor emelt légúti nyomást kell adnunk, ha az izmok fáradtak ki akkor a ventilációt és így tovább.  

Mind a légzési elégtelenség értékelése, mind a megfelelő légzéstámogatás összeállítása nagy szakmai rutint 

kíván meg, és az egyik alapvető funkciója az intenzív terápiának. 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kérdés 

 

Hogyan adhatunk oxigént, 

mekkora FiO2 érhető vele 

el? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Mi a dekompressziós 

betegség lényege? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./8.1. Az oxigénterápia szempontjai 
 

Inhalációs oxigén kezelés célja és indikációja, hogy az artériás oxigén parciális 

nyomását emeljük, normalizáljuk, ha annak értéke körlevegőn ~60 Hgmm alatt 

van. Ennek módja, hogy valamilyen rendszeren keresztül, megemeljük a belégzett 

oxigén frakcióját (FiO2) illetve a hatását segíthetjük, ha a légzési gáz nyomását is 

néhány vízcm-rel emeljük. Ritkábban jelentős nyomás mellett alkalmazzuk az 

oxigént, mint a hyperbárikus kamrákban, vagy lokálisan a bőrfelszínen, sebek, 

vagy keringés javítás céljából.  

 

III./8.1.1. Oxigén terápia eszközei 
 

Nasalis kanül 

Pontos adagolás nem lehetséges; a FiO2 25%-45% 1-6 l/min oxigén áramlás 

mellett és attól függően, hogy a betegnek mekkora a percventilációja, az orrán 

vagy a száján veszi a levegőt. A magas áramlás nem komfortos, jelentős PEEP 

effektus lehet, főleg kis gyerekeknél, nyálkahártya szárazság, pörkösödés, vérzés 

léphet fel, és a légúti váladék besűrűsödhet. 

Nasalis kanüllel az alábbiak szerint becsülhetjük a FiO2-t: 

 

● 0 liter/perc: 21% (szoba levegő)  

● 1 liter/perc : 25%  

● 2 liter/perc : 29%  

● 3 liter/perc : 33%  

● 4 liter/perc : 37%  

● 5 liter/perc : 41%  

● 6 liter/perc : 45%  

 

Egyszerű arcmaszk 

6 liter/perc áramlás mellett ~35-40% FiO2-t ad, 10 liter/perc áramlás mellett ez kb.        

50%-ig emelkedik. 6 liter/perc áramlás alatt visszalégzés lehetséges. 

 

Félig-visszalégző maszk reservoir-ral 

35-60%-os oxigén frakció érhető el 6-10 liter/perc áramlás mellett, a  kilégzett 

levegő első harmada keveredhet a reservoir-ral, de a felső légutakból kilégzett gáz 

oxigéntartalma magasabb. 

 

Venturi maszk 

Színkódolt Venturi szelepeket lehet választani a kívánt FiO2 eléréséhez, 

mindegyik szelephez az előírt oxigén áramlási értéket kell biztosítani. A Venturi 

effektus miatt az összáramlás magas lesz, így a megfelelő párásítás kritikus. 

(Például a 24%-os szelephez    2 l/p oxigén áramlás van előírva, a maszkba 

összesen 51 l/p 24%-os oxigén érkezik. A 28%-os szelep esetében az oxigén 4 l/p 

összes áramlás 44 l/p) 

 

Nem-visszalégző maszk reservoir-ral 

95%-os oxigén frakció érhető el 10-12 liter/perc áramlás mellett. A két beépített 

szelep megakadályozza a szobalevegő hozzákeveredését és a kilégzett gáz 

visszalégzését. 

 

Tracheális gáz insuffláció 

A tracheába vezetett kanülön keresztül adjuk a párásított, melegített oxigént, így a 

légúti holttér és a légzési munka is csökkenthető. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otthoni oxigén kezelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos! 

 

COPD esetében mindig a 

legkevesebb hatékony  

oxigénáramlást válasszuk 

és ellenőrizzük a CO2 

szintet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne feledjük! 

 

Jó oxigén szaturáció 

mellett is lehet a beteg 

légzési elégtelen!  

 

 

 

Oxigén sátor 

Általában 1 éves kor alatt alkalmazzuk, a beteg feje köré tett oxigén sátor 

formájában.10-15 l/p oxigén áramlás mellett 80-90% FiO2 érhető el. 

 

Maszkos vagy invazív légzéstámogatás, T-darab 

A légzéstámogatás paraméterei között adjuk meg a belégzett levegő oxigén 

tartalmát is. 

 

Hyperbárikus oxigén terápia 

A magas oxigén frakciót magas nyomáson alkalmazzuk, akár a teljes testre, akár 

csak testrészre. Így emelhető az oxigén parciális nyomása a vérben. Alkalmazható 

például CO mérgezésben, keszon betegségben, lágyrész fertőzések és keringési 

zavarok esetében. 

 

III./8.1.2. Long Term Oxygen Therapy LTOT 
 

Krónikus hypoxiás betegségekben javítható az életminőség és a túlélés is, ha a 

beteg legalább 15 órán át oxigén terápiát kap, és ezáltal az  artériás vér parciális 

oxigén nyomása eléri a 60 Hgmm-t. 

Az otthoni oxigénforrás megoldható: 

● túlnyomásos palack  

● cseppfolyós oxigéntároló 

● vagy koncentrátor segítségével. 

 

III./8.1.3. Az oxigénterápia mellékhatásai, káros hatásai 
 

Oxigén adása elsősorban COPD-s betegek esetében emelheti a széndioxid szintet a 

vérben, ami akár légzésleálláshoz is vezethet. Ennek oka elsősorban az, hogy 

oxigén megszünteti a hypoxiás vasoconstrictiot a gyengén ventiláló területeken 

(alacsony dV/dQ), így növeli a holttér arányát és kedvezőtlenebb lesz a dV/dQ 

eloszlás, a magas alveoláris CO2 tartalom mintegy átsöntölődik az artériás oldalra, 

illetve csökkent az érzékenység a CO2 szint emelkedésére. 

 

Normál fiziológia is változik: 

● Extra-pulmonális 

● ↓ Erythropoiesis 

● SVR emelkedhet           

● Pulmonális 

● ↓Hypoxiás ventilációs drive 

● Pulmonális vazodilatáció→ V/Q aránytalanság→↑ Holttér arány↑ 

hyperkapnia 

● Abszorpciós atelektázia (100% mellett) 

 

Hyperoxia okozta sejtkárosodás: 

● 100% O2  12-24 órán át 

● Tracheobronchiális irritáció 

● Substernális mellkasi fájdalom 

● Száraz köhögés 

● 100% O2 >24 órán át:  

↑szabad oxigén gyökök > Antioxidáns védelem    

● membrán károsodás 

● Surfactant károsodás (csökkenés) 

● Sejt permeabilitás fokozódik 

● Sejtosztódás és növekedés gátlódik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Nukleinsav változások → sejthalál 

 

A hypoxia gyakori jelenség, mely kezelése nem tűr halasztást, ugyanakkor ne 

felejtsük el, hogy a „tünet” kezelése nem oldja meg a kiváltó problémát, sőt 

elfedheti azt. Így az oxigén kezelés megkezdésekor mindig gondoljunk a kiváltó 

okra és haladéktalanul kezdjük meg az oki kezelést. 

Ajánlott irodalom, internetes hivatkozások 

1. Lorx A., Pénzes I.: A lélegeztetés elmélete és gyakorlata, 1. kiadás 2004, 

Medicina, ISBN: 9632428838;  

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIV fizioterápiára is 

hatékony eszköz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehetséges-e kilélegezni a 

belégzési fázis alatt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden esetben 

gondoljuk át, hol 

távozik a CO2! 

 

 

 

 

III./8.2. Noninvazív lélegeztetés 
 

III./8.2.1. Definíciók 
 

Minden olyan légzéstámogatást, lélegeztetést, mely nem endotracheális vagy 

tracheosztomás tubuson keresztül történik, neminvazív légzéstámogatásnak, 

lélegeztetésnek (NIV) hívunk. Légzéstámogatásnak azt nevezzük, amikor a beteg 

spontán légzését a NIV csak támogatja, erősíti, lélegeztetésről akkor beszélünk, ha 

a beteg légzésének meghatározó részét a lélegeztetőgép végzi. Ilyen esetben a 

beteg élete a lélegeztetés megszűntével azonnal veszélyben kerül. 

 

Neminvazív lélegeztetési technikákat alkalmazhatunk fizioterápiás célra, ilyenkor 

a cél a váladékmobilizálás, recruitment, egyes tüdőterületek ventilációjának 

szelektív fokozása, légzőizomtréning, stb. Összességében elmondható, hogy mind 

energiaigényes folyamat, a gyakorlat alatt a beteg légzési munkáját jelentősen 

emeli, ezért csak időközönként rövidebb ideig alkalmazzuk. (lásd a Fizioterápiás 

fejezetben.) Jelen fejezetben csak a maszkos légzéstámogatással foglalkozunk. 

  

A NIV két fő formája a negatív és a pozitív nyomású lélegeztetés, annak alapján, 

hogy a belégzés a légköri nyomáshoz viszonyítva milyen nyomással történik.  

● Negatív nyomású lélegeztetésről akkor beszélünk, ha a belégzést a mellkas 

köré applikált szubatmoszfériás nyomással érjük el, ilyen elven működnek 

a vastüdők, illetve a mellkasra helyezhető pajzsos rendszerek. Bár a 

fiziológiás légzéshez ez hasonlít a leginkább, az intenzív osztályokon mégis 

alig használt forma, ezért részletesen nem tárgyaljuk. 

● A pozitív nyomású rendszerek esetében a légutakban valamilyen maszk 

vagy csutora segítségével hozunk létre pozitív nyomást. 

 

Monofázisú légzéstámogatás során a légzés irányától függetlenül azonos, pozitív 

nyomást alkalmazunk (CPAP), ez a NIV legegyszerűbb módja. 

Bifázisos légzéstámogatás alatt meghatározott algoritmus alapján váltakozó pozitív 

nyomást alkalmazunk (BIPAP, Bilevel). BIPAP esetében  alacsony nyomásról 

(Plow, EPAP) és magas nyomásról (Phigh, IPAP) beszélünk leggyakrabban. 

Kontrollált áramlású rendszer esetében belégzési és kilégzési fázisról beszélünk, 

belégzési fázisban csak belégzési, kilégzési fázisban pedig csak kilégzési áramlást 

enged a lélegeztetőgép. A páciens légzésének tehát alapvető feltétele, hogy a gép 

azonos fázisban váltakozzon a be- és kilégzési fázis között. 

Demand áramlású rendszer esetében nem különböztetünk meg ki- és belégzési 

fázist, hanem csak alacsony és magas nyomású fázist, minden esetben az áramlás 

az alveoláris és a légzőrendszeri nyomás közti különbség alapján alakul, tehát 

bármikor, bármilyen irányban lélegezhet a beteg.  

Aktív kilégzőszelep esetében a légzőkör belégzésben zárt, majd kilégzésben a 

lélegeztetőgép nyitja aktív módon a szelepet, így történik a kilégzés, ilyen 

rendszerrel alkalmazzák a kontrollált áramlású lélegeztetési módokat. 

Passzív légzőkör esetében a légzőkör a páciens oldalán kis mértékben nyitott, így 

folyamatos, a légzőköri nyomásnak megfelelő eleresztés alakul ki, ez biztosítja a 

CO2 eliminációt. Ilyen rendszer csak a demand áramlású rendszerekkel 

kompatibilis. Értelemszerűen az alacsony nyomásnak is magasabbnak kell lenni a 

légköri nyomásnál, hogy elkerüljük a visszalégzést.  

 

III./8.2.2. Neminvazív lélegeztetési módok 
 

Elméletileg bármilyen lélegeztetési módot alkalmazhatunk neminvazív módon, ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az a célnak megfelel. Kontrollált áramlású módoknál fontos, hogy egyéb 

tömítetlenségből adódó eleresztés ne legyen, mert az rontja a szinkronitást, 

csökkenti a légzéstámogatás effektivitását. Tekintettel, hogy ezek a módok 

lényegében azonosak az invazív lélegeztetés módjaival, ezeket ott tárgyaljuk. 

Kisebb tömítetlenséget jobban tolerálnak a demand áramlású módok, általában 

NIV céljára ezeket alkalmazzuk. 

 

CPAP 

Folyamatos, konstans pozitív nyomás, a beteg maga erejéből légzik. Növeli a 

légúti átlagnyomást, emeli az FRC-t. A ventilációt önmagában nem segíti, de az 

FRC emelésével a légzés a compliance görbe kedvezőbb szakaszra tolódhat, így 

csökkentheti a légzési munkát. Hasonlóan kedvezően hathat a légzési munkára 

autoPEEP és légúti kollapszus esetén. Befolyásolja a ventiláció és keringés 

eloszlását, csökkenti a kapilláris filtrációs nyomást az alveoláris nyomás 

emelésével. 

 

BIPAP S 

Spontán módú BIPAP, az EPAP és IPAP váltakozását a páciens légzési mintája 

(áramlás) vezérli, belégzés indulásakor a gép IPAP szintre, a kilégzés indulásakor 

EPAP szintre vált. A minőségi BIPAP gépek igen gyors és érzékeny váltásra 

képesek, minimális késlekedéssel, ez alapvető a légzési munka csökkentésében. 

Nemegyszer sok paraméter egyidejű „figyelésével” a gép előrevetíti a beteg légzési 

mintázatát, így az optimális időben tudja az alacsony- és magasnyomású fázist 

váltani. Ilyen rendszer például a digital Auto-Trak (Respironics). Amennyiben a 

beteg nem légzik, a gép nem vált magától IPAP-ra. 

 

BIPAP T 

Az EPAP és IPAP váltásait az előre beállított idő vezérli függetlenül a beteg 

légzési mintázatától. Természetesen bármely nyomásértéken a beteg a saját 

ritmusában rálélegezhet. 

 

BIPAP S/T 

Kevert mód, a gép S és T mód között automatikusan váltogat a beteg aktivitásának 

megfelelően. Ha a beteg nem vesz levegőt a beállított légzésszámnak megfelelően, 

akkor a gép T módban üzemel, ha vesz, akkor S módban. 

A fenti leggyakrabban alkalmazott módokon túl számtalan egyéb megoldás 

lehetséges, mint pl.: BIPAP PC, PAV, SIMV BIPAP, illetve a finombeállításokkal 

tovább hangolhatjuk az egyes módokat pl.: a belégzési idő minimum és maximum 

értékek közé szorításával, vagy az IPAP tidalvolumen szerinti automatizálásával. 

 

III./8.2.3. Alkalmazás eszközei 
 

A megfelelő interface-t a beteg és az effektivitásnak megfelelően választjuk ki 

(lásd 1. ábra). Alkalmazott eszköz lehet: 

● nasalis adapter (prongs) 

● orrmaszk 

● orr-szájmaszk vagy arcmaszk 

● teljes arcmaszk 

● „helmet” 

 

III./8.2.4. A NIV célja 
 

A NIV célja a légzési munka csökkentése, az alveoláris ventiláció fokozása és a 

légúti átlagnyomás emelése, miközben megfelelő FiO2-t, hőmérsékletet és 

páratartalmat biztosítunk. Ezzel biztosítjuk a megfelelő gázcserét és a beteg 



 

 

 

Mire jó a NIV? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen hosszan és meddig 

alkalmazzuk a NIV 

kezeklést? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nem effektív a NIV 

hagyjuk abba és 

légzőizomzatának pihenését, regenerálódását. 

 

Ennek megfelelően a NIV akkor hatásos, ha: 

● a légzési munka csökken (figyeljük a segédizmok használatát, a beteg által 

felvett pozíciót, a beszéd folytonosságát, esetleg direkt mérhetjük is) 

● az alveoláris ventiláció emelkedik (percventiláció emelkedik, pH 

emelkedik, paCO2 csökken) 

● és eközben a kívánt paO2-t elérjük 

 

III./8.2.5. A NIV alkalmazása 
 

Alkalmazását a kórfolyamatnak megfelelően igazítjuk, általában ha a beteg 

kifáradt, az első nap legalább 20 órát, a második nap 16 órát, majd szükség szerint 

nappal intermittálva illetve esetenként folyamatosan alkalmazzuk. Nem egy 

esetben akár napokig, 1-2 hétig is szükség lehet a folyamatos használatra. Akut 

esetben sem baj az, ha a beteg kérésének megfelelően a terápiát rövidebb időkre 

(néhány perc) meg-megszakítjuk, sokkal fontosabb, hogy a beteg kooperációját 

elnyerjük, a terápiát a beteg elfogadja. 

Leggyakoribb kórállapotok ahol a NIV javasolt: 

● COPD 

● Dekompenzált/konzervatív kezelés ellenére nem javuló légzési 

elégtelenség 7.35 alatti artériás pH mellett. 

● Légzőizom kifáradás 

● Neuromusculo-, sceletalis betegségek dyspnoes állapotai 

● Rekeszparesis 

● Izombetegségek 

● Mellkas deformitás 

● Dyspnoes restriktív betegségek 

● Tüdőtranszplantált, vagy arra váró dyspnoes betegek 

● Intenzív osztályos lélegeztetést követő korai légzésrehabilitáció, gépről való 

leszoktatás 

● Otthoni légzéstámogatásra szoruló betegek neminvazív 

légzéstámogatásának beállítása 

A NIV kontraindikációi 

● Abszolút kontraindikációk:    

● kóma 

● nyelésfunkció zavara 

● mentális zavar 

● nem kooperáló beteg (CO2 narkózisban lévő betegek kivételt 

képezhetnek) 

● arcdeformitás, akut arctrauma  

● rosszul illeszkedő maszk 

● légútvédelem miatt ET szükségessége (pl. aktív gastrointestinalis 

vérzés) 

● hemodinamikai instabilitás 

● friss nyelőcső, gyomorműtét 

● Relatív kontraindikációk: 

● angina pectoris 

● friss akut myocardialis infarktus (<2 hét) 

● jelentős váladéktermelés (váladékeltávolítás NPPV alkalmazásakor 

bronchoscopiával is történhet) 

● tömítetlenségi problémák:    

● fogatlan beteg 



váltsunk invazív módra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NIV technika ritkán 

alkalmaz  magas 

nyomást! 

 

 

 

 

 

 

 

Honnan tudjuk, hogy 

effektív a NIV kezelés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NIV akut alkalmazása 

nemegyszer több orvos- 

és nővéridőt követel 

meg, mint invazív 

lélegeztetés esetében! 

 

 

 

● Szakál 

Talán a kontraindikációknál is fontosabb, hogy hagyjuk abba és váltsunk invazív 

módra, ha: 

 

● Sürgős intubáció indikációja áll fenn: 

● Keringés vagy légzés leállás 

● Coma 

● Váladék retenció 

● Légút védelem 

● Nem javul a gázcsere vagy dyspnoe 

● Haemodinamikai instabilitás alakul ki (cardiális ischaemia, ritmuszavarok) 

● Maszkot nem tolerálja a beteg 

● 30 perc után sem javul a mentális zavar hypoxiás agitált betegeknél. 

A NIV alkalmazásánál a lélegeztetési módot és a nyomásokat a betegségnek 

megfelelően a betegre szabottan választjuk meg, általában az EPAP 3-5 H2Ocm, az 

IPAP először 8-12 H2Ocm, majd ha ez nem elégséges emelhetjük, általában          

20-24 H2Ocm-nél magasabb nyomásokat általában nem alkalmazunk. 

 

III./8.2.6. Monitorozás, betegfelügyelet 
 

A NIV kezelés kontrollja: 

● légzési munka 

○ folyamatosabb beszéd, kevésbé kényszerű ülőhelyzet, kevésbé 

aktív légzési (segéd)izomzat, légzésszám csökken, ha magas volt 

● az alveoláris percventilációt 

○  paCO2 csökken, pH emelkedik, percventiláció emelkedik 

● légúti átlagnyomás emelkedik, oxigenizáció rendeződik 

 

Ezen paraméterek monitorozása feltétlenül fontos, a kezelés elején max. 30 

percenként, míg a beteg stabilizálódik, majd később 1-2 óránként, majd naponta 

néhányszor. Ha a monitorozott paraméterekben nincsen javulás, váltsunk invazív 

módra, mert fenyegető, hogy a NIV ez esetben késlelteti a valós, effektív terápiát. 

 

A NIV technika megkezdésekor rendkívül szoros kooperációra és kölcsönös 

bizalomra van szükség az ellátó személyzet és a beteg között. Mind az orvos, mind 

a nővér részéről gyakorlatilag folyamatos jelenlétet követel meg, a maszk 

igazításához, beállításához, cseréjéhez, le- föltételhez, a gép módjának és 

paramétereinek pontos beállításához. A fulladó beteget is megnyugtatjuk, ha a 

közelben vagyunk, és a panaszaira azonnal reagálunk. Kitartó átgondolt munka 

szükséges, hogy a légzéstámogatás valóban segítse a beteget, és a dyspnoe 

mérséklődjön. Ha a beteg jobban van, egyre kevesebb beteg mellett töltött időt 

kíván meg az ellátása, később a nővéri felügyelet is elégséges, sőt krónikus 

alkalmazás mellett a beteg is kezelheti az eszközöket. Mindehhez végtelen türelem 

és megértés, a beteg válaszainak korrekt értelmezése szükséges, az erőszakosság itt 

biztos kudarcra van ítélve. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérdés 

 

Mikor szükséges gépi 

lélegeztetés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./8.3. Invazív lélegeztetés 

 
Tanulási cél 

A hallgató elsajátítja a főbb lélegeztetési módok tulajdonságait, alkalmazási területeit, 

megismerkedik a lélegeztetésben használt paraméterek jelentésével.  

 

Kompetencia  

A hallgató képes lesz megérteni a gépi lélegeztetés hatását a szervezetre, képes lesz az 

alapvető paraméterek beállítására, módosítására. Sürgős esetben a beteg igényeinek 

megfelelő respirátor terápia megkezdésére.  

 

Bevezetés  

A légzési elégtelenség az egyik leggyakoribb intenzív osztályos felvételt igénylő 

kórkép. Az intenzív osztályon kezelt betegek nagy része gépi lélegeztetést igényel. Az 

orvostechnika fejlődésével számos új lélegeztetési technika jelent meg az elmúlt 

években. Ezek rövid ismertetését és indikációs körét ismeretjük. Invazív lélegeztetés 

definíciója:endotracheális tubuson vagy tracheostomán kereszül végzett lélegeztetés. 

 

Történet 

A légzés fontosságát már az ókorban is ismerték. A 16. századtól kezdve egyre jobban 

megismerték a tüdő funkcióját a gázcserében. A légzéstámogatás az 1900-as évek 

eleje óta jelen van az orvosi gyakorlatban. Kezdetben a fiziológiáshoz hasonlóan a 

mellkas körül negatív nyomást hoztak létre a légcsere elősegítésére. Először csak az 

anesztézia során alkalmaztak légútbiztosítást, lélegeztetést. Az 1950-es években a 

skandináv polio járvány kapcsán fordult a figyelem a pozitív nyomású lélegeztetés 

irányába. Ez időre tehető a légzési intenzív osztályok megjelenése. Az elmúlt 10-20 

évben a lélegeztetés jelentős technikai fejlődésen ment keresztül. A respirátorok 

mechanikai és elektronikai működése is finomodott, a számítógép vezérelte 

algoritmusok igen pontos szabályozást is lehetővé tesznek.  

 

Gépi lélegeztetés indikációja:  

Amennyiben a beteg spontán légzése nem biztosít megfelelő oxigenizációt és 

ventillációt, vagy azt túl nagy munka árán képes csak biztosítani, pótolni kell.  

A légzési elégtelenségnek pulmonális és extrapulmonális okai lehetnek.  

 Csökkent légzési drive, tudatzavar. 

 Ventilációs elégtelenség, izomgyengeség, instabil mellkas, obstruktív 

légzészavar. 

 Hipoxiás légzési elégtelenség.  

 Gázcsere zavar, szöveti hipoxia, progresszív acidózis. 

 

Invazív lélegeztetés célja: 

Alveoláris ventilláció rendezése (pH, pCO2 normalizálása) 

Oxigenizáció javítása, oxigén kereslet és kínálat egyensúlya (sO2, pO2, CO2) 

FRC és légzéstérfogat rendezése, atelektázia megszüntetése, megelőzése 

Légzési munka csökkentése, kifáradás megelőzése, légzőizmok pihentetése 

 Nehézlégzés megszüntetése 

 Műtétekhez szükséges izomparalízis lehetővé tétele 

 Instabil mellkas stabilizálása 

 Akutan megemelkedett intracraniális nyomás csökkentése 

  

 

III./8.3.1. A légzési ciklus 
 



 

 

 

 

Kérdés 

 

Mik a légzési ciklus 

részei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lélegeztetőgépek működésének megértéséhez és a használt elnevezések 

értelmezéséhez  először a légzési ciklus felosztását kell megismerni. A légzési ciklus       

4 részre osztható: 

1. belégzési trigger 

2. belégzési ciklus (szabályzott paraméter és limit) 

3. kilégzési trigger 

4. kilégzési ciklus (szabályzott paraméter) 

 

1.Belégzési trigger (trigger) 

 

A gépi légvétel indítását szabályozza, amikor a gép kilégzésről belégzésre vált.  

Trigger lehet:  

● Idő: a belégzés indítása a beállított időközönként történik, a beteg akaratától 

függetlenül, ezért is nevezik géptriggernek.  

● Nyomás: ha a páciens a kilégzés végén még zárt szelepek mellett önálló 

légvételt indít, a légzőkörben a nyomás csökken. Amennyiben ez a 

nyomáscsökkenés meghaladja a beállított értéket a lélegeztetőgép belégzésre 

vált.  

● Áramlás: a kilégzés végén egy bazális áramlás van a légzőrendszerben. 

Amikor a beteg önálló légvételt indít az áramlás megnő, a gép ezt érzékelve 

belégzésre vált. 

● Oesophageálistrigger: a rekeszizom tájékáról elvezetett EMG jel jelzi a gépnek 

a beteg légzési kezdeményezését 

A trigger alapján elkülönítve a lélegeztetés lehet: 

● Kontrolállt (Control): csak géptrigger van 

● Támogatott (Assist): csak páciens trigger van 

● Kontrolállt/támogatott (Assist-ControlA/C): a belégzési trigger mind páciens, 

mind géptrigger lehet, de a kilégzési trigger az idő vagy egyéb gépi trigger 

 

2. Belégzési ciklus (szabályzott paraméter illetve kontroll) 

 

A gép valamilyen módon hozzájárul a beteg légvételéhez, ehhez valamilyen 

paramétert szabályoz. A szabályozott paraméter alapján megkülönböztetünk volumen 

(áramlás) és nyomáskontrollált lélegeztetést.  

A lélegeztetés során az áramlás és a nyomás egymáshoz való viszonyát a 

légzőrendszer impedanciája határozza meg. Ha az egyik paramétert kontrolláljuk, 

akkor a másik paraméter a légzőrendszer impedanciájának megfelelően fog változni. 

Ezek alapján a belégzési szabályzott paraméter lehet: 

● A nyomás:  a belégzés során a gép a belégzési nyomást szabályozza 

● És az áramlás: a gép a bevitt volument (adott ideig tartó meghatározott 

áramlás) szabályozza, ezt a gyakorlatban az áramlás szabályozásával éri el.  

A belégzési ciklus alatt szabályzott paraméter mellett figyelhetünk egy másik 

paramétert is mely a belégzési elsődleges paramétert változtatja meg szükség esetén; 

ez a limit. A limitált paraméter lehet például a nyomás, ha az áramlást szabályozzuk. 

Ilyen esetben a belégzési idő alatt a meghatározott áramlás addig áll fent, amíg a 

nyomás a limit alatt van. Ha ezt eléri az áramlás addig csökken, míg a nyomás a limit 

alá nem kerül, de a belégzési ciklus  ez esetben sem terminálódik. 

 

3.Kilégzési trigger (Cycle, vezérlés) 

 

A kilégzési trigger meghatározza, hogy a gép mikor vált belégzésről kilégzésre.  

Ezt szabályozhatja a gép és a páciens is. Ez alapján a kilégzési trigger, azaz a vezérlés 

lehet: 

● Idő: a belégzési időt állítjuk be, egyes gépeken közvetlenül állítható, másokon 

a frekvencia és az I:E (ki/belégzés) arány beállításával szabályozható.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Volumen: adott légzési térfogatot elérve kilégzés kezdődik 

● Áramlás: amikor a légzőkörben az áramlás a belégzési csúcsáramlás bizonyos 

százaléka alá esik a gép kilégzésre vált. Ez az ETS (exspiratory trigger 

sensitivity), mely normál esetben 5-20%, jelentős légúti rezisztencia esetén 

célszerű magasabb értéket választani. Bizonyos újabb gépeken manuálisan 

állítható, másokon gyári beállítás, fix.  

● Nyomás: bizonyos nyomás elérésekor, kilégzés kezdődik. Így működik a 

lélegeztetőgépek nyomás riasztása, amikor a légúti nyomás a beállított Pmax-

oteléri a szelepek kinyílnak, a belégzésnek azonnal vége szakad. 

 

4.Kilégzési ciklus 

 

Általában passzív, a nyomáskülönbség hatására a tüdőből kiáramlik a levegő. 

Alkalmazhatunk pozitív (légkörinél magasabb) nyomást ezen időszak alatt, ez a 

PEEP.  

 

III./8.3.2. Gyakran használt lélegeztetési módok és főbb jellemzőik  
 

Teljes légzéstámogatás: Kontrollált lélegeztetés (CMV Controled mechanical 

ventilation) 

 

A légzési ciklust a gép szabályozza, a beteg ezt nem tudja megváltoztatni. Előnye, 

hogy jól szabályozható a percventilláció (MV), a légzési minta, optimális esetben 

tehermentesíti a légzőizmokat, csökkenti a légzési drive-ot, ezáltal a dyspone-t, az 

agitációt és a monitorozás is egyszerűbb.  

Hátránya, hogy a beteg szedációt igényel annak minden kedvezőtlen 

következményével, nehézkesebb a váladékmenedzsment, gyakoribb a VAP és a 

légzőizom atrófia.  

 

A belégzési géptrigger az idő, a légzésszámot, belégzési időt (Ti) kell beállítani. A 

belégzési ciklusban alkalmazhatunk nyomás- ill. volumenkontrollt. A kilégzési trigger 

szintén az idő (esetleg volumen), mindenképpen gépi trigger.   

 

● PCV (Pressure control ventilation)  Nyomás kontrollált idő vezérelt 

lélegeztetés 

A belégzés során a légúti nyomás fix, a belégzés elején nagy az alveolusés a légút 

közti nyomáskülönbség, ezért az áramlás is nagy, ez a nyomás kiegyenlítődése miatt 

fokozatosan csökken, ú.n. decelerációs áramlást látunk. A TV a légzőrendszer 

impedanciájától függ, légvételről légvételre változhat, megnövekedett ellenállás vagy 

csökkent tágulékonyság esetén hypoventilláció lehet. Ezért fontos a percventilláció 

monitorozása, riasztási határ beállítása.  

 

● VCV (Volume control ventilation) Áramlás kontrollált volumen illetve idő 

vezérelt lélegeztetés 

A belégzési áramlás szabályozott, amint a célvolument eléri, illetve amint a belégzési 

idő letelt (így is ugyanaz a volumen szállítódik, hiszen adott idő alatt adott áramlás 

ugyanazt a volument eredményezi) kilégzésre vált. A beteg aktivitásának változása, 

köhögés, váladékdugó miatt a légzőrendszer impedanciája légvételről légvételre 

változhat, nagyon magas légúti nyomások is előfordulhatnak, a barotrauma veszélyét 

növelve. Ennek kiküszöbölésére fontos a nyomás riasztás (Pmax) beállítása.  

 

Lélegeztetési 

mód 

PCV VCV 

Mit állítok be PC, Ti, fr TV, fr, áramlás 

Mit TV Paw 



 

Kérdés?  

 

Mi a különbség a 

nyomás és az 

áramláskontrolált 

lélegeztetés között? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitorozok 

Áramlás változó konstans 

Nyomás konstans változó 

Előny Kevesebb barotrauma, szivárgást 

kompenzálja, betegek jobban tolerálják, a 

beteg sóhajthat nagyobb volument. 

Garantált 

percventilláció, 

pCO2 és atidal 

volumen 

jobb kontrollja 

Hátrány  Hypoventilláció lehet Magas légúti 

nyomás lehet 

Szivárgást nem 

kompenzálja 

2.táblázat 

 

● Closed-loop szabályzás 

 

A lélegeztetőgép egy paraméter monitorozása és értékelése alapján maga szabályozza 

egy másik paraméter értékét, vagyis visszacsatolás elvén működik. Ez a visszacsatolás 

lehet egy légvételen belüli is (PAV, Volumesupport) vagy légvételek közötti is. 

A légvételről légvételre történő szabályozás egyik gyakori formája, amikor 

nyomáskontrollált légvételek mellett a célvolument állítjuk be, és a lélegeztetőgép az 

előző légvételek „tapasztalatai” alapján variálja a belégzési nyomást úgy, hogy a 

kívánt volumen jusson a beteg tüdejébe. Ilyen mód: PRVC (Pressure regulated volume 

control ventillation), APV (adaptive pressure ventillation), AutoFlow. 

 

Aszisztált légvételek, támogatott spontán légzés 

 

Asziszt-kontroll mód 

Ennél a módnál a kontrollált lélegeztetéshez képest megengedjük, hogy a belégzési 

trigger pácienstrigger is lehessen. 

A gyakorlatban így használjuk a PCV és VCV módokat is. Ezek a módok lehetővé 

teszik a beteg spontán légzésindítását, de apnoe esetén is biztosítják a megfelelő 

légzést. Az asziszt/kontroll légvételek esetén a belégzési idő mindig meghatározott. 

Amikor a beteg indítja a légvételt a légúti áramlást /nyomást a beteg izomereje is 

befolyásolja, a lélegeztetőgép ezeket a légvételeket támogatja. A támogatás lehet 

volumen vagy nyomás kontrollált, vagy dual kontroll, a kettő kombinációja. Amikor a 

beteg spontán légzése hiányzik (szedáció, izomrelaxáció, apnoes periódusok) a gép 

kontrollált lélegeztetést végez, a beállított paraméterek szerint.  

 

● Beteg interaktív légvételek SIMV (synchronised intermittent mandatory 

ventillation)  

Kevert lélegeztetési mód, ahol a kontrollált légvételeket a gép a páciens saját 

légvételeihez szinkronizálja. A kontrollált légvételek lehetnek nyomás- vagy 

volumenkontrolláltak is. 

● BiPAP (Biphasic positive airway pressure), APRV 

(Airwaypressurereleaseventillation) 

Mindkét mód lényege a demand áramlású rendszer, ahol a lélegeztetőgép a nyomást 

két beállított szint között változtatja valamilyen módon. A beteg mindkét szinten 

spontán lélegezhet. Következményesen a légzéstérfogat a gépi nyomástól és a beteg 

spontán légzéstől függően változik.  

Aszisztált mód 

● Nyomástámogatás PSV (Pressure support ventillation) 

Páciens triggerelt, nyomás szabályzott, áramlás vezérelt lélegeztetés. A páciens indítja 

a légvételt, a gép ehhez egy beállított nyomást biztosít, kilégzésre a belégzési áramlás 

bizonyos szint alá csökkenésekor vált. Ez az áramlást a belégzési csúcsáramlás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arányában adják meg. (ETS exspiratory trigger sensitivity).  

● Volumentámogatás VSV (Volume support ventillation) 

Páciens triggerelt nyomás szabályzott, áramlás vezérelt módban kap a beteg levegőt, 

oly módon, hogy a cél volument állítjuk be és a gép ennek megfelelően regulálja a 

belégzési nyomást. . Típusos légvételről légvételre megvalósuló  closed-loop 

szabályzás. 

● ATC (automatic tube compensation)  

Tubuskompenzáció az endotracheális tubus rezisztenciája miatti többlet légzési 

munkát ellensúlyozza az áramlás és légúti nyomás változtatásával, virtuálisan 

„extubálja” a beteget.  

● PAV (proportional assist ventilation) 

A légzéstámogatást a beteg légvételeihez igazítja. A compliance és ellenállás 

megadását követően a légzéstámogatás mértékét a páciens mindenkori légzési 

erőfeszítéséhez illetve a mindenkori elasztikus és rezisztív nyomásesésnek 

megfelelően igazítja. Ha a beteg ventillációs szükséglete emelkedik, a támogatás is 

növekszik. Ez egy légvételen belüli closed-loop szabályzás 

 

Gázcserét segítő manőverek 

 

PEEP  (positive end exspiratorypressure) pozitiv végkilégzési nyomás 

 

Amikor a kilégzés végi nyomás a légköri nyomásnál magasabb PEEP-ről beszélünk. 

Hatásai: Jól beállított PEEP csökkent FRC-vel járó kórképekben az alveolusok 

kilégzés végi kollapszusát megakadályozza, az atelektáziát megelőzi. A kollabált 

alveolusok száma csökken, javul a V’/Q’ illesztés, csökken a holttér és a sönt. Ezáltal 

javul az oxigenizáció, alacsonyabb FiO2 elégséges a megfelelő PaO2 eléréséhez. A 

csökkenő a légzési munkával csökken az oxigénigény.  

Hátrány lehet, hogy az intrathoracalis nyomás emelésével nem megfelelően feltöltött 

betegnél csökkentheti a preload-ot, ezáltal a perctérfogatot, ezzel együtt az oxigén 

szállítást. Túl magas érték mellett a kedvezőtlen hatásai érvényesülnek. 

 

IRV (inverz ratio ventilation) 

 

A be/kilégzés arányának befolyásolásával a légzési gázeloszlás homogenitása 

javítható, a légúti átlagnyomás emelhető. Ha az I/E arány a fiziológiás 1:2 aránynál 

nagyobb IRV tendenciáról, ha 1:1 –nél nagyobb IRV-ről beszélünk.  

 

Hasra fordítás 

 

Súlyos oxigenizációs zavar esetén megkísérelhető a beteg hasra fordítása. A V’/Q’ 

eloszlás változik, az FRC emelkedik, a rekesz helyzete megváltozik, a légzés 

hatékonyságát növeli. A megváltozott testhelyzet a poszturális drenázst is elősegíti. 

Veszélye: a kanülök kimozdulásának esélye emelkedik, a hason fekvő helyzetben az 

intraabdominális nyomás emelkedhet.  Súlyos ARDS-ben az esetek egy részében az 

oxigenizációt javította, de mortalitás csökkentő hatását nem mutatták ki, ezért csak 

más kezelésre nem reagáló oxigenziációs zavar esetén javasolt.  

 

Alternatív módok 

 

HFV(high frequency ventilation) magasfrekvenciás lélegeztetés 

Több altípusa van, közös jellemzőjük a magas légzésszám és az alacsony 

légzéstérfogat. A tidal volume (TV) a fiziológiás holttérnél kisebb, a gázcsere a 

tüdőben diffúzió útján zajlik. Az alacsony TV alacsonyabb légúti nyomásokat 

eredményez. Súlyos oxigenizációs zavar, ARDS esetén alkamazott tüdőprotektív 

lélegztetési mód.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Milyen paramétereket 

állítunk a 

lélegeztetőgépen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A légzési frekvencia nagyságától függően megkülönböztetünk: 

Magas frekvenciás jet lélegeztetést: frekvencia 1,5-10 Hz, A légutak sebészetében, 

intervenciós bronchoscopia, tüdőműtétek, gégeműtétek anesztéziájában alkalmazzák.  

Magas frekvenciás oszcillációs lélegeztetést: fr. 5-50 Hz,  

A magasfrekvenciás lélegeztetés elsősorban a neonatológiában terjedt el, de 

fokozatosan megjelenik a felnőttkori légzési elégtelenség ellátásban is.  

Szövődmény: pneumothorax, légutak kiszáradása, légutak sérülése, barotrauma. 

Folyadéklélegeztetés 

A perfluorokarbonok megjelenésével az 1960-as években nyílt lehetőség először a 

folyadéklélegeztetésre. Ez a színtelen folyadék a víznél nagyobb sűrűségű, jobban 

oldódik benne a széndioxid és az oxigén. Súlyos oxigenizációs zavarban javítja a 

gázcserét. Az alveolus toborzásban is segít, csökkenti a barotraumát. Alkalmazásakor 

a mellkas röntgen a kórkép lefolyására nem alkalmazható, nem informatív. 

Használatát a módszer bonyolultsága és a költségek limitálják.  

ECMO 

Súlyos oxigenizációs és ventillációs zavar esetén extracorporalis technika 

alkalmazható.  Nagy eszközigénye, költsége és magas szövődményráta miatt 

indikációs köre limitált. 

 

III./8.3.3. A lélegeztetőgépen állítható főbb paraméterek: 
 

● Lélegezetési mód:  kontrollált – asziszt/kontroll – asziszt 

● Trigger (belégzési trigger) 

            Áramlás és nyomás trigger közül választhatunk.  

● Tidal volumen, légzéstérfogat 

            Általában 8-10 ml/kg, ARDS-ben tüdőprotektív lélegeztetéskor 6-8 ml/kg. 

● P max; A barotrauma megelőzése szempontjából fontos paraméter. Általában 

40-45 Hgmm.  

● Légzésszám  

            A  normál  légzésszám  10-15/min,  később  a  páciens  igényeinek  

megfelelően   

            a pCO2 alapján állítjuk be. 

● Ki-belégzési (I:E) arány/ belégzési idő (Ti)              

            A gép-beteg  szinkronitást leginkább befolyásoló paraméter, kontrollált 

módban 

            a belégzési időt a páciens saját belégzési idejéhez igazítjuk. Magas I:E arány       

            dinamikus hiperinflációhoz vezethet, obstruktív légúti betegségben 

szenvedőknél  

            alacsonyabb I:E javasolt. Normál érték I:E 1:2. 

● PEEP 

           A beteg állapotához mérten az ideális PEEP beállítására törekszünk.  

● Belélegzett levegő oxigén koncentrációja (FiO2) 

● A gépi lélegeztetés megkezdésekor 100%, majd a megfelelő oxigenizációt 

fenntartó értékig csökkentjük. Az oxigéntoxicitás megelőzésére cél a 60% 

alatti FiO2. 

● Riasztások 

● Hypoventilláció detektálása percventilláció monitorozásával, a barotrauma 

minimalizálása a Pmax beállításával történik.  

 

III./8.3.4. Gépi lélegeztetés szövődményei 
 

A lélegeztetés bármely szakaszában jelentkezhetnek komplikációk, melyek között 

életveszélyesek is akadnak.  

 

Intubációs szövődmények 



 

Sérülhetnek a szájüreg képletei, a gége, a hangszalagok, a trachea. Előfordulhat 

aspiráció, hipoxia. Az endotracheális tubus okozta tracheakérosodás hosszú távon 

szűkülethez  vezethet.  

 

Barotrauma 

 

A magas légúti és alveoláris nyomások következtében kialkuló strukturális sérülés 

következményeként a levegő a pleurális térbe vagy a mediastinumba jut. Ennek az 

esélyét a tüdőparenchyma már meglévő károsodása (alapbetegség), a nagy 

légzéstérfogatokkal történő lélegeztetés és a magas légúti nyomás (35 HGmm feletti 

platónyomás illetve 45 Hgmm feletti csúcsnyomás) elősegíti.  

 

Volumtrauma, VILI 

 

Tüdőparenchymát érintő kórfolyamatokban nem egyenlően érintik az összes alveolust. 

A pozitív nyomású lélegeztetés során a levegő a kisebb ellenállás irányába, az ép 

alveolusok felé áramlik inkább. Az egészséges alveolusok túlfeszülnek, gyulladásos 

mediátorok szabadulnak fel. Emellett a kollapszusra hajlamos alveolusok minden 

légvételkor ismétlődő kinyitáskor fellépő nyíróerők hatására is, lokális gyulladásos 

kaszkád indul. Minkét folyamat súlyosbítja a fennálló tüdőkárosodást.  

 

Oxigén toxicitás 

 

A magas (60% feletti) FiO2 szabadgyökök képződését serkentve szöveti károsodást 

okoz. Egyes alveolusokban reszorbciós atelektázia is kialkulhat.  

 

VAP (Ventillator.associatedpneumonia) 

 

Súlyos szövődménye a gépi lélegeztetésnek a lélegeztetéshez kapcsolódó 

tüdőgyulladás, mortalitása 30-50%. Előfordulása a lélegeztetés hosszával 

párhuzamosan emelkedik. Gyakoriak az antibiotikum-rezisztens kórokozók.  

 

Hemodinamikai hatások 

 

A pozitív mellűri nyomás hatással van a keringésre, csökkenhet a vénás visszaáramlás, 

a perctérfogat. A csökkent vese véráramlás folyadékretencióhoz vezet. Gyakoribb a 

stressz ulcus és a paralitikus ileus. A felső testfélen a csökkent vénás visszaáramlás 

intracranialis nyomásfokozódást okozhat.  
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III./8.4. Inhalációs terápia  
 

III./8.4.1. Bevezetés 
 

Az inhalációs gyógyszerbeviteli út akut és krónikus légzőrendszeri megbetegedésekben egyaránt 

jól használható. Inhalációs kezelés során a hörgőrendszerben magas gyógyszerkoncentrációk 

érhetőek el kisebb gyógyszerdózisok alkalmazása esetén is, mint szisztémás adagolás mellett, 

amellyel csökkenthetjük a szisztémás hatásokból eredő mellékhatások mértékét. Lényeges, hogy az 

inhalációsan alkalmazott szerek gyakran gyorsabban fejtik ki hatásukat, mint szisztémás adagolás 

során, a fent leírt módon csökken a szisztémás mellékhatások száma, melyek nagyon fontosak az 

akut életveszélyes állapotok (pl. az akut súlyos asztmás roham) terápiájában.  

 

III./8.4.2. Az inhalációs terápia tényezői 
 

● Az inhalációs úton alkalmazott anyagok (folyadékok, porok vagy gázok) tulajdonságai: 

 

● Az adagolószelepes inhalátorok és a gépi porlasztókészülékek nedves, a porinhalátorok 

száraz inhalációra alkalmas szereket hoznak létre.  

● A részecskék viselkedése alapján több jelenséget különböztetünk meg: 

● Impaktáció: amikor egy részecske a levegőáram irányváltoztatása ellenére, a 

tömegtehetetlenség miatt, egyenes vonalban halad tovább (>3 μm átmérőjű 

részecskék). 

● Szedimentáció (leülepedés): a gravitáció hatására jön létre (1-5 μm közötti 

részecskék). Nagymértékben függ a légzésszámtól és az inhalációt követő 

lélegzet-visszatartás időtartamától.  

● Diffúzió: az 1 μm-nél kisebb részecskék esetében jelentős. 

● A részecskék ezek mellett hajlamosak az összecsapódásra is, így a további 

viselkedésük a nagyobb szemcseméretűekéhez hasonlít. 

● A részecskék nagyságuktól függően a légutakban különböző mélységben és mértékben 

deponálódnak:  

● >8 μm átmérőjű részecskék: a garatban,  

● 5-8 μm közöttiek: a nagylégutakban csapódnak le.  

● A 0,5-5 μm közötti részecskék lejutnak a kisebb légutakba is és ott 

deponálódnak.  

● A <0,5 μm részecskék azonban nem deponálódnak, hanem változatlan formában 

távoznak kilégzés során, ezért terápiás szempontból a 0,5-5 μm közötti 

részecskék hatékonyak. 

● A részecskenagyság szempontjából kiemelendő fontosságú, hogy minél kisebb 

az inhalált részecskék mérete és minél mélyebbre megy, annál nagyobb felületen 

deponálódnak, így kisebb gyógyszerdózisok mellett érhetőek el ugyanolyan 

terápiás hatások, másrészt az egyes receptorok sűrűsége is változik a 

mélységgel. 

 

● Az inhalációs úton alkalmazott anyagok (folyadékok, porok vagy gázok) képzésének 

módja: 

 

● Vivőgázas inhalátorok (pressurized metered dose inhaler: pMDI)-toldalékkal (spacer) 

kiegészítve vagy anélkül-, illetve porbelégzők (dry powder inhaler: PDI): 

● A mai újabb generációs inhalátorok (pl. soft mist inhaler) előnyei, hogy az 

oldatokból lassú áramlású, finom gyógyszerpermetet képezve a belégzési 

erőkifejtéstől kevésbé függő módon juttatják a hatóanyagot a tüdőbe, amely 

rendkívül hasznos pl. sürgősségi esetek ellátásakor (pl. akut súlyos asztmás 



roham). 

● Gépi: 

● Kompresszoros inhalátorok: a kompresszor által előállított folyamatos vagy 

intermittáló sűrített levegő nagy sebességű áramlása a folyadékot köddé alakítja 

(a porlasztási teljesítmény típustól függően 0,18 - 0,3 ml/perc). A szemcsék 

mérete és mennyisége az alkalmazott nyomástól, és az áramlás sebességétől 

függ. 

● Ultrahangos inhalátorok: Ez az inhalátor típus az inhalációs anyagot egy 

nagyfrekvenciával rezgő kerámia segítségével képzi. A kerámia által keltett 

rezgés a közvetítő folyadékon áthaladva a porlasztandó gyógyszert apró részekre 

robbantja szét (Porlasztási teljesítmény típustól függően 0,6 - 1 ml/perc). A 

keletkező szemcsék mérete kizárólag az alkalmazott frekvenciától függ. 

 

● Az alkalmazás módja: 

 

● Elsősorban szájon át (orron át nagyobb a részecskék deponálódásának lehetősége). 

● Légzőkörbe építhető nebulizátorokkal.  

 

● A belégzési manőver 

 

● pMDI, PDI esetében:  

● A helytelen inhalációs technika mellett a gyógyszer kevésbé hatékony, vagy 

hatástalan, a mellékhatások aránya megnövekszik.  

● További problémákat okozhat, hogy a különböző inhalációs készülékek más és 

más belégzési manővereket kívánnak meg, ezért ha a beteg többféle készüléket 

használ, különösen fontos a technika rendszeres ellenőrzése. 

● Ezeket a belégzési manőver elégtelenségéből eredő problémákat igyekeznek 

kiküszöbölni azok az újabb generációs készülékek, melyek az inhalációs 

szereket a belégzési manővertől relatív függetlenül juttatják a hatás helyére (pl. 

soft mist inhaler vagy HFA-s MDI-k).  

 

● A légutak átmérője 

 

● Súlyos obstrukcióban a szűkület mértékével arányosan csökken a belégzés intenzitása, a 

megváltozik gyógyszer depozíciójának a helye a tüdőben, ezáltal csökkenhet a terápia 

eredményessége is.  

 

● Az inhaláció időtartama 

 

● A helyes technikához az inhaláció megfelelő időtartama ugyanúgy hozzátartozik, mint a 

belégzési manőver: 

● A porinhalátorok gyors és erős belégzést igényelnek. 

● Az adagolószelepes inhalátoroknál közepes erősségű, lassú, mély belégzés 

szükséges.  

● A gépi porlasztók esetében az inhalált hatóanyag mennyisége az inhaláció 

időtartamával lineárisan emelkedik. A levegő-visszatartás lehetővé teszi, hogy a 

részecskék a tüdő perifériája felé penetráljanak és letelepedjenek a gravitáció 

által. 

 

III./8.4.3. Az inhalációs készülékek jellemzői 
 

● Vivőgázas inhalátorok (pressurized metered dose inhaler: pMDI): 

 

● Az első adagolószelepes inhalációs készüléket 1956-ban fejlesztették ki. 

● Felépítésük: 



● Palack tartalma: hatóanyag, hajtógáz (jelenleg norflurán (HFA: hydro-fluoro-

alkán), korábban freon (CFC)), felületaktív szer a gyógyszerkoaguláció 

megelőzésére és a porlasztásra, kenőanyag, tartósítószer. 

● Adagolószelep: ez felelős azért, hogy használatukkor mindig ugyanakkora dózis 

szabadul fel. 

● Szájrész. 

● A gyógyszer kiáramlását a tartályban lévő nyomás és a környezeti levegő nyomása 

közötti különbség hozza létre. 

● Megfelelő használat mellett is a porlasztó típusától függően jelentős rész lecsapódhat a 

garatban. 

● A száj-, illetve garatnyálkahártyáról felszívódott hatóanyagok felelősek legnagyobb 

részt a szisztémás mellékhatásokért is, emiatt minden használat után szájöblítés, 

gargalizálás szükséges. Ennek kiküszöbölésére ma már léteznek inaktív prodrug 

formájában is inhalációs gyógyszerek, amelyek csak a hatás helyén esnek át olyan 

biotranszformáción, amely aktív metablitokká alakítja őket, ezzel elkerülhetőek a más 

hatáshelyen kiváltott nem kívánt mellékhatások. 

● Előnyük, hogy rendkívül pontos dozírozást tesznek lehetővé jól szabályozott 

részecskeméret kialakításával. 

● Hátrányuk, hogy használatuk koordinációt igényel (léteznek belégzésre induló pMDI-k 

is ennek kiküszöbölésére), illetve limitált a gyógyszerrepertoáruk. 

● Toldalék (spacer): 

● A toldalékok alkalmazásának lényege, hogy a felszabaduló hatóanyag a toldalék 

terébe jut, az áramlás sebessége jelentősen lelassul, és innen inhalálja a beteg. 

● Előnyük, hogy egyszerű az inhalációs technika: nem vagy jóval kevesebb 

koordinációt igényel a gyógyszer felszabadítása és a belégzés között; nagyobb 

arányú a gyógyszer depozíciója a tüdőben; kevesebb a lecsapódás a szájüregben, 

ebből kifolyólag kevesebb a lokális és szisztémás mellékhatás. 

● A toldalékok általában szeleppel működnek: belégzéskor a beteg a toldalék 

teréből inhalálja a gyógyszert, kilégzéskor pedig a levegő nem jut oda vissza, 

kiáramlik a légtérbe. 

 

● Porbelégzők (dry powder inhaler: PDI) 

 

● Előnyük a korábbi pMDI-k nagy részével szemben, hogy nem igényelnek olyan 

összhangot a belégzés során, ugyanis a gyógyszer belélegzésének hajtóerejét a beteg 

szolgáltatja, hajtógáztól mentesek. 

● A gyógyszert por alakban tartalmazzák. 

● Hatékonyságuk függ a beteg belégzési erejétől, azonban léteznek olyan porinhaláló 

készülékek is, amelyek alacsony belégzési csúcsáramlás mellett is hatásosak. 

● Mellékhatásaik: köhögés; szájüreg, garat infekciói; szisztémás mellékhatások az pMDI-

nél leírtakhoz hasonlóan. 

 

● Gépi gyógyszerporlasztók (nebulizátorok): 

 

● A gyógyszert kétféle úton alakíthatják inhalációs részecskékké: 

● Sűrített levegővel működőek (kompresszoros porlasztók): a hatóanyag 3-6 ml-es 

porlasztókamrában foglal helyet, melyen keresztül folyamatosan nagysebességű 

(6-8 l/min) légáramlás halad át, amely felelős az inhalációs szer kialakulásáért.  

Az alkalmazásukkal létrehozott részecskeméret változó. 

● Ultrahangos porlasztók: nagyfrekvenciájú hanghullámok segítségéve működnek. 

● Légzőkörbe is építhetőek, ezáltal gépi lélegeztetés mellett is használhatóak (elsősorban 

az ultrahangos nebulizátorok, de az összes hajtógázzal működő eszközzel be tudjuk 

juttatni a hatóanyagokat a légzőkörön keresztül is megfelelő adapter segítségével). 

● Működésüket és kialakításukat tekintve többféleképpen osztályozhatóak: 

● Légzőkörbe építhető nebulizátor esetében: respirátor szinkron (csak belégzéskor 



porlaszt), illetve respirátor aszinron (folyamatosan porlasztást biztosít). 

● A nebulizálás idejét tekintve: folyamatos (continuous; egy betápláló vezetéken 

át az oldat folyamatos adagolása lehetséges), illetve intermittáló (a 

porlasztókamra időnkénti feltöltése szükséges). 

● A működés módját tekintve: „jet-nebulizátor” (a sűrített levegővel működő), 

illetve az ultrahangos porlasztással működő nebulizátorok. 

 

III./8.4.4. Inhalációsan alkalmazott gyógyszerek 
 

● Bronchodilatátorok: 

● Rövid hatású inhalációs β2-agonisták (SABA): salbutamol, terbutalin, fenoterol. 

● Hosszú hatású inhalációs β2-agonisták (LABA): salmeretol, formoterol, indacaterol. 

● Inhalációs M3-receptor antagonista anticholinerg szerek (SAMA): ipratropium-bromid, 

tiotropium. 

● Inhalációs kortikoszteroidok (ICS):   

● Budesonide, fluticasone: aktív formában inhaláljuk őket 

● Beclomethasone, ciclesonide: inaktív, prodrug fomájában inhaláljuk őket és a tüdőben 

alakulnak át aktív metabolitokká (észteráz típusú enzimek hidrolizálják aktív 

metabolitokká őket az epitheliális sejtekben). 

● Mucolyticumok: N-acetylcistein, bromhexidin, ambroxol. 

● Inhalációs vasodilatátorok: NO/NO donorok (nitroprussid-natrium), cGMP foszfodiészteráz 

inhibitorok (pl. PDE5 inhibitor sildenafil), prosztlaglandinok (PGE1, PGI2). 

● Antibiotikumok: pl. colomycin, vancomycin. 

● Antimikotikumok: pl. amphotericin.  

● Surfactant. 

● Inhalációs anesztetikumok: desflurane, sevoflurane, isoflurane. 

  

 

 

Irodalom 

1. Walter Vincken, Richard Dekhuijzen, Peter Barnes:  How to choose inhaler devices for the treatment 

of COPD  Primary Care Respiratory Journal (2010); 19(1): 10-20 

2. Bártfai Zoltán dr: Az inhalációs terápia. Háziorvos Továbbképző Szemle 1, 162-165, 1996. 
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III./8.5. Légzési fizioterápia 

 
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 jelent meg Ausztráliában. A klinikai vizsgálatok elsőként a jól 

ismert mellkasi fizioterápiás beavatkozásokra és a pozícionálásra irányultak a súlyos 

állapotú invazívan lélegeztetett betegeknél, 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 

gyógytornász-fizioterapeutának 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. 

 

III.8.5 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 omoclaviculare-ban 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). 
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Mik lehetnek a gépi lélegeztetés 

esetleges szövődményei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./8.6. Leszoktatás 
 

III./8.6.1. Tanulási cél 
 

● Gépi lélegeztetésről történő leszoktatás nehézségeinek, és 

legfontosabb szempontjainak tárgyalása 

● Leszoktatás módszereinek megbeszélése. 

 

III./8.6.2. Bevezetés 
 

A gépi lélegetetés a légzési elégtelenségben szenvedő betegeknél életmentő 

lehet, másrészről viszont számos káros hatásával kell számolnunk. A pozitív 

nyomású lélegeztetés önmagában és tüdőkárosodást hozhat létre, 

lélegeztetett betegek körében gyakoribb a nosocomiális pneumonia 

(ventilator associated pneumonia - VAP), és hosszabb a kórházi kezelés. 

Ezért az intenzív terapeuta számára a legfontosabb cél, hogy a gépi 

lélegeztetést csak a szükséges legrövidebb ideig folytassa, a leszoktatást 

mielőbb megkezdje, és a beteget a lehető legkorábbi időpontban extubálja. 

Leszoktatásnak nevezzük a folyamatot, mely során a beteg mechnikai 

légzéstámogatását progresszíven csökkentjük, majd megszüntetjük. Sok 

esetben, elsősorban a gépi lélegeztetést rövid távon igénylő betegeknél, ez 

nem jelent külön problémát, ugyanakkor például akut légzési 

elégtelenségből felépülők esetében jelentős nehézségekel kell számolnunk. 

 

III./8.6.3. Leszoktatás feltételei 
 

Azt, hogy a beteg képes-e tolerálni a mechankai lélegeztetés megszüntetését, 

számos patfiziológiai tényező befolyásolja 

Mielőtt elkezdenénk a gépi lélegeztetésről való leszoktatást, meg kell 

vizsgálnunk, hogy a kórkép, amely a lélegeztetés indikációját jelentette, 

javult-e annyit, hogy a leszoktatás elkezdhető. Primer tüdőinzultus esetén azt 

kell eldönteni, hogy a tüdő állapota képes-e pozitív nyomású lélegeztetés 

nélkül megfelelő gázcserére. Másodlagos légzészavarok esetén, mikor a 

légzési elégtelenség hátterében több szervi elégtelenség áll (például szepszis, 

SIRS, vagy polytraumatizáció), mind a tüdő, mind az egyéb érintett szervek 

állapotát meg kell vizsgálni. Tovább komplikálhatja a képet, ha a légzési 

elégtelenség és súlyos krónikus szisztémás betegség (kongesztív 

szívelégtelenség, veseelégtelenség, vagy COPD) együttesen áll fenn, ilyen 

betegek esetében a krónikus betegségek aktuális állapotát is fel kell 

mérnünk. 

Pozitív nyomású lélegeztetés megszüntetésével következményesen csökken 

a ventilációs – perfúziós (V/Q) arány, és bár a percventiláció normál esetben 

nem változik, a légzési volumen csökkenni, a frekvencia pedig emelkedni 

fog. Nehéz azt megítélni, hogy a mechanikai lélegeztetés megszakítását 

követően, spontán légzés mellett a beteg képes lesz-e adekvát gázcserét 

fenntartani. Általánosságban azonban az elmondható, hogy amíg szerény 

gépi beállítások mellett (PEEP 5-7 vízcm, FiO2≤0.4) nem megfelelő az 

oxigenizáció és ventiláció, a leszoktatás valószínűleg sikertelen lesz.  

További fontos szempont a légzőizmok teljesítménye, illetve a rájuk háruló 

terhelés. A sikeres leszoktatáshoz elengedhetetlen a légzési izmok 



Sorlja fel azokat a tényezőket, 

melyek gépi lélegeztetés során 

károsítják a légzőizmok 

neuromuscuaris integritását! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mik a légzési nehezítettség 

fizikális jelei? 

 

 

 

 

 

 

neuromuscularis integritása. Az intenzív osztályon használt szedatív 

gyógyszerek, az alvásmegvonás, metabolikus alkalosis, valamint a 

strukturális neuronkárosodás a légzőközpont depressziója révén 

hypoventilációt eredményeznek. A pozitív nyomású lélegeztetés a szén-

dioxid szint csökkentésével, a mellkasfali izomorsó és a pulmonális feszülési 

receptorok aktiválásával szintén csökkentik a légzőközpont aktivitását. 

Coronariabypass műtétek során gyakran találkozunk a nervus phrenicus 

sérűlésével, mely következményesen magasabb rekeszálláshoz, csökkent 

maximális belégzési nyomáshoz vezet. Felhasi műtéteket követően a rekesz 

a fájdalomtól függetlenül, reflexesen magasabbra helyezkedik, ez 

következményes atelektáziát okoz, és csökkenti a vitálkapacitást. A pozitív 

nyomású lélegeztetés során a hyperinflált mellkas anatómiája a légzőizmok 

teljesítménye szempotjából kedvezőtlenül alakul. A magasabbra helyezett, 

párhuzamosan álló bordák miatt a légzőizmoknak nehezebb a csontos 

mellkas térfogatának további növelése. Emellett a nyugalmi állapothoz 

képest megnyúlt légzőizmok kontraktilitása is csökken. Tartós, kontrollált 

gépi lélegeztetés során, az immobilizált végtagizmokhoz hasonlóan, 

légzőizomatrophia alakulhat ki. Mindezek mellett a malnutritio, egyes 

gyógyszerek mellékhatásai, és metabolikus zavarok is károsan befolyásolják 

a légzőizmok állapotát és teljesítményét.  

A különböző légzészavarok a légzőizmokra fokozott terhelést rónak. 

Bizonyos kórképek során a légzési holttér a normális akár másfél, 

kétszeresét is elérheti (pédául tüdőembólia), és ezeben az állapotokban 

gyakran a tüdőcomplience is csökken. Ezek együttesen emelkedett légzési 

munkát eredményeznek. 

Mielőtt extubációra, gépi lélegeztetés megszakítására szánjuk el magunkat, 

meg kell vizsgálnunk, hogy a beteg önmaga képes lesz–e szabad légutainak 

fenntartására, illetve ha esetleges reintubációra kerül sor ismételt légzési 

elégtelenség miatt, a légútbiztosítás során kell-e nehézséggel számolnunk. 

 

III./8.6.4. Leszoktatás kimenetelének becslése 
 

A fentebb felsorolt hatások mind negatívan befolyásolhatják a gépi 

lélegeztetésről való leszoktatást, nehéz azonban objektivizálni, hogy ezen 

tényezők egyenként, valamint együttesen milyen mértékűek. Hogyan tudjuk 

eldönteni tehát, megbecsülni, hogy a leszoktatás sikeres lesz-e? 

Vérgázanlízisből számos használható adatot nyerhetünk a leszoktatás 

kimenetelét illetően. Például FiO2 ≤0.35 esetén paO2 >60 Hgmm már jó 

előrejelző tényező lehet. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a 

vérgázparamétereket csak egyénre szabottan, a gépi beállításokat és páciens 

aktuális állapotát és premorbid pulmonológiai státuszát figyelembe véve 

szabad értelmeznünk.  

Több tanulmány foglalkozik konstans (complience, vitálkapacitás, maximáls 

belégzési nyomás), valamint dinamikus (percventiláció, maximális erőltetett 

percventiláció, gyors felszínes légzés) mutatók leszoktatásban elfoglalt 

szerepével. Ezek a mérések segíthetnek a tüdő, illetve a légzőizmok 

állapotnak megítélésében, de önmagukban nem elegendők a leszoktatás 

sikerességének megítélésére. Egy jól használható, egyszerű mutató az RSBI 

(Rapid Shallow Breathing Index), mely a légzési frekvencia és a literben 

kifejezett légzési térfogat hányadosa. Spontán légzési kísérletek, valamint 

alacsony nyomású légzéstámogatás mellett 50 alatti index esetén a 

leszoktatás szinte mindig sikeres, 100 felett pedig általában sikertelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen előnyei vannak a 

trachostomának az endotracheális 

Létezik több integratív index (például CORP, PTi), mely több mutatót 

igyekszik egyesíteni, és így nagyobb pontossággal jósolja meg a leszoktatás 

sikerességét, ezek használata azonban bonyolult, összetett, így a mindennapi 

használatban kevésbé terjedtek el. 

Spontán, vagy alacsony nyomású támogatás mellett légző betegnél a 

gondosan végzett fizikális vizsgálat valószínűleg az egyik legjobb módszer a 

leszoktatás sikerességének megítélésében. Gondosan meg kell figyelni és 

időben észlelni a légzési nehezítettség korai jeleit. Észre kell vennünk az 

orrszárnyi légzést, a légzési segédizmok használatát, suprasternáls és 

intercostalis behúzódást, a bordakosár és a has paradox mozgását. Meg kell 

hallgatni a mellkast krepitációt, disztelektáziát, megnyúlt kilégzést, sípolást 

keresve. Egy perc alatti légvételek száma, valamint ennek változása nagyon 

érzékeny jele a légzési nehezítettségnek.  

 

III./8.6.5. Módszerek 
 

1. Hirtelen befejezés 

Olyan páciensek, akik csak rövid ideig igényelnek légzéstámogatást, például 

posztoperatív betegek, még nagy műtétet követően is könnyen elviselik a 

légzéstámogatás korai megszüntetését, és leszoktatási kísérlet nélkül 

extubálhatók. 

2. Spontán légzési kísérletek 

A beteget extubáció előtt megfigyeljük légzéstámogatás nélkül, spontán 

légzési kísérletek közben T-csövön, vagy gépi légzőkörön. T csővel végzett 

próba során a „T darab” egyik szára csatlakozik a tubushoz, egy a belégző-, 

egy pedig a kilégzőszárhoz. A belégzőszárra helyezett gázforrás 

áramlásának több, mint háromszor kell meghaladnia a beteg 

percventillációját, a kilégzőszárnak, pedig kellően hosszúnak kell lenni, 

hogy megakadályozzuk a szobalevegő beáramlását. A próba optimális 

időtartamára nincs merev szabály, általánosságban igaz, hogy érdemes rövid 

(öt percig tartó) próbákkal kezdeni, melyet 1-3 órás pihenés követ. A beteg 

biztonsággal extubálható, ha 30-60 perces próba végén spontán légzésre 

képes szignifikáns gázcserezavar és légzési elégtelenség jelei nélkül. Gépi 

légzőkörön történő spontán légzés során figyelembe kell venni az 

endotracheális tubus átmérőtől függő ellenállását, a párásító és a légzőkör 

ellenállását, valamint légzőkör miatt emelkedett holtteret, ezen kívül a PEEP 

szelep is jelentős plusz légzési munkát ró a betegre. Ezek miatt ezt a próbát 

mindig legalább 5-10 vízcentiméteres nyomástámogatással végezzük. 

Bármelyik próbát is végezzük, a beteget a spontán légzési kísérletek alatt 

egy orvosnak, nővérnek vagy légzésterapeutának folyamatosan, szorosan 

kell figyelnie. 

3. IMV 

Az IMV (intermittent mandatory ventilation) olyan lélegeztetési forma, ahol 

a beteg spontán lélegezhet (nyomástámogatott légvételeket vehet) és ezen 

felül periódikusan elöre meghatározott számú, szinkronizált (beteg által 

indított), kontrollált pozitív nyomású légvételeket kap a géptől. A leszoktatás 

során a kontrollált légvételek számát fokozatosan csökkentjük, miközben a 

beteg vérgázparamétereit ellenőrizzük. A leszoktatási technika előnye a 

kontrollált lélegeztetéssel szemben, hogy javul a lélegeztetőgép és beteg 

szinkronja, csökken a respirácoós alkalózis valószínűsége, gyors leszoktatást 

tesz lehetővé. Hátránya, az előző leszoktatási módhoz hasonlóan, ha a beteg 

légzési igénye nő, nincs olyan kompenzációs tartalék, ami a megnőtt 

percventilációs igényt biztosítja. Így a beteg folyamatos megfigyelést 



tubushoz viszonyítva? igényel. 

4. PSV 

Nyomástámogatott lélegeztetés során csak a beteg indít spontán légvételeket, 

melyeket a gép az általunk beállított nyomással „megtámogat”. Leszoktatás 

során a nyomástámogatás mértékét fokozatosan csökkentjük. Előnye a 

beteg-gép szinkronitás, hátránya viszont, hogy a belégzési idő nem 

kontrollált, és még megfelelő percventiláció esetén is atelektáziás 

tüdőterületek alakuhatnak ki. 

5. Tracheostomia 

Sebészi légútbiztosítási technikák több mint 5000 éve ismertek, de 

gyakorlati jelentőségük a kritikus állapotú betegek esetében, csak az utóbbi 

ötven évben vált ismerté. Egyes szerzők szerint korai (első héten elvégzett) 

tracheostomia megrövidítheti a gépi lélegeztetés idejét és csökkenti az 

intenzív osztályon töltött napok számát. Más kutatások ezt nem támasztották 

alá, sőt azt mutatták, hogy a lélegeztetés szövődményei (pneumonia, 

hangszalag sérülés, subglottikus gyulladás) is hasonló gyakoriságal forultak 

elő. Nagy előnye viszont, hogy spontán légzési kísérletek a T-darabbal 

összhasonlítva kisebb légzési munkával járnak a csökkent holttér miatt. Ezen 

felül a betegek komfortérzete és a szájhigiéné javul, a per os táplálkozás 

lehetséges, és a kommunikáció is könnyebb. 

6. Noninvazív lélegeztetés 

Közvetlenül az extubációt követő időszakban, a csökkent légzési tartalékkal 

rendelkező betegek esetében a noninvazív lélegeztetés (NIV) kedvező hatású 

lehet. Legújabb irodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy bizonyos 

kórképekben (például COPD akut exacerbációjában) a korai extubáció és 

NIV esetén ritkábban alakul ki nosocomiális pneumonia, és rövidebb a 

kórházi tartózkodás. 

 

III./8.6.6. Extubáció 
 

Az extubáció (az endotracheális tubus eltávolítása) sikeres-e, több tényezőn 

múlik.          Amellett, hogy spontán légzésre képes, fontos hogy légúti 

váladékát jól tudja expectorálni. A pozitív nyomású lélegeztetés 

megszűntetésével atelectásiás tüdőterületek alakulhatnak ki. Ezeket intenzív 

légzési fizioterápiával javíthatjuk. Sikertelenné teheti még az extubációt az, 

aspiráció, nagy mennyiségű légúti váladék, vagy gégeoedema. 

 
Irodalom 

1. Clinical review: liberation from mechanical ventilation El-Khatib 

MF, Bou-Khalil P. Crit Care. 2008;12(4):221. Epub 2008 Aug 6. 

Review 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./8.7. E learning tesztek 

 
1.  Az inhalációs terápia előnye: 

 

Soha nem szívódik fel hatóanyag a garatból, ezzel szisztémás mellékhatást okozva 

Kisebb gyógyszerdózisok mellett a hörgőrendszerben magasabb gyógyszerkoncentrációk érhetőek el, 

mint szisztémás adagolást követően 

A beteg általános állapotától függetlenül minden esetben alkalmazhatóak 

A hatóanyagok minden esetben csak a kívánt hatás helyén aktiválódnak 

 

2.  Terápiás szempontból mely részecskék a leghatékonyabbak? 

 

A <0,5  μm nagyságúak 

A >8 μm nagyságúak 

Az 5-8  μm közöttiek 

A 0,5-5  μm közöttiek 

 

3.  Mi a legfontosabb előnye az újabb generációs inhalátoroknak? 

 

Finom gyógyszerpermetet képezve a belégzési erőkifejtéstől függetlenül juttatják a hatóanyagot a 

tüdőbe 

Rendkívül olcsóak 

Teljesen kizárt, hogy a hatóanyag akár minimális része is a garatba jusson 

A garatból felszívódva szisztémásan fejtik ki a hatásukat 

 

4.  A toldalékok (spacer) alkalmazásának előnyei, kivéve: 

 

A felszabaduló hatóanyag sebessége a toldalék terében lelassul, így a beteg nagyobb hatásfokkal képes 

inhalálni 

Jóval kevesebb koordinációt igényel a gyógyszer felszabadítása és a belégzés között 

Kevesebb a lecsapódás a szájüregben, ebből kifolyólag kevesebb a lokális és szisztémás mellékhatás 

Szelepet soha nem tartalmaznak, így a beteg vissza tudja lélegezni a toldalék terébe a nem deponálódott 

hatóanyagokat, hogy ismételten belélegezze 

 

5.  Inaktív prodrug formájában alkalmazott inhalációs kortikszteroid: 

 

Budesonide 

Formoterol 

Ciclesonide 

Fluticasone 

 

6.  Az otthoni oxigénterápia (LTOT) akkor hatékony, ha a beteg az oxigént legalább 

13 órán át használja 

11 órán át használja 

15 órán át használja 

17 órán át használja 

folyamatosan használja 
 

7.  Az orrszondába adott 4 l/min oxigén mennyi FiO2-nek felel meg? 

0,33 

0,45 

0,5 

0,37 



0,47 

 

8..Mennyi oxigént adjunk a COPD-s betegnek? 

1 l/min 

0,5 l/min 

1,5 l/min 

annyit, hogy a saturáció 88-92% legyen 

annyit, hogy a saturáció 92-95% legyen 

 

9.  Melyik hamis? 

A neminvazív lélegeztetés (NIV) életmentő lehet 

A NIV kontraindikált 7,25 pH alatt 

A NIV nem javasolt COPD-ben 7,36 pH felett 

A NIV intermittáló alkalmazása is kedvező lehet akut exacerbációban 

 

10. Melyik igaz? 

Extubációs sikertelenség megelőzhető, ha a beteg a légzési elégtelenség első jeleinél megkapja a NIV 

terápiát 

Extubációs sikertelenség megelőzhető, ha a beteg rögtön elkezdi a NIV használatát, még akkor amikor 

jól van és nincsen semmilyen légzési zavara 

Extubációs sikertelenség nem megelőzhető NIV kezeléssel 

            Extubációs sikertelenség megelőzhető, ha 7,35 alatti pH-nál megkezdjük a NIV  

            terápiát 
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Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsszavak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 III./9. Vesebetegségek 

   

Tanulási cél: 

- a vesebetegségek különböző típusainak előfordulása a perioperatív időszakban, illetve az 

intenzív osztályon 

- az arra hajlamosító tényezők megismerése 

- az akut és krónikus vesebetegek klinikai jellemzőinek, stádium beosztások ismerete 

- diagnosztikus és terápiás lehetőségek áttekintése az akut és krónikus vesebetegségben 

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz különbséget tenni az akut és krónikus 

veseelégtelenség között, felismeri az annak kialakulásában szerepet játszó tényezőt/ket, meg tudja 

határozni adott beteg aktuális stádiumát, képes annak megfelelő diagnosztikus és terápiás 

megoldások mérlegelésére az intenzív osztályon, illetve a perioperatív időszakban. 

 

Bevezetés: 

A lakosság korának növekedése, az egészségügyi ellátásra jelentkező betegek állapotának 

súlyosbodása következtében egyre többször észlelhető a vesebetegség, mint kísérő vagy 

következményes elváltozás. 

A vesefunkció romlásának időbeli lefolyása szerint megkülönböztetünk akut, krónikus, illetve 

„akut a krónikuson” formát. 

Az akut veseelégtelenség jellemzője, hogy sokszor nem kerül sor annak felismerésére a 

preoperatív időszakban, illetve az intenzív osztályra való felvételt megelőzően. Feladatot a 

megelőzés, a rizikó faktorok ismerete, a felismerés és a megfelelő kezelési mód alkalmazása 

jelent. A krónikus vesebetegség általában ismert a beteg jelentkezésekor. Tudatában kell lenni 

annak, hogy a szervek közötti szoros kapcsolat miatt idővel egyéb szervek is érintetté válnak (pl.: 

cardiorenális, renopulmonális syndromák). Feladatot a szervezet egyensúlyának megőrzése, a 

kísérő betegségek egyidejű figyelembe vétele jelent. A krónikus vesebetegeknél gyakran alakul ki 

az úgynevezett „akut a krónikuson” jelenség, azaz a már sérült funkciójú vese működése egy 

külső behatásra hirtelen tovább romlik. 

A vese működési zavarának felismerését követően a vese állapotának felmérésére, annak 

követésére, a további romlás megelőzésére illetve a szükséges terápiás beavatkozások 

kivitelezésére kell törekedni. 

A megfelelő kockázat felmérés segít a beteg hiteles felvilágosításában, abban, hogy a beteg maga 

dönthesse el vállalja-e a beavatkozással járó esetleges következményeket, akár a hosszú távú 

krónikus dialízis (HD) lehetőségét is. 

 

Keresési kulcsszavak: 

akut veseelégtelenség, krónikus veseelégtelenség, rizikó faktor, biomarker,  vesepótló kezelés 

 

Tanulási időszükséglet:    6 óra 

 

Tartalomjegyzék 

III./9.1.    Akut veseelégtelenség  

III./9.1.1.  Epidemiológia 

III./9.1.2.  Pathofiziológia 

III./9.1.3.  Veseelégtelenség kialakulásában szerepet játszó tényezők 

III./9.1.4.  Akut veseelégtelenség definiciója, besorolása 

III./9.1.5.  Vese működésének vizsgálatára szolgáló eljárások 

III./9.1.6.  Akut veseelégtelenség megelőzése 

III./9.1.7.  Akut veseelégtelenség kezelése 

III./9.2.    Krónikus veseelégtelenség   

III./9.2.1.  Végstádiumú vesebetegség előfordulása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III./9.2.2.  Krónikus veseelégtelenség súlyossági fokának besorolása 

III./9.2.3.  Végstádiumú vesebeteg jellemzői     

III./9.3.    Élettani változások veseelégtelenségben 

III./9.4.    Farmakokinetikai és farmakodinámiás változások veseelégtelenségben  

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Kérdés 
 

Milyen mértékű a kórházban 

ápolt betegek között az akut 

veseelégtelenség 

kialakulása? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Melyek a vesekárosodás 

alapvető mechanizmusai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./9.1. Akut veseelégtelenség 
 

III./9.1.1. Epidemiológia 
 

Közel 30 000 kórházban ápolt beteg elemzése kapcsán 5,7 % százalékuknál 

észleltek akut veseelégtelenséget. Az esetek közel felében szeptikus shock, majd 

nagy sebészeti műtétek, kardiogén-, illetve hypovolaemiás shock állt kialakulás 

hátterében. Az akut veseelégtelen betegek közel kétharmada részesült vesepótló 

kezelésben, míg egyharmaduk konzervatív terápiában. Az akut 

veseelégtelenséggel is rendelkező betegek kórházi halálozása 60,3% volt. A 

túlélők 13,8% szorult még vesepótló kezelésre az intenzív osztályról való távozást 

követően. 

 

III./9.1.2. Patofiziológia 
 

A vese a szervezet egyik legjobban perfundált szerve. A kéreg és a velőállomány 

között nagy eltérés van a keringő vérvolumen és a működéshez szükséges oxigén 

felhasználás tekintetében. A vese vérkeringéséből (RBF) túlnyomórészt a 

kéregállomány részesül a legnagyobb mértékben, miközben az oxigén igénye a 

velőállománynak a legnagyobb. Minden, a vese vérkeringését befolyásoló 

tényező elsősorban a velőállományra fejti ki hatását. Már 40%-os RBF csökkenés 

akut veseelégtelenséghez vezethet. 

A perioperatív vesekárosodás két fő alapvető mechanizmus, az ischaemia-

reperfúzió, illetve a nephrotoxikus hatások útján alakul ki. A leggyakrabban 

szerepet játszó tényezők a hypoperfúzió, a gyulladási folyamatok, és 

atheroembólia. 

 

III./9.1.3. Veseelégtelenség kialakulásában szerepet játszó tényezők 
 

A betegfüggő rizikótényezők általában a beteg általánosan csökkent rezerv 

kapacitására, fiziológiai állapotára, és egyéb kórfolyamatokra vezethetőek vissza. 

A kor előrehaladtával csökken a működőképes nephronok száma. A diabeteses 

betegeknek is, főleg a hosszú ideje inzulinra szorulóknak csökkent a vese rezerv 

kapacitása. 

Bármely csökkent perctérfogatra utaló jel, egyidejűleg a vese csökkent 

perfúziójára, és ez által a beszűkült rezerv funkcióra is utal.  Ezzel a tényezővel 

kell számolni a renális artéria stenózisára utaló radiológiai elváltozásoknál is. 

A vesefunkciót nagymértékben befolyásolja minden olyan kóros elváltozás, 

amely fokozza a vese oxigén szükségletét.  Ide tartoznak például 

májelégtelenségben a bilirubin és egyéb metabolitok felszaporodásával együtt 

járó folyamatok a  trauma, égési sérülés, illetve nagy vérzéssel járó kórfolyamatok 

esetén, a felszabaduló myoglobin, és hemoglobin. Szepszisben és bél 

ischaemiában a felszabaduló endotoxin indítja el a folyamatot, amelynek 

következménye a vese perfúzió romlása. 

 

[[1_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Veseelégtelenség kialakulásában szerepet játszó, betegfüggő 

tényezők]] 

 

Bármely diagnosztikus eljárás alatt adott kontrasztanyag komoly szerepet játszhat 
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a veseelégtelenség felléptében. Számos gyógyszer, mint az aminoglycosidok és 

nem steroid gyulladásgátlók a hypoxiás vese működését ronthatják, míg a 

krónikusan alkalmazott angiotensin-convertase enzim (ACE) gátlók a perfúzió 

csökkenésére adott kompenzatorikus választ akadályozzák meg. 

 

[[2_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Veseelégtelenség kialakulásában szerepet játszó közvetlen 

tényezők.]] 

 

III./9.1.4.  Akut veseelégtelenség definiciója, besorolása 
 

Az elmúlt évek eredménye az akut veseelégtelenség egységes definiciójának, és 

súlyossági fokának besorolására szolgáló rendszerek megteremtése. 

 

Akut vesesérülés/elégtelenség (AKI) definíciója: A veseműködés hirtelen                   

(48 órán belüli) csökkenése, amely a szérum kreatinin abszolút értékének≥0.3 

mg/dl                   (≥26.4 µmol/l) emelkedésében, a szérum kreatinin≥50% (1.5 

szeres az induló értékről) emelkedésében vagy a vizeletkiválasztás csökkenésében 

(bizonyított oliguria, kevesebb mint 0.5 ml/kg hat órán át) nyilvánul meg. A fenti 

definició csak kellő folyadék terápia és egyéb külső, a vizelelelválasztását 

befolyásoló ok kizárását követően alkalmazható. 

 

Az akut veseelégtelenség súlyossági fokának besorolására szolgáló rendszer: 

Az akut veseelégtelenség súlyosságának jellemzésére szolgálnak az úgynevezett 

RIFLE kritériumok (Risk, Injury, Failure, Loss, End Stage Kidney Function), 

illetve azok módosítása. A RIFLE beosztás klinikai alkalmazhatóságát számos 

tanulmány igazolta. 

 

[[3_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra: RIFLE kritériumok]] 

 

III./9.1.5. Vese működésének vizsgálatára szolgáló eljárások 
 

Hagyományosan a serum kreatinin és urea értéke, valamint a vizelet 

mennyiségének időarányos mennyisége segít tájékozódni a vese működésének 

megítélésében. 

A szérum kreatinin összefüggést mutat a korral, nemmel, alkattal és a 

táplálkozással. Értéke időben eltolva (24-28 óra), és nem egyenes arányban jelzi a 

veseműködés romlását. 

Az urea értékét számos tényező, így a nagy mennyiségű fehérje bevitel, vagy 

fehérje bomlás (szepszis, égés, trauma), gastrointestinális vérzés, gyógyszeres 

terápia (például steroid) befolyásolja. 

A veseműködésének legfontosabb jelzője a glomeruláris filtrációs ráta ( GFR). 

Mértéke jellemzi legjobban a veseműködését, és a rezerv kapacitását. A klinikai 

gyakorlatban a glomeruláris filtrációs rátát a kreatinin clearance értékével 

becsüljük meg, amely a 24 órás vizeletgyűjtésen alapuló vizsgálat. A becsült GFR 

számítására legelfogadottabb a módosított Cockroft-Gault egyenlet. 

Az utóbbi időben nagy erőfeszítések történnek a vesefunkció romlását minél 

korábban, és mértékét minél hitelesebben jelző vizsgáló módszerek, az 

úgynevezett biomarkerek irányába. 

 

III./9.1.6. Akut veseelégtelenség megelőzése 
 

Az akut veseelégtelenség megelőzésére szolgáló eljárások célja egyrészt a 

vesefunkció megőrzése, az akut veseelégtelenség szövődményeinek kivédése, 
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másrészt a halálozás, illetve a krónikus vesepótló kezelés esélyének csökkentése. 

 

A konzervatív technikák közé tartozik a megfelelő hydráltság, a folyadékhiány 

elkerülése, a vese perfúziós nyomásának fenntartása, valamint a nephrotoxikus 

tényezők kivédése. 

Az intravaszkuláris folyadék megfelelő mennyisége alapvető szerepet játszik a 

vese működésének megőrzésében. Az isotoniás oldatok igazoltan előnyösebbek a 

hypotoniás oldatokkal szemben. A keményítő oldatok és a fiziológiás sóoldatok 

használata során fellépő metabolikus hyperchloraemiás acidózis vesekárosító 

hatásával mindig számolni kell. 

A vese kielégítő perfúziós nyomásával kapcsolatban nincs abszolút szám, 

egyénenként eltérő az érték, amely fenntartja a vese perfúziós nyomását. 

A leggyakrabban alkalmazott nefrotoxikus szerek az aminoglycosidok, 

amphotericin B     és a kontrasztanyagok. Az amynoglicosidok használata során 

előnyösebb a vese szempontjából, ha azt napi egyszeri dózisban adagolják. Az 

amphotericin B lipid formája kevésbé károsítja a vesét. A kontrasztanyagok 

használatára vonatkozóan a legkisebb szükséges mennyiségben, jódmentes, iso-

osmolaris típus javasolt. 

 

Az elmúlt időszak nagyszámú betegcsoporton végzett, randomizált klinikai 

tanulmányai számos, több évtizede - leginkább a kacsdiuretikumok és a dopamin 

agonista szerek preventív használata kapcsán - fennálló tévhitet döntöttek meg. 

Miközben a kacsdiuretikumoknak fontos szerepe van a folyadék túltöltés 

megszüntetésében, kimondható, hogy a vese védelmében, illetve az oliguria 

elkerülésében nincs kimutatott pozitív hatásuk. 

A rendelkezésre álló klinikai tanulmányok nem támasztják alá tényekkel, hogy az 

alacsony dózisú dopamin alkalmas lenne a vese védelmére, csökkentené a 

vesepótló kezelések iránti igényt, illetve a mortalitást. 

Egyértelműen bizonyított, hogy az N-acetylcystein használata előnyös 

kontrasztanyag indukálta vese károsodás megelőzésére. Használata biztonságos, 

olcsó, azonban nem helyettesíti a kielégítő folyadékpótlást isotóniás oldatokkal. 

Ismert tény, hogy a kontrasztanyag dializálható. Ennek ellenére még nincs 

elegendő tény annak kimondására, hogy a profilaktikus isotoniás haemofiltráció 

alkalmas lenne a kontrasztanyag károsító hatásának megelőzésére. 

 

[[4_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 4. ábra: Akut veseelégtelenség megelőzése]] 

 

 

III./9.1.7. Akut veseelégtelenség kezelése 
 

Számos tanulmány igazolta, hogy a vesepótló kezelések befolyásolják magának 

az akut veseelégtelenségnek is a kimenetelét, lehetőséget adnak az abból fakadó 

mortalitás csökkenésére. A vesepótló kezelések nem az oki, hanem az 

életfunkciókat támogató kezelések közé tartoznak. 

A mai ismereteink szerint a legfontosabb eldöntendő kérdések közé a vesepótló 

kezelés indikációja, megkezdésének ideje, illetve a választandó kezelés típusa, 

dózisa tartozik. 

A konvencionális indikációk körébe a folyadék túltöltés, hyperkalaemia (K > 6,5 

mmol/l),  metabolikus acidózis (pH < 7,1), urémiás tünetek, és a méreganyagok 

szintjének progresszív emelkedése tartozik. 

A vesepótló kezelések kivitelezésének számos módja van, mint: intermittáló 



haemodialysis (IHD), lassú elnyújtott napi dialysis (SLED), peritoneális dialízis 

(PD), vagy a folyamatos technikák (CRRT). 
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III./9.2. Krónikus veseelégtelenség     
 

III./9.2.1. Végstádiumú vesebetegség előfordulása 
 

Magyarországon, hasonlóan a világ többi országához az elmúlt években nőtt a 

végstádiumú vesebetegek száma. Egy millió lakosra vetítve 139 a végstádiumú 

vesebetegek előfordulása (2004-es adat). Fontos annak ismerete is, hogy a 

végstádiumú vesebetegségek legfőbb oka jelenleg a diabetes mellitus. Az ismert okok 

közül ezt követi a hypertónia, glomerulonephritis, krónikus pyelonephritis, illetve a 

polycystás vesebetegség. 

A fenti adat is alátámasztja a tényt, hogy egyre több krónikus, illetve végstádiumú 

vesebeteggel találkozunk az aneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban. 

 

III./9.2.2. Krónikus veseelégtelenség súlyossági fokának besorolása 
 

Nemzetközileg elfogadott rendszer alapján 5 súlyossági fokozatba soroljuk a krónikus 

vesebetegeket a glomeruláris filtrációs ráta (GFR) alapján.    

 

[[5_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 5. ábra: Krónikus vesebetegek súlyossági fokának besorolására szolgáló 

pontrendszer]] 

 

III./9.2.3.Végstádiumú vesebeteg jellemzői 
 

A krónikus vesebeteg hosszú anamnézissel rendelkezik, számos gyógyszert szed 

rendszeresen, és a krónikus vesebetegséghez vezető, vagy annak következményeként 

kialakuló egyéb súlyos szisztémás megbetegedéssel bír. 

Vesepótló kezelés indikációját a GFR<15 ml/min képezi. 

A krónikus vesebeteg ellátása komoly kihívást jelent az aneszteziológus és intenzív 

terápiás szakember számára. A csökkent működésű vese funkció önálló rizikó 

tényezője a posztoperatív akut veseelégtelenség kialakulásának, a műtéti halálozásnak. 

Az utóbbi évek során került felismerésre, hogy a férfiak körében gyorsabb a nem 

diabetes eredetű krónikus vesebetegség progressziója. 
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III./9.3. Élettani változások krónikus veseelégtelenségben 
 

III./9.3.1. Cardiovasculáris megbetegedések 
 

A cardiovasculáris megbetegedések képezik a legfőbb halálokot (50%) a krónikus 

vesebetegek körében. 

A krónikus vesebetegekre jellemző hypertónia növeli az érrendszeri megbetegedések, 

a cardiomyopathia, illetve a stroke kialakulásának rizikóját. A súlyos hypertónia 

hátterében leginkább akut folyadék többlet, a gyógyszeres kezelése elégtelensége, 

illetve az alap betegség következtében a gyógyszerek felszívódási zavara állhat. 

A coronaria megbetegedések (végstádiumú vesebetegek 40%-a) mellett számolni kell 

ritmuszavarok, billentyűmeszesedések, cardiomyopathia (urémiás, hypertenzív), 

valamint bal kamra hypertrophia gyakoribb előfordulásával is a krónikus vesebetegek 

körében. A coronária betegséggel szövődött végstádiumú vesebetegek körében 40%-

ban észlelünk silent ischaemiát. Felderítését nagymértékben nehezíti, hogy terheléses 

EKG vizsgálatuk nehezen kivitelezhető. Fontos annak az ismerete is, hogy az arterio-

venosus fistula maga akár 30%-al is megnövelheti a kamrák volumenterhelését. 

A hosszú ideje arterio-venosus fistulán át heamodyalizált betegek körében 40%-os a 

pulmonális hypertónia megjelenése. A peritoneálisan dializált betegekre nem 

jellemző kialakulása. A pulmonális hypertónia reverzibilis, oka még nem tisztázott. 

A megfelelő dialízis terápiában részesülő betegek körében ritka az urémiás 

pericarditis előfordulása. Általában az alul dializált betegeknél lép fel. A kialakuló 

pericardiális folyadék gyakran haemorrhagiás eredetű. 

  

III./9.3.2. Elektrolit és sav-bázis eltérések 
 

A krónikus vesebetegek jellemzője a szérum kálium emelkedett volta, a hígulás 

következményeként fennálló alacsony nátrium, a valamint a mellékpajzsmirigy 

fokozott működése miatt csökkent kálcium és emelkedett foszfát érték. Szinte mindig 

észlelhető bizonyos mértékű acidózis. 

Asystolia előzetes EKG eltérések nélkül is bármikor felléphet. A krónikus 

vesebetegek körében ritkán, de előfordulhat hypokalaemia. Általában a csökkent 

bevitel, fokozott diuretikus terápia, illetve gastrointestinális rendszeren át létrejövő 

veszteség az oka. 

A kálcium és foszfát anyagcsere zavara miatt fokozott a lágy szövetek és az érfal 

kalcifikációja. Ez az egyik oka a nagymértékű coronária elmeszesedésnek a krónikus 

vesebetegek körében. 

 

III./9.3.3. Vérképző rendszer eltérései 
 

Az eritropoetin hiányból, a vörösvértestek rövidebb életidejéből és a gastrointestinális 

felszívódási zavarokból fakadóan általában normochrom normocytás anémia 

észlelhet. 

Az urémiás coagulopathia több tényező együttes következménye. Alapvetően a 

thrombocyta III-as faktor csökkent működése a fő ok. Szerepet játszik benne az 

érfalak által termelt fokozott mennyiségű prostacyclin, illetve a von Willebrand 

faktor működésének zavara is. Ennek megfelelően egyedül a vérzési idő nyúlik meg, 

míg a thrombocyta szám, az INR, APTT, véralvadási faktorok szintje normális 

értéket mutat. A megnyúlt vérzési idő nem aránylik a vérzésből fakadó 



megbetegedések előfordulásával. Az urémiás betegek hajlamosak sebészi, 

gastrointestinális, koponyaűri vérzésre, valamint a pericardium bevérzésére. 

Az urémiás coagulopathia legfőbb, de nem teljes ellenszere a dialízis terápia maga. 

Thrombocyta adása nem javítja a véralvadást. Aktív vérzés esetén, a perioperatív 

időszak bármely szakaszában az alábbi konzervatív terápiák alkalmazhatók. 

A leggyorsabb hatású a Magyarországon az utóbbi időben nehezen elérhető 

krioprecipitátum, a deamino-8-D-arginin vasopressin (DDVAP), valamint a konjugált 

ösztrogének. 

 

[[6_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 6. ábra: Urémiás coagulopathia konzervatív terápiája I.]] 

 

[[7_abra_3_9_1_fejezet.jpg 

felirat: 6. ábra: Urémiás coagulopathia konzervatív terápiája II.]] 

 

A betegek sokszor a veseelégtelenséghez vezető alapbetegségük miatt tartós 

antikoaguláns és thrombocyta aggregáció gátló kezelésben részesülnek. Ezen szerek 

dózirozása során mindig figyelembe kell venni a veseműködés hiányát, vagy nagyon 

beszűkült voltát. 

 

III./9.3.4. Gastrointestinális eltérések 
 

A krónikus vesebetegek hajlamosak gastritisre, fekély betegségre, a gastrointestinális 

rendszer bármely szakaszán fellépő mucosa sérülésre. 

 

III./9.3.5. Immunrendszer csökkent működése 
 

A krónikus vesebeteg vezető haláloka a szepszis. Ennek hátterében a humorális és 

sejt-közvetített csökkent immunválasz áll. Mindezek ellenére a tanulmányok jelentős 

része nem tudta kimutatni, hogy a sebfertőzésben kockázati tényező lenne a krónikus 

vesebetegség megléte. 

A krónikus vesebetegek között magas a hepatitis B és C fertőzés előfordulásának 

aránya. Mindig számolni kell ezzel a ténnyel az ellátásukat végző egészségügyi 

dolgozóknak. 

  

III./9.3.6. Tápláltság 
 

A végstádiumú vesebetegek 20%-ra jellemző a hypoproteinaemia és 

hypalbuminaemia, valamint az alultápláltság. A csökkent tápláltságban az 

azotémiából fakadó étvágytalanság, a vízben oldódó vitaminok hiánya és a 

dialízisekkel való eltávolítása, valamint a proteinuria játszik szerepet. 

Jellemző a krónikus vesebetegekre a fokozott perifériás inzulin rezisztencia, valamint 

a csökkent lipoprotein lipase aktivitás, amelyek a cukor és zsíranyagcsere zavarát 

okozzák. 

  

III./9.3.7. Idegrendszeri eltérések 
 

Mind a perifériás, mind a központi és a vegetatív idegrendszer zavara előfordul a 

krónikus vesebetegek körében. Csak a műtéti beavatkozást megelőzően fel nem 

ismert veseelégtelenség, illetve nem megfelelő dialízis kezelés esetén fordulhat elő 

urémiás eredetű központi idegrendszeri zavar (aluszékonyság, zavartság, görcsök). 

A perifériás zavarok gyakoriak, általában a sensoros működés érintett. 

A vegetatív idegrendszer zavarának következménye az ortostaticus hypotónia, a silent 

myocardiális ischaemia. Az anesztézia során mindig számolni kell a gastroparesisből 

fakadó lassult gyomorürüléssel, valamint az anesztetikumokra adott keringési válasz 



hiányával. 
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III./9.4. Farmakokinetikai és farmakodinámiás változások 

veseelégtelenségben 
 

Gyógyszerek hatása krónikus vesebetegségben 

 

A krónikus vesebetegekben mind a pharmakodynamikája, mind a 

pharmacokinetikája megváltozik egyes gyógyszereknek. 

A vízoldékony szerek a krónikus vesebetegség súlyosságától és 

pharmakológiai tulajdonságuktól függő mértékben ürülnek a vesén át a 

szervezetből. Egyes gyógyszerek, mint a digoxin, bizonyos antibiotikumok 

(aminoglycosid, vancomycin, cephalosporin, penicillin) és relaxánsok 

(gallamin) űrítése teljes mértékben vesefüggő, míg más szereké csak 

részlegesen (atropin, glycopyrrolat, neostigmin, pancuronium, vecuronium, 

amrinon, milrinon, phenobarbital). 

Az anesztéziában használatos szerek közül a thiopental és a 

benzodiazepinek erősen kötődnek a fehérjékhez. Urémiás beteg 

anesztéziája során két tényezővel kell számolni használatukkor. 

Egyrészt megemelkedik a szabad, fehérjéhez nem kötött koncentrációjuk, 

másrészt a folyadékterek eltolódása miatt megnőhet a felezési idejük. 

A lipidoldékony szerek a májban bomlanak és vízoldékony metabolitjaik a 

vizelettel ürülnek. Krónikus vesebetegségben számolni kell az aktív 

metabolitok fokozott, akár toxikus mértékű jelenlétével. Ide tartoznak a 

morphin, diazepam, midazolam, pancuronium, procainamid. 

A gyógyszerek adagjának megválasztásakor figyelembe kell venni a 

krónikus vesebeteg általános állapotát, izomtömegét is. 

 

 

Ajánlott irodalom: 

 

Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, et al: Acute renal failure: Definition, 

outcome measures, animal models, fluid therapy and information 

technology needs. The Second International Consensus Conference of the 

Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care 2004; 8:R204-

R212 

 

Parikh CR, Devarajan P: New biomarkers of acute kidney injury. Crit Care 

Med 2008; 36: S159-165 

 

Mora Mangano CT, Hill CC, Chow JL: Risk Assessment and Perioperative 

Renal Dysfunction, Perioperative Medicine: Managing for Outcome 89-

103, Saunders Elsevier, 2008 

 

Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al: Acute Kidney Injury Network: 

Report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit 

Care 2007;11:R31 

 

 

Hivatkozások: 

www.uptodate.com 

www.ADQI.net 

 



 

  

  

III./9.5. E-learning-teszt    
 

1. teszt 

Vesefunkció elégtelenségének formái kialakulásuk ideje szerint: 

 

a., AKUT: sokszor nem kerül felismerésre a műtét előtt 

b., KRÓNIKUS:  idővel egyéb szerveket is érint 

c., „ACUTE on CHRONIC”: Először akutan, majd idővel lassan (krónikusan) tovább romlik a vese működése.  

 

2. teszt 

Urémiás pericarditisre igaz: 

 

a., Általában „alul dializált” betegekben lép fel 

b., Gyakran haemorrhagiás eredetű 

c., Legfőbb terápiája a pericardiocentezis 

 

3. teszt  

Haemodialízis indikációja a közvetlen preoperatív időszakban: 

 

a., Hyperkalémia: > 6 mmol/l 

b., Nagy mértékű folyadék többlet 

c., Súlyos acidózis: pH < 7,1,  

d.,  Kreatinin: ≥1000 µmol/l,  

e.,  Urémiás tünetek: megléte, vagy kialakulásának veszélye. 

 

4.teszt 

Az akut veseelégtelenség kialakulására igaz: 

 

a., 30 000 kórházban ápolt betegek elemzése kapcsán 5,7 %-nál lépett fel veseelégtelenség 

b., az akut veseelégtelen betegek közel kétharmada részesült vesepótló kezelésben 

c., a kórházban kezelt betegek 30%-ban lép fel akut veseelégtelenség 

d., az akut veseelégtelen betegek 100%-a kell, hogy vesepótló kezelésben részesüljön 

 

5.teszt 

Akut vesesérülés/elégtelenség (AKI) definíciójára igaz :  

 

a., a veseműködés fokozatos csökkenése 

b., a veseműködés hirtelen (48 órán belüli) csökkenése, amely a szérum kreatinin abszolút értékének ≥ 26.4 

µmol/l emelkedésében, a szérum kreatinin ≥ 50% emelkedésében vagy a vizeletkiválasztás csökkenésében 

(bizonyított oliguria, kevesebb mint 0.5 ml/kg hat órán át) nyilvánul meg.  

c., a veseműködés hirtelen (48 órán belüli) csökkenése, amely a szérum kreatinin abszolút értékének ≥ 100 

µmol/l emelkedésében nyilvánul meg.  

d., A fenti definició független a folyadék terápiától és egyéb külső, a vizelelelválasztását befolyásoló októl. 

 

6. teszt 

Akut veseelégtelenség (AVE) intenzív osztályon való előfordulásának mértéke: 

 

a., 20% 

b.,  6% körül 

c., 72% 

d., 2% 



 

 

7. teszt 

Akut veseelégtelenség beosztására szolgál: 

 

a.,  RIFLE 

b., Cystatin C 

c., CKD klasszifikáció 

d., KIM-1 

 

8.teszt 

Akut veseelégtelenség intenzív osztályon való előfordulásának mértéke nem függ: 

 

a., a beteg populációtól 

b., akut veseelégtelenség definiciójától 

c., a vizsgált időintervallumtól 

d., akut légzési elégtelenség felléptének okától 

e., beteg korától 

 

9.teszt 

Mely gyógyszerek űrítése teljesen vesefüggő? 

 

a., digoxin 

b., penicillin 

c., atropin 

d., phenobarbital 

 

10. teszt 

Végstádiumú vesebetegekre jellemző 

 

a., hyperalbuminaemia 

b., hypalbuminaemia 

c., perifériás inzulin rezisztencia fokozott 

d., lipoprotein lipase aktivitás fokozott 

 

 



 

 
 
 
 

Cél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés 

 

 

 

 

 

III./10. Fertőző betegségek 
 

Tanulási cél:  
Megismertetni a hallgatóval azokat a gyakori és ritka infekciós kórképeket, amelyek a legnagyobb 

intenzív terápiás kihívásokat jelentik. 

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz felismerni a leggyakoribb életveszélyes, 

területen szerzett fertőzéseket, valamint az egyes szervrendszereket közvetlenül érintő, gyulladásos 

kórképeket mind egészséges, mind sérült immunrendszerrel rendelkező betegek esetén. 

 

Bevezetés: 

 

A fertőző betegségek definiciója: 

„Specifikus fertőző ágensek vagy azok toxikus termékei által okozott megbetegedés, melyet az adott 

kórokozónak vagy annak valamilyen termékének egy fertőzött személyből, állatból, vagy 

rezervoárból egy arra fogékony gazdaszervezetre vagy gazdaszervezetbe való közvetlen vagy 

közvetett átjutása hoz létre. Azok a betegségek, amelyek a kórokozók gazdaszervezeten kívül 

képződött toxinjainak a gazdaszervezetbe való bejutását követően alakulnak ki szintén a fertőző 

betegségek közé sorolhatók, bár a gazdaszervezet tényleges fertőzése nem következik be (pl. 

botulizmus, staphylococcus exotoxin okozta ételmérgezés).” 

 

A fertőzéses kórképek ellátása során nagy jelentősége van a gyors felismerésnek, diagnosztikának, 

differenciál diagnosztikának, valamint terápiás beavatkozásnak. Sokszor a fenti folyamatok 

párhuzamosan kell, hogy történjenek.  

Az egészséges immunrendszerű felnőtt lakosság körében az infekciós kórképek előfordulásának 

számát, amely évről évre változik számos tényező befolyásolja. Többek között a gyerekközösséggel 

való fizikai kapcsolat, a légzőrendszeri kórokozók virulenciája, előfordulása, az egyéni stressz 

mértéke, valamint egyéb az egészségi állapotot befolyásoló tényezők. 

A fertőzés lehet egyszeri és visszatérő. A visszatérő fertőzések mögött általában anatómiai, vagy 

valamely kísérő, fertőzésre hajlamosító betegség szerepel oki tényezőként.  Az immunrendszer 

gyengeségének általában másodlagos és nem primer oka van. A valamilyen okból immunszupprimált 

betegek ugyanarra a kórokozóra súlyosabb formában, elnyújtott módon reagálnak, illetve szokatlan, 

az egészséges immunrendszerű betegekre kevésbé ártalmas kórokozók gyakrabban fordulnak elő 

köreikben. 

Primer immundefficienciával bíró betegeknél gyakran derül fény a háttérben autoimmun, illetve 

malignus megbetegedésre az infekciós megbetegedés kivizsgálása során. 

Előfordulhat visszatérő, ugyanolyan típusú, ugyanazt a szervrendszert érintő fertőzés (pl. urogenitális 

rendszer infekciója) a betegekben, amely mögött mindig valamilyen hajlamosító, általában nem 

immunológiai tényezőt kell keresni. 

 

Kulcsszavak: 

fertőzés, immunrendszer, kórokozó, toxin, fertőzésre hajlamosító tényező 

 

Tanulási időszükséglet: 1 óra 

 

 

 Ajánlott irodalom: 



 

Ludwig Endre, Szalka András. Infektológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. 

V. Hajdú P., Ádány R.  Epidemiológiai szótár. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003. 

 

Hivatkozások: 

www.cdc.gov 

 

 

 Tesztkérdések:    

 

1., teszt 

Mi tartozik a fertőző betegség definiciójába? 

1. Specifikus fertőző ágensek vagy azok toxikus termékei által okozott megbetegedés. 

2. Betegségek, amelyek a kórokozók gazdaszervezeten kívül képződött toxinjainak a 

gazdaszervezetbe való bejutását követően alakulnak ki. 

3. Betegségek, amelyek a gazdaszervezett fertőzése miatt képzett toxinjainak a 

gazdaszervezetbe való bejutását követően alakulnak ki. 

4. Minden a szervezetben élősködő baktérium fertőzést okoz. 

  

 

 



 

 

 

 

      

Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

III./10.1. A láz 
 

III./10.1.1. Bevezetés 
 

A láz nem betegség, hanem tünet, ennélfogva kezelése az alapbetegség gyógyításán túl pusztán 

tüneti. Tekintettel arra, hogy Felix Hoffman 1897-ben bejegyzet szabadalma óta (Aspirin: 

A(acethyl) SPIR (szalicin tartalmú tündérfüst (Spirea ulmaria) IN (a gyógyszerek általános 

végződése)) az effektív és olcsó lázcsillapítók széles választéka  áll a mindennapi orvos 

rendelkezésére a lázcsillapítás problematikája látszólag megoldottnak tekinthető. Az igazi 

problémát azonban nem maga a láz csillapítása, „kezelése” jelenti, hanem a láz klinikai 

megítélése, a terápiás triggerpontok meghatározása, valamint a testhőmérséklet monitorozása. A 

láz monitorozása is alapvető problémákba ütközik, a különböző testkompartmentek, különböző 

klinikai helyzetben különböző módon konzerválják a hőt, a mag és a perifériás hőmérséklet széles 

határok között változhat az alapbetegségtől, és a lázmenettől függően, így ismét nehéz olyan 

mérési metodikát találni, mely teljesen függetleníthető a beteg klinikai állapotától. 

[[1_abra_3_10_1_fejezet.jpg  felirat:1. ábra:a testen belüli hőmérsékletmegosztás változása a környezeti 

hőmérséklet függvényében]]  

Alapvető problémát jelent a láz klinikai értékének meghatározásában, hogy a különböző etiológiai 

hátterű kórállapotokban a láz klinikai értéke heterogén lehet. A preantibiotikus érában a lázat 

terápiás eszközként is felhasználták, Julius Wagner-Jauregg 1927-ben Nobel díjban részesült a 

maláriás láz dementia paralytica (késői neuroszifilisz) kezelésében gyakorolt terápiás hatásának 

felismeréséért. A modern érában sem egyszerű a láz klinika értékét meghatározni, a szervezetre 

gyakorolt negatív hatások mellett jól dokumentáltak pozitív hatásai is, a kezelés megkezdésére így 

nehéz általános érvényű ajánlást adni. 

 

III./10.1.2. A láz definíciója 
 

Láz alatt, a termoregulációs központ „setpoint” eltolódása következtében kialakuló, az élettani 

ingadozást meghaladó testhőmérsékletet értjük. Az élettani ingadozás 1,3-2,6 
o
C hajnali minimum 

és délutáni maximum mellett. Az élettani testhőmérséklet meghatározását először a 19. században 

végezték el 25 000 paciens axilláris hőmérsékletének regisztrálásával és eredményként 37 
o
C (98,6 

o
F) adódott, melyet később modernebb technikákkal 148 paciensen megismételve 36.8 

o
C (98,2 

o
F) korrigáltak. Idős egyének testhőmérséklete átlagosan 0,5 

o
C (0,9 

o
F)-al alacsonyabb. 

A láz numerikus definiciója nem egységes a világon, 38 
o
C, 38,3 

o
C  illetve 38,5 

o
C a 

leggyakrabban használt küszöbérték. Magyarországon a láz definíciójaként szereplő 

maghőmérséklet leggyakrabban > 38 
o
C, (Szájüregben > 37.8 

o
C, Rectumban> 38.2 

o
C) értéken 

került meghatározásra. 

Fontos a lázat elkülöníteni a hypertermiától, amikor is a hőszabályozási központ működése intakt, 

azonban a termális homeosztázis az inadequat hőtermelés                    (tireotoxikus krízis, 

malignus neuroleptikus szindróma) vagy inadequat hőleadás (idős betegek kiszáradás miatti 

keringéscentraizációja, emelkedett környezeti hőmérséklet, stb.) következtében borul fel. Utóbbi 

esetben a terápia minden esetben a felületi hűtés, míg láz esetén a terápia lényegesen összetettebb. 

Általánosságban elmondható, hogy a hőszabályzó központ zavara miatt kialakuló láz nem haladja 

meg a 41
o
C fokot.           41 

o
C-nál magasabb hőmérséklet esetén hypertermiás állapot 

valószínűsíthető. 

[[1_táblázat_3_10_1_fejezet.jpg  felirat:A láz nomenklaturája]] 
 

III./10.1.3. A testhőmérséklet mérésének helye 
 

A testhőmérséklet mérése csak látszólag egyszerű feladat, az aktuális hőmérséklettől, betegségtől, 

keringési státusztól függően jelentősen változhat az egyes hőkompartmentek egymáshoz 



viszonyított hőmérséklete, így egy kompartment hőmérsékletének meghatározásából nem 

következtethetünk direkt módon a többi kompartment, így a „test” hőmérsékletére. A gyakori 

mérési helyek a következők: 

- Bőr : axilla, homlok, ujjak, homlok,  

- Agy: dobhártya,  

- Maghőmérséklet: nyelőcső, hólyag, rektum 15 cm 

- Valid maghőmérséklet:pulmonáris artéria, centrális véna 

Megjegyzendő, hogy még a legbiztonságosabbnak tűnő technikák is rejtenek buktatót magukban. 

A rektális hőmérséklet pl.. mely szabályszerűen 15 cm mélyen mérendő, túl mélyen van, az 

aktuális hőmérsékletváltozások csak lassan elkésve érintik, és a mérőeszköz pozicionálása is 

számos problémát vet fel. Ugyanígy problémás a nyelőcsőbe helyezett próba által szolgáltatott 

adat is, hiszen a légzés intenzitása és a külső levegő hőmérséklete jelentősen befolyásolja a mért 

értéket. 

 

III./10.1.4. A láz patofiziológiája 
 

A centrális termoreguláció központja a hypothalamus nucleus preopticusában található. A 

hőszabályozásban meleg-, hidegszenzitív és inert neuronok vesznek részt. A perifériás bőrben 

található melegérzékelő receptorok ingerülete, valamint a centrális hőmérséklet emelkedése 

aktiválja a melegszenzitív neuronokat. A melegszenzitív receptorok egyrészt aktiválják a hőleadó 

mechanizmusokat, másrészt gátolják a hidegszenzitív neuronokat. A hidegszenzitív neuronok a 

centrális hőmérséklet csökkenése, illetve a melegszenzitív neuronok gátlásának felfüggesztődése 

révén aktiválódnak, termogenezist indukálva. A láz patomechanizmusában kulcsszerepet játszanak 

az endogen pyrogenek, az exogen pyrogenek, valamint a neuronális út. Az endogén pyrogenek 

(IL-1, TNFα, IL-6) stimulálják a másodlagos hirvivő PGE2 és Ceramid elválasztást. Az exogen 

pyrogenek (pathogen asszociált molekuláris mintázatok (PAM): LPS, etc.) az endogn pyrogenek 

kiváltotta másodlagos hirvivőkkel együtt a melegszenzitív receptorokat gátolják és ezáltal gátolják 

a hőleadást és felszabadítják a termogenetikus folyamatokat eltolva ezzel a termoregulációs 

központ célhőmérsékletét. Hasonló hatású a neuronális úton felszabaduló PGE2 is.  

A lázas epizód három fő szakaszra osztható.  

1. Amíg az új egyensúlyi hőmérséklet be nem áll, a szervezet limitálja a hőleadást (perifériás erek 

összehúzódása, hideg perifériák, jelentősen kiszélesedő centroperifériás hőmérséklet különbség) és 

jelentősen emeli a termogenezist (remegés, hidegrázás, emelkedett metabolizus), a beteg fázik. A 

fokozott hőtermelés a keringési, légzési rendszer fokozott terheléséhez, emelkedett oxigén 

felhasználáshoz fokozott széndioxid produkcióhoz vezetve  

2. Az új egyensúlyi hőmérséklet elérést követően hőkonzerváló és termogenetikus folyamatok 

megszűnnek, a szervezet hőmérséklete magasabb hőmérsékleten stabilizálódik. Ilyenkor az 

anyagcserefolyamatok a hőmérséklet emelkedésével passzívan gyorsulnak (5-7% / 
o
C) 

3. A pyrogen hatás elmúltával a célhőmérséklet helyreáll és fokozott hőleadás veszi kezdetét, a 

termogenezis gátlásával, ugyanakkor jelentős perifériás vazodilatációval, mely egyes esetekben 

jelentős keringési zavart okozhat. Ez a stádium megfelel a hypertermia során észlelt állapotnak. 

 

III./10.1.5. A láz etiológiája 
 

A láz hátterében a legkülönbözőbb alapbetegség állhat, mely az exogen, vagy endogen 

pyrogeneken keresztül modulálja a központi termosztát rendszert. Az intenzív osztályon a láz 

hátterében mindössze 50%-ban igazolható infektív ok, az esetek felében az hőemelkedésnek a 

fertőzéstől független oka van.  

  

III./10.1.6. A láz kedvező klinikai hatásai 
 

Jól dokumentált a láz hatása a mikroorganizmusok növekedésére, az inkubálási hőmérséklet 35 
o
C-ról 41.5 

o
C-ra emelése progresszíven emeli az antibiotikumok hatékonyságát és csökkenti a 

minimális inhibitoros koncentrációt. (a vizsgálatba        432 baktériumtörzs és 17 antimikrobális 



szer került bevonásra). Jól dokumentált a láz negatív hatása a baktériumok szaporodási ütemére is 

A láz azonban nem csak a baktériumok növekedését és érzékenységét befolyásolja, hatással van a 

szervezetre is. Befolyásolja a celluláris immunválaszt, indukálja a „heat shock” választ, növeli a 

polymorfonukleáris sejtek mobilitását, fagocitáló képességét, a lymphociták reakciókészségét, 

valamint a TNFα citotoxicitást. A „heat shock” proteinek állatkísérletes modelleken fontos 

szerepet játszottak a fertőzések okozta szervi károsodások megelőzésében valamint a mortalitás 

csökkentésében. Nem hanyagolható el a láz szerepe a fertőzéses kórképek lefolyásának 

monitorozásában sem. Annak ellenére, hogy számos érzékeny gyulladásos marker mutatható ki 

laboratóriumi vizsgálatokkal (CRP, PCT, IL6, stb.), a láz alacsony specificitása és szenzitivitása 

mellett folyamatosan, és rendkívül könnyen monitorozható paraméter, mely fontos kiegészítő 

adattal szolgálhat a betegség alakulásának megítélésében. 

Több kisebb létszámú vizsgálat is kimutatta, hogy a láz gátlása kritikus állapotú traumatológiai 

vagy sebészeti betegen növeli a mortalitást. Multicentrikus, randomizált, kontrollált, nagyobb 

beteglétszámú vizsgálat azonban várat magára, így ezek az eredmények csak óvatosan 

értékelhetőek. 

 

III./10.1.7. A láz kedvezőtlen klinikai hatásai 
 

A láz klinikai kimenetelre kedvezőtlen hatását elsősorban neurológiai megbetegedésekben, illetve 

a központi idegrendszer sérüléseit követően észlelték. Ennek megfelelően a láz kifejezetten 

kerülendő a központi idegrendszer traumája, vagy ischaemiás, anoxiás (postresuscitációs időszak, 

stroke, etc.) károsodását követően. A láz következtében kialakuló fokozott oxigén és 

szubsztrátigény, jelentősen megterheli a kardiovaszkuláris rendszert, így koronária betegségben, 

ischemiás szívbetegségben szenvedő paciensek láza szintén káros. A maghőmérséklet 39 
o
C való 

emelése jelentősen növeli az infarktus méretét. További hátrányos következményekkel járhat a láz 

indukálta fokozott metabolizmus és oxigénigény az oxigén ellátás határétéke esetén (súlyos 

ARDS), azonban ez pusztán elméleti megfontolás, ilyen irányú tudományos vizsgálat eddig nem 

került publikációra. 

A láz hatásának megítélését tovább árnyalja a tény, hogy állatkísérletek során a láz következtében 

fokozott bakteriális elimináció mellett a fokozott immunválasz eredőjeként fokozott szöveti 

károsodás és emelkedett mortalitás jelent meg. Valószínűleg a láz tényleges hatása a fokozott 

mikrobális elimináció és fokozott szöveti károsodás eredőjeként jelentkezik, mely betegenként és 

betegségenként más és más értéket ad a lázas állapotoknak. 

 

III./10.1.8. A lázcsillapítás kedvezőtlen klinikai hatásai 
 

Acetaminofen (Paracetamol, Perfalgan,Mexalen, Panadol, Efferalgan, Doloramol, Ben-U-Ron) az 

egyik legelterjedtebben használt antipiretikus gyógyszer. Elterjedtségének oka anekdotikus, a 

nemszteroid gyulladáscsökkentőknél kedvezőbbnek hitt mellékhatásprofil, miszerint centrális 

hatású szerként, nincs thrombocyta aggregáció gátló aktivitása, nincs nefrotoxicitása, nem 

befolyásolja a vérnyomást.  

A paracetamol legsúlyosabb mellékhatása N-acetyl-p-benzo-quinone-imine metabolit 

következtében kialakuló súlyos hepatotoxicitás. Előírt dózisban, egészséges alanyokban, a 

gyógyszer biztonságos. Az intezív osztályon azonban a súlyos malnutríció, alkohol abúzus, illetve 

hepatotoxikus terápia következtében csökkent gluthation tartalék esetén, a szokásosnál lényegesen 

alacsonyabb adagban is májkárosodást idézhet elő. A fenti metabolikus út szerepet játszhat a 

paracetamol hatására kialakuló vesekárosodás kiváltásában is. A paracetamol dózisdependens 

módon gátolja a thrombocyta cyclooxigenáz-1 enzimet, így klinikailag szignifikáns thrombocyta 

aggregáció gátlást vált ki. Annak ellenére, hogy nem rendelkezik kardiovaszkuláris toxicitással, 

konvencionális dózisban történő adagolása (1 g p.o) szignifikáns vérnyomáseséshez vezet. 

Az NSAID gyógyszerek kedvezőtlen mellékhatás profilja közismert: A ciklooxigenáz-1 gátlás 

miatt jelentősen csökkentik a thrombocytaggregációt, közel megtízszerezik a vérző ulcus és 

gyomorperforáció kialakulásának rizikóját az intenzív osztályon. A prosztaglandin szintézis 

alterálásával a vese autoregulációs készségét csökkenti, mely arra hajlamos betegekben általában 

tranziens vesefunkció károsodást. 



Fizikális metodikák (felületi hűtés): Gyakran alkalmazott metodika a lázcsillapítására, mely 

kiválóan alkalmas a hypertermiás betegek hőkontrolljára. A lázas betegek esetében a hypertermiás 

állapotokkal szemben a felületi hűtés vazokonstrikciót, fokozott hővisszatartást és termogenezist 

indukál, hiszen a centrális termosztát célértékét nem befolyásolja. Ennek megfelelően felületi 

hűtés esetén a szérum katekolamin szint nő, az oxigén felhasználás akár 40%-al is emelkedhet, és 

az adaptív hőretenció miatt az eljárás effektivitása kérdéses. Ennek megfelelően fizikális hűtés 

felnőtt korban csak a centrális termosztát célértékének befolyásolását követően (a láz dekreszkáló 

fázisában), vagy szedált betegeken a termogenetikus folyamatok kikapcsolását (barbiturát 

fenotiazinok, opiátok, etc.) követően javasolható. 

 

III./10.1.9. Összefoglalás 
 

A nonifektív és infektív okok nyomán kialakuló láz klinikai értéke kopmlex, több tényezőtől is 

függő paraméter (alapbetegség súlyossága, immunstátusz aktiváltsága, egyes szervek 

elégtelensége, a proinflammatorikus folyamatok aktivitása és a betegek tartaléka). A rutinszerű 

lázcsillapítás semmiképpen nem ajánlható az intenzív gyakorlatban, azt körültekintően a fenti 

tényezők ismeretében kell végezni. 

 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850202/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3218963/ 
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III./10.2. Antimikrobiális terápia az intenzív osztályon 

 

III./10.2.1 Tanulási cél 

 
A fejezet során elsajátítandó célok: 

 - Az intenzív osztályos antimikrobiális terápia sajátosságainak megismerése 

 - Az antimikrobiális terápia és a többszörösen antibiotikum rezisztens kórokozók 

által okozott fertőzések és kezelésük problematikájának megértése  

 - Az antimikrobiális kezelés és a baktériumok rezisztencia mechanizmusainak 

megértése, az intenzív osztályos probléma-kórokozók megismerése  

  

III./10.2.2. Kompetencia  
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon alkalmazott 

antimikrobiális kezelés gyakorlati szempontjainak figyelembe vételével a probléma-

kórokozók által okozott infekciók kezelési stratégiáinak követésére, adott esetben az 

empirikus antibiotikus terápia megkezdésére.  

 

III./10.2.3. Bevezetés 
 

Az antibiotikumok a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek az intenzív osztályos 

gyakorlatban. Az antibiotikumok széles körű használata az újabb és újabb 

készítményekkel szembeni rezisztencia fokozódásának veszélyével jár együtt a 

patogén mikroorganizmusok körében. A szükségtelen antibiotikum használattól való 

tartózkodás, az antibiotikumok adagolásának optimalizálása javítja a betegek 

gyógyulási esélyeit, ugyanakkor csökkenteni képes az antibiotikum-rezisztencia 

további terjedését. Fontos annak szem előtt tartása, hogy minden intenzív osztály 

esetében szükség van helyi standardok felállítására az antibiotikumok, 

antimikrobiális szerek használatának szabályozása érdekében (ennek részét képezheti 

az antibiotikumok rotációban való alkalmazása és a de-eszkalációs terápia).    

Az antibiotikum rezisztencia sajnálatos módon világszerte széles körben terjed a 

gram negatív és a gram pozitív baktériumok körében, egyre súlyosabb és egyre 

költségesebb  kórházban szerzett fertőzéseket okozva. Az antimikrobiális szerek 

palettájának egyre lassabb bővülése ugyanakkor nem, vagy alig képes lépést tartani 

az újabb és újabb antimikrobiális terápiás igénnyel.   

A nozokomiális infekciók megelőzése fontos az antibiotikumok használata 

mérséklése érdekében. Világszerte számos intézmény, intenzív osztály az infekció-

kontrol és újabb terápiás stratégiák alkalmazásával csökkenteni tudta a nozokomiális 

infekciók előfordulását.  

Az antibiotikumok adagolásának optimalizálásával az intenzív osztályon ápolt 

betegek életkilátásainak, a súlyos multimikrobiális fertőzések kimenetelének javulása 

volt észlelhető a további antibiotikum rezisztencia mérséklődésével párhuzamosan. 

[2] 

 

Kulcsszavak: antibiotikum, antimikrobiális terápia, antibiotikum-rezisztencia, multi-

drog rezisztens kórokozók 

 

III./10.2.4. Az infekciók „típusai” és lokalizációja   

                   
"Véráram infekciók": koaguláz negatív Staphylococcusok-gyakran kontaminánsként 

vannak jelen, patogén kórokozóként Staphylococcus aureus és Enterococcusok 

vesznek részt, 5-11%-ban fungémia (candida) szerepelhet kórokozóként. 



Kérdés 

Melyek az intenzív 

osztályos kezelés során 

gyakrabban jelentkező 

infekciók? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés  

Miért fontos az 

empirikus kezelés 

időfaktora? 

 

 

Kérdés 

Gondolnunk kell az invazív eszközök (intravénás kanülök) kóroki szerepére.  

                                                                                     
Pneumónia: területen szerzett pneumóniák kórokozó spektruma: S. pneumoniae,  

Haemophilus , Klebsiella , Legionella , Mycoplasma , Chlamydia. Az intenzív 

osztályos körülmények között és a lélegeztetéssel társuló pneumóniák(VAP) 

esetében főleg multirezisztens gram negatív kórokozók mutathatók ki, az utóbbi 

években egyre gyakrabban rezisztens gram pozitív organizmusok is felelőssé 

tehetők.  

 

Uroinfekciók: a területen szerzett húgyúti fertőzések esetében a kórokozó gyakran az 

E. coli, ugyanakkor a kórházi fertőzésekben alapvetően a nozokomiális gram negatív 

flóra mutatható ki.                                                                       
 

Intra-abdominális infekciók: az E. coli fontos kóroki szereppel bír, továbbá a sokszor 

polimikrobiális gram negatív kórokozók széles spektruma, valamint az anaerob 

kórokozók közül pl. a Bacteroides fragilis van jelen.                           
 

Sebfertőzések: gyakran a staphylococcusok, a gram negatívok (zömmel kórházi 

törzsek) állnak a háttérben.                                                               
 

Meningitis: felnőttkorban a legfontosabb kórokozó a Neisseria meningitidis, és a  

Streptococcus pneumoniae. Immunkompromittált betegeknél gondolnunk kell a gram 

negatív baktériumokra, továbbá a  Listeria monocytogenes, gombák és 

mycobacteriumok kóroki szerepére.A pseudomonas speciesz által okozott meningitis 

nem gyakori, azonban igen nehezen kezelhető és gyakori a rossz kimenetel.                                                                           
 

Immunszupprimált betegek infekciói: az intenzív osztályon kezelt betegek igen nagy 

százaléka immunkompromittáltnak tekintendő, részben a hiperkatabolizmus és 

sokszor a súlyos nutricionális deficit, részben tartós szteroid terápia és az 

immunstatust gyengítő kísérő állapotok miatt is. Ezen állapot kedvez az opportunista 

patogének által okozott infekciók, mikózisok kialakulásának. A neutropéniás betegek 

intenzív osztályos kezelése során a sokszor életveszélyes szepszis hármas-négyes 

kombinációjú antimikrobiális terápiája jelent kihívást (antibakteriális, antifungális, 

antivirális kezelés).[3]  

 

III./10.2.5. Vezérlő elvek az intenzív osztályos antibiotikum 

választáshoz és kezeléshez 

 
A súlyos állapotú betegnél kevés idő áll rendelkezésre a döntéshez, a prolongált 

lélegeztetés és az iniciálisan megkezdett széles spektrumú antibiotikus terápia 

prediszpozíciót jelentenek az antibiotikum rezisztencia kialakulásához.                                                                                                                                    
 

Időben elkezdett empirikus terápia alapja: a beteg állapota és az infekció helyének 
ismerete, a helyi epidemiológiai sajátosságok felmérése, az antibiotikumok 

farmakokinetikájának/farmakodinamikájának ismerete.   
 

Szempontok:                                                     

1. Az infekció helyének lokalizálása: a szervi elhelyezkedés felfedése, 

amennyiben sebészi góc igazolható, annak megszüntetése (ubi pus ibi 

evacua). 

2. Mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése: időben, releváns minta vétele és annak 

minél előbbi feldolgozása (eredmény orientáció + idő: kenet, tenyésztés, 

PCR…) 

3. A túlkezelés veszélye: a lázat, leukocitózist ne kezeljük reflexesen 

antibiotikumokkal. A beteget és ne a laboratóriumi-mikrobiológiai 



Melyek az intenzív 

osztályos 

antimikrobiális kezelés 

főbb szempontjai?  

 

Megjegyzés 

Bakteriosztatikus 

antibiotikumok:             

Azok a szerek, 

amelyek csak a 

baktériumok 

szaporodását gátolják, 

de el nem pusztítják 

azokat. 

Baktericid 

antibiotikumok:        

Azok a szerek, 

amelyek a szaporodó 

baktériumokat 

elpusztítják, gyakran 

bakteriolízissel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eredményeket kezeljük!  

4. Ne késlekedjünk a kezelés megindításával: a kórokozó pontos 

identifikálására, antibiotikum érzékenységének tisztázására kezelés nélkül ne 

várakozzunk, amennyiben a kezelés indikációja fennáll, kezdjük el az 

empirikus terápiát.  

                                                                                         

                  [[ 1_abra_3_10_2_fejezet.word 

                  felirat: 1. ábra: Az antibiotikus terápia indikációja és időzítése]] 

5. Az alulkezelés veszélye: a választott antibiotikum megfelelő dózisban való 

alkalmazása, az aluldozírozás hatástalanságot eredményezhet, ugyanakkor 

rezisztenciát idézhet elő az adott antibiotikummal szemben. 

6. A kritikus állapotú betegek esetében megváltozik az egyes antimikrobiális 

szerek farmakokinetikája. 

7. A feltételezetten infektálódott invazív eszközök időben kerüljenek 

eltávolításra (részben a klinikum, részben a hemokultura és a kórokozó 

természete alapján). 

8. Az alkalmazott antimikrobiális szerek szérum-szintjének követése 

(amennyiben mérésükre van lehetőség), az optimális plazma-gyógyszerszint 

fenntartása a hatékony kezelés érdekében.  

9. Az in vitro érzékenység nem egyenlő az in vivo érzékenységgel. Az 

antibiotikum választásban az in vitro szenzitivitáson túl figyelembe kell venni 

többek között az infekció helyét is. 

10. Baktericid kontra bakteriosztatikus antibiotikumok adása: az intenzív 

osztályon előnyben részesítendők a baktericid szerek.  

11. Ne kezeljük túl hosszan a beteget: nehéz eldönteni az antimikrobiális kezelés 

terminálásának optimális idejét (vannak kivételek: mély lágyrész infekciók, 

endocarditis infectiosa…, ezen esetekben prolongált kezelés szükséges).  
                      

                     [[ 1_tablazat_3_10_2_fejezet.word 

                      felirat: 1. táblázat: Infekciók kezelésének időtartama (IDSA ajánlás)]] 

12. Minden intenzív osztály esetében szükség van a helyi sajátosságok 

ismeretében lokális antimikrobiális kezelési standardok, protokollok 

kialakítására. (surveillance-rendszer) 

13. Konzultáció fontossága a mikrobiológussal, az epidemiológussal és az 

infektológussal. [1,3] 

 

III./10.2.6. Infekciók az intenzív osztályon 
 

Az infekciók és a rezisztencia tulajdonságok terjedésének megelőzése:  
a. a kézmosás fontossága  

b. az intenzív osztályon kezelt beteg adekvát táplálása (a sokszor jelentősen 

magasabb energia-kalória szükséglet lehetőség szerinti enterális biztosítása)  

c. minimalizálandó a beteg endogén baktérium flórájának szuppressziója  

d. csökkentendő a betegekben lévő invazív eszközök száma, illetve csak a 

legszükségesebb eszközök kerüljenek bevezetésre és a lehető legrövidebb 

időn belül eltávolításra  

e. tartózkodás a tünetmentes kolonizáció kezelésétől 

f. az életveszélyes infekciók kivételével a restrikciós antibiotikum politika 

követése 

g. az antibiotikumok farmakokinetikájának/farmakodinamikájának 

optimalizálása                                                                                                              

                        [[ 2_abra_3_10_2_fejezet.word 

              felirat: 2. ábra: Antibiotikumok farmakokinetikája és farmakodinamikája közötti                             

összefüggés]]                                                                                    



 

 

 

 

 

Megjegyzés 

Kolonizáció:                   

A kórokozók 

(baktériumok és 

gombák) jelenléte egy 

bizonyos szervi-szöveti 

területen, amikor a 

beteg nem mutat 

fertőzést-infekciót 

igazoló tüneteket.  

Infekció:          

Fertőzésről akkor 

beszélünk, ha a 

kórokozó behatolt a 

szervezetbe, és ott 

megtelepedve 

elszaporodott, 

szignifikáns (10
5
) 

csíraszámot ért el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

Milyen probléma-

h. indokolt esetben már korán kombinált antimikrobiális terápia alkalmazása 

i. az antibiotikus kezelés csak a szükséges legrövidebb ideig alkalmazandó, 

időben de-eszkalációs terápiára váltás (illetve intravénásról enterális 

adagolásra átállás)   [1,3] 

 

Általánosságban az intenzív osztályon kezelt betegek több, mint 70%-ánál kerül sor 

antibiotikus terápia alkalmazására, azonban a kiírt antibiotikus terápia 20-40%-a 

szükségtelen, illetve elégtelen (JAMA 2009;302(21):2323-9). 

Az antibiotikum de-eszkaláció az antibiotikum rezisztencia megelőzése érdekében: 

hatékony kezdő antibiotikus terápia alkalmazása a szükségtelen antibiotikus kezelés 

mellőzésével. Az antibiotikus kezelés felfüggesztése, amennyiben az infekció 

szanálódott ( Crit Care Med 2011;27:149-162).  

A de-eszkaláció haszna: cost-benefit, hatékonyabb terápiás kimenetel, csökkenthető 

az antibiotikum rezisztencia, az antibiotikus kezeléssel párhuzamosan jelentkező 

adverz események (pl. fungális, illetve rezisztens baktérium törzsekkel való 

szuperinfekció, C. difficile infekció)  előfordulása mérsékelhető.  

[[ 3_abra_3_10_2_fejezet.word 

felirat: 3. ábra: Antibiotikum de-eszkaláció: a döntési algoritmus ]] 

Alapvető elv az intenzív osztályon: korán, széles spektrumú antibiotikus terápia(az 

idő, a gyorsaság → élet!)  

[[ 4_abra_3_10_2_fejezet.word 

felirat: 4. ábra: Életveszélyes infekció az intenzív osztályon, egy lehetséges döntési algoritmus [1]]] 

 

III./10.2.7. Antimikrobiális terápia és a kórokozók rezisztencia 

tulajdonságainak mechanizmusai   
 

Primer és szerzett rezisztenciáról beszélhetünk. 

A baktériumok között terjedő, szerzett antibiotikum rezisztencia mechanizmusai: 

mutáció, baktériumok közötti plazmidos-illetve fágok által közvetített gén 

transzformáció, transzpozonok: rövid, specializált DNS szegmentek, amelyek 

beépülnek a plazmidokba, a bakteriális kromoszómákba. 

További mechanizmusok: a baktériumba irányuló megváltozott antibiotikum 

transzport (pl. a β-laktámok aktív bakteriális efflux pumpák segítségével való 

eltávolítása a baktériumból, valamint a porin-csatornák hiányában az antibiotikum 

nem képes bejutni a baktériumba), a baktérium által megváltoztatott antibiotikum 

kötő fehérje (a β-laktámok penicillin kötő fehérjéjének megváltoztatása), 

antibiotikum bontó enzimek termelése (cefalosporinázok, penicillinázok…).          

[[ 5_abra_3_10_2_fejezet.word 

felirat: 5. ábra: Az antibiotikum rezisztencia kialakulásának biológiai mechanizmusai [5]]] [5,6] 

 

III./10.2.8. Probléma kórokozók és az általuk fenntartott infekciók 

kezelése az intenzív osztályon 

 
Vancomycin-rezisztens Enterococcusok (VRE) és Staphylococcus aureusok (MRSA): 

kezelésükben az általános standardok mellett helyi epidemiológiai és mikrobiológiai 

szempontok is érvényesülnek (vancomycin, lincosamidok, tigecyclin), világszerte 

növekvő gondot jelentenek az intenzív osztályos kezelés során. A kórházi mellett a 

területi MRSA-infekciók jelentősége is nő.              (CID 2006;42:389-91) 

 

Atípusos kórokozók (Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Mycobacteriumok): 



kórokozókat és kezelési 

stratégiákat ismer az 

intenzív osztályos 

gyakorlatban? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

 

 

napjainkban is jelen vannak a súlyos intenzív osztályos kórképek-pneumóniák 

sorában (kezelésükben bevethetőek:  makrolidok, kinolonok, rifampicin…) 

 

Multidrog rezisztens (MDR) gram negatív baktériumok, Pseudomonas aeruginosa és 

Acinetobacter (MACI) specieszek, Stenotrophomonas maltophilia: terjedésüknek 

kedvez az intenzív osztályos miliő, a vizes közegek (kondenzvíz, pára és a 

respirátorok, oldószerek kolonizátumai) jelenléte. Kezelésükben szerep jut a 

karbapenemeknek, polymixin antibiotikumoknak, trimetoprim/sulfametoxazolnak.   

 

ESBL-kórokozók: Enterobacteriaceae  család rezisztenciája a III. generációs 

cefalosporinokkal szemben („extended spectrum beta-lactamase” : ESBL termelés 

révén). A Klebsiella pneumoniae akár több, mint 10%-a érintett (közöttük 

karbapenemáz termelők is megjelentek!). A karbapenemek, III. generációs 

cefalosporinok és a kinolonok széles körű használata → rezisztens gram negatívok, 

így a rezisztens K. pneumoniae kialakulásához vezetett. [4]  

 

Vírusok: megváltozott antigenitás újabb kihívásokkal, epidémiák, pandémiák 

(influenza és parainfluenza okozta súlyos, toxikus pneumóniák). 

 

Tartós antimikrobiális kezelés mellett jelentkező pseudomembranosus colitis 

problémája: Clostridium difficile fertőzések (kezelésében az enterális metronidazol, 

vancomycin… jut szerephez). 

 

Fungális szepszis: invazív gomba-infekciók és a fungális szepszis incidenciája egyre 

nagyobb probléma az intenzív osztályokon. 1972 és 2002 között a fungális véráram 

fertőzések incidenciája átlagosan 200%-kal emelkedett világszerte. A mortalitási 

adatok 10%-ról közel 50%-ra változtak. 

 (CID 2004;39(3):309-17, NEJM 2003;348(16):1546-54, CID 2005;41(9):1232-9) 

Az invazív kandidiázisok több, mint 90%-ában kimutatható kórokozók: C. albicans, 

C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis és C. krusei. A Candida albicans törzsek 

klinikai jelentősége napjainkra kissé háttérbe szorult, a non-albicansok közül a C. 

glabrata és C. parapsilosis, C. tropicalis a főbb probléma-kórokozók.(Clin Microbiol 

Rev 2007;20(10):133-63) 

Az idejében elkezdett adekvát szisztémás antifungális terápia (az ehinokandinok 

megjelenése a kezelésben) a mortalitás szignifikáns csökkenését eredményezheti 

(Chest 2000;118(1):146-55, Am J Med 2002;113(6):480-5) 

Az idejében elkezdett terápia feltétele a diagnosztika érzékenysége (a hemokultura 

inszenzitív, a szerológiai tesztek: mannan antitest/antigén teszt, PCR-vizsgálat-

segítenek az infekció mielőbbi kimutatásában). (Infect Dis Clin North Am 

2006;20(3)485-506) 

 

III./10.2.9.  Antimikrobiális szerek használatának optimalizálási 

stratégiái az intenzív osztályon (összefoglalás)  

         
1. Protokollok alkalmazása a helyi viszonyokra adaptált módon. Helyi tényezők 

alapján a protokolloktól eltérések is lehetségesek konszenzus szerint. Cél az 

ésszerű antibiotikum használat és a költségek csökkentése. 

2. Az antibiotikumok használatában törekvés a cost-benefit és a megalapozott 

infektológiai indikációk elvárásainak egymáshoz való közelítésére. 

3. Preferált antibiotikus rezsimek módosítása: erre példa a cefalosporinok 

használatának mérséklése az ESBL-Klebsiella kolonizáció és infekció 

visszaszorítása érdekében. Ellen pólusa az intenzív karbapenem (imipenem-

cilastatin) használat mellett fellépő multidrog rezisztens Pseudomonas 

infekciók előretörése. 

4. A kombinált antibiotikus terápia mellett szól számos indirekt evidencia. 



Előnye a hatékonyság fokozásán túl, a rezisztencia tulajdonságok 

kialakulásának mérséklése. 

5. Antibiotikum-rotáció bevezetése a rezisztens törzsek kialakulásának 

megelőzése érdekében az intenzív osztályokon: azonos antibiotikum 

csoportokon belül a készítmények váltása, időszakos cseréje. 

6. Fontos az egyes intézmények, intenzív osztályok rezisztencia térképeinek 

időszakos összevetése. 

7. A primeren megkezdett baktericid antibiotikus kezelésnek, továbbá 

antifungális terápiának idejében kell a feltételezett legvalószínűbb cél- 

kórokozókat támadnia. Ezen szempont figyelembevétele a multidrog 

rezisztens kórházi pneumóniák és véráram infekciók megelőzésében fontos. 

8. Az intenzív osztályon kezelt betegek multidrog rezisztens fertőzésekre 

vonatkozó  kockázat becslése:  

a. megelőző antibiotikus kezelés a hospitalizáció során  

b. elhúzódó kórházi kezelés és tartózkodás  

c. invazív eszközök jelenléte  

            Elsődleges kezelés: széles spektrumú, kombinált antibiotikus stratégia      

            alkalmazásával, majd a terápia pontosítása, későbbiekben az ismételt rizikó   

            becslés és a klinikum ismeretében de-eszkalációs antibiotikum adagolásra   

            való áttérés. [2] 
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Bevezetés 

 

 

 

Megjegyzés 

A nozokomiális elnevezés 

eredete: kórházban 

szerzett fertőzés 

(nosokomeion görög 

eredetű szó, „kórház”; 

nosos = betegség, komeo = 

ápolni).            

 

Általában összemosódik, 

illetve egyenértékűként 

használatos a iatrogén 

fertőzés elnevezés, amely 

speciálisan a kórházi 

kezelés során alkalmazott 

invazív vagy non-invazív 

eljárások, ellátás 

következtében jön létre. 

 

 
III./10.3. Nozokomiális fertőzések prevenciója és kontrolja 

  
III./10.3.1 Tanulási cél 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

 -A nozokomiális infekció fogalma és jelentősége az intenzív osztályos 

gyakorlatban 

 -Főbb nozokomiális infekciók előfordulási gyakoriságának és az infekciókat 

okozó gyakoribb patogének jelentőségének megismerése   

 -Nozokomiális fertőzések megelőzési lehetőségei az intenzív osztályon, az 

infekció kontrol lényege  

 

III./10.3.2. Kompetencia  
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon előforduló 

gyakoribb nozokomiális infekciók gyakorlati jelentőségének, megelőzésük 

módjainak megismerésére. A mikrobiológiai-epidemiológiai felügyelet 

fontosságának megértésével, korszerű antibiotikus és antimikrobiális terápiás 

elvek elsajátításával segítséget kaphat a kritikus állapotú betegek infekció 

prevenciójának-kontroljának alkalmazásában.  

 

III./10.3.3. Bevezetés       
                                                           
Az intenzív osztályra felvett betegek, több mint 50%-ánál kimutatható 

valamilyen potenciálisan infekciót okozó mikroorganizmussal való kolonizáció. 

A már korábban kórházi környezetben kezelt betegeknél 

rezisztens/multirezisztens patogénekkel kell számolnunk. [7]                                                                 
Definíció szerint „nozokomiális infekció az a helyi vagy szisztémás kóros 

állapot, 

amelyet egy kórokozó, vagy annak toxinja vált ki, és amelyre vonatkozóan nincs 

bizonyíték, hogy manifeszt vagy lappangó állapotban jelen lett volna a kórházba 

való felvételkor”. Definíció szerint nozokomiálisnak tekintendő az a fertőzés, 

amely a kórházba kerülést követő 48 órán túl keletkezik. [3]                                 

Az intenzív osztályon kezelt kritikus állapotú betegek esetében a számos 

hajlamosító tényező mellett fellépő  nozokomiális fertőzések jelentős szakmai, 

és a kórházi költségek vonatkozásában érzékeny anyagi kihívást jelentenek a 

klinikus számára. Ezen szempontok alapján hangsúlyossá vált és az utóbbi 

évtizedekben egyre nagyobb szervezési és képzési többlet feladatot jelent ezen 

fertőzések prevenciója és kontrolja.   

Kulcsszavak: nozokomiális fertőzés, multirezisztens kórokozók, kórházi 

költségek, fertőzések prevenciója és kontrolja  

 

III./10.3.4. Nozokomiális infekciók előfordulása az intenzív 

osztályokon 
 

Az intenzív osztályon kezelt betegek esetében a  nozokomiális fertőzés 

kialakulásának kockázata magas: világszerte átlagosan (valamennyi típusú 

intenzív osztályt számolva) minden 100 intenzív osztályon kezelt betegből 

kilenc betegnél áll fenn infekció. Multidiszciplináris, posztoperatív intenzív 

osztályokon az előfordulási gyakoriság jóval magasabb. Ezen fertőzések 

lehetnek:                                      

Exogén infekciók: a patogének a közvetlen környezetből származnak.                             



 

Kérdés 

Melyek az exogén és az 

endogén infekciók forrásai 

és jelentőségük?  

 

 

 

 

 

Kérdés  

Melyek a fontosabb, 

nozokomiális környezettel 

összefüggő fertőzések?  

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

Milyen nozokomiális 
infekcióra hajlamosító 

tényezőket ismer?   

 

 

 

 

 

 

 

Primér endogén infekciók: a beteg normál flórája részét képező patogének által 

okozott fertőzések.                                                                                                       

Szekunder endogén infekciók: a nozokomiális patogének által befolyásolt normál 

beteg-flóra, illetve nozokomiális patogének kolonizációja eredményeként fellépő 

fertőzések. Az intenzív osztályon kezelt betegek esetében a legfőbb veszélyt 

jelentik az endogén, azon belül is a nozokomiális infekciók. [7]                         

2002-ben 1.7 millió nozokomiális infekció történt az USA egészségügyi 

intézményeiben. Ezen infekciók 24%-a intenzív osztályokon került 

regisztrálásra. [4]                                                                                                                         

2002 és 2005 között Észak és Dél-Amerikában, Indiában, Törökországban az 

invazív eszközökkel társuló infekciók átlagosan 14.7%-ot tettek ki, illetve 22.5 

infekció jutott 1000 intenzív osztályos kezelési napra. [6] 

 

III./10.3.5. Az intenzív osztályok nozokomiális infekcióinak 

rizikófaktorai   

 
Invazív eszközök-orvosi eszközök használata 

A kritikus állapotú betegek számos, az egészséges elhárító mechanizmusokat 

alteráló invazív eszközt igényelnek az ellátás során, amely eszközök a patogének 

számára új kapukat nyitnak a gazdaszervezet eléréséhez.                                       

Az invazív beavatkozások során észlelhető infekciós rizikó tovább fokozódik, 

amennyiben a klinikai módszerek (kanülök nem megfelelő cseréje, a kanülvég 

lezárók helytelen használata) során további kapuk nyílnak meg a kórokozók 

előtt.  Sürgős helyzetekben is szem előtt kell tartani az invazív beavatkozások 

kivitelezésének aszeptikus technikáit.                                                                

Teljes parenterális táplálás és lipid emulziók hosszan tartó adagolása a 

különböző patogének melegágya-ideális táptalaj a kórokozók növekedéséhez.                         

A gépi lélegeztetés az intenzív osztályra kerülő betegek egyik gyakori felvételi 

indikációja. Lélegeztetés során a gazdaszervezet védekező mechanizmusai 

sérülhetnek/sérülnek. A kontaminált környezet és a különböző vizes közegek 

megteremtik a feltételét a mikroorganizmusok fogékony szervezetbe jutásának.     

A mikroorganizmusok antibiotikumokra adott rezisztenciájának veszélye 

Egyre súlyosabb probléma: az intenzív antibiotikum használat ideális környezet 

a kórokozók szaporodásához, multidrog rezisztens törzsek kialakulásához és a 

rezisztencia tulajdonságok transzmissziójához vezet.  [7]                                                                                                              

Infekciókra hajlamosító főbb rizikótényezők az intenzív terápiás osztályon:  

● perifériás és centrális vénás-artériás eszközök, posztoperatív állapotok 

(sebek), amelyek megbontják a barrierek (kültakaró) integritását,  

● immunszuppresszív gyógyszerek (a celluláris és a humorális immunitást 

rontó tényezők),  

● kísérő betegségek (pl. cukorbetegség),  

● a beteg tápláltsági állapota,  

● a kórokozók egészségügyi személyzet általi transzmissziója,  

● a kórházi környezet  

 

Malnutríció 

Alultápláltság→az immun funkciók károsodása (hipalbuminémia→károsodott 

celluláris immunitás). Azon intenzív terápiás osztályokon kezelt betegeknél, 

akik kevesebb, mint 25%-át kapják meg a napi ajánlott kalória mennyiségnek 

szignifikánsan magasabb a nozokomiális véráram fertőzések kialakulásának 

kockázata. [4]  

 

Kiegészítő táplálás  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

Melyek a nozokomiális 

fertőzések fontosabb 

formái? 

 

A táplálás módja is befolyással van a nozokomiális infekciók kialakulására. A 

parenterális táplálás hosszú időn keresztül fenntartott centrális vénás utat 

igényel, amely melegágya lehet a bakteriális kolonizációnak és a centrális 

invazív eszközökhöz társuló véráram infekcióknak. A parenterális táplálás az 

enterális móddal ellentétben a bél mukóza permeabilitását képes növelni, ami 

fokozza a bakteriális transzlokáció fellépésének kockázatát. 

Ugyanakkor az enterális táplálás növeli a lélegeztetéshez társuló pneumónia 

(VAP) kialakulásának rizikóját (különösen a tartósan hanyatt fekvő helyzetben 

lévő betegek esetén). Az enterális táplálás összességében valamennyi infekció 

fellépése kockázatát mérsékli, de nincsen hatással a mortalitásra. A szepszis és a 

szeptikus sokk előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt azon betegek 

körében, akiknél korai enterális táplálást vezettek be.  

 

Hiperglikémia 

Az intenzív osztályon kezelt betegek esetében szignifikáns összefüggés 

figyelhető meg a glükóz-kontrol hatékonysága és az immunrendszer működése 

között (hiperglikémia→a neutrofil funkció, fagocitózis és a citokin aktivitás 

befolyásolása→az intenzív osztályon kezelt betegek infekciós szövődményeinek 

gyakorisága nő). 

Mindazonáltal a szoros glikémiás kontrol nem javasolt, cél értékként: 8-10 

mmol/l az indokolt, veszélyesebb a hipoglikémiás periódusok jelentkezése. 

 

Egészségügyi személyzet 

A magasabb beteg/ápoló hányados fokozza a nozokomiális infekciók (különösen 

a VAP és az invazív eszközökkel társuló véráram fertőzések) kockázati szintjét. 

 

Kórházi környezet 

Lényeges a beteg kitettsége a rezisztens kórházi bakteriális, fungális és virális 

patogénekkel szemben.  

 

Kéz kolonizáció  

Az egészségügyi személyzet kezének patogénekkel való kolonizációja az alapja 

a kórokozók beteg környezetébe, illetve a másik betegre való átvitelének.  

 

Beteg szobák 

A betegágyak körüli térben, a betegszobák területén a korábban kezelt 

beteg/betegek után  hosszabb, akár hetes  időközben is kimutathatóak patogének. 

Reális veszélye lehet így MRSA, illetve rezisztens enterococcusok általi 

nozokomiális fertőzések kialakulásának.  

 

Egyéb környezeti faktorok  

A kórtermek levegő és víztisztító rendszerei a további forrásai azon 

patogéneknek (Aspergillus, Legionella pneumophila a légtér-illetve vizes 

közegek kontaminánsai, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia a vizes oldatok kolonizátumaiból mutathatóak ki), amelyek a 

környezet kontaminációját okozzák, illetve növelhetik az infekciók 

kialakulásának kockázatát. [4]      

                                                                                                   

 [[ 1_abra_3_10_3_fejezet.word 

felirat: 1. ábra: Az infekciós láncolat ]] 

 

III./10.3.6. A nozokomiális fertőzések fő csoportjai  

  
1. Húgyúti fertőzések 

2. Sebfertőzések 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

Melyek a tartósan 

lélegeztetett betegek 

nozokomiális pneumónia 

kialakulásához vezető 

rizikótényezői? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pneumónia 

4. Véráram fertőzések 

5. Csont és ízületi fertőzések 

6. Központi idegrendszer fertőzései 

7. Kardiovaszkuláris rendszer fertőzései 

8. Szem-, fül-, orr-, garat-, szájüreg- és felső légúti fertőzések 

9. Alsó légúti fertőzések (a pneumóniákat kivéve) 

10. Gyomor- és bélrendszeri megbetegedések (pl. Clostridium difficile toxinja 

által okozott klinikai képek, különböző etiológiájú gastroenteritisek, hepatitisek) 

11. Genitális fertőzések 

12. Bőr- és lágyrész fertőzések 

13. Szisztémás fertőzések 

 

A sokféle nozokomiális fertőzés 80-90 %-át az első négy csoportba tartozó 

infekció teszi ki. Az egyes fertőzés-típusok dominanciája a különböző profilú 

kórházi osztályok és intenzív osztályok esetében más és más. [3] 

 

[[ 2_abra_3_10_3_fejezet.word 

felirat: 2. ábra: Nozokomiális infekciók megoszlása ]] 

 

III,/10.3.7. A gyakoribb nozokomiális infekciók és megelőzésük 

lehetőségei  
 

Nozokomiális pneumónia 

A betegek 15-20 %-ában előforduló nozokomiális pneumónia esetében az egyéb 

prediszponáló tényezők mellett mind a fertőző ágensek, mind az előfordulás 

gyakoriságát meghatározza, hogy lélegeztetett, vagy nem lélegeztetett beteg 

pneumóniájáról van szó. Az előbbinél az időfaktor is döntő, azaz korai (a 

lélegeztetés kezdete után 2-4 nappal) vagy késői (a lélegeztetés utáni 5. naptól) 

pneumóniáról van szó.                                                                                          

Nem lélegeztetett betegek halálozása meghaladhatja a 30 %-ot, míg a 

lélegeztetett betegekben kialakuló pneumónia letalitása elérheti a 60-70 %-ot. 

[3] 

 

Lélegeztetéssel társuló pneumónia (Ventilator-Associated Pneumonia, VAP) 

Előfordulása:  az összes intubált beteg 9-27%-ában, illetve                                 

2.1-10.7 VAP-eset / 1000 gépi lélegeztetéssel eltöltött nap.                                

VAP kialakulása esetén a fatális kimenetelre kétszer nagyobb az esély, mint 

VAP nélkül.   

Rizikó faktorai: 

Posztoperatív betegek, MODS-MOF jelenléte, 60 év feletti életkor, hanyatt 

fekvő helyzet, a gyomornedv pH-értékének emelkedése, CPR, folyamatos 

szedáció, reintubáció, nazogasztrikus szonda jelenléte, enterális táplálás, 

sinusitis, a beteg mozgatása-szállítása az intenzív osztályról. 

Néhány vizsgálat szerint a VAP incidencia nő a trachea tubus alacsonyabb cuff 

nyomása, a ritkábban kivitelezett szubglottikus váladék leszívás és a légzőkör 

ritkább cseréje esetén.                                                                                                

A  prevenció lehetőségei:  

1. A gépi lélegeztetés időtartamának-az endotracheális intubáció idejének 

csökkentése, a non-invazív ventiláció (NIV) előnyben részesítése, 

kevesebb reintubáció  

2. A beteg fektetése-emelt felső testfél, korai mobilizáció valamelyes 

védelmet jelent az aspirációval szemben  

3. A lélegeztető gép légzőkör rendszere, páracsapdái, melegvizes párásítói 

egyúttal bakteriális rezervoárok lehetnek, ha tisztításuk, cseréjük nem a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kellő frekvenciával és alapossággal történik meg  

4. A szubglottikus szekrétum folyamatos eltávolítása-leszívása és az 

endotracheális tubus cuff-nyomásának 20 vízcm szinten tartása 

szignifikánsan csökkenti a VAP kialakulásának kockázatát. A zárt 

rendszerű leszívó katéterek előnyben részesítése a nyitott rendszerekkel 

szemben nem egyértelmű  

5. A stressz-fekély profilaxisában vizsgált szukralfát kontra ranitidin 

kapcsán a VAP előfordulásának kisebb rizikóját észlelték szukralfát 

használatakor (azonban szukralfát mellett a gasztrointesztinális vérzés 

magasabb rizikóját igazolták). A famotidin kontra proton pumpa gátló 

csoport vonatkozásában kimutatható volt a famotidin előnye. VAP 

prevenciója vonatkozásában javasolt a H2-receptor blokkolók használata  

6. A lélegeztetett betegek folyamatos szedációjának napi megszakítása a 

lélegeztetetéssel eltöltött napok számának csökkenését és a VAP 

incidenciájának kisfokú mérséklődését eredményezi  

7. Az orálisan alkalmazott klór-hexidin csökkenteni képes az orofaringeális 

szekrétum bakteriális kolonizációját  

8. Az endotracheálisan intubált és lélegeztetett betegek rutinszerű 

antibiotikus kezelése nem ajánlott a szelektálódó multidrog rezisztens 

patogének kolonizációja miatt: korrekt antibiotikum-politika! 

9. A gasztrointesztinális rendszer szelektív dekontaminációja a VAP 

prevenciójában rutinszerűen nem ajánlott [4] 

 

Véráram infekciók, nozokomiális véráram fertőzések 

Nozokomiális véráram fertőzéseknél megkülönböztetünk bakteriológiai 

vizsgálattal igazolt véráram fertőzést és szepszis szindrómát - pozitív 

vértenyésztés nélkül.                                                                                        

Speciális formája a centrális katéterrel összefüggő véráramfertőzés, amikor 

a kanül behelyezése 48 órával korábban (vagy annál régebben) történt és a 

betegnek klinikailag szepszise van.                                                                        

Nozokomiális véráramfertőzések incidenciája, a kórokozók spektruma 

különösen függ az adott intenzív osztály jellegétől, a meglevő/kialakuló 

prediszponáló tényezőktől. Átlagos előfordulása 7-8 %-ra tehető. 

A centrális vénás kanülök használata alapvető az intenzív terápiában. Az invazív 

kanülök jelenléte ugyanakkor fokozza az invazív kanülhöz társuló véráram 

infekciók gyakoriságát.   

Rizikó faktorok: 

A kanül/kanülök jelenléte önmagában rizikótényező. Minél hosszabban van a 

betegben a invazív eszköz, annál nagyobb az esély az infekció kialakulására. 

Egy katéternél több a betegben, illetve az egynél több szárral rendelkező 

kanülök használata, teljes parenterális táplálás, vagy kemoterápia további 

kockázattal jár.    

Egyéb hajlamosító tényezők lehetnek: 65 évesnél fiatalabb kor, alacsony 

hematokrit-érték és alacsony fehérvérsejt szám, neutropénia. 

A prevenció lehetőségei: 

1. Képzés, infekció prevenciós programok bevezetése az ITO-n 

2. IV („intravénás”)-teamek alkalmazása 

3. Invazív katéterek (artériás, vénás) bevezetése előtti klórhexidines 

dezinficiálás, a bevezetés során az aszepszis és az antiszepszis 

szabályainak fokozott figyelembe vétele 

4. A katéter-trombus formációk (amelyek patogén baktériumok táptalajai 

lehetnek, kolonizációhoz és infekcióhoz vezethetnek)  kialakulásának 

megelőzése Na-heparin bolusokkal 

5. Kérdéses az impregnált centrális vénás kanülök (klórhexidin-ezüst 

szulfadiazin) használatának előnye a klinikumban 
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6. Meglévő kanülök mielőbbi eltávolítása-a lehető legrövidebb ideig való 

használata (minél kevesebb lumenű katéter alkalmazása) [4] 

 

Húgyúti infekciók 

Az intenzív osztályon jelentkező nozokomiális infekciók átlagosan 23%-a a 

vizelet elvezető rendszer fertőzése.  

Rizikó faktorok: 

A legjelentősebb tényező az állandó katéter (ÁK) jelenléte. További faktorok: 

női nem, obezitás, immundeficiencia, a katéter használatának időtartama, az 

intenzív osztályos tartózkodás időtartama. 

A prevenció lehetőségei: 

1. Amint lehetséges a húgyúti katéter eltávolítása 

2. Katéterezés során fontos az aszeptikus bevezetés, lehetőség szerint zárt 

összekötő rendszer használata [4] 

 

Clostridium difficile infekció (CDI) 

A CDI magasabb morbiditással, kórházi tartózkodással, kórházi költségekkel, és 

mortalitási mutatókkal jár együtt.   

Rizikó faktorok: 

Az egyik legfontosabb tényező a szerzett CDI kialakulásában a magasabb 

kolonizációs nyomás, további hajlamosító állapotok: idősebb életkor, újólagos 

hospitalizáció, hematológiai malignus betegség, a gyomornedv aciditását 

mérséklő gyógyszeres kezelés, valamint számos antibiotikum (így a 

fluorokinolonok és a széles spektrumú antibiotikumok).                                                                            

A prevenció lehetőségei: 

1. A C. difficile spóraképző baktérium, amely képes hosszan fennmaradni a 

környezetben. Ezen tények miatt a kéz higiéne, szappanos-vizes 

kézmosás, a környezet tisztántartása elengedhetetlen 

2. Az érintett-fertőzött beteg elkülönítése 

3. Restrikciós antibiotikum-politika, a perioperatív szakban feleslegesen 

antibiotikus profilaxisban részesülő betegek számának csökkentése [3,4] 

 

A nozokomiális sebfertőzések gyakran antibiotikumok széles körére rezisztens, 

szelektálódott kórházi törzsekkel történnek. Leggyakrabban Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp., E. coli, Klebsiella 

pneumoniae, meticillin rezisztens S. aureus (MRSA) a kóroki tényező.  

 

[3] [[ 3_abra_3_10_3_fejezet.word 
felirat: 3. ábra: Az infekció kontrol sarokköve: a „surveillance” ]] 

 

3.10.3.8. Az intenzív osztályos nozokomiális infekciók prevenciója, 

az infekció kontrol elemei  

                                                                            

 Az intenzív osztályokon jelentkező infekciók prevenciója és kontrolja 

vonatkozásában a legfontosabb lépés a hatékony infekció-kontrol következetes 

alkalmazása. (így a kézmosás, a leggyakoribb infekciók specifikus felügyelete, 

továbbá az egészségügyi személyzet képzése és motiválása)                                   

A VAP és a véráram infekciók az elsődleges célpontok az intenzív osztályos 

problémák között, aminek oka ezen fetőzések magasabb incidenciája és 

súlyosabb kimenetele. Számos intenzív osztályos infekció a mesterséges 

eszközök használatával (katéterek, kanülök, endotracheális tubusok…) 

összefüggésben lép fel.     

Célkeresztben: a probléma kórokozók                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kolonizáció a nozokomiális infekciók kialakulásához vezető első lépés.              

A megelőzés elemei: kézmosás, antibiotikus kezelés restrikciója, antibiotikumok 

rotációban való alkalmazása (csökkentve az antibiotikumok rezisztenciáját).  

Célkeresztben: az invazív eszközök 

A VAP incidenciája a 72 órán túl lélegeztetett betegek esetében jelentős, a 

véráram fertőzések mintegy 90%-a összefüggést mutat a centrális vénás kanülök 

jelenlétével (a háttérben meghúzódó okok-tényezők között megemlítendő a az 

endotracheális tubus-illetve a tracheosztómás kanül cuff-nyomása, a 

szubglottikus váladék leszívása, az endotracheális tubusokon-hólyagkatétereken 

és invazív vaszkuláris kanülökön képződő biofilmek fontossága, a különféle 

eszközök bevezetése során az aszepszis-antiszepszis szabályainak betartása…).  

[1]              

A környezet és az abban dolgozók befolyásolása az infekció kontrol érdekében 

Számos fontos logisztikai, helyi ergonómiai és epidemiológiai szempontot kell 

figyelembe venni az intenzív osztályok kialakításánál és felújításuk során. 

Elegendő helyet kell hagyni a betegágyak között, hogy a személyzet könnyen el 

tudja érni a betegeket és környezetüket. A kontamináció megelőzése érdekében 

lehetőség szerint szeparált beteg szobákat kell kialakítani.                                   

Kéz higiéne: hatékony, rendszeres és helyi standardok szerint kivitelezett 

kézmosás. Az alkohol alapú habok, bedörzsölő oldatok effektívebbek a 

baktériumok csíraszámának és a multidrog rezisztens patogének számának 

csökkentésében, mint a hagyományos kézmosó szerek (Kézmosás során alkohol-

bázisú kézfertőtlenítők használata!). A kézmosás rendszerességének és 

alaposságának előmozdítása érdekében könnyen megközelíthető és lehetőleg 

szeparált  helyeken kézmosó lehetőségeket kell kialakítani.                                                                                                               

Az intenzív terápiás osztály célzott és epidemiológiai szempontból is átgondolt 

kialakításával és a kézmosás fontosságának szem előtt tartásával az infekciók 

prevenciójának hatásfoka jelentősen fokozható.                                              

Fertőző testfolyadékok, kontaminált textíliák izolációja-elkülönített légtérben 

való manipuláció és kezelésük fontossága. Az intenzív osztályon kezelt betegek 

az egészségügyi személyzettel szoros és magas fokú interakcióban vannak. Az 

intenzív osztály optimális eszköz és személyzeti háttere, az egészségügyi 

személyzet képzése elengedhetetlen az infekciók megelőzésében.                                                                                          

A környezet dezinficiálása + az alapvető kéz higiéne + képzés → csökken mind 

a környezeti, mind a kéz kontaminációs ráta.                                                               

A vizes közegek és a levegő kontaminánsainak mérséklésére: vízszűrők 

alkalmazása, a levegőtisztító és áramoltató berendezések rendszeres 

mikrobiológiai és epidemiológiai, valamint az orvosi eszközök és a személyzet 

következetes mikrobiológiai szűrése elengedhetetlen. 

 

A betegek szűrése és dekolonizációja                                                                                                     

Az intenzív osztályra újonnan felvett betegek mikrobiológiai szűrése, multidrog 

rezisztens patogénekkel való kolonizációjuk kimutatása lényeges a bakteriális 

transzmisszió megakadályozása érdekében.                                                                                     

A betegek dekolonizációjára, vagy a kolonizáció megelőzésére példa: az MRSA 

kolonizáció visszaszorítása érdekében alkalmazott klórhexidines dezinficiálás, 

nazofaringeális oldatok-fertőtlenítők-antibiotikumok használata, a vizelet 

elvezető rendszer dekolonizációja.  [4]                                                                                                              

Az infekció kockázatát mérséklő beavatkozások: 

● aspiráció megelőzése 

● a gyomortartalom aciditásának megőrzése 

● a lélegeztető gépek légzőköreinek tisztán tartása, cseréje, protokolok 

kialakítása 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● a személyzet és a betegek védelme szigorú elkülönítési szabályok és 

protokollok betartásával és betartatásával 

● a légző rendszer infekcióinak folyamatos követése a respiráltatás során 

● centrális vénás utak korrekt és protokol szerinti használata: teljes 

parenterális táplálásra használt centrális vénás kanül lumenét más 

gyógyszer, illetve infúzió adagolására ne használjuk (több ágú kanülök 

esetén szeparált lument tartsunk fent parenterális tápoldatok bevitelére, a 

centrális vénás kanülökkel összefüggő infekciók követése és egység 

szintű protokollok alkalmazása)  

[7][1_tablazat_3_10_3_fejezet.word                                                                         
felirat: 1. táblázat: A hagyományos infekció kontrol elemei az intenzív 

osztályon ]] 

                                                                                                                     

III./10.3.9. Nozokomiális fertőzések prevenciója és kontrolja: 

összefoglalás  

  
Nozokomiális infekcióval kezelt betegek esetén a korai és adekvát antibiotikus 

terápia a túlélés esélyeit növeli, a kórházi tartózkodás idejét és a költségeket 

mérsékli. Súlyos szepszis, illetve nozokomiális pneumónia esetén a széles 

spektrumú antibiotikumok választása az optimális. Súlyos infekció kezelése 

során is prioritás a beteg. A széles spektrumú antibiotikum kiválasztásának 

alapja a beteg rizikó faktorainak figyelembe vétele, a feltételezett patogének 

köre, valamint a helyi rezisztencia viszonyok ismerete. Lényeges szempont a 

klinikus és a helyi mikrobiológiai laboratórium egymással való kommunikációja, 

az epidemiológiai sajátosságok figyelembe vétele. A mikrobiológiai adatok, a 

klinikai válasz ismeretében a de-eszkalációs antibiotikus kezelés, a spektrum 

szűkítése a további teendő.                                                                                                                    

A nem megfelelő minőségű és dózisú kezdő antibiotikus terápia nozokomiális 

pneumónia esetén magasabb mortalitással, hosszabb kórházi tartózkodással és 

magasabb kezelési költséggel jár együtt.                                                                                                  

A probléma kórokozók: Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas 

aeruginosa, MRSA, Acinetobacter baumannii, ESBL-termelő törzsek.                                     

Az egyre szélesebb körben terjedő antibiotikum-rezisztencia miatt alapvető 

fontosságú az időben adott széles spektrumú antibiotikum, a megfelelő dózisban, 

a megfelelő úton keresztül!                                                                                                          

Minden intézmény és egy adott intézményen belül is minden osztály más és más 

kórokozó spektrummal és rezisztencia viszonyokkal bír, ezen szempontokat is 

figyelembe kell venni a kórházi fertőzések kezelése során.                                     

Az intenzív osztályon kialakuló infekciók kontrolálhatóak és megelőzhetőek az 

érintett betegek izolálásával, a kézmosásra való fokozott odafigyeléssel,korrekt 

antibiotikum-politika követésével, védőöltözet használatával, megfelelő képzés és 

tréningek tartásával. [5] 
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III./10.4. Központi idegrendszeri fertőzések 
 

Tanulási cél:  

A központi idegrendszer gyakrabban előforduló infekciós kórképeienek bemutatása, különös 

tekintettel a tünettanra, diagnosztikus és terápiás lehetőségekre.  

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz felismerni bakteriális, és az úgynevezett 

aseptikus meningitis, valamint a vírus encephalitis jellegzetes tüneteit. Megismeri a diagnosztikus 

algoritmust, amely segít a terápia minél korábbi megkezdésében.  

 

Bevezetés: 

A központi idegrendszeri fertőzéseket attól függően csoportosítjuk, hogy a központi idegrendszert 

burkoló hártyákat, vagy az agyállományt érintik, illetve, hogy baktérium, vírus vagy egyéb kórokozó 

játszik-e szerepet kialakulásukban. 

Minden esetben a legfontosabb a korai diagnózis, korai empirikus terápia megkezdése, amely az 

időben párhuzamosan végzett mikrobiológiai eredmények birtokában specifikussá alakítható. A beteg 

életkilátásait alapvetően a fentiek befolyásolják.  

 

Kulcsszavak: 

bakteriális meningitis, aseptikus meningitis, vírus encephalitis, liquor, empirikus antibiotikum terápia 

 

Tanulási időszükséglet:  2 óra 

 

Tartalomjegyzék: 

    3.10.4.1 Bakteriális meningitis 

       3.10.4.1.1. Epidemiológia 

       3.10.4.1.2. Tünetei 

       3.10.4.1.3. Diagnosztika 

       3.10.4.1.4. Terápia 

    3.10.4.2. Aseptikus meningitis 

    3.10.4.3. Vírus encephalitis 

 

III./10.4.1. Bakteriális meningitis  
 

Az agyat és gerincvelőt burkoló hártyákat érintő, a cerebrospinális folyadékban (CSF) abnormális 

fehérvérsejt számmal járó gyulladásos megbetegedéseket nevezzük meningitisnek. 

Bakteriális meningitis az arachnoidális hártya gyulladása. 

 

III./10.4.1.1. Epidemiológia 

 

Évente több mint 1 millió embert érint a bakteriális meningitis, amely a tíz leggyakrabban 

halálozással járó kórkép közé tartozik. A túlélők sokszor neurológiai deficittel gyógyulnak. 

A közösségben szerzett meningitis leggyakoribb kórokozója a Streptococcus pneumoniae, Neisseria 

meningitidis (Részletesen lásd a III./10.11.3. Meningococcemia tünetei, kezelése, megelőzése 

fejezetben), és főleg az 50 év feletti, a sejt mediálta immunrendszer elégtelenségével bíró egyedekben 

a Listeria monocytogenes. A kórházban szerzett bakteriális meningitisek fő kórokozói 

Staphylococcus és más gram-negatív törzsek. 

 

III./10.4.1.2. Tünetei 

 

[[1_abra_3_10_4-fejezet. jpg 



felirat: 1. ábra: Bakteriális meningitis tünetei]]  

A jellegzetes triász tünetek nem mindegyike szerepel egyidejűleg minden bakteriális meningitis 

esetében. 

 

III./10.4.1.3. Diagnosztika 

 

A haemokultúrának is fontos szerepe van, a bakteriális meningitis diagnosztikájában, főleg amikor 

nincs mód CSF mintavételre. A haemokultúra 50-90%-ban pozitív, ezért minden betegtől le kell 

venni azt. 

[[2abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 2. ábra: Bakteriális meningitis diagnosztikája]]  

Minden betegnél el kell végezni a lumbál punkciót (LP), amennyiben az nem kontraindikált. Azt 

követően azonnal meg kell adni a dexamethasone, majd az antibiotikum első adagját! 

A koponya computer tomográfiás vizsgálat csak akkor kell, hogy megelőzze a LP-t, ha az alábbi 

rizikótényezők fent állnak: immunszupprimált állapot, a központi idegrendszer ismert korábbi 

megbetegedése, papillaoedema, a tudati állapot súlyos sérülése, fokális neurológiai tünete. A liquor 

ürülésének sebessége és makroszkópos megtekintése is része a diagnosztikának.  

[[3abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 3. ábra: Bakteriális meningitis jellegzetes liquor lelete]]  

A Gram festés minden esetben elvégzendő bakteriális meningitis gyanúja esetén, mert annak 

eredménye akár 1 nappal is megelőzheti a kórokozó kimutatását. 

 

III/10.4.1.4. Terápiája 

 

A bakteriális meningitis ellátásában kulcsfontosságú az elsődleges empirikusan választott 

antibiotikum minél korábbi megkezdése. Azt megelőzően kell az első dexamethasone adagját 

alkalmazni, amely csökkenti a központi idegrendszeri, valamint az antibiotikum okozta tüneteket. A 

kórokozó identifikálását követően kell a specifikus terápiára váltani. 

 [[4abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 4. ábra: Bakteriális meningitis korai diagnosztikus és terápiás ellátásának algoritmusa ]]  

A bakteriális meningitis esetében az antibiotikum kiválasztásánál az alábbi általános szempontokat 

kell figyelembe venni: az antibiotikum hatásos legyen a kórokozóval szemben, átjusson a 

véragygáton, optimális legyen a pharmakodinamikája. A fentiek miatt csak intravénás szerek 

alkalmazandók. 

 

[[5abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 5. ábra: Bakteriális meningitis antibiotikum terápia ]]  

 

A bakteriális meningitis okozta agyoedema csökkentésére különböző technikai és gyógyszeres 

terápia alkalmazandó. 

 

[[6abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 6. ábra: Agyoedema megelőzése, csökkentése ]]  

 

A bakteriális meningitis megelőzése a N. meningitidis és a  S. pneumoniae ellen lehetséges 

vakcináció útján.  

A kórokozóval való érintkezést követően alkalmazott kemoprofilaxis meningococcus és  

Haemophilus meningitis esetén hatásos. 

A bakteriális meningitis számos általános és központi idegrendszeri szövődménnyel járhat együtt. 



 

[[7abra_3_10_4-fejezet. jpg 

felirat: 7. ábra: Agyoedema megelőzése, csökkentése ]]  

 

III./10.4.2. Aseptikus meningitis 
 

Aseptikus a meningitis, ha beteg klinikai és laboratóriumi tünetei mutatják a gyulladás jeleit, de rutin 

bakteriológiai vizsgálatok negatívak. A legtöbbször vírus a kórokozó, de számos más, így 

mycobacterium, gomba, spirocheta is szóba jön. Az aseptikus meningitis képében jelennek meg a 

virális meningitisek, mint enterovírusok, herpes simplex (HSV), human immunodeficiency s (HIV), 

West Nile  (WNV), varicella-zoster vírus (VZV), mumps, és lymphocytic choriomeningitis vírus 

(LCM), varicella zoster infekció, herpes zoster, Epstein-Barr vírus, cytomegalo-, human herpes virus-

6, és adenovirusok.. 

Az aseptikus meningitis tünetei a bakteriálishoz hasonlóak, életet veszélyeztető kórképben jelennek 

meg. Ugyanakkor az aseptikus meningitis képes spontán is regresszióra. 

Herpes simplex meningitis: 

Szemben a virális encephalitissel, amely leginkább HSV-1 fertőzés, az immunszuprimált betegekre 

jellemző herpes simplex meningitis HSV-2 vírushoz kötődik. 

Általában 10-14 napon át 10 mg/kg acyclovir terápiában részesítendők. 

 

III./10.4.3. Vírus encephalitis 
 

A meningitissel szemben az encephalitis, azaz az agyállomány fertőzéses kórképei mindig a tudati 

állapot súlyos zavarával járnak.  

A vírus meningitis elsődleges, illetve posztinfekciózus lehet, amelyeket nehéz elkülöníteni. 

Diagnosztikájában a képalkotó eljárások, mint CT, MR, az EEG (a HSV encephalitis jellegzetesen a 

temporális lebenyt érinti), valamint a liquor vizsgálata döntő. A liquorban a lymphocyta dominancia 

vírus encephalitisre utal.  

A liquor PCR vizsgálata elsősorban HSV-1 irányában javasolt. 

 Igazolt vírus encephalitis, vagy annak gyanúja esetén 10 mg/kg acyclovir naponta háromszor 

adandó. A HSV encephalitis halálozása magas, ha az antivirális terápia késlekedik. 
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III./10.5. Infect endocarditis, intracardiális proteticus eszközök fertőzése  
 

Bevezető 

 

Az infect endocarditis nem ritka kórkép, átlagosan 3-10 eset jut 100.000 lakosra évente, de a 70 év feletti 

korosztálynál ez a szám felmegy 15-re. A férfi-nő arány 2:1-hez, s a nők infect endocarditis prognózisa 

rosszabb a férfiakénál.  

A leggyakoribb, infect endocarditist okozó microorganizmusok a következők: Staphylococcus  aureus,  Coag 

.neg.  staphylococcus,  stertococcusok (viridans, bovis),  enterococcusok, melyekről a későbbiekben lesz szó. 

Infect endocarditisre predisponáló tényezők a következők: műbillentyű, iv. drog használat, bármilyen okból 

bekövetkező billentyű degeneracio, chr. hemodyalisis kezelés, diabetes mellitus és intravascularis eszközök 

(PM, ICD). 

Az infect endocarditis gyakran a legkülönbözőbb tünetek formájában jelentkezik, ami a diagnózis felállítását 

késleltetheti, ezért fontos, hogy gondoljunk rá, hiszen az adekvát kezelés mielőbbi elkezdése jelentősen 

javítja a betegek prognózisát.  

 

Tartalomjegyzék 

 

A. Infect endocarditis típusai 

 

B. Infect endocarditis diagnosztika 

    1. Klinikai kép 

    2. Echocardiographia 

    3. Mikrobiológia 

 

C. Diagnosztikus kritériumok összefoglalása (módosított Duke kritériumok) 

    1. Major kritériumok 

    2. Minor kritériumok 

 

D. Kezelés 

    1. Antibioticus kezelés 

    2. Antifungális kezelés 

    3. Empírikus kezelés 

    4. Szívsebészi kezelés 
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III./10.5.1. Infect endocarditis típusai  
 

Az infectio lokalizációját tekintve: 

a bal szivfélre, a jobb szivfélre  lokalizálódó ill. intracardialis eszközökhöz társuló infect endocarditisről 

beszélhetünk. Az infectio érinthet natív billentyűt ill. műbillentyűt.  

A műbillentyű infect endocarditis esetén beszélhetünk korai ill. késői műbillentyű infect endocarditisről, 

annak megfelelően, hogy a műbillentyű infectio a billentyűműtétet követő 1 éven belül vagy azon túl 

jelentkezik.   

Az infect endocarditis kialakulásának módja szerint: 

Nosocomiális, ha az infect endocarditis tünetei a hospitalizált betegnél bentfekvését követően több mint 48 

órával jelentkeznek.  

Nem nosocomiális, ha az infect endocarditis tünetei a hospitalizált betegnél a bentfekvése alatt kevesebb mint 

48 órával jelentkeznek, s a betegnek a kórházi felvétele előtt már volt egészségügyi intézménnyel kontaktusa.  

Területen szerzett infect endocarditisről beszélünk, ha a hospitalizált betegnek bentfekvése első 48 órájában 

jelentkeznek a tünetei, s korábban nem volt egészségügyi intézménnyel kontaktusa.   



Intravénás drog használatához társult infect endocarditisről beszélünk, ha az iv. droghasználaton kívül egyéb 

infekcioforrás nem merül fel.  

Aktív infect endocarditis: 

Persistáló láz és pozitív haemocultura esetén. 

Sebészi beavatkozás során észlelt aktív gyulladásos morfológia észlelésekor. 

Folyamatban lévő  antibioticus kezelés esetén. 

Histopathologiailag igazolt actív infect endocarditis esetén. 

 

III./10.5.2. Infect endocarditis diagnosztika 
 

III./10.5.2.1. Klinikai kép 

 

A betegek 90%-nál jelentkezik láz, melyhez gyakran társul hidegrázás, étvágytalanság, fogyás, CRP 

emelkedés vagy fokozott süllyedés (We), leukocytosis, anaemia,  microszkópos hematuria. 

Szívzörej a betegek több mint 85%-nál észlelhető. 

Vascularis és immunológiai jelenségek az esetek 30%-ban észlelhetőek. Ilyenek a körmök alatt megjelenő 

szilánkszerű haemorrhagiak, Roth féle foltok, Osler csomó, Janeway leziók,  glomerulonephritis és  

embolizácio (agy, lép, végtag és tüdő). 

Idős korban ill. immundeficites állapotban  az atípusos megjelenés gyakori – pl. nincs láza a betegnek.  

 

III./10.5.2.2. Echocardiographia 

 

Az echocardiographia az infect endocarditis diagnostikájában kulcsszereppel bír. A TTE (tranthoracalis 

echocardiographia) sensitivitása infect endocarditisben 40-63%, míg a TEE (transoesophagealis 

echocardiographia) sensitivitása eléri a 90-100%-ot. Intracardiális eszközök (PM, ICD) esetén TEE-vel is 

nehéz az infect endocarditis diagnózisa, nem ritka a fals negatív eredmény.  

Infect endocarditis gyanuja esetén TTE az elsőként választandó vizsgálat. Amennyiben a TTE vizsgálat 

infect endocarditis irányában pozitív, vagy a betegnek műbillentyűje, intracardiális eszköze van ill. a 

vizsgálat nehezen kivitelezhető, a következő lépés a TEE vizsgálat elvégzése. Abban az esetben, ha a TTE 

vizsgálat negatív, s alacsony az infect endocarditis rizikója, alternatív diagnózis irányában javasolt 

gondolkodni. Akkor azonban, ha a TTE ugyan negatív, de az infect endocarditis rizikója magas – 

műbillentyű, komplex congenitális szívbetegség, korábbi IE, újkeletű szívzörej vagy szívelégtelenség  

fennállta  – TEE vizsgálat elvégzése javasolt. Negatív TEE vizsgálat esetén, ha az infect endocarditis gyanuja 

továbbra is fennáll, akkor 7-10 napon belül a TEE vizsgálat megismétlendő. Staphylococcus aureus infectio 

esetén még korábban javasolt a TEE vizsgálat ismétlése.  

Három major echocardiographiás eltérést ismerünk, ami az infect endocarditis jelenlétét igazolja. Ezek a 

következők: vegetácio,  abscessus ill. a műbillentyű újkeletű részleges kiszakadása (dehiscence). 

 

III./10.5.2.3. Mikrobiológia 

 

A mikrobiológiai vizsgálat az echocardiographias vizsgálat mellett szintén kulcsfontossággal bír az infect 

endocarditis diagnosztikájában. Mikrobiológiai szempontból megkülönböztetünk pozitív hemoculturával ill. 

negatív hemoculturával járó infect endocarditist.  

Pozitív hemoculturával járó infect endocarditist okozó leggyakoribb kórokozók a streptococcusok, 

enterococcusok és a staphylococcusok. A streptococcusok egy nagy csoportja a szájban található, melyeket 

összefoglalóan streptococcus viridans néven ismerünk. A streptococcusok viridans kevert csoportot képez, s 

ide tartozik a S. sanguis,  S. mitis, S. salivarius, S. mutans, és a Gemella morbillorums a Penicillin G-re 

általában érzékenyek. A S. milleri csoportba tartozó baktériumok, mint a S. anginosus, S. intermedius és S. 

constellatus, abscessus képződésre hajlamosítanak, fertőzésük során a haematogen disszeminacio gyakori, s 

hosszú antibioticus kezelést igényelnek. Az intestinum található D csoportu streptococcusok, mint a S. bovis 

és a S. equinus, általában Penicillin G-re szintén érzékenyek. Enterococcusok közül az E. faecalis, E. faecium 

és E. durans okoz infect endocarditist. Nativ billentyű infect endocarditisének leggyakoribb kórokozója a 

Staphylococcus aureus, általában a területen szerzett infectio Oxacillin érzékeny. A mechanikai műbillentyű 

infect endocarditisének leggyakoribb kórokozója pedig a Coagulase-negative staphylococcus, s ezt általában 



Oxacillin rezistens. 

Negatív hemoculturával járó infect endocarditisek csoportjába tartoznak azon infectiók, melyeknél történt 

antibiotikum előkezelés, melyeknél nem történt antibiotikum előkezelés ill. azok, melyeknél folyamatosan 

negatív hemoculturát észlelünk.  

Az antibioticummal előkezelt, negatív hemocultúrával járó infect endocarditiseknél  jellemzően a betegek a 

kórokozó ismeretének hiányában, lázas állapot fennállta        miatt részesülnek antibioticus kezelésben. A 

levett haemocultura ezen esetekben  2.5-31%-ban negatív lesz. Az antibioticum elhagyását követően gyakori 

a láz ismételt megjelenése, ami már felvetheti infect endocarditis gyanuját. Az antibioticum megszakítása 

után még napokkal is negatív maradhat a levett hemocultura. Gyakori kórokozók az oralis streptococcusok és 

a Coagulase negatív staphylococcusok.  

Negatív hemoculturát észlelhetünk antibioticummal nem előkezelt infect endocarditis esetén is. Ezen 

esetekben gyakran érzékeny, kényes baktériumok állnak az infectio hátterében, mint a streptococcusok, 

HACEK csoportba tartozó gramm-negatív kórokozók (Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. 

paraphrophilus, H. influenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella 

corrodens, Kingella kingae és K. denitrificans), Brucella és gombák. 

Folyamatosan negatív hemoculturával járó infect endocarditisek az infect endocarditisek mintegy 5%-ért 

felelősek. Intracelluláris baktériumok a legyakoribb kóroki tényezők, mint a Coxiella burnetii, Bartonella, 

Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, és a Tropheryma whipplei (Whipple betegség kórokozója). Az alábbi 

szituációkban  gyakori a fenti kórokozók által okozott infect endocarditis: mechanikai  műbillentyű, centrális 

véna, pacemaker, ICD, veseelégtelenség, immunkárosodás. A kórokozók kimutatása szerológiai testtel, sejt 

culturával ill. PCR-al történhet. 

 

III./10.5.3. Diagnosztikus kritériumok összefoglalása (módosított Duke kritériumok) 
 

III./10.5.3.1. Major kritériumok 
 

Hemocultura pozitív infect endocarditis, amely az alábbi három kritérium legalább egyikét teljesíti:  

Infect endocarditisre típusos kórokozó kimutatása két különböző  hemoculturából. Típusos kórokozók: 

Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, HACEK csoport kórokozói, Staphylococcus aureus ill. területen 

szerzett enterococcus. 

Infect endocarditisre típusos kórokozók, melyek  folyamatosan pozitív hemoculturát eredményeznek. Ez 

egyrészt jelenthet két olyan pozitív hemocultúrát,  melyeket legalább 12 óra különbséggel vettek le, másrészt 

jelentheti azt, hogy a legalább 4 különböző időben levett hemocultúrák többsége pozitív, s a levett első és 

utolsó minta között minimum egy óra telt el. 

Coxiella burnetii igazolására elég egy hemocultura pozitivitás. 

Echocardiographias kritériumok: 

Billentyű vegetacio, abscessus ill. műbillentyű részleges kiszakadása. 

Újkeletű billentyű regurgitácio megjelenése.    

 

III./10.5.3.2. Minor kritériumok 

 

Hajlamosító tényezők: szívrendellenességek (pl. veleszületett szívbetegségek), intravénás droghasználat. 

Magas láz: több mint 38 fok.  

Értünetek: artériás embolizácio, septicus pulmonalis infarctus, mycoticus aneurysma, intracranialis 

hemorrhagia, conjunctiva hemorrhagia, Janeway lesio. 

Immunológiai megjelenés: glomerulonephritis, Osler csomók, Roth féle bőrelváltozás, RF pozitivitás. 

Microbiológiai eltérés: pozitív hemocultura vagy serológia pozitivitás, ami az infect endocarditis major 

kritériumának azonban nem felel meg.  

Az infect endocarditis igazoltnak tekinthető, ha: 

Két major kritérium teljesül vagy 

Egy major és három minor kritérium teljesül vagy 



Öt minor kritérium teljesül.  

Az infect endocarditis valószínű, ha: 

Egy major és egy minor kritérium teljesül vagy 

Három minor kritérium teljesül. 

 

III./10.5.4. Kezelés 
 

III./10.5.4.1. Antibioticus kezelés   
 

Orális és D csoportu streptococcus okozta  infect endocarditis esetén, amennyiben a kórokozó érzékeny 

penicillinre, nagy dózisú Penicillin G-t (12-18 ME/nap 4 héten át) vagy  Amoxicillin-t (100-200 mg/kg/nap 4 

héten át) vagy Ceftriaxone-t (2 g/nap 4 héten át) kezelést választhatunk. Amennyiben kombinált kezelésként 

a fenti antibioticumok bármelyikét Gentamycin-nel (3 mg/kg/nap) vagy Netilmicin-nel (4-5 mg/kg/nap) 

egészítjük ki, úgy az antibioticum adásának időtartama 2 hétre redukálható. Béta-laktám allergia esetén 

Vancomycin (30 mg/kg/nap 4 héten át) a választandó antibioticum.    

Penicillinre relatíve rezisztens fenti kórokozók esetén emelt dózisú Penicillin G             (24 ME/nap 4 héten 

át) vagy Amoxicillin (200 mg/kg/nap 4 héten át) mellé minden esetben kombinált kezelésként Gentamycin (3 

mg/kg/nap 2 héten át) hozzáadása javasolt. Béta-laktam allergia egyidejű fennállta esetén Vancomycin (30 

mg/kg/nap        4 héten át) és Gentamicin (3mg/kg/nap 2 héten át) a választandó kezelés  

Streptococcus pneumoniae, b-haemolytic streptococcus (A, B, C, és G csoport) okozta infect 

endocarditisnél  penicillin érzékeny törzsek esetén (MIC 0.1 mg/L) az oralis streptococusoknál leírt kezelési 

irányelvek a mérvadóak, kivéve a 2 hetes kezelési stratégiát. Az „A” csoportu streptococcusok  általában b-

lactam érzékenyek, de egyes szerocsoportjaik lehetnek rezisztensek. A „B”, „C” és „G” csoportu 

streptococcusok ill. a S. milleri tályogképzők, s az érintett billentyű sebészi kezelését  tehetik szükségessé.  A 

„B” csoportu streptococcus okozta műbillentyű infect endocarditis magas mortalitásu, sok esetben itt is 

sebészi kezelés ajánlott.  

Staphylococcus aureus és Coagulase-negative staphylococcus okozta infect endocarditis esetén külön kell 

választani a natív- és  műbillentyűt érintő infekciót.  

Natív billentyű infect endocarditis során methicillin érzékenység esetén  Flucloxacillin  (12 g/nap 4-6 héten 

át) vagy Oxacillin (12 g/nap 4-6 héten át) adása javasolt Gentamycin-nel (3 mg/kg/nap 3-5 napon át) 

kombinálva. Methicillin resistencia (MRSA) vagy penicillin allergia esetén Vancomycin (30 mg/kg/nap 4-6 

héten át) és Gentamycin (3 mg/kg/nap 3-5 napon át) antibioticus kombináció adandó.  

Mechanicus műbillentyű infect endocarditis során, methicillin érzékenység esetén a fenti kettős kombinácio 

(Flucloxacillin vagy Oxacillin és Gentamycin) Rifampin-el          (1200 mg/nap több mint 6 héten át) hármas 

antibioticus kombinációvá egészítendő ki. Methicillin resistencia (MRSA) és penicillin allergia együttes 

fennállta esetén a Gentamicin és Rifampin Vancomycin-nel egészítendő ki. Vannak már Vancomycin 

resistens staphylococcus törzsek is, s ebben az esetben a nemrég bevezetett lipopeptid típusu daptomycin (6 

mg/kg/nap) a lehetséges alternatíva. Staphylococcus aureus okozta műbillentyű infect endocarditis esetén a 

mortalitás több mint 45%, s korai műtéti megoldás szükséges.     

Enterococcusok okozta infect endocarditis során  az esetek 90%-ban Enterococcus faecalis a kórokozó. A 

kórokozók nagy antibioticum toleranciája miatt hosszú kezelés szükséges. Sok antibioticumra rezisztensek 

lehetnek (aminoglycosid, b-lactam és vancomycin). Penicillin érzékeny törzsek (MIC 8 mg/L) kezelésében az 

Ampicillin és Gentamycin ill. Vancomycin és Gentamycin kombinációk alkalmazhatóak.  

Gram negatív baktériumok csoportába tartoznak a HACEK csoport tagjai, s  néhány ezen csoportú 

baktérium béta-lactamaz-t termel, s ezért az Ampicillin a kezelésben már nem első vonalbeli szer. Béta-

lactamaz-t nem termelő HACEK csoportu baktériumok kezelésében az Ampicillin (12 g/nap 4 héten át) és 

Gentamicin   (3 mg/kg/nap 4 héten át) kombináció ajánlott. Adható standard kezelésként ceftriaxone (2 g/nap 

4 héten át).   

A nem–HACEK csoportba tartozó baktériumok esetén általában a korai sebészi kezelés az ajánlott. 

Gyógyszeresen legalább 6 hétig kombinációban  Ampicillin, Gentamycin és quinolonok vagy cotrimoxazole 



adandó.  

Hemocultura negatív infect endocarditis esetén főleg intracellularis kórokozók jönnek számításba. 

Jellegzetes kórokozók: Brucella, Coxiella burnetii, Bartonella, Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, 

Tropheryma whipplei. Kiforrott, egységes kezelés a fenti kórokozók okozta infect endocarditis esetén még 

nincs. A kezelésben antibioticumként a Doxycyclin, Rifampin, Gentamycin, Erythromycin és Ampicillin 

szerepelnek. A kezelést illetően javasolt az aktuális guideline irányelveit követni.   

 

III./10.5.4.2. Antifungális kezelés  

  

A gombák okozta infect endocarditis mortalitása magas, 50% feletti. A Candida és Aspergillus a 

leggyakoribb kórokozó. Gomba okozta infect endocarditis leggyakrabban műbillentyűs betegeknél, 

intravascularis eszközzel bírók esetén (PM, ICD) és immunkárosodottaknál fordul elő. A kezelés általában 

sebészi. Kombinált gombaellenes kezelés javasolt minden esetben (amphotericin B és azoles). Az 

echinocandin caspofungin új kezelési lehetőség. 

 

III./10.5.4.3. Empírikus kezelés 

 

Az infect endocarditis célzott antibioticus kezelése a cél minden esetben, de vannak olyan klinikai helyzetek, 

amikor az antibiogram ismerete nélkül, a mortalitás csökkentése végett azonnali kezelés megindítása 

szükséges.   

Natív billentyű infectiv endocarditis esetén  javasolt empirikus kombináció az Ampicillin vagy Amoxicillin 

és Gentamycin kombinácio. Béta-laktám intolerancia esetén pedig a Vancomycin, Gentamycin és 

Ciprofloxacin kombináció adása. Korai műbillentyű infect endocarditis esetén a javasolt kombinácio: 

Vancomycin, Gentamycin és Rifampin.  

Késői műbillentyű infect endocarditis empírikus kezelése megegyezik a native billentyű infect 

endocarditisének antibioticus kezelésével.     

 

III./10.5.4.4. Szívsebészeti kezelés 

 

Az infect endocaditis sebészi kezelésének legfontosabb indikációi: a  szívelégtelenség, a nem kontrollált 

infekció és az embólia prevenció. 

Szívelégtelenség az infect endocarditisek 50-60%-ban jelentkezik komplikációként  szívelégtelenség, s a 

szívsebészeti indikációk leggyakoribb okát képezi.  Az esetek 29%-ban az aorta billentyű érintett, 20%-ban 

pedig a mitralis billentyű. Szívelégtelenség létrejöhet súlyos aorta vagy mitralis insufficiencia talaján, 

melynek hátterében billentyű destrukció, inhúr ruptura,  billentyű ruptura (flail leaflet), billentyű perforacio, 

vegetacio által gátolt billentyű záródás állhat. Szívelégtelenséghez vezethet továbbá az intracardialis fistula 

képződés és a vegetacio okozta billentyű obstructio is.  

Pulmonalis oedema, cardiogen shock formájában jelentkező szívelégtelenség azonnali (24 órán belüli) 

szívsebészeti beavatkozást igényel. Pulmonalis oedemával nem járó szívelégtelenség sűrgős (pár napon 

belüli), míg a tünetmentes szívelégtelenség elektív (1-2 héten belüli) szívsebészeti megoldást igényel.   

Nem kontrollált infekcióról beszélünk, akkor, ha lokálisan nem kontrollált az infekcio, ha persistáló az 

infekció, a láz ill. antibioticummal nehezen kezelhető az infekcio.  

Lokálisan nem kontrollált az infekcio növekvő vegetacio, abscessus képződés, álaneurysma és fistula 

képződés esetén. Az abscessus képződés natív aorta billentyű esetés 10-40%, műbillentyű esetén 56-100%. 

Fistula képződés az esetek 46%-ban S.aureus  infekcióhoz társul.  

Lokálisan nem kontrollált infectio esetén a sebészi beavatkozás sürgős.  

Persistáló infectio, láz fennálltáról beszélünk, ha a pozitív haemocultura az adekvát antibioticus kezelés 

mellett még 7-10 nap után is persistál, melynek oka lehet, hogy önmagában az adekvát antibioticus kezelés 

már nem képes az infect endocarditis eradikálására, s ezzel  egy időben extracardiális ok (lép, agy, vese stb… 

abscessus)  ill. a láz egyéb oka kizárható. A háttérben állhat továbbá antibioticumra resistens kórokozó, nem 

megfelelő antibioticum választás ill. az antibioticumra adott adverz reakcio.  

Persistáló infectio, láz esetén a sebészi beavatkozás sürgős. 

Antibioticummal nehezen kezelhető infekció jellemző gomba, multirezisztens kórokozók, MRSA  vagy  



vancomycin-rezisztens enterococcus, Gram negative bacteriumok okozta infekciok ill. natív billentyű S. 

aureus infect endocarditise, ha nincs korai kedvező javulás az antibioticum adására.  

Az antibioticummal nehezen kezelhető infekciok esetén a sebészi beavatkozás általában elektív módon 

történhet.  

Embolia prevencio: infect endocarditisben az embolia rizikó 20-50%, ami antibioticus kezelés megindítását 

követően lecsökken 6-21%-ra. Az agy- és lép septicus embolizációja a leggyakoribb bal szívfél infect 

endocarditis esetén. Septicus tüdőembolia jobb szívfél infect endocarditishez társul. Az emboliás események 

20%-ban silent módon jelentkeznek.  

Az Emboliás esemény bekövetkeztének valószínűségét előrejelzi a vegetacio mérete és mobilitása. 

Amennyiben a vegetacio>10mm, akkor az magas embolia rizikot jelez, s ha a vegetacio>15mm, akkor az 

embolizácio rizikója már nagyon magas. Mobilis vegetacio főleg S.aureus infectioban (mitrális billentyű) 

jellemző. A vegetacio lokalizációját tekintve lehet multivalvularis, ami szintén növeli az embolizáció 

valószínűségét.             

A staphylococcusok,  streptococcus bovis és Candida okozta infect endocarditis fokozottan hajlamosít 

embolizációra. Korábbi embolizácio szintén növeli az újabb embolizáció bekövetkeztének valószínűségét. 

Sebészi beavatkozás indikációját képezi, ha: 

A vegetacio>10mm és 1 vagy több emboliás esemény (silent is!) következett be adekvát antibioticus kezelés 

mellett. A műtét sürgősen elvégzendő 

A vegetacio>10mm (főleg a mitrális billentyűn), nem következett be emboliás  esemény, de a 

szívelégtelenség, persistáló infectio vagy abscessus komplikációk közül legalább egy fennáll. A műtét 

sűrgősen elvégzendő.   

A vegetacio>15mm, s nincs embolizáció ill. egyéb komplikáció, a sebészi megoldás ekkor is mérlegelendő. 

A műtét elektíven végzendő. 

 

III./10.5.5. Intracardiális proteticus eszközök fertőzése 
 

Az intracardiális proteticus eszközök alatt a pacemakereket és ICD készülékeket értjük. Ezen eszközökhöz 

társuló infectio incidenciája 1.9 eset/1000 eszköz-év. Az ICD infekcio gyakorisága megelőzi a pacemakerét. 

Magas mortalitással járó megbetegedésről van szó.  

Infekcio lokalizációja szerint beszélhetünk lokális proteticus eszköz infekcióról, amikor az infectio a 

pacemaker vagy ICD tasakra lokalizálódik, s klinikailag erythema, melegebb bőr, fluktuacio, erosio, 

nyomásérzékenység, genny ürülés jellemzi. Proteticus eszközhöz társult infekcióról akkor beszélünk, amikor 

az eszköz implantaciójakor történik a lokalis bakterialis flora okozta kontaminácio, ami az elektroda mentén 

tovaterjed az endocardiumra és az elektroda csúcsára.  Haematogen szórás okozta infekcio is előfordulhat. A 

septicus pulmonaris embolizácio gyakori komplikácio.   

Klinikumát illetően fontos, hogy ismeretlen eredetű láz esetén intracardiális proteticus eszköz meglétekor 

annak infectiójára gondolni kell. A láz időseknél hiányozhat.           Az echocardiographiás vizsgálatnak 

kulcsszerepe van a diagnosztikában, mivel vizualizálható az elektrodán vagy a tricuspidalis billentyűn 

kialakult vegetacio, s a tricuspidalis insufficiencia mértéke  quantifikálható. Észben kell ugyanakkor tartani, 

hogy intracardiális proteticus eszköz infekciójának gyanuja során végzett echocardiographias vizsgálat fals 

negativitása viszonylag magas. A stahylococcusok a leggyakoribb kórokozók. Tüdő CT  ill. tüdőscintigraphia 

a septicus embolizácio igazolásában nyújthat segítséget.   

Kezelésében az elhúzódó, minimum 4-6 hetes antibioticum adása javasolt. A  csak gyógyszeres kezelés 

általában re-infectiot eredményez, s  magas a mortalitása. Az implantált eszköz eltávolítása erősen ajánlott 

igazolt eszköz infectio esetén. Az eszköz eltávolítás akkor is ajánlott, ha az eszköz infectio csak feltételezett. 

Az antibioticum adása és a proteticus  eszköz eltávolítás a kezelés helyes irányelve. A proteticus eszköz nem 

sebészi eltávolítása javasolt az esetek zömében. Az eszköz nem sebészi eltávolításakor gyakori a pulmonalis 

embolizacio, ami általában asymptomaticus. Nagy vegetacio esetén, ha az elektroda kihúzása technikailag 

nem lehetséges vagy súlyos  tricuspidalis  infect endocarditissel társul, sebészi eltávolítás javasolt.  

Reimplantacio során át kell gondolni, hogy valóban indikált-e új eszköz implantacioja.  Az azonnali 

implantacio nem ajánlott az infectio veszélye miatt, s ugyanezért az ideiglenes  pacemaker implantacio sem 

ajánlott. Nem sürgős esetben a reimplantacio néhány nappal, héttel eltolandó, ami csökkenti az infectio 



kockázatát.  Pacemaker dependencia esetén epicardialis elektroda implantacioja jelentheti az alternatívát. Az 

antibioticus profilaxis implantació előtt mindig ajánlott.   
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III./10.6. Intraabdominalis infekciók 
 

III./10.6.1.Tanulási cél 
 

Az intrabadominalis infekció típusok, valamint az alapvető diagnosztikai és 

terápiás lépések átfogó ismertetése. 

 

III./10.6.2. Hallgatói kompetenciák 
 

A komplikált intraabdominalis infekciók, a leggyakoribb patogének, az 

antibiotikus terápia és a fő kezelési irányelvek ismerete. 

 

III./10.6.3. Bevezetés  
 

Az intraabdominalis infekciók (IAI) egy olyan heterogén betegségcsoportot 

takarnak, melybe egyaránt beletartoznak a banális, egy szervet érintő és a súlyos 

generalizált, gyulladásos válasszal járó, több szervet érintő infekciók.  

 

Kulcsszavak: komplikált intraabdominalis infekció, szekunder peritonitis, Gram 

negatív baktérium, empírikus antibiotikus terápia, multirezisztencia.  

 

III./10.6.4. Az intrabdominalis infekciók felosztása 
 

1. Lokalizáció és lefolyás szerint: (1) 

● Nem komplikált IAI:  

az infekció egy szervet érint, nem terjed át más szervekre vagy a 

peritoneumra. Csak sebészi, vagy konzervatív gyógyszeres kezelés 

elegendő az infekció szanálásához.  

● Komplikált IAI:  

az infekció több szervet és/vagy a peritoneumot érinti. Mindig 

kombinált sebészi, antibiotikus és szupportív kezelés szükséges.  

A peritonitisek további csoportosítása: 

● Primer bakteriális peritonitis: olyan diffúz bakteriális infekció, 

mely nem jár a gastro-intestinalis tractus integritásának 

megbomlásával. Haematogén terjedésű. Jellemzően csecsemő- 

és gyermekkorban, cirrhoticus és peritoneális dialízisben 

részesülő betegekben fordul elő.  

● Szekunder peritonitis: a leggyakoribb peritonitis forma, mely 

üreges hasi szervek spontán vagy traumás megnyílását követően 

alakul ki. III./10.6.4._1. ábra  

● Tercier peritonitis: a szervezet védekező mechanizmusainak 

elégtelensége kapcsán alakul ki. Általában alacsony 

patogenitású baktériumok vagy gombák okozzák.  

 

2. Fertőzés eredete szerint:  

● Területen szerzett: 

jellemző kórokozók: E. coli (30%), Enterococcus ssp. (8%), Streptococcus ssp. 

(13,5%) és Bacteroides ssp. (12,5%) dominálnak. (2) 

● Nosocomialis:  

jellemző a nagy mortalitási ráta (akár 30%), multi-rezisztens patogének 

jelenléte. A Gram-negatív és -pozitív coccusok (Enterococcus ssp., 

Staphylococcus ssp., Streptococcus ssp.), az egész gastro-intestinalis 
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Kérdés 

 

Milyen antibiotikus kezelési 

lehetőségeket ismerünk?  

tractusban nagy arányban fordulnak elő. Napjainkban az ESBL termelő 

Enterococcusok mellett számolni kell carbapenem-rezisztens Klebsiella és 

Acinetobacter csoportokkal is (2), (3).  

 

A vancomycin mellett lágyrész és intraabdominalis infekciókban hazánkban 

törzskönyvezett antibiotikum a tygecyclin. Riboszómális fehérjeszintézisgátló, 

bakteriosztatikus antibiotikum. Hatékony Gram negatív Enterococcus, Bacteroides  

csoportokkal és Gram pozitív Satphylococcusokkal (MRSA is) szemben. 

Az intraabdominalis Pseudomonas aeruginosa infekciók általában a 

panrceatobiliaris és vékonybél tractusra, valamint retroperitonealis abszcedáló 

folyamatokra lokalizáltak. Predisponáló faktor az immunszupresszió (tumoros 

anamnézis, neutropénia lázas állapottal kombinálva), 48 órát meghaladó 

hospitalizáció, korábbi ERCP, laparaszkópia, gasztroszkópia illetve a legalább 24-

48 órája fennálló vékonybélperforáció. Kimutatható és jelentős összefüggés van az 

antibitikumkezelés inadekvát vagy késlekedő volta és a Pseudomonas infekciók 

mortalitása között. Vizsgálatok igazolták, hogy amennyiben az infekció 

manifesztációjától számított 24 órán túl történt meg a hatékony empiricus 

antibitiotikus kezelés bevezetése a betegek mortalitási rátája meghaladta a 40%-ot 

is. Sajnos a növekvő hányadában multirezisztens kórokozóval (ún. MDR –

multidrug rezistant Pseudomonas) állunk szemben. Magas toxicitása ellenére 

parenteralis polimixin B terápia ilyen esetekben hatásos. Nem multi-rezisztens 

Pseudomonas ssp. esetén a carbapenemek, vagy az antipseudomonas spektrumú 

penicillinek alkalmazása elterjedt. (5) 

Gomba-infekciók (Candida ssp.) a felső gastro-intestinalis tractus penetráló 

sérülései kapcsán alakulnak ki. A Candida albicans a felső gyomor-bél szakasz 

komenzális flórájának része. Az infekció háttérben gyomor- vagy nyombélfekély, 

esetleg nyelőcső perforáció áll. Gombainfekcióra hajlamosít az immunszupresszió 

(pl.: korábbi transzplantáción átesett betegek), rossz általános állapot, diabetes és a 

krónikus alkoholfogyasztás. (5) 

 

III./10.6.5. Az intraabdominalis infekciók diagnosztikája (3.) 
 

1. A beteg kórelőzménye: 

● Prognosztikai faktorok: Kor (> 65 év); hypalbuminaemia és 

malnutríció; súlyos társbetegségek és malignus folyamatok, 

immundeficiens állapotok; nozokomiális patogének jelenléte; elhúzódó 

hospitalizáció; többszervi elégtelenség és szeptikus shock fennállása 

2. Fizikális jelek és laborparaméterek:  

● Abdominális fájdalom (lokalizált vagy nem lokalizált) és/vagy 

diszfunkció (nausea, hányás, bélmotilitási zavarok, ileus) 

A peritonealis jel hiányozhat ascitesben, leromlott állapotú vagy 

immunszupprimált betegnél, szteroid terápiában részesülőknél, 

diabeteses betegeknél és polyneuropathia-ban. 

● SIRS jelei: leukocytosis (> 12 G/l) vagy leukopenia (< 4 G/l); 

hypothermia (<36C) vagy láz (>38C); légzési frekvencia nem 

lélegeztetett betegeknél >20/min, vagy lélegeztetett betegek esetén 

paCO2<32 Hgmm; szívfrekvencia > 90/min 

● Szerv- és szöveti perfúziós zavar jelei: tudatzavar, oligo-/anuria 

● Metabolikus és ionparaméterek: hypokalaemia, hyperchloraemia, 

lactataemia (bélperfúziós zavar!), progrediáló metabolikus acidosis 

3. Mikrobiológiai mintavétel:  

● Hemokultúra, Gram-festés, célzott mintavétel (pl. célzott punctio vagy 

intraoperatív mintavétel) 

4.  Képalkotó vizsgálatok: 

● Hasi ultrahang: ágymelletti vizsgálatra alkalmas. Akut calculosus 



cholecystitis, akut appendicitis, tubo-ovarialis folyamatok megítélésben 

szenzitív, egyéb esetekben a CT szenzitivitása jobb. 

● CT: szenzitív, ún. „study of choice”; abcedáló folyamatok, akut 

pancreatitis, szabad hasűri folyadékok diagnosztikája 

● Natív hasi RTG: penetráló folyamatok, szabad hasi levegő megítélése 

5. Invazív: diagnosztikus laparaszkópia, célzott punkció, diagnosztikus 

peritonealis lavage  

 

III./10.6.6. Terápiás lépések (3) (4) 
 

1. Általános:  

● Folyadékreszuszcitáció, vitális paraméterrendezés és állapot 

stabilizálás 

2. Célzott:  

● Infekciós góckutatás és szanálás: (ún. „Source controll”): (1) 

○ Drainage: percutan (UH/CT-vezérelt) vagy sebészi úton. Tályogok, 

hasűri fluidomok lebocsájtása, evakuációja. 

○ Debridement: necrtoticus vagy infektált szöveti elemek fizikai 

eltávolítása, mely peripancreaticus nercosisok és intestinalis 

infarctusok esetén jelentős 

○ Definitív ellátás: az infekció forrásául szolgáló szövetek sebészi 

úton történő szanálása a végleges gyógyulás reményében.  

Az intraabdominalis infekciók kezelésében a sebészi kezelés jelent az esetek 

többségében a teljes infekciókontrollt. Az első laparatomiát az infekció 

progressziója és a beteg állapotromlása esetén ismételt feltárás kell, hogy kövesse. 

Jelenleg az irodalom két megközelítést ismer:  

○ ún. „on-demand” relaparatomia: a beteg állapotigényei szerinti, 

akut állapotromlás esetén azonnali feltárást jelent 

○ ún. tervezett („planed”) relaparatomia: az első sebészi feltárástól 

számított 36-72 órán belül választott, tervezett reoperációt takar.  

Egyértelmű irodalmi adatok szólnak az on-demand relaparatomia mellett a 

tervezett relaparatomiával szemben: szignifikánsan csökkenő mortalitás, 

alacsonyabb intenzív osztályos kezelési költség és kevesebb eltöltött nap. 

Több vizsgálat történt azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok alapján 

döntöttek az orvosok a kritkus állapotú, zajló intrabadominális infekcióban 

szenvedő betegek „on-demand” feltárása mellett. Összeségében a leukocyta-szám, 

a láz, a progrediáló septicus állapot, a korábbi feltárás kapcsán észlelt infekció és 

peritonitis mértéke, a felső gastro-intestinalis tractus érintettsége (főként 

vékonybél érintettség) domináltak a döntésnél. 

További kérdés súlyos infekció esetén, laparatomia után a has nyitott vagy zárt 

sebészi kezelése. A nyitott sebészi kezelés indikációi:  

○ súlyos secunder peritonitis,  

○ akut mesenteriális ischaemia,  

○ sérülés kontroll (ún. „damage controll”) hasi traumában, 

○ intraabdominális hypertensio, hasi compartment syndroma 

○ fascitis necrotisans. 

Az abdominostomában a hasi szervek minél fiziológiásabb fedése alapvető 

terápiás jelentőségű. Amennyiben nincs mód a bőrrel történő fedésre sok technikai 

megoldás közül lehet választani (pl.: vákuum asszisztált sebkezelés, ún. fedett 

vagy nyitott mesh technika stb.). 

Általánosságban elmondható, hogy az intraabdominalis infekciók kezelésénél a 

sebészi feltárás kiemelten fontos. Az akut pancreatitis kivétel: ezen kórképnél a 

maximális konzervativizmuson és a szupportív terápián van a hangsúly! 

●  Antibiotikus terápia: (3) (5) 

Az időben elkezdett, adekvát antibiotikus kezelés bizonyítottan az 



intraabdominális infekciók terápiájának kulcspontja. III./10.6. 1. és 2. táblázat 

A kezdeti antibiotikum terápia kritikus állapotú, komplikált intraabdominális 

infekcióban szenvedő betegek esetén mindig empiricus és széles spektrumú. 

Fontos a terápiás koncentráció fenntartása és szükségszerint a mikrobiológiai 

eredmények fényében történő módosítás.  

 

Forrás  
 

(1) Massimo Sartelli: A focus on intraabdominal infections; World Journal of 

Emergency Surgery 2010, 5:9 http://www.wjes.org/content/5/1/9 

(2) Philippe Montravers et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 

785–794, doi:10.1093/jac/dkp005; 

(3) Joseph S. Solomkin et al.; Diagnosis and Management of Complicated 

Intra-abdominal Infection in Adults and Children Guidelines by the Surgical 

Infection Society and the Infectious Diseases Society of America (2010); 50:133–

64 

(4) J.C. Marshall: Intra-abdominal infecion / Microbes and Infection 6 (2004) 

1015–1025  

(5) H. Dupont:The empiric treatment of nosocomial intra-abdominal 

Infections; International Journal of Infectious Diseases; Elsevier (2007) 11(S1) 

S1–S6 

(6) http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Intra-abdo%20infection.htm 
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III./10.6. Intraabdominalis infekciók 
  

III./10.6.1.Tanulási cél 
 

Az intrabadominalis infekciótípusok, valamint az alapvető diagnosztikai és terápiás 

lépések átfogó ismertetése. 
  

III./10.6.2. Hallgatói kompetenciák 
 

A komplikált intrabdominalis infekciók, a leggyakoribb patogének, az antibiotikus 

terápia és a fő kezelési irányelvek ismerete. 
  

III./10.6.3. Bevezetés 

 
Az intrabdominalis infekciók (IAI) egy olyan heterogén betegségcsoportot takarnak, 

melybe egyaránt beletartoznak a banális, egy szervet érintő és a súlyos generalizált,  

 

Kulcsszavak: gyulladásos válasszal járó, több szervet érintő infekciók. komplikált 

intraabdominalis infekció, szekunder peritonitis, Gram negatív baktérium, empírikus 

antibiotikus terápia, multirezisztencia. 
  

III./10.6.4. Az intrabdominalis infekciók felosztása 

  
1. Lokalizáció és lefolyás szerint: (1) 

● Nem komplikált IAI: 

az infekció egy szervet érint, nem terjed át más szervekre vagy a 

peritoneumra. Csak sebészi, vagy konzervatív gyógyszeres kezelés 

elegendő az infekció szanálásához. 

● Komplikált IAI: 

az infekció több szervet és/vagy a peritoneumot érinti. Mindig 

kombinált sebészi, antibiotikus és szupportív kezelés szükséges. 

A peritonitisek további csoportosítása: 

·    Primer bakteriális peritonitis: olyan diffúz bakteriális infekció,mely 

nem jár a gastro-intestinalis tractus integritásának megbomlásával. 

Haematogén terjedésű. Jellemzően csecsemő- és gyermekkorban, 

cirrhoticus és peritoneális dialízisben részesülő betegekben fodul 

elő. 

·    Szekunder peritonitis: a leggyakoribb peritonitis forma, mely 

üreges hasi szervek spontán vagy traumás megnyílását követően 

alakul ki. 3.10.6.4._1. ábra 

· Tercier peritonitis: a szervezet védekező mechanizmusainak 

elégtelensége kapcsán alakul ki. Általában alacsony patogenitású 

baktériumok vagy gombák okozzák. 

  

2. Fertőzés eredete szerint: 

·        Területen szerzett: 

jellemző kórokozók: E. coli (30%), Enterococcus ssp. (8%), Streptococcus ssp. 

(13,5%) és Bacteroides ssp. (12,5%) dominálnak. (2) 

·        Nozokomiális: 

jellemző a nagy mortalitási ráta (akár 30%), multi-rezisztens patogének jelenléte. 

A Gram negatív és pozitív coccusok (Enterococcus ssp., Staphylococcus ssp., 

Streptococcus ssp.), az egész gastro-intestinalis tractusban nagy arányban 

fordulnak elő. Napjainkban az ESBL termelő Enterococcusok mellett számolni 
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kell carbapenem-rezisztens Klebsiella és Acinetobacter csoportokkal is (2),(3). 

A vancomycin mellett lágyrész és intraabdominalis infekciókban hazánkban 

törzskönyvezett antibiotikum a tygecyclin. Riboszómális fehérjeszintézisgátló, 

baktreiosztatikus antibiotikum. Hatékony Gram negatív Enterococcus, 

Bacteroides  csoportokkal és Gram pozitív Satphylococcusokkal (MRSA is) 

szemben. 

Az intraabdominalis Pseudomonas aeruginosa infekciók általában a 

panrceatobiliaris és vékonybél tractusra, valamint retroperitonealis abszcedáló 

folymatokra lokalizáltak. Predisponáló faktor az immunszupresszió (tumoros 

anamnézis, neutropénia lázas állapottal kombinálva), 48 órát meghaladó 

hospitalizáció, korábbi ERCP, laparaszkópia, gasztroszkópia illetve a legalább 

24-48 órája fennálló vékonybélperforáció. Kimutatható és jelentős összefüggés 

van az antibitikumkezelés inadekvát vagy késlekedő volta és a Pseudomonas 

infekciók mortalitása között. Vizsgálatok igazolták, hogy amennyiben az infekció 

manifesztációjától számított 24 órán túl történt meg a hatékony empiricus 

antibitiotikus kezelés bevezetése a betegek mortalitási rátája meghaladta a 40%-ot 

is. Sajnos a növekvő hányadában multirezisztens kórokozóval (ún. MDR –

multidrug rezistant Pseudomonas) állunk szemben. Magas toxicitása ellenére 

parenteralis polimixin B terápia ilyen esetekben hatásos. Nem multi-rezisztens 

Pseudomonas ssp. esetén a carbapenemek, vagy az antipseudomonas spektrumú 

penicillinek alkalmazása elterjedt. (5) 

Gomba-infekciók (Candida ssp.) a felső gastro-inestinalis tractus penetráló 

sérülései kapcsán alakulnak ki. A Candida albicans a felső gyomor-bél szakasz 

komenzális flórájának része. Az infekció háttérben gyomor- vagy nyombélfekély, 

esetleg nyelőcső perforáció áll. Gombainfekcióra hajlamosít az 

immunszupresszió (pl.: korábbi transzplantáción átesett betegek), rossz általános 

állapot, diabetes és a krónikus alkoholfogyasztás. (5) 

  

III./10.6.5. Az intraabdominalis infekciók diagnosztikája (3.) 
 

1. A beteg kórelőzménye: 

·   Prognosztikai faktorok: Kor (> 65 év); hypalbuminaemia és malnutríció; 

súlyos társbetegségek és malignus folyamatok, immundeficiens állapotok; 

nozokomiális patogének jelenléte; elhúzódó hospitalizáció; többszervi 

elégtelenség és szeptikus shock fennállása 

2. Fizikális jelek és laborparaméterek: 

·    Abdominális fájdalom (lokalizált vagy nem lokalizált) és/vagy diszfunkció 

(nausea, hányás, bélmotilitási zavarok, ileus) 

A peritonealis jel hiányozhat ascitesben, leromlott állapotú vagy 

immunszupprimált betegnél, szteroid terápiában részesülőknél, diabeteses 

betegeknél és polyneuropathia-ban. 

·    SIRS jelei: leukocytosis (> 12 G/l) vagy leukopenia (< 4 G/l); 

hypothermia (<36C) vagy láz (>38C); légzési frekvencia nem lélegeztetett 
betegeknél >20/min, vagy lélegeztetett betegek esetén paCO2<32Hgmm; 

szívfrekvencia > 90/min 

·      Szerv- és szöveti perfúziós zavar jelei: tudatzavar, oligo-/anuria 

·      Metabolikus és ionparaméterek: hypokalaemia, hyperchloraemia,      

lactataemia (bélperfúziós zavar!), progrediáló metabolikus acidosis 

3. Mikrobiológiai mintavétel: 

·   Hemokultúra, Gram- festés, célzott mintavétel (pl. célzott punctio vagy 

intraoperatív mintavétel) 

4. Képalkotó vizsgálatok: 

·  Hasi ultrahang: ágymelletti vizsgálatra alkalmas. Akut calculosus 

cholecystitis, akut appendicitis, tubo-ovarialis folyamatok megítélésben 

szenzitív, egyéb esetekben a CT szenzitivitása jobb. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      CT: szenzitív, ún. „study of choice”; abcedáló folyamatok, akut 

pancreatitis, szabad hasűri folyadékok diagnosztikája 

·       Natív hasi RTG: penetráló folyamatok, szabad hasi levegő megítélése 

5. Invazív: diagnosztikus laparaszkópia, célzott punkció, diagnosztikus 

peritonealis lavage 
  

III./10.6.6. Terápiás lépések (3) (4) 
  

1. Általános: 

·        Folyadékreszuszcitáció, vitális paraméterrendezés és állapot stabilizálás 

2. Célzott: 

·        Infekciós góckutatás és szanálás: (ún. „Source controll”): (1) 

o   Drainage: percutan (UH/CT-vezérelt) vagy sebészi úton. Tályogok, 

hasűri fluidomok lebocsájtása, evakuációja. 

o Debridement: necrtoticus vagy infektált szöveti elemek fizikai 

eltávolítása, mely peripancreaticus nercosisok és intestinalis 

infarctusok esetén jelentős 

o   Definitív ellátás: az infekció forrásául szolgáló szövetek sebészi úton 

történő szanálása a végleges gyógyulás reményében. 

Az intraabdominalis infekciók kezelésében a sebészi kezelés jelent az esetek 

többségében a teljes infekciókontrollt. Az első laparatomiát az infekció 

progressziója és a beteg állapotromlása esetén ismételt feltárás kell, hogy 

kövesse. Jelenleg az irodalom két megközelítést ismer: 

o  ún. „on-demand” relaparatomia: a beteg állapotigényei szerinti, akut 

állapotromlás esetén azonnali feltárást jelent 

o  ún. tervezett („planed”) relaparatomia: az első sebészi feltárástól 

számított 36-72 órán belül választott, tervezett reoperációt takar. 

Egyértelmű irodalmi adatok szólnak az on-demand relaparatomia mellett a 

tervezett relaparatomiával szemben: szignifikánsan csökkenő mortalitás, 

alacsonyabb intenzív osztályos kezelési költség és kevesebb eltöltött nap. 

Több vizsgálat történt azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok alapján 

döntöttek az orvosok a kritkus állapotú, zajló intrabadominális infekcióban 

szenvedő betegek „on-demand” feltárása mellett. Összeségében a leukocyta-

szám, a láz, a progrediáló septicus állapot, a korábbi feltárás kapcsán észlelt 

infekció és peritonitis mértéke, a felső gastro-intestinalis tractus érintettsége 

(főként vékonybél érintettség) domináltak a döntésnél. 

További kérdés súlyos infekció esetén, laparatomia után a has nyitott vagy zárt 

sebészi kezelése. A nyitott sebészi kezelés indikációi: 

o       súlyos secunder peritonitis, 

o       akut mesenteriális ischaemia, 

o       sérülés kontroll (ún. „damage controll”) hasi traumában, i 

o       intraabdominális hypertensio, hasi compartment syndroma 

o       fascitis necrotisans. 

Az abdominostomában a hasi szervek minél fiziológiásabb fedése alapvető 

terápiás jelentőségű. Amennyiben nincs mód a bőrrel történő fedésre sok 

technikai megoldás közül lehet választani (pl.: vákuum asszisztált sebkezelés, ún. 

fedett vagy nyitott mesh technika stb.). 

Általánosságban elmondható, hogy az intraabdominalis infekciók kezelésénél a 

sebészi feltárás kiemelten fontos. Az akut pancreatitis kivétel: ezen kórképnél a 

maximális konzervativizmuson és a szupportív terápián van a hangsúly! 

·         Antibiotikus terápia: (3) (5) 

Az időben elkezdett, adekvát antibiotikus kezelés bizonyítottan az 

intraabdominális infekciók terápiájának kulcspontja. 3.10.6.6._1. ás 2. táblázat 

A kezdeti antibiotkum terápia kritikus állapotú, komplikált intraabdominális 

infekcióban szenvedő betegek esetén mindig empiricus és széles spektrumú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás 

Fontos a terápiás koncentráció fenntartása és szükségszerint a mikrobiológiai 

eredmények fényében történő módosítás. 
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III./10.7. Bőr és lágyrész infekciók 
 

III./10.7.1. Tanulási cél 
 

A bőr- és lágyrész infekciótípusok, diagnosztikai és kezelési módok, jellemző kórokozók 

ismerete. 

 

III./10.7.2 Hallgatói kompetenciák 
 

Az intenzív osztályos jelentőséggel bíró infekcióformák és patogének, az antibiotikus 

terápia és a fő kezelési irányelvek ismerete. 

 

III./10.7.3. Bevezetés 
 

A bőr és lágyrész infekciók (Skin and Soft Tissue Infections –SSTI) a leggyakoribb emberi 

infekciók közé tartoznak.  

 

Kulcsszavak: komplikált lágyrész infekció, fasciitis necrotisans, gázgangréna, A-típusú és 

β-hemolizáló Streptococcus, Staphylococcus aureus 

 

III./10.7.4. A bőr- és lágyrész infekciók csoportosítása (2), (3) 
 

Korábban több osztályozási szempont volt gyakorlatban (infekció szöveti mélysége, 

necrotisáló jellege). Jelenleg komplikált és nem komplikált bőr- és lágyrész infekciókat 

különböztetünk meg. 

 

1. Nem komplikált bőr- és lágyrész infekciók:  

A folyamat izoláltan a superficialis szöveti elemeket érinti. Általában a lokális 

antibiotikus kezelés elegendő. Idetartozó kórképek: folliculitis, furunculus, 

carbunculus, impetigo, erysipelas, cutan abcessus. 

 

2. Komplikált bőr- és lágyrész infekciók:  

Az infekció komplikált, amennyiben az alábbi 5 esetből valamelyik fennáll: 

● Subcutan zsírszövet vagy mélyebben fekvő szövetek (fascia, ér-, nyirok-, 

idegképletek, izomszövet) érintettek 

● Perianalis régió gyulladásos folyamatáról van szó 

● Diabeteses „láb” esetén 

● Ha azonnali sebészi beavatkozás szükséges 

● Az anamnézisben az alábbi társbetegségek vagy állapotok szerepelnek: diabetes 

mellitus, perifériás verőérbetegség, immunszuprimált állapot, tumoros 

alapbetegség, obesitas, krónikus hospitalizáció és decubitus 

A leggyakoribb lágyrész infekciókat és kórokozóikat a III./10.7.4_1 táblázat foglalja 

össze. 

 

III./10.7.5. Diagnózis és általános kezelési irányelvek (1), (2) 
 

 Necrosis mellett szól:  

● folyamatos, szűnni nem akaró fájdalom 

● bullák megjelenése (csak más tünetekkel együtt kórjelző!): oka a fasciát és mélyebb 

szöveti képleteket ellátó erek occlusiója  

● bőrnecrosis vagy ecchymosis 

● crepitatio: oka a mélyebb szöveti rétegekben történő gázképződés (általában Gram 
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pozitív anaerobok állnak a háttérben) 

● a látható erythema határait meghaladó szöveti oedema  

● cutan anaesthesia 

● antibiotikus kezelés ellenére rapid progresszió 

● SIRS vagy sepsis jelei 

 

A fontos a gyors diagnózis, melynek szempontjai: 

● Klinikum, laborparaméterek és képalkotó vizsgálatok (CT, MR) segítségével a 

korai szakban gyakran nem kapunk pontos diagnózist 

● Sebészi feltárással már korán egyértelmű diagnózishoz juthatunk 

● Mikrobiológiai mintavétel:  

● Szöveti mintavétel: műtéti feltárás során a nekrotizált szövetekből, tályog 

drainage-t követően a lebocsájtott fluidumból, vagy gennyből, cután folyamatok 

estén az infektált területről nyert kaparékából küldhetünk direkt mintát. 

Egyértelműen a legszenzitívebb a kórokozó identifikálására. 

● Hemokultúra: láz esetén két 15 perc különbséggel levett, frissen szúrt vérmintát 

küdlünk ki. Vitatott a jelentősége. Bizonyos irodalmak szerint csak az esetek 

60%-ban ad választ a valós kórokozót tekintve. (4)  

 

A kezelés általános alapelveit a III./10.7.5._1. ábra ismerteti.  

Nekrotizáló lágyrész infekciók esetén a helyes terápia megkezdésének időfaktora 

percekben mérhető. A terápia megválasztásában a mihamarabbi, adekvát sebészi kezelés és 

feltárás jelentősége felbecsülhetetlen: a beteg életét mentheti meg.  

 

III./10.7.6. Intenzív terápiás jelentőségű SSTI-k és kezelésük (1) 
 

1. Faciitis necrotisans: a superficialis fasciát érintő, amentén terjedő súlyos, életveszélyes 

állapot.  

● Fertőzésforrás: felületes horzsolás, rovarcsípés, égés, korábbi injekcióbeadás helye, 

perianalis abcessus, Bartholin-cysta gyulladás.  

● Tünetek: cellulitis (90%), oedema (80%), lividitás és gangraena (70%), az érintett 

bőrterület anaesthesiája 

● Jellemző patogének:  

● Monomikrobás infekció: Streptococcus pyogenes, Streptococcus aureus, 

Streptococcus hemolyticus és Peptostreptococcus ssp., CA- MRSA 

Jellemzően területen szerzett, az esetek 2/3-ában az alsó testfélről indul. SIRS, 

sepsis és szervelégtelenség esetén a mortalitás 50-70%. Az A-típusú 

Streptococcus infekciók leggyakoribb kórokozója a S. pyogenes, melyet a 

köznyelv „húsevő” baktriumként említ. Az 1990-es évektől ismert a 

közösségben szerzett („communitiy aqiured”-CA) MRSA, mely antibiotikus-

érzékenységében eltér a nozokomiális MRSA-tól. 

● Polimikrobás infekció:  

Az irodalom beszámol akár 15 különböző patogén együttes jelenlétéről. 

Jellemző a monomikrobás Streptococcus fertőzés szuperinfekciója bélflórából 

származó (E. coli, anaerob baktériumok) és nozokomiális patogénekkel. Ez 

utóbbiak között gyakori a kórházban szerzett („hospital aquired”- HA) MRSA, 

vagy a Pseudomonas infekció.  

 

2. Gázgangréna:  

● Fertőzésforrás: traumás vagy spontán (hátterében tumoros folyamat állhat). 

● Tünetek: lividitás, levegővel telt bullák 

● Jellemző pathogének: Clostridiutm ssp.  

● Traumás: C. perfringens, C. novy, C. hystiolyticum 

● Spontán: C. septicum (aerotoleráns!) 

Az ún. klasszikus gázgangrénát a C. perfringens okozza. Az infekió rapid, 



Kérdés 

 

Mit nevezünk 

gázgangréna 

Clostridiumnak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Hol alakul ki a 

Fournier 

gangréna?   

megállításában csak a gyors, invazív, sebészi kezelés segíthet. Az antibiotikus 

kezelés és a további állapot stabilizálás csak az infekció terjedésének meggátlását 

követően lehet sikeres.  

 

3. Fournier gangréna: 

● Fertőzésforrás: perianális, genito-urethralis tractus mélybe terjedő infekciója; 

középkorú diabetes betegekre jellemző. 

● Tünetek: perineális bőr nercosis, lividitás a gáttájékon, oedema 

● Jellemző patogének: kevert aerob és anaerob flóra, S. aureus és Pseudomonas 

 

Összegezve:  

A fenti kórképek sebészi kezelése az operatív drainage és debridement (necrectomia és 

fasciotomia). Sok esetben a beteg 24-72 órán belül ismételt sebészi revíziót igényel, és a 

kezelés az érintett végtag amputációjával zárul.  

Az antibiotikus terápia csak a definitív ellátással együtt lehet sikeres, önmagában nem 

elegendő a teljes gyógyuláshoz. Az egyes kórokozók ellen hatásos antibiotikumokat a 

III./10.7.6._1. táblázat szemlélteti. A hyperbaricus O2 kezelés pozitív voltát egyértelműen 

nem igazolták a gázgangréna kezelésében.  

Forrás 1. Stevens et al.: Guidelines for Skin and Soft-Tissue Infections • CID 2005:41 1373-

1406. 

2. Merlino et Malangoni: Cleveland Clinic Journal of Medicine Vol.74 • Suppl. 21-

28; 2007.  

3. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001443.htm 

4. Matthew S. Dryden : Skin and soft tissue infection: microbiology and 

epidemiology; 0924-8579/2009 Elsevier B.V. and the International Society of 

Chemotherapy 
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Bevezetés 
 

III./10.18. Peripartum szepszis 
 

III./10.18.1. Tanulási cél 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

- A szülés körüli anyai halálozás epidemiológiájának, klinikai jelentőségének 

megismerése 

- A szülés körüli infekciók felismerése, diagnosztikus specialitása 

- A szüléskörüli szepszis terápiájának ismerete 

 

III./10.18.2. Kompetencia  
 

A hallgató a fejezetben foglaltak elsajátításával képes lesz a szülés körüli szepszis 

rizikófaktorainak felismerésére, a fertőzés gyanújának felismerésére, és a szükséges 

terápiás terv elkészítésére. 

 

kulcszsavak: szülészeti szepszis, intraamnionális fertőzés, endometritisz, szepszis, 

ablaktáció, hysterectomia 

 

III./10.18.3. Bevezetés 
 

A szülészeti szepszis alapjait a Semmelweis Egyetem névadója Semmelweis Ignác 

rakta le, aki 1858-ban az Orvosi Hetilapban publikálta korszakalkotó felfedezését a 

sepsis puerperalis etiológiai faktoráról és megelőzési lehetőségeiről. Munkásságának 

eredményeként a vezetése alatt álló osztályon a szülészeti szepszis incidenciája 

áprilistól augusztusig- 4 hónap alatt-90%-al csökkent.  

Sajnos a puerperális láz, azaz a peripartum szepszis, mind a mai napig problémát 

jelent, és bár a mortalitás és a megbetegedés frekvenciája századára csökkent az 

1800-as években észleltekhez képest, még ma is az anyai halálozás 8-15%-áért 

felelős. Annak ellenére, hogy előfordulása a fejlett országokban igen ritka (1/5-10 

000 élveszülés) következményei megfelelő ellátás mellett is fatálisak lehetenek. A 

gyakran csak hysterectomia árán kontrollálható súlyos puerperális szepszis 

mortalitása 60-90%. A szülést megelőző szepszis pedig nem csak az anyát érinti, 

hanem fejlődési rendellenességeket indukálhat a magzatban. 

 

III./10.18.4. A peripartum fertőzések rizikófaktorai 
 

 (korábbi) preeclampsia 

 nem kaukázusi rassz 

 dohányzás 

 hátrányos szociális helyzet 

 többes terhesség 

 vas vagy antiepileptikus terápia 

 Szekció (10*-es rizikó) 

 Sürgős szekció 

 

III./10.18.5. A peripartum fertőzések diagnosztikája 

 

A szülés körüli szepszsis felismerése nem könnyű feladat, hiszen a peripartum 

időszakban kialakuló fiziológiás változások számos esetben hasonlóak a szepszis 

alapját képező szisztémás inflammációs válasz (SIRS) tüneteivel.  

 

o Szívfrekvencia nő (15%) 



o A teljes perifériás vaszkuláris rezisztencia csökken 
o Vérnyomás csökken (5-10/10-15 Hgmm) 

o Szívperctérfogat nő (30-50%) 

o A fehérvérsejtszám nő 

o Süllyedés, CRP, Fibrinogén emelkedik 

Ráadásul számos gyermekágyban jelentkező kritikus állapot indukál a szepszisen 

kívül SIRS-t  

 

o Intrauterin elhalás 

o Mendelson szindróma 

o Magzatvíz embólia 

o Preeclampsia /HELLP szindróma 

Mindezek alapján gyermekágyban és a szülés körüli időszakban különösen nehéz az 

adekvát diagnózist felállítani, a klasszikus diagnosztikus paraméterek túl szenzitívek 

és teljesen aspecifikusak, így a klinikum, a tenyésztés, és az észlelt paraméterek 

összesség alapján igazolható csak a szepszis fennállása. Az alábbi tünetek / leletek 

segítenek a korai diagnózis felvetésében: fájdalom (derékfájás!!!), betegségérzés, láz 

(>38,5oC), nem magyarázható gyengeség, fáradtság, symphysis fájdalom, agitáltság, 

zavartság, dyspnoe, tachypnoe, acrocyanosis, tachycardia, hypotesio, olyguria, 

jelentősen emelkedett leukocytaszám/leukopenia, CRP ↑100 mg/l, bűzös lochia, 

alvadászavar (thrombocytopénia). 

 

III./10.18.6. A peripartum szülészeti fertőzések formái 
 

 intra-amniotikus infekciós szindróma (IAIS) = chorioamnionitis 

 postpartum endometritis 

 puerperalis vena ovarii trombózis 

 epsiotómiás fertőzések 

 Intrauterin elhalás 

 postabortalis fertőzések 

A típusos szülészeti fertőzések mellett szepszis esetén mindig ki kell zárni a nem 

szülészeti (appendicitis, Cholecystitis, Pyelonephritis, Pneumonia, stb.) fertőzést is. 

 

III./10.18.7. Chorioamnionitis (IAIS) 

 

A hüvely felől terjedő ascendáló fertőzés (kivéve a hematogén úton terjedő Listeria 

fertőzést), különösen gyakori idő előtti burokrepedés esetén. Incidenciája 1-2% 

terminusban és 25% koraszülést követően, jellemző kórokozók: anaerobok, 

mycoplasma specieszek, E. coli, B csoportú streptococcuss, Enterococcusok és 

egyéb Gramm negatív bacilusok. Javasolt antibiotikus terápiája: piperacillin plussz 

tazobactam, vagy Cefuroxime, vagy Ampicillin plussz Gentamicin. 

 

III./10.18.8. Postpartum endometritis 

 

Postpartum endometritis alatt a decidua (endometrium) fertőzését értjük. A fertőzés 

azonban könnyen továbbterjed a méh izomzatára és involválhatja a parametriumot 

(parametritis) is, amikor az aggresszív csonkoló sebészi terápia már gyakran 

elkerülhetetlen.  

A postpartum endometritisz a szülés után jelentkező lázas állapotok gyakori oka. 

Incidenciája korai burokrepedés esetén akár 30-85%, míg szövődménymenetes 

szülés esetén 10% . Az Amerikai Anyavédelmi Joint Commission a szülést követő 

második nap és az első 10 nap között megjelenő, legalább két napig tartó lázat 

definiálja posztpartum lázas állapotként. Amennyiben a láz oka a decidua 

(endometrium) fertőzése, posztpartum endometritisről beszélhetünk. A posztpartum 

endometritisz szinte mindig kevert (> 70%) polimikróbális vaginális, genitális 



fertőzés. A leggyakoribb kórokozók között fakultatív G+ és G- baktériumok (60%), 
anaerobok (40%) szerepelnek. Annak ellenére, hogy a fertőzés esetében a 

mycoplasma (Ureaplasma urealyticum) gyakori lelet, önálló kórokozó jellege 

kérdéses.  

Terápiája clindamycin/metronidazol, penicillinnel vagy elsőgenerációs 

cephalosporinokkal kombinálva. Súlyos szepszis, illetve sokszervi elégtelenséggel 

járó állapotok esetében a rendkívül magas időfaktor miatt javasolt a szélesspektrumú 

antibiotikum terápia alkalmazása. Carbapenemek (meropenem, imipenem, sz. sz 

kombinációban). 

 

III./10.18.9.  A peripartum szepszis kezelése 

 

Oki kezelés: Sebészi illetve antibiotikum kezelés. Fontos megjegyezni, hogy ha 

létezik sebészi kezelés (curettage, ismételt feltárás, debriedment, flegmonozus 

szövetek megnyitása) azt sosem helyettesíti, csak segíti az adekvát  antibiotikus 

terápia. A curettage elvégzése gyakran nem csak diagnosztikus, hanem esetenként 

terápiás is lehet. A szeptikus folyamat progressziója, sokszervi elégtelenség 

kialakulása, és negatív curettage lelet (cotilledo retenció kizárása) esetén szükséges 

lehet hysterectomiára és esetenként az adnexek eltávolítására is. 

Szupportív intenzív terápia (lásd a szepszis általános kezelése) melynek specialitását 

többek között a laktáció megindulása adja. Tekintettel arra, hogy a szedett 

antibiotikumok és egyéb, az intenzív terápia során alkalmazott szerek következtében 

a szoptatás tartósan gátolt, ugyanakkor a laktáló emlő, hajlamos gyulladásra mely a 

szeptikus komplikációk számát tovább emeli, általában a laktáció leállítása javasolt 

bromokriptin adagolásával. (10-14 napon át 2*2,5 mg Bromocriptin)  

 

 

1. Semmelweis I Ph 1858 Orv. Hetil. 2;1,1-5 
2. Waterstone BMJ 2001;322:1089-94 
3. E Kankuri, T Kurki, P Carlson et al, Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 

82: 730–735 

4. http://www.glowm.com/resources/glowm/cd/pages/v3/v3c035.html?SES

SID=btcvjnbuhj41n025t2hu9vr0i1 
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III./10.9. Vasculáris katéterek okozta fertőzések 
 

III./10.9.1. Bevezetés 
 

Az intenzív osztályok örök problémája a nosocomiális fertőzések elleni küzdelem. 

Mivel az itteni betegek általános állapota rosszabb a többi kórházi fekvőbeteg osztály 

pácienseihez képest, és mivel az intenzív ellátás invazív eszközei, az intravasculáris 

és húgyúti katéterek, endotracheális tubusok, szintén próbára teszik a beteg védekező 

képességét, így érthető, miért központi kérdés a nosocomiális infekciók előfordulása 

az intenzív ellátásban. 

Nehéz megbecsülni, hogy az intravasculáris katéterek okozta véráramfertőzések az 

intenzív osztályokon előforduló nosocomiális fertőzések hány százalékát teszik ki, 

mivel a különböző típusú ellátásra specializálódott intenzív osztályok (általános, 

traumás, égési illetve gyermek intenzív osztályok) eszközhasználata és beteganyaga 

is jelentősen eltérhet. Számuk azonban mindenképpen magas: amerikai tanulmányok 

21%-ra, míg európai kutatások 12%-ra teszik előfordulásukat. 

 

III./10.9.2. Az intravascularis katéterhasználatához társuló 

véráramfertőzések  
 

A CDC szakmai állásfoglalása szerint célszerű a katéter-asszociált véráramfertőzések 

előfordulási gyakoriságát az 1000 katéterviselési nap alatt előforduló 

fertőzésszámmal jellemezni, ugyanis ez a mértékegység, a fertőzések százalékos 

előfordulási arányával ellentétben figyelembe veszi a folyamat kialakulásának 

időbeliségét is. Ennek alapján a katéter-asszociált véráramfertőzés átlagos 

előfordulási gyakorisága az Egyesült Államok intenzív osztályain 5,7 / 1000 katéter-

nap volt 2003-ban. 

 

A katéter-asszociált véráramfertőzések közel 90 százalékáért a centrális vénás 

katéterek (továbbiakban CVK) felelősek. Klinikánkon 2010-ben a betegek 42%-a 

szorult CVK általi vénabiztosításra kórházi bentfekvése során, és ez az arány 

Nyugat-Európában ennél még magasabb is, így érthető, hogy miért összpontosít sok 

mérvadó, katéter-asszociált véráramfertőzésekkel foglalkozó tanulmány a CVK-

fertőzésekre.  

 

III./10.9.3. A centrális vénás katéterekhez társuló fertőzések definíciója 
 

Ahhoz, hogy a katéter-asszociált véráramfertőzésekről, mint egységes 

betegségcsoportról beszéljünk, fontos, hogy definiáljunk néhány fogalmat.  

● Katéter kontamináció 

Kontamináció során mikroorganizmusok tapadnak meg a katéter 

felszínén, ám számuk még nem éri el a szignifikánsnak tekintett 

küszöböt.  

● Katéter kolonizáció 

Kolonizációról beszélünk, amikor a katéter valamely felszínén 

szignifikáns mennyiségű baktériumszaporulat van, ám a katéter-

asszociált fertőzés jelei még nem mutatkoznak.  

● Katéterhez társuló localis fertőzés 

Akkor mondható biztosra a localis fertőzés, ha a klinikai jelek 

(erythema, váladékozás a szúrási hely körül) mellett a katéter 

tenyésztése pozitív eredményt ad. 

● Katéter-asszociált véráramfertőzés (epidemiológiai definíció) 
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A véráramfertőzés a centrális katéter használatával összefüggőnek 

minősül (Central-Line Associated Bloodstream Infection, CLABSI), 

amennyiben a fertőzés a felhelyezést követő 48 óra múlva, vagy        

48 órán túl jelentkezik, illetve, amennyiben a véráramfertőzésnek 

nincs egyéb felismert oka. [12] 

● Katéterhez társuló véráramfertőzés (klinikai definíció) 

Az amerikai CDC egységes, 2002-ben megfogalmazott definíciója 

szerint katéterhez társuló véráramfertőzés (Catheter Related 

Bloodstream Infection, CRBSI) az, amire igaz: 

■  fertőzéses klinikai jelek (láz, hidegrázás és/vagy hypotenzió) 

jelenléte 

■  igazolható bacteriaemia / fungaemia 

■  legalább egy pozitív perifériás haemokultúra 

■  a  katéteren kívül nincs egyéb egyértelmű forrása a 

véráramfertőzésnek 

 

Az is kielégítő a diagnózishoz, ha az alábbiak közül legalább egy 

tényező teljesül:  

■  A katéter 5 cm-es végi szegmensének leoltása pozitív 

tenyésztést eredményez. 

■  Az egyidejűleg levett (centrális és perifériás vérből származó) 

minták tenyésztésének eredménye pozitív. 

■  Az egy időben levett centrális és perifériás vérmintából végzett 

tenyésztés pozitív, az eredmény azonos kórokozót mutat, és a 

centrális vérmintából a kórokozó minimum két órával 

korábban tenyészik ki, mint perifériás párjából.  

 

Utóbbi két definíció egyaránt a CVK használat általi véráramfertőzéseket takarja. A 

különbség köztük a feltételrendszerek szigorúsága: az epidemiológiai definíció 

(CLABSI) egy tágabb fogalom, így megeshet, hogy túlbecsüli a tényleges CVK-hoz 

társuló véráramfertőzés (CRBSI) előfordulását, ám a klinikai definíciónál 

könnyebben alkalmazható. 

 

III./10.9.4. Rizikófaktorok 
 

A katéter-asszociált véráramfertőzések rizikófaktorainak csoportosítása során 

célszerű három főbb csoportot elkülöníteni egymástól: 

a. Katéter-függő faktortok 

■  katéter típusa 

A legkisebb rizikót a perifériás vénás katéterek képviselik     

(0,5 fertőzés 1000 katéter napra), a legnagyobbat a CVK-k, 

pulmonális artériás katéterek és a dialysis kanülök. 

■  katéter anyaga 

A teflon és poliuretrán katéter biztonságosabb a polivinil-

klorid katéternél. 

■  katéter bevonata 

A heparinnal bevont katéter biztonságosabb 

■  katéter mérete 

■  katéter manipulációjának gyakorisága 

■  katéter lumeneinek száma 

■  katéter helye 

Szakirodalmi adatok szerint a biztonsági sorrend: vena 

jugularis – vena subclavia – vena femoralis.  

b. Páciens-függő faktorok 

■  általános állapot, kísérő betegségek, kezelést igénylő alapbetegség 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mik az endo- és mi az 

extraluminális 

kolonizáció útjai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  immunrendszer állapota 

■  bőrintegritás 

c. Személyzet-függő faktorok 

■  a katétert behelyező jártassága 

■  higiénés előírások betartása 

■  behelyezés elektív vagí sürgősségi mivolta 

 

III./10.9.5. Pathogenesis 
 

A katéter kontaminációja illetve a katéter-asszociált fertőzés ugyanannak a 

spektrumnak két végpontját képviselik. Minél nagyobb a kolonizáció mértéke, annál 

nagyobb annak a valószínűsége, hogy katéter-asszociált lokális és/vagy szisztémás 

fertőzés jön létre.  

 

A katéter-asszociált fertőzés kialakulásának négy lehetséges mechanizmusa van 

(gyakoriság szerint csökkenő sorrendben):  

● A bőrflóra kórokozói vándorolnak a katéter külső felszíne mentén a 

szúrcsatornába, majd kolonizálják a katéter intravasculáris felszínét is. 

● A katéter hub kolonizálódik, mely hosszútávon szintén a katéter 

intraluminális kolonizációjához vezet.  

● A kórokozók más infekcióforrásból, haematogén úton szóródnak a katéter 

környékére. 

● Fertőzött intravénás oldaton keresztül érkeznek a kórokozók a katéterbe. [14] 

 

Más megközelítésből elmondható, hogy a katéter kolonizációjának két főbb típusa 

van: az extraluminális és az endoluminális kolonizáció. A rövidtávra (kevesebb, mint      

10 napra) behelyezett katéterek esetében főleg az extraluminális, míg a hosszabb 

távon át (10 napon túl) az érpályában tartott katéterek esetén főleg az endoluminális 

kolonizáció jellemző. [32] Mivel azonban a modern szakmai gyakorlatot követve a 

rövidtávra szánt centrális vénás katétereket sem szükséges rutinszerűen cserélni, így 

gyakran előfordul, hogy egy ilyen katéter az említett 10 napnál tovább marad az 

érpályában. Ezáltal jelentősen megnövekedett az endoluminális kolonizáció, illetve 

az endoluminális kiindulású fertőzések előfordulása és szerepe.[33] 

 

A kórokozók megtelepedési hajlandóságát alapvetően két fő tényező befolyásolja: 

● a katéter anyaga: flexibilitása, felszíni egyenlőtlenségei, thrombogenitása 

● a kórokozó intrinsic virulencia faktorai: például a S. aureus vérlemezkékhez 

való adhéziós hajlama, illetve a koaguláz-negatív Staphylococcusok, 

Klebsiella és Candida fajok extracelluláris poliszaharid (slime) termelő 

tulajdonsága. 

 

III./10.9.6. Tünetek és klinikai jelek 
 

Ahogy egy infekció sepsissé progrediálhat, úgy a katéter-asszociált localis fertőzés is 

véráramfertőzéssé, majd katéter-asszociált sepsissé, súlyos, szövődményes esetben 

septicus sokká fajulhat. A tünetek alapján nem lehet biztosan elkülöníteni a katéter-

asszociált véráramfertőzést és/vagy sepsist az egyéb eredetű véráramfertőzéstől 

és/vagy sepsistől. Az alább felsorolt jelek azonban jó támpontot adhatnak a 

differenciálásban. 

 

1. Localis phlebitis és/vagy infekció a katéter behelyezési pontján 

2. Bacteriaemia egyéb oka biztosan kizárható 

3. Olyan betegben fellépő sepsis, akit amúgy a bacteriaemia veszélye nem 

fenyegetne 

4. A katéter hegyének szemikvantitatív tenyésztése ≥ 15 baktériumtelepet adott 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a teendő, ha nem 

távolítjuk el a fertőzött 

katétert? 

5. Megfelelő antibiotikus kezelés ellenére sem javuló sepsis 

6. Az intravasculáris eszköz eltávolítása után javuló lázas állapot 

 

Mindezen jelek azonban nem kellően specifikusak ahhoz, hogy biztonsággal 

megállapíthassuk, hogy a fertőzés eredete egy intravasculáris katéter. 

 

III./10.9.7. Terápia 
 

● Antibiotikum 

Az empirikus antibiotikum terápiát alapvetően befolyásoló faktorok a 

következők: a páciens állapota, az adott kórházi környezet nosocomiális 

flórája, a korábbi tenyésztések eredményei illetve bizonyos rizikófaktorok 

jelenléte. A tenyésztési eredmények és az antibiogram alapján természetesen 

később indokolttá válhat az empirikus kezelés módosítása.  [40] 

 

● A katéter eltávolítása 

Nem minden fertőzés esetében ajánlott. A jelenlegi szakmai irányelveknek 

megfelelően a véráramfertőzésért felelős kórokozótól függ az eltávolítás 

indokoltsága: 

■  S. aureus, Candida spp. vagy Pseudomonas aeruginosa fertőzés: 

indokolt 

■  koaguláz-negatív Staphylococcus fertőzés: megkísérelhető a katéter 

meghagyása 

 

Amennyiben a katéter meghagyása mellett döntünk, akkor a siker esélyét növeli, ha 

nemcsak a véráramból, hanem a katéter felszínéről is megpróbáljuk eradikálni 

kórokozókat. Ennek elvi lehetősége az úgynevezett antibiotic lock therapy (ALT, 

antibiotikum „zár”), melynek során egyidejű szisztémás kezelés mellett legalább két 

héten át a katéter lumenét a véráram felé néhány órára (pl. éjszakára) elzárják, majd a 

terápiás tartományt sokszorosan meghaladó dózisú antibiotikum oldattal feltöltik. Ez 

használható lenne preventív céllal is, a katéter-kolonizáció elkerülése végett, de a 

már kialakult fertőzés esetén is dekontamináló szerepe lehet. 

 

III./10.9.8. Prevenció 
 

Becslések szerint a katéter-asszociált véráramfertőzések a megfelelő higiénés 

irányelvek betartásával az esetek 30-50%-ában megelőzhető. [11] Ennek 

megfelelően tűzte ki az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program a 2001-

2010 közötti időszakra célként a véráram-fertőzések számának 30%-os csökkentését, 

ám egyelőre még nem áll rendelkezésünkre átfogó közlemény ennek sikerességéről 

 

Hazai gyakorlatban a Johann Béla Országos Epidemiológiai Központ 2009-es 

ajánlásai a mérvadóak a CVK asszociált véráramfertőzések megelőzésében: 

● személyzet oktatása 

● aszeptikus környezet biztosítása: steril védőruházat (kesztyű, maszk, sapka), 

megfelelő antiszeptikus oldat (povidonjód vagy klórhexidin) használata, steril 

izoláció 

● katéter-manipuláció előtt kézfertőtlenítés, steril kesztyűalkalmazása 

● katéter szúrási helyének lefedésére félig áteresztő, átlátszó, szintetikus kötszer 

vagy steril gézfedés alkalmazása. Előbbit 5-7 naponta ajánlott cserélni, 

utóbbit ajánlott kétnaponta átkötni.  

● katéter rutinszerű cseréjének kerülése.  
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Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyek a jellegzetes 

tünetei a  húgyúti 

fertőzéseknek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mely kórokozó felel a 

húgyúti fertőzések 

nagyobb részért? 

 

 

 

III./10.10.   Húgyúti fertőzések 
 

Tanulási cél:  

A húgyúti infekciókból eredő akut intenzív terápiás ellátást igénylő kórképek 

megismertetése. 

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz felmérni, hogy mely 

esetben kell akut húgyúti fertőzésre gondolnia, képes annak súlyosságát mérlegelni, 

illetve eldönteni, hogy mely esetekben kell intenzív osztályos elhelyezést eszközölni. 

 

Bevezetés: 

 

A húgyúti fertőzések legtöbbször bakteriális eredetűek. Az alsó húgyútak fertőzése 

cystitis, míg a felsőé pyelonephritis formájában jelenik meg, amelyek jellegzetes 

tüneteinkben eltérnek egymástól. Általában Escherichia coli (E. coli) a kórokozó, de 

egyéb vírus és gomba fertőzés is szerepet játszhat. 

Intenzív terápiás ellátást igénylő, életet veszélyeztető kórkép a nephritis 

apostematosa. 

 

Kulcsszavak: 

cystitis, pyelonephritis, Escherichis coli, nephritis apostematosa 

 

Tanulási időszükséglet:  2 óra 

 

Tartalomjegyzék: 

    3.10.10.1 Húgyúti fetőzések tünetei 

    3.10.10.2. Húgyúti fertőzések kórokozói, pathogenezise 

    3.10.10.3. Rizikó tényezők 

    3.10.10.4. Húgyúti fertőzések differenciál diagnosztikája 

    3.10.10.5. Húgyúti fertőzések terápiája 

    3.10.10.6. Nephritis 

 

III./10.10.1. Húgyúti ferőzések tünetei  
 

Alsó húgyútak fertőzésének jellegzetes tünete a fájdalmas vizelés, gyakori sürgető 

vizelési inger, míg a pyelonephritis esetében ezekhez láz, kisugárzó fájdalom, 

hányás hányinger társulhat. Időnként makroszkóposan véres, illetve gennyes vizelet 

észlelhető. A gyermekek és idősek tünetei sokszor kevésbé jellegzetesek. 

Előfordulhat tünetmentes húgyúti fertőzés. 

A húgyútak fertőzése gyakrabban fordul elő nőkben, mint férfiakban. A nők fele 

legalább egyszer elszenved szövődménymentes húgyúti fertőzést élete során, és az 

ismétlődő fertőzés sem ritka körükben (10% évente).  Rizikótényezők a nők 

anatómiai jellegzetességei, a sexuális érintkezés, valamint a családi anamnézis.  

 

III./10.10.2. Húgyúti fertőzések kórokozói, pathogenezise 
 

A húgyúti fertőzések 80-805%-ban az E. coli, míg 5-10%-ban Staphylococcus törzs  

a felelős. Más baktérium törzsek, amelyek szerepet játszhatnak, mint a Klebsiella, 

Proteus, Pseudomonas, Enterobacter főleg katéterrel rendelkező betegeknél 

jelentkeznek. Ritkán vírus, illetve gomba fertőzés áll fent. A Staphylococcus aureus 

jellemzően másodlagos, véráram útján közvetített fertőzést okoz a húgyutakban.  

 



 

 

 

Mi képez rizikó tényezőt a 

húgyúti infekciók 

kialakulása során? 

 

 

 

 

 

Mely egyéb kórképektől 

kell megkülönböztetni a 

húgyúti infekciókat? 

 

 

 

Mely terápiás lehetőségek 

állnak rendelkezésre? 

 

 

 

 

 

 

Mit jelent a nephritis? 

Melyek a nephritis 

tünetei? 

Prognózisa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III./10.10.3. Rizikó tényezők 
 

A nők az urethra nőkre jellemző anatómiája miatt hajlamosak húgyúti infekcióra. 

Hólyagkatér viselése 3-6%-al növeli naponta a bacteriuria esélyét. Szisztémás 

megbetegedések, mint diabetes, metabolikus eltérések, illetve állapotok, mint a 

nagyobb prostata, circumcisio, vesicoureterális reflux, gerincvelő sérülés szintén 

hajlamosjtó tényezők. 

 

III./10.10.4. Húgyúti fertőzések differenciál diagnosztikája 
 

Nőknél a Chlamydia trachomatis vagy Neisseria gonorrheae okozta cervitis, 

vaginitis, illetve a gomba fertőzés által létrehozott vaginitis, míg férfiaknál a 

prostatitis jelenthet differenciál diagnosztikai problémát. 

 

III./10.10.5. Húgyúti fertőzések terápiája 
 

Szövődménymentes esetekben trimethoprim/sulfamethoxazole, cefalosporinok, 

nitrofurantoin vagy fluoroquinolone 3-5 napos használata eredményes. 

Pyelonephritis hosszabb idejű és általában intravénás antibiotikum(fluoroquinolone, 

ceftriaxone) terápiát igényel. 

 

III./10.10.6. Nephritis 
 

A nephritis a vese nefronjainak gyulladásos folyamatát jelenti. A gyulladás vesén 

belüli lokalizációja szerint megkülönböztetjük a glomerulonephritist és az 

interstitiális/vagy tubulo-interstitiális nephritist. A nephritis az azt előidéző ok 

alapján gyulladásos, toxikus és autoimmun eredetű lehet.  

A nephritis proteinuriával, a glomerulus elhalás, sérülés következményeként 

oliguriával,    és uraemiával járhat. Az alacsony renális véráramlás következményes 

renin-angiotenzin-aldosteron rendszer aktiválásával, ennek megfelelően folyadék 

visszatartással, hypertóniával jár. 

A tubulo-interstitális nephritis leggyakoribb oka infekció illetve gyógyszer, főleg 

analgetikumok, antibiotikumok. A tünetek összettek lehetnek, mint láz, kiütés, 

megnagyobbodott vese, dysuria, hányás, hányinger, gyengeség, hyperkalaemia, 

metabolikus acidózis, veseelégtelenség. 

Jellegzetes laboratóriumi eltérés az eosinophilia, isosthenuria, haematuria, steril 

pyuria. 

Diagnosztikus segítséget az ultrahang és a gallium scan vizsgálat ad.  

A tubulo-interstitiális nephritis prognózisa a kiváltó ágens és annak kezelésétől függ. 

Átmehet krónikus formába, amelynek krónikus veseelégtelenség, következményes 

krónikus dialízis terápia, illetve vesetranszplantáció szükségessége lehet a 

következménye.  
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Hivatkozások: 

 

 Tesztkérdések:    

 

1.teszt 

Mi tartozik az alsó húgyútak fertőzésének jellegzetes tünetei közé? 

1. fájdalmas vizelés 

2. gyakori sürgető vizelési inger  

3. láz,  

4. kisugárzó fájdalom 

 

2.teszt 

Mely állítás igaz? 

1. a húgyútak fertőzése gyakrabban fordul elő nőkben, mint férfiakban 

2. a nők fele legalább egyszer elszenved szövődménymentes húgyúti fertőzést 

élete során  

3. ismétlődő fertőzés sem ritka a nők körében 

4. rizikótényező a nők anatómiai jellegzetessége 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Cél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a toxikus sokk 

szindróma jelentése, 

mely kórokozók 

hozhatják létre? 

 

 

 

 

 

 

 

Mik a Staphylococcus 

aureus okozta TTS 

tünetei? 

 

 

 

 

III./10.11.  Életveszélyes, területen szerzett fertőzések: toxikus sokk 

szindróma, posztszplenektómiás fertőzések, meningococcemia, 

malária 
 

Tanulási cél:  

 

Megismertetni a hallgatóval az orvosi gyakorlatban ritkán látott, súlyos életveszélyes 

kórképeket. Azokat a kórképeket, amelyek gyakran komoly differenciáldiagnosztikai 

problémát okoznak és a terápiás késlekedés a beteg életét veszélyezteti. 

 

Kompetencia: 

 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz felismerni és a kellő 

diagnosztikus és terápiás lépéseket azonnal megtenni az életveszélyes fertőző 

kórképekkel ellátásra jelentkező betegeken. 

 

Bevezetés: 

 

Az infektológiai kórképek ellátása során nagy jelentősége van a gyors felismerésnek, 

diagnosztikának, differenciáldiagnosztikának, valamint terápiás beavatkozásnak. 

Sokszor a fenti folyamatok párhuzamosan kell, hogy történjenek. A fejezetben 

bemutatott kórképek közös jellemzője a súlyos, életveszélyes állapot gyors 

kialakulása, valamint a magas mortalitás. Van, amelyik endémiásan lép fel, van, 

amelyik egyéni hajlamosító faktorok révén. Közös bennük az is, hogy a diagnosztikus 

és terápiás késlekedés a beteg életét veszélyezteti. 

 

Kulcsszavak: 

toxikus sokk szindróma, szplenektómia,  meningococcemia, malária 

 

Tanulási időszükséglet:  6 óra 

 

 

 

III./10.11.1. Toxikus sokk szindróma         

 
A toxikus shock szindróma baktérium toxin által kiváltott súlyos, életveszélyes 

állapot. A toxin termelő kórokozók a Staphylococcus aureus (Toxic shock syndrome 

toxin-1 (TSST-1)), amely az úgynevezett Toxikus Shock Syndrome (TSS), valamint a 

Streptococcus pyogenes, amely a Toxic Shock-Like Syndrome (TSLS) vagy más 

néven Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) kórkép formájában jelenik meg. 

Mindkét baktérium által superantigén toxin termelődik, amely polyclonális T sejt 

aktivációt vált ki, következményes citokinviharral, többszerv érintettséggel.    

 

Tünetek, megjelenési formák 

A tünetek az alapkórokozótól függenek. 

A Staphylococcus aureus okozta TSS általában korábban egészséges egyedekben 

jelenik meg. Jellemző a láz, alacsony vérnyomás, gyengeség, zavartság, amely 

gyorsan mehet át kómába. A jellegzetes, napégéshez hasonló bőrpír a korai szakban 

észlelhető, a test bármely régióját érintheti. Később a bőrpír deszkvamalódik és 10-14 

nap múlva lehámlik.  
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Mik a Streptococcus 

pyogenes okozta TTS 

tünetei? 

 

 

 

 

Mi a toxikus sokk 

szindróma kezelésének 

módjai? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mely tényzők 

hajlamosítanak az 

OPSI kialakulására? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felirat: 1. ábra: Staphylococcus toxikus sokk szindróma diagnosztikája]]  

A Streptococcus pyogenes okozta TSLS általában korábban bőrinfekcióval bíró 

egyedekben alakul ki.  Az infekció helye fájdalmas, a tünetek gyorsan progrediálnak. 

Kevésbé jellemző rá a bőrpír. 

 [[2_abra_3_10_11-fejezet. jpg 

felirat: 2. ábra: Streptococcus pyogenes toxikus sokk szindróma diagnosztikája]]  

Klinikailag két formáját különítjük el: 

Menstruációhoz kötött toxikus sokk szindróma, amely 2 nappal a menstruáció kezdete, 

vagy vége  után kezdődik. A TSST-1 kiáramláshoz speciális feltételeknek kell 

teljesülnie, mint emelkedett fehérje szint, semleges pH, emelkedett CO2 és O2  

parciális nyomás. Minden feltétel teljesül a nagy abszorbáló képességű tamponok 

használatakor. 

Nem menstruációhoz kötött toxikus sokk syndroma, bármely betegnél gondolni kell 

rá, aki magas lázzal, kiütéses bőrtünetekkel jelentkezik. Az A csoportú Streptococcus 

okozta nekrotizáló faszciitisz is ebbe a csoportba tartozik (Flesh-eating bacteria 

syndrome).  

Diagnózis alapja a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

kritériumok 

[[3_abra_3_10_11-fejezet. jpg 

felirat: 3. ábra: Toxikus sokk szindróma diagnózisának feltételei]] 

Toxikus sokk szindróma esetén a beteg intenzív osztályos ellátást igényel. A 

legfontosabb terápia az infekciót előidéző, fenttartó góc eltávolítása.   

Az antibiotikum terápiának hatnia kell a mind a S. pyogenes, mind a S. aureus 

kórokozóra. Kombinációban  cephalosporinok, penicillin vagy vancomycin adandó.  

Clindamycin vagy gentamicin kiegészítés csökkenti a toxin képződést és a mortalitást.  

Szupportív terápiaként passzív immunterápia, intravénás immunglobulin (IVIG) adása 

is szóba jön. 

Megfelelő kezeléssel a beteg néhány hét alatt felépülhet, de ugyanakkor lehet néhány 

órán belül fatális is a kimenetel. A Staphylococcus okozta TSS halálozása  

 

 

III./10.11.2. Posztszplenectómiás fertőzések 

 
Minden splenectomizált betegnél fent áll az esélye az úgynevezett „overwhelming 

postsplenectomy infectious syndrome” (OPSI) felléptének, amely egy fulmináns, nagy 

halálozású kórkép. A lép a szervezet legnagyobb limfoid szövete.  

Bizonyos tényezők hajlamosítanak az OPSI kialakulására: fiatal kor, alapbetegségek, 

mint: talasszémia, sickle cell anémia, traumás szplenektómia, valamint a 

szplenektómiától eltelt idő, amely minél rövidebb, annál nagyobb a veszély. 

 

[[OPSI_abra_3_10_11_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: OPSI klinikai tünetei]] 

 

A leggyakoribb kórokozók az eredendően a lép által eltávolított enkapszulált 

organizmusok: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides, Hemophilus 

influenzae, Streptococcus pyogenes. Szerepet játszhat még a Staphylococus aureus, E. 

Coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella törzsek, illetve a Malaria. 
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Tervezett szplenektómia esetén  pre-, míg traumás szplenektómia esetén posztoperatív 

vakcinációban kell részesíteni a beteget. 

A legtöbb lehetséges súlyos kórokozó ellen rendelkezésre áll vakcina (23-valent 

Pnemococcal Polysaccharide Vaccine, PPV-23; 7-valent Protein-Conjugated Vaccine, 

PCV-7; Hemophilus influenzae B típusú és a meningococcus vakcinák). 

 

 

III./10.11.3. Meningococcemia 

 
A Neisseria meningitis (Gram negatív diplococcus) az elsődleges kórokozó a 

gyermekkori, fiatal felnőttkori, míg a második leggyakoribb a közösségben szerzett 

bakteriális meningitisekben. Halálozása magas, megközelítően 13%. Járványügyileg 

bejelentés köteles fertőzés. 

Az akut szisztémás meningococcus fertőzésnek három megjelenési formája jellemző: 

meningitis, meningitis meningococcaemiával, meningococcaemia meningitis nélkül.  

A meningococcus meningitis fertőzés nem jellegzetes kezdő tünetei: hirtelen 

lázkiugrás, hányinger, hányás, fejfájás, a koncentráció készség csökkenése, és extrém 

erősségű myalgia, pharyngitis. A fertőzés későbbi szakában lépnek fel a 

meningococcus fertőzés klasszikus tünetei, mint petechiák (1-2 mm bőr alatti 

bevérzések), meningizmus, tudatbeszűkülés, eszméletvesztés.  

Ebben a stádiumban már gyors a progresszió, hamar vezethet halálhoz azonnali 

kezelés nélkül.  

Aki egyszer találkozott meningococcus fertőzött beteggel, nem felejti el a jellegzetes 

tüneteket és a gyors lefolyást. 

  

[[1_kep_3_10_11_fejezet.jpg 

felirat: 1. kép: Neisseria meningitis fertőzés okozta petechiák]] 

 

[[1_abra_3_10_11_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Meningococcemia tünetei]] 

 

Meningococcus infekció kezelése 

A korai specifikus antibiotikumterápia a beteg életét menti meg, a diagnózis 

felállítását követő 30 percben optimális adása. 

A diagnosztikus és terápiás algoritmus párhuzamosan történik. A minták: liquor és vér  

levételét követően azonnal meg kell adni az empirikus antibiotikumot. 

A meningococcus nagyon érzékeny harmadik generációs cephalosporin antibiotikum 

terápiára.  

 

[[2_abra_3_10_11_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Meningococcus infekció kezelése]] 

 

Glukokorticoid (dexamethason) szupportív kezelés nem egyértelműen hatásos 

meningococcus fertőzésben szemben a pneumococcus és a Haemophilus influenzae 

meningitissel. 

 

Meningococcus infekció megelőzése: kemoprofilaxis 

A kimutatott meningococcus fertőzött beteg kontaktjai kemoprofilaxisban kell, hogy 

részesüljenek. A vakcináció  több évre védi meg a gazdaszervezetet. Probléma, hogy a 

B csoport ellen nem létezik még oltóanyag. 

 

[[3_abra_3_10_11_fejezet.jpg 

felirat:3 ábra: Meningococcus infekció kezelése]] 
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III./10.11.4. Malária 
 

A malária (váltóláz) az Anopheles szúnyog nőstényei által terjesztett parazita okozta 

megbetegedés. Az ember a parazita köztes gazdája, a szúnyog a végleges gazda. 

Jellegzetes tünete a láz, hidegrázás, influenza szerű megbetegedés. Kezelés nélkül 

súlyos szövődményekhez és halálhoz vezethet. A világon népbetegségnek számít. 

2010-ben    216 millió eset fordult elő, amelyből 655 000 ember meghalt, főleg az 

Afrikai Kontinensen (91%).  

A Plasmodium nembe tartozó parazita egysejtű 4 típusa okozhatja, amelyből a 

Plasmodium falciparum a legsúlyosabb lefolyású.  

Malária tünetei:A tünetek a fertőző szúnyogcsípés után általában 10-35 nappal 

később jelennek meg. A lappangás legalább 6 nap, időnként 1- 4 hét, ritkán több év. 

Fő tünete a láz, a típusos, hidegrázással járó lázroham. 

Kezdetben jellemző a hőemelkedés, izomfájdalmak, fejfájás, hidegrázás, rossz 

közérzet, az úgynevezett influenza szerű tünetek. A magas láz (41 °C körül) és a 

verejtékezés szabályos időközönkénti ismétlődése azonban egyértelműen utal a 

maláriára. Egyéb panaszok, mint fáradtság, fejfájás, szédülés, izom és ízületi 

fájdalmak, esetleg száraz köhögés és gastrointestinális panaszok: híg, koleraszerű 

széklet, étvágytalanság, hányinger, hányás, hasi görcsök kísérhetik.  

A paraziták kimutatása a vérmintából megerősíti a diagnózist. Fontos a kórokozó 

plazmódium faj kimutatása is, mivel a betegség várható lefolyása és lehetséges 

szövődményei a fajok szerint változnak. 

A malária kezelése. A kezelés a kórokozó típusán, valamint annak esetleges 

gyógyszerrezisztenciáján múlik. Régi, klasszikus terápia a kínafa kérgéből nyert 

alkaloid, a kinin. Ez azonban csak a vérben lévő parazitákat képes elpusztítani, míg a 

szövetekben levőt nem. Jelenleg az aminokinolinok, biguanidok, metanolkinolinok, 

diaminopiridinek, artemisinin származékok a választandó szerek.  

Szupportív terápia a lázrohamok csillapítása, illetve az egyéb tünetek kezelése. 

A megelőzés lényege a maláriát terjesztő szúnyogok elleni védekezés. Azok számára, 

akik olyan országokba utaznak, ahol a betegség gyakori, javasolt szúnyogháló és 

szúnyogriasztó szerek használata. A fertőzés elkerülésére a gyógyszeres prevenciót 

kell alkalmazni. 

III./10.11.5. Egyéb 

Az előzőekben részletezett kórképeken kívül természetesen más, hasonló kórállapotok 

is előfordulnak. Fenntartva a diszciplina dinamikus szemléletét, jelenleg úgy ítéljük 

meg, hogy további kórállapotok taglalása meghaladná jelen könyv kitűzött 

kompetenciahatárait. 
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III./10.12. Immunszupprimált beteg fertőzése 

 
Tanulási cél  

A szervátültetett, gyógyszeres immunszupresszióban részesülő betegek 

jellegzetes infekciós kórképeinek, valamint az alkalmazott terápiás lehetőségek 

megismerése. 

 

Kompetencia 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz mérlegelni, hogy az 

immunszuprimált betegnél infekció áll-e fent, differenciálni egyéb kórképektől, 

segítséget kap az antiinfektív terápia megkezdéséhez.  

 

Bevezetés 

A poszttranszplantációs halálozás több mint 30%-a infekciós eredetű. Az 

elengedhetetlen immunszuppresszió maga teszi fogékonnyá a beteget a fertőzések 

iránt. A nem immunszupprimált betegeknél egyértelműen infekcióra utaló 

tünetek mint a láz, hőemelkedés oka lehet infekció, a beültetett szerv kiváltotta 

rejekció, illetve gyógyszermellkéhatás (pl. monoclonális antitest terápia). 

Elsősorban bakteriális (48%), majd vírus (37%), gomba és protozon fertőzés 

jellemző a poszttranszplantációs időszakra, főleg annak korai fázisában. 

 

Kulcsszavak 
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Bakteriális fertőzések 

 

Leggyakoribb kórokozók főleg a korai poszttranszplantációs időszakban.  

 

[[1_abra_3_10_12_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Leggyakoribb bakteriális poszttranszplantációs fertőzések]] 

 

Az alkalmazott antibiotikum terápiának széles hatásspektrummal kell 

rendelkeznie. Empirikusan, a feltételezett kórokozó ellen az infekció felfedezését 

követően azonnal meg kell kezdeni. 

A szívátültetett betegeknél endocarditis profilaxis indokolt fogászati, 

gastrointestinális, urogenitális beavatkozások előtt, antirejekciós terápia alatt. 

Nem szükséges biopszia, steril beavatkozások során.  

 

Vírus fertőzések 

 

Az összes poszttranszplantációs  infekció 37%-a vírus eredetű. A beteg 

transzplantáció előtti státuszának ismerete elengedhetetlen. A legnagyobb 
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problémát a Cytomegalovirus (CMV) okozza. Az összes vírus infekció 62%-a 

CMV eredetű. 

 

[[2_abra_3_10_12_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Cytomegalovírus fertőzés jellemzői]] 

 

A Herpes simplex fertőzés súlyos ha a gastrointestinális rendszert is érinti. 

Terápia alapját az acyclovir képezi. A transzplantált betegek esetében gondolni 

kell a Herpes zoster, Epstein-Barr, Influenza A, Human Papilloma Virus 

fertőzésre is. 

 

Mycozisok  

 

Az Aspergillus felelős a poszttranszplantációs mikózisok nagyobb hányadáért, de 

súlyos gondot okoznak a Candida, illetve Cryptococcus, Coccidioides fertőzések 

is.  

 

[[3_abra_3_10_12_fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra:  Aspergillus és Candida fertőzés jellemzői]] 

 

A Pneumocystis (carinii) jerovecii-t korábban a protozoonok közé, de az újabb 

meghatározások szerint inkább a mycozisokhoz sorolják. Részletes bemutatását 

lásd a III./10.13. fejezetben. 

 

Protozoon fertőzés 

 

A Toxoplasma és Actinomyces törzsek jelentik a legfőbb problémát. 

 

[[4_abra_3_10_12_fejezet.jpg 

felirat: 4. ábra:  Toxoplasma fertőzés és terápia jellemzői]] 
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 Tesztkérdések:    

 

1.teszt 

Mely a legjellemzőbb protozoon fertőzés a poszttranszplantációs 

időszakban? 

1.Toxoplasma 

2. Pneumocystis jerovecii 

3. Candida 

4. Cryptococcus 

 

2. teszt 

Mely állítás igaz? 

1. A transzplantáció előtt ismerni kell a beteg cytomegalovírus 

serostátuszát? 

2. A transzplantációt követően minden beteg seropozitív lesz 



3. A serostátusz nem változik a transzplantáció során 

4. Ha seropozitív recipiens kap seronegatív donortól szervet a beteg CMV 

fertőzésben megbetegszik.  
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III./10.13.  Human Immunodeficiency Vírus (HIV) 

 
Tanulási cél 

A HIV fertőzés stádiumainak, a szervi manifesztáció, az opportunista fertőzések 

felismerése. Az alkalmazott antiretrovirális terápia összetételének, 

jellegzetességének felismerése. 

 

Kompetencia 

A hallgató képes a fejezet elsajátítását követően tájékozódni a HIV fertőzött beteg 

felismerésében, diagnosztikájában, terápiájában. 

 

Bevezetés 

A világon 2011-ben ismert HIV fertőzött egyének száma eléri a 44 milliót. 

Magyarországon 2000 feletti számban, főleg 25 és 40 év közötti férfiakat érintően 

fordul elő HIV pozitivitás ugyanebben az időszakban. Az évente újonnan felfedezett 

esetek száma lineárisan növekszik. 

A HIV fertőzés lefolyására a CD4 T-helper lymphocyta sejtek számának fokozatos 

csökkenése jellemző. Párhuzamosan a CD4 sejtek csökkenésével idővel más és más 

megbetegedési formák léphetnek fel a HIV fertőzött betegekben. 

A HIV fertőzés első megjelenési formája az esetek jelentős részében valamilyen 

opportunista, legtöbbször légúti infekció. 

Az 1990-es évek közepétől rendelkezésre álló, a vírus replikációját gátló 

antiretrovirális terápiával évtizedekkel megnövekedett a HIV pozitív betegek 

életkilátása.  
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HIV fertőzés szervi megjelenése 

Magyarországon 2000 feletti számban, főleg 25 és 40 év közötti férfiakat érintően 

fordul elő HIV pozitivitás. Jellegzetesen a homosexuális férfiak, intravénás 

kábítószer élvező vagy prostituált férfi/nő, illetve magas HIV fertőzöttségi területről 

érkezett betegek esetében, illetve az ő sexuális partnereik esetében kell gondolni rá.   

A HIV vírus minden testnedvben kimutatható. A betegek kezelés nélkül is hosszan 

tünetmentesek lehetnek. Gyakori közöttük a szív-, tüdő-, és a központi, valamint a 

perifériás idegrendszer érintettsége (lásd. 4.2.6.9 fejezet).  

 

HIV infekció pulmonális megjelenése 

Gyakran opportunista fertőzések, legtöbbször légúti infekció során derül rá fény, 

már az  Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) stádiumában. 

 

 [[1_abra_3_10_13_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: A HIV infekció pulmonális megjelenése I.]] 

 

[[2_abra_3_10_13_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: A HIV infekció pulmonális megjelenése II.]] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Van-e terápiás lehetőség a 

HIV pozitív betegek vírus 

replikációjának gátlására? 

 

Differenciál diagnosztikai problémát jelenthet az infekció elkülönítése a 

kardiovaszkuláris, valamint malignus megbetegedésektől. Az immunszuppresszió 

mértéke, amelynek a CD4 szint a jellemzője alapvetően befolyásolja a beteg 

opportunista fertőzések iránti fogékonyságát. A fertőzés kialakulásának tünetei, 

sebessége, pulmonális megjelenési formája, az egyidejű laboratóriumi eltérések 

jellegzetesek a kórokozóra. 

A HIV betegekre jellemző a Pneumocystis jirovecii pneumónia (PCP), valamint a 

mycobacterium tuberculosa fertőzés. Magyarországon a HIV-fertőzöttek között 

elsősorban hajléktalanok, menekültek, külföldiek betegednek meg TBC-ben. 

 

[[3_abra_3_10_13_fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra: Pneumocystis jirovecii pneumónia kezelése]] 

 

Az intenzív osztályon kezelt betegeknél mindig gondolni kell HIV fertőzésre, ha 

terápiarezisztens a pulmonális megbetegedés, ha az anamnézis alapján felmerül, 

hogy recurráló a megbetegedés, atípusos kórképekben, neutropénia, LDH 

emelkedés esetén, illetve, ha a CD4 sejtszám alacsony. 

 

  

Antiretrovirális terápia 

Az 1990-es évek közepétől rendelkezésre álló, a vírus replikációját gátló 

antiretrovirális terápiával évtizedekkel megnövekedett a HIV pozitív betegek 

életkilátása. Ugyanakkor a szereknek jelentős korai és késői mellékhatásai lehetnek. 

A késői gyógyszer mellékhatás megjelenése perifériás neuropathiát,  lipodystrophiát 

(pl.: bölénynyak),  osteoporosist foglal magába.  

Az antivirális terápia szereinek összes gyógyszer-interakciója a Cytocrom-P-450 -

szisztéma gátlásán alapszik. 

 

[[4_abra_3_10_13_fejezet.jpg 

felirat: 4. ábra: Antiretrovirális terápia]] 
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 Tesztkérdések:    

 

1.teszt 

Mikor kell gondolni a Human Immunodeficiency Vírus fertőzöttség 

lehetőségére? 

 



1. homosexuális férfi 

2. intravénás kábítószer élvező 

3. prostituált 

4. a fentiek sexuális partnerei 

 

2.teszt 

Melyek a leggyakoribb kórokozók a HIV fertőzőtt beteg pulmonális 

fertőzésében 

1. Streptococcus pneumoniae 

2. Haemophilus influenzae 

3. Staphylococcus aureus  

4. Enterobacter 

 

3.teszt 

Az antiretrovirális terápia késői következménye 

1. láz 

2. lipodystrophia 

3. gyengeség 

4. hasmenés 
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Tuberculozis epidemiológiája 
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Melyek a M. tuberculosa 

fertőzésre hajlamosító 

tényezők? 

 

 

 

 

 

 

Aktív M. tuberculosa fertőzés 

 

III./10.14. Tuberculosis 
 

Tanulási cél:  

Napjainkban a Mycobacterium tuberculosa (M. tuberculosa) fertőzések jelentős 

feladatot rónak az egészségügyre. A fejezet a M. tuberculosa fertőzött betegek 

jellegzetességeit, speciális antiinfektív terápiájuk hatásait, mellékhatásait 

mutatja be. 

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz mérlegelni az aktív M. 

tuberculosa fertőzés lehetőségét, alapszintű differenciál diagnosztikai és 

terápiás lépéseket tenni. 

 

 

Bevezetés: 

A HIV fertőzéseket követően a Mycobacterium csoportba tartozó M. 

tuberculosa infekció vezet a legnagyobb számban halálhoz a világban.  A 

tuberculosis minden szervet képes megfertőzni, de leginkább a granuloma 

képzéssel járó pulmonális megjelenés jellemző rá. 

 

Kulcsszavak: 

mycobacterium tuberculosa, tuberculosis differenciál diagnosztika, 

antituberculotikum 

 

Tanulási időszükséglet:  1 óra 

 

Tartalomjegyzék: 

     M. tuberculosa epidemiológia 

     M.tuberculosa fertőzésre hajlamosító tényezők 

     M. tuberculosa fertőzés szervi megjelenése 

     Aktív M. tuberculosa fertőzés kezelése  

 

Mycobacterium Tuberculosa epidemiológia 

 

A M. tuberculosa mellett a M.bovis, M. africanum a legfontosabb tagjai a 

Mycobacterium csoportnak, amely a HIV infekciót követően a második helyen 

vezet a legnagyobb számban halálozáshoz a földön.  A föld lakosságának 1/3-a 

fertőzött. Általában a fertőzöttek 3-4%-ban okoz aktív megbetegedést, a 

celluláris immunitás sérülése következtében. A WHO „Stop TB Partnership: 

The Global Plan to Stop TB 2006-2015” programja tűzte ki célul a világszintű 

egészségügyi probléma felszámolását. 

A HIV fertőzés a celluláris immunitás sérülése révén reaktiválhatja a M. 

tuberculosa fertőzést.  

 

M.tuberculosa fertőzésre hajlamosító tényezők 

 

A M. tuberculosa fertőzésre, aktivációra, reaktivációra hajlamosító tényezők 

belsők és külsők lehetnek attól függően, hogy a gazdaszervezettől, vagy a külső 

körülményektől függenek-e. 

 

[[1_abra_3_10_14_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Mycobacterium tuberculosa belső hajlamosító tényezői]] 
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M. tuberculosa szervi 

megjelenései 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Mely úton zajlik az 

antituberculotikumok 

gyógyszerkölcsönhatása? 

 

[[2_abra_3_10_14_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Mycobacterium tuberculosa külső hajlamosító tényezői]] 

 

Számos laboratóriumi teszt alkalmas az aktív tuberculosis diagnosztikájára. A 

standard eljárás a direkt tenyésztés bármely szövetből, testnedvből.  A direkt 

vizsgálatokhoz tartoznak a nukleinsav amplifikációs tesztek.  

A tuberkulin bőrtesztet alkalmazzák annak kimutatására, hogy az egyén M. 

tuberculosa fertőzött-e már évtizedek óta. Az elmúlt időben újabb, 

specifikusabb tesztek (QFT-G, ELISPOT) képezik a diagnózis alapját. 

  

M. tuberculosa fertőzés szervi megjelenése 

 

A primer infekciót követően 3-9 héten belül válnak pozitívvá az egyedek, a 

celluláris immunitás aktiválódásának következményeként.   

A primer infekció jellegzetes klinikai tünetei közé a tüdő parenchyma és a 

mediastinum kalcifikációja, erythema nodosum, valamint az egyoldalú 

keratoconjunktivitis, esetleg hiláris-, mediastinális nyirokcsomó 

megnagyobbodás, következményes bronchus kompresszió, tuberculoma, 

miliáris szórás, haematogén terjedés révén meningitis kialakulása tartoznak.  

 

A krónikus pulmonális tuberculosis előzetes primer fertőzés tünetei nélkül is 

kialakulhat.  Nem specifikus tünetek közé az anorexia, fáradtság, súlyvesztés, 

láz, éjszakai izzadás tartoznak. Jellegzetes a protektív köhögés, mucopurulens 

köpet, hemoptysis megléte. 

A mycobacterium minden szervet képes megfertőzni, de a granuloma képzéssel 

járó pulmonális megjelenés a legjellemzőbb.  

Felnőttekben jellegzetes az aszimmetrikus, a tüdő apikális területeiben való 

lokalizáció, fibrózis, kavitáció kialakulása.   

 

A M. tuberculosa egyéb szervi megjelenése érintheti a központi idegrendszert 

(intracraniális tuberculoma, meningitis), izületeket, vesét, genitáliákat, 

gastrointestinális rendszert, bőrt, okozhat serofibrinosus pleuritist, pericarditist, 

peritonitist, spondylitist, otitist. 

 

Aktív M. tuberculosa fertőzés kezelése 

 

Az antituberkulotikumokat gyógyszer kombinációkban alkalmazzák.  

Az első vonalbeli antituberculotikumok, az isoniazid, rifampin és a 

pyrazinamide egyaránt okozhat hepatitist, májkárosodást, főleg az idősek, eleve 

májérintett betegeknél.  

A leggyakrabban alkalmazott antituberkulotikumokra jellemző, hogy a máj P-

450 cytochrome rendszerét aktiválják, ezért számos gyógyszerrel 

kölcsönhatásban állnak.  

Egyre nagyobb számban fordulnak elő világszerte terápia rezisztens törzsek. 

 

[[3_abra_3_10_14_fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra: Mycobacterium tuberculosa gyógyszeres kezelése]] 
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 Tesztkérdések:    

 

1.teszt 

Mycobacterium fertőzésre igaz 

1.A Föld lakosságának 1/3-a fertőzött 

2.Minden fertőzött egyedben kialakul primer infekció 

3.Mindig tünetek kísérik a fertőződést 

4.HIV pozitivítás nem befolyásolja 

 

2.teszt 

M.tuberculosa fertőzésre hajlamosító tényezők 

1. kábítószer 

2. dohányzás 

3. alkohol 

4. idős kor 

 

3.teszt 

Nem tartozik a M. tuberculosa fertőzés szervi megjelenéséhez: 

1.tüdő parenchyma és a mediastinum kalcifikációja 

2.erythema nodosum 

3.egyoldalú keratoconjunktivitis,  

4. gastrointestinális vérzés 

 

4.teszt 

M. tuberculosa fertőzés kezelésének első vonalbeli gyógyszere 

1. Amoxicillin-calvulánsav 

2. Thiacetazone 

3. Para-aminosalicyl sav (PAS) 

4. Isoniazid 
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Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./10.15. Trópusi/egyéb ritka betegségek (botulismus, tetanus, rabies, etc.) 

intenzív terápiás vonatkozásai 
 

Tanulási cél:  

A ritka, de annál súlyosabb infektológiai kórképek, azok kezelésének megismerése. 

 

Kompetencia: 

A fejezet anyagának elsajátításával a hallgató képes lesz mérlegelni, hogy vajon az adott tünetcsoport 

felveti-e a ritka betegségek gyanúját, a beteg intenzív terápiában részesítendő-e fertőzése miatt. 

 

Bevezetés: 

A trópusi, illetve az úgynevezett ritka infektológiai kórképek ismerete több szempontból is fontos. 

Egyrészt még hazánkban is előfordulnak időszakosan, másrészt a világban történő utazások 

hajlamosítanak kialakulásukra. 

 

Kulcsszavak: 

botulizmus, tetanus, rabies 

 

Tanulási időszükséglet:  1 óra 

 

Tartalomjegyzék: 

     Botulizmus 

     Tetanus 

     Rabies 

      

 

Rabies (veszettség) 

 

Az egyik legrégebben ismert és leginkább félt magas halálozással járó infektológiai kórkép.  

Jellegzetes tünete a vázizomzat gyengesége, paresthesia és encephalitis kómával, halállal szóvődve.  

Lyssavírus okozta, az emlősőket érintő megbetegedés. Több mint 11 féle más rabies vírus is okozhat 

encephalitist, amely azonban a klasszikus rabiestől alig különböztethető meg. 

A tünetes korábban vakcinációban nem részesült betegek palliatív terápiában részesítendők. Nem 

igazolt, hogy antivirális, coricisteroid, rabies vakcina vagy rabies immunglobilun hatásos lenne. 

Azoknál a betegeknél van esélye az intenzív terápiának akiknél rabies antitest kimutatható, de nem 

igazolható a rabies vírus vagy a vírus antigén kimutatása. 

Az úgynevezett Milwaukee protokol hatásossága, amely terápiás kómát alkalmaz az agyi 

metabolizmus csökkentésére nem igazolódott. 

A legfontosabb a fertőzött seb azonnali ellátása, valamint a rabies vakcinával, illetve rabies 

immunglobulinnal való azonnali posztexpoziciós profilaxis. 

 

  

 



 

 

 

 

      

Bevezetés 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

III./10.16. Súlyos virális pneumoniák 
 

III./10.16.1. Bevezetés 
 

A virális infekciók a mindennapi életben életünk megszokott és gyakori velejárói: Kórházi 

körülmények között ennek ellenére, rendkívül ritkán kerülnek diagnózisra. Ennek oka nem a 

virusinfekciók ritkasága, hanem az, hogy a diagnosztikus gondolkodás armamentáriumában a 

virusinfekciók csak speciális betegpopullációk (transzplantált, hematológiai betegek) esetében 

szerepelnek. A virusdiagnosztika az interdiszciplináris intenzív osztályokon nem képezi napi rutin 

tárgyát. Az 1918-as több tízmilllió áldozatot szedő spanyolnátha (H1N1 influenza vírus) még nem 

gyakorolt mély hatást az egészségügyi ellátórendszerre, azonban a napjainkban egyre másra 

megjelenő súlyos légúti vírusfetőzések okozta járványveszély (H5N1 madárinfuenza, SARS, és 

leginkább a potenciális fenyegetettséget jelentő 2009-es H1N1 sertésinfluenza) ráirányította 

figyelmet a virusinfekciók fontosságára a légúti megbetegedések differenciáldiagnosztikája és 

terápiája során.  

 

III./10.16.2. A virális pneumoniák incidenciája 
 

A területi virális pneumoniák intenzív osztályos incidenciája a rendelkezésre álló adatok alapján 

jelentős szezonalitást mutat, október és május közötti frekvencia csúccsal, míg májustól októberig 

csak elvétve jelenik meg. Egy kisebb, 193 beteget felölelő angliai vizsgálat során az összes területi 

pneumóniák 15%-ban, az identifikált kórokozók 38%-ban sikerült a kórfolyamat hátterében vírust 

identifikálni. 

A területi pneumoniák kórokozójaként identifikált vírusok az 1. ábrán kerülnek feltüntetésre. 

 

[[1_abra_3_10_16_fejezet.jpg  felirat:1. ábra:Területi pneumoniát okozó vírusok]] 

 

A virális pneumonia jelenlétét valószínűsítő faktorok a következők:  

idősebb kor, súlyos szívbetegség, a betegség súlyosságánál nagyobb mérvű „elesettség”, mellkasi 

fájdalom megjelenése, normális WBC, Szezonalitás (október-május) 

 

III./10.16.3. A virális pneumoniák identifikálása 
 

A vírus kimutatása történhet köpetből, nasopharyngealis szivacs /törlő és szérum mintából, illetve 

alsólégúti mintákból. DFA teszt alkalmas az influenza A, B, RSV, és parainfluenzavirus1 

kimutatására. NAT extrakciós és amplifikációs metodikával pedig hMPV (human 

metapneumovirus), RSV, rhinovirus, parainfluenza1–4, coronavirusok (OC43, 229E, and NL63), 

és adenovirusok határozhatóak meg.  

 

III./10.16.4. A virális pneumoniák terápiája 
 

A legtöbb virusinfekció általában 2-4 napos láz és enyhe felsőlégúti hurutos megbetegedést 

követően szanálódik. Az intenzív osztályra kerülő súlyos légzési elégtelenséget okozó 

vírusinfekciók kezelése azonban elengedhetetlen. A kezelés egyes vírusok esetében ahol csak 

kísérleti, vagy törzskönyvezés előtt álló gyógyszer áll rendelkezésre tüneti. A virusinfekciók 

okozta légzési elégetlenség kezelésére nincs elfogadott irányelv. A H1N1 járvány idején szerzett 

tapasztalatok alapján, javasolt a korai (invazív) lélegeztetés megkezdése, stresszdózisú (200 mg 

hydrcortison equivalens) szteroid adagolása, valamint amennyiben lehetőség van rá és klinikailag 

releváns, megfelelő antivirális szer adagolása mellett kiterjedt szupportív kezelés (táplálás, 

thrombozis, stresszulkusz profilaxis, stb.).  

Influenza A:  M2 blokkolók és amantadanok (amantadine, rimantadine) 

InfluenzaA+B:             Neuraminidase inhibitorok (zanamivir, oseltamivir)  



Parainfluenza:  Ribavirin 

Adenovirus:   Ribavirin, cidofovir  

Coronavirus:  Ribavirin+lopinavir/ritonavir  

CMV:   gancyclovir  

RSV:   nincs (respiratory syncytial virus Ig (RSVIg)? 

hMPV:   ribavirin + anti hMPV antitest+ corticosteroid?  

Rhinovirus:   capsid- (pleconaril), 3C proteáz inhibitor (AG7088)) ? 

 

 J.Johnstone CHEST 2008; 134: 1141–1148 

Bart L. Haagmans Antiviral Research 71 (2006) 397–403  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./10.17. Biológiai tömegpusztító fegyverek 
 

A betegséget okozó biológiai anyagok harcászati felhasználása végigkíséri az emberiség 

történetét. Bár a „biológiai hadviselés” fogalmához a nyugati ember számára az 

illegalitás és terrorizmus képzete társul, a „civilizált XX. századi demokráciákban” is 

aktív kutatás folyt ebben az irányban, amíg ezt nemzetközi egyezmények nem 

korlátozták. Ezek a fegyverek válogatás nélkül pusztítva sokszor jóval nagyobb károkat 

okoznak az ellenség soraiban, mint a hagyományos harcászati eszközök, és nem 

elhanyagolható a magas letalitású fertőzésekkel való fenyegetés pánikkeltő, harci morált 

aláásó hatása sem. Békeidőben különböző szélsőséges csoportok kezében lehet 

hatékony eszköz a biológiai fegyverek használata, elsősorban a (sok esetben) egyszerű 

és olcsó előállíthatóság, komoly fenyegető potenciál, és nehézkes ellenőrizhetőség 

miatt. Fontos továbbá az is, hogy biológiai fegyverek esetében az egészségkárosodást 

hosszabb-rövidebb latencia előzi meg a kórokozó szétterítésétől az első nyilvánvaló 

tünetek jelentkezéséig, mely alkalmassá teheti őket a váratlan csapásmérésre, és az 

ellenség ellátórendszerének hirtelen túlterhelésére. 

„Biológiai harceszköznek” nevezzük a betegséget okozó hatóanyag, a „biológiai 

harcanyag” célba juttatására használt technikai eszközt. Harcanyag lehet élő kórokozó, 

vírus vagy toxin is, de a harceszközök sokszínűsége sem marad el ezek mögött (pl. élő 

vektorok, fertőzött élelmiszerek, postán feladott küldemények, biológiai töltettel 

felszerelt bombák stb.). Célpontként humán csoportok mellett haszonállatok és 

növények is szerepelhetnek. Jelen fejezet szűkös keretei nem teszik lehetővé a biológiai 

hadviselés módszereinek részletekbe menő bemutatását, ezért csak néhány – 

humángyógyászati szempontból releváns – momentumot emelünk ki. 

 

● Bacillus anthracis 

Spórája igen ellenálló és hosszú ideig megőrzi fertőzőképességét, ezért biológiai 

harcanyagként való felhasználásra különösen alkalmas. Emberről emberre nem terjed, a 

klinikai kép pedig jelentősen függ a behatolási kaputól. Kiemelendő a tüdőanthrax, mely 

kétfázisú lefolyást mutat – a kezdeti nem specifikus tüneteket (láz, rossz közérzet, 

köhögés stb.) néhány órán – pár napon belül fulmináns pneumonia és ARDS követi. A 

bélanthrax a kórokozó lenyelését követő pár nap múlva okoz akut gasztrointesztinális 

tüneteket, majd szeptikus shockot és halált. Empírikus antibiotikus kezelésre pl. 

fluorokinolonok jönnek szóba, mellette az esetek jelentős részében intenzív osztályos 

ellátásra van szükség. Elkésett terápia esetén a prognózis igen rossz. 

  

● Yersinia pestis 

A pestis kórokozóját a WHO a legveszélyesebb biológiai harcanyagok között tartja 

számon. A betegséget klasszikus esetben fertőzött patkánybolhák terjesztik, melyek 

csípése a regionális nyirokcsomók duzzanatával (innen a „bubópestis” kifejezés) majd 

az esetek jelentős részében septicaemiával jár. A baktérium emberről emberre is 

terjedhet cseppfertőzés útján, mely rendkívül nagy mortalitású tüdőpestis kialakulásához 

vezet. A pulmonalis érintettség kialakulhat szekunder módon, septicaemia 

következményeként is. A mortalitás megfelelő terápia nélkül igen magas, empírikus 

antibiotikus kezelésre a fluorokinolon csoport itt is jó választás. 

 

● Burkholderia pseudomallei 

A melioidosist okozó B. pseudomallei szintén alkalmas biológiai fegyverként való 

felhasználásra. Az infekcióhoz szükséges minimális csíraszám alacsony, és több 

behatolási kapun keresztül is fertőz (inhalálva, tápcsatornán és bőrön keresztül is). A 

klinikai kép rendkívül változatos abból adódóan, hogy gyakorlatilag bármely szerv 

fertőződhet és szuppurálhat. Gyakori a szeptikus sokk, és szokványos a primer vagy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szekunder pulmonalis érintettség (B. pseudomallei fertőzés esetében minden második 

betegnél kialakul pneumonia). Fennáll a krónikus lefolyás, relapszus és későbbi 

reaktiváció veszélye is. A betegség kezdeti szakában a baktericid antibiotikumok 

preferáltak (pl. ceftazidim vagy karbapenem alapú terápia), később fenntartó kezelés 

szükséges. A betegség mortalitása igen jelentős, intenzív terápiás ellátásra gyakran van 

szükség. 

 

● Francisella tularensis 

A tularaemia vagy „nyúlpestis” kórokozója igen virulens, jól terjed vektorokkal, direkt 

kontaktus révén és akár aeroszol formájában is, ezért biológiai harcanyagként való 

potenciális felhasználásra szintén alkalmas. A betegség természetes formája zoonózis, 

mely ízeltlábú vektorokkal illetve fertőzött állattal való direkt kontaktus révén terjed. A 

klinikai kép és behatolási kapu alapján a tularaemia hat fő formáját különítjük el: 

- Primer pulmonalis tularaemia: a gyakori szekunder pulmonalis érintettséggel 

szemben általában igen ritka forma, de ennek a mortalitása a legmagasabb, ha a beteg 

nem kap megfelelő kezelést (akár 30-60%). Nem jellemzők a bőrulcerációk és a 

lymphadenopathia, hiszen a primer behatolási kapu a tüdő. Különösen ennek a típusnak 

a halmozódása esetén gyanús a bioterrorista támadás. 

- Typhoid tularaemia: súlyos, szisztémás megbetegedés formájában jelentkezik 

bőrulcerációk, lymphadenopathia vagy pneumonia nélkül. A mortalitás a primer 

pulmonalis formáéhoz hasonló. Előfordulhat bioterrorista támadáshoz kapcsolódóan, de 

kevésbé jellemző. 

- Ulceroglandularis forma: természetes infekció esetén ez a forma a leggyakoribb, 

fertőzött állattal való direkt kontaktus vagy ízeltlábú vektor csípése nyomán alakul ki. 

Jellemzők a bőrulcerációk és a regionális lymphadenopathia. A mortalitás alacsony (5% 

alatti). 

- Glandularis forma: hasonló az ulceroglandularis formához, de hiányoznak a 

bőrulcerációk. A mortalitás szintén alacsony. 

-  Oropharyngealis tularaemia: fertőzött hús fogyasztásával terjed, pharyngitis és 

nyaki lymphadenopathia jellemző. A halálozás nem számottevő. 

Empírikus kezelésre elsősorban fluorokinolonok vagy aminoglikozidok jönnek 

szóba, amíg a tenyésztés illetve rezisztenciavizsgálat eredménye rendelkezésre nem áll. 

 

● Poxvirus variolae 

A feketehimlővel történt utolsó természetes fertőzést 1977-ben regisztrálták. Később a 

vírust hivatalosan is eradikáltnak nyilvánították, bár laboratóriumokban továbbra is 

tároltak izolátumokat. Tekintettel a járványveszély elmúltára, a széleskörű oltási 

programokkal felhagytak, ami hatalmas számú immunológiailag naív célpontot hagyott 

egy magas mortalitású fertőzést okozó potenciális biológiai harcanyag előtt. 

A Poxvirus variolae hatékonyan terjed cseppfertőzéssel, és fogékony populációban akár 

egyetlen eset is járványveszélyt jelent. Az inkubációs idő kb. 3-17 nap, mely alatt a 

beteg még nem fertőzőképes, a vírus tünetmentes replikációja folyik a 

nyirokcsomókban. Ezt követően alakul ki a 2-4 napig tartó, igen magas lázzal, 

izomfájdalmakkal, fáradékonysággal járó bevezető szakasz. Előfordulhat erős hasi 

fájdalom és delírium is. Ezután a szájüregben kiütések jelennek meg, melyek testszerte 

szétterjednek végtagi dominanciával (általában a talpon és tenyéren is). A láz ekkor 

gyakran oldódik, és a beteg jobban érzi magát. Az orrban és szájüregben található 

elváltozások kifekélyesednek, így jelentős számú vírus jut a garatba, ami 

cseppfertőzéssel könnyen átjut a kontaktokba. A kiütések később ismételt lázkiugrás 

kíséretében vesiculákká válnak, melyek később pustulákká alakulnak át. A pustulák 

pörkösödnek, és a pörkök leesése után hegek maradnak vissza. Ismert a variola 

rosszindulatú, 5-7 napon belül halált okozó formája is, mely a fertőzöttek kb. 5-10%-

ában alakul ki. A vérzéses feketehimlő szintén igen rossz prognózisú forma, melyre 

főként immunszupprimált betegek és terhes nők fogékonyak. 

 



Az említett kórokozóknál természetesen jóval szélesebb a potenciális biológiai 

harcanyagok köre, a részleteket illetően utalunk a megfelelő katonai szakkönyvekre. 

Általánosságban elmondható, hogy bakteriális fertőzések esetében széles spektrumú 

empírikus antibiotikus terápia indítása javasolt (a fluorokinolonok az esetek jelentős 

részében effektívek), amíg korrekt mikrobiológiai identifikáció és rezisztenciavizsgálat 

nem áll rendelkezésre. Vírusos megbetegedések esetében többnyire csak szupportív 

terápia jön szóba. A betegek ellátása mellett lényeges a fertőzött személyek 

elkülönítése, és a megfelelő járványügyi intézkedések megtétele is. 
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http.//bioterrorism.slu.edu/bt/quick/anthrax01.pdf 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III./10.18. E Learning Teszt 

  

1 A súlyos intraabdominális fertőzésekben az elsődleges oki terápia 

A, Antikoaguláció 

B, Hasi feltárás és debriedment, drenázs 

C, Antibiotikum adagolása 

D, Gyomorszonda levezetése 

E, Folyadékterápia 

  

2, A hasűri infekciók kezelésében optimális megközelítést jelent 

A, Antibiotikum, feltárás majd „on demand leraparatomia” 

B, Antibiotikum, feltárás, majd tervezett leraparatomia 

C, Feltárás majd antibiotikum kúra 

D, Feltárás 

E, Feltárás csak szeptikus shock kialakulása esetén egyébként antibiotikum 

  

3, A komplikált  lágyrészfertőzésekre igaz 

A, superficialis szöveti elemeket érinti 

B, idetartozik a erysipelas 

C, Általában a lokális antibiotikus kezelés elegendő 

D, A subcutan zsírszövet érintett 

E, Azonnali sebészeti beavatkozás ritkán szükséges 

  

4, A Fasciitis necrotisans vonatkozásában igaz 

A, Gyakori kórokozója GAS (group „A” streptococcus) 

B, Gyakori a CaMRSA részvétele a fertőzésben 

C, Ellátása azonnali sebészeti feltárás és antibiotikum 

D, Gyakran polymikrobalis infekció 

E, Mindegyik a fentiek közül 

  

5, Az intenzív osztályos antibiotikum terápia: 

A, A rezisztencia elkerülése céljából csak célzottan alkalmazható 

B, Gyakori a nem célzott terápia széles spektrumú szerek alkalmazásával 

C, Javasolt a nem célzott terápia szűk spektrumú antibiotikumok alkalmazásával 

D, A deeszkaláció a beteg laborparamétereinek alakulása alapján dől el. 

E, A kombinált antibiotikus terápia kerülendő 

  

6, A nozokomiális fertőzések megelőzésében: 

A, A szájhygiéné fontos de érdemben nem befolyásolja a morbiditást 

B, Az szemirekumbens pozíció fontos az aspiráció megelőzésében 

C, A katéter infekciók esetén a katéterek eltávolítása nem szükséges 

D, Az antibiotikum politika nem játszik szerepet 

E, A nozokomiális hugyúti infeciók korai katéterezéssel megelőzhetőek 

  

7, központi idegrendszeri fertőzések diagnosztikájában 

A, a hemokultúrának marginális szerepe van 

B, kontraindikáció hiányában minden esetben lumbálpunkció javasolt 

C, A liquor grammfestése gyakran félrevezető 

D, Az aszeptikus meningitisz esetén nincs kórokozó 

E, A bakteriális meningitis leggyakoribb kórokozója a streptococcus pneumoniae 



  

  

  

  

  

8, Az infektív endokarditisz diagnosztikája 

A, A láz nem jellemző tünet 

B, Szívzörej csak ritkán jelenik meg 

C, TEE vel az endokardiális eszközök vegetációja is biztonsággal felismerhető 

D, Negatív TEE vizsgálat esetén kontroll vizsgálat nem szükséges 

E, Endokarditisz biztos echkardiográfiás jelei: vegetáció, abscessus, műbillentyű újkeletű részleges 

kiszakadása 

  

9 Az intravénás katéterek okozta fertőzések 

A, a katéterasszociált és a katéterhez társuló fertőzés definició szerint ugyanaz 

B, Legmagasabb infekciós rizikójú punkciós hely a V. Femoralis 

C, A katéter lumenszáma nem rizikófaktor 

D, Minden esetben kötelező a katéter eltávolítása 

E, Az endoluminális fertőzések miatt 10 naponkénti katéter csere javasolt 

  

10 Életveszélyes fertőzések 

A, A klasszikus toxikus shock syndróma kórokozója a Streptococcus pyogenes 

B, Antibiotikus terápia Clindamycin és Gentamicin kiegészítése nem javasolt 

C, A választandó terápia anti streptococcus és anti staphylococcus spektrumú 

D, Neisseria meningitides, Hemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes ritkán játszik szerepet a 

postsplenectomiás fertőzések kialakulásában 

E, Meningococcus fertőzések terápiájában fluroquinolon nme javasolt. 

  

11 Toxikus shock szindróma fő csoportjai a klinikum alapján 

A, menstruációhoz kötött 

B, menstruációhoz nem kötött 

C, necrotizáló fasciitis 

D, gyermekágyiláz 

E, Mindegyik a fentiek közül 

  

12 Mely diagnosztikus útmutató használatos a toxikus shock szindróma felismerésében? 

A, WHO 

B, UNESCO 

C, CDC 

D, EU 

E, ESCIM 

  

13 Postsplenectomiás fertőzésekre nem hajlamosít: 

A, fiatal kor, 

B, alapbetegség 

C, splenektómiától eltelt idő 

D, korábbi tonsillectomia 

E, egyik sem a fentek közül 

  

14 Nem az akut szisztémás meningococcus fertőzés megjelenési formája 

A,  meningitis 

B, meningitis meningococcaemiával 

C, meningococcaemia meningitis nélkül 

D, serositis 

E, Egyik sem a fentiek közül 

  

15 A meningococcus fertőzés per os antibiotikus chemoprofilaxisnak nem része 



A, rifampicin           600 mg / 12 óra –2 nap 

B, ciprofloxacin                  500 mg / egyszeri dózis 

C, ceftriaxon           250 mg / egyszeri dózis 

D, ciprofloxacin              250 mg / 2 nap 

E, egyik sem 

  

16 Nem számít a Meningococcus fertőzés szoros kontaktjának: 

A, akik 8 órán túl, 1 méter közelségben tartózkodtak 

B, akik 1 héttel korábban és az antibiotikum megkezdését követően 24 órán belül érintkeztek a beteg 

váladékával 

C, egy háztartásban élő családtag 

D, akivel a beteg a megelőző 24 órában találkozott 

E, Egyik válasz sem 

  

17 A malária fő tünete: 

A, láz, hidegrázással járó lázroham 

B, hőemelkedés 

C, fejfájás 

D, izomfájdalmak 

E, Egyik válasz sem helyes 
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III./11. SIRS, szepszis 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

 - A SIRS fogalmának és jelentőségének megismerése 

 - A szepszis kórélettani alapjainak megismerése 

 - A szepszis lefolyásának és a MODS kialakulásának megismerése 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz a szepszis kórkép jellegzetességeinek felismerésére, 

patomechanizmusának megértésére és a lehetséges kórlefolyások azonosítására. 

A 1991-es American College of Chest Physicians and Society of Critical Care Medicine 

(ACCP/SCCM) konszenzus konferencia, mely a szepszist új megközelítésben próbálta definiálni, 

létrehozta a szisztémás gyulladásos válaszreakció (systemic imflammatory response syndrome-SIRS) 

fogalmát. Ez az állapot valamilyen szövetkárosítást okozó behatás, ún. trigger következtében 

létrejövő immunsejtaktiváció és következményes másodlagos szervi károsodás. A trigger lehet 

fertőzés, trauma, égés, pancreatitis, haemorhagiás shock, ischaemiát követő reperfúzió, nagy műtét, 

hőguta, magzati elhalás stb. 

A kiváltó trigger hatására elinduló patofiziológiás folyamatok ill. azok késői következményei igen jól 

karakterizálhatók és a kiváltó folyamattól függetlenek. A megnyilvánuló tünetek szerteágazóak 

lehetnek, de a SIRS fennállása a következő kritériumok közül minimum kettő jelenlétéhez kötött: 

 testhő >38°C vagy <36°C,  

           szívfrekvencia >90/min,  

           légzési ráta >20/perc vagy PaCO2<32 Hgmm,  

          WBC >12 000/mm
3 

vagy <4000/mm
3
 vagy > 10% éretlen neutrophil. 

Az entitás pontos patomechanizmusa azóta is intenzív kutatás tárgya, de klinikai jelentősége 

kérdéses, hiszen a definíció igen tág, az intenzív osztályon kezelt betegek 93%-a megfelel a SIRS 

kritériumainak. A fogalom egyértelmű előnye viszont, hogy a kritikus állapotú betegek 

kórlefolyásának megértésében sokat segített.  

A jelenlegi szemlélet szerint a trigger aspecifikus folyamatok elindulását eredményezi, mely 

elsősorban az immunsejtek aktiválódásával, következményes citokinprodukcióval ill. sejtes 

végrehajtó folyamatok aktivizálódásával, valamint a komplemet és alvadási rendszerek beindulásával 

sejtkárosodást eredményez, mely szervi diszfunkcióként, majd elégtelenségként manifesztálódva az 

ún. többszervi elégtelenséghez (multi organ dysfunction syndrome – MODS), majd 

végkimenetelként halálhoz vezethet. 

Az utóbbi  években a merev „különöző trigger-azonos következmény” dogma is megdőlni látszik, 

ugyanis számos vizsgálat igazolta, hogy a különböző behatások következtében létrejövő SIRS nem 

minden esetben ugyanolyan. Igazolták például, hogy a trauma és a fertőzés következtében létrejövő 

citokintermelődés megoszlása különbözik (infekcióban több TNF-, míg traumában több IL-6,-8), 

valamint hogy az egyes kórokozók által kiváltott immunválasz eltérő lehet az infekció 

lokalizációjától és az infektív ágenstől függően. A Gram negatív kórokozók által létrehozott szepszis 

mortalitása például kisebb, mint a Gram pozitív baktériumok hatására létrejött szepszisé. 

A SIRS leggyakoribb és emiatt legextenzívebben kutatott megjelenési formája a szepszis, melyet 

fertőzés által kiváltott szisztémás válaszreakcióként írhatunk le. 

 

Kulcsszavak: SIRS, szepszis, súlyos szepszis, szeptikus shock, mikrocirkulációs zavar, többszervi 

elégtelenség 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezet elsajátítására javasolt idő 4 óra. 

 

 

III./11.1. A szepszis definíciója, patofiziológiája 
 

III./11.1.1. Epidemiológia 
 

A szepszis a modern intenzív terápia legnagyobb kihívása, az általános populációban incidenciája 

0,1%, de az intenzív osztályos felvételek 10-30%-ában ez a vezető kórok és a későbbiekben az ott 

kezelt betegek 40%-át érinti. Mortalitása az elmúlt évtizedek terápiás fejlesztéseinek ellenére 

továbbra is magas, 30 és 70% között mozog, de a túlélők életminőségének kifejezett romlása miatt is 

nagy a jelentősége. Férfiaknál és 60 éves életkor felett gyakrabban alakul ki szepszis, a vezető 

etiológiai tényező a pneumonia és az intraabdominalis fertőzés, a komorbiditás (krónikus 

alkoholizmus, krónikus cadiovascularis és vesebetegség) pedig jelentősen befolyásolja a lefolyást.  

 

III./11.1.2. Definíciók 
 

A szepszis kórképe az infekciót és annak szisztémás megnyilvánulásait foglalja magába, számos 

lehetséges tünettel járhat: 

[[ 1_abra_3_11_1_2fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Szepszis tünetei]] 

Súlyos szepszisnek nevezzük a valamilyen szervi diszfunkcióval, perfúziós zavarral vagy 

hipotenzióval járó szepszist. 

[[ 2_abra_3_11_1_2fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Súlyos szepszis]] 

Szeptikus shockról beszélünk akkor, ha a szepszishez kötött hipotenzió adekvát volumenterápia 

ellenére perzisztál (RRsyst<90 Hgmm, vagy a csökkenés >40Hg mm, vagy MAP<70 Hgmm). 

 

III./11.1.3. Patofiziológia 
 

A szepszis patofiziológiájának alapja a mikróbák által kiváltott szervezeti reakció, melynek 

következtében endothél diszfunkció, mikrocirkulációs zavar és következményes globális cellularis 

hypoxia jön létre, mely szervi diszfunkciókhoz, majd elégtelenséghez vezet. 

A mikróbák olyan makromolekuláris motivumokat tartalmaznak (ún. pathogén asszociált molekuláris 

minták – pathogen-associated molecular patterns – PAMP), melyek különböző cellularis 

receptorokon keresztül (pl.Toll-like receptorok, Nod-like receptorok) az adott sejt normális 

transzkripciós aktivitási mintázatát megváltoztatva (az NF-κβ regulációs rendszeren keresztül) 

monocyta, szöveti makrofág és egyéb immunsejt aktivációt váltanak ki, ez pedig mikróba ölő 

rendszereket, proinflammatorikus citokinek (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8) és arachidoinsav metabolitok 

termelését, az endothél sejteket és a koagulációs rendszert aktiválja. Ezek és a primer folyamat is 

sejtkárosodáshoz vezethet, mely további másodlagos apoptotikus messengerekkel, ún. alarmin 

molekulákkal (pl.HMGB-1 és S-100 protein) a beindult folyamatokat amplifikálva a kórképet tovább 

súlyosbítják.  

Ideális esetben ezen folyamatok szorosan kontroláltak és limitáltak (pl. az intracellularis jelek 

fékezésével, proinflammatorikus citokinek semlegesítésével, az antiinflammatorikus IL-4, -10 

termelésével), a fertőzés lokalizált marad, de egyes betegekben az egyensúly a proinflammatorikus 

irányba tolódva az egész szervezetet érintő károsító gyulladásos reakciót hoz létre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poinflammatorikus folyamatok túlzott kontrollja szintén káros következményekkel  járhat 

(compensatory anti-inflammatory-response-synrome, CARS), ún. septicus immunszuppressziót vagy 

-diszfunkciót létrehozva, mely másodlagos nosocomialis fertőzéseket eredményezhet. Egyes 

esetekben pedig a pro- és antiinflammatorikus folyamatok teljes diszregulációja lép fel (ún. mixed 

antiinflammatory response syndrome –MARS). Klinikailag ezek a kórképek nehezen 

elkülöníthetőek, hiszen a végeredmény minden esetben MODS, jelentőségük csak molekuláris 

szinten van. Az utóbbi években több tanulmány igazolta, hogy ezek a regulációs zavarok különböző 

genetikai markerekhez kötöttek lehetnek és az etnicitás befolyásolja a sepsis iránti fogékonyságot, a 

kialakuló kórkép súlyosságát és a prognózist. 

A citokin-vihar következménye sokszervi károsodás, melynek folyamata ma sem egyértelműen 

ismert. Szerepet játszik benne az endothél diszfunkció, a mikrocirkuláció zavara, a következményes 

oxigén kínálat és felhasználás egyensúly felbomlás és a mitokondriális elégtelenség. 

Az endothél diszfunkció a sejt normális transzkripciós mintázatának megváltozása miatt jön létre. A 

különböző adhéziós fehérjék (intercellular celladhesion molecule 1, vascular cell adhesion molecule 

1), szöveti faktor, és thrombomodulin produkció következménye, hogy az endothél proadhézív, 

prokoaguláns és antifibrinolítikus tulajdonságú lesz. Ennek következménye a leukocyta kitapadás, a 

thrombocyta aktiváció, vörösvértestek rugalmatlanná válása és mikrothrombusok létrejötte, valamint 

a leukocta aktiváció következtében lizoszomiális enzim aktiválódás és reaktív oxigén gyökök 

képződése. Az endothél sejtek felszíni glikokalix rétege és a sejtek egymás közötti kötődése (tight 

junction) is sérül, aminek következménye a kapillárisok permeabilitásának növekedése, intersticiális 

oedema képződés és intravazális haemokoncentráció. 

Az előzőekben leírt folyamatok következménye a mikrocirkuláció markáns zavara. Ezt fokozza, 

hogy az indukálható NO-szintáz aktivitás nő ugyan, de az endothél sejtek sNOS aktivitása csökken, 

ezért makrocirkulációban vazodilatáció, de a mikrocirkulációban a kapilláris stasis és a jelentős shunt 

keringés az eredmény. 

Mivel a sejtek perfúziója a mikrocirkuláció súlyos zavara miatt nem kielégítő, az oxigén felhasználás 

és lokális kínálat egyensúlya felborul, ami celluláris hypoxiához és a sejt terminális oxidációjának 

sérüléséhez (ún. mitokondrialis diszfunkcióhoz) vezet. A következmény anaerob metabolizmus és 

emelkedő laktát produkció, majd elhúzódó esetben sejtapoptózis, mely ismét másodlagos 

messengerek segítségével távoli sejtek károsodását okozza. 

[[ 1_abra_3_11_1_3fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: A szepszis patofiziológiája]] 

A fent vázolt következmények a trigger hatást követően rövid időn belül (akár 60 perc) kialakulnak 

és a hemodinamika instabilitása tovább ronthatja a folyamatot. Ezért érthető a sepsis terápiájának idő 

faktora. Ugyanakkor a már beindult patofiziológiai folyamatok az agresszív hemodinamikai 

stabilitásra törekvő terápia ellenére perzisztálhatnak, a normalizált oxigénszállítás ellenére az oxigén 

felvétele szöveti szinten sérül, fenntartva a szöveti károsodást.  

Ez alapján felvetődött a predetermináció lehetősége a szepszis kapcsán (ha egyszer kialakult, akkor 

nehéz befolyásolni a kimenetelt). Ezt az elméletet erősíti pl. az a megfigyelés, hogy a szteroid 

hatására elért hemodinamikai stabilitás nem feltétlenül javítja a túlélést, illetve hogy az ún. early goal 

directed therapy ellenére a sepsis ill. septicus shock mortalitása ma is igen magas. 

 

III./11.2. A többszervi elégtelenség fogalma, élettana, szervtámogató terápia 
 

Az előbbiekben részletezett pathológiás folyamatok következménye a szervezet összes 

szervrendszerének károsodása. Az egyes szervek mikrocirkulációjának anatómiai különbségei 

magyarázzák az egyes szervek eltérő szuszceptibilitását (pl. bélmucosa és veseparanchyma korai 

érintettsége). 

 

III./11.2.1. fejezet: Keringés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szepszis hemodinamikai jellegzetessége a csökkent szisztémás vaszkuláris rezisztenciából 

valamint a fokozott kapilláris áteresztésből eredő relatív és abszolút hypovolaemia, valamint a 

kompenzatorikus szimpatikus aktivációból eredő hiperdinám keringési állapot. A kompenzáció 

átmenetileg képes az adekvát perfúziót és a fokozott oxigén szállítást fedezni, a szepszis 

előrehaladtával azonban a hemodinamikai érintettség fokozódása és a kompenzatorikus hatások 

kimerülése következik be, az oxigén szállító kapacitás csökken, az anaerob metabolizmus és laktát 

produkció fokozódik. A mikrocirkuláció végső zavara és a súlyos mitokondrium működési zavar 

következtében a szöveti O2 felvétel teljes képtelensége is kialakulhat, a szervi funkciók rapid 

romlásával. 

[[ 1_abra_3_11_2_1fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Szepszis haemodinamikai fázisai]] 

A keringési elégtelenség progressziójában szerepet játszik a szívizom károsodása is, az ún. szeptikus 

myocardium károsodás. ennek patomechanizmusában szerepet játszik mind direkt pathogén hatás, 

mind másodlagos celluláris károsodás a mikrocirkulációs zavar és citokin aktiváció következtében, 

mind az autonóm idegrendszer regulációjának zavarából fakadó károsító hatás. Echocardiográfiás 

vizsgálattal a betegek 60%-ban mutatható ki szisztolés vagy diasztolés diszfunkció, mely a cardiac 

index következménes romlásához vezet, súlyosbítva a kialakult szeptikus shockot. A vagus tónus 

csökkenése, az autonóm szabályozás zavara miatti csökkent frekvencia variabilitás a betegek nagy 

részében megfigyelhető és mértéke a mortalitással korrelációt mutat. 

 

III./11.2.2. Légzés 
 

A szepszis következtében létrejött légzési elégtelenség etiológiája összetett. A ventiláció a szepszis 

korai szaka kapcsán jellemzően fokozott és ennek oka nem csak a megnövekedett oxigén fogyasztás 

és CO2 produkció ill. az acidosis kompenzációja, hiszen az emelkedett légzési ráta gyakran jelentős 

CO2 retenció vagy acidosis hiányában is perzisztál, hypocapniát és respiratorikus alkalosist 

eredményezve. Ezek az eltérések a szepszis korai jelei lehetnek. 

A fokozott ventiláció azonban fokozott oxigén szükségletet eredményez, ami a szepszis miatt 

csökkenő oxigén szállítással összeadódva gyakran légzőizom kimerüléshez vezet. A szepszis késői 

szakát ez a légzőizom kimerülés, hypoventiláció és következményes respirációs acidosis jellemzi, 

mely a már fennálló metabolikus eltéréseket tovább rontja. 

Mindehhez hozzájárul a pneumocyták citokin mediálta direkt károsodása, mely surfactant hiányt és 

fehérjedús intraalveoláris folyadékfelhalmozódást eredményezhet. Klinikailag ez az oxigén diffúziós 

kapacitásának romlását eredményezi, a PaO2/FiO2 arány (Horowitz-kvóciens) következményes 

csökkenésével. A Horowitz kvóciens értéke alapján megkülönböztetünk akut tüdőkárosodást (acute 

lung injury, ALI, <200), ill. akut respiratórikus disztressz szindrómát (ARDS, <100). 

 

III./11.2.3. Központi idegrendszer 
 

A szeptikus encephalopathia hátterében direkt neuronkárosodás áll, mely a vér-agy-gát sérülésének 

és citokinek parenchymába történő átjutásának az eredménye. A neuronkárosodás következménye 

megváltozott neurotranszmitter termelődés, mely zavartság képében manifesztálódik. Az előbbi 

változások mind MRI, mind EEG segítségével ki is mutathatók. Az autoreguláció zavara, ischaemia 

és mikrovérzések szintén előfordulhatnak szeptikus betegekben, fokális eltéréseket eredményezve. 

 

III./11.2.4. Vese 
 

A szeptikus akut veseelégtelenség az összes akut veseelégtelenség 50%-á teszi ki, szeptikus 

shockban pedig 50%-ban kialakul veseelégtelenség is. Régi feltételezések szerint a vesekárosodás 

hátterében a hypotenzió és a hypovolaemia miatt lecsökkenő vese véráramlás (RBF) áll, azonban 

állatkísérletes modellek ezt nem igazolták. A mai álláspont szerint a normális vagy akár emelkedett 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBF ellenére a glomeruláris filtrációs ráta jelentősen csökken, mivel a vese afferens arterioláinak 

dilatációjához képest az efferensek még jobban dilatálnak. Ez csökkent glomeruláris filtrációs 

nyomáshoz és rátához, valamint akut tubuláris nekrózishoz vezet. A vesekárosodásnak azonban a 

hemodinamikai tényezőktől független, direkt sejtkárosító okai is vannak, melyek citokin mediáltak. 

 

III./11.2.5. Bél 
 

A bélrendszer diszfunkciója fontos tényező a szeptikus állapot progressziójában. A shock 

következtében létrejövő csökkent mucosalis perfúzió ugyanis a bélbolyhok felületi károsodásához és 

a barrier funkció jelentős sérüléséhez vezet. Ennek a következménye bakteriális transzlokáció, mely 

másodlagos infekcióként a szeptikus shock „motorjaként” funkcionál. A bél funkcionális sérülése 

más úton is károsító hatású, hiszen az elégtelen nutríció és folyadékfelszívódás a sejtek metabolikus 

diszfunkcióját tovább rontja, a bélparalízisből eredő intraabdominális nyomásfokozódás pedig a hasi 

szervek perfúziójának további rontásával járul hozzá a többszervi elégtelenség kialakulásához. 

 

III./11.2.6. Máj 
 

A szeptikus májkárosodás a többi hasi szervhez jellemzően fokozott véráramlás ellenére fellépő 

lokális mikrocirkulációs zavar és következményes májsejt ischaemia következtében jön létre. 

Tekintettel a májsejtek relatív ellenállóképességére ill. a máj funkcionális biztosítottságára, a 

manifeszt májelégtelenség késői, de súlyos következménye a szeptikus shocknak. 

 

III./11.2.7. Alvadási rendszer 
 

A koagulációs rendszer fontos szerepet tölt be a szepszis patomechanizmusában. Az endothél 

diszfunkció és a mikrocirkuláció zavara miatt az egész szervezetben prokoaguláns hatás érvényesül 

és a mikrothrombusok képződése elősegített. Ez súlyos esetben disszeminált intravazális 

koagulopathiában nyilvánulhat meg, mely magas mortalitással járó, nehezen befolyásolható 

szövődményt jelent. 

 

III./11.2.8. MODS 
 

Többszervi elégtelenségről (multi organ dysfunction syndrome, MODS) beszélünk, ha a fent 

részletezett, beavatkozást igénylő szervi elégtelenségből min. 2 fennáll. A MODS kialakulásának 

sorrendje általában jellegzetes és a szepszis patofiziológiájára vezethető vissza (korai KIR, légzési, 

keringési, bélrendszeri, vese és véralvadási elégtelenség, míg a májelégtelenség általában késői 

szövődmény), de a kórok és a komorbiditás ezt a képet módosíthatja. 

A többszervi elégtelenség mortalitása 30-90 százalék, attól függően hogy hány szervrendszer érintett. 

Az egyes szervi elégtelenségek mortalitást fokozó hatása különbözik, a vese, központi idegrendszer, 

hematopoetikus rendszer és a máj elégtelensége esetén rosszabb kimenetelre számíthatunk, mint 

légzési vagy keringési elégtelenség fennállása esetén.  

A MODS kimenetelének felmérésére több score rendszert hoztak létre (pl. MODS, SOFA, APACHE, 

SAPS) és számos biomarker (pl. prokalcitonin, citokinek,  protein C, thrombomodulin, troponin, 

cystatin C, kortizol, leptin, laktát, plazma DNS) prediktív értékét vizsgálták.  

[[ 1_abra_3_11_2_8fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: MODS sore 

Magyarázat:PAR(pressure adjusted heart rate)=HRx(CVP/MAP) 

Marshall et all. Crit Care Med 1995;23:1638-1652]] 

Jellemző, hogy a MOF-ban elhunyt betegek boncolásánál a szervek kevés strukturális elváltozást 

mutatnak, főleg, ha előzetes komorbiditás nem állt fenn. Ez arra utal, hogy a szervi elégtelenség 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagyrészt funkcionális eredetű és reverzibilis. Egyes hipotézisek szerint a MODS nem más, mint a 

szervezet adaptív változása a kritikus állapotra, egy ún. metabolikus shutdown, mely a már 

részletezett mitokondriális diszfunkció következtében jön létre. 

 

III./11.2.9. Prognózis 
 

A szepszis mortalitása 27%, súlyos szepszisben 32%, míg szeptikus shock esetén 54%, legalább 

négyszervi elégtelenség esetén pedig 65%. Mindazonáltal jelentős különbség van a szepszis 

kimetelében az egyes betegeknél, mely arra utal, hogy a genetika, a komorbiditás, a fertőzés 

lokalizációja, a fertőző mikróba fajtája is befolyásolhatja a kórkép lefolyását. 

Egy adott beteg kimenetelének felmérésére dolgozták ki a PIRO beosztást, mely              4 tényezőt 

vesz figyelembe: a prediszponáló faktorokat (kor, komorbiditás, genetikai prediszpozíció), az 

infekció jellegét (kórokozó, lokalizáció), az inflammatorikus válasz jellegét (meglévő SIRS 

kritériumok száma) és a szervi diszfunkciók mértékét (elégtelen szervek száma). Az egyes tényezők 

súlyosságát 0-tól 4-ig pontozzák (kivéve R: ahol        0 vagy 1), az összeg (0-13) jól korrelál a 

kórházi mortalitással. 
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III./11.3. A szepszis terápiás lehetőségei, terápiás célok 
 

III./11.3.1. Általános szempontok  
 

Számtalan irányelv és publikáció foglalkozik a szepszis terápiás megközelítésével. A rendkívüli 

tudományos érdeklődés ellenére a góc időben történő eltávolításán és a szervtámogató szupportív 

kezelésen kívül, egyetlen terápiás modalitásról sem sikerült hiteltérdemlően kimutatni, hogy 

alkalmazásával a szepszis mortalitása csökkenthető lenne. Ennek oka vélhetőleg az, hogy a szepszis 

kialakulását és lefolyását a PIRO rendszerbe összefogott számtalan befolyásoló faktor következtében 

a szepszis rendkívül heterogén lefolyású betegség. Egyre inkább úgy tűnik talán nem is egy 

betegségként helyes a terápiás megközelítés. Mindezek alapján a szepszis terápiája alapvetően a 

mielőbbi góctalanítás, lehetőleg antibiotikum adagolás mellett sebészi, ha erre nincs mód adequat 

antibiotikum kezelés alkalmazásával, ezt követően pedig az egyes szervek működési zavarainak 

függvényében alkalmazott szupportív kezelés képezi a szepszis korszerű terápiáját. 

 

III./11.3.2. Góctalanítás 
 

Talán az egyetlen terápiás modalitás, mely valóban a szepszis oki terápiájaként értelmezhető. A 

szeptikus góc eltávolítását sürgősen el kell végezni, mielőtt a korai szepszis során kialakult 

reverzibilis funkcionális változások a késői szepszisre jellemző strktúrális változásba mennének át. 

Több vizsgálat is egyértelműen igazolta a korai góctalanítás (általános célként megfogalmazható a 

paciens felvételét követő 1 órán belül megkezdett góctalanítás (antibiotikus terápia). A késedelmesen 

kezdett antibiotikus terápia fatális következményekkel jár: a szeptikus shock kialakulását követően 

minden órás késlekedés 2%-al emeli a kumulatív mortalitást. Fontos azonban a tény, hogy 

antibiotikum adagolással nem lehet kiváltani a sebészi góctalanítást. Bár meglepően kevés irodalom 

foglalkozik a sebészeti góctalanítás jelentőségével, valószínűleg az antibiotikummal végzett 

góctalanítás szabályai (minél előbb és minél hatékonyabban) itt is érvényesek. 

A megfelelő antibiotikumok kiválasztásánál, mindig figyelembe kell venni az alkalmazott 

antibiotikum farmakokinetikáját, farmakodinamikáját és a várható/kitenyészett kórokozó 

várható/igazolt érzékenységét. Olyan antibiotikumot kell alkalmazni, melyre a célzott kórokozó 

érzékeny, a fertőzés helyére jól penetrál és farmakokinetikai és farmakodinamikai tulajdonságai 

révén alkalmazása során a megfelelő effektivitás várható a célhelyen. 

 

III./11.3.3. Hemodinamika  
 

A zseptikus shock során jellemző a mikrocirkuláció adaptációs zavara. A lokális keringés nem 

alkalmazkodik a helyi igényekhez, következményes hypoperfundált és fölöslegesen hyperperfundált 

területek kialakulásához vezetve. 

A mikrocirkuláció zavar magában foglalja a  

● perfundált kapillárisok mennyiségének változását (csökkent kapilláris denzitás)  

● zavart autoregulációt (artériás szignáltranszdukciós zavar)  

● generalizált „capillary leak”-ként aposztrofált intersticiális oedema és protein 

akkumulációt 

Zavart autoreguláció: az A1 és A2 rendű artériák KIR szabályzás, az A3 és A4 rendű artériák 

döntően a lokális faktorok szabályzása alatt állnak, így a s szepszis lefolyása során különböző 

mértékben károsodik működésük.  

Sepsis során mind a két szabályzási mechanizmus szerv és alapbetegség specifikus módon károsodik. 

Az interstitialis oedema: postcapillaris venulákra gyakorolt leukocyta peroxid, és elasztáz hatás 

következtében kialkuló strukturális kardiális károsodás (szeptikus kardiopátia) a szepszis 

lefolyásának csak későbbi szakaszára jellemző 

Ennek megfelelően a keringési rendszer terápiája alapvetően a megváltozott tónusú érpálya 

helyreállítására és az emelkedett kapilláris (glykokalix) permeabilitás következtében extravazálódott 

folyadék pótlására irányul. Az elsődleges terápia vonatkozásában alapvető szemléletváltozás történt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábban egyértelmű volt a volumenterápia elsődlegessége. Az Európai Intenzívterápiás Társaság 

újságjában 2001-ben megjelent cikk még egyenesen azt javasolta, hogy a szeptikus beteg 

volumenterápiáját a tüdők feletti krepitáció megjelenéséig, az artériás oxigénszaturáció csökkenéséig 

kell folytatni. A glykokalix fukciójának felismerését és a kiterjedtebb klinikai tapasztalatok elemzését 

követően nyilvánvalóvá váltak az aggresszív volumenterápia veszélyei, mortalitást növelő hatása. A 

volumenterápia kritikusan alkalmazandó, alkalmazását jelentősen nehezíti, hogy nincs egyértelmű 

célparaméter melynek elérése esetén a pacienns egyértelműen optimalizált folyadékstátusza 

megállapítható lenne. 

A keringési rendszer kezelése során elérendő célparaméterek, nem tekinthetők individuálisan 

abszolutizálhatónak, az alábbi paraméterek együttes értékelése mellett a klinikai észlelés 

függvényében egyedileg kell meghatározni az optimális folyadékterápia végpontját. A döntést segítő 

egyes paraméterek a következők:  

● Az artériás vérnyomás (az autoreguláció súlyos károsodása miatt megtartott vérnyomás 

mellett sem biztos a kielégítő mikrocirkuláció). 

● Szérum laktát (problémák: a rosszul perfundált területről limitáltan” mosódik be a keringésbe 

(súlyos lokális keringészavar mellett is megtévesztően alacsony maradhat) 4 mM/l felettti 

értéke azonban súlyos azonnali terápiát igénylő szöveti hypoperfúziót valószinűsít.  

A laktát szint emelkedése szepszis során egyéb mechanizmussal is kialakulhat: zavart 

laktátmetabolizáció (csökkent laktát dehidrogenáz aktivitás, hepato-splanchnikus 

hypoperfúzió) 

● Egyéb hemodinamikai paraméterek CVP 8-14 H2Ocm ; PCWP: 14-18 H2Ocm (előbbi 

volumenháztartással való korrelációja rendkívül alacsony, utóbbi értékelhetősége gép 

lélegeztetés esetén kérdéses) 

● Véna cava superior SaO2 > 70% (szepszis során igazán a szplanchnikus rendszer perfúziója 

érintett, melyet sem a v. cava inferior, sem a v cava superior szaturációja nem reprezentál, 

talán a kevert vénás vér szaturációjának monitorozása lenne a legcélszerűbb, ahhoz viszont 

invazív technika (artéria pulmonalis katétter behelyezése szükséges) 

Megbízható funkcionális paraméterek a volumenstátusz megítélésére: 

● Szívultrahang vizsgálat (balkamrai végdiasztolés méret, funkcionális vizsgálatok. CAVE: az 

véna cava inferior átmérője (IVC) nem szolgáltat plussz információt a CVP-hez képest, 

értékelésekor javasolt a légzés (lélegeztetés szinkron változását értékelni) 

● Funkcionális hemodinamikai paraméterek: szisztolés nyomás variabilitás (SPV) (szisztolés 

értékek változása légzés/lélegeztetés alatt), a pulzusnyomás változás (PPV) illetve a 

verőtérfogat változás (SVV)  

[III.11.3.3_fejezet 1.abra.sepsis felirat „Funkcionális hemodinamiaki paraméterek) 

● Kettős indikátor dilúciós eljárással mért adatok (verőtérfogat variabilitás, intrathorakális 

vérvolumen (index) (ITBV>850 ml/m2), globális végdiasztolés volumen (index) 

(GEDVI>640 ml/m2) a metodikai problémák, és pontatlanságról tett megfigyelések ellenére 

a talán a legobjektívebben meghatározható paraméterek egyike, így a volumenstátusz 

meghatározására leggyakrabban használt paraméterek. 

● A legfontosabb paraméter azonban a presszorszükséglet csökkenése és a szervi cirkuláció 

helyreállását jelző szervfunkciók javulása.  

Terápiás lehetőségek 

Volumen adagolás 

● Krisztalloid-kolloid? Jelenleg nincs olyan adat, mely valamely infúziós 

készítmény használatát egyértelműen indokolná. Mind több közlemény jelenik 

meg a kolloidok potenciálisan hátrányos hatásáról, a glykokalix rendszer leírásával 

pedig a kapilláris permeabilitás változása is új nézőpontba került, árnyaltabbá téve 

a kolloidok és kristalloidok volumenhatását. Az újabb ajánlások a krisztalloidok 

alkalmazását bátorítják. 

● A vörösvértest koncentrátum gyakorlatilag az egyetlen „volumen” mely súlyosan 

károsodott kapilláris permeabilitásfokozódás esetén is az érpályában marad. 

Súlyos szeptikus shockban a cél hemoglobinm érték vitatott, jelenleg elfogadott 

100 g/l-es célérték, amennyiben a beteg keringése labilis. 

Presszoraminok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terápia vazopresszorral való kiegészítése kötelező ha: 

● Életet veszélyeztető hemodinamikai elváltozás (artériás hypotenzióval) esetén (a 

volumen terápia lassan vitelezhető ki, ezért a pressorterápia ilyenkor bridge 

terápiaként is működik) 

● A túlzott!!! volumen terápia potenciális káros hatásinak felismerése nyomán a 

presszoramin terápia is mind hangsúlyosabbá válik aszepszis kezelésében, ugyanakkor 

rendkívül fontos, hogy alkalmazásuk során kiemelkedő figyelemmel legyünk a beteg 

optimális volumenháztartásának biztosítására. A hypovolemia maszkírozása 

presszoraminnal fatális következményekkel jár! 

● Elhúzódó hypoperfúziót követően (a volumen terápia hatására meginduló perifériás 

keringés hatására excesszív mennyiségben a keringésbe kerülő vazoaktív metabolit 

hatásának kivédésére.  

Az ajánlott szer a  

Noradrenalin 0,01-3 μg/kg/min dózisban, jelentős tachycardia esetén, a Phenylephrin 

adagolása is szóba jön. 

Második vonalban javasolt szer az adrenalin, alkalmazása során azoban megfontolás 

tárgyát kell képezze annak metabolikus és értágító hatása.  

Dopmain >5 μg/kg/min dózisban, jelentős tahikardizáló és aritmogen hatása miatt 

ritkán kerül klinikai alkalmazásra.  

A vazopresszin (0,03 U/min dózisban adva jelentős bőrpefúzió csökkenéshez 

(decubitus, bőrnecrosis) vezet, mely miatt a mindennapi rutinban jelenleg csak 

végszükség esetén alkalmazott szer.  

Inotrópok 

Szeptikus shock primer ellátása során a vazopresszor Noradrenalin mellett, szelektív 

pozitív inotróp hatású szer adagolása nem javasolt.  

Klinikailag manifeszt pumpa elégtelenség esetén: 

  Dobutamin 2,5-12 μg/kg/min dózisban  

 

Egyéb 

● Pentoxyphyllin  

● NOS (NO szintetáz) gátlók  

● Dopexamin (β2 és D1, D2 receptor agonista) 

● A foszfodieszteráz inhibitorok ?? 

● A Ca
2+

 adagolás a mortalitást növelte 

● A digoxin javítja a kardiális funkciót hypodynám esetekben. 

 

A légzőrendszer 

Károsodásának kialakulása 

A szeptikus shock fellépése idején a betegek 28-33%-a szenved ARDS-ben. 

 

Célparaméterek és monitorozásuk 

● Adequat oxigenizáció biztosítása (PaO2 ≥ 60 Hgmm, SaO2 ≥ 90%) 

● FiO2 ≤ 60% és 

● Plateau nyomás ≤ 30 Hgmm mellett 

Ajánlott lélegeztetési mód 

Szepszis talaján kialakuló légzési elégtelenség kezdeti terápiájában a nemzetközi ajánlásoknak 

megfelelően nincs helye a noninvazív légzéstámogatási metodikáknak. A légzési elégtelenség kezdeti 

tünetei  

● 35/min feletti légzésszám 

● 90% alatti SaO2 illetve 

● 60 Hgmm alatti PaO2 nasalis O2 adagolás mellett 

● 300 alatti PaO2 /FiO2 hányados 

esetén intubáció és invazív lélegeztetés megkezdése szükséges. A megfelelő lélegezetőgép üzemmód 

tárgyalása messzemenően meghaladja jelen fejezet kereteit, uh. részletek illetően lásd a megfelelő 

fejezetet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gasztrointesztinális rendszer 

A károsodás jellemzői 

● A szepszis szenvedő alanya, következményes motilitás és mukózális barrier 

károsodással 

● A „szepszis motorja” a károsodott mukózális barrier révén kialakuló bakteriális és 

toxin transzlokáció, illetve a fokozott gyulladásos mediátor felszabadulás révén 

A bélrendszer károsodása  

● A bél motilitásának zavara, paralitikus ileus 

● A bél mukózális védelmi vonalának sérülése  

● Nonocclusive small bowel necrosis 

● Kőnélküli (acalculosus cholecystitis) 

 

Célparaméterek és monitorozásuk 

● Legmegbízhatóbb paraméter az eneterális táplálással szembeni tolerancia, mely mind a 

bélmukóza funkcionális integritását, mind kielégítő bélmotilitást is feltételez 

● Lokális pH illetve CO2 tenzió mérés.  

● a makrocirkuláció kielégítő rendezése (SvO2 >70% ???) 

 

Terápiás lehetőségek 

Alapelvek: 

● A splanchnikus keringés helyreállítása (MAP>70 Hgmm, illetve a premorbid érték 

70%-a)  

● A splanchnikus mikrocirkuláció javítása ACE inhibitor 

● A bakteriális transzlokáció gátlása (SDD) 

● Korai enterális táplálás  

A korai eneterális táplálás kontraindikációi: 

● Intolerabilitás az enterális táplálással szemben 

● Emelkedett iPCO2  

● Manifeszt bél hypoperfúzió. 

● Nagydózisú presszorterápia 

A szeptikus betegek táplálásának főbb irányvonalai: 

 

● Glutammin, arginin, ω3-zsírsavak, nukleinsavak (Immunnutrició).  

● Energiabevitel:  25 kcla/kg/die  

● Protein bevitel:  1,3-2 g/kg/die  

● Glukóz:  70% nonprotein kalória ; 11 /8 mM/l alatt ?? 

● Lipidek: 15-30% nonprotein kalória 

 

Vizeletkiválasztó rendszer 

A károsodás jellemzői 

A szepszis keretében jelentkező veseelégtelenség, a légzési elégtelenséget követő leggyakoribb szervi 

zavar. Jellemző a kétszakaszos károsodás, az első szakaszban a globális mikro és makrocirkulációs 

zavar következtében funkcionális zavar lakul ki melynek jellemzői:  

● oliguria (vizelet mennyiség < 200 ml/die),  

● A vesefunkciók beszűkülése Na-ürítési frakció (FENa>1); Creatinin clearance  

Ebben a szakaszban az alapvető hemodinamikai paraméterek rendezésével restitutio ad integrum 

rendezhető a ves működése is. 

A szepszis folyamán a funkcionális változás folyamatosan megy át strukturális károsodásba, mely 

végül komplett strukturális szervi elégtelenséghez vezet, ilyenkor a hemodinamikai paraméterek 

rendezésével már nem javítható promz a vesefunkció. 

 

Terápia 

Célparaméterek 

● Elsődleges terápiás cél az óradiurézis növelése (normál szinten tartása). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● További teendő a kieső méregtelenítő funkció helyreállítása, pótlása.  

● Ha a szérum Creatinin szintje nem stabil, nem alkalmazható a Cockcroft-Gault képlet  

   Creatininclearance=(140-életkor)*ideális testsúly/(72*SeCreatinin mg/dl)) 

 

Terápiás lehetőségek 

Megelőzés 

Keringés helyreállítása ? 

Vízhajtó kezelés 

● Furosemid disztális szakasz fokozott Na
+
 és volumen terhelés? 

● Mannisol-B 20 g/30 min dózisban elterjedten alkalmazott szer. a vvt-k adhéziója, 

fokozódhat,  

alacsony GFR esetén, ozmotikus terhelés. Nem első szer. 

● Dopamin terápia nem indokolt.  

Vesepótló kezelés szepszisben 

● Folyamatos veno-venózus hemofiltráció (CVVH). A CVVH segítségével 20-50000 D 

nagyságig távolíthatóak el a toxikus anyagok, és           23-25 ml/min kreatinin 

clearance biztosítható 

Naponta akár 30-35 l-es folyadékforgalmat is jelenthet, ezért a folyadék bevitel-kiadás 

szoros obszervációja szükséges. 

Egyéb adjuváns terápia 

● Atriális natriuretikus peptid: alkalmazása gátolja a nátrium és víz visszaszívást a 

gyűjtőcsatornákban, tágítja az afferens és szűkíti az efferens arteriolákat, így 

növeli a GFR-t a renális perfúzió alterálása nélkül. Oliguriában alkalmazva 

csökkentette a vesepótló kezelés iránti igényt és a mortalitást. 

● Vasopressin a veseperfúziót a globális hemodinamikai paraméterekkel szemben 

nem befolyásolja. 

● Prosztaglandinok (PGI2, PGE1) illetve a Ca
++

-antagonista kezelés alkalmazásával 

sem sikerült szignifikáns klinikai eredményeket elérni. 

Agyi funkciók károsodása 

A károsodás jellemzői 

A szeptikus enkefalopátia (SEP) kialakulása nem ritka. Súlyos szeptikus betegek 8-32%-ban 

figyelhető meg a szenzomotórium különböző mértékű zavara. 

A károsodás patomechanizmusa  

A SEP kialakulásáról mind a mai napig igen kevés megbízható információ áll rendelkezésre. A 

kórkép pathogenezisében két fő mechanizmus játszik vezető szerepet: 

● A központi idegrendszer direkt involvációja a szeptikus gyulladásos folyamatokba 

(szabadgyökök, interleukinok, mikrocirkulációs zavarok / ischemia-reperfúzió, 

stb.) 

● A szepszis során bekövetkező metabolikus változások indirekt hatása a központi 

idegrendszer funkciójára.  

 Terápia 

Terápiás lehetőségek 

Kezelése mind a mai napig tüneti, psychotikus tünetek esetében major trankquillansok (1-5 mg 

Haloperidol), excitáció esetén pedig anxiolytikum (Benzodiazepin:) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Irodalom: 

Kumar A et al. Crit Care Med 2006; 34:1589-1596. 

http://www.anest.ee/public/files/PiCCO.pdf (2012.05.10.) 

http://www.pulmonaryreviews.com/Article.aspx?ArticleId=sC3JHu+0hSA= !!!! 

(2012. augusztus 31) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./11.4. E-Learning Teszt  
 

1, SIRS-t igazol 

A, láz és AV blokk 

B, láz és tachypnoe 

C, láz és neuropathia 

 

2, SIRS-t válthat ki: 

A, elhalt magzat 

B, kiterjedt phlegmone 

C, mindkettő  

 

3, A mikrocirkuláció diszfunkcióját okozza 

A, endothél diszfunkció 

B, mikrothrombusok 

C, mindkettő 

 

4, Az endothél diszfunkció jellemzői: 

A, antikoaguláns hatások érvényesülése 

B, leukocyta adhézió fokozódása 

C, mindkettő 

 

5, Szepszis metabolikus eltérését jellemezheti: 

A, laktát acidózis 

B, respiratórikus alkalózis 

C, mindkettő 

 

6, Szepszis haemodinamikai következménye lehet: 

A, hyperdinám shock 

B, hypodinám shock 

C, mindkettő 

 

7, MODS jellemzője 

A, minimum 3 szerv érintett 

B, visszafordíthatatlan 

C, egyik sem 

 

8, MODS kimenetelét rontja 

A, ha több mint 4 szerv érintett 

B, ha a máj is érintett 

C, mindkettő 

 

9, Szepszis alvadási következménye lehet 

A, DIC 

B, Protein C rezisztencia 

C, Mindkettő 

 

10, Szeptikus myocardium diszfunkciór igaz: 

A, Mindig maradandó károsodás 

B, Kifejezetten relaxációs zavar jellemzi 

C, Egyik sem 

 

 



 

 
 
 
 
 

Cél 

 

 

Kompetencia 

 

 

Bevezetés 

 

 

 

 

 

Kulcsszavak 

 

Tanulási 

időszükséglet 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./12. Gastrointestinalis betegségek  

 
A fejezet célja, hogy a hallgatókat megismertesse az intenzív osztályon előforduló súlyos 

gastrointestinalis betegségekkel.  

 

A fejezet megtanulásával a hallgató tájékozott lesz a súlyos hasi betegségek fajtáit illetően, 

megismeri az alapvető tüneteket és a kezelés lehetőségeit. 

 

A hasi szervek megbetegedései gyakran válnak olyan súlyossá, hogy kezelésük intenzív 

osztályos ellátást igényel. Leggyakrabban hasüregi katasztrófák, gastrointestinalis vérzések, 

hasi műtétek szövődményei, keringési zavarok következményei miatt kerül a beteg 

életveszélyes állapotba. A másik igen jelentős betegcsoport aki más betegséggel kerül az 

intenzív osztályra és a kezelés során alakul ki valamilyen hasi szövődmény, mely jelentősen 

súlyosbíthatja a beteg állapotát és megnehezíti az alapbetegség ellátását.  

 

akut has, akut pancreatitis, gastrointestinalis vérzés, májelégtelenség 

 

5-6 óra 

 

Akut has 

Intraabdominalis szepszis 

Hasi kompartment szindróma 

Felső és alsó gastriontestinalis vérzés  

Stresszulkusz 

Fulmináns colitis, nekrotizáló enterocolitis, toxicus megacolon, colitis ulcerosa 

Májelégtelenség 

Epeúti betegségek 

Mezenteriális ischaemia, trombózis 

Akut pancreatitis 

Hasmenés 

E-learning teszt 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./12.1. Akut has 
 

III./12.1.1. Definíció, felosztás 
 

Az akut has klinikai diagnózis, mely hirtelen kezdődő, gyorsan progrediáló, életet veszélyeztető hasi 

kórképeket foglal magába, melyek 24 órán belül műtéti megoldást igényelnek. 

Akut has diagnózisát alapvetően kétfajta tünetcsoport esetén állíthatunk fel: az egyik a hashártya izgalmát 

(peritonitist) kiváltó betegségek, a másik a bél passage-zavarát (ileus) okozó kórképek. Mindkét tünetegyüttes 

kialakulásához számos hasi megbetegedés vezethet. 

 

Peritonitis etiológiája: 

1. lokális: 

    intraabdominalis tályogok 

    hasűri szervek gyulladása 

2. diffúz: 

    primer: többnyire hematogén úton 

    szekunder: üreges hasi szervek perforációja 

                       hasűri szervek gyulladása 

                       posztoperatív (varratelégtelenség, hasűri vérzés) 

    egyéb: diabeteszes, uraemiás eredetű 

 

Ileus felosztása: 

1. mechanikus: obstrukciós 

                 strangulációs 

2. funkcionális: paralyticus: metabolikus (K-háztartás zavara) 

                                       hormonális (diabetes mellitus) 

                                       toxikus (uraemia, opioidok) 

                                       vascularis (mesenterialis elzáródás) 

                   spasztikus: porphyria 

 

A fenti felsorolásból látszik, hogy sok betegség akut has képét utánozhatja, melyek azonban műtéti 

beavatkozást nem igényelnek, terápiájuk elsősorban intenzív belgyógyászati jellegű. Ezért a klinikum, a 

laborvizsgálatok és képalkotó diagnosztika segítségével fontos az etiológia mielőbbi tisztázása.                        

 

III./12.1.2. Tünetek 
 

III./12.1.2.1. Fájdalom 

 

Fontos a fájdalom lokalizációjának, kisugárzásának és jellegének (tartam, intenzitás) a tisztázása, mivel 

ezekből a beteg szervre lehet következtetni. 

A fájdalom eredete alapján lehet visceralis vagy szomatikus. A hasi szervekből kiinduló visceralis fájdalmat 

közvetítő pályák az üreges szervek falából, szolid szervek tokjából indulnak ki. A zsigeri fájdalom tompa, 

nehezen behatárolható, a betegek gyakran a középvonalban észlelik a hasi szervek bilaterális beidegzése miatt. 

A szomatikus fájdalom a parietalis peritoneum, mesenterium direkt ingerlésével jön létre. Mivel az idegrostok 

csak egyik oldalról indulnak ki, ezért jól lokalizálható, éles típusú fájdalom. 

A hasi fájdalmat a gyakorlatban a hasfal négy negyedének megfelelően írjuk le (pl: jobb felső kvadránsban 

máj- és epeúti megbetegedések, ileocoecalis tájékon appendicitis, bal oldalon jelentkező fájdalom utalhat a lép 

megbetegedéseire) illetve megkülönböztethetünk még epigastrialis (ulcus ventriculi, gyomorperforatio, 

pancreatitis), köldök körüli (köldöksérv) és alhasi fájdalmat (urogentialis megbetegedések). 

A fájdalom kisugárzása Head zónák szerint, főleg a visceralis típusú fájdalomnál van jelentősége, ilyenkor 

segítheti a differenciáldiagnózist. A fájdalom eltolódásáról beszélünk, ha az az elsődleges fellépési helyről 

később egy másik helyre vándorol. Ennek az a magyarázata, hogy a primer visceralis fájdalom szomatikus 

jellegűvé, azaz pontosan lokalizálhatóvá válik. 



A fájdalom jellege alapján lehet késszúrás szerű, mely átmeneti megkönnyebbülés után fokozatosan erősödik 

(perforatio). A görcsös fájdalom kólika vagy ileus jellemzője. Az alacsony intenzitással kezdődő, majd 

fokozatosan erősödő fájdalom gyulladásos eredetre utalhat (hasűri szervek gyulladása, peritonitis). 

 

III./12.1.2.2. A bélműködés zavarai 

 

Keletkezésében vagy a peritoneum és mesenterium irritációja (reflektorikus), vagy a bélrendszer passage-

zavara játszik szerepet. Tartalmazhat vért, lehet kávéaljszerű, savhematinos, ilyenkor felső bélrendszeri 

vérzésre kell gondolni. Székrekedés puffadással és hányással, esetleg bélsár hányással ileusnál fordulhat elő. 

Véres széklet gasztrointesztinális vérzés, illetve mesenterialis thrombosis, strangulatios ileus jellemzője lehet. . 

Hasmenés és hasi fájdalom együttes előfordulása gastroenteritisre, enterocolitisre hívhatja fel a figyelmet. 

 

III./12.1.3. Fizikális vizsgálat 

 
A has tapintásakor lényeges tünet a defense musculaire, ami a peritonitis jele. Hiányozhat idős, leromlott, laza 

hasfalú egyéneken. A defense nem feltétlenül állandó, eltűnhet és újra megjelenhet, tehát fontos, de nem 

obligát jel. Feltűnő lehet a meteorisztikus has, mely mechanikus ileusban a bélelzáródás következménye, 

egyébként a peritonitishez társuló paralitikus ileus jele. Akut hasra utaló jeleknél fontos a sérvkapuk vizsgálata 

esetleges kizáródás miatt. 

A has felett hallgatózva figyelmeztető jel lehet a bélhangok hiánya, illetve mechanikus ileus esetén a kezdeti 

erőlködő, élénk bélhangok. Ha a gyomorban vagy a belekben folyadék és levegő együtt van jelen, loccsanást 

válthatunk ki a hasfal ütögetésével. Jól észlelhető ez a jelenség gyomoratóniában, illetve paralitikus ileus 

esetén. 

Akut has esetén rectalis digitális vizsgálat kötelező, az ampulla tapintása, illetve a székletnyomok jellege fontos 

információkat adhat. 

 

III./12.1.4. Labordiagnosztika és képalkotó vizsgálatok 

 
Laborvizsgálatok végzése a differenciáldiagnózis és a műtéti előkészítés szempontjából fontos. Elsődleges a 

vércsoport meghatározás. Vérképvizsgálatnál leukocytosis gyulladásra utal, a hemoglobin és hematokrit 

elemzése vérzés gyanújakor fontos. Az alvadási paraméterek megnyúlása plazma adását indikálhatja. 

Májfunkciós próbák, amiláz és lipáz vizsgálat  alapján az akut hasat kiváltó okra lehet következtetni. Az 

ionháztartás, a vérgázanalízis és laktátszint alapján a beteg aktuális állapota felmérhető. 

Amennyiben a beteg állapota engedi az etiológia tisztázása érdekében érdemes képalkotó vizsgálatokat 

végezni. Elsőként választandó, és legkönnyebben elérhető vizsgálat a hasi ultrahang, amely azonban technikai 

okok (obesitas, meteorisztikus has) miatt sokszor nem informatív. Patológiás leletet a beteg szerv direkt 

ábrázolása (appendicitis, cholecystitis) adhat, vagy szekunder elváltozások utalhatnak valamely kórfolyamatra 

(szabad folyadék-és/vagy gázgyülem). Natív hasi felvételen szabad levegő a rekesz alatt perforatio jele, míg 

gáz-és folyadékgyülem a bélben ileus miatt alakul ki. Kontrasztanyaggal történő vizsgálat nem rutineljárás, de 

ha a natív felvétel nem ad kellő információt, úgy vízoldékony kontrasztanyag adható. Angiographia elvégzése 

elsősorban bélvérzés vagy –ischaemia gyanújakor indokolt. CT-vizsgálat főként a pancreas és a 

retroperitoneum akut elváltozásainál jön szóba. Endoszkópos vizsgálat válhat szükségessé a gyomor-

bélrendszer vérzéseinél, mely nemcsak diagnosztikus, hanem egyben terápiás beavatkozás is lehet. 

Amennyiben az eddig leírt kórismézési lehetőségekkel sem sikerült a diagnózist felállítani diagnosztikus 

laparoszkópia, illetve laparotomia elvégzése szükséges. 

 

Az alábbiakban olyan intenzív ellátást igénylő gastrointestinalis megbetegedésekről lesz szó, melyek lefolyásuk 

során, illetve szövődményeik kapcsán bármikor akut has klinikai képét alakíthatják ki. 
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Kulcsszavak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./12.2. Intraabdominalis sepsis 

Tanulási célok 

Megismerni: 

● a súlyos intraabdominalis infekciók patomechanizmusát, a 

peritonitisek klinikai felosztását; 

● a hasüregi fertőzések leggyakoribb okait, és az infekcióért 

felelős legvalószínűbb kórokozókat; 

● az intraabdominalis szepszis diagnosztikai nehézségeit a 

kritikus állapotú betegek esetében;  

● az intraabdominalis fertőzés multidisciplinális ellátási 

szemléletét 

Kompetencia 

A fejezet elsajátításával a hallgató képessé válik a súlyos 

intraabdominalis fertőzések különböző megjelenési formáinak 

felismerésére, és adekvát ellátásának megkezdésére – a megfelelő 

társszakmák időben történő bevonására, valamint a megfelelő 

antibiotikus terápia megválasztására.  

 

Definíció 

Súlyos intraabdominalis fertőzés alatt a hashártya kórokozók által 

kiváltott gyulladását (peritonitis), ill. a lokalizált tályogképződést 

értjük, mely a beteg szeptikus állapotát okozza. 

 

Bevezetés 

Az intenzív osztályra történő betegfelvételek jelentős hányadért 

(>30%) a súlyos intraabdominalis infekciók felelősek, ami nem 

meglepő, ha figyelembe vesszük a peritonitisnek a szeptikus állapotok 

hátterében játszott vezető kóroki szerepét - az intenzív osztályon 

kezelt szeptikus betegek akár 60%-ban ez jelenti az infekciós gócot. 

Jellemző, hogy az úgynevezett több szervi elégtelenség tünet együttest 

is (multi organ failure syndome = MOF) eredetileg a súlyos hasüregi 

fertőzések szövődményeként írták le, melynek megjelenése 

napjainkban is gyakran a rossz kimenetel jelzője. Így a súlyos 

intraabdominalis fertőzések továbbra is komoly kihívást jelentő 

kórállapotok, melyek mortalitása intenzív terápia mellett is igen 

magas (30-70%).   

 

 

peritonitis, tályog, intraabdominalis szepszis, sebészeti góctalanítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Emlékezzünk a hashártya, és az 

intraabdominalis kompartmentek 

anatómiai felépítésére.  
 

 

Kérdés 
 

Mi a gyulladásos válaszreakció 

általános patomechanizmusa? 
 

 

 

Fontos!  

 

A harmadik térbe történő 

folyadékvesztés miatt a beteg 

súlyosan hypovolaemiás lehet, 

anélkül, hogy „kifelé” észlelhető 

folyadékot veszítene! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem minden peritonitis fatális 

kimenetelű.  

Ezen fertőzés kapcsán a betegeknek 

csupán  

11% -ban alakul ki szepszis, ami 

viszont jelentősen növeli a 

halálozást. 
 

 

 

 

 

III./12.2.1. Anatómiai és patofiziológiai áttekintés 

 

A peritoneum az emberi szervezet legnagyobb szerózus membrán 

kettőzete, melynek két, erekben és somatikus idegrostokban gazdag, 

mesothellel fedett rétege (a fali, ill. a zsigeri lemezek) között található 

a komplex, többszörösen tagozott peritoneális tér. Ezt fiziológiás 

körülmények között <100 ml, szórványosan macrophagokat, és 

lymphocytákat tartalmazó, steril peritoneális folyadék tölti ki. A 

peritoneális kettőzetek (nagy-,és kis cseplesz), az intraabdominalis 

compartmentek jelentős tényezői a hasüregi fertőzések terjedésének,  

valamint a tályogképződés predilekciós helyeinek kialakításában. 

 

Intraabdominalis fertőzéshez vezet, a peritoneumnak, a patogén 

mikroorganizmusok által kiváltott gyulladása. Ez klinikailag 

jelentkezhet lokalizált (tályog), és generalizált formában (diffúz 

peritonitis).  

A peritoneális térben az infekciós trigger hatására erőteljes 

gyulladásos válaszreakció következik be. Ennek során, az 

érpermeábilitás fokozódása révén, jelentős mennyiségű (akár több 

liter!), fehérjében, cytokinekben gazdag folyadék áramlik ki a 

hasüregbe, amit monocyták, és neutrofil granulocyták kivándorlása 

kísér. A mesothel réteg sérülése, és a gyulladásos válaszreakció során 

aktiválódó alvadási kaszkád kifejezett fibrinképződéshez vezet, mely 

az adhéziók és a tályogfal kialakulásában játszik kulcsszerepet. 

Mindezek célja, a fertőzés eliminálása, és lokalizálása. Így tehát a 

tályog képződés a szervezet szempontjából  - még ha átmenetileg is - 

sikeres védekezési reakciónak tekinthető, szemben a generalizált 

peritonitissel – utóbbinak magasabb is a mortalitása. 

 

Típusosan a gastrointestinális traktus falának áteresztése, sérülése 

során, a peritoneális térbe kerülő saját bélflóra jelenti a gyulladásos 

triggert. A bekövetkező gyulladásos válaszreakció jellegét, és így a 

kórlefolyást, a gyógyhajlamot számos tényező befolyásolja: a 

kórokozók mikrobiológiai sajátossága (aerob Gramm -, vagy anaerob 

baktérium), virulenciája, valamint a beteg általános egészségi 

állapota, immunrendszerének intaktsága. 

III./12.2.2. Peritonitisek klinikai felosztása 

 

A kiváltó októl függően beszélhetünk a hashártya steril (gyomor,- és 

epesavak, vér, hasnyálmirigy enzimek, idegen anyagok - pl. talkum - 

következtében) vagy infekciózus gyulladásáról (mikrobiológiai 

ágensek által kiváltott). Az utóbbi esetben az alábbi klinikai 

megjelenési formákat különíthetjük el: 

 

● primer peritonitis, vagy spontán bakteriális peritonitis:  

A bélrendszer megnyílása nélkül, mintegy a bélfal 

áteresztésével alakul ki, jellemző aszcitesszel járó 

dekompenzált cirrózisos májbetegeknél.  

A leggyakoribb iatrogén oka a rendszeres peritoneális dialízis. 

Ez a típusú hashártyagyulladás ritkán vezet a beteg szeptikus 

állapotához. 

  

● secunder peritonitis:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milyen kórokozóra „lőjjünk”? 

Avagy mi alapján kezdjünk adekvát 

antibiotikus terápiát 

intraabdominalis fertőzések esetén.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 
 

Melyek a peritonitis klinikai tünetei? 

 
 

Fontos!  

 

A bélrendszer sérülésén keresztül kiáramló bélflóra okozza; 

(lsd. 1. sz. táblázat: A secunder peritonitisek okai) 

Ezek zömmel, úgynevezett területen szerzett hasüregi 

infekciók (vezető ok az appendicitis), és többségében 

komplikáció mentesek, nem vezetnek szepszishez. 

A súlyos állapotú intraabdominalis fertőzések zömében 

kórházi kezelésekhez társultan alakulnak ki, vezető kórokuk a 

bélanasztomózis elégtelensége, valamint a szplanchnikus 

keringés zavara. 

 

● tercier peritonitis:  

Hashártyagyulladás, ami az adequat kezelés ellenére 48 óra 

elteltével kiújul, vagy 48 órán túl is fenn áll.  

Típusosan kritikus állapotú, legyengült immunrendszerű 

betegeknél kialakuló, a fentiek közül a legmagasabb 

mortalitású (50-70%) fertőzés. 

Jellemzően kórházi, polirezisztens bakteriális törzsek okozzák. 

 

● peritoneális tályog:  

A szervezet sikeres védekezési mechanizmusának eredménye, 

mellyel a fertőzést lokalizálta. 

Ez azonban pürrhoszi győzelem, hiszen a tályog sajátos 

környezete egyrészt megakadályozza, hogy az immunrendszer 

a kórokozókat eliminálja  - az immunsejtek hozzáférése 

akadályozott, alacsony lokális pH, bakteriális termékek, 

alacsony oxigén koncentráció akadályozza a neutrofil, és 

macrophag funkciót. Másrészt az antibiotikumok bejutása a 

kórokozókhoz  - a szegényes perfúzió, és a megváltozott 

lokális miliő miatt - igen korlátozott. 

Tályog leggyakrabban secunder peritonitis kapcsán alakul ki, 

és az elhúzódó fertőzés, ill. a tercier peitonitis jellemző kóroka 

lehet. 

 

III./12.2.3. A különböző patogének szerepe 

 

Mint említettük, a hasüregi fertőzésekért a gyomor-bélrendszerből a 

peritoneális térbe jutó mikroorganizmusok felelősek.  

Jellegzetesen egyidejűleg több kórokozó is szerepet játszik a 

gyulladás kialakításában – ún. polimikrobiális fertőzések.  

Bár egy egészséges felnőtt gastrointestinális mikrobiológiai flórája 

nagyjából 500-800 különböző fajt tartalmaz, az intra-abdomináli 

szepszisek kialakításáért felelős leggyakoribb kórokozók száma alig 

több mint egy tucat. 

 

Több klinikai tényező is segít, hogy leszűkíthessük a fertőzés 

kialakításáért  leginkább felelős kórokozók  körét: 

 

● Anatómiai eloszlás: a béltraktus különböző szakaszain 

bekövetkező sérülés helyétől függően más-és más patogén a 

domináns infekciós ágens. Így a gyomor, és a duodenum 

sérülésekor elsősorban kis számú Gram pozitív, majd aborális 

irányba haladva egyre inkább a Gram negatív baktériumok a 

jellemzőek. A vastagbelek sérülésekor pedig aerob, és anaerob 

baktériumokból álló kevert flórával kell számolni. 

 



A súlyos állapotú, intenzív osztályon 

kezelt betegeknél a hasűri szepszis 

diagnózisának felállítása komoly 

kihívást jelent.  

A betegek „nem tudják a 

tankönyvet”, gyakran 

megtévesztően tünetmentesek 

lehetnek súlyos peritonitis esetén is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kérdés 
 

Szepszis diagnózisának felállítását 

követően milyen időintervallumon 

belül kell megkezdeni az adekvát AB 

terápiát? 
 

 

 

 

● Klinikai megjelenési forma: primer/secunder/tercier peritonitis 

jellegzetes kórokozói különbözőek. 

 

● Kórtörténet: a beteg otthonában , vagy kórházi tartózkodás alatt 

(nosocomiális infekciók), sebészeti beavatkozást követően 

alakult-e ki a fertőzés? 

 

● A beteg saját rizikó faktorai: „egészséges”, vagy elesett állapotú, 

immunkomprimált, idős, esetleg kritikus állapotú, intenzív 

osztályon kezelt. 

 

(lsd. 2. táblázat: A hasűri fertőzések kialakításáért felelős jellemző 

kórokozók) 
 

A fentiek figyelembe vétele segít az empírikusan kezdett 

antimikrobiális terápia megválasztásában, melyet a későbbiekben a 

mikrobiológiai vizsgálatok eredménye alapján pontosíthatunk.  

III./12.2.4. Diagnosztika 

Klinikai megjelenés 

Típusos esetben (jellemzően secunder peritonitis esetén) hasi 

fájdalommal, nyomás érzékenyéggel, peritoneális izgalmi jellel, 

általános infekciós tünetekkel jár együtt.  

Azonban idős, elesett állapotú betegeknél gyakori a larvált 

megjelenési forma.  

Az intenzív osztályon kezelt, gyakran öntudatlan állapotú - pl. szedált, 

lélegeztetett- betegek esetében a klasszikus tünetekre pedig szinte 

egyáltalán nem támaszkodhatunk. Ezen betegeknél az 

intraabdominalis góc gyanúját veti fel az egyéb eredettel nem 

magyarázható, újonnan jelentkező szeptikus állapot, valamint az új 

keletű szervdiszfunkció (pl.: légzési elégtelenség, veseelégtelenség, 

szupraventrikuláris szívritmus zavar). 

 

Labor,- és mikrobiológiai vizsgálatok 

● A vérkép, vese, és májfunkció, pancreas enzimek, gyulladásos 

markerek (PCT, CRP) a rutin diagnosztika része.  

● A kórokozó kimutatása 

○ aerob, anaerob, gyanú esetén gomba hemokultúra mintavétele 

segíthet a patogének pontos identifikálásában (napok! múlva 

lehet eredmény) 

○ UH, vagy CT vezérelten infekcióra gyanús folyadék 

gyülemből, tályogból történő mintavétel, valamint, elsősorban 

a primer peritonitis esetében, az aszcitesz paracentézise lehet 

diagnosztikus (Gram festés korai támpontot ad; tenyésztés 

pontos identifikációhoz, rezisztenciához segít, de csak napok 

múlva)  

 

Képalkotó vizsgálatok  

 

Intraabdominalis fertőzés gyanúja esetén ezek vezethetnek definitív 

diagnózishoz. 

● Natív hasi, ill. kontraszt anyagos rtg. felvétellel kimutatható 

lehet a szabad hasi levegő, ileus, vagy bélsérülés, fisztula 

jelenléte. 



 
 

Már Hippocrates is felismerte, hogy 

a gyulladt gócot mielőbb ki kell 

vágni. 

 

 

Fontos!  

 

Korai, adekvát sebészi góctalanítás 

nélkül a súlyos intraabdominalis 

fertőzés lényegében gyógyíthatatlan. 
 

 

 

 

Összefoglalás 

● A hasi UH segítségével jól detektálható a hasüregi tályog, 

szabad hasi folyadék, alkalmas az epeutak megítélésére, 

transvaginális, vagy transrectális transzducer alkalmazásával 

hatékony segítség a kismedencei tályogok felismerésében. A 

vizsgálat előnye, hogy a betegágy mellett elvégezhető. Hátránya, 

hogy jelentősen szubjektív vizsgálati mód. Bizonyos 

kórállapotok (pl. meteorisztikus bélkacsok) jelentősen ronthatják 

az UH kép értékelhetőségét.  

● A CT jelenti a standard vizsgálati módot a kritikus állapotú 

betegek hasűri gyulladásos folyamatainak megítélésre. 

Intravénás, valamint az emésztőtraktusba jutatott kontraszt 

anyagos vizsgálattal nagy pontossággal meghatározható az intra-

és retroperitoneális tályogok lokalizációja, a bélrendszer 

sérülésének helye, az artériás és vénás mesenteriális thrombosis 

jelenléte is. Nehézséget jelenthet az ITO-s betegnek a vizsgálatra 

történő szállítása. A kontrasztanyag adása fokozott 

körültekintést igényel egyidejűleg fennálló veseelégtelenség 

esetén. 

 

III./12.2.5. Terápia 

 

Az elsődleges ellátás során lényegében három lényeges, egymástól 

nem függetleníthető célkitűzést kell teljesíteni: 

● Alapvető a szeptikus állapotú betegeknél az adekvát 

szervperfúzió és oxygenizáció rendezése, és fenntartása. Ennek 

első lépése a folyadék resuscitáció, hiszen ezen betegek 

jellemzően hipovolémiásak a harmadik térbe történő 

volumenvesztés miatt.  

● Mint általában a szeptikus betegek ellátásánál, itt is alapvető a 

diagnózis felállítását követően azonnal (a diagnózis felállítását 

követő 1 órán belül) elkezdett antibiotikus (AB) terápia. A 

korábban leírtak figyelembe vétele mellett, a legvalószínűbb 

kórokozókkal szemben hatásos, széles spektrumú AB 

alkalmazása szükséges, gyakran kombinációban. 

(lsd. 3. táblázat Antibakteriális terápia súlyos intraabdominalis 

infekciók esetén) 

 

A kezelés időtartamára vonatkozóan nincs egységes ajánlás, a 

klinikai képnek megfelelőn vezetett terápia javasolt.  

 

● Az infekciós góc mielőbbi szanálása (diffúz peritonitis esetén 

„azonnal”, szervdiszfunkció nélkül, stabil haemodinamikájú 

betegek esetében <24h megfelelő antibiotikum adása mellett) 

○ A standard megoldást a sebészi feltárás, és a gyulladt, vagy 

necrotikus szövetek teljes eltávolítása jelenti, lehetőség szerint 

az anatómiai viszonyok helyreállításával, primer anasztomózis 

képzésével. Kivételt jelent, ha súlyos bélperfúziós zavarra van 

gyanú, ilyenkor a stoma képzés, és a későbbi stomazárás 

jelentheti a megoldást.  

Elsődlegesen törekedni kell a hasfal zárására, de bizonyos 

esetekben, a hasűri fertőzés nyílt kezelése válhat szükségessé – 

ha a jelentős fascia, vagy lágyszövet vesztés esetén a hasfal 

zárása intraabdominalis kompartment szindrómához vezethet. 

Diffúz peritonitis, perforáció, bélelhalás, multiplex tályog, 

vagy sűrű bennékű tályogüreg esetén a laparotomia 



választandó. 

○ Jól körülhatárolt gyulladásos folyamat (tályog) esetén UH, 

vagy CT vezérelt percután drainage kiválthatja a műtéti 

feltárást.  

○ Ugyanakkor a sebész gyakorlatban előszeretettel alkalmazott 

peritoneális lavage hatékonyságát semmilyen klinikai 

evidencia nem támasztja alá. 

A hasűri fertőzések patomechanizmusát végiggondolva ez 

nem is annyira meglepő. Peritonitis esetén igen gyorsan 

bekövetkezik a sérült hashártya felületén a bakteriális 

megtapadás, ahonnan a kórokozók teljes eliminálása 

mosófolyadékkal elég illuzórikusnak tűnik. Másrészt az öblítő 

folyadékkal az egész hasüregben szétterjeszthetjük a 

kórokozókat. Ezzel pedig a peritoneum lemezei között olyan 

apró folyadékzárványok alakulhatnak ki, melyek ideális 

feltételeket teremt a bakteriális növekedéshez, 

tályogképződéshez. Ennek tükrében szintén merész 

feltételezés, hogy néhány hasüregbe behelyezett drain teljesen 

kivezeti az öblítő folyadékot, és minden residuális folyadék 

gyülemet teljesen drenál majd. 

 

Az intraabdominalis fertőzésekért a bélrendszerből a 

hasüregbe kijutó bélflóra fakultatív patogénjei a felelősek.  

Súlyos kórállapothoz zömmel secunder peritonitisek, és 

tályogképződések vezethetnek. 

Klinikai tünetek a kritikus állapotú betegeknél aspecifikusak, 

és larváltak, így a diagnosztikában a képalkotó vizsgálatoknak 

döntő szerepük van. 

Az elsődleges ellátás a szöveti perfúzió helyreállításán, a 

mielőbbi széles spektrumú AB terápia elkezdésén, és a 

fertőzéses góc korai, adekvát sebészi eltávolításán alapul. 

 

Irodalom Irodalom 
1. John C. Marshall, MD et al Crit Care Med 2003; 3:2228-2237 

2. Joseph S. Solomkin, et al Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64 

3. Andrew D Bersten; Neil Soni OH’S INTENSIVE CARE MANUAL 2009 

4. David N. Gibert et al Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010 

5. Mitchell P. Fink MD, et al Textbook of Critical Care 5
th

 edition 
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III./12.3. Hasi kompartment-szindróma 
 

A hasi nyomás normál esetben 5-10 Hgmm. Emelkedett hasűri nyomásról akkor beszélünk, ha 

IAP  folyamatosan, vagy visszatérően  > 12 Hgmm, hasi kompartment-szindróma akkor 

alakul ki, ha  az  IAP > 20 Hgmm, és az alapbetegségen túl egy új szerv diszfunkciója 

jelentkezik.  Megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos ACS-t. Elsődleges, ha hasi 

sérülés, vagy hasüregi megbetegedés következményeként alakul ki, ez esetben a megoldást a 

korai sebészi beavatkozás jelentheti. Szekunder ACS-ről beszélhetünk, ha az alapbetegség 

nem hasüregi kiindulású, itt elsősorban a konzervatív kezelés helyezhető előtérbe. A hasi 

nyomás monitorozását lásd I./5.9. fejezet. 

 

Emelkedett hasűri nyomást okozhat pl. akut légzési elégtelenség (emelkedett mellüregi 

nyomással), hasi sebészi beavatkozás, hasi trauma, hemoperitoneum, pneumoperitoneum, 

nagy kiterjedésű égés, ileus, ascites, acidózis, tartósan alacsony vérnyomás, politranszfúzió, 

véralvadási zavar, masszív folyadékpótlás (>5 l / 24 óra), pancreatitis, oliguria, szepszis, stb.. 

 

Ha a betegnél kettő vagy több rizikótényező áll fenn, 1B evidencia alapján legalább napi 

egyszeri hasűri nyomásmérés javasolt, ha emelkedett intraabdominális nyomást észlelünk, 

akkor minimum 4 óránként ismételni kell a mérést a beteg állapotának stabilizálódásáig.  

 

Az intenzív osztályon kezelt betegek több, mint 50%-ában fordul elő átmeneti vagy tartós 

hasűri nyomásfokozódás, mely érdemi terápia nélkül szignifikánsan növeli mind a 

morbiditást, mind a mortalitást. Tartós IAH rontja a vénás visszaáramlást és a 

mikrocirkulációt, amely többszervi elégtelenség kialakulásához vezethet.  

 

Kardiovaszkuláris rendszer főbb változásai: 

Az IAP emelkedésével a hasi vénák összenyomódnak, megnő a centrális vénás nyomás, ami 

következményesen a preload emelkedését okozza, ami a cardiac output és a vénás 

visszaáramlás csökkenéséhez vezet. Megnő a vénás trombózis kialakulásának veszélye, így a 

tüdőembólia rizikója is nagyobb. A szívfrekvencia mindeközben változatlan marad, esetleg 

kisfokban emelkedik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Hepatikus rendszerre gyakorolt hatások: 

A hepatikus artériás flow és a portális vénás véráramlás csökken, emiatt a portokollaterális 

shunt-keringés fokozódik, ami a májfunkció csökkenéséhez (csökkent laktát clearance, glükóz 

metabolizmus, mitokondriális és citokróm P450 funkció) vezet. 

A kis epeutak igen érzékenyek az ischaemiára /ami ez esetben perfúzió romlás talaján alakul 

ki/ mélyülő icterushoz, esetleg irreverzibilis károsodáshoz vezethet. 

 

Gastrointestinalis rendszer változásai: 

A mesenteriális artériás áramlás csökken, a mesenteriális vénás nyomás pedig nő, ami az 

intraabdominális szervek hipoperfúziójához, a mucosa károsodásához, intramucosalis pH 

csökkenéséhez, regionális CO2 emelkedéshez vezet. A mucosa károsodása megkérdőjelezi az 

enterális táplálás hatékonyságát, ugyanakkor az intestinális permeabilitás fokozódásával 

megnő a bélbaktériumok transzlokációjának veszélye, ami megalapozhatja a sokszervi 

elégtelenség kialakulását. Magasabb a GI-rendszer vérzéses szövődményeinek rizikója is. 

 

Vesékre gyakorolt hatások: 

A csökkent véráramlásra a vesék igen érzékenyek, így a diurézis és a GFR csökkenését a 

hipoperfúzió korai jeleként tartjuk számon. Tubuláris diszfunkció jelentkezik, nő a renális 

vénás nyomás és a renális vaszkuláris rezisztencia. Összenyomódhatnak az uréterek, ami 

vizeletelakadáshoz vezethet. Nő az anti-diuretikus hormon termelése. 
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Légzőrendszer főbb változásai: 

Emelkedik a mellűri és a pleurális nyomás, ami emeli a légúti csúcsnyomást és a  plató-

nyomást, ami növeli holttér-ventillációt, következményesen az intrapulmonális shuntöt, és így 

hiperkarbiához vezet. Ezzel párhuzamosan csökken a FRC, a teljes tüdőkapacitás (hasonlóan a 

restriktív légzészavarhoz), romlik a dinamikus és a statikus és a mellkas fali compliance, ami 

a PaO2 és a PaO2/FiO2 arányának csökkenéséhez, elhúzódó lélegeztetéshez vezet. 

 

Központi idegrendszerre gyakorolt hatások: 

Az ICP (intracraniális nyomás) emelkedik, ami az agyi perfúziós nyomás (CPP) 

csökkenéséhez vezet. 

  

Emelkedett hasűri nyomásnál első lépésként kiegyensúlyozott folyadékegyensúly beállítása 

(nulla vagy enyhén negatív napi egyenleg), túlzott folyadékbevitel megszorítása a cél. 

Amennyiben még nem történt meg, úgy vezessünk le nasogastricus szondát és/vagy 

helyezzünk be szélcsövet. Alkalmazzunk prokinetikus terápiát a gastrointestinális rendszer 

ürülésének megkönnyítésére. Az átlagos hasi perfúziós nyomást (APP) tartsuk 60 Hgmm 

felett, ha szükséges, akkor vazopresszor terápia felépítésével. Fontos a hasfal kellő 

ellazultságának biztosítása, bizonyosodjunk meg róla, hogy kellő mértékű szedációt és 

analgéziát biztosítunk a  betegnek. Távolítsunk el minden szoros ruházatot, kötést a betegről, 

ami tovább fokozhatja a hasi nyomást. Korai hasi UH vizsgálat szükséges az esetleges szervi 

eltérések azonosítására, ami későbbiekben jó összehasonlítási alapot nyújt a kórkép lefolyása 

során a hasüregi változások megítélésénél. 

 

Ha a fenti intézkedések nem vezettek kellő eredményre, második lépésként az enterális 

táplálás minimalizálása mellett beöntések alkalmazandók. A beteget hozzuk közel hanyatt 

fekvő helyzetbe (ne legyen a felsőtest 20°-nál jobban megemelve). Teljesen lapos fektetésnél 

alternatívaként fordított Trendelenburg helyzet javasolható. Érdemes invazív hemodinamikai 

monitorozást kezdenünk. /PiCCO/ Folyadékpótlásként előtérbe kerülnek a kolloid és 

hipertóniás oldatok. Csökkenő vizeletmennyiség esetén a diurézis forszírozása, diuretikumok 

adása szükséges. Képalkotó vizsgálatként hasi CT javasolt, amennyiben az UH-gal nem 

sikerült pontos diagnózishoz jutnunk. Szabad hasi folyadék megjelenése/növekedése esetén 

annak lebocsátása, paracentézis vagy percutan hasűri drenázs szükséges.   

 

Harmadik lépésben ha a gyógyszeres kezelés ellenére tovább romlik a beteg állapota, egyre 

invazívabb megoldásokban kell gondolkodnunk. Ha a beteg folyadékegyenlege túlságosan 

pozitív oldalra került, és a diuretikus terápia nem hozott kellő eredményt, a folyadék többlet 

eltávolítására mérlegelendő a hemodialízis ill. a folyamatos CVVH kezelés elkezdése. Több 

napja tartó  hasi kompartment-szindróma esetén az enterális táplálás leállítása, parenterális 

táplálás felépítése szükséges. A bélrendszer kiürítését elősegíthetjük kolonoszkópiás 

dekompresszióval. A hasfal további lazítása érdekében akár izomrelaxáns alkalmazása is 

szóba jön kontrollált lélegeztetés mellett. 

 

Amennyiben a fent részletezett konzervatív kezelés ellenére a hasi nyomás tartósan         25 

Hgmm felett marad (és/vagy APP < 50 Hgmm) valamint új szervi diszfunkció vagy 

elégtelenség jelentkezik, akkor kijelenthetjük, hogy a beteg hasi kompartment szindrómája 

refrakter a konzervatív kezelésre. Ilyenkor végső lépésként sebészi hasi dekompresszió 

szükséges. 

 

Rövidítések magyarázata: 

IAP = intraabdominal pressure (hasűri nyomás), IAH = intraabdominal hypertension 

(emelkedett hasűri nyomás), ACS = abdominal compartment syndrome (hasi kompartment-

szindróma), APP = abdominal perfusion pressure (hasi perfúziós nyomás), MAP = main 

arterial pressure (artériás középnyomás) 

APP = MAP - IAP 

 



Sebészi 

megoldás 

 

Javasolt irodalom, internetes hivatkozások: 

http://www.wsacs.org/ 

http://www.abdominal-compartment-syndrome.org/ 

http://ccforum.com/content/4/1/23 

http://www.medscape.com/viewarticle/735242 
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III./12.4. Felső- és alsó gastrointestinalis vérzés 
 

A fejezet célja az akut gastrointestinalis vérzések felismerésének és terápiás 

lehetőségeinek ismertetése. 

 

Az intenzív osztályos felvétel egyik gyakori oka az akut gastrointestnalis 

vérzés. Letalitása ma is magas (10-30%). 

Az intenzív osztályos felvétel indikációja: 

● hamodinamikai instabilitás (shock) 

● masszív vérzés, azaz hematokrit esés >30% vagy 24 óra alatt >6e vvt 

transzfúzióigény 

● perzisztáló, szűnni nem akaró gasrtointestinalis vérzés 

● súlyos társult betegség (pl. AMI)  

 

Ha a vérzésforrás a Treitz-szalag felett helyezkedik el, akkor felső, ha az alatt 

akkor alsó gastrointastinalis vérzésről beszélünk. 

 

III./12.4.1. Felső gastrointestinalis vérzés 
 

Etiológia: 

1. ulcus – az összes felső GI vérzés 55%-a, a nyombélfekély 3x gyakoribb, 

mint a gyomorfekély  

2. nyelőcsővarix (a vérzések 14%-a, letalitása vérzés alatt:20-80%, 50% 6 

hónapon belül újravérzik) 

3. portalis hypertensio okozta gastropathia 

4. Mallory-Weiss szindróma (vérzések 5%-a) 

5. oesophagitis, gastritis, duodenitis 

6. egyéb (daganat, aortoenteralis fistula, hemobilia, Oslo-Weber-Rendu 

sy.) 

 

Hajlamosító tényezők: 

1. alkohol fogyasztás 

2. májbetegség, májcirrhosis 

3. korábbi fekély 

4. krónikus veseelégtelenség 

5. gyógyszerek (NSAID-ok, anticoagulansok) 

6. haematológiai betegségek (coagulopathia) 

7. daganat 

 

Tünetek: 

● haematemesis  

● melaena 

● epigastrialis fájdalom  

Haemodinamikai instabilitást okozó vérzés esetén: 

● verejtékezés 

● tachycardia, hypotonia, haemorrhagiás shock 

(keringéscentralizáció, megnyúlt CRT, laktátacidosis) 

● zavartság, tudatzavar  

● MOF (veseelégtelenség, ischaemiás májkárosodás, ARDS stb) 

 

Diagnosztikai teendők: 

1. fizikális vizsgálat 

2. gyomorszonda levezetés  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. vérgáz vizsgálat  

4. laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, alvadási paraméterek, vércsoport, 

máj-,   vesefunkció, ionok) 

 

Prognozis: 

A kimenetelt rontja, és az újravérzés kockázatát növeli 

● vérző érképlet endoscopos megjelenése 

● shock és sokszervi elégtelenség (MOF) 

● haematemesis 

● magas (>65 év) életkor 

 

Felosztás a vérvesztés mennyisége alapján: 

 Class I. (enyhe) Class II. 

(közepes) 
Class III. 

(súlyos) 
Class IV. (vitalis) 

Vérvesztés (ml) <750 750-1500 1500-2000 >2000 

Vérvesztés 

(keringő 

vértérfogat %) 

0-15 15-30 30-40 >40 

Systoles 

vérnyomás 
változatlan változatlan csökkent nagy mértékben 

csökkent  
Diastoles 

vérnyomás 
változatlan emelkedett csökkent nagy mértékben 

csökkent 

Pulzus  enyhe 

tachycardia 

<100/min 

100-120/min >120/min >140/min, 

elnyomható 

Légzésszám normál normál >20/min >35/min 

Tudati állapot éber, szomjas nyugtalan vagy 

agressziv 
agresszív vagy 

aluszékony 
zavart, 

aluszékony, 

eszméletlen 
Vizelet ürítés 

(ml/óra) 
>30 20-30 5-15 anuria 

A keringő vértérfogat 30%-ának elvesztésekor vvt transzfúzió mielőbb 

indokolt. 

 

Kezelés: 

I. Haemodinamikai stabilizálás. Keringési paraméterek monitorozása, 

általános laborvizsgálatok. Folyadékpótlás.  Véralvadási paraméterek 

rendezése, szükség esetén vvt koncentratum, FFP, thrombocyta transzfúzió. 

II.   Aspiráció elleni védelem, tudatzavar esetén (GCS-8 alatt) intubálás 

III. Vérzéscsillapítás 

1. endoscopia történjen 24 órán belül 

a. fekélystádium beosztása Forrest szerint 

b. definitiv ellátás, sclerotisatio, vagy Tonogénes infiltratio 

2. az endoscopos vizsgálatig ill. keringési instabilitás esetén a 

stabilizációig  

a. Sengstaken-Blakemore szonda (főleg oesophagus varixvérzés 

esetén) 

b. Linton-Nachlas szonda (cardiatáji vérzéseknél) 

Ezen szondák vízzel töltendők fel (a gyomorballon 120 ml-el, a nyelőcsőballon 

40-90 ml-el), majd a vérzéscsillapítást húzással érjük el. A húzás maximalis 

ideje   

12-24 óra, 05-1 kg súllyal. 

IV.  Gyomorsav csökkentés ulcusvérzés esetén 

1.  protonpumpa gátló kezelés 72 órán keresztül, folyamatos i.v adagolás  

(omeprazol vagy pantoprazol 80 mg bólus után 8 mg/h, veseelégtelenség 

esetén-esomeprazol adandó az előbbi dózisban) 
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vért tartalmazó széklet 
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Összefoglalás 

 

 

 

Irodalom 

2. H2-receptor blokkolók (hatásuk lassabban épül fel és nem olyan 

effektív, mint a PPI hatás) 

3. antacidok (sucralfat), az újravérzés megelőzésében, nem akut ellátásban 

V.   Szelektív arteriographia, ha az endoscoposan a vérzésforrás nem 

azonosítható,                                  az szelektív embolisatio terápiás megoldást 

jelenthet 

VI.    Sebészeti beavatkozás sikertelen endoscopos vérzéscsillapítás esetén  

VII.  A portalis nyomás csökkentése varixvérzés esetén 

● somatostatin (octreotid) - 25 µg/h 5 napon keresztül i.v., max 50 µg/h 

● vasopressin  - 0,2-0,4 U/min 24 – max. 48 órán át 

● nitroglicerin - 0.5-1 mg/h max. 10mg/h 

Vérzésmentes időszakban ß-blokkolók (propranolol) alkalmazása. 

A portalis nyomás csökkenthető sebészi módszerrel, transjugularis 

intrahepaticus portosystaemás shunttel (TIPSS), a vérzés prevenciójaként. 

VIII. Koma profilaxis  

● a bél megtisztítása a vértől- laktulóz 

● a bélbaktériumok számának csökkentése- erythromycin 

● a vér ammóniaszintjének csökkentése- glutarsin 

 

III./12.4.2. Alsó gastrointestinalis vérzés 

 
Etiológia: 

1. diverticulum 

2. angiodysplasia, arteriovenosus malformatiok 

3. polyp, egyéb daganatok 

4. gyulladásos bélbetegségek 

5. ischaemiás károsodás 

6. aranyér 

 

Tünetek: 

● haematochesia – az esetek 13%-ban haematochesia hátterében felső 

gastrintestinalis vérzés áll a nagy fokban meggyorsult perisztaltika miatt 

● hasi fájdalom -jellemzően ischaemiás károsodás vagy gyulladás esetén 

● haemodinamikai instabilitást okozó vérzés esetén: 

● verejtékezés 

● tachycardia, hypotonia, haemorrhagiás shock 

● zavartság, tudatzavar 

 

Kezelés: 

I. Haemodinamikai stabilizálás. Keringési paraméterek monitorozása, 

általános   laborvizsgálatok. Folyadékpótlás.  Véralvadási paraméterek 

rendezése, szükség esetén vvt koncentratum, FFP, thrombocyta transzfúzió. 

II.   Aspiráció elleni védelem, tudatzavar esetén (GCS-8 alatt) intubálás 

III. Endoscopia –mindig indokolt gastroscopia elvégzése is, mivel a gyors 

perisztaltika miatt a tünetek alapján nem mindig lehet a vérzésforrás helyét 

azonosítani. Endoscopia során definitiv vérzéscsillapításra van mód. 

IV.  Angiographia és izotóp scintigraphia – amennyiben a vérzésforrás 

endoscopos    módon nem azonosítható (nagy mennyiségű, folyamatos vérzés, 

angiovenosus malformatio esetén) 

V.    Sebészi ellátás  

● sikertelen endoscopos vérzéscsillapítás esetén 

● érmalformatiok esetén 

 

A tápcsatorna vérzések súlyos életveszélyes állapothoz vezethetnek, melyek 

letalitása ma is magas. Intenzív osztályos kezelés szükséges minden 



haemodinamikai instabilitást, shockot okozó gastrointestinalis vérző beteg 

esetében. 

 

1.www.uptodate.com  

              Etiology of lower gastrointestinal bleeding in adults,  Rome Jutabha 

MD 

         Approach to resuscitation and diagnosis of lower gastrointestinal 

bleeding in  the adult patient, Rom Jutabha MD 

2. Oh’s Intensive care manual, 5th edition, 2003. 
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III./12.5. Stressz ulcus 

 
A fejezet célja a klinikailag fontos gastrointestinalis vérzésforma 

kialakulásának, tüneteinek és ellátásának ismertetése. 

 

Az intenzív osztályon kezelt, kritikus állapotú betegek 8-45%-ban előfordul. 

Az elváltozást először 1832-ben Cushing írta le, sebészeti és traumatológiai 

esetekkel kapcsolatban, majd 1842-ben Curling égett betegek kezelése 

kapcsán. 

Az elváltozások a mucosa felső rétegének károsodásai, ritkán penetrálják a 

lamina muscularis mucosaet és rendszerint fájdalommentesek. Legfőbb 

veszélyük, hogy nagy mortalitással járó, súlyos vérzésekhez vezethetnek. 

A stresszfekély csak ritkán ölti a tipikus fekély képét, endoszkópos 

vizsgálattal leginkább többszörös, felszínes erosiocsoportok észlelhetők, 

jellegzetesen a gyomor fundusában.  

 

Kialakulásában jelentős tényező a gyomornyálkahártya hypoxiája és 

hypoperfusioja. A sérült nyálkahártya regenerációs képessége a savas pH 

miatt rosszabb, ezért a pH emelése és gyomorsavcsökkentés szükséges. 

  

Kialakulásának rizikófaktorai: 

1. anamnézisben ulcus 

2. akut veseelégtelenség 

3. akut májelégtelenség 

4. égés (Curling-ulcus- 30%, vérzés 20%) 

5. trauma (agykoponya sérülés, intracranialis 

beavatkozás- Cushing-ulcus: 50- 70%, ulcusvérzés 40-

50%, politrauma 2-8%, 

politrauma+agykoponyasérülés:10-40%) 

6. ARDS, légzési elégtelenség, 48 órán túli gépi 

lélegeztetés 

7. sepsis 

8. cardiogen shock 

9. akut nekrotizáló pancreatitis 

10. DIC 

11. vesetranszplantáció 

12. kortizon terápia 

13. >65 év életkor 

 

Prognosis: 

Manifeszt vérzés csupán a kritikus állapotú betegek 2–10%-ánál alakul ki,de 

a vérzéssel járó esetek mortalitása eléri az 50–70%-ot . 

Vérzés esetén az alapbetegség mortalitása több, mint 5x-ére nő. 

 

Megelőzés és terápia: 

   I.Komplex intenzív terápia (kiemelendően fontos az ulcus kialakulás 

megelőzésében a mielőbbi enteralis táplálás megkezdése) 

  II.Gyomorsav csökkentők  - minél korábban indított terápia javasolt 

   - protonpumpagátlók (sem a H2-receptor blokkolók, sem a sucralfat nem 

csökkenti szignifikánsan monoterápiaként alkalmazva a stressulcus 

kialakulásának valószínűségét, kiegészítésként alkalmazhatók) 

   - antacidák alkalmazása gyomorszondán keresztül, ezek veszélye a 

gyomorsav alkalizálása miatt kialakuló bakteriális kolonizáció 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

A stressz fekély kezelése, 

lényegében a mucosális laesiok 

kialakulásának megelőzése, azaz 

az időben megkezdett intenzív 

parenteralis PPI kezelés! 
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III. Kialakult vérzés esetén endoscopos ellátás 

        Vérzés stádium beosztása Forrest szerint a látott endoscopos kép 

alapján:  

                 Aktív vérzés:  

                    I.a artériás spriccelő vérzés                

                    I.b szivárgó vérzés 

                  Nincs aktív vérzés, de: 

                    II.a fekete ulcus alap 

                    II.b látható ércsonk 

                    II.c tapadó coagulum 

                    III. ulcus, vérzés nélkül 

  IV. Coma profilaxis  - a bél megtisztítása a vértől - laktulóz 

                                  - a bélbaktériumok számának csökkentése - 

erythromycin 

                                  - a vér ammóniaszintjének csökkentése- Glutarsin 

 

Az ulcusprofilaxis legfontosabb és legsúlyosabb szövődménye, a gyomor pH 

alkalizálás miatti bakteriális colonizáció miatt kialakuló nosocomialis 

pneumonia. 

 

A stressulcus az intenzív osztályon kezelt betegeknél gyakran előforduló 

betegség, mely a mortalitást növeli. Fontos a mucosalis laesiok 

kialakulásának megelőzése az időben kezdett parenteralis PPI kezeléssel. 

 

 

1.  www.uptodate.com , Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit,  

     Gerald L Weinhouse, MD 

2. A gastroduodenalis fekélyek akut vérzéseinek diagnosztikája és terápiája; 

a stresszfekély profilaxisa, dr. Rácz István, LAM 2004;14(1):19-25. 

3. Oh’s Intensive care manual, 5th edition, 2003. 
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Definíciók: 

Fulminans colitis: súlyos, acut transmuralis 

colitis, melyhez szisztémás toxicus tünetek 

társulnak, etiológiától függetlenül magában 

hordozza a toxicus megacolon és a colon 

perforáció veszélyét 

necrotizáló enterocolitis: súlyos gyulladás, 

mely a bélfal infarctusához, perforációjához, 

esetleg teljes bélnecrosishoz vezethet. 

Típusosan koraszülöttekben, az élet első két 

hetében jelentkezik. Sebészi beavatkozást 

60%-ban igényel, mortalitása kb 30%. 

Felnőttkorban elsősorban neutropenia, rossz 

higiénés körülmények esetén alakul ki. A 

Cl. perfringens proteolyticus ß-toxinja 

okozhatja.  

toxicus megacolon:  leggyakrabban colitis 

ulcerosában és ritkán Crohn-betegségben 

alakul ki, de gyulladásos colitis, ischaemiás 

colitis, diveritculitis, colon tumor esetén is 

előfordul. Gyorsan kialakuló 

vastagbéltágulat, mely perforációhoz 

vezethet. Az IBD súlyos, gyakran sürgős 

műtéthez vezető komplikációja. 

colitis ulcerosa: a vastagbél krónikus 

gyulladásos betegsége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./12.6. Fulminans colitis, necrotizáló enterocolitis, 

toxicus megacolon, colitis ulcerosa 

 
A fejezet célja olyan gyulladásos eredetű bélbetegségek 

ismertetése, melyek fulmináns lefolyásuk és magas 

szövődményrátájuk révén magas halálozással járnak, kezelésük 

olykor intenzív osztályos kezelés mellett a társszakmák szoros 

együttműködését is igényli (intenzív terapeuta, sebész, radiológus, 

mikrobiológus, infektológus). Kiemelkedően fontos az utóbbi 

években járványos formában jelentkező, gyakran nosocomiális 

infekciót okozó pseudomembranosus colitis, melynek kialakulását 

jelentősen elősegítik az indokolatlan vagy tartós antibiotikus 

kezelések.  

 

Tartós antibiotikum kezelés hatására (perisztaltika fokozódása, 

nyálkahártya irritáció pl: makrolidok, klavulánsav, vagy a bélflóra 

változása miatt pl. ceftriaxon hatására) a patogén kórokozók 

elszaporodnak, hasmenést okoznak. Legfontosabb pathogén 

kórokozók:  Cl.difficile, Staphylococcus aureus, Cl. perfringens, 

Klebsiella oxytoca, Salmonella törzsek. 

A Clostridium difficile által okozott pseudomembranosus colitis 

az antibiotikum-kezeléshez társuló hasmenéses esetek 10-20%-

ában áll fenn 

 

Hajlamosító tényezők: 

1. antibiotikum használat 

2. idős kor (>65 év) 

3. intenzív vagy ápolási osztályon történő kezelés (ápolási 

otthonokban is) 

4. hosszú hospitalizáció,  

5. társult alapbetegség, immunsupresszió  

6. invazív beavatkozások. 

7. antacidumok, motilitásgátlók szedése 

 

Tünetek:  

● gyakori, profúz, vizes vagy sokszor véres hasmenés 

● hasi fájdalom 

● tenesmus 

● láz 

● szisztémás tünetek (septicaemia) 

 

Kialakulásra leggyakrabban hajlamosító antibiotikumok: 

● cephalosporin 

● ampicillin 

● amoxicillin 

● clindamycin 

● fluorokinolonok 

 

Szövődmények: hypovolaemia, bacteriaemia miatt septicaemia, 

MOF, acut has (pl. toxicus megacolon, vastagbél perforatio, hasi 

tályog, peritonitis), gastrointestinalis vérzés, reaktív arthritis, 

gyakori a relapsus (30-50%).  

A 3-5%-nyi fulmináns esetben, illetve súlyos társbetegségek 
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fennállásakor magas a halálozás. 

 

Diagnosztika:  

1. a fenti tünetek + 

2. antibiotikus kezelés+ 

3. Cl.difficile direct toxin kimutatása (friss székletből ELISA 

módszerrel), direct baktérium-kimutatás (PCR)-drága 

4. hasi UH és CT vizsgálat: megvastagodott colonfal, esetleg 

szövődmények kialakulását igazolhatják  

5. Laboratóriumi diagnosztika (anaemia, septicaemia, magas 

gyulladásos paraméterek, hypoproteinaemia) 

 

Kezelés:  

1. Szupportív terápia (folyadékpótlás, fájdalomcsillapítás, 

lázcsillapítás, probiotikumok, motilitásgátlók alkalmazása 

TILOS!) 

2. A kiváltó antibiotikum elhagyása, erre a hasmenés az 

esetek 20-25%-ában megszűnik. 

3. Cl.difficile elleni terápia: metronindazol (3x 500 mg) i.v., 

enyhe esetben monoterápiában elegendő erre a betegek 

java része gyógyul; súlyos, progrediáló tünetek 

(septicaemia, ) esetén per os vancomycin (500 mg-2 g 3 4 

részletre elosztva) kiegészítés szükséges. Célzott kezelést 

legalább egy héttel a tünetek abbamaradását követően is 

folytatni kell a relapsusok igen magas gyakorisága miatt. 

4. Sebészeti beavatkozás – subtotalis colectomia, ha 

● folyamatos progresszió 

● nem uralható vérzés 

● perforáció (azonnal) 

● toxicus megacolon (72 órán belül) 

 

Toxicus megacolon diagnozisa: 

● radiológiailag igazolt vastagbél tágulat    

● + legalább három tünet az alábbiak közül: 

● láz >38°C 

● szívfrekvencia >120/min 

● leukocytosis >10,5/µl 

● anaemia 

● + legalább egy tünet az alábbiak közül: 

● hypovolaemia 

● alterált tudat  

● elektrolit eltérések 

● hypotonia 

 

Terápia: 

1. Szupportív terápia folyadékpótlás, teljes parenteralis 

táplálás, ionháztartás rendezése, szteroid terápia 

2. Antibiotikum - metronindazol  (3x 500 mg) i.v. és 

vancomycin per os (500 mg 2 g 3 4 részletben)  

3. Sebészi beavatkozás – subtotalis colectomia 

 

A toxicus megacolon egy potenciálisan halálos szövődmény, mely 

IBD, gyulladásos colitis, ischaemiás colitis esetén fordul elő, és 

vastagbéltágulattal valamint szisztémás toxicus tünetekkel jár.  

Komplex intenzív terápiát igényel. A korai sebészeti beavatkozás 



a mortalitást jelentősen csökkenti.  

 

1.www.uptodate.com,  

    Clinical manifestations and diagnosis of Clostridium difficile 

infection in  adults,J Thomas LaMont, MD 

       Toxic megacolon, Sunil G Sheth, MD 

2. www.gastroupdate.hu, Fulmináns colitis, dr Demeter Pál 

3. Antibiotikum-kezeléshez társuló hasmenés és 

pseudomembranosus colitis 

dr Lakatos László, dr Lakatos Péter László LAM 2006;16(7):609–

616. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos 

Definíció:  

Májelégtelenség: a májsejtműködés rövid 

időn belül kialakuló (acut) vagy 

hosszantartó (idült) károsodása miatt 

kialakuló életveszélyes tünetegyüttes.  

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

USA-ban és az UK-ban a fő etiológiai 

tényező a paracetamol mérgezés. 

Hazánkban és az egyéb EU országokban 

leggyakrabban vírusos hepatitis a 

kiváltó oka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Agyoedema. III-IV-es stadiumú HE-ban 

50 80%-ban kialakul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./12.7. Májelégtelenség/ hepaticus dysfunctio 
 

A máj rendellenességei gyakoriak az intenzív osztályon kezelt 

betegeknél. Májelégtelenség (acut és idült decompenzált), septicus 

májbetegségek igényelnek leggyakrabban intenzív osztályos 

kezelést. Secunder hepaticus dysphunctio is gyakran kialakulhat 

súlyos állapotú betegeknél. 

 

III./12.7.1. Acut (fulmináns) májelégtelenség (acut liver 

failure, ALF) endogen májcoma 
 

Az acut májelégtelenség relatív ritka, jellemzői: károsodást 

megelőzően normális májműködés, coagulopathia (INR>1,5), 

hepaticus encephalopathia (HE), sárgaság.  

Eredeti definíció szerint (Tray és Davidson 1970) 8 héten belüli 

kialakuló HE az első tünet (sárgaság) megjelenését követően.  

Jelenleg az alábbi definíció használatos (King’s College Hospital 

O’Grady szerint)  

● Hyperacut forma: HE 7 napon belül alakul ki a sárgaság (első 

tünet) megjelenését követően (agyoedema kockázata magas 70-

80%) 

● Acut forma: HE 8-28 nap között alakul ki (agyoedema kockázata 

50-60%) 

● Subacut forma: HE a 4-12. hét között alakul ki (agyoedema nem 

gyakori, veseelégtelenség (HRS) és portalis hypertensios tünetek 

, pl. ascites gyakoriak). 

Ok: 

 

[[1_kep_III_12_7_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 1. ábra: Az acut májelégtelenség etiológiája]] 

 

Patofiziológia, tünettan: 

A májelégtelenség kezdetben aspecifikus (gyengeség, hányinger, 

hányás) tüneteket okoz. Elsőnek a sárgaság (hepatocellularis) 

jelenik meg specifikus tünetként. További specifikus tünetek: 

 

I. KIR-i tünetek: 

1. Hepaticus encephalopathia (HE), májbetegség által előidézett, 

potenciálisan reverzibilis idegrendszeri és pszichés tünetek. Ok: 

direkt neurotixicus, bélből felszívódó toxicus fehérje-anyagcsere 

termékek (pl. ammónia), neurotranszmisszió zavara ”hamis 

neurotranszmitterek” miatt (növekszik az aromás AS-ak, csökken 

az elágazó szénláncú AS-ak mennyisége), ill. GABA-erg 

neurotranszmisszió zavara (flumanezil részben megszünteti a 

tüneteket) miatt. 

 

[[2_kep_III_12_7_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 2. ábra: A hepaticus encephalopathia stádiumai]] 

 

2. Agyoedema vasogen (vér-agy gát károsodása) és cytotoxicus 

(gliaduzzanat) károsodás miatt. Tünetei: ICP↑, emiatt 

hyperventillatio, diszkonjugált szemmozgások, tág, fényre renyhén 

reagáló pupillák, oculovestibularis majd egyéb reflexek kiesése, 



 

Megjegyzés 

 

A HPS és a PPHT döntően idült 

májelégtelenségben kialakuló hypoxaemiát 

okozó eltérések. A hypoxia egyéb okait 

mindig ki kell zárni (pl. primer cardialis 

vagy pulmonalis betegség, hydrothorax 

vagy feszülő ascites okozta légzészavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

A BUN nem szenzitív jelzője a 

májelégtelenségben kialakult 

vesekárosodásnak, hiszen az urea a 

májban termelődik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Hyperammonaemia (>60µmol/l) egyéb 

okai lehetnek: 

• Ammónia termelés ↑ (urin)infekciók, 

túlzott fehérjebevitel és fokozott 

katabolizmus (TPN, GIV, görcsök, steroid-

kezelés, kimerülés, trauma) miatt.  

• Ammónia elimináció zavara: veleszületett 

enzimdefektus, portosystemás shunt 

(TIPS), gyógyszerek (valproát, CZP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

görcsök. Terminálisan areflexia, ritmuszavarok, bradycardia, 

hypotonia. 

 

II. A máj szintetizáló tevékenységének csökkenése 

1. Coagulopathia  spontán vérzések (GIV, nyálkahártyák, bőr, 

tüdő, retroperitoneum). Jellemző eltérések: 

● K-vitamin függő alvadási faktorok (prothrombin, V, VII, IX, 

X faktor, Protein C és Protein S), és a fibrinogen hiánya ( 

INR> 1,5) 

● Thrombocytopenia (<100.000/ml), thrombocytopathia 

● DIC 

2. Fehérjeszintézis károsodása (hypalbuminaemia, acut fázis 

fehérjék↓)  generalizált oedema, fehérjéhez kötött transzport 

károsodások, gátolt immunitás 

 

III. Légzés 

● Hyperventillatio (agyoedema)  respiratoricus alkalosis 

● Tudatzavar  aspiratio, atelectasia 

● ALI, ARDS (30%) 

● Hepatopulmonalis syndroma (HPS) és portopulmonalis 

hypertonia (PPHT) 

HPS: AV malformatiok miatt intrapulmonalis vasodilatatio, 

shuntképződés okozzák. Jellemzői: hypoxia (pO2<50 Hgmm), 

cyanosis, dobverőujjak, platypnoe és orthodeoxia (fekve 

javuló, felüléskor romló tünetek), A-a O2 differencia>20 

Hgmm. Irreverzibilis, májtranszplantációval gyógyul.  

PPHT: Oka: pulmonalis artériás vasocontrictio, PAP> 25 

Hgmm,  

PCWP <15 Hgmm. Tünetei: dyspnoe, orthopnoe, syncope. 

Reverzibilis (pulmonalis katéterezés, prostaciklin-kezelés) 

lehet. Magas PH rontja az OLT sikerét. 

 

IV. Keringés 

SVRI↓ kompenzatoricus emelkedett perctérfogat (CO↑), 

sympaticotonia jellemző. A kezdetben normális O2 szállítás 

később károsodik, csökkent a szöveti O2 felvétel is  szöveti 

hypoxia, laktátacidosis  MOF (igen rossz prognózis).  

 

V. Veseműködési zavar 30-50%-ban alakul ki 

● Acut tubularis necrosis (jellemző a paracetamol mérgezésre) 

● Praerenalis veseelégtelenség 

● Hepatorenalis syndroma (HRS). Döntően krónikus 

májkárosodásra jellemző tisztázatlan etiológiájú (renalis 

vasoconstrictio) miatt kialakuló functionalis 

veseelégtelenség.  

 

HRS kritériumai:  

1. Krónikus vagy acut májbetegség májelégtelenséggel és portalis 

hypertensioval 

2. GFR↓, seCreat>130 mmol/l, Cl creat<40 ml/perc. 

3. Egyéb ok kizárható (shock, infekció, hypovolaemia, 

nephrotoxicus szer) 

4. 1500 ml SA infúzió beadása után nincs javulás 

5. Proteinuria (<0,5 g/nap) és portrenalis ok nem áll 

fenn. 



 

 

Megjegyzés 

 

Paracetamol mérgezés esetén 

alkalmazandó NAC dózis: 

•Oral: 140 mg/kg telítés majd 4 óránként 

70 mg/kg 5%-os oldatra hígítva  

17 dózisig.  

•iv (javasolt): 150 mg/kg telítés majd 4 

órán át 50 mg/kg végül 100 mg/kg 16 

órán át. 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Laktulóz hatására csökkent a vastagbél 

pH-ja, NH3 NH4
+ 

(nem szívódik fel). 

Csökken a proteolitikus baktériumok 

mennyisége is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

Hypokalaemia fokozza az ammónia-

termelődését a vesékben, ronthatja a HE 

súlyosságát, ezért a hypokalaemia 

kezelése alapvető fontosságú.  

   Egyéb: 

1. Oliguria (<500 ml/nap diuresis) 

2. Vizelet Na tartalom <10 mmol/l 

3. Vizelet osmolalitás> serum osmolalitas 

4. Hyponatraemia (se Na<130 mmol/l 

 

VI. Metabolikus és egyéb eltérések 

1. Hypoglicaemia. Ok: károsodott gluconeogenesis, glikogén 

raktárak kiürülése 

2. Ion és elektrolit eltérések  

● Súlyos K
+
↓ tovább fokozza a renalis ammonia termelést. 

● Na
+
↓ (sympaticotonia  ADH↑  hypotoniás 

hyperhidráció) 

● P
+
↓ jellemző paracetamol mérgezésre 

● hyperammonaemia (NH3↑)  

● kezdetben metabolikus alkalosis (hypokalaemia) később 

súlyos metabolikus acidosis  

● hyperkatabolizmus, csökkent fehérjeszintézis 

● megváltozott gyógyszer metabolizmus és transzport 

(hypoalbuminaemia) 

● elhúzódó esetben portalis hypertensio, ascites 

● pancreatitis (ritka szövődmény) 

 

V. Infekciók 

Bakteriális (Staphylococcus, Gram negatív sepsisek) és 

gombafertőzések (HD-kezelés, tartós AB-s és steroid-kezelés) 

magas gyakorisága jellemző. Leggyakoribb infekciók: septicaemia, 

légúti, húgyúti infekciók. (Kupfer-sejtek defektusa miatt RES 

diszfunkció  opszonizációs zavar, immunszupresszió és az acut 

fázis fehérjék termelődése csökken.) 

 

Vizsgálatok 

 

[[3_kep_III_12_7_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 3. ábra: Vizsgálati terv acut májelégtelenségben]] 

 

Kezelés 

Intenzív osztályos (lehetőleg transzplantációs intenzív osztályon) 

kezelés az alábbi rossz prognózisú esetekben: rapidan kialakuló 

tünetek (HE, coagulopathia), súlyos fokú tudatzavar (HE III-IV 

stádiuma), agyoedema, szervi elégtelenségek (légzési elégtelenség, 

veseelégtelenség, keringési elégtelenség, laktátacidosis) 

 

1. A lehető legkorábbi specifikus kezelés 

● paracetamol mérgezés 24 órán belül N-acetilcystein 

(NAC).  

● vírushepatitis lamivudin HBV hepatitis, acyclovir HSV 

hepatitis 

● amanita phalloides penicillin/silibinin (5mg/kg 4xnaponta) 

és NAC 

● terhességi zsírmáj/HELLP sy  szülésbefejezés 

● autoimmun hepatitis steroid-kezelés 

● Wilson-kór gyanúja esetén penicillamin FFP, mielőbbi 

OLT  

● acut Budd-Chiari syndroma TIPS, sebészeti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decompresszió 

 

2. Szervi elégtelenségek szupportív kezelése a máj regenerációjáig 

Hepaticus encephalopathia és agyoedema kezelése: Cél: 

májsejtek regenerálódásig vagy transzplantációig a KIR 

integritásának megőrzése. 

I-II.stádiumban: •laktulóz (ozmotikus laxatívum) napi 3x30-50 ml 

(2-3 EK), cél: 2-3x laza széklet, colon pH<6. Laktulóz beöntés (300 

ml laktulóz+700 ml víz 4x30-60 percig). Cave: hasi dystensio, 

hypovolaemia, légútbiztosítás nélkül zavart tudat aspiratio.    

•3x400 mg rifamixin (Normix®) (nem felszívódó AB), elsősorban 

laktulóz hatástalansága esetén) 

II-IV stádiumban: •légútbiztosítás (sedatio propofollal vagy 

csökkentett dózisó opiáttal javasolt), •agyoedema kezelése: fej 

emelése 30°-ra, ICP-t emelő manőverek kerülése, ICP 

monitorizálás elsődlegesen a vérzéses szövődmények miatt 

válogatott esetekben (transzplantáció előtt), ICP legyen~20-25 

Hgmm, CPP>50-60 Hgmm), görcsök esetén phenytoin, esetleg kis 

dózisú BZD (görcsprofilaxis nem szükséges), bizonyított agyi 

nyomásfokozódás (ICH) esetén 3x0.5 1g/kg mannisol, de 

seOsmol<320 mosmol/l (profilaktikus adása nem javasolt), 

hyperventillatio (25 Hgmm<pCo2<30 Hgmm) esetleg sürgős 

esetben, de hatása rövid. Barbiturátcoma vagy enyhe hypothermia 

(12 óránként 1°C csökkentés 32-34°C-ig) recurráló terápiarezistens 

esetben megpróbálható. Corticosteroid nem javasolt.•laktulóz és 

•rifamixin adandó. 

Coagulopathia kezelése.  

•10 mg/nap profilaktikus K-vitamin adása javasolt 

•Vérzés nélkül nem kell alvadási faktort pótolni.  

•FFP adása javasolt (15 ml/kg): 1. vérzés esetén, ha INR>1.5, 2. 

invazív beavatkozás előtt (kamradrain),  

•Thrombocyta szuszpenzió adása javasolt: 1. Vérzés esetén, ha a 

THC<50.000/μl, 2. invazív beavatkozás előtt, ha THC<50.000/μl, 

Vérzés nélkül ha THC<10.000/μl  

•Hypofibrinogenaemiában (<100 mg/dl) I.faktor (Haemocomplettan 

P®) adható. 

•Uralhatatlan vérzés esetén rFVIIa (Novoseven®) 

Lélegeztetés indikációi. III-IV.st HE, légzési elégtelenség, shock, 

agyoedema (magas PEEP  kerülendő) 

Keringés. Invazív haemodinamikai monitorizálás sz.e, 

folyadékterápia főként kolloidokkal (5% HA), sok krisztalloid 

fokozza az agyoedemát! MAP>60 Hgmm (sz.e presszoraminok, 

terlipressin itt tilos!) 

Veseműködési zavar kezelése. Fő a megelőzés: nephrotoxicus 

szereket kerülni, optimális preload és MAP. Időben haemodialysis 

kezelés (intermittáló kezelés helyett folyamatos). Laktátos oldatok 

kerülendőek, alvadásgátlás lehetőleg csak regionálisan vagy 

citráttal! 

Infekciókontroll Fő a megelőzés! Folyamatos bakteriológiai 

mintavételek, felesleges invazív procedurák kerülése. Empirikus 

AB profilaxis (ceftriaxon) nem szükséges kivéve: HE rapid 

progressziója, refrakter hypotonia, SIRS, beavatkozások (pl. 

transzplantáció előtt antimycotikum is). CAVE: nephrotoxicus és 

hepatotoxicus AB-ok. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 

 

 

3. További kezelések 

● hypoglicaemia folyamatos glucose oldatokkal euglicaemia 

biztosítása 

● elektrolit-zavarok megszüntetése, főként hypokalaemia! 

● laktátacidosist ne korrigáljuk bikarbonát-oldatokkal acidosis 

súlyosbodhat 

● táplálás: Táplálás lehetőleg enteralisan. Energiahordozók 50%-

a glocose legyen. Kalóriacél: 25-30 kcal/kg/nap. Fehérjebevitel 

megszorítása nem javasolt, 1 g/kg/nap fehérjebevitel nem 

fokozza a hyperammonaemiát acut májelégtelenségben.  

● ulcusprofilaxis (H2 blokkoló, PPI)  

● májpótló kezelések, amíg a beteg májtranszplantációra kerül 

vagy amíg a              máj regenerálódik („bridging”). 1. 

Extracorporalis eljárások (detoxikáló funkciót helyettesítenek): 

plazmaferezis (PEX) és az ún. albumindialízis-eljárások 

(MARS és a Prometheus-kezelés). 2. Biológiai májpótló 

eljárások (a beteg vérét vékony csövecskéken áramoltatják át, 

amelynek felszínéhez élő májsejteket kötöttek)  

● májtranszplantáció (OLT, cadaver vagy élődonoros). Amikor 

már bizonyosan nem várható a máj spontán regenerálódása, de 

nem alakult még ki irreverzibilis agykárosodás. Az optimális 

idejű transzplantáció kiválasztását segíti a King’s College 

Hospital féle kritériumrendszer. 

 

[[4_kep_III_12_7_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 4. ábra: King’s College Hospital féle kritériumrendszer.]] 

 

III./12.7.2. Idült májbegetségekben jelentkező 

májelégtelenség, exogen májcoma 
 

Régóta fennálló idült májbetegség (cirrhosis hepatis) 

decompensatioja miatt kialakuló tünetegyüttes. Leggyakrabban 

precipitáló tényezők idézik elő kialakulását: hypovolaemia 

(oeseophagus varix vérzés), elektrolit-zavar (K
+
↓, VC↓), infekció, 

műtét, sedatio stb. 

A klinikai tünetek (pl. HE) lassabban alakulnak ki, agyoedema 

ritka, cirrhosis hepatis és portalis hypertensio (PHT) tünetei 

(ascites, portocavalis collateralisok, póknaevusok, caput medusae) 

jellemzik. Coagulopathia, a cardiovascularis rendszer érintettsége 

hasonló miatt ALF-ben, agyoedema ritka, infekcióhajlam magas 

(spontán bacteralis peritonitis, SBP), gyakoribb a hepatorenalis 

syndroma (HRS) és a légzőszervi szövődmények (HPS, PPHT, 

valamint a kétoldali hydrothorax) kialakulása.  

Kezelés: intenzív osztályon azokat a betegeket kezeljük, akiknél 

reverzibilitás várható, ill. akiknél transzplantációs döntés született. 

A kiváltó precipitáló tényezők megszüntetése mellett a már 

korábban ismertetett kezelési módok alkalmazása javasolt. Ascites 

esetén só- és folyadékmegszorítás (secunder hyperaldosteronismus 

miatt dilutios hyponatraemia), diuretizálás (spironolacton), 

albuminpótlás javasolt. Ascites lebocsátása légzési szövődmények 

esetén (jelentős atelectasia) szükséges.  

 

III./12.7.3. Hepaticus dysfunctio intenzív osztályos 

betegeknél 
 



Secunder májműködési zavar (sárgaság, májenzimszintek 

emelkedés) csaknem az intenzív osztályon kezelt betegek 40-50%-

nál tapasztalható. A kiváltó tényező alapján obstructios és nem 

obstructios eredetű károsodásokat különböztetünk meg.  

 

[[1_kep_III_12_7_3_fejezet.jpg˙ 

felirat: 1. ábra: Intenzív osztályon kezelt betegeknél kialakuló 

májkárosodás okai]] 

 

„Shockmáj” tartós májsejt-hypoxia miatt kialakuló irreverzibilis 

májsejtnecrosis. Jellemzői: GOT↑, GPT↑, LDH↑, össz seBi↑, INR↑ 

Kiválthatja hypotonia (MAP<50 Hgmm), sepsis, MOF, 

myocardialis dysfunctio („ischaemiás hepatitis”), vagy tartós 

hypoxaemia (légzési elégtelenség) „hypoxiás hepatitis”. Minden 

esetben alapvetően a kiváltó ok (hypoxia, haemodinamikai 

instabilitás) kezelendő, ill. a hepatotoxicus tényezőket kerülni kell. 

 

III./12.7.4. fejezet: Májtályog  
 

Fertőzéses eredetű gócos májbetegség. Lehet soliter, vagy 

multiplex.  

Típusai: •Amoebás (Entamoeba histolytica), •Pyogen (E. coli, 

Klebsiella, S. aureus, Candida sp). Kialakulási mechanizmusok: 

elősegíti diabetes, immunsupressio. 

● Epeúti obstructio. → cholangitis → multiplex tályog 

● Appendicitis, diverticulitis → v. portae infectiv thrombosis → 

multiplex tályog 

● Szisztémás bacteriaemia (endocarditis) → a. hepatica → 

multiplex tályog 

● Gennyes cholecystitisről közvetlen átterjedés → solitaer tályog 

● Traumás haematoma sec. fertőződése → solitaer tályog 

Tünetek: septicus lázmenet, gyengeség, fogyás, sárgaság 

(cholangitis), fájdalmas hepatomegalia,  

Dg: anaemia, fvs↑, We↑, AP↑, sebi enyhén↑, bakteriológiai 

mintavételek, UH, CT 

Kezelés: Septicus shock, szervi elégtelenség esetén intenzív 

osztályon!  

Amoebás tályog: chemotherapia (metronidazol, chloroquin) 

Pyogen tályog: sebészi drainage, empirikus (III. gen. 

cefalosporin+metronidazol v. carbapenem) majd célzott (hetekig 

multiplex tályog esetén) és supportív kezelés. 

 
1. David A. Sass and A. Obaid Shakil; Fulminant Hepatic Failure; Liver 

Transplantation, Vol 11, No 6 (June), 2005: pp 594-605 

 

2. Schilsky M.L, Honiden S., Arnott L., Emre S., ICU Management of 

Acute Liver Failure, Clin Chest Med 30 (2009) 71–87  

 

3. Aspasia Soultati, S.P. Dourakis; Liver dysfunction in the intensive care 

unit; Annals Of Gastroenterology 2005, 18(1):35-45 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

III./12.8. Epeúti betegségek 
 

Primer epe és epeúti betegségek viszonylag ritkán igényelnek intenzív osztályos ellátást (acut bacterialis 

cholangitis okozta septicaemia). Gyakrabban fordul elő viszont súlyos állapotú, intenzív osztályon kezelt 

betegeknél nem specifikus tünetekkel jelentkező acut acalculosus cholecystitis, amely ha nem kerül időben 

felismerésre és kezelésre magas halálozású acut hasi katasztrófát idézhet elő.  

 

III./12.8.1. Septicus epeúti betegségek 
 

Acut bacterialis cholangitis: purulens epeútgyulladás. Láz, sárgaság és jobb bordaív alatti fájdalom (Charcot 

triász), septicus állapot (zavartság és hypotonia) jellemzik.  

Ok: leggyakrabban ascendáló fertőzés és bilaris obstructio (kő, daganat, stent), endoscopiás beavatkozás 

(ERCP), sebészeti beavatkozás, ritkábban haematogen szórás (endocarditis, pyelonephritis, pneumonia). 

Kórokozók: E. coli és Klebsiella leggyakoribb, ritkábban Pseudomonas, Enterobacter fajok és anaerobok.  

Diagnosztika: fvs↑, We↑, AP↑, GGT↑, sebi (direct) enyhén↑; Dg: bakteriológiai mintavételek, UH, ERCP, CT, 

MRCP.  

Kezelés: szervi elégtelenség (hypotensio) esetén intenzív osztályon. AB-os kezelés (empirikus III. generációs 

cefalosporin+metronidazol v. carbapenem v. piperacillin+tazobactam v. metronidazol+ciprofloxacin) ill. 

mielőbbi bilaris drainage (sebészi vagy ERCP-vel, az infectiv stent eltávolítása kötelező!), supportív szervpótló 

kezelések.  

Szövődmények: septicus shock, MOF, májtályog, pancreatitis. 

 

Acut acalculosus cholecystitis (AAC): Epehólyag gyulladás epekövesség nélkül. Hosszú ideje intenzív 

osztályon kezelt betegeknél kialakuló ismeretlen etiológiájú láz, sepsis okozója lehet.  

Patogenezise multifactoriális, általában elsőként epehólyag ischaemia, és necrosis alakul ki, ami kedvez 

secunder bakterialis infekció (E.coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus) kialakulásának. 

Kialakulásában szerepet játszanak: 

● epehólyag motilitás csökkenése (teljes paranteralis táplálás, égésbetegség, hasi műtét, gépi lélegeztetés, 

opiát-sedatio, diabetes, idős kor). TPN esetén elmarad az étkezést követő cholecystokinin (CCK) 

stimuláció, a koncentrált epe pang 

● Epehólyag ischaemia (shock, atherosclerosis, pressor-kezelés, szívelégtelenség, immunvasculitis) 

● Immunsupresszió (diabetes, veseelégtelenség, immunsupressiv kezelés, AIDS) esetén Salmonella-sepsis 

és CMV infekció állhat a háttérben. 

● Epeúti obstructio külső hatás miatt (metastasis, lymphydenomegalia) 

● Haematogen szórás (endocarditis, pneumonia, pyelonephritis) 

● Direkt abdominalis infekció (duodenitis, peritonitis) ráterjedése 

Tünetek: occult sepsis + jellegtelen tünetek (émelygés, hányás, láz), esetleg jobb oldali felhasi fájdalom, 

sárgaság. 

Dg: • fvs↑, We↑, AP↑, sebi enyhén↑; Dg: bakteriológiai mintavételek CT, UH: epehólyagfal >4 mm, 

pericholecysticus folyadék, UH-os Murphy-jel 

Kezelés: Empirikus AB-s kezelés (ceftriaxon+metronidazol v. carbapenem v. piperacillin+tazobactam), és 

mielőbbi sebészeti sanatio.  

Szövődmények: epehólyag gangraena, epehólyag necrosis, perforatio, MOF. 

 

III./12.8.2. Epeúti vérzések 

 
Hemobilia: epeutakból eredő vérzések, ritkák, jobb bordaív alatti fájdalom, sárgaság mellett occult vagy 

masszív felső gastrointestinalis vérzést eredményeznek. Leggyakrabban a. hepatica pseudoaneurysma sérülése, 

vagy daganatok (esetleg iatrogenia pl. ERCP) okozzák. Duodenoscopia és (CT) angiographia igazolja a 

kórképet. Th: selectiv art. hepatica embolisatio vagy nyitott sebészeti műtét. 
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Megjegyzés 

A mesenteriális 

ischaemiák kezdeti 

stádiumban gyakran 

tünetszegényen 

zajlanak,  mire 

diagnózishoz 

jutunk, gyakran már 

elkéstünk. 

 

 

Az elhalt 

bélszakasz hossza 

és a kollaterális 

hálózat határozza 

meg a lezajlás 

 

III./12.9. Mezenteriális ischaemia, trombózis 
  

A tananyag célja eme magas időfaktorú és a mai napig is igen magas mortalitással járó 

megbetegedés ismertetése. 

 

III./12.9.1. Definíció 
 

Az akut mesenteriális ischaemia (AMI) egy olyan tünetegyüttes, melyet  a zsigeri erek 

elzáródása vagy csökkent véráramlása okoz  és amely ischaemiához, idővel pedig 

bélelhalásához vezet.   

 

III./12.9.2. Anatómia 
 

A hasi aorta 3 páratlan zsigeri verőere látja el a gyomortól a végbélig a tápcsatorna szerveit 

vérrel. A truncus coeliacus a gyomrot, a májat, a lépet, és a hasnyálmirigyet, az 

a.mesenterica superior a Vater-papillától kezdődően az egész vékonybélrendszert és a 

vastagbelet a flexura lienalisig, az a. mesenterica inferior a vastagbél bal felét az ampulla 

rectiig látja el. A 3 főtörzset collateralis hálózat köti össze. 

 

III./12.9.3. Etiológia 
 

1.A mesenteriális artériák thrombosisa (kb. 20-30%-ban fordul elő a rendszerint már 

megelőzően kialakult krónikus szűkület területén) 

2.A mesenterális artériák akut emboliája (az akut elzáródások kb. 50-70%-áért felelős, 

ebből 90%-ban az embolus az a. mesenterica superiort zárja el) 

3.A v. mesenterica  thrombosisa (a mesenteriális infarktusok kb. 10%-át okozzák) 

4. Nonokkluzív betegségek okozta mesenteriális ishaemia (az esetek  kb.10-30%-ban) 

 

Táblázat 

 

III./12.9.4. Klinikum  
 

Az AMI általában akut hasi katasztrófa képében jelentkezik. Jellemzője, hogy a panaszok 

erőssége  nincs összhangban a szegényes fizikális lelettel. A kórkép ½-2 óra alatt alakul ki, 

majd kb.12 óra aránylag panaszmentes intervallum után a panaszok ismét fokozódnak, 

ekkor megjelenhet paralyticus ileus, peritonitis, shock képe (ilyenkor a bélrendszeren már 

irreversibilis elváltozások alakulnak ki).                                                                                        

Hasi fájdalom: ez a beteg fő panasza. Jellemző a fájdalomra, hogy heves, diffúz, 

folyamatos, néha görcsös. A fájdalom kezdetben  jelentkezhet étkezés után, intermittálóan 

(angina abdominalis) is.  

Hányinger, hányás, émelygés: gyakran kíséri.                                                    

Hasmenés: gyakran előfordul, lehet véres (bélmucosa necrosisa, málnazselészerű), de ez 

már csak egy későbbi időszakban jelentkezik. 

 

III./12.9.5. Diagnosztika 
 

1.Anamnézis 

Prediszponáló tényezők: idősebb életkor, gyakran visszatérő, progrediáló, étkezés utáni 

hasi fájdalom, szívbetegségek (coronaria betegség, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció) 

keringési elégtelenség (a zsigeri szervek hypoperfundáltak) ,hypertonia, diabetes mellitus, 



gyorsaságát és 

mélységét. 

 

A diagnózist 

sokszor csak műtét, 

vagy sectio során 

állapítják meg!                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

A labor leletek nem 

jellegzetesek! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

Megjegyzés 

Hosszadalmas 

vizsgálatokra 

nincs idő! 

Ha felmerül a 

mesenteriális erek 

érelzáródása és a 

bélinfarktus 

gyanúja, 

exploratív 

laparotomia 

elvégzése javasolt! 

 

Fontos 

Prognózis A beteg 

életkora, a 

kísérőbetegségek és 

az ischaemiás 

bélszakasz hossza 

mellett a prognózist 

lényegében a 

műtétig eltelt idő 

szabja meg! 

 

 

hypercholesterinaemia (arteriosclerosisra hajlamosító betegségek) digitáliszkezelés 

(vasospasmus a splanchnicus területeken!), splenectomia, septicus hasi műtét, rectum 

amputatio vagy aorta aneurysma műtétet követően.  

2.Laborvizsgálatok 

Leukocitózis vagy balra tolt vérkép: az esetek többségében előfordul (>50%).     

Hematokrit: kezdetben igen gyakran emelkedett a hemokoncentráció miatt, később a 

gasztrointesztinális vérzés miatt csökkenhet.                                                  

Szérum amiláz: mérsékelten emelkedett lehet (~50%).                                                           

LDH (laktát - dehidrogenáz) emelkedett, érrekonstrukció vagy bélrezekció után az  újabb 

bélelhalás jelzője lehet (szenzitivitás: 96%, specificitás: 60%)                             

Májenzimek (főleg SGOT) szintje emelkedett lehet.                                               

CK (kreatin- foszfokináz) emelkedett lehet                                              

Metabolikus acidózis jelei, laktátszint emelkedett 

3.Képalkotó és egyéb vizsgálatok  

Natív hasi röntgen: paralitikus ileus formájában mutatkozik. Gázbuborékok jelenhetnek 

meg a portális keringésben, ez jellegzetes, de késői jel. 

Hasi UH: álló bélkacsok, szabad hasi folyadék.                                   

Hasi visceralis erek Doppler vizsgálata: kimutatja a keringés jelenlétét vagy hiányát a 

visceralis erekben. Sokszor a belek gáztartalma miatt nem kivitelezhető  

Selectiv mesenterialis angiographia: egy specifikus, de rutinszerűen nem végzett vizsgáló 

módszer.                                                                   

CT vizsgálat: kimutatja az érelzáródást és a bélfal ödémáját   

CT angiographia: szenzitivitás 71-96%, specificitás 92-94%  

MRI/MRA:  egy specifikus,szenzitív vizsgálat de rutinszerűen nem végzett vizsgáló 

módszer.                                                                                                                                                                          

Colonoscopia: a vastagbelet érintő elhalást kimutathatja, de nagy a perforatio veszélye.                                                           

Exploratív laparoscopia: nem csak vizsgáló módszer. 

 

III./12.9.6. Therápia   
                                                                                                                               

Alapelv: Az érelzáródás megszüntetése konzervatív vagy sebészi úton.  

1.Gyógyszeres kezelés                                                                                            

Értágítók, széles spektrumú antibiotikum korai adása, antikoagulálás (heparin), 

angiographia során a helyben hagyott katéteren keresztül beadható értágító gyógyszerek 

(pl. papaverin), trombolízis (korai fázisban jön csak szóba, vérzésveszély!)                                                                                                                      

Szükséges emellett a vitális paraméterek mielőbbi stabilizálása (parenteális folyadék, 

oxigén, vér, fájdalomcsillapítás,  acidózis korrekciója, stb.). 

2.Nem műtétes beavatkozás                                                                            

Percutan angioplastica: csak bizonyos esetekben alkalmazható, technikailag nehéz, magas 

restenosis ráta (20-50%) 

3.Műtét                                                                                                                               A 

műtétre kerülő esetek 90%-ban az elzáródás az arteria mesenterica superior szintjén van. A 

truncus coeliacus teljes elzáródása kb. egy óra alatt halálhoz vezet, az arteris mesenterica 

inferior gazdag collateralis keringése miatt inkább krónikus colitist okoz, így ezek az 

esetek rikán kerülek műtétre. 

Műtéti lehetőségek: 

1. Embolectomia± bélrezekció  

2. Thrombendarterectomia+ foltplasztika 

3. Vascularis reimplantatio 



 

Megjegyzés 

 

A túlélést a 

permanens szöveti 

károsodás 

megelőzése javítja 

a legjobban!                        

A korai dg. 

felállításában 

segíthet az 

angiográfia, 

exploratív  

laparotomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Irodalom 

4. Bypass műtét 

5. Elhalt bélszakasz rezekciója 

6. "Second look" műtét: az előző beavatkozások után 24-48 óra múlva, amennyiben az 

elhalt és ép bélszakasz határa nem volt biztonságosan megítélhető.  

Az első két módszernek csak az első 2-3 órában van eredménye. 

A diagnózis felállítása, valamint a beteg sorsa a klinikai tünetek részletes analízisén alapul. Szűnni 

nem akaró, 2–3 óránál tovább fennálló komoly hasi panaszok esetén – ha a natív hasi röntgen, ill. a 

hasi UH-vizsgálat segítségével egyéb etiológiára nem jutunk – a sürgős laparotomia lehetőségét 

kell mérlegelnünk.                                                                                                                

A mesenteriális infarktus halálozása napjainkban - a sebészi technikák fejlődése, adekvát 

kezelés mellett is - igen magas  (60%-90%). Az akut tünetegyüttes kíséretében zajló akut 

mesenterialis ischaemia (AMI) egy sürgős beavatkozást igénylő betegség, amelynek 

kezelése a kiváltó októl függően lehet gyógyszeres ill. műtéti. A sürgető időfaktor miatt a 

megfelelő specificitással, ill. szenzitivitással rendelkező angiográfiára általában nem kerül 

sor, a gyakorlatban a gyors sebészi megoldás jelenthet kurációt.  

 

 

 

http://emedicine.medscape.com/article/191451-overview  

http://www.uptodate.com/contents/acute-mesenteric-

ischemia?source=search_result&search=mesenterial+ischaemia&selectedTitle=1~150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés 

 

Tipikus tünetek (hasi 

övszerű vagy hátba 

sugárzó fájdalom, 

hányás) emelkedett 

szerum amiláz, lipáz 

 

III./12.10. Acut pancreatitis 
 

Az akut pancreatitisek széles tünettant mutatnak. Két gyakori formája: 

● interstitialis pancreatitis: gyakoribb, enyhe lefolyású, állományi oedéma 

kialakulásával jár, carentia, folyadékpótlás mellett gyorsan rendeződik, 

intenzív ellátást többnyire nem igényel.  

● acut nekrotizáló pancreatitis (ANP): jellemzője a súlyos intra és 

peripancreaticus zsírszövetnecrosis, és vérzés, korán kialakuló szervi 

diszfunkciók (shock, ARDS, veseelégtelenség) és szövődmények, magas 

mortalitás (20-30%). 

 

Etiológia: 

 

Acut pancreatitis etiológiája 

Gyakoribb okok 

● alkoholabúzus (35-40%) 

● epeúti megbetegedések (35-40%), leggyakrabban epeúti kövesség  

● idiopátiás (10-15%) 

● ERCP (1-5%)  

Ritka okok 

● hypercalcaemia (hyperparathyroidismus, D-vitamin túladagolás, TPN) 

● hypertrigliceridaemia (>20 mmol/l, fiatal férfiak, lipaemiás szérum) 

● tumor 

● mechanikus okok (trauma (1-2%), posztoperatív állapot, pancreas divisum) 

● fertőzések (vírus, Mycoplasma pneumoniae, TBC, Salmonella, 

Campylobacter, Ascaris) 

● vasculáris (vasculitis, SLE, TTP, atheroma, shock) 

● gyógyszerhatás (sulfonamidok, valproát, furosemid, kortikoszteroid, 

hydrochlorothiazid, metronidazol stb.) 

● mérgezések (metanol) 

 

Patogenezis, patomechanizmus: 

Az ANP pontos patomechanizmusa nem ismert, a legelfogadottabb elmélet az 

autodigeszciós elmélet.  

1. Etiológiai tényezők kiváltotta ductalis nyomásfokozódás  2. acinus sejtek sérülése  

3. aktív intracelluláris tripszin felszabadulás  4. beindul a sejtek önemésztése  5. 

acinus sejtek tartalma kiszabadul  vazoaktív anyagok (növelik az érpermeábilitást 

 oedémaképződés  aktiválódott enzimek (elasztáz, lipáz, foszfolipáz-A) 

fokozatosan bontják a környezetüket, mely vérzéseket, 10-20%-ban sejtnekrózisokat 

hoznak létre. A kialakuló nekrózisok kezdetben sterilek, azonban a bélbaktériumok 

migrációja következtében 40-70%-ban felülfertőződnek.  

 

Klinikai tünetek:  

● hányinger, hányás, haspuffadás, övszerű hasi vagy hátba sugárzó fájdalom 

mely intenzitásában egyre erősödik majd continua jellegű 

● haemorrhagiás bőrelváltozások (ecchymosis) a haemoperitoneum jelei 

periumbilikálisan (Cullen-jel), valamint a has két oldalán lumbális 

magasságban (Grey-Turner-jel ) 

● icterus (pancreasfeji oedema obstructiós icterust okozhat) 

● aspecifikus tünetek (sepsis, septicus shock → subfebrilitás, láz, hypotonia, 



szintekkel 

egyértelműen 

alátámasztja az akut 

pancreatitis 

diagnózisát. 

 

 

A malignus ANP-k 

többségében nincs 

magas pancreas 

enzimkiáramlás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tachycardia,tachypnoe) 

 

Diagnosztika: 

labor: szérum, vizelet, hasűri-, mellűri folyadék amiláz, lipáz szintje ↑ 

● amiláz > 3x emelkedés + típusos hasi fájdalom általában = pancreatitis 

(korán emelkedik, általában 3 nap alatt normalizálódik, 10-30%-ában 

nincs amiláz emelkedés acut pancreatitisben) 

● lipáz: nagyobb specificitás, de kevésbé szenzitív (később emelkedik >24 

óra után, de tartósan magas (>2 hét) marad  

● CRP, PCT: az első 48 órában az állapot súlyosságának megítélésére, 

későbbiekben a nyomonkövetésre, esetleges septicus szövődmények 

korai észlelésére javasolt 

● Egyéb laborok VC, TG, és chol, LDH, máj és vesefunkciók, vérkép 

Képalkotók: 

● kontrasztos CT: a necrosis általában csak a tünetek megjelenését követő   

48 órával válik láthatóvá. Korai (48 órán belüli alap) CT vizsgálat sepsis, 

vagy szövődmények korai kialakulása esetén javasolt, egyébként az első      

6 napban CT vizsgálatot csak diagnosztikai bizonytalanság esetén 

szükséges végezni. MRI a CT  alternatívája lehet. 

● hasi UH: kevésbé specifikus (choledocholitiasis mint etiológia 

kimutatható, esetleg szabad hasi folyadék látható) 

● UH- vagy CT-vezérelt finomtű biopsia (FNA): pancreas nekrózis esetén, 

valamint ha a tünetek nem javulnak mikrobiológiai vizsgálat céljából 

javasolt 

● mellkas röntgen: szövődmények kimutatására (atelectasia, Fleischner 

csík, mellkasi folyadék, ARDS) 

 

Score rendszerek, prognosis: 

Az ANP 20-30%-os mortalitásának harmada az első héten kialakuló szervi 

diszfunkció miatt következik be. A szervi diszfunkciók több, mint 50%-ban az első 

48 órában alakulnak ki. A korai intenzív terápia lehetővé teszi a komplikációk korai 

észlelését, a megfelelő szupportív terápiát, ezáltal jelentősen javíthatja a súlyos ANP 

mortalitási mutatóját.  

A korai felismerés, intenzív osztályos felvétel szükségességének mérlegelése 

szempontjából kielemelt szerepe van a különböző pontrendszerek (Atlanta-

kalsszifikáció, Ranson, Glasgow (Imrie-kritériumok), Balthazar-beosztás, APACHE 

II, SAPS II, SOFA) alkalmazásának felvételkor, és az első 48 órában többször. 

 

BALTHAZAR-

BEOSZTÁS  

(CT 

VIZSGÁLATON 

ALAPULÓ SKÁLA) 

      

Súlyossági fok  Pontszám 

(Balthazar) 
CT súlyossági 

index = súlyossági 

fok + nekrózis 

pontszám 

     

A: normál pancreas 0 pontszám Szövődmény 

(%) 

Mortalitás 

(%) 

   

B: oedémás pancreas 1 0-3 8 3    

C: gyulladt pancreas és/vagy 

peripankreatikus zsír 
2 4-6 35 6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: egy extrapankreatikus 

folyadékgyülem 
3 7-10 92 17    

E: több extrapankreatikus 

folyadékgyülem 
4     

Nekrózis pontszám 

 

     

Nincs nekrózis 0     

Nekrózis < pancreas egyharmada 2     

Nekrózis > pancreas egyharmada, 

de < fele 
4     

Nekrózis > pancreas fele 6     

 
 

RANSON 

SCORE 

       

Felvételkor   Összpont Halálozás    

 Kor > 55év 1 

pont 
0-2 < 1% enyhe   

 Fehérvérsejtszám > 

16000/mm
3
 

1 

pont 
3-4 ~ 15% 

súlyos 
  

 Glükóz koncentráció >11 

mmol/l 

1 

pont 
5-6 ~  50%    

 Laktát-dehidrogenáz (LDH) > 

350 U/l 

1 

pont 
> 6 ~ 100%    

48 órával a 

felvételt 

követően 

      

 Hematokrit esés > 10% 1 

pont 

    

 Karbamid emelkedés >1,8 

mmol/l (>5 mg/dl) 

1 

pont 

    

 Folyadékhiány > 6 liter 1 

pont 

    

 Kálcium szint < 2 mmol/l (< 

8 mg/dl) (legrosszabb) 

1 

pont 

    

 PaO2 < 60 Hgmm (<8 kPa ) 

(legrosszabb) 

1 

pont 

    

 Bázis deficit > 4 mmol/l 

(legrosszabb) 

1 

pont 

    

Összesen  Σ     

 

Intenzív ellátás indikációja: 

A kimutatott súlyos ANP (CT verifikált) szervi diszfunkciók, illetőleg korán súlyos 

szövődmények kialakulását eredményezi, emiatt intenzív osztályos kezelést indokol: 

● korán kialakuló szervi diszfunkciók (shock: RR syst < 90 Hgmm, légzési 

elégtelenség: PaO2 < 60 Hgmm (ARDS), veseelégtelenség: folyadéktöltés 

után seCreat > 177 μmol/l) 

● gastrointestinalis vérzés (> 500 ml/24 óra),  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● DIC (PLT≤ 100.000/mm3, FDP > 80 μg/ml) 

● súlyos metabolikus zavar (pH<7,2). 

● Ranson ≥ 3 és az APACHE II. ≥ 8. 

 

Amennyiben a pontos diagnózis nem ismert, úgy az alábbiak függvényében 

mérlegelendő az intenzív osztályos felvétel: 

 

Felvételi  Klinikai benyomás, APACHE II ≥ 8, fenyegető szervi diszfunkció,  
BMI > 30, kétoldali, vagy izolált bal oldali pleuralis folyadék  

24 órás  Klinikai benyomás, APACHE II ≥ 8, Ranson > 3, CRP > 150 mg/l, fennálló vagy 

fenyegető szervi diszfunkció, folyamatos folyadékresuscitatios igény 

48 órás  Klinikai benyomás, Ranson > 3, CRP > 150 mg/l, fennálló, illetve fokozódó 

szervi diszfunkció, folyamatos folyadékresuscitatios igény 

 
 

Terápia: 

 

I. GYÓGYSZERES, ÉS EGYÉB KONZERVATÍV TERÁPIA: 

 

1. Többszervi elégtelenség megelőzése: folyadékresuscitatio. Mivel a pancreas 

vérátáramlása csökken  folyadékkiáramlás az interstíciumba, peritonealis térbe  

haemokoncentráció, mikrocikrulációs zavar  a pancreasnecrosis fokozódik. 

Megelőzés: korai adekvát folyadékresuscitatio (akár 250-300 ml/h az első 48 

órában). Ha 48 óra alatt a haematokrit értéket a bőséges folyadékbevitel mellett sem 

sikerül mérsékelni, rossz prognózis várható.  

2. Táplálás - a pancreas nyugalomba helyezése: 

Táplálás szempontjából a legfontosabb cél a pancreas exokrin működésének 

minimalizálása. Javasolt jejunalis tápszondán keresztül történő enterális táplálás. 

Amennyiben a beteg nem tolerálja az enterális táplálást, úgy - bár a totál parenterális 

táplálás septikus szövődményeinek száma magasabb, mégis - TPN-t javasolt 

alkalmazni.  

Immunonutrició:a glutamint (legalább 7 napig 5 mg/ttkg/nap iv.), arginint, 

nukleotidokat és omega-3, többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó enterális 

táplálás szignifikánsan csökkenti az infekciós szövődmények gyakoriságát a 

standard enterális tápláláshoz képest. 

3. Fájdalomcsillapítás 

Fájdalom  szimpatikus tónusfokozódás  keringési redisztribúció  splachnikus 

hypoperfúzió  bél motilitása csökken, mucosa permeabilitása fokozódik  

septikus szövődmények száma nő. 

Megelőzés, kezelés: folyamatos, adekvát fájdalomcsillapítás. Amennyiben annak 

kontraindikációja nincsen, úgy thoracalis (Th 5-10) epiduralis (EDC) 

fájdalomcsillapítás javasolt lokálanesztetikummal. Ha az EDC nem kivitelezhető, 

intravénás ópiátterápia (petidin) javasolt, mely szükség szerint NSAID-okkal 

(CAVE: veseelégtelenség!), anxiolitikumokkal, paracetamollal kombinálható. 

4. Thromboprofilaxis, ulcusprofilaxis 

5. Szoros glükózkontroll – inzulinterápia (5<VC<8 mmol/l) 

6. Antimikróbás kezelés: 

Az aktuális hazai ajánlás sem a szelektív dekontaminációt, sem a szisztémás 

antibiotikum és antimikotikum profilaxist rutinszerűen nem javasolja. Súlyos állapotú 

betegeknél, 30%-ot meghaladó nekrózis esetén carbapenemek alkalmazása előnyös 

lehet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

A felülfertőzött, 

antibiotikus kezelésre 

nem reagáló 

nekrotizáló pancreatitis 

mortalitása műtét 

nélkül 30-80%, 

műtéttel 7-30%-ra 

csökkenthető. 

Antibiotikus terápia indokolt:  

● pancreas nekrózis fertőződésekor (klinikai állapotromlás, mint SIRS, 

MODS, vagy infekcióra utaló laborparaméterek (ismételten kialakuló, 

vagy ≥ 20%-kal emelkedő leukocytaszám, CRP ≥ 20%-kal,            

PCT ≥ 2 ng/ml emelkedik). 

● igazolt cholecystitis, cholangitis esetén 

 

7. Szervi elégtelenségek kezelése (vesepótló kezelés, lélegeztetés) és egyéb 

szupportív kezelések (elektrolit és metabolikus háztartás zavarainak rendezése) 

 

8. Akut pancreatitis + hasi fájdalom + szerum triglicerid > 40 mmol/l → 

plazmaferezis indokolt 

 

9. Gyulladáscsökkentők, így TNF-blokád (infiximab) alkalmazása esetében további 

tapasztalatgyűjtés szükséges. Aktivált protein C (APC): súlyos infektálódott akut 

pancreatitis esetén (szervi elégtelenségek) a vérzés veszélyét, műtét szükségességét 

mérlegelve használata szóba jön. 

 

II, SEBÉSZI: 

 

A műtéti terápia számos esetben vitatott.  

1. infektált nekrotizáló pancreatitis: korábban az infektált nekrotizáló pancreatitis 

egyértelmű műtéti indikációt jelentett, ma azonban fertőzött pancreas nekrózis esetén 

amennyiben a beteg általános állapota megengedi, nem mutatja súlyos sepsis 

tüneteit, megkísérelhető először a célzott antibiotikus terápia sebészi beavatkozás 

nélkül is (UH vagy CT vezérelt tűbiopsziával mikrobiológiai mintavételt követően).  

 A műtét optimális ideje a nekrózis demarkációja, mely általában a betegség kezdetét 

követő 2-3. héten következik be. Általános ajánlás a nyílt (necrectomia, drainage) Az 

öblítés 3-6 (12) liter hyper- vagy isosmolaris káliummentes oldattal történik. A 

behelyezett drének a műtétet követő 2-3. héten távolíthatók el.  

Steril nekrózis esetén a műtéti beavatkozás az infekció veszélyét fokozza, ezáltal a 

mortalitást is növeli, így nem javasolt. 

2. Tályog kialakulása az acut pancreatitist követő 3 - 4. héten jellemző. Sebészi 

drainálása javasolt. 

3. Elzáródásos sárgaság, epeúti és/vagy pancreas vezetékben lévő obstrukció esetén 

korai ERCP javasolt, a felvételt követő 24 órán belül, a tünetek megjelenését követő    

72 órán belül. Ennek kapcsán szükség esetén további intervenció jön szóba (EST, 

kőextrakció, stent implantáció).  

 

Az acut pancreatitis korai sebészeti szövődményei: ileus, peritonitis, hasűri 

vérzések, intra- vagy extrapancreaticus tályog, sipolyok, hasi kompartment 

szindróma. 

Hasi hasi kompartment szindróma: intraabdominális nyomás > 20 Hgmm, szervi 

diszfunkció progresszív tünetei észlelhetők, és dekompresszió után javul a szervek 

működése mérséklődik a szervi diszfunkciók mértéke. Hasi kompartment szindróma 

kialakulása esetén javasolt a hasi nyomás csökkentése (ascites lebocsátása, kolloid-

ozmotikus nyomás növelése, TEC használata, szükség esetén sebészi 

decompresszió). 

 

Késői sebészeti szövődmények: pancreas pseudocysta, chronicus pancreatitis 

 

 

Acut nekrotizáló 

panreatitis (ANP) 

  



ajánlott kezelési 

stratégiája 

 

Kezelés az első 

 48 órában 

 

Kezelés 48 óra után 

 

Kezelési szempontok  

7 nap után 

● Folyadék 

reszuszcitáció (250-

300 ml/ó)  

● Fájdalomcsillapit

ás – TEDC vagy 

folyamatos iv  

● Carentia  

● 5<VC<8 mmol/l  

● táplálás – 

jejunalis tápszondán át 

enterális táplálás 

elindítása    (10-30 

ml/ó)  

● TPN elindítása 

szükség szerint 

● szervi 

elégtelenségek 

kezelése 

(ASRDS:lélegeztetés, 

sz.e vesepótló kezelés) 

● thrombo- és 

ulcusprofilaxis  

● antibiotikum: 

biliáris eredet esetén – 

antibiotikum; ERCP, 

EST  

● folytatni az első            

48 órában elkezdett 

terápiát  

● táplálás felépítése, 

elsősorban enterális 

úton, szükség esetén 

parenterális 

kiegészítéssel  

TPN, ha enterális 

táplálás lehetetlen  

● immunonutrició  

● fennálló szervi 

elégtelenségek, 

állapotromlás, 

kiterjedt pancreas 

nekrózis esetén 

profilaktikus 

antibiotikum adása  

● Állapottól függő 

agresszivitású monitorozás, 

gyógyszeres terápia, 

beavatkozások  

● Állapotromlás esetén 

kontroll vizsgálatok infekcióra 

vagy szövődményekre 

összpontosítva (fvs, PCT, 

mikrobiológia, kontrasztos CT, 

FNA).  

● Infectios tünetek, eltérés 

esetén  

● antibiotikumváltás  

● drenázs  

● sebészi beavatkozás: 

necrectomia  

 

1. Oh's Intensive Care Manual 2009. 

2. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve: Súlyos heveny 

hasnyálmirigy gyulladás intenzív terápiás kezelése 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./12.11. Hasmenés 
 

Hasmenéses állapotokkal az intenzív ellátásban két esetben találkozhatunk. Egyrészt akkor, amikor a hasmenés 

következtében súlyos exsiccosis, hypovolaemiás állapot, mely sürgős beavatkozást igényel. Másik esetben, 

mikor az intenzív osztályon kezelt betegnél hasmenés jelentkezik. Ebben az esetben is fontos a megfelelő 

kivizsgálás és kezelés, hiszen a hasmenés a folyadék- és elektrolit háztartás felborulásához, lokálisan kialakuló 

fertőzésekhez vezethet, illetve a nem megfelelő táplálás a terápia elhúzódását okozhatja. 

Definíció  

Hasmenésről beszélünk, amikor egy nap alatt 3-5 alkalommal, vagy mennyiségre több, mint 300-500 ml 

folyékony széklet ürül.  

Felosztás: 

Lefolyás szerint: 

akut (<14 nap),  

perzisztáló (>14 nap)  

krónikus (<30 nap).  

Etiológia alapján: 

1. Fertőzések: 

Vírusok, baktériumok, protozoonok által okozott megbetegedések. Ide sorolható a bakteriális toxinok 

(S.aureus, C.perfringens) által okozott ételmérgezés is. 

Ebbe a csoportba tartozik az antibiotikum-asszociált Clostridium difficile által okozott pseudomembranosus 

colitis. 

2. Iatrogén: 

Gyógyszerek (antibiotikumok, citosztatikumok, hashajtók) alkalmazásával összefüggő hasmenés. 

Enteralis nutríció felépítésénél használt tápszerek ozmotikus terhelést jelenthetnek. 

3. Maldigestiohoz vezető betegségek: 

● hasi műtéteket követően (pl.:gastrectomia) 

● epesavvesztő-szindróma 

● exokrin pancreaselégtelenség. 

4. Malabsorptiohoz vezető betegségek: 

● laktázhiány 

● glutén allergia 

● a bélrendszer vér-és nyirokáramlási zavarai 

5. Idült gyulladásos bélbetegségek: 

● Crohn-betegség 

● colitis ulcerosa 

6. Hormonális eredet:  

● hyperthyreosis 

● carcinoid 

● diabeteses autonom neuropathia 

 

A hasmenés az intenzív osztályon általában akutan lép fel, az egyik leggyakoribb  gasztrointesztinális 

szövődmény. A fent felsorolt kiváltó okok közül a következők fordulnak elő legtöbbször: 

● Antibiotikumok (főleg cephalosporinok, fluorokinolonok) alkalmazásával összefüggő Clostridium 

difficile által okozott pseudomembranosus colitis. Az antibiotikum kezelés mellett kialakuló diarrhoea 

15-20%-ban C.difficile fertőzés mutatható ki.  

● Intenzív osztályos betegek kétharmadánál az enteralis táplálás felépítése során gyakran  jelentkezik 

hasmenés, főleg, ha ezzel egyidejűleg antibiotikum terápiában is részesül a beteg. A tápszerek 

(különösen a magas laktóz- és zsírtartalmú tápok) ozmotikus terhelést okozhatnak. A bakteriális 

kontamináció a beadott tápszeren keresztül ritka. A bolus adagolás tűnik „fiziológiásnak”, de az a 

tapasztalat, hogy ez nagyobb megterhelést jelent.  Azoknál a betegeknél, akik korábban nem 

táplálkoztak kielégítően, illetve parenteralis táplálásban részesültek, a kialakult boholy atrophia, és a 

csökkent mucosalis enzimaktivitás miatt az enteralis táplálást fokozatosan kell felépíteni. A tápszereken 

kívül az enteralisan adott gyógyszerek is vezethetnek diarrhoeához, mivel összetevőik (magas szorbitol, 



illetve laktóztartalom) ozmotikus terhelést jelenthetnek  

● Maldigestio alakulhat ki bizonyos hasi műtétek után, az enteralis nutrício felépítése során. Így 

cholecystectomia, pancreatectomia, gastrectomia után, illetve rövid bél szindróma esetén jelentkezhet 

még hasmenés. 

● A bélrendszer véráramlási zavara miatt intestinalis ischaemia alakulhat ki. Ez előfordulhat bizonyos 

műtétek után (pl.: abdominalis aorta aneurysma műtétek), de ugyanígy bélischaemia kialakulásához 

vezethetnek sokkos állapotok a szimpatikus tónusfokozódás és keringés centralizáció miatt. 

● A gasztrointesztinalis rendszerből származó vérzés esetén nagymennyiségű véres széklet ürülhet. 

Diagnózis 

Klinikai megjelenés: 

Fontos a széklet mennyiségének, minőségének a megfigyelése. Nagymennyiségű, híg, bűzös széklet C. difficile 

fertőzés jele lehet. Véres széklet (hematochezia) utalhat gasztrointesztinalis vérzésre, illetve intesztinalis 

ischaemiára. Lázas állapot infekciót jelezhet. 

A fizikális vizsgálat során erős fájdalom, illetve peritoneális tünetek megléte esetén sebészi konzílium 

megfontolandó. 

Laboratóriumi vizsgálat: 

Elsődleges az elektrolitok (Na, K, Cl) ellenőrzése, illetve vérgáz vizsgálattal az aktuális metabolikus állapot 

felmérése. Véres széklet ürülése esetén vércsoport meghatározás és vérképvizsgálat is végzendő. Székletből 

tenyésztésre, férgek, illetve protozoonok kimutatására mintaküldés lehetséges, de ritkán szükséges. Fontos 

viszont székletmintából C.difficile toxin meghatározása. 

Képalkotó vizsgálatok: 

Akut has képénél szükséges lehet natív hasi röntgen vagy hasi CT-vizsgálat, melyen ischaemiára utaló jelek, 

toxikus megacolon kimutatható. Endoszkópos vizsgálat vérzésforrás keresésénél választandó. 

Kezelés 

Oki terápia: 

A hasmenést kiváltó betegség diagnosztizálása és kezelése, melyről adott fejezetekben részletesen lesz szó. 

Tüneti terápia: 

Elsődleges a folyadékpótlás, leginkább infúzió formájában. Az aktuális ionháztartástól függően különböző 

elektrolittartalmú oldatok használhatóak. Súlyos hasmenésnél, illetve folyadékpótlásra nem szűnő metabolikus 

acidosis fennállása esetén bikarbonát adható. 

Alkalmazhatóak bélperisztaltikát gátló szerek (pl.:loperamid). Görcsös hasi fájdalom esetén esetleg 

spazmolitikumok adhatók. 

Antibiózishoz kapcsolódó hasmenésnél probiotikumok adása megfontolandó. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./12.12. E-learning teszt  
 

1. A hasüregi tályogra mi nem jellemző? 

Akadályozza az immunrendszert a kórokozó eliminálásában 

Akadályozza az antibiotikumot a kórokozóhoz való eljutásban 

Gyakori a spontán gyógyulás 

Izolálja a gócot a szervezet többi részétől 

 

2. Vastagbél perforáció során milyen kórokozók kerülnek a hasüregbe? 

Kizárólag Gram pozitív 

Vegyes flóra (aerob, anaerob) 

Kizárólag Gram negatív 

Kizárólag anaerob 

 

3. Hasi kompartment szindrómáról beszélünk, ha a hasüregi nyomás 

nagyobb mint 10 Hgmm 

nagyobb mint 12 Hgmm 

nagyobb mint 15 Hgmm 

nagyobb mint 20 Hgmm 

 

4. A hasi kompartment szindróma esetén melyik állítás nem igaz? 

az intracraniális nyomás csökken 

a véna portae áramlása csökken 

a mesenteriális artériák áramlása csökken, vénás nyomása nő 

emelkedik a pleurális nyomás 

 

5. Stresszulcus esetén 

csak sebészi megoldás jön szóba 

mindig történjen endoscopos vérzéscsillapítás 

minél korábban állítsunk be protonpumpa gátló kezelést 

várható a spontán gyógyulás 

 

6. Clostridium difficile fertőzés kimtatására elsődlegesen ajánlott módszer  

széklet tenyésztés 

vérben ellenanyag kimutatása 

clostridium toxin kimutatása (friss székletből) 

direkt kenet vizsgálata 

 

7. Az akut májelégtelenség főbb kritériumai: 

sárgaság, coagulopathia, encephalopathia 

magas májenzimek, alacsony albumin 

alacsony thrombocytaszám, májnagyobbodás 

magas lactat szint, hypoglykaemia 

 

8. Acut acalculosus cholecystitis etiológiája 

primer bakteriális infekció 

epeúti elzáródás okozta gyulladás 



primeren epehólyag keringészavara, ischaemia, necrosis, secunder bacterialis fertőzéssel 

a besűrűsödött epe pangása által okozott gyulladás 

 

9. Akut necrotizáló pancreatitis esetén nem igaz 

elsődleges a pancreas nyugalomba helyezése, megfelelő fájdalomcsillapítás, folyadékpótlás, jejunalis táplálás 

mindig elsődleges a sebészi feltárás 

műtétet csak a necrosis demarkációját követően (2-3 hét múlva) végezzünk 

epeúti obstructio esetén sürgősséggel történjen endoscopos sphyncterotomia 

 

10. Ulcus vérzés esetén alkalmazott omeprazol/pantoprazol kezelés javasolt ideje (80 mg bólus után 

folyamatosan adagolva 8 ml/h ütemben) 

12 óra 

24 óra 

36 óra 

72 óra 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

III./13.  Endokrin betegségek 
 

A fejezet célja elsősorban az endokrin krízisállapotok ismertetése. Az orvostudomány 

fejlődésével az endokrin betegségek diagnosztikája és kezelése is sokat változott, a 

klasszikus krízisállapotokkal ritkán találkozunk. A krízisállapotok tünetei sajnos nem 

eléggé specifikusak, az intenzív osztályra felvett pácienseknél számos más kórállapot is 

hasonló eltéréseket produkál. A hormonális rendszer zavarainak diagnosztikája így 

sokszor késve történik meg. 

Az endokrin zavarok körébe tartoznak a népbetegségnek számító diabetes mellitus akut 

kisiklásai. A gyakoriságuk és súlyosságuk miatt ezen eltérésekkel kiemelten 

foglalkozunk.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

„A föld népessége körében egy friss, 2010-

ben végzett felmérés alapján a  

20–79 éves korosztályban 285 millió 

cukorbeteg volt. 2030-ra  várhatóan  

439 millióan lesznek. 

Magyarországon a közelmúltban elvégzett 

reprezentatív felmérés eredményei alapján a 

20–69 éves korosztályban 7,47% volt a 

cukorbetegség előfordulási gyakorisága. 

A cukorbetegek 90%-a 2-es típusú 

diabetesben szenved.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: a hiperglikémiát kezelnünk kell 

cukorbetegnél és a nem cukorbetegnél is. 

A vércukor célértékekben sincs 

különbség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./13.1.  Diabetes menedzselése az intenzív 

osztályon 
 

E fejezetben nemcsak a diabetes, hanem a hiperglikémia intenzív 

osztályos menedzselésével is foglalkozunk. A cukoranyagcsere 

akut, súlyos zavarait (hiperglikémiás ketoacidosis, hiperglikémiás 

hiperosmolaritás) a következő fejezet tárgyalja. 

 

Világszerte, így Magyarországon is növekszik a cukorbetegek 

száma.  A diabetes számos betegség rizikófaktora, a cukorbetegek 

a populációban észleltnél jóval nagyobb arányban találhatók meg 

az intenzív osztályra felvettek között. 

Egy vizsgálatban kórházba felvett betegek 38%-ánál észleltek 

hiperglikémiát, és csak  26% volt az ismert cukorbeteg. Egy 

másik vizsgálat az intenzív osztályra felvettek 28%-át találta 

cukorbetegnek. A cukorbetegeknél nagyobb arányban alakul ki 

intenzív osztályos kezelést igénylő megbetegedés, ennek ellenére 

a gyógyulási arányuk azonos a normoglikémiával felvettekével. 

Ez alól az akut koronária szindrómás és a szívsebészeti betegek 

kivételek. Kiemelkedő jelentősége van annak a felismerésnek, 

hogy a nem cukorbetegek hiperglikémiája önálló rizikófaktora a 

morbiditásnak, míg a cukorbetegeké nem. 

A hiperglikémia okának súlyos, kritikus megbetegedésekben a 

stressz reakciót tartják. Erről részletesen a „Metabolizmus” 

fejezetben már szó esett. 

A neuroendokrin válaszból kiemelendő a szinte azonnali 

katekolamin produkció, melynek hatásai: a máj glukóz 

produkciója nő; az insulin elválasztás csökken; a kontrainzuláris 

hormonok (pl: glucagon, glükokortikoid) termelése és az 

inzulinrezisztencia fokozódik. A hiperglikémia rontja az 

immunrendszer működését. Károsítja a celluláris immunitást, a 

fehérvérsejtek intracelluláris baktericid aktivitásának, a 

makrofágok, monociták kemotaxisának, fagocitosisának 

csökkentésével. 

A hiperglikémia keringési hatásait vizsgálva a vérnyomás 

emelkedését, a viszkozitás növelését, a natriuretikus peptid szint 

emelkedését, arritmiák kialakulását találták, bizonyították az 

iszkémiás prekondíció hiányát. 

Az 1990-es évektől számos tanulmányban vizsgálták a 

hiperglikémia káros hatását. Egyértelművé vált a normoglikémia 

morbiditást, mortalitást csökkentő hatása a szívsebészetben, 

miokardiális infarktusban, stroke-ban, koponya sérültekben. 

Elsősorban a nosocomiális infekciók száma csökkent 

drasztikusan. 

2001-ben Van den Berghe és munkatársai meglepő tanulmányt 

jelentettek meg. Szigorú vércukor kontrollal (4,4 és 6,1 mmol/l 

között  tartották)  a mortalitás 34%-os,  a  sepsis 46%-os, a 

dialysis 41%-os, a transfusio 50%-os, a critical-illness 

polyneuropathia       44%-os csökkenését írták le intenzív 

osztályos betegeken.  

Későbbi tanulmányok már nem tudták igazolni a szigorú 

normoglikémiára törekvés hasznosságát, biztonságosságát a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: az altatott, lélegeztetett beteg sem 

jelez mellkasi fájdalmat, tehát 

indokolatlan ritmuszavar, 

dekompenzáció esetén gondoljunk akut 

coronaria szindrómára. 

 

Fontos: „A KNP (kontrasztanyag 

nefropátia) veszélye jelentősen nő a 

vesefunkció beszűkülésével párhuzamosan, 

különösen, ha azt diabetes nefropátia (DN) 

okozza. Már kisfokú szérum kreatinin 

emelkedés és mérsékelt GFR csökkenés   

(<60 ml/perc/1,73 m
2
)  is rizikótényezőként 

értékelendő, a  

30 ml/perc/1,73 m
2
 alatti GFR pedig igen 

nagy kockázatot jelent. 

hipoglikémiák előfordulásának gyakoribbá válása miatt, egyes 

források a mortalitás növekedését is leírták.  

Nincs ma sem konszenzus a vércukor célértéket illetően, sőt a 

hiperglikémia definíciójában sem súlyos betegségekben. 

Intenzíves körülmények között nem tarthatók a diabetológusok 

által meghatározott diabetes definíciók, mivel az éhgyomrúság 

többnyire nem értelmezhető, orális glukóz terhelés nem 

végezhető, a  random módon meghatározott >11,1 mmol/l-es 

szintnél alacsonyabb vércukor értéket is kezeljük inzulinnal. 

Ami az ajánlásokban közös az a vércukor felső értékének a 

határa, 10 mmol/l-t  ne haladja meg intenzív ellátás során. Az alsó 

határokra az ajánlások 5 és 7 mmol/l között szórnak. Jelenleg is 

folynak e tárgyban nagy esetszámú vizsgálatok, a konszenzusra 

várva minden intézetnek saját célértéket kell meghatároznia. 

  

III./13.1.1. A hiperglikémia kezelése 

 

Általános szabályként elmondható, hogy intenzív osztályra 

kerüléskor az orális antidiabetikumokat alkalmazását szüneteltetni 

kell. Az is ritka, hogy az eredeti insulin beállítást tarható meg. 

Általában gyors hatású szubkután insulint alkalmaznak „több 

részre osztva”. A súlyos, kritikus állapotú betegeknél a 

mesterséges táplálással párhuzamosan folyamatos iv kezelés 

szükséges (Kezdeti infúziós sebesség: 1-es típusú diabetes-ben 

0,5 E/ó, 2-es típusban 1 E/ó). 

Nincs egységesen elfogadott protokoll, az irányelveket azonban 

az alábbi példa is szemlélteti (Forrás: Hirsch és munkatársai): 

 

Vércukor 

mmol/l 

Teendő 

<3,9 Insulin perfusor leállítása 30 percre. Szükség esetén 

40% glükóz adása, majd kontroll vércukor 

meghatározás. Ha a szint eléri az 5,5 mmol/l értéket, 

az insulin adása folytatható 0,5 E/ó sebességgel 

3,8-6,6 Csökkentjük az insulint 0,3 E/ó-val. 

6,7-10 Nem változtatunk 

10-13,3 Növeljük az insulin adást 0,3 E/ó-val 

13,4-16,6 Növeljük az insulin adást 0,6 E/ó-val 

>16,6 Növeljük az insulin adást 1 E/ó-val 

 

Az első 6-8 órában óránként, majd 2-4 óránként ellenőrizzük a 

vércukrot. Instabil betegeknél óránként kontroll javasolt. 

Párhuzamosan 5-10 g/h glukózt adható, kiegészítve kálium 

pótlásával. 

 

III./13.1.2. Hiperglikémia jelentősége az intenzív 

osztályon 
 

Ha intenzív osztályra felvételkor hiperglikémiát észlelünk, a 

következő lehetőségek adódnak: 

● Ismert cukorbeteg 

● Fel nem ismert cukorbetegség 

● Nincs anamnesztikus adatunk. 



Kacsdiuretikum ill. mannit adása kerülendő 

a kontrasztanyag adását közvetlenül 

megelőzően és azt követően.  

A nem-steroid gyulladásgátló, ill. ismerten 

vesetubulust károsító szerek 

(aminoglycosid, vancomycin, cisplatin, 

amphotericin) 

alkalmazását lehetőleg  

l24 órával a vizsgálat előtt le kell állítani. 

Rendszeres furosemid adását nem kell 

szüneteltetni a vizsgálat előtti napon, csak a 

megelőző12 órában. 

A cél a beteg dehidrálásának elkerülése a 

vizsgálat előtt. 

 

 

 

● Nem cukorbeteg. 

Több szempontból is fontos a hiperglikémia eredetének 

felderítése: 

:Cukorbetegeken a típusos szövődményeit kell keresnünk 

(befolyásolják a kivizsgálást és a terápiát) 

● Az 1-es típusú cukorbetegséghez egyéb autoimmun 

betegségek is társulhatnak (pl: Basedow-kór, Hashimoto-

thyreoiditis, Addison-kór, gluténszenzitív enteropátia). 

● A 2-es típusú cukorbetegekre jellemző az insulin 

rezisztencia, az elhízás, a hypertonia, gyakoribbak a 

makrovasculáris szövődmények. 

Fontos: 

● A macroangiopatiára jellemző aterosclerotikus 

szövődmények - mint stroke, koronária sclerosis, perifériás 

érbetegségek, gangréna stb. – mivel nem diabetesre 

specifikus elváltozások, nem jelentenek hiperglikémia 

esetén sem feltétlenül diabeteses eredetet. 

● A nem cukorbetegek hiperglikémiája nem okoz diabetesre 

jellemző szövődményeket.  

 

Bár különböző gyakorisággal, de a szövődmények bármely 

típusban jelentkezhetnek. Ezek: a diabetes specifikus 

mikroangiopátia és a nem specifikus makroangiopátia. 

 

Mikroangiopátiás szövődmények 

● A retinopátia diabetica súlyosabb formája korábban a 

fibrinolysis kontraindikációja volt, ma már nem szerepel a 

kritériumok között. 

● A neuropátiás szövődmény érintheti a szomaticus 

innervációt, és az autonom idegrendszert is. Az előző 

komoly panaszokat okozhat a betegnek (pl. fájdalom), 

intenzíves szempontból azonban az utóbbi bír nagyobb 

jelentőséggel. A neuropátia diabetica jelentőségét 

elsősorban a kardiális tünetei adják. Okozhat QT 

megnyúlást, indokolatlan tahikardiát, ortosztatikus 

hipotoniát, különböző ingerképzési- és vezetési zavarokat, 

vagy súlyosabb esetben fixált, terhelésre nem fokozódó 

szívfrekvenciát. A fájdalom nélküli miokardiális 

iszkémiák- silent iszkémiák- jelentős részét is ez okozza. 

● A gastrointestinális autonom neuropathia, melynek 

tünetei a gyomorürülés zavara, hasmenés, székrekedés, 

inkontinencia, az intenzíves beteg enterális táplálását 

nehezíti meg.  

● Intenzív osztályon nagy jelentőséggel bír a nefropátia 

diabetica. 

A cukorbetegek 10-30 %-ának alakul ki veseszövődménye, 

és az eleve károsodott vesefunkciót tovább ronthatja 

bármilyen eredetű sokk, hipovolémia, kontrasztanyag, 

nefrotoxicus gyógyszer. Intenzív osztályon vesepótló 

kezelésben részesülők jelentős hányada cukorbeteg. 

A makroangiopátia okozta aterosklerosis jellemzően 

kardiovaszkuláris szövődményekkel jár (koronáriák-, 

cerebrovaszkuláris artériák-, alsó végtagi artériák szklerosisa). 

 



Összefoglalva: 

● Legyen az intézetnek saját protokollja a hiperglikémia 

kezelésére. 

● Insulin (gyorhatású) perfusor használatával tartsuk az előírt 

határok közt a vércukor értékeket. Ne használjunk orális 

antidiabetikumot. 

● A vénás insulin felezési ideje 4-5 perc, hatása 45 perc 

múlva megszűnik. Intravénás insulinról subcutánra történő 

áttérésnél, utóbbit fél órával a perfúzor leállítása előtt 

adjuk be. 

● Tisztázzuk lehetőleg a diabetes típusát, keressük a 

szövődményeket. Ha nincs a kórelőzményben diabetes, a 

HbA1c meghatározásának segítségével képet nyerhetünk 

az elmúlt hetek cukoranyagcsere állapotáról. 

● diabeteses nefropátia esetén fontoljuk meg, feltétlen 

szükséges-e kontrasztanyagos képalkotó vizsgálat, tudjuk-

e helyettesíteni a nefrotoxicus gyógyszereket.* 

● diabeteses neuropátiánál kiemelt fontosságú az EKG 

monitorozás. Iszkémiás jelek, ritmuszavar esetén mellkasi 

panasz nélkül kérjünk necroenzim vizsgálatot. Figyeljünk 

a QT-t nyújtó gyógyszerekre. 

● A gyomorürülés zavara esetén adjunk metoclopramidot, 

erythromycint, próbálkozzunk postpyloricus táplálással. 

● Különös gonddal figyeljünk a só-, vízháztartásra, 

rendszeresen ellenőrizzük a vesefunkciót. 

● Cukorbeteg „ismeretlen” láza esetén gondoljunk az alsó 

végtagi gangrénára, esetleg osteomielitisre. 
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Fontos 

 

A diabéteszes coma félrevezető 

elnevezés,  

a diabéteszes krízisállapotoknál  

az eszméletlenség nem 

diagnosztikus kritérium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./13.2. Diabeteses comák: hyper-/hypoglycaemiás állapot 
 

Diabetes mellitusban szenvedő betegnél az abszolút vagy relatív 

inzulinhiány komplex anyagcserezavarhoz vezethet, melyet az orvosi 

köznyelv gyakran coma diabeticumnak hív. Az elnevezés azonban 

félrevezető, mert a kórkép viszonylag ritkán jár a szó szoros értelmében 

vett kómával, eszméletlen állapot hypoglicaemia miatt gyakrabban fordul 

elő. A fejezetben ezért diabeteses krízisállapotokként foglaljuk össze a 

cukorbetegséggel közvetlen kapcsolatban álló, akut, életveszélyes 

állapotot eredményező kórképeket. Patofiziológia és terápia szempontjából 

három csoportot különítünk el: hyperglicaemiával és hyperosmolaritással 

járó eltérések; súlyos hypoglicaemia; diabeteses laktát acidosis. 

 

III./13.2.1. Hiperglicaemiás, hyperosmolaris eltérések 
 

Ebbe a csoportba tartozik a diabteses ketoacidosis és a hypcerglicaemiás, 

nem ketoacidotikus zavar. 

 

III./13.2.1.1. Patogenezis 

 

Deiabeteses ketoacidosisban az abszolút inzulinhiány és az antiinzuláris 

hormonok emelkedő szintje hyperglicaemiához és ketoacidosishoz vezet. 

A hyperglicaemia legfőbb oka a gluconeogenesis, melyet a glicogenilisis 

és a csökkenő perifériás glükózfelvétel tovább ront. A gluconeogenesishez 

a proteolisis szolgáltat megfelelő mennyiségű alapanyagot.  

Inzulin hiányában a jelentősen fokozódó lipolisisből származó acetil-CoA 

nem lép be a citromsav ciklusba, hanem a májban primeren acetecetsavvá 

kondenzálódik, majd az acetecetsavból képződik a többi ketontest (aceton, 

illetve a béta-hidroxivajsav, mely kémiailag nem is keton, így az elnevezés 

itt is téves). Normálisan a béta-hidroxivajsav/acetecetsav arány 3:1, de 

ketoacidózis során 6:1-től 12:1 arányig emelkedhet. A ketontesteket 

(vizelet gyorsteszt!) gyakran nitroprussid rekcióval határozzák meg, mely 

csak a ketonokat mutatja ki, a béta-hidroxivajsavat nem, így tévesen 

negatív eredményt adhat. 

A súlyos metabolikus acidózis azonban csak korlátozott mértékben hat a 

központi idegrendszerre. A vér-agy gát a hidrogén és a bikarbonát ionra 

alig átjárható, az agy relatíve védve van a szérumban megfigyelhető 

ionváltozásoktól. A diabeteses ketoacidosisban szenvedő betegek gyakran 

éberek, vagy ébreszthetőek az extrém alacsony szisztémás pH ellenére.  

Paraliticus ileus és a gyomor paralisise gyakori kísérőjelensége a 

diabeteses ketoacidosisnak (hasi fájdalom: „pseudoperitonitis diabetica”). 

A hyperglicaemia osmoticus diuresishez vezet, mely súlyos dehydratiót, 

prerenális veseelégtelenséget okozhat. A hyperglicaemia miatt az 

extracellularis tér osmolaritása emelkedik, a sejtek dehidrálódnak. 

Elhúzódó hyperosmolaritás kompenzatorikus folyamatokat indít 

intracellularisan, emelve a sejten belüli osmolaritást, csökkentve a további 

dehydratiót. A hyperglicaemia gyors rendezéskor a sejtek csak lassan 

képesek reagálni, átmenetileg az intracellularis osmolaritás meghaladhatja 

az extracellularis értéket, mely sejten belüli ödémaképződéshez 

(agyödéma!) vezethet.  

A hyperglicaemia gyulladásos reakciókat is elindíthat, fertőzés hiányában 

is proinflamamtorikus citokinek termeléséhez vezethet, mely a fokozott 

thrombosis hajlamot magyarázhatja. A folyadékpótlás és az inzulinterápia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 órán belül normalizálja a korábbi eltéréseket. 

A diabeteses ketoacidosis során jelentős káliumvesztés lép fel. Az 

acidosis, az inzulinhiány és a fehérje katabolizmus eredményeként kálium 

lép ki a sejtekből az extracellularis térbe. Az osmotikus diuresis, valamint 

a dehydratio miatt fokozódott aldoszteron aktivitás eredményeként 

jelentős káliumvesztés történik a vesén keresztül. Ezt súlyosbítja a hányás 

miatt elvesztett kálium. Az acidosis, dehydratio és veseelégtelenség 

mértékétől függően a betegeknél felvételkor magas, normális vagy 

alacsony szérum káliumérték mérhető. A terápia megkezdését követően 

azonban mindenképpen hypocalaemiára és káliumpótlásra készülhetünk 

fel. 

Bár a kezeletlen diabeteses ketoacidosisos betegekben a szérum 

foszfátszint normális, vagy enyhén emelkedett, a szervezet foszfátraktárai 

jelentősen csökkentek (átlagosan    1-3 mmol/ttkg foszfáthiány). A 

foszfáthiány és a vörösvértestek oxidatív metabolizmusának gátlása 

következtében a vvt-k 2,3-DPG szintje csökken. A 2,3-DPG szintjének 

csökkenése a hemoglobin-oxigén disszociációs görbét balra tolja, melynek 

eredményeként a hemoglobin jobban köti az oxigént és nehezebben adja le 

a szöveteknek. Ezzel szemben az acidosis a görbét jobbra tolja (Bohr-

effektus), elősegíti az oxigén szöveteknek történő leadását, így szöveti 

hypoxia az alacsony 2,3-DPG szint ellenére sem jön létre. 

A hyperosmolaris, nem ketoacidotius zavar patogeneise kevésbé tisztázott. 

A ketoacidosissal ellentétben itt csak relatív inzulinhiány áll fenn, a 

fennmaradó endogén inzulin secretio elegendő a lipolisis és ketogenesis 

gátlásához, de nem képes megakadályozni a vércukorszint emelkedését. 

Acidosis hiányában a folyamat lassabban zajlik, a hyperglicaemia és a 

dehydratio foka sokkal magasabb, mint diabeteses ketoacidosisban.  

Bár a patogenezis alapján a ketoacidosist az 1-es típusú, míg a 

hyperosmolaris, nem ketoacidoticus kisiklás 2-es típusú diabetesre 

jellemző, egyes népcsoportokban a ketoacidosis a 2-es típusú diabetes első 

manifesztációjaként is jelentkezhet. 

 

III./13.2.1.2. Kiváltó okok 

 

A hiperglikémiás krízis a diabétesz első tünete is lehet. A leggyakoribb 

kiváltó ok azonban a fertőzés. Az infekciókhoz hasonlóan minden akut 

stressz megemeli az inzulinigényt. Az anyagcserezavar kialakulásához 

azonban rossz kríziskezelés is szükséges, a beteg nem korrigálja 

megfelelően a beadandó dózist. A rossz betegcompliance akut 

stesszreakció nélkül is hyperglicaemiás krízishez vezethet (szándékosan 

elhagyott inzulin, diéta be nem tartása). Az inzulinpumpák bevezetésekor 

a pumpa kimerülése is gyakran ketoacidosist okozott. A technika 

fejlődése, a betegek jobb oktatása az akut anyagcsere kisiklás 

gyakoriságának csökkenését eredményezte. 

Hyperglicaemiás, hyperosmolaris állapot kialakulását ágyban fekvő illetve 

idős betegeknél a folyadékbevitel zavara (nem képes inni vagy nincs 

szomjúságérzet) is elősegítheti.   

 

III./13.2.1.3. Diagnosztika 

 

A hyperglicaemiás krízisállapot tünetei: 

● Anamnézisben poliuria, polidypsia, csökkenő testsúly 

(diagnosztizálatlan 1-es típusú diabetesben) 

● Hyperglycaemia, osmoticus diuresis, dehydratio (nyaki vénák, 

bőrturgor) majd anuria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos  

 

Míg a fiatalok és a felnőttek 

extrém terápiaformákat is jól 

tolerálnak, az időseket és a 

gyermekeket a hipotóniás oldatok 

túlzott használata már 

veszélyeztetheti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

Felvételkor észlelt hipokalémia 

esetén inzulint  

a káliumszint normalizálásáig 

nem szabad adni! 

 

 

 

 

 

● Szomjúságérzet (idős betegeknél hiányozhat) 

● Tudatzavar, nyugtalanság; coma csak az esetek 10 %-ban 

● Tachycardia 

● Hyperventilatio (elsősorban agyödéma és ketoacidosis esetén) 

● Pseudoperitonitis diabetica (ketoacidosis esetén) 

● Emelkedett amilázszint 

● Hypo/hyper/normocalaemia (csak a szérumban mérve) 

● Acidosis, vasodilatatio (ketoacidosis esetén),  

● Hányinger, hányás 

A diabeteses ketoacidosis és a hyperglicaemiás, nem ketoacidoticus 

kisiklás jellegzetes laboreltéréseit az 1. és 2. táblázat tartalmazza.  

 

III_13_12_fejezet_1_táblázat 

III_13_12_fejezet_2_táblázat 

 

A hiperglicaemia a legfontosabb tünet. A gluconeogenesis mértékétől és a 

laborvizsgálatot megelőzően adott inzulin dózisától függően ketoacidosis 

esetén felvételkor találkozhatunk közel normális vércukor értékekkel is. A 

fehérvérsejtszám többnyire emelkedett, 25 G/l feletti értékek azonban már 

infekcióra utalnak. 

 

III./13.2.1.4. Kezelés   

 

A hyperglicaemiával, hyperosmolaritással járó diabeses krízisállapotok 

kezelése 3 fázisra osztható: rehydratio; inzulinterápia; homostasis lassú 

rendezése. 

A rehydratio hatásai: 

- Makro-, és mikrocirculáció rendeződik 

- Cerebralis funkciók javulnak 

- Vércukorszint csökken (hígulás, illetve beinduló osmoticus diuresis 

miatt) 

- Diuresis nő 

- Exracellularis tér expanziója 

- Inzulinrezisztencia csökken 

- Megindul a ketontestek lebontása 

Alkalmazott folyadékdózis: 10-20 ml/ttkg 0,9%-os NaCl oldat az első 

órában, majd 300-500 ml/h sebességgel. Makromolekulát tartalmazó 

infúzió csak sokkos keringés esetén indikált. A dehidráció teljes 

megszüntetése 30-60 óra alatt történjen meg. Hypernatraemia esetén 

(Na
+
>155 mmol/l) 0,45%-os NaCl oldat is adható. Amennyiben a korrigált 

szérum nátrium koncentráció (Korrigált Na
+
= mért Na

+
+(ΔGlükóz 

(mg/dl)/42) normális vagy magas, úgy fenntartó terápiának 0,45%-os 

NaCl infúzió is adható (gyermekeknél csak 4-6 óra elteltével). 

Az inzulinterápiával a kezdeti folyadékreszuszcitáció hatásai miatt 

célszerű a diabeteses ketoacidosis kezelésének második órájáig várni. A 

kezelés célja a ketogenesis és gluconeogenesis teljes gátlása, a 

vércukorszint 5 (3-8) mmol/l-es óránkénti csökkentése és a pH kb. 0.03-as 

óránkénti növelése. Az ajánlott dózis 0.1 E/ttkg/óra folyamatos intravénás 

infúzió formájában. Míg felnőtteknél egyes források 0,1 E/ttkg bólus 

alkalmazását is javasolják, gyermekeknél az agyödéma veszélyének 

növekedését okozhatja, így adása nem javasolt. Amennyiben elérjük a 15-

16 mmol/l-es szérum glükóz koncentrációt, 5%-os cukoroldat alkalmazása 

válik szükségessé. 8 mmol/l alatti vércukorértékeknél 10%-os 

cukoroldatot adhatunk, az inzulin dózisát 0.05 E/ttkg/órára kell 



 

 

 

Fontos 

 

Agyödémára hajlamosít a túlzott 

rehidráció és a vércukor illetve az 

extracelluláris tér 

ozmolaritásának gyors 

csökkentése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

Ismeretlen okból eszméletlen 

beteg vizsgálatához a 

vércukorszint ellenőrzése is 

hozzátartozik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csökkenteni. Intermittáló subcutan inzulinadásra történő átállás a 

ketoacidosis megszüntetése illetve a vércukorszint normalizálódása után 

jön szóba. 

A gyors hatású inzulin analógok megjelenésével a sc. (1-2 óránkénti) 

adagolás az intravénás kezelés alternatívájaként újra szerepet kaphat a 

krízis kezelésében is. 

A káliumpótlást már a felső határérték elérésekor (5,2-5,5 mmol/l 

labortól függően)      el kell kezdeni. Az alkalmazott dózis 20-40 

mmol/óra, de nem lépheti túl a           0.5(-max.1) mmol/ttkg/óra adagot. 

Perifériás vénába 60 mmol/l-nél nagyobb koncentrációban káliumot adni 

nem érdemes a vénagyulladás veszélye és a fájdalom miatt.  

Bicarbonat adása két esetben indokolt: szisztémás súlyos hypercalaemia, 

és keringésmegingást okozó súlyos acidosis esetén. A megkezdett 

inzulinterápia leállítja a lipolisist és a ketontestek termelődését, a keringő 

ketontesteket pedig a máj lebontja. A lebontás során bicarbonat képződik, 

az acidosis spontán rendeződik. Az acidosis korrekciója csak pH<6,9 

esetén jön szóba, infúzióban adott 100 mmol NaHCO3- formájában. A 

bicarbonat terápia szövődményeit a sav-bázis háztartásról szóló fejezet 

részletezi. 

Szérum foszfátszint először az osmoticus diuresis, majd az inzulinterápia 

miatt csökken, mely izomgyengeség (szívizom, légzőizmok) és szöveti 

hypoxia veszélyét (2,3-DPG szint csökken) fokozhatja. Foszfát pótlásának 

kedvező hatását azonban nem sikerült igazolni. 

 

III./13.2.1.5. Szövődmények 

 

A hyperosmolaris hyperglicaemiás krízisállapotok kezelésének 

leggyakoribb szövődménye a hypoglicamia, illetve hypocalaemia. Az 

alacsony dózisú (1 E/ttkg/h helyett 0,1 E/ttkg/h) inzulinkezelés, a 

bicarbonat terápia indikációinak szűkítése ezen szövődmények 

előfordulását jelentősen csökkentette.  

A diabeteses ketoacidosis legsúlyosabb komplikációnak az agyödémát 

tekinthetjük. Felvételkor, vagy a kezelést követő 4-12 órán belül léphet fel. 

A halálozás legfőbb okát képzi a gyermekpopulációban. 

Patomechanizmusában agyi ischaemia/hypoxia, gyulladásos mediátorok, 

agyi vérátáramlás emelkedése, a sejtmembrán funkciójának károsodása, 

illetve extra/intracellularis osmoticus nyomáskülönbség (vércukorszint 

gyors csökkentése!) játszik szerepet.  

Tünetei: 

● Fejfájás 

● Papillaödéma 

● Bradycardia, vérnyomásemelkedés 

● Tudatzavar 

● Görcsök 

● Légzésleállás 

Terápiaként mannitol infúziót javasolnak, a tudtazavar és légzésleállás 

veszélye miatt gépi lélegeztetés válhat szükségessé. 

 

III./13.2.2. Hypoglicaemia 

 
Diabeteses betegeknél fellépő hypoglicaemia többnyire az alapbetegség 

kezelésének a szövődménye. A vércukorszint csökkenésében a 

gyógyszeres terápia hatására emelkedő inzulinszint mellett a 

védőmechanizmusok (glukagon, epinefrin produkció) hatékonyságának 



csökkenése is szerepet játszik. 

Diagnózis (Whipple-triász): 

- hypoglicaemiára jellemző tünetek 

- alacsony serum glucose koncentráció 

- tünetek a terápia hatására (vércukorszint normalizálása) rendeződnek  

A tüneteket két csoportra osztjuk: neuroglycopenia (agyi hypoglicaemia– 

fejfájás, szédülés, fáradtság, viselkedészavar, tudatzavar, görcsök, kóma); 

vegetatív reakciók (szimpatikus aktivitás nő – verejtékezés, tachycardia, 

gyengeségérzet, éhség, nyugtalanság). Elhúzódó hypoglicaemia 

irreverzibilis agykárosodáshoz vezethet. 

Terápia: intenzív osztályon elsősorban parenteralis glükózbevitel jön 

szóba. Glukagon adása kórházon kívül indokolt. Hosszú hatású 

inzulinkészítmények alkalmazása illetve szulfanilurea intoxicatio esetén 

folyamatos megfigyelés és kezelés indokolt az elhúzódó hypoglicaemia 

miatt  

 

III./13.2.3. Laktátacidosis 
 

A biguanid terápiával összefüggésben jelentkező laktátacidosist számos 

tankönyv meg sem említi a diabeteses krízisállapotok között. A kórkép 

ritka, de nagy (50% feletti) mortalitású megbetegedés. Magas dózisok 

(túladagolás) illetve veseelégtelenség hajlamosít a kialakulására. 

Patomechanizmusa nem teljesen tisztázott, a bélben akkumulálódva indítja 

el a fokozott laktát termelést. A klinikai képet a súlyos acidosis és annak 

szövődményei (hemodinamikai instabilitás!) uralják. Az alkalizálás 

sokszor hatástalan (magas dózisok szükségesek), kezelésként dialízis, 

illetve ennek folyamatosan alkalmazható alternatívái (CVVHF) indikáltak. 

 

 

Forrás: 

 

Hyperglycemic Crises in Adult Patients With Diabetes 

A. E. Kitabchi , G. E. Umpierrez, J. M. Miles, J. N. Fisher 

Diabetes Care, Volume 32, Number 7, July 2009 

 

Diabetic ketoacidosis in children and adolescents with 

diabetes. 

Wolfsdorf J, Craig ME, Daneman D, Dunger D, Edge J, 

Lee W, Rosenbloom A, Sperling M, and Hanas R. 

Pediatric Diabetes 2009: 10 (Suppl. 12): 118–133. 

 

Evaluation and Management of Adult Hypoglycemic Disorders: An 

Endocrine Society Clinical Practice Guideline 

P. E. Cryer, L. Axelrod, A. B. Grossman, S. R. Heller, V. M. Montori, 

E. R. Seaquist, and F. J. Service 

J Clin Endocrinol Metab, March 2009, 94(3):709–728 

 

Endokrin elégtelenségek heveny jelentkezése.  Endogén mérgezések. 

I. Pénzes, Cs. Hermann.  

Az aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve. Szerk: Pénzes I., Lencz 

L., 442-455, Alliter, 2003 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I_13_12_fejezet_1_táblázat 

Hiperglikémiás diabeteszes krízisállapotok laboreltérései 

  Ketoacidózis Hiperglikémiás nem 

ketoacidotikus kisiklás 

Glükóz (mmol/l) >11 * >33 

pH <7,3 >7,3 

HCO3
-
 (mmol/l) <15 >20 

CN (mmol/l) <14 >17 

Osmolalitas 

(mosm/kg) 
<320 >330 

Ketontestek a 

vérben 
>+3 Negatív vagy kevés 

Ketontestek a 

vizeletben 

Pozitív 1:2 

higításban 
Negatív vagy kevés 

Anion gap emelkedett normális 

*Általában >16,5 

mmol/l 
  

 

III_13_12_fejezet_2_táblázat 

A diabéteszes ketoacidózis súlyossági foka 

 pH HCO3
-
 (mmol/l) 

enyhe <7.3 <15 

közepes <7.2 <10 

Súlyos <7.1 <5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 

Cél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

Fogalmak:  

hyperthyreosis: pajzsmirigy által történt 

hormon túltermelés 

thyreotoxicosis: hyperthyreosis klinikai 

megnyilvánulása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

hyperthermia, tudatzavar, tachycardia 

együttesét okozhatja malignus 

neurolepticus syndroma (MNS), 

szerotonin-syndroma, septicus shock 

(neuroinfekció), antikolinerg szer, 

amphetamin vagy kokain túladagolása is 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./13.3. Thyreotoxicosis / Myxoedemás coma / 

kóros euthyreoid syndroma az intenzív osztályon 
 

A tananyag célja a ritka, de igen súlyos, magas mortalitású 

pajzsmirigy eredetű endokrin krízisek ismertetése.  

 

III./13.3.1. Anatómia-élettan-szabályozás 
 

A pajzsmirigyben található follicularis sejtek jód 

felhasználásával (felnőttek napi jódszükséglete 100-200 µg) 

termelik a trijód-thyronint (T3) és a thyroxint (T4). A 

pajzsmirigyhormonok a keringésben nagyrészt fehérjekötésben 

vannak jelen (a fehérjéhez nem kötött szabad hormonszintek: 

FT3 (össz T3 0,4%-a) és FT4 (össz T4 0,04%-a). A fehérjekötésért 

75%-ban felelős a thyroxinkötő globulin (TBG), a többi hormon 

szállítását a thyroxinkötő prealbumin (transthyretin) és az 

albumin végzi. A pajzsmirigy parafollicularis C sejtjei a Ca-

anyagcsere szabályozásában szerepet játszó kalcitonint 

termelnek. 

 

A pajzsmirigyhormonok közül a T3 az aktívabb hormon, de a T4 

hatása tovább tart és     T3-á alakulhat vissza csaknem 

valamennyi szövetben. A pajzsmirigyhormonok legfontosabb 

hatása a génexpresszió szabályozása, fejlődés (agy) és 

differenciáció serkentése. Fokozzák a katekolamin 

érzékenységet (sympaticotonia), fokozzák az anyagcserét 

(glikogenolysis, hyperglicaemia, lypolisis) a bélmotilitást. 

 

A hypothalamusban termelődő thyreotrop releasing hormon 

(TRH) és a hypophysisben termelődő thyreoidea stimuláló 

hormon (TSH) a hormonszintézis legfontosabb szabályozói 

negatív feedback mechanizmussal. 

 

III./13.3.2. Thyreotoxicus krízis („thyroid storm”) 
 

A thyreotoxicus krízis a thyreotoxicosis acut, életveszélyes 

formája. 10-30%-ban halálos, intenzív monitorizálást és kezelést 

igényel. Nincs specifikus laboratóriumi jele, de igen heves 

klinikai tünetek jellemzik. 

 

Ok: A krízisek általában fel nem ismert vagy elégtelenül kezelt 

hyperthyreosis (döntően Basedow-Graves kór, toxicus adenoma 

vagy toxicus multinodularis struma) esetén alakulnak ki, legtöbb 

esetben az alábbi precipitáló faktorok hatására: 

● infekció, és más súlyos intercurrens betegségek, pl. 

diabeteses ketoacidosis, cardiovascularis esemény 

● trauma, erős fizikai manipuláció (palpáció), embolisatio, 

● pajzsmirigyet érintő vagy egyéb műtétek (különösen nem 

euthyreoid állapotban) 

● terhesség, praeclampsia 

● gyógyszerhatás (amiodaron, jód tartalmú 

kontrasztanyagok, pajzsmirigy hormon túladagolás, vagy 

thyreostaticus–kezelés hirtelen megszakítása, 



 

Megjegyzés 

 

A thyreotoxicosis és a kialakult krízis 

(tachycardia, hyperthermia, tudatzavar) 

elkülönítését segíti a Burch and Wartofsky 

féle score értékelése. 

http://www.formatio-reticularis.de/burch-

wartofsky.html 

 

 

 

Fontos 

 

A kezelés specifikus kezelésből 

(hormonszintézis és hormonkiáramlás gátlása, 

perifériás hormonátalakulás és hatás gátlása) 

és nem specifikus kezelésből áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat 

 

heparin-kezelés, ASA, furoszemid hatására 

az FT4↑ (szabad hormonokat a 

fehérjekötésből leszorítják).  

lásd. III./13.3.4. „Kóros euthyreoid 

syndroma” fejezet 

 

előkészítetlen radiojód-kezelés). 

 

Klinikai tünetek: fokozott anyagcsere, fokozott katekolamin 

érzékenység, szimpatikus tónusfokozódás, vasodilatatio miatt 

alakulnak ki. Hyperthermia, tachycardia, tudatzavar esetén 

thyreotoxicus krízis lehetőségét ki kell zárni.  

 

[[1_kep_III_13_3_1_fejezet.jpg˙ 

felirat: 1. ábra: A hyperthyreosis és thyreotoxicus krízis tünetei]] 

 

Vizsgálatok: hormonvizsgálatok: alacsony TSH (norm: 0,3-3,0 

mU/l) 

magas FT4 (norm: 0,6-1,8 ng/dl), magas FT3 (norm: 2,2-5,5 

pg/ml). A hormonszintek nagysága nincs összefüggésben a 

thyreotoxicosis súlyosságával, a krízist a klinikai tünetek 

súlyossága határozza meg.  

További vizsgálati eredmények: kóros májenzimek, leukocytosis 

(lymphocytosis), hypocholesterinaemia, hyperglycaemia, 

hypercalcaemia (10%). 

 

Stádiumbeosztás: 

I. stádium: thyreotoxicosis klasszikus tünetei (tachycardia, 

tachyarrhytmia >150/min, hyperthermia, nyugtalanság, tremor, 

izomgyengeség, hányinger, hányás, dehidráció. 

II. stádium: I. stádium tünetei + tudatzavarok (somnolencia, 

stupor, pszichotikus tünetek, delirium) 

III. stádium: I. stádium tünetei + coma (esetleg keringési 

elégtelenség, mellékvesekéreg-elégtelenség) 

Kezelés 

Intenzív osztályon (szorosan monitorizálandó: keringési, légzési 

paraméterek, folyadék-elektrolit egyensúly, thermoregulatio, 

hormonszintek, vese- és májműködés, vérkép) 

 

Specifikus kezelés: 

1. Hormonszintézis gátlása thyreostaticumokkal. 1-2 órán 

belül gátolják a pajzsmirigyhormonok de novo szintézisét. 

● methimazol (MMI, Thiamazol® vagy Favistan® 40 

mg/amp) 80 mg iv bolus után 10 mg/óra. Ha megszűnt a 

hányás, hasmenés Metothyrin® folytatható (4x30 mg 

kezdeti telítés után 20 mg/nap fenntartó adagolás). 

Szoros vérképellenőrzés szükséges, agranulocytosist 

okozhat. Placentán átjut, terhességben ellenjavallt. 

● propylthyouracil (PTU, Propycil) 600 mg egyszeri adag 

után 4x150-300 mg. Fenntartó adag: 25-150 mg/nap. A 

PTU egyben gátolja a perifériás T4→T3 átalakulást, 

továbbá nem jut át a placentán, így terhességben is 

alkalmazható. Vízben nem oldódik, így csak enteralisan 

alkalmazható. 

● carbimazol 120-160 mg/nap 

 

2. Hormonkiáramlás gátlása nagy dózisú 

jódkészítményekkel. Legkorábban a thyreostaticus kezelés 

bevezetését követően 1 óra múlva alkalmazhatóak 

(amennyiben a thyreostatucumok előtt alkalmaznak nagy 

adag jódot, akkor a jód a tárolt hormonok mennyiségét 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

 

Tudatzavarok gyakoribb egyéb okait ki 

kell zárni, de hypothermia, hyponatraemia 

és tudatzavar esetén a 

pajzsmirigyfunkciókat ellenőrizni kell. 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Hypothyreosis gyakran autoimmun 

betegség következménye, ebben az esetben 

más szerv (mellékvese) autoimmun 

károsodása is jelentkezhet egyidejűleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolat 

 

Hyponatraemia esetén sópótlás csak igen 

súlyos esetben indokolt  

(seNa<115 mmol/l), hormonpótlás, 

vízmegszorítás döntően elegendő (lásd 

hyponatraemia, SIADH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

növelné). Dózis: 700-1500 mg/nap.  

Lugol oldat (3x10 csepp), K-jodid oldat (4x5 csepp), Na-

jodid (1-3 g/nap oralisan, 2x0,5-1 g iv), Intrajód (4-6 

amp/24 óra infúzióban). 

Alternatívaként (jódallergia) lítium-karbonát (Liticarb) 

4x300 mg/nap adható (szérumszint!). 

 

3. Sympaticolysis. béta blokkolókkal. (antagonizálják a 

pajzsmirigyhormonok perifériás hatásait, gátolja a perifériás 

T4→T3 átalakulást) 

● propranolol (4x80-120 mg/nap per os vagy 1 mg lassú 

10 perces bolus után    0,5-1 mg/óra). Cave: 

kontraindikációk! Amennyiben a tachycardia és 

sympaticotonia váltja ki elsődlegesen a súlyos 

szívelégtelenséget, adjuk. 

● esmolol (rövid hatású), kezdő dózis: 250-500 mg/kg majd 

50-100 mg/kg/perc folyamatosan 

● metoprolol (5 mg lassú bolus után 1 mg/óra iv) majd 

3x50 mg/nap per os 

Béta-blokkolók kontraindikációjakor, illetve terápiarezisztens 

esetben rezerpin   (4x2,5-5 mg im) adható, ami a katekolamin-

raktárakat kiüríti → hatás: hypotonia, hasmenés, sedatio. 

 

4. perifériás T4→T3 átalakulás gátlása corticosteroidokkal, 

egyben relatív hiányukkal is számolni kell (hypotonia!) 

Hydrocortison 3x100 mg iv vagy 2x4 mg dexamethason. 

 

Nem specifikus additív kezelés 

1. Folyadék-elektrolit zavarok korrigálása dextróz oldatokkal 

(súlyos dehidratio izzadás, láz, hányás, hasmenés 

hyperventillatio), magas energiatartalmú táplálás 

(hyperkatabolizmus), vitaminok, thiamin  

2. Sedatio (béta blokkolók, benzodiazepinek, chlorpromazin, 

haloperidol) 

3. Pitvarfibrillatio, szívelégtelenség esetén digitalizálás, 

anticoagulatio LMWH val (warfarinra érzékenyek) 

4. Testhőmérséklet kontrollálása (fizikális hűtés sedatio után, 

paracetamol) Cave: szalicilátok! 

5. Precipitáló tényezők kezelése (infekció esetén antibiotikum, 

amiodaron kezelés felfüggesztése stb.) 

6.  Ulcus és thromboprofilaxis, O2 kezelés, sz.e lélegeztetés 

(tudatzavar, szívelégtelenség) 

 

Keringő hormonok eltávolítása plazmaferezis, plazmacsere 

vagy szénfilteres haemoperfúzió segítségével. Ha a fenti 

kezelések hatására az I. stádiumban 24 órán belül nem 

következik be javulás, ill. neurológiai tünetek esetén már 

korábban is megpróbálható, tapasztalat kevés.  

 

III./13.3.3. Myxoedemás coma 

 
Pajzsmirigy működési elégtelenség miatt kialakuló súlyos, magas 

mortalitású (30-40%) életveszélyes állapot, a hypothyreosis 

klasszikus tünetei mellett hypothermia és tudatzavar 
jellemzik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

 

 

 

Irodalom 

 

Ok: fel nem ismert és hosszú időn át elégtelenül kezelt 

hypothyreosis. Emellett precipitáló                                      

faktorok gyakran fennállnak: 

● hideg környezet (téli hónapok) 

● idős kor, női nem (4-8x gyakoribb nőknél) 

● infekció ( főként légúti, húgyúti) 

● trauma 

● cardiovascularis (myocardialis ischaemia), 

cerebrovascularis betegség 

● gyógyszerhatás, toxicus hatások (anesztézia, 

sedatívumok, opioidok, lítium, alkohol) 

 

[[1_kep_III_13_3_2_fejezet.jpg˙ 

felirat: 1. ábra: A hypothyreosis és myxoedemás coma tünetei]] 

 

Vizsgálatok: hyponatraemia, hypothermia, hypercapnia mellett 

primer hypothyreosis esetén (leggyakoribb) TSH magas, 

FT4 alacsony, magas CK szint, anaemia, 

hypercholesterinaemia, hypoglycaemia 

 

Kezelés: Tudatzavar, hypothermia, légzési elégtelenség intenzív 

osztályon. a magas halálozás miatt                                                                                     

. 

   

1. Specifikus hormonpótló kezelés  

T4-kezelés L-thyroxinnal (enteralis felszívódás kezdetben 

rossz, így iv adagolás javasolt): 500 µg kezdő dózis után 100 

µg/nap iv. Amennyiben iv adagolás nem elérhető első nap 

3x50 µg per os majd 2x50 µg naponta. Adható T3 formájában 

is (liothyronin): 5-20µg iv majd 3x2.5-10 µg naponta.  

2. Társuló mellékvesekéreg-elégtelenség kezelése: ha 

hypadrenia nem zárható ki hydrocortison 3x100 mg i.v. (előtte 

vérvétel kortizolra, ACTH-ra). 

3. Supportív kezelés 

● Tudatzavar, hypoxia, hypercapnia, resp. acidosis esetén 

gépi lélegeztetés 

● Folyadék-elektrolitzavarok rendezése, cukoroldatok 

infúziója. Hyponatraemia esetén vízmegszorítás. 

● Hypotonia többnyire nem hypovolaemia következménye, 

így a hypadrenia megszűntetésével hormonpótlást 

követően a vérnyomás emelkedik, addig presszor-kezelés 

alkalmazható. 

● Lassú passzív melegítés (aktív melegítést ne alkalmazzuk, 

mert a vasodilatatio fokozza a hypotoniát, 

ritmuszavarokat generál) 

● Precipitáló tényezők (infekció) kezelése. 

● Sedatívumok, opioidok adása kerülendő (lassú 

metabolizmus) 

● ulcusprofilaxis, thromboprofilaxis 

 

III./13.3.4. Kóros euthyreoid syndroma, euthyroid sick 

syndrome (ESS)  

 
Kóros pajzsmirigy hormonszintek klinikailag euthyreoid (hypo- 

ill. hyperfunkciós tüneteket nem mutató) betegeknél nem 



pajzsmirigy eredetű szisztémás betegség (nonthyroidal illness) 

következtében. Megváltozhat a hormon-szekréció és a perifériás 

hormonképzés mértéke, a pajzsmirigyhormonok transzportja 

(hypoalbuminaemia, TBG-szint változás), metabolizmusa, 

degradatiója, clearence. 

● A leggyakoribb eltérés T3↓ T4→ TSH→: kevésbé súlyos 

krónikus betegségek (anorexia nervosa, cirrhosis hepatis, 

veseelégtelenség, autoimmun betegségek, malignus 

betegségek) okozzák,  

● súlyos állapotokban intenzív osztályos betegeknél 
(sepsis, diabeteses ketoacidosis, AMI, nagy műtétek, 

súlyos trauma (égés); mind a T3↓ mind a T4↓, a T4-szint 

csökkenés foka gyakran korrelál a kiváltó alapbetegség 

súlyosságával. 

● izolált T4↓ okozhatnak gyógyszerek (dopamin, steroid-

kezelés) 

● össz T4↑ ok: emelkedett TBG-szint: (chronicus hepatitis, 

terhesség) 

● FT4↑: heparin-kezelés, ASA, furoszemid (szabad 

hormonokat TBG-ről leszorítják) 

● Össz T4↑ és FT4↑ (károsodott T4→T3 konverzió) 

amiodaron, jód tartalmú kontrasztok okozhatják 

A fenti pajzsmirigyhormon eltérések reverzibilisek, a kiváltó 

alapbetegség gyógyulásával a hormonszintek normalizálódnak. 

Hormonpótlás csak valódi hypothyreosis esetén indokolt 

(TSH>20 mU/l valódi hypothyreosis valószínűsíthető és nem 

ESS). 

 

A pajzsmirigy működési zavarok miatt kialakuló krízisállapotok 

(thyreotoxicus krízis, myxoedemás coma) ritka, de magas 

halálozású, intenzív osztályos felvételt igénylő kórképek. A 

kríziseknek nincsenek specifikus diagnosztikai kritériumai, de a 

hormonvizsgálatok és a hormonhatások miatt kialakuló klinikai 

tünetek (thermoregulációs, cardiovascularis és tudatzavarok) 

segítik a döntést. 

Azonnali supportív kezelés és mielőbbi speciális kezelés 

jelentősen csökkentheti a mortalitást. A definitív kezelést 

endokrinológiai osztályon célszerű beállítani.  

1. Migneco A, Ojetti V, Testa A, De Lorenzo A, Gentiloni 

Silveri N.; Management of thyrotoxic crisis. Eur Rev Med 

Pharmacol Sci. 2005 Jan-Feb;9(1):69-74. Review. 

2. Nayak B, Burman K.; Thyrotoxicosis and thyroid storm. 

Endocrinol Metab Clin North Am. 2006 Dec;35(4):663-86, vii. 
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Megjegyzés: 

labordiagnosztikai  normálértékek: 

● PRC (plazma renin koncentráció): 

8-35 mU/l 

●  PRA (reggeli plazma renin aktivitás):       

1-4 ng/ml/h, 

0,8-3 nmol/ml/h 

● reggeli aldoszteron koncentráció 

5-30 ng/dl, 

40-830 pmol/l 

 

Megjegyzés: 

hypokalaemia, hypertonia hátterében 

renovasculáris zavarok (fokozott renin 

szekréció), valamint túlzott diuretikus 

kezelés is állhat 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

 

 

 

III./13.4. Conn-szindróma 
 

A tananyag célja a mineralokortikoidok túlzott termelődése 

okozta intenzív kórkép ismertetése.  

 

III./13.4.1. Anatómia-élettan-szabályozás 
 

Az aldoszteron (mellékvesekéreg (MVK) által termelt 

mineralokortikoid hormon) fokozza a nátrium-reabszorpciót, a 

kálium-ürítést, valamint szabályozza a hidrogén-ionok szekrécióját a 

vesében. 

A mineralokortikoid-tengely legfőbb szabályozói: 

● hyponatraemia, hypovolaemia, hypotonia hatására 

aldoszteron-szekréció↑ (RAAS) 

● hypervolaemia, pitvarok feszülése, BNP ↑ hatására az 

aldoszteron-szekréció↓ 

● hyperkalaemia hatására aldoszteron-szekréció↑ (direkt hatás a 

zona glomerulosa sejtjeire) 

● ACTH hatására aldoszteron-szekréció↑ 

Az aldoszteron hatásai: 

● Na
+
- és víz-reabszorpció 

● K
+
-szekréció  

● H
+
-szekréció 

 

III./13.4.2. Conn szindróma (primer 

hyperaldoszterinizmus) 
 

A zona glomerulosa sejtjeinek autonóm túlműködése (egy- vagy 

kétoldali MVK adenoma, carcinoma, hyperplasia talaján) primer 

hyperaldoszterinizmust eredményez.  

Tünetei:  
● hypertonia, hypertenzív krízis 

● hypo-, normokalaemia (következményes izomgyengeség) 

● Na
+
-, vízretenció (ödéma többnyire nem alakul ki, mert a 

szervezet pár nap alatt a spontán diurézis fokozásával átáll 

egy új egyensúlyi szintre) 

● (a fokozott H
+
-ürítés miatt) metabolikus alkalózis 

● GFR növekedés, fokozott albumin ürítés → 

hypalbuminaemia 

Diagnosztika:  

● labor: plazma renin koncentráció↓, plazma aldoszteron 

koncentráció↑ 

● képalkotó diagnosztika (UH, CT, MR) 

Kezelése: 

● oki: műtét (laparoscopos vagy nyílt adrenalectomia). 

Preoperatív hypertonia, hypokalaemia rendezésére 

mineralokortikoid antagonisták alkalmazásával 

elengedhetetlen. 

● tüneti: (cél: normokalaemia, normotonia)  

● aldoszteron-antagonisták:  

● spironolakton (25-200 mg/nap) 

● eplerenone (25-100 mg/nap): nagyobb szelektivitású, 



Irodalom kevésbé hat az androgén és progeszteron receptorokra 

● (amennyiben a beteg az aldoszteron-antagonistákat nem 

tolerálja, úgy)          K- spóroló diuretikumok: amilorid 

(2x5 mg), triamteren 

● hydrochlorothiazid, chlorthalidone: 12,5-25 mg/nap 

● ACE-gátlók 

● glükokortikodokkal kezelhető hyperaldoszterinizmus 

(genetikai vizsgálattal igazoltan): glükokortikodok: 

dexamethason (0,05-0,2 mg/ttkg) 

● Na
+
 bevitel megszorítása 

Primer hyperaldoszterinizmus esetén az intenzív terápiás kezelést a 

súlyos, életet veszélyeztető ionzavarok, hypertenzív krízis 

indokolják.   

 

 

1. Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, 2003. 

2. Clinical features of primary aldosteronism, Treatment of 

primary aldosteronism, William F Young, Jr, MD, Msc, 

www.uptodate.com 

3. Assays of the renin-angiotensin-aldosterone system in adrenal 

disease, Michael Stowasser, MD, www.uptodate.com 
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III./13.5. Akut és krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség 
 

A fejezet célja az akut és krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség 

etiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és kezelésének ismertetése. 

 

III./13.5.1. Anatómia – élettan – szabályozás 
 

A mellékvesekéreg három zónából áll: a legkülső, zona glomerulosa, a 

középső, zona fasciculata és a legbelső zona reticularis rétegekből. Háromféle 

hormont szintetizál: mineralokortikoidokat (aldoszteron és 

dezoxikortokiszteron) a zona glomerulosában,  glükokortikoidokat (kortizol és 

kortikoszteron) a zona fasciculatában és zona reticularisban, és androgeneket 

(dehidroepiandroszteron és androsztendion) a zona reticularisban. 

A kortizol a vérben 90%-ban fehérjékhez kötődik (corticosteroid bindig 

globulin, CBG  és albumin), és csak 10%-a van szabadon. A hypothalamus a 

corticotrop releasing hormonnal (CRH) stimulálja a hypophysis elülső 

lebenyének adrenocorticotrop hormon (ACTH) termelését, amely serkenti a 

mellékvesekéreg kortizoltermelését. 

A napi kortizolelválasztás: 20-30 mg, féléletideje a plazmában 60–90 perc. 

A májban metabolizálódik, glükuronoidként a vesén keresztül ürül. Circadian 

ritmus: a termelés minimuma éjfél után van, maximuma reggel felkelés előtt, 

6–8 óra között. A napi mennyiség 70%-a a reggeli órákban választódik el.   

A glükokortikoidok hatásai: glükoneogenezis serkentése, lipolízis, 

fehérjelebontás, katabolikus állapot, izomathrophia, hypocalcaemia, 

gyulladáscsökkentés, antiallergiás  és immunszupresszív hatás, fokozott 

trombózishajlam.  Stressz esetén fokozódik a kortizol elválasztása, ez 

szükséges a szervezet megfelelő ellenállásához. Fontos szerepük van a 

perifériás adrenerg értónus fenntartásában, ezért a hirtelen kortizolszint-

csökkenés hypotoniát, sokkot okozhat. Glükokortikoidok szükségesek a 

mellékvesevelő adrenalinszintéziséhez is. 
 

III./13.5.2. A mellékvesekéreg-elégtelenség (MVKE) fajtái 
 

A kiváltó okokat részletesen lásd: 1_abra_III_13_5_fejezet 

Primer mellékvesekéreg-elégtelenség: Addison-kór: a mellékvesekéreg 

károsodása miatt általában az összes kortikoszteroid hiányzik, jellemző a bőr 

pigmentálódása. 

Szekunder mellékvesekéreg-elégtelenség esetén a hypophysis károsodása 

miatt az ACTH-termelődés csökkent.   

Tercier mellékvesekéreg-elégtelenség esetén a hypothalamus működése 

károsodott, csökkent a CRH elválasztása.     

Funkcionális/relatív mellékvesekéreg-elégtelenség: szubnormális 

kortikoszteroid elválasztás kritikus betegség esetén, amikor nem mutatható ki 

strukturális eltérés sem a mellékvesekéregben, sem a hypophysisben, sem a 

hypothalamusban. 

 

III./13.5.3. A mellékvesekéreg-elégtelenség tünetei 
 

A krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség tünetei:   

● rossz közérzet, fáradtság, gyengeség, gyors kifáradás 

● étvágytalanság, fogyás 



Szekunder és tercier MVKE-

ben az aldoszteron termelődése 

csak kevéssé érintett, ezért 

ilyenkor az elektrolitzavarok 

nem jelentősek. 

A bőr sápadt és 

pigmenthiányos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hypadreniás krízis 

fő oka a 

mineralokortikoid hiánya, 

vezető tünet a dehidráció, 

hypotensio, sokk. 

 

 

 

Szekunder és tercier MVKE 

esetén, ahol az aldoszteron-

elválasztás normális, 

hypadreniás krízis ritkán alakul 

ki. 

Hypertonia esetén a hypadreniás 

krízis nagy valószínűséggel 

kizárható 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● dehidráció, hypotonia (főleg ortosztatikus hypotonia), kis szív 

● só kívánása 

● hasi panaszok: hányinger, hányás, hasi fájdalom 

● hasmenés, székrekedés és ezek váltakozása, steatorrhea 

● gyér hónaljszőrzet, nőkben a szekunder nemi szőrzet elvesztése az 

androgének hiánya miatt, hajhullás 

● amenorrhea, libido csökkenése 

● hiperpigmentáció: oka az ACTH és MSH hiperszekréció miatt, a 

bekövetkező emelkedett melanintartalom a bőrben. Primer 

MVKE-ben fordul elő. Jellemző a napfénynek kitett területeken 

(arc, nyak, kéz), tenyér redőiben, nyomásnak kitett területeken (pl. 

könyök, térd), emlőbimbókon, ujjperceken, körömágyakon, 

nyálkahártyákon (száj, fogíny, nyelv, a hüvely) és az anus körül. 

A friss hegek pigmentáltak, haj és a szeplők sötétebbé válnak. 

● splenomegália, tonsillák megnagyobbodása 

● izom- és ízületi fájdalmak 

● memóriazavarok, személyiségváltozás, zavartság, depresszió, 

pszichózis 

● labor:  hyponatraemia, hyperkalaemia, 

●metabolikus acidozis (hyperchloraemiás) esetleg 

hypercalcaemia, urea nitrogén emelkedett 

●a hyponatraemia ellenére magas vizeletnátrium-kiválasztás            

(40 mmol/l felett)   

●hypotoniás dehidráció 

●neutropenia, eosinophilia, lymphocytosis, 

●mérsékelt normocytaer anaemia 

●szérum kortizol csökkent és ACTH adása után nem 

emelkedik   

●szérum ACTH szint emelkedett 

●normál CRP és PCT 

Primer mellékvesekéreg-elégtelenségben az aldoszteron elválasztása is 

csökken, ez hypovolaemiát, hyponatraemiát és hyperkalaemiát okoz. A 

hypovolaemia és a csökkent kortizolszint serkenti a vazopresszin elválasztást, 

ami által a vesében fokozódik a víz visszaszívása, és ez is fokozza a 

hyponatraemiát. 

Szekunder és tercier esetben az aldoszteronelválasztás megtartott, így az 

elektrolit eltérések, vérnyomáscsökkenés nem jelentős, hyperkalaemia nem 

jellemző. A fokozott vazopresszin elválasztás miatt enyhe hypervolaemia, 

dilúciós hyponatraemia jellemző. Gyakoribb a hypoglykaemia. Mivel az 

ACTH nem emelkedett, nem alakul ki hiperpigmentatio.  ACTH stimuláció 

hiányában a mellékvesekéreg atrophias lesz. 

Akut mellékvesekéreg-elégtelenség, Addison-krízis tünetei: 

              a fent említett tüneteken kívül: 

● exsiccosis, hypotonia, oliguria, 

● hiperdinam, vazopresszor refrakter sokk 

● pseudoperitonitis (akut hasat utánoz) 

● hasmenés és hányás 

● hypoglykaemia, metabolikus acidosis 

● kezdetben hypothermia, később láz az exsiccosis miatt 

● zavartság, delirium, coma 

 

III./13.5.4. A mellékvesekéreg-elégtelenség diagnózisa 
 

1. laborleletek: lásd tünetek címszó alatt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hypovolaemia rendezésével és 

a glükokortikoid pótlás hatására 

csökken a vazopresszin 

elválasztása, ami a 

hyponatraemia 

rendeződéséhez vezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glükokortikoidok 

hatástartama: 

hidrokortizon: 

   8-12 óra rövid  

prednizon: 

  12-36 óra   közepes 

2. EKG: low voltage, megnyúlt átvezetés, hyperkalaemia esetén ennek 

EKG jelei 

3. képalkotó eljárások: UH, CT, MR – mellékvese- és hypophysis-

elváltozások              kimutatása 

4. antitestek kimutatása autoimmun adrenalitisben 

5. hormonszintek mérése: 

● szérum kortizol és ACTH-szint mérése 

● kortizolelválasztás stimulálása: ACTH stimulációs tesztek 

● ACTH-elválasztás stimulálása: 

● CRH-teszt 

● Metyrapone-teszt (metyrapone által előidézett alacsony 

kortizolszint stimulálja az ACTH elválasztást) 

● Hypoglykaemia teszt 

● mineralokortikoid-elégtelenség vizsgálata: szérum aldoszteron és 

renin mérése 

  Az eredmények értékelése: 
● Primer MVKE: alacsony kortizolszint, magas ACTH-szint, 

          ACTH stimulációs tesztre alacsony kortizolválasz 

          alacsony aldoszteron-, magas reninszint 

● Szekunder MVKE: alacsony kortizol-, alacsony ACTH-szint, 

      CRH-teszt: hiányzó vagy alacsony ACTH-válasz 

● Tercier MVKE: alacsony kortizol, alacsony ACTH, 

      CRH-teszt: magas és elnyújtott ACTH-válasz 

 

III./13.5.5. A mellékvesekéreg-elégtelenség kezelése 
 

Akut mellékvesekéreg-elégtelenség (hypadrenias krízis) kezelése: 

● vérvétel: ionok, glükóz, szérum kortizol, renin, ACTH 

● hyponatraemia és hypovolaemia rendezésére: 

      1–3  l.   0,9% NaCl 

● Hypoglykaemia rendezése: 5% glükóz iv. , 

      kezdeti cukorigény: 50 g glükóz az első 1-2 órában 

● glükokortikoid pótlása: adását a mellékvesekéreg-elégtelenség 

gyanúja esetén azonnal el kell kezdeni, a biztos diagnózis 

felállítása előtt! 

● hidrokortizon 3-4x100 mg vagy 

● dexametazon 2x4 mg 

● ha nem ismert a mellékvesekéreg-elégtelenség, a dexametazon 

a megfelelő választás, mert nem zavarja a szérum kortizol 

mérését 

● Ha nincs más súlyos betegség, a dózist 2-3 nap alatt le kell 

csökkenteni a fenntartó dózisra, és orális adagolásra váltani. 

● a glükokortikoidpótlás hatására csökken a vazopresszin 

elválasztása, ez is hozzájárul a hyponatraemia rendeződéséhez.   

● mineralokortikoid terápia akut esetben nem szükséges (több nap 

alatt kezdi el kifejteni a hatását, valamint a hidrokortizonnak is van 

mineralokortikoid hatása) 

 

Krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség kezelése: 

● Glukokortikoid pótlása: 

● hidrokortizon: 15–25 mg naponta, 2 részletben, reggel a napi 

adag 2/3-a (10–15 mg), kora este a napi adag 1/3-a (5–10 mg), 

ezzel utánozhatjuk a kortizol normál circadian ritmusát 

● dexametazon: 0,5 mg naponta egyszer (0,25-0,75 mg) 

● prednizon 5 mg naponta egyszer (2,5–7,5 mg) 



dexametazon: 

  36-72 óra hosszú     

     hatástartam 

 

Részletesen lásd: 

2_abra_III_13_5_ 

fejezet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összefoglalás 
 
 
 
 
 
 

Irodalom 
 
 

● Mineralokortikoid pótlása: 

● fludrokortizon: 0,1 mg tabl. naponta egyszer (0,05–2 mg) A 

hidrokortizonnak van némi mineralokortikoid hatása, azért a 

mellett általában alacsonyabb dózis szükséges a 

fludrokortizonból (0,05 mg) 

● Androgénhormon pótlása: azoknál a nőknél javasolt, akik 

adekvát glüko- és mineralokortikoid pótlás mellett 

hangulatzavarról, depresszióról, rossz  közérzetről számolnak be.    

● dehidroepiandroszteron 25-50 mg p.os naponta egyszer 

● Betegség, műtét esetén a glükokortikoid adagjának emelése 

szükséges a megterheléstől függően a normál napi adag 2-5-

szörösére. 

● A betegeknek ajánlatos figyelmeztető kártyát és sürgősségi 

gyógyszereket  maguknál tartani  (100 mg hidrokortizon vagy 4 

mg dexametazon amp), mely szükség esetén a beteg vagy családja 

által  im/sc beadható. 

Az injekció beadása indikált: nagyobb sérülés, csonttörés, hányás, 

eszméletlenség esetén, akut mellékvesekéreg-elégtelenségre utaló 

tünetek jelentkezésekor.          
 

Funkcionális (relatív) mellékvesekéreg-elégtelenség: kritikus állapotú 

betegnél a stresszre adott szubnormális kortizolelválasztás. Klinikailag 

vazopresszor rezisztens sokk formájában nyilvánul meg. Szteroid adása 

mellett sok esetben a keringéstámogatás mértéke csökkenthető. Terápia: 

3×100 mg vagy 4×50 mg hidrokortizon 5–7 napig. A terápia megkezdése 

minél előbb, a sokk fellépésétől számított 8 órán belül javasolt.    

Az akut mellékvesekéreg-elégtelenség életet veszélyeztető állapot, a diagnózis 

felmerülése esetén minél gyorsabban szükséges a megfelelő terápia elkezdése, 

a még a pontos diagnózis felállítása előtt.  

A krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség esetén folyamatos hormonpótlás 

szükséges. Stressz esetén az adagot emelni kell! 

 

A. D. Bersten, N. Soni, T. E. Oh: Oh’s Intensive Care Manual, 5th ed., 2005, 

Elsevier 

G. Herold: Belgyógyászat, 2001, 

UpToDate (www.uptodate.com)  kapcsolódó fejezetei: 

● L. K. Nieman: Clinical manifestations of adrenal insufficiency in 

adults, 2011 

● L. K. Nieman: Treatment of adrenal insufficiency in adults, 2011 

● L. K. Nieman: Diagnosis of adrenal insufficiency in adults, 2011 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Cél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Az extracelluláris 

folyadéktér 

nagyságának és 

összetételének 

állandóságát a 

volumen-és 

osmoregulatio 

biztosítja. A plasma 

osmolalitása szűk 

határok között (280-

290 mOsm/kg) 

szigorúan 

szabályozott,  az 

osmolalitás 1-2%-

nyi,  

a volumen 8-10%-os 

változása már 

aktiválja a 

szabályozó 

rendszereket. 

 

Cél: az 

extracellularis 

volumen fenntartása 

minden 

körülmények között 

 

 

 

 

 

 

III./13.6. Az ADH hormonális szabályozásának zavarai 

(DI/SIADH) 
 

A tananyag célja az antidiuretikus hormonnal kapcsolatos fontosabb szabályozási zavarok 

ismertetése 

 

III./13.6.1. Anatómia-élettan-szabályozás 
 

A hypophysis hátsó lebenye által tárolt antidiuretikus hormon (más néven arginin-

vazopresszin) a hypothalamusban elhelyezkedő supraopticus és paraventricularis 

magvakban termelõdik. Szerkezetét tekintve egy nyolc aminosavból álló oligopeptid, mely 

idegimpulzusok hatására kerül a véráramba a hormont tartalmazó idegrostokból. A 

keringő vazopresszin főként a májban és a vesében inaktiválódik, biológiai felezési ideje 

kb.15-20 perc.  

Különböző vazopresszinreceptorokon hatva (V1a, V1b, V2) fejti ki a hatását: 

● V1a altípus: megtalálható az erek simaizomzatában (vasoconstrictor), vesében 

(prosztaglandin szintézis stimuláció) 

● V1b altípus (V3 néven is ismert): az elülső hypophysisben található (ACTH 

szekréciót stimulál)  

● V2 altípus: antidiuretikus hatását itt fejti ki a vazopresszin →a sejtek intracelluláris 

vesiculumaiban lévő akvaporinok transzlokálódnak a sejt membránjára, ezáltal a 

vese gyűjtőcsatorna sejtjeiben a vízpermeabilitás  és a víz visszaszívása fokozódik. 

Az endothel sejtekben serkenti a von Willebrand és a VIII-as faktor szekrécióját 

Az ADH elválasztását befolyásoló ingerek: 

1. Az extracelluláris folyadék térfogatának változásai, melyet  az alacsony nyomású 

rendszer baroreceptorai érzékelnek (nagy vénák, kisvérkör, pitvarok) 

2. Az artériás nyomás változásai, melyet a magas nyomású baroreceptorok (sinus 

caroticum, aortaív) közvetítenek 

3. A plazma ozmotikus változásai, melyet az ozmoreceptorok érzékelnek 

(hypothalamus) 

4. Stresszt kiváltó ingerek (pl. sebészi beavatkozás okozta megterhelés, fájdalom, 

bizonyos emocionális ingerek, nausea) 

5. Egyéb:  alkohol, nikotin, gyógyszerek 

 

III./13.6.2. Diabetes Insipidus  
 

Definíció  

A diabetes insipidus egy olyan tünetegyüttes, amelyet az antidiuretikus hormon relatív/ 

abszolút hiánya vagy a vesetubulus ADH iránti érzéketlensége okoz 

 

A diabetes insipidus fő formái: 

1.Centrális diabetes insipidus (95%) 

2.Nephrogén diabetes insipidus (5%) 

  

Etiológia 

1. A centralis diabetes insipidus fő okai: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

Csecsemőknél 

gyakran a 

bizonytalan eredetű 

láz, hasmenés, 

exsiccatio és 

hypernatraemia 

hívja fel a figyelmet 

a kórképre! 

 

 

 

 

Fontos 

 

Szerzett:  

● A hypothalamus, hypophysis daganatai 

● Intracraniális vérzés, koponyatrauma,  idegsebészeti műtét, agyi hypoxia 

● Gyulladásos betegségek (pl. encephalitis, meningitis, hystiocytosis X, sarcoidosis) 

● Autoimmun betegségek (pl.SLE, scleroderma)  

Idiopathiás forma (időnként kimutathatók autoantitestek az ADH termelő  sejtek ellen)  

 

ADH relatív/abszolút hiánya jellemző→ADH−ra érzékenyek 

 

2. A nephrogén diabetes insipidus fő okai : 

● Veleszületett(5%): 2  genetikai variáns→AQP2, AVPR2 mutációk 

● Szerzett(95%) : V2 receptort károsító mechanizmusok 

1. Vesebetegségekben (pl. akut tubuláris károsodás talaján) 

2. Elektrolit zavarokban (pl. hypercalcaemia, hypokalemia)  

3. Gyógyszer okozta formák (pl. litium) 

4. Idiopathiás forma 

Vesetubulus ADH-ra érzéketlen→ADH adására részlegesen/teljesen rezisztensek 

 

Klinikai tünetek 

 

A diabetes insipidus tünetei az ADH hiány/rezisztencia és a kiváltó alapbetegség 

szimptómáiból adódnak  

Polyuria (a legsúlyosabb formákban napi 18-20 liter is lehet) 

Polydipsia 

Asthenuria (a vizelet koncentrálódásának hiánya) 

 

Diagnosztika 

 

● Polyuria (>3l/nap , gyerek> 2l/m2) 

● Alacsony vizelet fajsúly (1001-1005 g/cm3) és vizelet osmolalitás                   (<250 

mOsmol/kg),  plasma ozmolalitás >287 mOsmol/kg 

● Normális vagy emelkedett serum Na koncentráció 

● Szomjaztatási próba: DI-ben a beteg szomjaztatás ellenére sem tudja             

vizeletét koncentrálni –kiszáradás veszély! 

● Orális víz-és sóterhelés (két egymást követő napon 20 ml/kg víz ill. 0.9 %-os 

NaCl), egészséges egyénben a sóterhelés utáni diuresis kisebb, mint vízterhelés 

esetén. 

● Desmopressin /exogen ADH/ adására a vizeletmennyiség lecsökken  (nephrogén 

DI: exogén ADH-ra elmaradó válasz) 

● Képalkotó vizsgálatok, valamint neurológiai, szemészeti vizsgálat és a társult 

endocrin eltérések kimutatása is szükséges! 

 

Differenciáldiagnosztika 

 

● Terhességi átmeneti diabetes insipidus: az ADH fokozott metabolizmusa okozza                  

● Primer polydipsia: elsősorban pszichiátriai betegségek esetén 

● Diabetes mellitus (osmoticus diuresis) 

● Diureticumok nem megfelelő szedése 

 

Therápia  

 

1. Centrális diabetes insipidus:  



 

 

Diabetes 

insipidusban 

ha a folyadékbevitel 

akadályozott, 

vízbevitel hiányában 

súlyos exsiccosis 

alakulhat ki 

(hypertóniás 

dehydratio), mely 

lethargiával, 

soporral, comával 

járhat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

● Oki therápia: az alapbetegség gyógyítása 

● Tüneti:  

● Szintetikus ADH-analóg:  desmopressin ( intranasalisan,  

       sc., p.os formában  adható) 

● Chlorpropamid, carbamazepine (ADH szekrécióját/ renális   

       hatását fokozzák ) 

● Diuretikumok : thiazid (a volumen depletio által a Na–, és   

       vízreabszorpció proximalis szakaszon fokozódik, vizelet- 

       mennyiség csökken). Hatásához a nátrium bevitelt  

       korlátozni kell 

● NSAID-ok (indometacin, ibuprofen, aspirin): csökkentik a  

       renalis prosztaglandin szintézist, ezáltal mérséklik a polyuriát 

● Só-és fehérjeszegény diéta (vizeletmennyiség csökken)  

 

 

2. Nephrogén diabetes insipidus: 

● Oki therápia :az alapbetegség gyógyítása 

● Tüneti:  

● NSAID-ok 

● Diuretikumok: thiazid, amilorid segíthet 

● Só-és fehérjeszegény diéta 

● Desmopressin (exogén ADH) hatékony lehet szerzett  

        NDI-ban, ahol parciális rezisztencia van az ADH-ra 

 

A diabetes insipidus egy ritka, de kezelhető kórkép,  melynek felismerésében a specifikus 

klinikai tünetek és diagnosztikai kritériumok segítik a döntést.  

 

III./13.6.3. Syndrome Of Inappropriate ADH Secretion/ Fokozott ADH 

felszabadulással járó szindróma (SIADH) 
 

Definíció 

 

A SIADH(=Schwartz-Bartter sy.) egy kórosan emelkedett ADH szekrécióval járó 

tünetegyüttes, amelyben az ADH-túltermelés nem ozmotikus vagy volumen-stimulusra 

következik be 

 

Etiológia 

 

A SIADH leggyakoribb okai: 

1. Daganatok: tüdődaganatok (kissejtes tüdőrák), agydaganatok, carcinoidok, 

leukemia, lymphoma, nasopharyngealis cc., neuroblastoma, thymoma, prostata-, 

hólyag-, ovarium-, cervix-, duodenum-, pancreas-, és colontumorok: ektópiás  

ADH termelés! 

2. Központi idegrendszeri betegségek : koponyatrauma, vérzés, tumorok, stroke, 

gyulladás (encephalitis, meningitis, abscessus), Guillain-Barré sy, delirium 

tremens, SM, epilepsia, akut pszichózis etc. 

3. Tüdőbetegségek: daganat, gyulladás (pneumonia, bronchitis, tályog), COPD, 

fibrosis, TBC, cysticus fibrosis, ARDS etc.  

4. Gyógyszerek: pl. exogén vasopressin analógok, triciklikus antidepresszánsok, 

SSRI-k, barbiturát, chlorpropamid, carbamazepin, vincristin, methotrexat, 

cyclophosphamid, haloperidol, opiátok, bromocriptin, amiodarone, nagy dózisú 

oxytocin , nikotin, ecstasy etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

A tünetek 

súlyossága  a 

hyponatraemia 

mértékétől és 

kialakulásának 

gyorsaságától függ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

A CPM 

előfordulása 

gyakoribb régebb 

óta fennálló súlyos 

hyponatraemiában, 

mely hirtelen lesz 

5. Egyéb:kemoterápia-nausea mellett kialakuló, HIV infectiohoz, hypo- thyreosishoz 

társuló, posztoperatívan jelentkező SIADH(műtéti stressz) 

 

Klinikai tünetek 

 

ADH ↑  →  fokozott vízreabszorpció a disztális tubulusban és a gyűjtőcsatornában → EC 

térben Na hígul → hyponatraemia, hypoosmolalitás → IC víztér ↑ → celluláris duzzadás 

→ agyoedema → intracranialis P ↑  

 
A hyponatraemia, hypoosmolalitás az agysejtek oedemájához és intracranialis 

nyomásfokozódáshoz vezetve változatos tüneteket produkálhat (étvágytalanság, 

hányinger, hányás, fejfájás, csökkent koncentrálóképesség/feledékenység, ingerlékenység, 

hallucinációk, generalizált görcsök, coma, légzésleállás/keringésösszeomlás), a lassan 

progrediáló formák gyakran tünetszegényen zajlanak 

 

● Se Na 125 mmol/l alatt enyhe kp.i idegrendszeri tünetek észlelhetők 

(étvágytalanság, hányinger, hányás, gyengeség, izomgörcsök), további Na 

csökkenés után zavartság, aluszékonyság, görcsrohamok, coma  jelentkezhet,  105 

mmol/l alatt életveszélyes komplikációk lépnek fel 

● Krónikusan fennálló mérs. hyponatraemiáknál (se Na 125-130 mmol/l)  gyakran 

csak a meglassult reakcióidő/ kognitív funkciók és az ataxia miatti gyakori esések 

hívják fel a figyelmet a betegségre 

● CPM (centrális pontin myelinolysis): egy súlyos, permanens neurológiai 

károsodással járó demyelinizációs betegség, amely a hyponatraemia gyors 

korrekciójához társul. Jellemzően a se Na korrekciója után napokkal alakul ki. 

Zavartság, dysartria, dysphagia, flaccid majd spasticus paresis, quadriplegia, 

pseudobulbaris paresis, coma, loc ked-in syndroma kísérheti. 

      Ha extrapontin károsodás is társul hozzá, akkor a tünetek kiegészülhetnek     

      pszichiátriai eltérésekkel, illetve mozgási rendellenességgel 

    Rizikótényezői: gyors se Na korrekció, ko-morbid állapotok (hypoxaemia,       
      tumoros állapot, alkoholizmus, súlyos cirrhosis, malnutritio, stb.) 

 

Diagnosztika 

  

1. Hígulásos hyponatraemia (se Na <135 mmol/l) 

2. Vízretentio miatt csökkent plazma ozmolalitás (<280 mOsm/kg), vizelet ehhez 

képest aránytalanul koncentrált (>100 mOsmol/kg) és Na-koncentrációja is magas 

(UNa>40 mmol/L) 

3. Euvolaemia, oedemák hiánya jellemzi 

4. Mellékvesekéreg, vese, szív, máj, pajzsmirigy működése normális 

5. Plasma ADH szintje magas/normális (hyponatraemia egyéb formáinál nem 

mérhető) 

6. Képalkotó vizsgálatok :etiológia tisztázásában segíthetnek 

 

Differenciáldiagnózis 

 

Hyponatraemia egyéb okai: hypothyreosis, Addison-kór, hypophysis-elégtelenség, 

szívelégtelenség, sóvesztő vese, májelégtelenség, nephrosis sy., terhesség, gyógyszerek, 

pszichogén polydipsia, iatrogén folyadék bevitel: hypotóniás intravénás oldatok, 

polydipsia/ sörivók/, diuretikum kezelés 

 



 

 

korrigálva.  

A CPM kialakulása 

gyakran napokkal a 

korrekció után 

jelentkezik, a 

kezdeti javulás 

ellenére!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

A lassan kialakuló 

hyponatraemia nem 

jár kifejezett 

agyoedemával → az 

agysejtek az ic. 

térből elektrolitok 

(pl.K+) leadásával 

csökkentik az 

osmolalitást 

Therápia 

1. Oki therápia: az alapbetegség gyógyítása 

2. Cél a hyponatraemia korrekciója neurológiai károsodás kialakulása nélkül 

 

Súlyos, szimptómás hyponatraemia (se Na < 120 mmol/l, mely <48 óra alatt alakul ki )   

● Hypertóniás sóoldat (3%-os, 513 mmol/l-es NaCl oldat): az első 2-4 órában    2-4 

mmol/l se Na emelkedés javasolt,  2-3 óránként laborkontroll 

● Kacs diuretikummal vagy anélkül 

● V2 rec. antagonisták (pl. conivaptan, tolvaptan) 

      A Na
+
 koncentráció emelésének sebessége ne haladja meg a  

      0.5 mmol/l/h-t a centrális pontin myelinolízis veszélye miatt , az első  

      24h-ban <10 mmol/l-t emelkedhet a se Na, 48 óra alatt <18 mmol/l-t.   

      Cél: se Na ≥125 mmol/l 

 

Mérsékelt ill. enyhe, szimptómás hyponatraemia (se Na<120 mmol/l, mely >48  óra 

alatt alakul ki   ill.  se Na 120-129mmol/l) 

● 3%-os NaCl oldat iv., enyhébb neurológiai tünetek esetén folyadék megszorítás 

(napi bevitel < 800 ml) , sótabletta  

● ADH renális hatásait gátló gyógyszerek (pl.demeclocyclin, lithium): vese ADH-ra 

való válaszkészségét csökkenti, ma már mellékhatásai miatt ritkán használják 

(nephrotoxikus)  

● V2 rec. antagonisták  (pl.conivaptan, tolvaptan, satavaptan, lixivaptan) 

 

Krónikus, aszimptómás hyponatraemia (se Na 120-129 mmol/l ) 

● Cél: se Na>130 mmol/l  

● Fenntartó therápia: folyadék megszorítás, sótabletta, urea, kacs diuretikum  

● Só- és fehérjegazdag diéta 

 

A krónikus, enyhe hyponatraemia felismerése sokszor gondot okoz a gyakorlatban, mivel 

általában tünetszegény vagy aspecifikus tünetekkel jár. 

A szimptómás, súlyos hyponatraemia ritka, de magas mortalitású, intenzív osztályos 

ellátást igénylő kórkép. A megfelelő therápia kiválasztásánál a hyponatraemia súlyossága 

és a neurológiai tünetek megléte/hiánya határozza meg a kezelés menetét, melynek végső 

célja a vízretenció megszüntetése, az ozmotikus viszonyok helyreállítása és a 

hyponatraemia korrekciója neurológiai károsodások nélkül. 
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Cél 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

 

Acidózis csökkenti,  alkalózis emeli az 

albumin Ca
++ 

kötő képességét, ezért 

ilyenkor számolni kell az ionizált 

kalcium koncentrációjának 

változásával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a labor eredményt 

befolyásolja: 

-Acetaminophen, alkohol, hydralazin, 

haemolysis (fals magas érték) 

-Heparine, oxalát, citrát, 

hyperbilirubinaemia (fals alacsony 

érték) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./13.7. Akut Ca
++

 anyagcserezavarok az intenzív 

osztályon 
 

Ca
++ 

anyagcsere zavarok lehetséges okainak és kezelésének 

ismertetése. 

 

III./13.7.1. A kalcium élettani szerepe 
 

A szervezet összkalcium tartalmának nagy része a csontokban 

található hidroxiapatit formájában. Kevesebb, mint 1% található az 

extra- illetve az intracelluláris térben. A plazma teljes kalcium 

koncentrációja 9-10,2 mg/dl. Ennek 50%-a ionizált formában kering, 

40%-a fehérjékhez (90%-ban albuminhoz) kötődik és mindegy 10% 

anionokhoz (foszfát, hidrogénkarbonát, citrát, laktát, szulfát) 

kapcsolódik.  

Az ionizált kalcium plazmakoncentrációja: 1,1-1,2 mmol/l (4,5-5,5 

mg/dl) 

A megfelelő ionizált kalcium szint a következő élettani funkciókhoz 

alapvető feltétel: axon ingerlékenység (az ionizált kalcium 

koncentrációjával fordítottan arányos), szinaptikus ingerületátvitel, 

exocytosis, szív- és simaizmok ingerképzése és kontraktilitása, a 

sejtmembrán stabilitás, csontszerkezet, véralvadás, intracelluláris 

jelátvitel. 

A szervezet kalciumháztartást szabályozó folyamatai a megfelelő 

ionizált kalcium koncentráció fenntartására irányulnak. Legfőbb 

szabályozói a kalciotrop hormonok (parathormon, kalcitriol, 

kalcitonin) 

Parathormon (PTH): mellékpajzsmirigyben keletkezik, szerepe a 

plazma Ca
++ 

szintjének emelése 

Kalcitriol: D-vitaminból képződik, fokozza a kalcium bélből való 

felszívódását, hat a csontszövetre, immunmodulátor 

Kalcitonin: a pajzsmirigy parafollicularis sejtjeiben termelődik, az 

osteoclast funkció gátlásával a plazma Ca
++ 

koncentráció csökken. 

Nem hormonális befolyásoló tényezők: szérum albumin szint, sav-

bázis háztartás, szérum foszfát szint, magnézium szint  

 

III./13.7.2. Hypocalcaemia 
 

Etiológia: 

 

[[1_kep_III_13_7_2 fejezet.jpg 

Felirat: 1.táblázat: a hypocalcaemia fontosabb okai]] 

 

Megnyilvánulási formái egészen enyhe tünetektől a súlyos, életet 

veszélyeztető állapotig fordulnak elő. A kialakulás sebessége 

befolyásolja a klinikai manifesztációt.  

 

[[2_kep_III_13_7_2 fejezet.jpg 

Felirat: 2.táblázat: Az akut és a krónikus hypocalcaemia tünetei]] 

 

Diagnosztika:  



Differenciál diganózis: 

Hyperventillációs tetánia 

(összkalcium-szint normális, alkalozis 

miatt az ionizált kálcium szint 

csökken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem: Hyperkalcemia esetén a 

szívglikozidok és thiazid diuretikumok 

kerülendők! 

 

 

 

 

Összegzés 

 

 

 

 

 

Irodalom 

● Labor: összkalcium és ionizált kalcium koncentráció 

meghatározás. Kiegészítő vizsgálatok: vesefunkció, 

májfunkció, ionok, albumin, alvadási paraméterek. 

● Klinikai kép, anamnézis 

● EKG (12 elvezetés) és EKG monitorizálás (arrhythmiák és 

megnyúlt QT idő) 

 

Klinikum: 

● Hypocalcaemiás tetánia: görcsrohamok, paresthesia, 

hangszalag görcs, kéz őzfejtartásban, 

● Chvostek tünet: n.facialis ütögetésére szájzúg izomrángása 

● Trousseau-tünet: felkarra helyezett felfújt vérnyomásmérő 

mandzsetta pár perc múlva a kéz őzfejtartását hozza létre.  

 

Terápia:  

● Oki 

● Tüneti: tetániás görcsnél iv. kalcium, folyamatos kezelés 

esetén: kalcium oralis szubsztitúciója  

 

III./13.7.3. Hypercalcaemia 
 

Leggyakoribb etiológiai tényezők: malignus tumorok, primer hyper-

parathyreoidismus, gyógyszer indukálta (pl. D-vitamin, A vitamin 

intoxikáció, tamoxifen, thiazidok), immobilizáció, sarcoidosis, 

thyreotoxicosis 

Tünetek: gyakran nincs specifikus tünet. Kialakulhat polyuria, 

polydipsia, hányinger, hányás, obstipáció, pancreatitis, EKG-n 

ritmuszavarok, QT idő rövidülés, izomgyengeség, pseudoparalysis, 

psychosis, somnolencia, coma. 

Diagnosztika:  

● szérum kalcium szint emelkedett,  

● endokrinológiai vizsgálatok, tumor keresés az alapbetegség 

felderítése céljából. 

Teendők:  

● Oki terápia 

● Tüneti kezelés: forszírozott diuresis (kalium pótlásra 

figyelve!), Kalcium bevitel leállítása, biszfoszfonátok 

(tumorindukált esetben, az osteoclast aktivitást gátolják), 

glucocortikosteroidok (D-vitamin hatást antagonizálják), 

veseelégtelenségben haemodialysis. 

A kalcium anyagcserezavarok intenzív terápia során gyakran 

előforduló kórképek, hiszen gyakran alakulnak ki kritikus állapotú, 

szepticus illetve nagyobb műtéten átesett betegeknél. Enyhe 

tünetektől az életet veszélyeztető krízisállapotig bármilyen formában 

jelentkezhetnek. Felismerésüket egyszerű laborvizsgálatok segítik. A 

tüneti terápia mellett minden esetben az okok felderítése és azok 

kezelése is szükséges. 

1. Cooper MS, Gittoes NJ. Diagnosis and management of 

hypocalcaemia. BMJ 2008; 336:1298. 

2. Shane, E, Dinaz, I. Hypercalcemia: Pathogenesis, clinical 

manifestations, differential diagnosis, and managment. In: 

Favus, MJ, ed. Primer on the metabolic bone diseases and 

disorders of mineral metabolism. Sixth ed. Philadelphia: 



Lippincott, Williams, and Wilkins. 2006; 26:176. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./13.8. E-learning-teszt 

 
1. 

A diabétesz előfordulása, jelentősége 

 

A fejlett világban, így Magyarországon is a cukorbetegség gyakorisága folyamatosan csökken.  

A cukorbetegek gyakrabban igényelnek kórházi felvételt, mint a nem cukorbetegek. 

A cukorbetegek gyakrabban igényelnek intenzív osztályos kezelést, mint a nem cukorbetegek. 

Az intezív osztályra felvett cukorbetegek halálozása magasabb, mint a hiperglikémiával felvett nem 

cukorbetegeké  

  

2.                      

Hogyan értékeljük a hiperglikémiát az intenzív osztályra való felvételkor? 

 

A magas vércukorral felvett beteg cukorbeteg 

13 mmol/l-es vércukorérték alatt nem kezeljük 

Felvételkor nem fontos a vércukrot meghatározni. 

A hiperglikémiás betegnek nem szúrunk centrál vénát az infekció veszélye miatt.                                                                       

Az osztályos protokoll alapján  kezeljük a hiperglikémiát. 

 

3. 

A cukorbetegség szövődményei 

 

A cukorbetegek gyakrabban kerülnek veseelégtelenséggel  

az intenzív osztályra. 

A cukorbetegkenél gyakoribb a fertőzés 

A silent iszkémiára figyelnünk kell. 

A retinopatia diabetika kontraindikációja a fibrinolízisnek. 

Az alsó végtagi érszűkület, gangréna nem jellemző cukorbetegségre. 

 

4 

A hiperglikémia kezelése intenzív osztályon 

 

Ha a cukorbetegség egyensúlyban van orális antidiabetikummal, 

ezen nem változtatunk. 

A sokkos betegnél a subcutan insulin felszívódása bizonytalan, 

inkább nagy adag orális antidiabetikumot adunk. 

A nem cukorbeteg hiperglikémiáját nem kell kezelnünk. 

Az osztályos protokoll szerint perfúzorból adjuk az insulint,  

így nem kell a vércukrot kontrollálni. 

A legjobb cukoranyagcserét a hosszú hatású insulinok  

perfúzorból adásával érjük el. 

 

5. 

A kontrasztanyag nefropatia 

 

Nem kell tőle félnünk, nincs ilyen betegség. 

Csak cukorbetegknél fordul elő. 

Cukorbetegeknél gyakoribb. 

A vizsgálat előtt kombinált diuretikus terápia javasolt. 

A vizsgálat előtt és után javasolt a beteg hidrálása. 

A nefrotoxikus gyógyszerek adása nem befolyásolja a kialakulását. 

 



6.  

Mely ingerek fokozzák az ADH elválasztását? 

hyponatraemia 

fájdalom 

alkohol 

volumenhiány 

nikotin 

 

7. 

Mely tünetek jellemzik a diabetes insipidust? 

polyuria 

hyperglicaemia 

hasmenés 

hypertonia 

asthenuria 

 

8. 

A krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség tünetei:  

 

Fáradtság, gyengeség  

Hypokalaemia            

Hasi panaszok: hányás, hasmenés, székrekedés    

Megaloblastos anaemia    

Emelkedett szérum kortizol szint   

 

9. 

Akut mellékvesekéreg elégtelenség jellemzője: 

 

Polyuria   

Hiperdinam, vazopresszor refrakter sokk    

Hypernatraemia, ennek következtében emelkedett Natrium kiválasztás a vizelettel. 

Kezelésében elsődleges a hyponatraemia és hypovolaemia rendezése fiziológiás sóoldattal    

Acut mellékvesekéreg-elégtelenség gyanúja esetén a glükokortikoid pótlással várhatunk a diagnózis 

felállításáig    

A terápiában a hidrokortizon az elsődlegesen választandó szteroid, mert nem befolyásolja a szérum 

kortizolszint mérését.   

 

10. 

Szekunder- és tercier mellékvesekéreg elégtelenségben:   

 

Az aldoszteronelválasztás megtartott, ezért az elektrolitzavarok nem jelentősek   

Hyperpigmentatio jellemző 

A hypophisis  károsodása során (tumorok, fertőzések során) általában az összes hypophysis hormon 

elválasztása csökken   

Jellemző a mellékvesekéreg-atrophia   

A betegség első manifesztációja gyakran egy hirtelen kialakuló hypadreniás krízis   

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

III./14.  Haematológiai betegségek 
 

A fejezet célja a vérrel, vérképző rendszerrel kapcsolatos akut kórképek ismertetése. Bár nem sorolják a 

klasszikus vitális funkciók közé, a vér-, illetve vérképző szervek működésének zavarai nem csak lokálisan 

jelentkeznek, a szervezet egész működését befolyásolják. A fejezet a klasszikus hematológiai kórképeken 

kívül kiemelten foglalkozik a haemostasissal. A véralvadás zavaraira (vérzékenység, fokozott 

thrombosisrizikó) gyakorlatilag minden intenzív osztályos betegnél számíthatunk. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: Csökkent 

plazmatérfogat elfedhet 

súlyos anémiát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a beteg állapota 

nem korrelál a mért 

értékekkel, keresd a 

mérési hibát, ismételd a 

mérést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./14.1.  Anaemia okai / jelentősége az intenzív terápiában 
 

III./14.1.1. Jelentősége 
 

Az anaemia és ezzel összefüggésben a vörösvérsejt transfusio is gyakori az intenzív 

osztályos betegpopulációban. Több vizsgálat igazolta, hogy az intenzív osztályon 

végzett transfusiok száma arányban áll a kórházi illetve az intenzív osztályos kezelés 

hosszával, valamint a mortalitással.  

Az intenzív osztályos beteg anaemiája önálló klinikai entitás, melynek hátterében a 

gátolt erithropoietin képzés, valamint a módosult vas metabolizmus áll. A kép 

hasonlít a krónikus betegségekhez társuló anaemiához. Intenzív osztályos kezelés 

befejezését követően még több hónapig fennáll. 

 

III./14.1.2. Definíció 
 

Alacsony szérum hemoglobin (SeHb) koncentráció, haematocrit valamint 

vörösvérsejt mennyiség. Mindegyik mérés során egységnyi vértérfogatra történik a 

meghatározás.  

A mért értéket befolyásolja a vörösvérsejt mennyiségén, térfogatán túl a plazma 

térfogata is. Emiatt megkülönböztethető fiziológiás (tényleges vörösvérsejt-vesztés) 

és hígulásos anaemia (pl. terhességben-megnövekedett plazmatérfogat). Ugyanakkor 

a csökkent plazmatérfogat elfedhet súlyos anémiát. (hypovolaemia) 

Klinikai definíció: csökkent hemoglobin koncentráció, ami az oxigénszállító 

kapacitás csökkenésével jár, így a szöveti oxigenizáció nem, illetve csak 

kompenzációs mechanizmusok árán biztosítható. 

Normál értékek: 

Hb: 13.0–18.0 g/dL (ffi) ill. 11.5–16.5 g/dL (nő) 

Haematocrit: 0.40–0.52 (ffi) ill. 0.36–0.47 (nő) 

RCC: 4.5–6.5 × 10
12

/L (ffi) ill. 3.8–5.8 × 10
12

/L (nő) 

MCV: 77–95 fL 

MCH: 27.0–32.0 pg 

MCHC: 32.0–36.0 g/dL 

Reticulocyta: 0.5–2.5% (vagy 50–100× 10
9
/L) 

 

III./14.1.3. Tünetek 
 

Függenek az anaemia mértékétől, annak kialakulási idejétől valamint a beteg 

oxigénigényétől. 

Kompenzációs mechanizmusok: 

● Oxigén extrakció növekedése (önmagában képes kompenzálni a 8-9 g/dl Hb 

értéket) 

● Perctérfogat (szívfrekvencia, pulzustérfogat) növekedése (5 g/dl Hb értéket is 

ellensúlyozhat isovolaemia esetén) 

Tünetek akkor jelentkeznek, ha a fenti kompenzációs mechanizmusok teljes 

igénybevétele mellett tovább csökken a haemoglobin szint, fokozódik az oxigénigény 

(fizikai terhelés) vagy a cardialis kompenzációs mechanizmus korlátozott pl. fennálló 

szívbetegség esetén. 

Tünetek: terhelésre vagy nyugalomban jelentkező dyspnoe, fáradtság, hyperdynam 

keringés jelei, mint a palpitatio, fülzúgás, letargia, zavartság. Potenciálisan életet 

veszélyeztető tünetek lehetnek a súlyos szívelégtelenség, angina, arrythmia, acut 

myocardialis infarctus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vörösvérsejt transzfúzió 

mikor indokolt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transzport ischaemia. 

Akut vérzés okozta anaemiánál az intra- és extracellularis hypovolaemia további 

komplikációt okozhat: posturalis szédülés, syncope, tartós hypotonia, shock, 

keringésleállás. 

 

III./14.1.4. Okok 
 

III./14.1.4.1. Általános okok  

Felosztás történhet: 

- Kinetika alapján (1.sz.ábra, 3.14.1.4.1.1)  

- Vörösvérsejt morfológia alapján (2.sz.ábra, 3.14.1.4.1.2) 

 

III./14.1.4.2. Anémia okai az intenzív osztályon [1,2]: 

 

● Fokozott vesztés (vérvétel, kanülszúrás) 

● Csökkent vörösvérsejt-képzés 

○ EPO termelés ↓ (emelkedés az anaemia mértékének megfelelő várt 

értékhez képest elmarad) – EPO gén gátlása gyulladásos mediátorok 

által 

○ SeFe ↓ 

○ TVK ↓ 

○ SeFerritin ↑ 

● Gyulladásos mediátorok (EPO képzés gátlása, csontvelő működésének direkt 

gátlása, vasmetabolizmus befolyásolása) 

● Kóros vörösvérsejt-morfológia 

● Táplálási hiányállapot 

 

III./14.1.5. Terápia 
 

Oki: kiváltó tényező kezelése.  

● Vérvétel mennyiségének csökkentése 

● Megfelelő táplálás 

● EPO kezelés rutin alkalmazása azonban kérdéses 

Tüneti: Vörösvérsejt transzfúzió. 

 

III./14.1.5.1. Transzfúzió indikációi 

 

Az oxigén transzport kapacitásának növelése. 

● akut vérzés, haemodinamikai megingással (haemorrhagiás shock) 

● akut vérzés inadekvát oxigénszállító kapacitással 

(isovolaemiás = normovolaemiás anaemia mellett) 

○ szervek oxigénhiány okozta funkciózavara (élettani jelek, regionális és 

globális – az anaemiára legérzékenyebben azok a szervek jeleznek, 

ahol magas a nyugalmi oxigén extractio (3.sz.ábra, 3.14.1.5.1.1): 

■  zárt periféria, megnyúlt kapilláris telődés, perifériás 

vazokonstrikció, 

■  EKG: ST eltérések (szív O2 extractio (artériás vér 

oxigéntartalomból): 60%) 

■  zavartság, nyugtalanság (agy O2 extractio: 30%) 

■  oliguria és anuria (a vese a hypoperfusiora sokkal érzékenyebb, 

mint az anaemiára, O2 extractio: <10%) 

■  laktatacidosis 

○ oxigén extrakció > 0,3 (4.sz.ábra, 3.14.1.5.1.2) 



 

 

 

 

 

 

„Transzfúziós trigger” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SvO2 vs. ScvO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Akut vérzés esetén 

elsődleges a 

hypovolaemia 

rendezése. 

○ oxigén szállítás < 10-12 ml/kg/min  

● nem akut vérzés esetén Hb < 7 g/dl  

Transfusion Requirements in Critical Care (TRICC - 1999) [3] 

kivétel bizonyos kardiorespiratorikus betegségekben 

pl. akut infarktus, instabil angina, itt <10 g/dl Hb szint is lehet indikáció 

● nem akut vérzés esetén: A 7 g/dl feletti Hb értékeknél a transfusio 

indikációjának felállítása, a „Transzfúziós trigger” meghatározása inkább 

több szempontot is figyelembe vevő klinikai döntés, mint laboratóriumi érték. 

Cél a sejtszintű aerob anyagcsere biztosítása, az oxigénszállító kapacitás 

növelése (nomalizálása), a kompenzációs mechanizmusok igénybevételének 

csökkentése. 

A szívizom különösen érzékeny az anaemiára. A myocardium nyugalmi oxigén 

extrakciós aránya magas, így anaemia esetén ezzel a kompenzációs mechanizmussal a 

szívizom az oxigénfelvételt már nem tudja fokozni, viszont ezzel egyidőben a 

perifériás szövetek perfúziójának és oxigénellátásának fenntartására a perctérfogat 

növekedése, így a myocardium oxigénigényének növekedése lép fel. 

 

III./14.1.5.2.  Vénás oxigénszaturáció értékelése 

 

Nem megfelelő szisztémás oxigénszállító kapacitás az oxigén extrakciós ráta 

növekedéséhez, így a vénás (kevert vénás, centrális vénás) oxigénszaturáció 

csökkenéséhez vezet. 

Az SvO2, (kevert vénás oxigénszaturáció – felső, alsó testfél és sinus coronarius) 

meghatározásához arteria pulmonalis katéter (számos szövődménnyel járhat!), míg a 

ScvO2, (centrális vénás oxigénszaturáció) meghatározásához centrális vénás katéter 

(kisebb kockázatú) szükséges. (5.sz.ábra, 3.14.1.5.2.1) 

A globális oxigén extractio a kevert vénás vér és artériás vér oxigéntartalmának 

különbsége. Közelítő értéket kapunk, ha a kevert vénás vér helyett centrális vénás vér 

oxigéntartalmát vesszük a számítás alapjául. 

ScvO2-t befolyásoló tényezők: perctérfogat, oxigén felhasználás, haemoglobin 

koncentráció, artériás oxigén szaturáció. A ScvO2 és SvO2 közötti szoros korrelációt 

több klinikai vizsgálat igazolta. Speciális körülmények esetén azonban a centrális 

vénás vér és a kevert vénás vér oxigéntartalma közötti különbség nem állandó, így a 

fenti számítási móddal az oxigénextrakció számítása is pontatlanabb lehet (pl.: 

szívműtétet követően alacsony CI mellett). Nem elhanyagolható körülmény, hogy az 

artériás oxigéntenzió növekedése (hyperoxia) (>15 Hgmm, 60 Hgmm felett) szintén 

befolyásolja a ScvO2 értékét. 

 

III./14.1.6. Speciális megfontolások 
 

Akut vérzés 

Elsődleges a megfelelő szöveti perfúzió biztosítása krisztalloid, vagy kolloid 

infúzióval. Normovolaemiás haemodilutio előnyös a szöveti perfusio szempontjából. 

Masszív transzfúzió 

Vörösvérsejt készítmény nem tartalmaz thrombocytát illetve véralvadási faktorokat. 

Jelentős mennyiségű vérzés illetve vértranszfúzió esetén dilutios véralvadási zavar 

léphet fel. 

Haemolysis 

Definíció: A várható 120 napos vörösvérsejt életidő előtti vörösvérsejt szétesés. 

Jelentős haemolysis sárgasághoz illetve haemoglobinuriához vezet. 

Okok: vértranszfúzió, HUS (mikroangiopathiás haemolysis), mechanikus 

műbillentyű, malária, sarlósejtes anaemia, gyógyszerek, pl. nagy dózisú penicillin, 

methyl-dopa, autoimmun (hideg, meleg agglutininek)- idiopathiás vagy secundaer 

(mycoplasma, SLE, lymphoma), Glucose-6-foszfát dehidrogenáz hiány 



 

 

Vértransfusio okozta 

secundaer 

coagulopathia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Források: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis: Indirekt bilirubin emelkedés, emelkedett vizelet urobilinogen, 

reticulocytosis, lépmegnagyobbodás, methaemoglobinaemia, szabad haemoglobin 

emelkedése a szérumban, csökkent szérum haptoglobin, fragmentált vörösvérsejtek, 

Coomb’s teszt pozitivitás. 

Therapia: Diagnózis és oki terápia, amint lehet. Súlyos anaemia esetén a Hb 7 g/dl 

felett szinten tartása a cél. Haemoglobin okozta vesekárosodás mértékének 

csökkentése (diuresis 100 ml/ó felett maradjon, hemo(dia)filtratio) kiemelt 

fontosságú. 

Az anaemia kettős hatása a szívre!  

A szívben a nyugalmi oxigénfelhasználás (extractio) 60%, így az anaemiára, az 

oxigénszállító kapacitás csökkenésére a szív reagál a legérzékenyebben. Ugyanakkor 

a kompenzációs mechanizmusok egy része (a perctérfogat növekedése) a csökkent 

oxigénellátás ellenére fokozott oxigénigényt generál a myocardiumban. Az 

oxigénellátási zavar következménye funkciózavar (arrythmia, decompensatio), 

ischaemiás EKG eltérés (anginával, vagy anélkül), myocardium necrosis (biomarker 

emelkedés) lehet. 
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III./14.2. Szerzett véralvadási zavarok 
 

A fejezet célja a nem veleszületett, külső vagy belső hatásra létrejövő alvadási rendellenességek ismertetése. A 

trombocitahiányra vagy működési zavarra visszavezethető kórállapotokkal külön fejezet foglalkozik. 

 

III./14.2.1. Élettan 
 

Az alvadási rendszer fő feladata, hogy az érpályán kívűl (pl. sérülés, sebzés esetén) a vér alvadásával a 

vérvesztést megakadályozza, míg az érpályán belül a keringéshez nélkülözhetetlenül szükséges folyékony 

állapotot megtartsa. Az alvadási rendszer az alvadást elősegítő (prokoaguláns), gátló (antikoaguláns) és a 

kialakult alvadékot feloldó (fibrinolítikus) faktorok finoman szabályozott összhangjára épül.  

 

A nem sejtes véralvadás végső útja a stabil fibrinháló kialakulása, mely a véralvadási kaszkád során jön létre. 

A kaszkádban résztvevő fehérjék az alvadási faktorok, melyek meghatározott sorrendben képesek a sorban 

következő faktor proteolítikus aktiválására. A kaszkád célja, hogy alvadási igény esetén rövid idő alatt 

nagymennyiségű fibrin keletkezzen, ezáltal biztosítva a gyors alvadást. 

 

Az alvadási faktorokat a máj termeli, közülük néhány (II, VII, IX, X, protein C, protein S) működésükhöz 

elengedhetetlen a csak K-vitamin jelenlétében létrejövő karboxiláció. A vér megfelelően szabályozott 

alvadásához szükséges a trombociták, endotelium, Ca
2+

 jelenléte is. 

 

III./14.2.2. Az alvadás mérésére szolgáló laborparaméterek 
 

Prothrombin idő mérése során a plazmához feleslegben adott szöveti faktor az alvadás extrinsic útját indítja el, 

így az ideje mind az extinsic út, mind a közös út rendellenességei során megnyúlik. Normál ideje 10-15 

másodperc, laborteszt függvényében. A különböző módszerekből adódó különbségek kiegyenlítésére a 

laborteszt gyártók megadják az adott teszt nemzetközi standardhoz viszonyított arányszámát, ezzel korrigálva 

a prothrombin időt kapjuk az INR-t (International normalized ratio), melynek normálértéke 0,7-1,3. A PT/INR 

értéke leggyakrabban K-vitamin hiány, K-vitamin antagonista, májelégtelenség illetve DIC esetén mutat 

megnyúlt alvadást. Terápiásan alkalmazott kumarinkészítményeknél a terápia monitorizálására megfelelő, a 

cél INR terápiás indikáció függvényében 2,0-3,5. 

 

Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI/APTT) mérése az intrinsic és a közös út vizsgálatára alkalmas, 

normál ideje 25-39 másodperc. Értéke megnyúlik haemophilia, heparinkezelés, DIC, végállapotú 

májelégtelenség esetén. Heparin (nem LMWH) kezelés monitorizálására jól használható, terápiás tartomány a 

normál érték 2-2,5-szerese. K-vitamin hiány az értékét nem befolyásolja, kumarinkezelés monitorizálására 

nem alkalmas. 

 

Az alvadás és fibrinolysis folyamatának egészében történő vizsgálatára a thromboelasztográfiás (TEG) 

vizsgálat a legalkalmasabb, használata választ ad mind az alvadás, mid a fibrinolysis sebességére, 

időtartamára, erősségére. Jelenleg ez a technika áll a legközelebb az in vivo folyamatokhoz. Aktuálisan 

elsősorban szívsebészeti centrumokban hozzáférhető. 

 

III./14.2.3. Véralvadási zavarok 
 

Szerzett véralvadási zavar létrejöhet az alvadási faktorok termelésének hiányában, a faktorok elfogyása miatt, 

illetve iatrogen úton. 

 

III./14.2.3.1. Disszeminált intravazális koaguláció (DIC) 

 

Disszeminált intravazális koaguláció, vagy patofiziológiai háttere alapján consumptiós koagulopathia az esetek 

jelentős többségében valamilyen súlyos alapbetegség talaján alakul ki, és a véralvadási rendszer súlyos 

zavarával jár. 



 

Lényege a normálisan sérülés helyére lokalizált alvadás teljes keringési rendszerre történő túlzott, 

szabályozatlan aktiválódása, melynek következtében testszerte mikrothrombusok keletkeznek, majd az így 

folyamatosan elhasználódó alvadási faktorok miatt kóros vérzékenység alakul ki. 

 

DIC kiváltó okai között szerepelhet: 

● fertőzések 

○ baktérium (elsősorban Gram-negatív szepszis) 

○ gomba 

○ vírus 

● terhesség során 

○ magzatvíz embólia 

○ preeclampsia, ecclampsia 

○ visszamaradt lepény 

● transzfúziós, transzplantációs komplikáció 

● malignus alapbetegség 

● kiterjedt trauma, égés 

● kihűlés 

● májelégtelenség 

 

A fenti okok megegyeznek a szisztémás gyulladásos válaszreakció (SIRS) okaival, maga a DIC is a SIRS 

egyik részjelensége, ill. megnyilvánulási formája lehet, a kettő állapotot teljesen szétválasztani nem lehet. A 

gyulladásos folyamat következtében a keringésben megnő a keringő szabad szöveti faktor mennyisége, mely 

elindítja az alvadási kaszkádot. A keletkező thrombin segíti a fibrin kialakulását és a trombocita-aktivációt, 

ennek hatására az érpályában thrombusok keletkeznek. Ezzel párhuzamosan a fibrinolysis is aktiválódik, 

ezáltal a  thrombusképződés mellett megjelenik a keletkezett thrombusok lebontása is, mely önmagában is 

fokozott vérzékenységhez vezet. A szabályozás alól kikerült alvadási rendszerben mind az alvadási faktorok, 

mind a trombocita, mind a fibrinolysisért felelős proteinek elfogynak, így a kórállapot vérzéses jellege kerül 

előtérbe. 

 

A tünetek között kezdetben megtaláljuk az alapbetegség tüneteit, majd a DIC előrehaladtával a thrombostikus 

folyamatok, később a vérzés uralja a képet. Thrombosis leggyakrabban végtagok distalis részein alakul ki, 

időnként a szerveket ellátó ereket elzárva az adott szerv elégtelenségét okozza. Vérzéses állapotot jelez a 

nyálkahártyák spontán vérzése, petechiák megjelenése, sebek, szúrcsatornák nem csillapítható vérzése, 

előrehaladt esetben anaemia, haemorrhagiás sokk határozza meg a képet. 

 

Laborleletekben jellemző a folyamatos fibrinfelhasználás miatt a hypofibrinogenaemia, az alvadási tesztek 

megnyúlnak, a trombocitaszám jelentősen csökken, a fibrin degradációs termékek (FDP, pl.: d-dimer) szintje 

pedig a fibrinolysis következtében megemelkedik. 

 

Terápiája során elsősorban az alapbetegség kezelésére kell törekedni, a DIC kezelése során célunk a fokozott 

alvadási folyamat megállítása, a faktorok szintjének normalizálása, az elvesztett vörösvérsejtek és trombocita 

pótlása. Heparin adása elvben a thrombotikus folyamatok megszakítása révén javítja az állapotot, azonban 

hatásához elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű antithrombin-III jelenléte, mely DIC-ben szintén csökkent, 

ezenkívűl a vérzésveszély csökkentésére faktorpótlással együtt szükséges adni. Heparin kezdeti dózisa 500 

NE/óra, dózist módosítani a klinikai kép függvényében szükséges. Faktorpótlásra alkalmazható friss 

fagyasztott plazma (FFP), azonban fibrinogen pótlásra önmagában nem alkalmas, erre a célra fibrinogen 

koncentrátum alkalmazható, kezdő adagja 2-8 g, a cél fibrinogen koncentráció 1-1,5 g/l. Súlyos vérzés esetén 

50000-es trombocitaszám alapján trombocita adása feltétlenül indokolt, vérzés hiányában 15000-20000-es 

érték elfogadható. Vörösvértest pótlása a keringési, oxigenizációs paramétereknek megfelelően szükséges.  

 

A DIC prognózisa elsősorban az alapbetegség függvénye, megjelenése mindenképpen rontja a mortalitást. 

 

III./14.2.3.2. Májelégtelenséghez társuló alvadási zavarok 

 



Az alvadási faktorokat a VIII-as faktor kivételével a máj termeli, többségüket K-vitamin dependensen. 

Májelégtelenségben az alvadási faktorok koncentrációjának csökkenésével párhuzamosan a laborparaméterek 

közül először az INR értéke emelkedik, fibrinogen csökkenése, aPTI megnyúlása előrehaladott 

májelégtelenségre utal. Kezelésében a májbetegség kezelése a döntő, K-vitamin bevitele csak enyhe 

formákban hatásos. Alvadási faktorok (friss fagyasztott plazma) adása csak a vérzéses szövődmények 

elhárítására szolgál, súlyos vérzés esetén desmopressin folyamatos adagolása és VII-es faktorpótlás jön szóba. 

 

III./14.2.3.3. Iatrogén alvadási zavarok 

 

A leggyakoribb alvadási rendellenességeket kumarin-származékok és heparin túladagolása okozza. 

 

A K-vitamin antagonista Syncumar és Marfarin túladagolása vagy kevés K-vitmain bevitele esetén a VIII. 

faktor kivételével az összes alvadási faktor szintje csökken, leghamarabb a VII-es faktoré. Laborértékek közül 

először az INR nyúlik meg, jelentős vérzésveszéllyel 6-os INR érték fölött kell számolni. Terápiája vérzés 

hiányában az antikoaguláns kihagyásából és K-vitamin beviteléből áll (5-20 mg). Súlyos esetben, ill. vérzés 

esetén friss fagyasztott plazma adása szükésges (10-20 ml/kg), végső esetben VII-es faktor pótlása jön szóba 

(2-8 mg iv). 

 

Heparin okozta alvadási zavart aPTI megnyúlásával diagnosztizálhatunk, 180 mp fölötti értéknél a 

vérzésveszély magas. Vérzésmentes állapotban elegendő a heparin adásának felfüggesztése, vérzéses 

szövödmény esetén protamin-szulfáttal felfüggeszthető a hatás (az utolsó néhány órában adagolt összes 

heparin nemzetközi egységben mért mennyiségének a fele-harmada mennyiségű protamin lassú injekcióban). 

A protamin-szulfát önmagában is rendelkezik antikoaguláns hatással, túladagolása kiszámíthatatlan erdeményt 

hoz. Kismolekulatömegű heparin okozta vérzés protaminnal nehezen anatgonizálható, életveszélyes vérzésben 

VII-es faktor jön szóba utolsó lehetőségként. 

 



  

 
 
 
 

Cél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos 

Elektív műtétek előtti 

aneszteziológiai konzílium 

alkalmával minden esetben 

kérdezzünk rá betegünktől 

az esetleges vérzési, 

véralvadási zavarok 

meglétére! A családi 

előfordulás itt különös 

jelentőségű! Amennyiben a 

további teendőket illetően 

bármiféle bizonytalanság 

merülne fel, kérjük 

hematológus kolléga 

segítségét! 

 

 

Megjegyzés 

Bármely laboratóriumban 

elérhető kell, hogy legyen a 

vérzési idő és az aPTI 

vizsgálata. Amennyiben 

ezek az értékek 

megnyúltak, egyéb okokat 

kizárva felmerülhet von 

Willebrand-betegség 

gyanúja is. A kórkép 

tisztázásához szükséges 

további laborvizsgálati 

módszerek speciális 

eljárások, ezért csak az 

ilyen célra kiemelt 

laboratóriumok végzik. 

Fontos lehet az előzetes 

 

III./14.3. Congenitalis véralvadási zavarok  
 

A tananyag célja, hogy röviden ismertessük a leggyakrabban előforduló 

veleszületett véralvadási zavarok klinikopatológiai jellemzőit; továbbá szeretnénk 

ráirányítani a figyelmet a műtétek kapcsán felmerülő gyakorlati problémákra, 

terápiás irányelvekre. 

A fejezetben elsősorban a veleszületett koagulációs zavarokkal, illetve a sokkal 

ritkábban előforduló congenitalis trombocitopátiákkal foglalkozunk röviden. Az ide 

vonatkozó további ismeretekkel kapcsolatosan utalunk a hematológiai 

szakkönyvekre. 

 

III./14.3.1. Veleszületett faktorhiányos vagy faktordeficiens 

kórállapotok: von Willebrand-betegség, hemofília „A” és „B” 
 

Von Willebrand- betegség 

A leggyakrabban előforduló veleszületett véralvadási zavar! 

Előfordulási gyakorisága az európai populációban 1-2/100 élve születés.  

Oka: a von Willebrand- faktor mutációja vagy szintézisének zavara. Több 

fenotípusa is ismert, ezek hátterében változatos genetikai eltérések állhatnak. A von 

Willebrand- faktor „feladata”: a trombociták felszíni GPIb (glükoprotein Ib) 

receptorain hatva fokozzák a vérlemezkék adhézióját és stabilizálják a VIII. faktort. 

Ebből következik, hogy a faktor hiánya vagy rendellenes működése esetén a 

trombocitopátiákra és a VIII. faktor hiányára vonatkozó tünetek egyaránt 

megjelennek. Az előbbi bőr-és nyálkahártyavérzések, míg az utóbbi ízületi vérzések 

(különösen a nagy ízületek: pl.csípő, térd érintett), műtétek utáni elhúzódó, 

nagyfokú vérzések képében manifesztálódik. 

Labordiagnosztika: a vérzési idő és az aPTI megnyúlt, a VIII. faktorszint 

csökkent; a von Willebrand- antitestszint alacsony, a ristocetin kiváltotta trombocita 

aggregáció elégtelen. 

Kezelés: amennyiben a betegség enyhe lefolyású, alkalmazható dezmopresszin            

0,3 μg/kg/perc dózisban szubkután vagy intravénásan kb. 30 perc alatt beadva. 

Súlyos esetekben a ma már elérhető, nagy tisztaságú von Willebrand- és VIII. 

faktor –készítmények használata javasolt. Amennyiben ezek nem állnak 

rendelkezésünkre, adhatunk friss fagyasztott plazmát 20-30 ml/kg dózisban. (A 

plazmatérfogat felnőtteknél átlagosan 40 ml/kg.) 

Hemofília „A” és „B”, avagy a VIII./IX. véralvadási faktor hiánya vagy 

csökkent működése 

Öröklésmenete az X kromoszómához kötött. Fenotípusosan csak a férfiak betegek, 

az anyák örökítik a betegséget fiaikra, míg ők „csak” hordozók (illetve egy érintett 

családban egészséges nőtagok is lehetnek). 

Gyakorisága: 1:5000 élve születés az európai populációban.  

A betegség súlyossága és a faktoraktivitás összefügg:  

- 25% feletti faktoraktivitás- a betegség igen enyhe tüneteket mutat;                         

- 5-25% közötti faktoraktivitás esetén enyhe;                                                            - 

1-4% közöttinél középsúlyos;                                                                                      

- 1% alatti faktoraktivitás mellett nagyon súlyos tünetekkel számolhatunk. 

Amennyiben dokumentáció a betegről adott esetben nem áll rendelkezésre, és a 

beteget kikérdezni sem tudjuk, mindenképpen gyanút keltenek a következők: 



tájékozódás! 

 

 

 

Megjegyzés 

A faktorkészítmények 

aktivitását nemzetközi 

egységben adják meg.          

1 nemzetközi egység 1 ml 

normál plazmafaktor 

aktivitásának felel meg. 

A VIII. faktor féléletideje 

8-12 óra, a IX. faktoré 16-

18 óra. Adagolás: 

hemofília A esetén           

4-12 óránként, hemofília B 

esetén 8-24 óránként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

Műtétek kapcsán és az 

intenzív betegellátásban 

mindig „in vitro” vérzési 

idő meghatározás történik! 

Hematológiai kivizsgálás 

során „in vivo” is 

meghatározhatják a vérzési 

időt, ez az ún. Ivy-teszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hematomák elsősorban a nyomásnak kitett helyeken, illetve bevérzések az 

ízületekben. Leginkább a „nagy” ízületek érintettek, mint pl. a csípő vagy a 

térdízület. Súlyos esetekben spontán vérzések is előfordulnak, akár a központi 

idegrendszerben is! Tudatzavar esetén gondoljunk rá! 

Bármely laboratóriumban elérhető olyan vizsgálat, amely gyanúnkat megerősíti: 

megnyúlt aPTI, normális protrombin- és trombinidő. Csak bizonyos helyeken áll 

rendelkezésre a VIII. és IX. faktor szintjeinek/aktivitásának mérése, de az előbbiek 

kóros volta és gyanút keltő klinikai tünetek esetén, amint lehet, végeztessük el a 

vizsgálatot! 

Kezelés: amennyiben konkrét diagnózis „nincs a kezünkben”,súlyos, 

„elállíthatatlan” vérzés esetén adhatunk friss fagyasztott plazmát a korábban 

említett dózisban. Ismert betegség és elektív műtét esetén már megelőzésképpen 

adhatunk rekombináns technológiával előállított faktorkészítményeket. 

 

III./14.3.2. A congenitalis trombocitopátiák klinikopatológiai 

jellemzői, a diagnózishoz szükséges laborvizsgálati eredmények 
 

A veleszületett trombocitopátiák nagyon ritka betegségek, diagnosztizálatlan 

esetekben gyanút kelthet a bőrön egymás mellett elhelyezkedő purpura és 

hematoma! Ilyenkor leggyakrabban szerzett trombocitopénia áll a tünetek 

hátterében. Amennyiben a vérlemezkék száma normális, úgy veleszületett 

működészavaruk is állhat a bevérzések hátterében. 

Normális trombocitaszám: 200-400 x 10^9/l (az eredmények laboratóriumtól 

függően eltérőek lehetnek).                                                                                       

Enyhe trombocitopénia: 100-50 x 10^9/l.                                                                

Közepes trombocitopénia: 50-30 x 10^9/l.                                                           

Súlyos trombocitopénia: 30 x 10^9/l alatt.                                                              

Nagyon súlyos trombocitopénia: 10 x 10^9/l alatt.               

Labordiagnosztika: trombocitopátiák esetén a vérzési idő a vérlemezke szám 

csökkenésével arányosan nyúlik meg. Az alvadási idő normális.                                          

A vérzési idő normál értéke: 3-5 perc, 7 perc feletti érték biztosan kóros! 

 

III./14.3.3. Néhány példa a congenitalis trombocitopátiákra 

 
Bernard- Soulier- szindróma  
Nagyon ritka kórkép. Előfordulási gyakorisága Európában átlagosan 1:1.000.000 

élve születés. Jellemzője a trombocitaadhézió zavara, mérsékelt trombocitopénia, a 

trombociták élettartama csökken, fokozott a megakariocita képződés. Hiányzik a 

ristocetin aggregáció. Öröklésmenete autoszomális recesszív. Az angolszász 

szakirodalomban „giant platelet syndrome”-ként említik, mivel a vérlemezkék 

mérete a normál vörösvérsejtekét is meghaladhatja a perifériás vérkenetben.Oka: a 

trombociták felszínén elhelyezkedő GPIb receptor deficienciája, ami a von 
Willebrand- faktor receptora. Klinikum: már gyermekkorban jelentkeznek a 

tünetek: változó súlyosságú vérzékenység, bőr-és nyálkahártyavérzések, a 

nyomásnak kitett helyeken purpurák, ecchimozisok. Gyakori a meno-metrorrhagia. 

Aneszteziológiai szempontból fontos, hogy sebészeti beavatkozások vagy 

trauma esetén súlyos vérzés is előfordulhat! Központi idegrendszeri, 

szemfenéki vérzések kialakulása sem ritka! 

Ugyancsak a trombocita adhéziós zavarok közé tartozik a kollagénreaktivitás 

defektusa, ilyenkor elmarad a vérlemezkék adhéziója a szubendoteliális 

kollagénhez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Neuroaxiális anesztézia  ≥ 

80.000 trombocita szám 

esetén alkalmazható! 

 
 

 

 

Irodalom 

 

  

A trombocitaaktiváció zavarát okozhatja ciklooxigenáz-hiány. 

Primer vérlemezke aggregációs zavar a Glanzmann-trombasthenia, a szekunder 

aggregációs zavarok közül a Chediak-Higashi szindrómát emelném ki. 

Ezek a kórképek csak nagyon ritkán fordulnak elő a mindennapi klinikai 

gyakorlatban, tárgyalásuk elsősorban a figyelem felkeltését szolgálja. 

Gyanú esetén gondoljunk rájuk! 

 

III./14.3.4. Preoperatív laborvizsgálat ismert és ismeretlen véralvadási 

zavarok esetén 
 

Bizonytalan anamnézis esetén mindig vizsgáljuk a következőket: vérzési idő, 

INR, aPTI, fibrinogén, trombocita szám és funkció. 

Vérzéses anamnézis ismert, de ismeretlen az alvadási zavar: az előbb említettek 

mellett speciális vizsgálatok is javasoltak. Ilyenek a XIII. faktor, von Willebrand- 

faktor antigén koncentráció, valamint a ristocetin kofaktor szintjének vizsgálata is 

indokolt. 

Ismert faktorhiányos állapotok: alapvizsgálat az INR, aPTI és a fibrinogén 

vizsgálata, emellett célzottan nézzük az adott faktorok/kofaktorok koncentrációit. 

Von Willebrand- betegség: von Willebrand- faktor antigén, ristocetin kofaktor, 

VIII. faktor aktivitás meghatározása. 

Hemofília „A”: VIII. faktor aktivitás meghatározása. 

Hemofília „B”: IX. faktor aktvitás meghatározása. 

 

III./14.3.5. Rizikócsökkentő perioperatív teendők 
 

Amennyiben a műtét típusa megköveteli az artériás kanül és/vagy a centrális 

vénakanül használatát, javasolt ezek behelyezése lehetőség szerint már a műtét 

előtt. Ultrahang vezérelt kanülbehelyezés csökkentheti a kanülök mellett kialakuló 

hematomák méretét, súlyosságát.  

Lehetőség szerint olyan nagy vénát vagy artériát válasszunk, ahol jó 

vérzéscsillapítási feltételek adottak: pl. vena jugularis interna/ arteria radialis. 

Sikertelen kanülálás esetén fontos a gondos vérzéscsillapítás, adott esetben 

nyomókötések felhelyezése. 

Hipertóniás betegek elektív műtétei esetén a preoperatív vérnyomás beállítás 

nagyfokban csökkenti a peri/intraoperatív időszakban kialakuló központi 

idegrendszeri vérzések kockázatát. 

Amennyiben felmerül regionális anesztézia végzésének lehetősége, mindenképpen 

konzultáljunk hematológussal! 

 

Steven Coutre: Congenital and acquired disorders of platelet function 2011 

Lehoczky Dezső- Rák Kálmán: Klinikai hematológia, Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 2006 

Bogár Lajos: Aneszteziológia és intenzív terápia, Medicina Könyvkiadó Zrt. 

Budapest, 2009 

 



 

 

 

Thrombocyta aktiváció 

folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thrombocyta funkciós 

vizsgálatok: 

-vérzési idő 

-aggregometria 

-thromboelastográfia 

-thromboelastometria 

-thrombocyta release 

markerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EDTA-függő 

agglutininek jelenléte 

esetén a 

thrombocytaszám helyes 

meghatározása citrátos 

vérvételi csőből 

lehetséges) 

 

III.14.4. fejezet:   Thrombocytopenia és thrombocytopathia 
 

 

A thrombocyták a csontvelőben keletkeznek a megacaryocytákból történő 

lefűződés útján. Élettartamuk 9-10 nap. A primer hemostasis kialakulásában 

elsődleges szerepük van. Endothel sérülés provokálta vérzéscsillapítási folyamat 

első lépéseként thromocyta adhesio alakul ki a glycoprotein Ia-IIa segítségével, és 

a subendotheliumhoz kötődő von Willebrand faktor és a glycoprotein Ib-IX 

komplex kialakulásával. Ezt követően a thrombocyták aktiválódnak (alakváltozás 

és szekréció), további thrombocytákat aktiválnak és a GP IIb/IIIa 

membránfehérjék segítségével a thrombocyták egymáshoz kötődnek (aggregatio).  

[[1.táblázat_III_14_4.fejezet. 

Felirat: Thrombocyta aktiváció mediátorai]] 

 

A thrombocyta membrán lipid kettősrétegének átrendeződése lehetővé teszi, hogy 

a véralvadási folymatban szerepet játszó további fehérjék hozzájuk kötődjenek. Ez 

indítja el a koagulációt, a stabil alvadék képződését (szekunder hemostasis) 
 

Patofiziológia: 

Thrombocyta diszfunkció esetén a primer hemostasis zavara lép fel, melynek 

tünetei különböznek a koaguláció defektusainak tüneteitől. Diagnosztikában segít 

a megnyúlt vérzési idő és a jellegzetes bőrtünetek (petechiák, purpurák). Vérzéses 

tünek között nyálkahártyavérzés (epistaxis, fogínyvérzés, buccalis mucosa 

bevérzései) 

 

III.14.4.1.fejezet: Thrombocytopeniák 

A thrombocytopeniák a vérzékenység leggyakoribb okai. Gyakran jelentkezik 

kritikus állapotú betegek kezelése során, és a kimenetelt befolyásoló szerepe miatt 

a thrombocytaszám követése ezen esetekben rendkívül nagy jelentőséggel bír. A 

thrombocyták száma 150000-300000/µl. Ha ez a szám 50000 alá csökken, akkor a 

betegen a thrombocytopenia tünetei jelentkeznek. 

 

Etiológia:  

1. csökkent csontvelői termelődés:  

 kongenitalis (Fanconi sy) 

 csontvelő károsodás (gyógyszerek, vegyi anyagok, sugár, kemoterápia, 

vírusfertőzések, megakaryocyták elleni antitest), csontvelő infiltráció 

(leukémia, carcinoma, lymphoma) 

 B12 vagy folsav hiány (megakaryocyta érési zavar) 

 Alkohol toxicitás 

 

2. Fokozott perifériás thrombocytapusztulás: miközben a thrombocyták 

élettartama néhány órára csökken, megakaryocytosis alakul ki. 

 Fokozott thrombin hatás (DIC, bizonyos infectiók, malignus betegségek) 

 Immunthrombocytopeniák (ITP, SLE, lymphoma, gyógyszer indukálta 

thrombocytopenia, HIT-II, posztranszfúziós)  

 TTP 

 HUS 

3. Dilúciós thrombocytopenia: nagy vérvesztés esetén, ha a a volumen terápia 

során thrombocyta készítmény nem kerül beadásra. 

4. distributionális: splenomegália 

5. Pseudothrombocytopenia: aggregáció és agglutináció (vérvételi hiba, 

EDTA-függő agglutininek), thrombocyta és fehérvérsejt közötti szatellita 

képződés, óriás thrombocyták jelenléte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[2.táblázat_3_14_4_1.fejezet 

Felirat: gyógyszerindukálta thrombocytopeniák kritériumrendszere és jellemző 

gyógyszerek 

* A heparin indukálta thrombocytopenia (HIT) külön entitást képez a 

gyógyszerindukálta thrombocytopeniák között, mivel a képződött antitestnek 

vérlemezke aktiváló hatása is van, és hypercoagulabilitast indukál.]] 

 

6. thrombocyta képzés és pusztulás egyidejű zavara: pl. májcirrhosis egyes 

eseteiben 

 

Intenzív osztályon előforduló thrombocytopeniák leggyakoribb okai: 

- infectio, sepsis, septicus shock 

- DIC 

- masszív transzfúzió 

- poszttranszfúziós állapot 

- CPR után 

- ARDS 

- Embolia pulmonum 

- Intravascularis katéterek 

- preeclampsia 

- gyógyszerindukálta 

- HIT 

 

Diagnózis felállítása: 

-Anamnézis (akut, krónikus, recidiváló) 

-kiváltó betegség keresése: B12 vit hiány, folsav hiány, malignitás, haematológiai 

betegség, terhesség, vírusos fertőzés megléte, vírus elleni oltás a közelmúltban, 

masszív transzfúzió, gyógyszeres kezelés változása, transzplantáció utáni állapot,  

-auto- illetve alloantitestek kimutatása 

-csontvelő vizsgálata 

 

Terápia: 

-oki terápia 

-tüneti: thrombocytakészítmények: jelentős vérzés és/vagy nagy műtét esetén cél 

az 50000/µl fölötti szám, kisebb vérzés esetén legyen >20000 /µl. 

 

III.14.4.2.fejezet: Thrombocytopathiák 

a) veleszületett: thrombasthenia, Bernard-Soulier sy, Storege-pool betegség, 

Aspirin– like betegség (ciklooxigenáz hiány)  

 

b) szerzett: Thrombocytaaggregáció-gátló kezelés (acetilsalicilsav, ticlopidin, 

clopidogrel, GP IIb-IIIa antagonisták), dextrán, uraemia 

 

Klinikumra jellemző: spontán vérzés ritkán fordul elő, vérzékenység sérülés vagy 

műtét után jelentkezik. 

Terápia: Oki és gondos vérzéscsillapítás 

 

Harrison, P. Progress in the Assessment of Platelet Function. Br 

J Haematol 2000; 111:733.  

 

Ware, JA, Coller, BS. Platelet morphology, biochemistry and function. In: 

Williams' Hematology, Beutler, E, Lichtman, MA, Coller, BS, Kipps, TJ (Eds), 

McGraw Hill, New York 

1994. p.1161 



 



 

 
 
 
 

Cél 

 

 

Definíció 

 

 

Virchow trias(1856) 

1.vér összetételének 

változása 

2.érfal sérülése 

3.a vér áramlási 

viszonyának 

megváltozása(stasis) 

 

III./14.5. Antithromboticus terapia 
 

A tananyag célja az intenzív osztályon előforduló thrombemboliás megbetegedések 

ismertetése, rövid diagnoszikája és terápiája. 

 

Thrombosis alatt a szív-érrendszerben, microcirkulációban kialakuló véralvadék/rög 

képződését értjük, mely okozhat teljes vagy részleges elzáródást. 

 

Thrombosisok főbb tipusai 

1.Vénás   

2.Artériás 

3.Intracardiális 

3.Diffúz(DIC,TTP,HUS,HITT) 

 

Thrombosis keletkezhet a cardiovascularis rendszer bármely szakaszán, így vénákban, 

artériákban, szívben és a microcirculációban egyaránt. Következményei lehetnek 

lokálisak, thrombusból leszakadt embolus távoli erek elzáródását okozhatja, ritkább 

szövődmény a haemostasis komponenseinek consumpciója. 

 

III./14.5.1. Vénás thrombemboliák(VTE) 
 

A mélyvéna-thrombosist (MVT) valamint a pulmonalis emboliát (PE) összefoglalóan 

vénás-thromboemboliának nevezik (VTE). 

A mélyvéna-thrombosis önálló megbetegedésként nem ígényel intenzív osztályos 

felvételt, de a pulmonalis emboliával közös aetiológia, azonos terápiás irányelvek 

miatt didaktikailag említenünk kell. 

 

MVT diagnózisa: 

Klinikai gyanú esetén D-dimer meghatározás és color duplex ultrahang végzendő. 

Amennyiben az ultrahang lelet pozitív, a D-dimer negatív, a kezelést meg kell 

kezdeni. Amennyiben csak a D-dimer pozitív, az ultrahang lelet megbízhatóan 

negatív, nem szükséges kezelni.(pl.terhességben a D-dimer emelkedés fiziológiás) 

 

MVT terápiája: 

1.Thrombectomia: rutinszerűen nem ajánlott. Feltétele, hogy a tünetek jelentkezésétől 

eltelt idő nem lehet több 3 napnál. 

2.Thrombolisis/fibrinolisis javallatai:magasra terjedő, iliofemoralis, v.cava inf., 

masszív felső végtagi, vállövi thrombosis. 

Általában szisztémás thrombolisist alkalmazunk, de jó általános állapotú, kis vérzéses 

kockázatú betegekben, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett a katéteres lisis 

megkísérelhető. 

A thrombolitikumok közül Streptokináz esetén 250 000 NE bolus adandó 20 perc 

alatt,majd 100 000 NE/óra dózisban max.4 napig folytatható. Streptokináz tartós adása 

során észlelt magasabb vérzéses szövődmények miatt, amennyiben elérhető úgy a 

korszerűbb urokináz vagy rt-PA választandó. 

Urokináz használatakor 250 000-600 000 NE,10-20 perc alatt. 

rt-PA(rekombináns szöveti plazminogén aktivátor)jelenleg a legkorszerűbb. 

Javasolt 100 mg adása 2 óra alatt, vagy 0,6 mg/ttkg egyszeri bólusban. Rt-PA és 

Urokináz  használata esetén terápiás szintű LMWH (alacsony molekulasúlyú heparin) 

vagy UFH (hagyományos, frakcionáltalan heparin) kezelést kell indítani a 

thrombolisissel párhuzamosan. 

3.Antikoaguláns terápia:jelenlegi ajánlások értelmében elsőként választandó az 

LMWH sc.adása. További alternatívák UFH iv.,sc.,fondaparinux sc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMWH sc alkalmazásakor a választott készítmény leiratában szereplő ajánlás 

értelmében, antikoaguláns dózisban használjuk.  Általánosságban  100 NE/kg 12 

óránként (enoxaparin,dalteparin) 4-5 napig. A második napon az oralis antikoaguláns 

kezelés indítható kumarin származékkal. 

Monitorozása rutinszerűen nem szükséges, de terhességben,veseelégtelenségben, 

obesitas esetén javasolt. Terápiánk akkor tekinthető hatásosnak, amennyiben sc. 

beadást követően 4 órával az anti-Xa aktivitás 0,6-1,0 NE/ml. 

UFH intravénás használatakor Na-Heparint adunk 5000 NE bolusban, majd    1000-

1500 NE/óra folyamatos infúziót indítunk. Monitorozása APTI kontrollal 6 óránként 

(az APTI legyen a kontroll 1,5-2,5-szerese). A célértéket elérve napi egyszeri kontroll 

is elég. Igazán kívánatos UFH esetén is az Anti-Xa aktivitás meghatározás lenne. 

Oralis antikoagulánst indíthatjuk szintén a második napon. Heparint addig adjuk,míg 

az INR érték 2 egymást követő napon 2,0 értéket eléri. 

LMWH és UFH alkalmazásakor kötelező a thrombocyta szám ellenőrzése a 0-3-5 

napon, tartósabb kezelés estén a 14.napig hetente kétszer, a heparin indukálta 

thrombocytopaenia (HIT) veszélye miatt.  

 

PE diagnózisa 

Terápiás lépéseinket a klinikum és a diagnosztika határozza meg. A klinikum alapján 

felmerült (dyspnoe, tachypnoe, mellkasi fájdalom, hypotonia, ritmuszavar, 

heamodinamikai instabilitás, hypoxia,hypocapnia) gyanú esetén végezhetünk mellkas 

röntgent (érintett oldali rekesz megemelkedése, ék alakú infiltráció pleuralis alappal, 

csíkszerű atelectasia), EKG-t. EKG-n általában sinus tachycardia, egyes esetekben 

ritmuszavar látható, S1Q3T3 (Mcginn-White szindróma), ill. jobb szívfél terhelés 

jeleit keressük. 

Labordiagnosztikában D-dimer, Trop-T vizsgálat javasolt (Trop-T acut, masszív PE-

ban, jobb szívfél elégtelenségben megemelkedik). Echokardiografia tájékoztatást ad a 

jobb szívfél nyomásviszonyairól, jobb-bal kamra egymáshoz viszonyított helyzetéről. 

Spiral CT, melynek specificitása 78-100%, szenzivitása 53-89%, kimutathatja az 

embolust. Angiografia is végezhető, amennyiben a nem invazív vizsgálatok 

eredménye bizonytalan, manapság a nagyfelbontású CT készülékek mellett 

alkalmazása visszaszorult. Perfúziós-ventilatios tüdőszcintigráfia, melynek 

szenzitivitása 92%, specificitása 87%, szintén alkalmas tüdőembólia igazolására. 

 

PE terápiája 

1.Katéteres, ebészi embolectomia:javasolt 10 napnál nem régebbi masszív PE esetén, 

amikor a lisis kontraindikált, és haemodinamikai instabilitás áll fenn. Jobb szívfél 

egyidejű trombusa mellett is szóba jön alkalmazása. 

2.Masszív PE esetén a thrombolisis kötelező. 

Urokináz esetén a dózis 2000-4400 NE/ttkg 10-20 perc alatt iv, majd 2000 

NE/ttkg/óra, 24 órán át. 

Érdemest törekedni rt-PA használatára,100 mg/2 óra infúzióban. 

Előzőek hiányában 2x1,5 millió NE/2 óra streptokináz adható. 

A thrombolisist terápiás szintű heparinnal (LMWH vagy UFH) kell folytatni. 

3.Nem masszív PE-ban LMWH vagy UFH kezelés indítandó, a mélyvéna-thrombosis 

kapcsán leírtak értelmében. Heparin adása mintegy 5 napig javasolt, az oralis 

antikoaguláns terapiát a 2-3.napon kell bevezetni. 

Per os adható direkt trombin inhibitorok új terápiás lehetőséget jelentenek a 

tromboembóliás kórképek esetén. 

 

Említést kell még tennünk a cerebralis vénás sinus thrombosis kezeléséről. 

Elkülönítünk sinus sagittalis, sinus lateralis, sinus cavernosus thrombosist. 

Fejfájás, szédülés, változó tudatállapot, különböző neurológiai gócjelek kapcsán kell 

gondolnunk rá. 

Jelenlegi ajánlások értelmében az első választandó kezelés a terápiás szintű 



antikoaguláció LMWH vagy UFH alkalmazásával. 

 

III./14.5.2. Atherosclerosis-artériás thrombosis 
 

Az atherosclerosis érintheti a coronáriákat, agyi és perifériás ereket,artéria carotist, 

aortát. 

 

Krónikus perifériás artériás érszűkületben folyamatos antithrombocyta kezelés 

javasolt. Elsősorban Asprin 100 mg/nap adagban. ASA intolerancia, non-responder 

esetén          75 mg/nap Clopidogrel adandó. 

Akut perifériás érelzáródás esetén azonnal heparin kezelés indítandó, megfelelő 

érsebészeti centrumban embolectomia végezhető. 

Amennyiben embolectomia nem kivitelezhető, úgy lokális vagy szisztémás 

thrombolisis javasolt. 

 

Cerebrovascularis megbetegedések, acut ischaemias stroke során, időablakon belül     

(3 óra), a beválasztási kritériumoknak megfelelő beteg esetén, erre alkalmas 

centrumban (24 órás CT/MR, felkészült személyzet) thrombolisis végzendő.  

Elsősorban rt-PA választandó 0,9 mg/ttkg (max 90 mg), melynek 10%-át 1 perc alatt 

bólusban kell beadni, majd a maradék 90%-ot 60 perc alatt. 

Thromboprofilaxis, thrombocyta-aggregáció gátló készítmények bevezetése a lisist 

követő 24 órával javasolt. 

 

Acut coronaria szindroma-ischaemias szívbetegség 

Bizonyított ISZB esetén élethosszig thrombocyta aggregációt gátló kezelést kell 

beállítani (100 mg  Asprin/nap). 

 

Acut coronaria szindróma (STEMI, NSTEMI, instabil angina pectoris) esetén, 

amennyiben a beteg magas rizikócsoportba tartozik, elérhető megfelelő kardiológiai 

centrum, úgy azonnali coronarographia (PCI-Percutan Coronaria Intervenció) javasolt. 

Előkészítésként kombinált thrombocyta aggregáció gátló kezelést (Aspirin, 

Clopidogrel) javasolt indítani. 

Amennyiben PCI nem elérhető, a tünetek kevesebb, mint 12 órája állnak fönn, ST-

eleváció, friss Bal-Tawara szárblokk észlelhető, úgy thrombolisis szükséges. 

Javasolt rt-PA használata, 15 mg iv.bolus, majd 0,75 mg/ttkg 30 perc alatt,majd            

0,5 mg/ttkg 60 perc alatt. Mellette heparin indítandó (elsősorban UFH). Lisist 

követően LMWH is adható, ajánlások értelmében a teljes mobilizálásig. 

 

III./14.5.3. Intracardiális thrombosis 
 

Intracardiális thrombusok a stroke és nagyvérköri embolizáció fő rizikófaktorai. 

Intracardiális thrombus elsősorban ritmuszavar (pitvarfibrilláció-PF), billentyű 

betegség, műbillentyű esetén alakul ki. 

 

Krónikus pitvarfibrillációban, a jelenlegi ajánlások értelmében a tartós 

antikoaguláció javasolt. Paroxismalis pitvarfibrillációban pontos rizikó felmérés, 

egyéni elbírálás szükséges. Módja általában kumarin származék,cél INR érték: 2,0-

3,0. 

 

Billentyű betegségek (vitium), így rheumás eredetű mitralis vitium antikoaguláns 

terápiája szükséges paroxismalis és krónikus PF esetén, és sinus ritmusban is, ha a bal 

pitvari átmérő >55 mm-nél vagy a stenosis súlyos. 

Aorta vitium sinus ritmussal nem jelent antikoagulációs indikációt. 

Mechanikus műbillentyű tartós antikoagulációs terápiát tesz szükségessé. 

Biológiai műbillentyű esetén is tartós antikoaguláció javasolt rizikófaktorok  esetén. 



 

III./14.5.4. Diffúz koagulopathiák/kisér-thrombosisok 
 

1.Disseminált intravascularis koaguláció-DIC 

A haemostasis szerzett, komplex zavara, mely mindig szövődmény, szekunder 

megbetegedés. A véralvadási rendszer generalizált aktivációja jön létre, egyrészt 

intravascularis fibrin képződés, ezáltal thrombusok kialakulása (szervi funkció zavart 

okozva), másrészt a véralvadási faktorok és thrombociták felhasználódása révén 

vérzés. 

Két klinikai formát különítünk el 

                                                     -akut DIC 

                                                     -krónikus DIC 

Akut DIC okai G+, G- sepsis, neoplasma, szülészeti katasztrófák (placenta abrupció, 

súlyos toxaemia, halott magzat szindróma, magzatvíz embolia), kiterjedt 

szövetsérülés. 

Krónikus DIC hátterében legtöbbször tumor áll. 

Akut DIC klinikumára jellememző a bőr, nyálkahártya vérzései, haematuria, vérzés 

szúrtcsatornákból, műtét során parenchyma vérzés, hypotonia, szervi hypoperfúzió, 

többszervi elégtelenség jelei. Laboreltérések: csökkenő fibrinogen szint, emelkedő 

FDP, D-dimer, megnyúlt PI, APTI, TI idő, kenetben fragmentociták. 

DIC terápiájában fontos az alapbetegség, kiváltó ok kezelése. Anticoagulatio 

elsősorban a thromboticus fázisban jön szóba, a klinikai képet legtöbbször azonban 

már a consumptios coagulopathia uralja. 

Krónikus DIC-ben elsősorban thromboprofilaxis javasolt. Amennyiben 

thrombembolia már kialakult, teljes dózisú antikoagulatio végzendő. 

 

2.Thrombotikus Thrombocytopaenias Purpura-TTP 

Lényege, hogy endothel sérülés hatására ultranagy vWF multimerek képződnek, 

ADAMTS 13 (metalloproteáz) hiányában a multimerek lebomlása károsodik. 

Thrombocyta és vWF aggregátumok keletkeznek, károsodik a microcirkulácios 

keringés, szervi diszfunkció (neurológiai tünetek, purpura, veseelégtelenség, láz) 

jelentkezik. 

Három fajtáját különböztetjük meg: veleszületett forma, szerzett (Moschcowitz-

szindróma-aotoantitestek) és konszupciós (szekunder, gyakori). 

Alvadási idők általában normálisak, thrombocytopaenia, fragmentocytosis, LDH 

emelkedés kíséri. 

Terápiája elsősorban plazmaferezis 40 ml/ttkg, naponta, a 

thrombocytopaenia/haemolysis megszünéséig. Kiegészíthető szteroid adásával. 

Thrombocyta szám rendeződése után  (100 G/L) Aspirin adható. 

 

3.Haemolitikus Uraemias Szindróma-HUS 

Kialakulásában szintén endothel sérülés játszik szerepet, s elsősorban fertőzésekhez 

társul. 

Két formáját különítjük el: hasmenéssel járó D+HUS és hasmenés nélkül D-HUS. 

A hasmenéssel járó formát toxint termelő (Shigella, E.coli-EHEC) kórokozók váltják 

ki, míg a nem hasmenéssel járó forma hátterében gyakran terhesség,  gyógyszerek, 

SLE állhat. 

Terápiája szintén elsősorban plazmaferezis. Uraemia, oligo-anuria esetén dialysis. 

 

4.Heparin Indukálta Thrombocytopaenia (HIT) és Thrombosis (HITT) 

A heparin indukálta thrombocytopaenia mind UFH mind LMWH kezelés mellett 

kialakulhat, UFH mellett gyakrabban. 

Két formát különítünk el: 

HIT I-nem immunmediált folyamat, enyhe thrombocypaenia, heparin terápia           

folytatható. 



HIT-II-antitest (IgG) indukálta immun thrombocytopaenia, a vérlemezke szám esés            

igen jelentős, heparin terápiát azonnal abba kell hagyni. 

HITT-a HIT-II melett újabb thrombosis keletkezik, mind az artériás, mind a vénás           

rendszerben. 

Terápiájában a legfontosabb az azonnali heparin elhagyás. Minden heparin 

készítmény (UHF, LMWH) adása tilos. Thrombosis észlelésekor az alábbi szereket 

használhatjuk: Hirudin, Danaparoid, Argatroban. 

Terhes nőnek HIT esetén danaparoid választandó (hirudin átjut a placentán). 

 

Irodalom 

 

Boda Zoltán:Antikoaguláns terápia(Springer,2003) 

 

Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság:A thrombembolia kockázatának 

Csökkentése és kezelése(Egészségügyi Minisztérium Szakmai Irányelve 2010) 
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Megjegyzés: 

A hemosztázis összetevői: 

● trombociták  

● érfal-endotel  

● plazma 

● vér reológiai tulajdonságai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./14.6. Hiperkoagulabilitás kezelése 
 

Az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakterületnek megfelelően 

mindennapi feladatunk az intenzív osztályon ellátott betegek, valamint a 

műtétre kerülő páciensek perioperatív tromboembóliás szövődményeinek 

megelőzése, a kialakult tromboemboliás kórképek felismerése és ellátása. 

A fejezet célja a hiperkoagulabilitással járó állapotok és a kapcsolódó terápiás 

megfontolások rövid ismertetése.  

 

III./14.6.1. Hemosztázis, trombózis 
 

A szervezet vérzéscsillapító mechanizmusainak összessége, a hemosztázis, 

amelynek révén a vér az érpályában, egymástól igen eltérő áramlási viszonyok 

között is folyékony marad, azonban érsérüléskor, idegen felülettel érintkezve 

megalvad. Normálisan működő hemosztázis esetén egyensúly áll fenn a 

prokoaguláns, az antikoaguláns, a fibrinolitikus és az antifibrinolitikus 

aktivitás között. A prokoagulás és/vagy az antifibrinolitikus aktivitás 

egyoldalú fokozódás a véralvadást fokozza. 

A Virchow-triász által leírt három tényező fokozza a trombózis kialakulását: 

a véráramlás lelassulása (sztázis) vagy felgyorsult örvénylő mozgása 

(turbulencia); az érsérülés; a vér alvadási készségének fokozódása 

(trombofília/hiperkoagulabilitás). 

 

III./14.6.2. Trombofília, hiperkoagulabilitás 
 

A trombofília ún. protrombotikus állapot, amely alatt azon veleszületett 

(örökletes) és/vagy szerzett hajlamot értjük, amelynek fennállása egy adott 

egyénben a trombózis bekövetkeztének esélyét szignifikánsan növeli.  A 

manifeszt trombózist megelőző állapotot, amikor a véralvadási rendszer már 

aktiválódott, de még nem képződött irreverzibilis trombus, ún. 

pretrombózisnak, hiperkoagulabilitásnak nevezzük.  A klinikumban a 

trombofília és a hiperkoaguabilitás egymástól nem elkülöníthető, egymás 

szinonimájaként használatos fogalmak. 

A trombofília klinikai manifesztációi:  

● purpura fulminans (neonatális/felnőtt) 

● felületes vénatrombózis 

● vénás tromboembólia: mélyvénás trombózis, tüdőembólia – a 

legjellemzőbb manifesztáció  

● „szokatlan” lokalizációjú vénás trombózis (pl. agyi, máj, mezenteriális, 

vese, felső végtag, portális vénák) 

● warfarin-indukált bőrnekrózis 

● egyes esetekben artériás trombózis (pl. stroke, miokardialis infarktus) 

● ismétlődő vetélés 

● terhesség során jelentkező komplikációk (pl. intrauterin retardáció, 

preeklampszia, placentaabrupció) 

A trombofíliák klinikai manifesztációi közül a vénás tromboembóliák bírnak 

a legnagyobb jelentőséggel a mindennapi klinikai gyakorlatban gyakoriságuk, 

magas morbiditásuk és mortalitásuk miatt. 

 

III./14.6.3. Etiológia 
 



 

Megjegyzés: 

A vénás tromboembólia 

kialakulásának kockázata a 

Leiden mutációt hordozó nők 

körében 30-szorosára növekedik 

orális kontraceptívum szedés 

esetén, 7-15-szörösére 

emelkedik a perimenopauzában 

alkalmazott hormonterápia 

mellett. 

 

 

 

Megjegyzés: 

A perioperatív trombofília okai: 

● fokozott prokoaguláns 

aktivitás 

● hiperfibrinogénémia  

● trombocitózis 

● hipofibrinolízis 

 

Megjegyzés: 

A kórházban ápolt betegek 

körében a vénás tromboembólia 

kockázata mintegy százszorosa 

az átlag lakosság körében mért 

értéknek. 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés:  

A vénás tromboembóliák 30%-a 

10 éven belül megismétlődik,  

a legnagyobb eséllyel az első 6-

12 hónapban. Tüdőembólia 

esetén a kiújulás veszélye 

szintén nagy (17-30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trombofília multifaktoriális kórkép, a vérrög-képződés valószínűsége, a 

vénás és az artériás trombózis kialakulásának esélye növekedett, de nem jár 

feltétlen trombózis kialakulással. A hiperkoagulabilitáshoz vezető eltérések 

öröklött (primer, veleszületett) és szerzett (szekunder) formáját különítik el 

(1. táblázat). 

 

[1_tabl_III_14_6_3_fejezet.jpg 

felirat: 1. táblázat: Hiperkoagulabilitással járó defektusok] 

 

A trombózis kialakulásának veszélyét növeli a plazma természetes 

antikoaguláns faktorainak (pl. antitrombin, protein C, protein S) csökkenése, a 

prokoaguláns rendszer gátló mechanizmusainak elégtelensége (aktivált protein 

C rezisztencia, Leiden mutáció), a prokoaguláns faktorok (pl. I [fibrinogén], II 

[protrombin], VIII, IX, XI faktor) plazma-koncentrációjának növekedése, a 

fibrinolitikus rendszer hibás működése, valamint a fokozott immunaktivitás és 

reaktivitás.  

A trombofília nem egyetlen önálló kórkép, társul más betegséghez (pl. tumor), 

gyógyszerszedéshez (pl. orális fogamzásgátlók) vagy egyéb körülményekhez:  

immobilizáció, sebészeti beavatkozás, égés, testidegen intravaszkuláris 

eszköz, graviditás, posztpartum időszak, inflammáció, szepszis, 

pitvarfibrilláció.   

A visszatérő tromboembólia előfordulását befolyásoló, nem genetikai 

tényezők: 

● életkor  

● BMI (body mass index) 

● végtag parézissel járó neurológiai kórképek 

● aktív daganatos megbetegedés (kemoterápia mellett fokozottabb 

kockázat)  

A fentiek értelmében, néhány kivételtől eltekintve, minden páciensünknél 

fokozott trombózishajlammal, hiperkoagulabilitással kell számolnunk. 

 

III./14.6.4. Diagnózis 
 

A már kialakult trombotikus események diagnosztikáján túl a háttérben álló 

okok felderítése már nem feltétlenül kötődik az intenzív terápiás ellátáshoz. A 

fent ismertetett szekunder trombofíliát eredményező állapotok egy része az 

intenzív osztályon kezelt betegeknél is diagnosztizálható, egyes rizikófaktorok 

fennállása egyértelmű. Az örökölt trombofíliák kimutatása az intenzív 

osztályon nem lehet feladatunk. Ennek legfőbb oka,  hogy az akut trombotikus 

eseményeket követően mintegy hat hétig, az akut fázis proteinek normál 

szintre való csökkenéséig nincs értelme a célzott speciális vizsgálatokat 

elvégezni. Számos laboratóriumi analízis eredményét befolyásolja egyéb 

körülmény (pl. a warfarin csökkenti a protein C és S szintjét), ezért minden 

esetben a kapott eredményeket a hozzáértő klinikusnak értékelnie és 

korrigálnia szükséges. 

Betegünknél később, a tromboembóliás folyamat akut szakát követően, abban 

az esetben kell keresni veleszületett defektust, ha a kapott eredménynek 

terápiás következménye van. Trombofília szűrés indokolt, ha a beteg 

kórtörténetében szerepel fiatalkori, idiopátiás vénás tromboembólia, ha a 

családi anamnézisben egyértelműen látható a vénás tromboembóliás 

események halmozódása, ha antifoszfolipid antitest szindróma gyanúja áll 

fenn. 

Felmerül a veleszületett trombózishajlam pozitív családi anamnézis esetén; ha 

a trombózis fiatal korban (<40 év); kimutatható ok nélkül vagy önmagában 

trombózist nem okozó szerzett ok (pl. kisebb trauma, orális fogamzásgátló) 
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Irodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetén lép fel; ha szokatlan lokalizációban (pl. agyi, hepatikus, portális, 

mezenteriális vénák) jelenik meg és szokatlanul súlyos lefolyású (pl. magasra 

terjedő alsóvégtagi trombózis). Továbbá az ismétlődő, vagy az adekvát 

antikoagulálás mellett ismétlődő trombotikus események; a neonatális purpura 

fulminans, a warfarin-indukált bőrnekrózis; a habituális vetélés, a 

preeklampszia és a HELLP szindróma is felvetnek genetikai zavart. 

 

III./14.6.5. Terápia    
 

Az intenzív osztályon illetve a perioperatív szakban - pácienseink 

hiperkoagulabilitására tekintettel – rutinszerű tromboprofilaxis alkalmazása 

szükséges. A tromboprofilaxis idejének, módjának megválasztása minden 

esetben egyéni mérlegelést igényel.  

A már trombózist elszenvedett beteget az akut szakban az egyes 

kórállapotoknak megfelelően kezeljük (lásd tüdőembólia, mélyvénás 

trombózis), a legtöbb esetben antikoagulációt vezetünk be. 

 

A trombózishajlamot minden esetben egyénre szabottan, az adott klinikai 

szituációnak, és az aktuálisan fennálló rizikó faktorok ismeretében kell 

értékelnünk.  A trombotikus események megelőzése szempontjából lényeges 

az örökletes tényezők felismerése, a megváltoztatható rizikófaktorok 

kiiktatása, csökkentése, a szükség szerinti gyógyszeres terápia alkalmazása.  

 

 

Az Egészsegugyi Minisztérium szakmai irányelve a thromboembóliák  

kockázatának csökkentéséről és kezeléséről. Egészségügyi Közlöny 2010. évi 

4. szám (2010. február 26.) 

http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes/transzfuzio-

haematologia 

 

Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American 

College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines 

http://chestjournal.chestpubs.org/content/141/2_suppl 

 

Vance G.N. Hypercoagulability in the perioperative period Best Practice & 

Research Clin. Anaest. 2010; 133-144 

 

Heit JA. Thrombophilia: Common questions on laboratory assessment and 

management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2007;127-35.  
 

Crushman M. Epidemiology and risk factors for venous thrombosis. Semin 

Hematol 2007;44:62–69 

 

Dalen JE. Should patients with venous thrombembolism be screened for 

thrombophilia? Am J Med 2008;121:458–463 
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Megjegyzés: 
 

A jól működő 

eritropoetiku

s rendszer 

akár 6-8-

szorosára is 

képes fokozni 

a 

vörösvértest-

termelést. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./14.7. Hemolitikus anémiák 

A fejezet célja a hemolitikus anémiák tömör ismertetése, előtérbe helyezve az 

intenzív osztályon előforduló akut hemolízis következtében kialakult súlyos 

kórállapotokat. 

 

III./14.7.1. Hemolízis 

A hemolitikus anémiák a vörösvértestek korai fokozott szétesése 

következtében kialakuló anémiák csoportja. Hemolízisben a vörösvértestek 

keringésben eltöltött ideje 100 nap alá csökken.  

A hemolízis mértékétől és sebességétől függően a vörösvértest-pusztulás akár 

aszimptómás is maradhat (ún. okkult vagy látens hemolízis). Ezzel szemben a 

súlyos, hirtelen kialakuló hemolízis már életet veszélyeztető állapotot jelenthet. 

A hemolízis ténye legtöbbször az anamnézis, a fizikális vizsgálat, a klinikai 

tünetek alapján és a rutin laboratóriumi vizsgálatokkal könnyen igazolható. A 

pontos diagnózishoz további specifikus vizsgálatok elvégzése szükséges, 

amelyek eredményére a terápia megkezdéséig kritikus állapotú betegek ellátása 

során nem várhatunk.  

 

III./14.7.2. Etiológia, patomechanizmus 

 

Az 1. táblázat a hemolitikus anémiák osztályozását mutatja. 

 

[1_tabl_III_14_7_2_fejezet 

felirat: 1. táblázat: A hemolitikus anémiák felosztása] 
 

A hemolitikus anémia lehet örökletes illetve szerzett betegség.  

Az öröklődő formák a vörösvértest veleszületett membrán- és enzimdefektusai, 

valamint a hemoglobin rendellenességek következtében létrejött hemolízisek. 

A hemolízis szerzett oka lehet immunológiai eltérés, gyógyszer, toxin, 

mechanikai károsodás, fertőzés. 

Kiválthatja intrinsic rendellenesség vagy valamilyen extrinsic faktor. A 

hemolízis kiváltó oka szerint lehet korpuszkuláris és extrakorpuszkuláris. 

Előbbi a vörösvértest struktúrájának változása vagy biokémiai működésének 

defektusa, utóbbi a sejtkörnyezet kóros megváltozása miatt vezet hemolízishez.  

A hemolízis létrejöttének helye szerint lehet intravaszkuláris és 

extravaszkuláris. Az extravaszkularis hemolízis a fiziológiás vörösvértest-

lebontás útvonalán és helyszínein, a retikuloendoteliális rendszer makrofágjai 

által a lépben, a májban és a csontvelőben történik. Intravaszkuláris hemolízis 

során a vörösvértestek az érpályán belül esnek szét. A kiszabaduló hemoglobin 

a szérumban jelen lévő haptoglobinhoz kapcsolódva jut vissza a 

retikuloendoteliális rendszerbe. 

A hemolízis megjelenési formája szerint lehet heveny és idült. A hevenyen 

kezdődő hemolízis jellemzően intravaszkuláris. Előfordulhat idült hemolitikus 

anémiára rakódó hirtelen induló súlyos hemolízis. Akut hemolitikus krízishez 

leggyakrabban bakteriális és vírusfertőzés, gyógyszer, mérgezés, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
Immunhemolí

zist okozó 

gyógyszerek: 
http://www.upto

date.com/content

s/image?imageK

ey=HEME/7532

2&topicKey=HE

ME%2F7080&s

inkompatibilis transzfúzió vezet. Az aregeneratív vagy aplasztikus krízis esetén 

nem mutatható ki retikulocita a keringésben és a csontvelőben is kevés az 

eritroblaszt; ez a parvovírus-infekció által kiváltott hemolízisre jellemző. 

 

III./14.7.3. Epidemiológia 

 

A hemolitikus vérszegénység az anémiák mintegy 5%-át teszik ki.  

Bármely életkorban találkozhatunk hemolitikus anémiával. A herediter 

formákra legtöbbször már gyermekkorban illetve fiatal felnőtt korban fény 

derül; a szerzett hemolízis formák döntően felnőtt, idősebb korban 

jelentkeznek. 

 

 A szferocitózis Európában a leggyakoribb öröklődő hemolitikus 

anémia. Autoszomális, domináns öröklődést mutat, incidenciája 

2/10000 fő. 

 A leggyakoribb enzimopátia a glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz-hiány 

(favizmus), amely nemhez kötötten, recesszív módon öröklődik, 

ezért jellemzően férfiakban manifesztálódik. Az afrikai színesbőrű 

lakosság kb. 10%-a érintett. Geográfiai elterjedése nagyjából a 

malária elterjedését követi, hasonlóan a sarlósejtes anémiához. 

 A leggyakoribb hemoglobinopátia a sarlósejtes anémia elsősorban 

az afrikai származású feketebőrű, az arab és a dél-indiai populáció 

körében fordul elő. Szintén autoszomális, domináns módon 

öröklődik. 

 Az akutan jelentkező autoimmun hemolitikus anémia (AIHA) ritka, 

nőknél valamivel gyakoribb előfordulású, incidenciája 1-

3/10000/év. Az AIHA kb. 80%-át meleg antitest okozza.  

A továbbiakban az intenzív ellátásban gyakrabban előforduló, szerzett, akutan 

fellépő hemolitikus anémiákat tárgyaljuk. 

 

III./14.7.4. Diagnózis 

 

Anamnézis  
A beteg kórelőzményének részletes áttekintése a diagnózis felállításában 

irányadó:     ismert veleszületett hemoglobin vagy vörösvértest-membrán 

eltérések, korábbi vagy aktuálisan zajló infekciók, gyulladásos, autoimmun és 

daganatos megbetegedések, terhesség-szülés, gyógyszer/toxikus ágens/ionizáló 

sugárzással való expozíció, műbillentyű/érgraft/arteriovenózus sönt megléte, 

égés, transzfúzió-transzplantáció.  

Tünetek  
A hemolitikus anémiák tünettana igen szerteágazó, függően az anémia fokától, 

a kompenzáció mértékétől, a kiváltó októl, az egyéb alapbetegségektől és a 

terápiától. A súlyos fokú anémia általános, hemolízisre nem specifikus, tünetei: 

tahikardia, diszpnoe, angina, gyengeség, elesett állapot. Hemolitikus 

anémiában a nyálkahártyák sápadtsága mellett gyakran sárgaság, 

szplenomegália, esetleg hepatomegalia, limfadenomegália, hasi fájdalom, 

magas láz figyelhető meg. Jellemző lehet oligo-anuria, sötét színű vizelet. A 

hideg antitest okozta autoimmun hemolízisre jellemző a hideg hatására 

jelentkező fájdalommal kísért akrocianózis, az akrális bőrterületek livid 
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Megjegyzés: 
 

A 

haptoglobin 

egy akut fázis 

fehérje. 

Szérum 

szintje széles 

határok 
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7 mg/dl alatti 
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A ritka 

előfordulású 
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anhaptoglobi

némia esetén 

a mérhetetlen 

haptoglobin 

szint 

önmagában 

megtévesztő 

lehet. 
 

 

 

 

Kérdés:  

elszineződése, olykor fekélyképződés is megfigyelhető. Perzisztáló hemolízis 

következtében bilirubinpigment epekövek keletkezhetnek, emiatt hasi 

érzékenységet észlelhetünk a jobb felső kvadránsban.  

Laboratóriumi vizsgálatok  
Hemolízis kimutatására irányuló első vizsgálatok és a hemolízist megerősítő 

eltérések: 

 

 perifériás vérkenetben módosult, sérült morfológiájú vörösvértestek 

megjelenése 

 szérum laktát dehidrogenáz (LDH, 1 és 2 típusú) emelkedés 

 szérum vas emelkedés  

 szérum haptoglobin csökkenés  

 szérum indirekt bilirubin emelkedés 

 direkt, indirekt antiglobulin teszt (Coombs teszt) pozitivitás a 

legtöbb AIHA-ban  

 teljes vérképben az abszolút ill. korrigált retikulocita-szám 

növekedés, szferocitózis a legjellemzőbb (MCHC↑, MCV↑). A 

hirtelen induló hemolízisben, a csontvelőt illetve az eritropoezist is 

érintő folyamatokban a retikulocitózis elmarad. 

 hideg agglutinin kimutatása: hideg típusú AIHA-ban (1:1000 feletti 

titer). 

A hemolízis fennállását 90%-os specificitással alátámasztja az egyidejűleg 

emelkedett LDH és csökkent haptoglobin koncentráció. Míg a normál 

tartományban lévő LDH és 25 mg/dl feletti szérum haptoglobin szint 92%-os 

szenzitivitással kizárja a hemolízis diagnózisát. 

Intravaszkuláris hemolízist megerősítő vizsgálatok: 

 

 plazma szabad hemoglobin jelenléte (hemoglobinémia) 

 vizeletben szabad hemoglobin megjelenése (hemoglobinuria) 

 a vizeletben hemosziderin tartalmú tubulushám sejtek megjelenése 

a hemolízist követő > 7 nap múlva (hemosziderinuria). 

 

III./14.7.5. Differenciál diagnózis 

 

A kritikus állapotú, súlyos, akut anémiában szenvedő betegnél a vérzésforrás 

kizárása az első feladatunk. Fontos a lehetséges háttér betegség - infekció, 

gyulladásos góc, poliszisztémás autoimmun betegség, tumor - mielőbbi 

kimutatása, identifikálása. Ha az anamnézis és az első laboratóriumi 

vizsgálatok alapján nem azonosítható egyértelműen az akut súlyos hemolízis 

etiológiája, az autoimmun valamint a mikroangiopátiás hemolízist (DIC, HUS, 

TTP, HELLP-szindróma) kell egymástól elkülönítenünk. Az autoimmun 

folyamat a kiváltó antitestek kimutatásával igazolható. A mikroangiopátiás 

hemolízisekre jellemző a perifériás kenetben megfigyelhető fragmentociták 

jelenléte. DIC-re jellemző laboratóriumi eltérések: megnyúlt véralvadási idő, 

trombocitopénia, csökkent antitrombin III szint, csökkent fibrinogén szint, 

fibrindegradációs fehérjék felszaporodása. A TTP/HUS-ra szintén jellemző a 

trombocitopénia, normál alvadási idő és normál vagy emelkedett 

fibrinogénszint mellett. A TTP klinikai képében dominálnak a neurológiai 

tünetek, a betegség hátterében gyakran a von Willebrand faktor hasító proteáz 
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Megjegyzés: 
 

„Meleg 

antitest” 
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„Donath-

Landsteiner 

antitest” 

IgG típusú 

hideg 

antitest, 

amely a 

paroxizmális 

(ADAMTS13) genetikai vagy szerzett (gátló antitestes) hiánya található, így a 

TTP    klinikai diagnózisának alátámasztására alkalmas vizsgálat a plazma 

ADAMTS13 aktivitásának meghatározása. Tekintettel arra, hogy a szerzett 

TTP-s betegek többségében anti-ADAMTS13 autoantitest keletkezése áll a 

patogenezis hátterében, indokolt az antitestek mérése is. A terhességben 

megjelenő HELLP-szindrómát a hemolízis mellett az emelkedett májenzim 

értékek és a trombocitopénia jellemzi. 

A differenciáldiagnózis sokszor nehéz, hiszen egyszerre több olyan kórállapot 

is fennállhat, amely kiválthat hemolízist (pl. hemolitikus anémiás gravida 

anamnézisében SLE, korábbi terhességben preeklampszia). Ezért fontos mind a 

diagnózis felállításában, mind a terápiás terv kialakításában a társszakmákkal 

(immunológia, hematológia, nefrológia stb.) való konzultáció. 

III./14.7.6. Terápia 

 

Az intenzív osztályra kerülő betegek szupportív ellátása mellett a lehető 

leghamarabb az oki kezelés megkezdése a cél.  

Felfüggesztendő minden lehetséges hemolízist kiváltó gyógyszer adagolása. 

Felmerülő infekció estén mihamarabb célzott, ha nem identifikált a kórokozó, 

empírikus antimikrobialis kezelés bevezetése szükséges. 

A meleg antitest okozta autoimmun hemolízis során a terápia az autoantitest 

képződés visszaszorítását és az antitestek kiváltotta vörösvértest destrukció 

megállítását célozza meg. Az antitest-produkció visszaszorításához nagy 

dózisú glükokortikoid, sikertelenség esetén citosztatikum (azathioprine, 

cyclophosphamide, cyclosporine, mycophenolate mophetile) alkalmazása lehet 

szükséges. Monoklonális antitest (anti-CD20, rituximab) egyes terápiarefrakter 

esetekben hatásos lehet. A vörösvértest károsodás megállítása az akut szakban 

nagydózisú intravénás immunglobulin adásával, később a krónikus szakban a 

lép eltávolításával lehetséges. 

Transzfúzió csak vitális indikáció esetén jön szóba, hiszen a beadandó idegen 

vörösvértestek is nagy valószínűséggel hemolizálni fognak. Transzfúziológus 

szakorvossal való konzultáció ajánlott.  

A hideg antitest okozta autoimmun hemolízis esetén el kell kerülni a beteg 

lehűlését külső melegítéssel, testhőmérsékletre melegített intravénás folyadék 

adásával. Súlyos állapotokban rituximab önmagában vagy fludarabinnal 

kombinálva a leghatékonyabb szer. Citosztatikum (cyclophosphamide, 

chlorambucil), esetleg szteroiddal kiegészítve, illetve az interferon kevésbé 

hatékonyan gátolja az antitest-képződést. A plazmaferezis hemolitikus 

krízisben segíthet az IgM-antitestek eltávolításával.   Ha limfoproliferatív 

betegség a kiváltó ok, az emiatt adandó agresszív kemoterápiás kezelés a hideg 

agglutinin képződést is visszaszorítja.  

Amikor a transzfúzió már nem elkerülhető, plazmamentes mosott vörösvértest-

készítmény adása ajánlott. Friss fagyasztott plazma adása egyik autoimmun 

hemolízisben sem javasolt, szükség esetén alvadási faktor készítményeket 

alkalmazunk.  

Trombocita-készítmény fiziológiás sóoldatban reszuszpendálva adhatunk. 

 

A hemolízis gyakran az egész szervezetet érintő szisztémás betegség első 

tüneteként jelentkezik. A diagnózis felállítása, a súlyos anémia, a 

szervkárosodások  kialakulásának megelőzése és kezelése, valamint az oki 
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Fontos: a betegség súlyosságát leíró 

intenzív osztályos 

pont(score)rendszerek a hematológiai 

kórképek esetén a várható mortalitást 

alulbecsülik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: a nosocomialis infekciók 

 

III./14.8.  Akut leukémiák 
 

III./14.8.1. Intenzív osztályos felvétel, Prognózis 
 

Az akut leukémiák illetve szövődményeik intenzív osztályos kezelése 

magas mortalitással jár. Még az 1990-es évek elején is a lélegeztetést 

igénylő légzési elégtelenséggel, vagy többszervi elégtelenséggel 

szövődött eseteknél a túlélés esélye minimális volt. A hatástalan és 

„értelmetlen” kezeléstől és a szenvedés elnyújtásától való félelem 

gyakran az intenzív osztályos felvétel elutasításához vezetett.  

Az utóbbi 20 évben az intenzív terápia és a hematológia is jelentős 

fejlődésen esett át, így újra kellett értékelni a korábbi gyakorlatot. 

Megfelelően szelektált betegpopuláció esetén az intenzív osztályos 

kezelés mortalitása jelentősen csökkenthető. A hangsúly a betegek 

kiválasztásában rejlik.  

A klasszikus intenzív ellátás a 6 hónapot elérő túlélést használta 

felvételi kritériumként.  Túlélés itt az alapbetegségre vonatkozik. A 6 

hónapos szabály alkalmazása a mindennapi gyakorlatban meglehetősen 

nehéz, akut helyzetekben a hematológus nehezen ad objektív véleményt 

a leukémia prognózisáról. Kérdéses esetekben a felvételt nem szabad 

elutasítani. A felvett betegek állapota azonban pár (többnyire 3-5) 

napos intenzív osztályos kezelés során újraértékelhető. Változatlan, 

vagy romló állapot, előrehaladott alapbetegség esetén a terápia 

korlátozása mellett dönthetünk (ICU trial). A passzív eutanáziát tiltó 

törvény rendelkezéseit is figyelembe véve elkerülhető a hatástalan, 

haldoklást elnyújtó intenzív kezelés. 

Speciális helyzetet jelentenek a frissen felfedezett, pontosan még nem 

diagnosztizált (molekuláris vizsgálatok csontvelőbiopszia hiánya) 

kezeletlen esetek. Az ilyen betegek felvétele és kezelése nem utasítható 

el, hisz az alapbetegség súlyosságáról, prognózisáról nem áll 

rendelkezésre megfelelő adat. 

Az intenzív osztályra felvett akut hematológiai betegek prognózisát 

befolyásoló faktorokat az 1. táblázat tartalmazza. 

 

1_táblázat_III_14_8_fejezet 

 

III./14.8.2. Specifikus kezelés 
 

Hematológiai betegnél intenzíves osztályos felvételt a malignus 

alapbetegség valamint a kemoterápia szövődményei indokolhatják (2. 

táblázat).  

 

2_táblázat_III_14_8_fejezet 

 

Leggyakoribb kórkép a neutropénia talaján fellépő lázas állapot, sepsis, 

következményes légzési elégtelenség. Súlyos sepsis esetén az 

antimikrobiális terápiát haladéktalanul el kell kezdeni, többnyire a 

kórokozó kimutatása előtt. Az empírikus terápia vezetéséhez az 

Amerikai Infektológiai Társaság 2010-ben kiadott ajánlásának néhány 

megállapítása ad segítséget: 

 

● Empírikus terápia: Pseudomonas ellenes β-laktám monoterápia  

● Empírikus terápia kiegészíthető a klinikai kép alapján (shock, 



megelőzésében a megfelelő kézhigiéne 

(személyzet)  kiemelt fontosságú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumonia stb) vagy rezisztens kórokozó által kiváltott fertőzés 

gyanúja esetén  

● Rutin vancomycin terápia nem javasolt. Vancomycin adása 

elsősorban katéter-sepsis, bőr-, és lágyrészfertőzés, shock 

illetve pneumonia esetén ajánlott  

● A kezdeti terápia módosítása a klinikai kép és tenyésztési 

eredmények alapján történjen 

● Instabil állapot indokolja a terápiás spektrum szélesítését 

● Klinikailag illetve mikrobiológiailag igazolt fertőzés esetén a 

klinikai kép illetve a kórokozó alapján javasolt megválasztani a 

terápia hosszát, de a legalább a neutropenia rendeződéséig 

(ANC > 500/mm3) 

● Ismeretlen eredetű láznál a terápia folytatása a neutropenia 

rendeződéséig (ANC > 500/mm3) javasolt. 

● Gombaellenes kezelés elindítása 4-7 napos antibiotikus kezelés 

ellenére perzisztáló/rekurráló láz esetén megfontolandó. Szintén 

megfontolandó olyan betegeknél, ahol a neutropenia időtartama 

előreláthatólag meghaladja a 7 napot. 

 

Nem minden neutropéniás láz jelent egyidejűleg infekciót is. A fertőzés 

igazolására neutropéniás betegeknél a CRP nem alkalmas, 

procalcitonin szint meghatározása indokolt 

 

III./14.8.3. Kemoterápia az intenzív osztályon 
 

Intenzív osztályon ritkán alkalmaznak kemoterápiát, elsősorban frissen 

diagnosztizált és onkológiai kezelésben még nem részesült betegnél 

lehet indokolt a malignus alapbetegség kimenetelének javítására illetve 

az onkológiai szövődmények elhárítására. Akut leukémia terápiája 

csontvelődepressiót és szükségszerű neutropéniát okoz. A fokozott 

fertőzésveszély és az intenzív osztályon gyakrabban előforduló 

nosocomiális infekciók miatt akut leukémiák  kemoterápiája az intenzív 

osztályokon csak kivételes esetekben javasolt. 

 

Forrás: 
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Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious 
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Fritz C. Offner, Alison G. Freifeld, Eric J. Bow, Kent A. Sepkowitz, 

Michael J. Boeckh, James I. Ito, Craig A. Mullen, Issam I. Raad, 

Kenneth V. Rolston, Jo-Anne H. Young, and John R. Wingard 

Intensive Care Medicine.2008.Volume 34.N 5.pp 847-855 

 

Prognosis of hematologic malignancies does not predict intensive 

care unit mortality 
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Installé, Etienne MD 
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Az IgM nagy része 

intravascularis, ezért          1-2 

kezeléssel az IgM-szint 

jelentős csökkenése érhető el.   

 

Az IgG csak 45%-ban 

intravascularis, ezért az IgG-

szint  szignifikáns 

csökkentéséhez több kezelés 

szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./14.9. Terápiás aferezis: technikai szempontok és indikációk 
 

A fejezet célja a terápiás aferezis technikájának, indikációinak és 

szövődményeinek ismertetése. 

 

III./14.9.1. Az aferezis módszerei 
 

Az aferezis extracorporalis vértisztító eljárások összefoglaló neve, amelyek 

során a vér meghatározott elemeit szeparálják és eltávolítják, közben az elemek 

pótlása történik. Ezen belül több módszer létezik: 

 

1. A plazmaferezis (terápiás plazmacsere) célja a plazmából nagy 

molekulasúlyú, fehérjetermészetű vagy fehérjéhez kötött anyagok eltávolítása, 

melyek a betegség patogenezisében szerepet játszanak. A kezelés során a vért 

extracorporalisan áramoltatják, szeparálják, a plazmát kivonják. Az eltávolított 

plazma pótlása albuminnal és krisztalloid oldattal vagy friss fagyasztott 

plazmával történik. 

A plazmacserék száma függ az eltávolítandó alkotóelem elhelyezkedésétől, 

mivel a nagy molekulasúlyú anyagok lassan ekvilibrálódnak az érpálya és az 

interstitialis tér között. A teljes plazmamennyiség egyszeri lecserélése a 

makromolekulák 60%-át, 1,4-szeres csere pedig a 75%-ukat eliminálja.   

A kezelések általában 2-3 naponta indikáltak összesen 3-5 alkalommal 1–1,5-

szeres plazmatérfogat-cserével, de bizonyos betegségekben hosszabb vagy 

gyakoribb kezelés is szükséges lehet. 5 kezelés alatt összességében a 

makromolekulák kb. 90%-a eliminálható.   

  

2. Citaferezis: a kezelés célja a vérből fehérvérsejtek, vörösvérsejtek vagy 

vérlemezkék eltávolítása. A kezelés során a sejteket szeparálják, és a kóros vagy 

túlzott számban jelen lévő sejteket eltávolítják.   

Indikációk: hyperleukocytosis, thrombocytosis, sarlósejtes anaemia. 

Flebotomia indikált polycythemiaban, vastúltöltésben, sarlósejtes anaemiában a 

kóros vagy nagy mennyiségű vörösvértestek számának csökkentésére. 

 

3. Filtrációszelektív eltávolítás: speciális ferezis, az eljárás során a filter 

pórusainak méretétől függően különböző méretű molekulák eltávolítására van 

lehetőség. Ezzel a módszerrel végezhető pl. az LDL-aferezis. 

 

4. Immunoadszorpció: az eljárás során a plazma a vér többi elemétől való 

szétválasztás után egy speciális gépen áramlik át, ahol az immunglobulinok a 

megfelelő antigénhez kötődnek, ezáltal szelektív eltávolításukra van lehetőség. 

(Alkalmazás: Rheumatoid arthritis, Hyperlipidaemia, ITP.) 

 

Az eljárások két nagy perifériás vénán át vagy kétlumenű vastag centrális vénás 

katéteren, dializáló kanülön át történnek.     

Az eljárások során eltávolítható anyagokat táblázatban soroltuk fel. 

 

   (1_abra_III_14_9 fejezet) 

 

III./14.9.2. Az aferezis technikái 
 

1. Centrifugálással plazma, valamint a vér alakos elemeinek szelektív 

eltávolítására van lehetőség. (Plazmaferezis, citaferezis) 

2. Membrán-plazmaszeparáció: haemodialízisgéppel nagy permeabilitású 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összefoglalás 
 
 
 
 

Irodalom 
 
 
 
 

membránon keresztül plazmaeltávolítást végezhetünk. A kezelés közben 

antikoagulálás szükséges citráttal vagy heparinnal. (Plazmaferezis) 

3. A filter pórusmérete alapján nagyság szerint lehetséges a molekulák 

eltávolítása. (Filtrációszelektív eltávolítás) 

4. Antigén-antitest reakció segítségével az immunglobulinok szelektív 

eltávolítása történik.  (Immunoadszorpció)   

 

III./14.9.3. A kezelés indikációi 
 

Aferezis indikált súlyos, más kezelésre nem vagy renyhén reagáló autoimmun, 

immunoproliferativ, haematológiai, neurológiai betegségekben, mérgezésekben, 

szepszisben, egyedi elbírálás alapján. Magyarországon a kezelés elvégzéséhez 

minden egyes betegnél a Terápiás Aferezis Bizottság engedélye szükséges. 

Az indikációkat részletesen lásd: 2_abra_III_14_9 fejezet. 

 

III./14.9.4. A kezelés lehetséges szövődményei 
 

● Hypotensio. Oka az átmeneti intravascularis volumen csökkenése. 

(A kezelés alatt bizonyos mennyiségű vér extracorporálisan van.) 

● Folyadéktúltöltés, tüdőoedema 

● Thrombosis, tüdőembolia 

● TRALI (transfusion-related acut lung injury) 

● Citrát indukálta hypocalcaemia 

A citrátot vagy antikoagulánsként adják be, vagy a beadott FFP-vel 

kerül a szervezetbe. A citrát megköti az ionizált calciumot, 

hypocalcaemiát okozva. Megelőzhető a kezelés megkezdése előtt 

calcium adásával. 

● Citrát okozta metabolikus alkalózis (a citrát lebontása bikarbonátot 

generál, amelynek a kiválasztása veseelégtelenségben csökken) 

● Allergiás reakiók, bronchospazmus, súlyos esetben anafilaxiás 

shock 

● Véralvadási zavarok az alvadási faktorok csökkenése miatt (főként, 

ha FFP pótlás nem történik)   

● Infekció az immunglobulinok eltávolítása miatt 

● Viralis transzmisszió FFP adásakor.  A rizikó csökkenthető, ha a 

beadott plazma egy donortól származik. 

● Hypokalaemia 

● Fehérjéhez kötött gyógyszerek eltávolítása 

● ACE-gátlót szedő betegnél: kipirulás, hypotonia, hasi görcsök és 

egyéb hasi tünetek 

● Vénás katéterekkel kapcsolatos szövődmények 

● Halál – szerencsére ritka 

Megfelelő indikációval történő, időben elkezdett aferezis hatékonyan elősegíti 

számos betegség kimenetelének javulását.  Lényeges a kórképek korai 

felismerése és a betegség standard terápiája mellett az aferezis mielőbbi 

elvégzése. 

 

 

A. D. Bersten, N. Soni, T. E. Oh: Oh’s Intensive Care Manual, 5th ed., 

2005, Elsevier 

 

Z. M. Szczepiorkowski, J. L. Winters: Guidelines on the Use of 

Therapeutic Apheresis in Clinical Practice – Evidence-Based Approach 

from the Apheresis Applications Committee of the American Society of 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apheresis, 

          Journal of Clinical Apheresis, 25:83–177 (2010) 

 

UpToDate (www.uptodate.com) kapcsolódó fejezetei: 

 

● J. L. Fridey, A. A. Kaplan: Prescription and technique of therapeutic 

plasma exchange, 2011 

● J. L. Fridey, A. A. Kaplan: Indications for therapeutic plasma 

exchange, 2011 

● A. A. Kaplan, J. L. Fridey: Complications of therapeutic plasma 

exchange, 2011 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVSZ 

Transzfúziós Szabályzat 

 

 

 

 

Transfusio = szervátültetés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./14.10. Haemosubstitutiós szempontok (RBC, FFP, Thcy, 

WBC) 
 

III./14.10.1. Haemosubstitutio jelentősége 
 

Nemzetközi, összesített adatok alapján az intenzív osztályos betegek több 

mint 40%-a, átlagosan 5 egység vörösvérsejt transfusiot kap, átlagosan 8,5 

g/dl haemoglobin szint mellett. 

Ezen túl, a transfusiok jelentős része a perioperativ időszakhoz köthető, így 

az aneszteziológus járatos kell legyen a transfusios eljárások illetve 

szövődményeinek felismerésének, ellátásának területén. (Akut transfusios 

medicina.) 

Transfusios eljárások esetén az Országos Vérellátó Szolgálat által kiadott 

Transzfúziós szabályzat az irányadó (rendeletszintű szabályozás). 

 

III./14.10.2. Definíció 
 

A transfusio allogén transzplantáció (humán vérből előállított 

készítményekkel).  

Transfusio során a sterilitásra, pirogén-mentességre, biológiai 

ártalmatlanságra, a beadásra kerülő vérkészítmény biológiai aktivitásának 

megőrzésére és az immunbiológiai kompatibilitás feltételeire egyaránt 

tekintettel kell lenni. 

 

III./14.10.3. Vérkészítmények felosztása 
 

Sejtes készítmények  

vörösvérsejt koncentrátum 

thrombocyta koncentrátum 

fehérvérsejt koncentrátum 

Sejtszegény vagy sejtmentes készítmények  

plazma (elsősorban friss fagyasztott) 

Stabil vérkészítmények (humán plazmából készített) 

véralvadási faktorkészítmények 

albumin 

immunglobulin-készítmények 

Ez utóbbiak alkalmazása nem tartozik szigorúan a hemoterápia csoportba, 

így máshol kerülnek megbeszélésre. 

 

III./14.10.3.1. Vörösvérsejt 

 

Készítmények típusai:  

- Vörösvérsejt-koncentrátum 

Határréteg-szegény (buffy-coat), additív oldatban reszuszpendálva. 

- Vörösvérsejt-koncentrátum, aferezisből 

Minőségét tekintve fehérvérsejt-mentesítettnek tekinthető. 

- Az alap-vérkészítményekből speciális technikával tetszőleges 

kombinációban    előállítható vérkészítmények: 

Mosott / közegcserélt / helyreállított 

Fehérjementesített, minimális plazmafehérjét tartalmazó, izotóniás nátrium-

klorid oldatban, vagy speciális tároló oldatban reszuszpendált sejtes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan csökkenthetjük az 

idegenvér transfusiok arányát? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csak AB0- és RhD-kompatibilis 

vérkészítmény transzfundálható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vérkészítmény. 

Fehérvérsejt-mentesített / szűrt  

Szűréssel vagy aferezissel állítják elő. Csökkenti a lázas, nem haemolyticus 

transfusios reakciót; a HLA allo-immunizációt; CMV átvitelt; transfusio 

asszociált immunmodulációt; tüdőkárosodás mértékét a cardiopulmonalis 

bypass alatt és után. 

Besugarazott 

Lymphocyta osztódás megakadályozására 25–50 Gray sugárdózissal kezelt 

vérkészítmény. Csökkenti a transfusio asszociált GVH reakciót. Csökkent 

celluláris immunitás esetén javasolt. 

- Teljes vér 

Ritka, kevés esetben elérhető. Létjogosultsága masszív transfusio esetén 

lehet. A dilutios deficit megelőzésére szolgálhat. (A vörösvérsejt 

koncentrátum kizárólag vörösvérsejtet tartalmaz, így masszív transfusio 

esetén használata mellett a vér egyéb komponenseinek szintje lecsökken) – 

Magyarországon nincs használatban. 

- Autotransfusio 

Olyan transfusio, amelyben a donor és a recipiens ugyanazon személy: 

akut vérvesztésénél (intra- vagy postoperativ szakban) a beteg saját vérének 

összegyűjtése, és annak a betegbe történő transfusioja.  

Speciális gyűjtőrendszert (cell-saver) igényel. Indikációk: előrelátható nagy 

vérvesztés, pl. sebészeti beavatkozás, mellkasi drain, pleuralis v. peritonealis 

tér vérzése; autoantitestek esetén, amik megnehezítik a donorvér keresést; 

Jehova-tanú esetén (egyedileg egyeztetve) megfontolandó. Bizonyos 

mértékben károsítja a vörösvérsejteket, így korlátozott az alkalmazása. 

Cave: bakterialis contaminatio, pl. bélmegnyitás, malignus sejtek szóródása. 

- Autolog véradás / gyűjtés 

Olyan folyamat, amelynek során vért, illetve vérkomponenst vesznek le 

valamely személytől azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a későbbiekben 

autotransfusiora vagy ugyanazon személyen végzett egyéb terápiás 

beavatkozáskor használják fel. Közvetlenül a műtét előtt a műtétet végző 

intézetben, vagy néhány nappal/héttel a műtét előtt vérellátóban. 

Vörösvérsejt transfusio indikációja: 

A vér oxigénszállító kapacitásának növelése. (ld. anémia fejezet) 

Vörösvérsejt transfusio kontraindikációja: Minden olyan esetben, amikor 

az anaemia gyógyszeres kezeléssel rendezhető. 

Vörösvérsejt transfusio alternatívái: 

- Anaemia okának tisztázása, annak megfelelő oki terápia. 

- Erithropoietin (a gyógyszer-előirat kizárólag a krónikus veseelégtelenség 

illetve kemoterápia következtében kialakult csontvelő depresszió miatti 

anémiát jelöli meg az indikációs körben). 

Transfusios válaszkészség: Egy egység vörösvérsejt koncentrátumtól 

várható haematocrit-emelkedés 3%, haemoglobin-emelkedés 1 g/dl. 

 

III./14.10.3.1.1. Kompatibilitás 

 

Az AB0-inkompatibilis vér transfusiojának megelőzésére a pontos beteg- és 

vérkészítmény-azonosítás, a beteg és a vérkészítmények transfusio előtti 

vércsoport-meghatározása szolgál. Minden vérkészítmény esetében 

elvégzendő. 
A vértraszfúzió általános vércsoport-szerológiai szabálya szerint csak AB0- 

és RhD-kompatibilis vérkészítmény transzfundálható, ami az esetek 



 

 

 

 

 

 

Irreguláris ellenanyagszűrés 

validitása időben limitált. (72 

óra – 1 hét) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

döntő többségében AB0- és RhD-azonosságot jelent. 

Választott vér transfusio 

Laboratóriumi keresztpróba történik a recipiens savója és a donor vérének 

felhasználásával – minden esetben, amikor van idő a laboratóriumi 

keresztpróba elvégzésére. A szövődményarányt figyelembe véve, elsőként 

választandó (pl. tervezett műtét várható transfusio-igénnyel, minden olyan 

esetben, amikor a késedelem kockázata kisebb, mint a laboratóriumi 

keresztpróba elvégzésétől várható előny) 

Csoportazonos vér transfusio 

AB0 és Rh azonos vér transfusioja. Sürgős transfusio esetén végezhető, ha 

nincs idő a laboratóriumi keresztpróba elvégzésére.  

Fokozatai: 

● a betegnél csak klinikai vércsoport-meghatározás (AB0, Rh) történik. (5 

perc, betegágy mellett) 

● a betegnél klinikai és laboratóriumi vércsoport-meghatározás (AB0, 

Rh) történik. (15 – 20 perc, + a laboratóriumba történő mintaszállítás 

ideje) 

● a betegnél mind klinikai mind laboratóriumi vércsoport-meghatározás 

(AB0, Rh) valamint irreguláris ellenanyagszűrés történik (kb. 1óra + a 

laboratóriumba történő mintaszállítás ideje), pl. tervezett műtét váratlan, 

jelentős vérvesztéssel. 

0 Rh negatív vér transfusio 

Csak extrém sürgősség esetén alkalmazható. Ha a beteg vércsoportja nem 

ismert, vagy ha ismert, de csoportazonos vér nem áll rendelkezésre, és a 

csoportazonos transfusiora történő várakozás nagyobb kockázatú, mint a 0 

negatív vér transfusioja. 

Kompatibilis vörösvérsejt- és FFP készítmény kiválasztása 

Az AB0- és RhD-azonosság elvétől való eltérés esetén az alábbi táblázat 

alapján kell a kompatibilis készítményt kiválasztani. (1.sz.ábra, 

3.14.10.3.1.1.1 Kompatibilis vérkészítmény kiválasztása) 

 

III./14.10.3.1.2. Vörösvérsejt helyettesítők 

 

Mesterséges oxigénszállítók: Potenciális, a vörösvérsejt transfusiot 

helyettesítő anyagok.  A vörösvérsejt összes funkciójának pótlása egyelőre 

megvalósíthatatlan, cél az oxigénszállító kapacitás növelése. Korábban két 

nagy csoport került klinikai vizsgálati szintig (módosított, extracellularis 

haemoglobint tartalmazó oldatok és a perfluorocarbon oldatok). Mindkettő 

képes az oxigén szállítására, habár egymástól jelentősen különböznek. 

Mivel a vizsgálati eredményekkel kapcsolatban kétségek merültek fel, 2009-

ben leállították a további kísérletes alkalmazásokat.  

Izolált humán és állati eredetű haemoglobin 

Lejárt humán vérkészítményekből vagy bovin vérből előállított 

haemoglobin-tartalmú oldatok. Mellékhatásaik miatt alkalmazásuk nem 

terjedt el. 

 

III./14.10.3.2. Plazma transfusio 

 

Készítmények 

● fagyasztott plazma 

● krioprecipitátum 

● faktor koncentrátum (kombinált, egyedi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos:  

 

INR megnyúlást eredményezhet 

mintavételi hiba is, pl. kanülből 

vett minta esetén heparin hatás, 

mintavételi cső töltöttsége. 

 

 

 

 

 

● human albumin (nem szigorúan vett haemotherapia) 

● immunglobulin (nem szigorúan vett haemotherapia) 

FFP – friss fagyasztott plazma 

A vérdonáció során a frissen levett vérből nyerik a vörösvérsejt, a 

fehérvérsejt és a thrombocyta elkülönítésével (buffy-coat) vagy aferezissel. 

Fagyasztva tárolják, és beadás előtt olvasztják fel. Felolvasztás után 24 órán 

belül szükséges beadni, különben az V és VIII faktorszintje csökken. A 

leggyakrabban használt plazmakészítmény, mivel feljavítja az összes 

alvadási faktor szintjét. AB0 kompatibilitás szükséges, de keresztpróba és 

Rh azonosság nem szükséges. 

Az alap-vérkészítményből speciális technikával kombinációban is 

előállítható vérkészítmények: 

● sejtszegény 

● osztott 

● besugarazott 

Krioprecipitátum 

Kiolvasztott FFP készítményből 4 
0
C-on eltávolítják a felülúszót 

(csapadékot). Gazdag von Willebrand, VIII és XIII faktorban valamint 

fibrinogenben. Előnye, hogy a fenti alvadási faktorokat kisebb 

volumenterheléssel lehet bejuttatni, mintha azokat FFP-vel pótolnánk. AB0 

kompatibilitás nem feltétlenül szükséges, de ha van rá mód, kompatibilis 

készítmény adandó. 

Faktor koncentrátum 

Nagy mennyiségű speciális faktortartalmú készítmény, amit vagy 

rekombináns technológiával vagy sok donortól gyűjtött vérkészítményből 

állítanak elő. Stabil, vírusinaktivált gyógyszerkészítmények, 

plazmafrakcionáló-eljárással készülnek az FFP-ből gyógyszergyári 

körülmények között. 

A rekombináns technológiával előállított készítmény viralis kontaminációtól 

mentes. 

PCC 

Prothrombin komplex koncentrátum. II, VII, IX és X faktor, valamint 

protein C és S tartalom. 

APCC 

Aktivált prothrombin komplex koncentrátum. In vitro aktivált PCC, magas 

koncentrációban tartalmaz aktivált és precursor K vitamin dependens 

alvadási faktorokat. 

Fibrinogen 

Humán plazmából előállított nagy tisztaságú fibrinogen (I faktor) 

koncentrátum.  

Human albumin (5% és 20%-os oldat) 

Human plazma fehérje. 

Intravénás immunglobulin – (IvIg)  

Sok donortól vett vérből előállított, tisztított immunglobulin-készítmény.  

 

III./14.10.3.2.1. Friss fagyasztott plazma adása 

 

Indikáció: 

Az FFP indikációja mindig szigorú laboratóriumi paraméterekhez köthető, 

és feltételezi, hogy a beteg vérzik, illetve nem áll rendelkezésre véralvadási 

faktor-készítmény. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazma adható inadekvát haemostasis mellett, ha annak korrekciója nagyobb 

haszonnal jár, mint a transfusio szövődményének kockázata: 

● Klinikai tünetekkel járó (aktív vérzés), nem izolált alvadási faktor-hiány, 

amennyiben megfelelő véralvadási-faktorkoncentrátum nem áll 

rendelkezésre (pl. májbetegek szerzett, szekunder haemostasis zavara). 

● Masszív transfusio (vörösvérsejt koncentrátum), koagulációs faktorok 

várható dilutioja miatt. 

● Oralis antikoaguláns túladagolása miatti vérzés. (6.sz.ábra, 

3.14.10.3.2.1.1 FFP és PCC adag számítása) 

● K-vitamin-hiányos beteg súlyos vérzése, illetve akut műtéti beavatkozás 

esetén, K-vitamin-pótlással együtt. 

● Vérzésveszéllyel járó sebészeti beavatkozás (mellkasi, hasi, spinalis, 

intracranialis, bizonyos urológiai műtétek), amennyiben a betegnek 

véralvadási zavara van (INR, PTT).  

● Alacsony vérzésveszéllyel járó invazív beavatkozások előtt (endoscopia, 

szívkatéterezés, centrális kanül bevezetés, stb.), amennyiben a beteg 

véralvadási zavara súlyos (INR >2, PTT >2* a kontrollnak). 

● V és XI faktorhiány, amennyiben nincs elérhető speciális 

faktorkoncentrátum. 

● Plazmapótlás plazmaferezisnél (pl. TTP, HUS). 

Kevés az evidencia a sebészeti és invazív beavatkozások előtti FFP 

transfusiora. A fenti indikációk klinikai tapasztalatokon és biológiai 

ésszerűségeken alapszanak. 

Kontraindikáció: 

● diagnosztizált, illetve a „haemophilia-kataszterben” szereplő, 

veleszületett vérzékenységben szenvedő (pl. haemophilia, Von 

Willebrand-betegség, egyéb izolált faktorhiány) beteg – speciális 

faktorkészítmény javasolt 

● fehérjeallergia, illetve bizonyított IgA-hiány 

Az alábbi esetekben sem javasolt: 

○ K-vitaminnal korrigálható, jelentősebb vérzéssel nem járó 

coagulopathia; 

○ volumenpótlás; 

○ immunglobulin-terápia helyett 

○ fehérjepótlás. 

Transfusios alternatíva a Desmopressin (dDAVP): Haemostasis 

rendezésre csak speciális esetekben, és csak átmenetileg alkalmazható. Ilyen 

a von Willebrandt-faktor hiány, enyhe haemophilia A és uraemiás 

thrombocytopathia. Elősegíti a von Willebrandt-faktor – VIII faktor 

multimerek endothelből történő felszabadulását. 

FFP válaszkészség: INR <2 esetén kicsi a hatékonyság, elsősorban INR >2 

esetén javasolt. 

Kompatibilitás: 

- AB0 egyező plazma 

A recipiens és a plazma (donor) vércsoportja azonos. 

- AB0 kompatibilitás 

Nem feltétlenül azonos a recipiens és a plazma (donor) vércsoportja (antiA 

és antiB antitestek jelenléte). 

● AB recipiens csak AB plazmát 

● A recipiens A és AB plazmát 

● B recipiens B és AB plazmát 

● 0 recipiens 0, A, B és AB plazmát kaphat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./14.10.3.3. Thrombocyta 

 

Készítmények: 

- Thrombocyta-koncentrátum: teljes véregységek feldolgozásából vagy 

aferezis útján előállított thrombocyta-szuszpenzió. 

- Poolozott koncentrátum (többegységes): Olyan thrombocyta-

készítmény, amely legalább négy egység egyedi thrombocyta-koncentrátum 

egyesítésével keletkezik, vagy amelyet legalább négy egység egyesített 

határrétegből (buffy-coat) állítanak elő.  

- Egyedi thrombocyta-koncentrátum: Aferezissel (fehérvérsejt-

mentesített) nyert thrombocyta-készítmény.  

-Az alap-vérkészítményekből speciális technikákkal tetszőleges 

kombinációban előállítható vérkészítmények: 

● közegcserélt 

● fehérvérsejt-mentesített 

● csökkentett térfogatú 

● besugarazott. 

 

III./14.10.3.3.1. Thrombocyta transfusio adása 

 

Indikáció: Alkalmazása lehet terápiás (aktív vérzés esetén) és profilaktikus 

(vérzés megelőzése). (A preventív alkalmazás indikációja még vitatott.) 

A thrombocyta-transfusio abszolút indikációja a vérzés vagy annak 

közvetlen veszélye az alábbi esetekben: 

● amegakaryocytás thrombocytopenia (csontvelő-károsodás, cytostaticus 

kezelés) 

● súlyos thrombocytopathia (műtéti előkészítés és utókezelés) 

● dilutios thrombocytopenia (pl. masszív transfusio). 

Kontraindikáció (amennyiben nincs életet veszélyeztető vérzés) 

● heparin indukálta thrombocytopenia (HIT) 

● thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP) 

● haemolyticus uraemiás syndroma (HUS) 

● disseminalt intravascularis coagulatio (DIC) 

● immunthrombopeniás purpura (ITP) 

● posttransfusiós purpura (PTP) 

● gyógyszer indukálta, vérzés nélküli thrombocytopenia 

● bypass műtét utáni, vérzés nélküli, thrombocytopenia 

● szekunder dysfunctio. 

A fenti kórképekben a thrombocyta transfusio ronthatja a klinikai képet, 

mivel a beadott készítmény hatására az intravascularis thrombus-képződés 

fokozódhat. 

Alternatív terápia: 

Romiplostim (Nplate): Rekombináns technológiával előállított fehérje. 

Thrombocyta-képzést serkenti a thrombopoietin receptorokhoz kötődve. 

Thrombocyta válaszkészség: 

1 egység thrombocyta 5-10 * 10
6
/ml emelkedést okoz a thrombocyta-

számban átlagos (70 kg) beteg esetén, így 6 egység kb. 30 * 10
6
/ml 

emelkedést eredményez. A thrombocyta transfusiot követően a 

thrombocyta-szám a beadást követően 10 perc -       1 óra intervallumban a 

legmagasabb, majd lineárisan csökken a kiinduló értékre kb. 72 óra alatt. 

Kompatibilitás: A thrombocyta-készítmény és a recipiens közti ABO 

kompatibilitás nem nélkülözhetetlen, de ajánlott, mivel inkompatibilitás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esetén a beadott thrombocyta életideje rövidül, és a thrombocytával beadott 

plazma pozitív antiglobulin tesztet és kis arányú haemolysist válthat ki (akut 

haemolyticus reakció nem jön létre).  

 

III./14.10.3.4. Fehérvérsejt 

 

A fehérvérsejt (granulocyta)-koncentrátum aferezissel készül AB0- és RhD-

azonos vagy -kompatibilis, szükség esetén HLA-ra is kompatibilis donortól.  

Indikációs területe jelentősen beszűkült, csak egyedi esetben igényelhető, 

előzetes hematológiai konzultációt követően, írásban. 

A fehérvérsejt-koncentrátum alkalmazásakor a készítményben jelenlevő 

nagy mennyiségű szennyező sejt miatt gyakori a nemkívánatos reakciók 

előfordulása. A TA-GVHD megelőzése érdekében a vérkészítményt be kell 

sugarazni. 

 

III./14.10.3.5. Szövődmények (vörösvérsejt, plazma és thrombocyta 

transfusio) 

 

Gyakoriság és súlyosság arányban van a beadott transfusio mennyiségével. 

 

III./14.10.3.5.1. Immunológiai reakciók 

 

Akut haemolyticus reakció 

Vörösvérsejt transfusio 0,016%-ban fordul elő, 0,003%-ban fatális. 

Majdnem minden esetben ABO inkompatibilitásból ered. (adminisztrációs, 

keresztpróba hiba)  

Tünetek: Fájdalom a transfusio helyén, láz, gyengeség, háti, mellkasi 

fájdalom, tudatzavar, dyspnoe, emelkedett CVP, hypotonia, cyanosis, vérzés 

(DIC miatt). Anesztézia során, vagy intenzív osztályos beteg esetén nehezen 

felismerhető. Gondolni kell rá, ha a transfusio alatt, ill. azt követő 

időszakban haemoglobinuria, hypotonia, vérzés jelentkezik.  

Terápia: Transfusio leállítása, labor (szabad Hb, haptoglobin, direkt 

Coombs), krisztalloid infusio a diuresis 100 ml/ó feletti értéken való 

biztosítására, kiegészítésképpen a pigment-nephropathia kockázatának 

csökkentése (pl. mannitol, vizelet alkalizálás).  

Késői haemolyticus reakció 

Gyakoribb, mint az akut (0,025%). Enyhe, sokszor nem kerül felismerésre.  

Tünetek: Sárgaság, haemoglobinuria, haemoglobin csökkenés. Tünetmentes 

a betegek 35%-a. 

Terápia: Nincs specifikus terápia, későbbi transfusio-t befolyásolhatja 

alloantitestek jelenléte miatt. 

Lázas, nem haemolyticus reakció 

Gyakoriság 7%. Fehérvérsejt ellenes AT jelenléte miatt alakul ki. 

Önszabályozó reakció, a későbbi transfusiot nem befolyásolja.  

Terápia: Haemolysis kizárása, lázcsillapító mellett folytatható a transfusio, 

későbbiekben fehérvérsejt-mentesített / csökkentett vörösvérsejt transfusio 

alkalmazandó. 

Allergiás reakció 

Tünetek : Urticaria, anaphylaxia, bronchospasmus .  

  

III./14.10.3.5.2. Folyadékterhelés 

 

Tüdőoedema, főleg károsodott veseműködés, szív pumpafunkció esetén. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFP mellett gyakrabban jelentkezik (hyperoncoticus; isotoniás folyadék 

intravénás térbe jutását elősegíti a plazma). 

 

III./14.10.3.5.3. Hypothermia 

 

Tárolás alacsony hőmérsékleten történik. Súlyos vérzés, sürgős transfusio 

esetén alakulhat ki. 

Szövődményei: Myocardium irritabilitas és coagulatios zavar, perifériás 

vasoconstrictio, csökkent szöveti perfúzió. 

Terápia (megelőzés): Vérmelegítő, kihűlt beteg esetén visszamelegítés. 

 

III./14.10.3.5.4. Coagulopathia 

 

Masszív vörösvérsejt transfusio esetén léphet fel, elsősorban a dilutio miatt 

(lsd korábban).  

 

III./14.10.3.5.5. Citrát toxicitás 

 

Rendkívül ritka. Az extrém nagy mennyiségű teljes vér (pl. 

májtranszplantáció, vércsere) vagy FFP transfusio kivételével nem fordul 

elő, a jelenleg alkalmazott vörösvérsejt-készítmények rendkívül alacsony 

citrát-tartalma miatt.  

Mechanizmusa: Ionizált Ca csökkenés (Ca-citrát komplex), metabolicus 

alkalosis a citrát májban történő lebontását követően (főleg veseelégtelenség 

mellett jelent problémát). 

Tünetek: Enyhe esetben borzongás, nyugtalanság, perioralis paraestesia, 

izomfeszülés (cyta- vagy plasmapheresis mellett). Újszülöttek esetén citrát 

tartalmú vérkészítménnyel végzett vércsere mellett EKG monitorozás 

szükséges a hypocalcaemia felismerésre (QT megnyúlás).   

Transfusio mellett rutin calcium adás kerülendő proarrythmiás hatása miatt.  

 

III./14.10.3.5.6. Akut tüdőkárosodás 

 

TRALI – transfusion-related acute lung injury. Transfusioval összefüggésbe 

hozható mortalitás leggyakoribb oka. 

Ok: Vörösvérsejt ill. FFP alloantitest leukocita aktivációt és aggregációt 

indukál, nem cardiogen tüdőoedemát eredményez. Enyhe esetben fokozott 

oxigénigény, súlyos esetben ARDS alakulhat ki.  

Lefolyás: transfusio megkezdése után 1-2 óra múlva jelentkeznek a tünetek. 

Minden plazma tartalmú készítmény kiválthatja: teljes vér, vörösvérsejt 

massza, thrombocyta ill. FFP. 

Tünetek: Dyspnoe, hypoxia, köhögés és láz az első tünetek. Hyper- és 

hypotonia is kísérheti. 

Terápia: A betegek 70%-a légzéstámogatást igényel. Legtöbb esetben 

(80%) gyorsan rendeződik. (<96 óra). Mortalitás 6%.   

 

III./14.10.3.5.7. Posttransfusios purpura 

 

Ritka, thrombocytopenia 7-10 nappal a transfusio után léphet fel. 

 

III./14.10.3.5.8. Transfusioval átvihető fertőzések 

 

Transfusioval átvihető fertőzéseket az 2.sz.ábra (3.14.10.3.5.8.1 Transfusio 

okozta fertőzésveszély) és a 3.sz.ábra (3.14.10.3.5.8.2 Vírusfertőzés becsült 

kockázata) foglalja össze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC vírus (CMV, HTLV) FFP-vel nem jut át csak vörösvérsejt készítménnyel. 

 

3.14.10.3.6 Transfusios reakciókat és terápiáját a 4. és 5. sz. ábrák 

foglalják össze 
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Rövidítések 

Trf. – transfusio 

Vvt – vörösvértest 

Vvs- vörösvérsejt 

Thcy – thrombocyta 

Fvs – fehérvérsejt 

OVSZ – Országos Vérellátó Szolgálat 

Th. – terápia 

AT – antitest 

AG – antigén 

RBC – red blood cell 

FFP – fresh frozen plasma 

WBC – white blood cell 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./14.11. E-learning-teszt 

 
1. 

Thrombocytopeniára igaz: 

 

általában megakaryocytosissal jár 

jellegzetes bőrtünetek léphetnek fel 

ide tartozik az Aspirin-like betegség 

oka lehet fokozott thrombin hatás 

lehet poszttranszfúziós eredetű 

 

2. 

Thrombocyta aktivációra igaz: 

 

a secunder haemostasis folyamata 

az aggregáció a Gp IIb/IIIa membránfehérjék segítségével történik 

az adrenalin aktivátorként működik a folyamatban 

Az aktiválódott thrombocyták további aktiváló anyagokat szekretálnak 

A trombin a sérült subendotheliumból szabadul fel 

 

3. 

A hemolitikus anémiára jellemző: 

 

Az intenzív osztályon jellemzően öröklött formákkal találkozunk. 

Az akut hemolízis jellemzően intravaszkuláris. 

A szérum haptoglobin szintjének emelkedése. 

A szérum LDH és indirekt bilirubin emelkedése. 

A hemolízis fennállását alátámasztja az egyidejűleg emelkedett LDH és csökkent haptoglobin koncentráció. 

 

4. 

Haemolitikus anémia: 

 

A kritikus állapotú, súlyos, akut anémiában szenvedő betegnél a vérzésforrás kizárása az első feladatunk. 

A mikroangiopátiás hemolízisekre jellemző a perifériás kenetben megfigyelhető fragmentociták jelenléte. 

DIC-re jellemző laboratóriumi eltérések: megnyúlt véralvadási idő, trombocitopénia, csökkent antitrombin III 

szint, csökkent fibrinogén szint, fibrindegradációs fehérjék felszaporodása. 

A HELLP-szindróma hátterében gyakran a von Willebrand faktor hasító proteáz (ADAMTS13) genetikai vagy 

szerzett hiánya található. 

A „hideg antitest” jellemzően IgM típusú antitest. 

 

 

5. 

Hiperkoagulabilitás-hemosztázis:  

 

A fibrinolitikus aktivitás fokozódása a véralvadást fokozza. 

A prokoaguláns aktivitás fokozódása a véralvadást fokozza. 

Az endotel működése a hemosztázist befolyásolja.  

A trombociták nem befolyásolják a véralvadást. 

Turbulens áramlás esetén a trombózis kialakulásának veszélye fokozott. 

 

 

6. 

Hiperkoagulabilitás-trombózis: 



 

Centrális vénakanül jelenléte mellett a trombózis kialakulásának rizikója fokozott.  

A heparin indukálta trombocitopéniára nem jellemző trombózis. 

A kórházban ápolt betegek körében a vénás tromboembólia kockázata százszorosa az átlag lakosság körében 

mért értéknek. 

A vénás tromboembólia kialakulásának kockázata a Leiden mutációt hordozó nők körében 30-szorosára 

növekedik orális kontraceptívum szedés esetén. 

Az életkor és a testsúly nem befolyásoló tényező a tromboembóliák kialakulásánál. 

 

7. 

Hiperkoagulabilitás-diagnózis, terápia: 

 

Minden tromboembóliát elszenvedett beteget vizsgálunk primer trombofília irányába, már az intenzív 

osztályon. 

Minden tromboembóliát elszenvedett beteget primer trombofília irányába szükséges kivizsgálni. 

Primer trombofíliát akkor kell keresni, ha a kapott eredménynek terápiás következménye van. 

Tromboembóliát elszenvedett beteget mindig élethosszig antikoagulálásban szükséges részesíteni. 

A trombózishajlamot minden esetben egyénre szabottan, az adott klinikai szituációnak, és az aktuálisan 

fennálló rizikó faktorok ismeretében kell értékelnünk.  
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III./15. Immunológiai és rheumatológiai problémák 
 

A fejezet célja 

A fejezetben áttekintjük az intenzív terápia kapcsán leggyakrabban felmerülő speciális immunológiai 

kórképek, valamint a szakterülettől független, minden orvos számára gyakorlati jelentőséggel bíró 

anafilaxiás reakció kórélettanát, diagnosztikáját és ellátását. Célunk olyan szemlélet és gyakorlati 

tudnivalók átadása, melyek az általános orvosi diplomával rendelkező, szakképzést megkezdő 

szakorvosjelöltektől elvárhatók. 

 

Kompetenciák 

A fejezet megtanulását követően a hallgató képes lesz az intenzív osztályon előforduló immunológiai 

kórképek felismerésére, megfelelő multidiszciplináris konzílium kérésére és adekvát terápia indikálására. 

Az olvasó elsajátítja az anafilaxiás reakciók gyors észlelését segítő jellemzők felismerését, és ennek a 

gyakori és az életet potenciálisan veszélyeztető kórképnek a sürgősségi ellátását. 

 

Kulcsszavak 

anafilaxia, vasculitis, thrombotikus microangiopathia, Lyell-szindróma 
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Kérdés 

 

Mi az anaphylaxia kórélettana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

 

III./15.1. Anaphylaxia 
 

III./15.1.1. Meghatározás, kórélettani háttér 
 

Az anaphylaxia veszélyesnek felismert idegen antigénekre (pl. 

gyógyszerekre, hordozóanyagokra, vérkészítményekre) adott akutan fellépő, 

inadekvát, potenciálisan életet veszélyeztető reakció. Klasszikus esetben, a 

jelenség hátterében előzetes szenzitizációt követő, I-es típusú túlérzékenységi 

reakció áll, bár a szenzitizáló ágens nem mindig azonosítható egyértelműen. 

Tipikus esetben az anafilaxiát okozó antigén szervezetbe kerülését rapidan 

követi a hízósejtek és basophil granulocyták degranulációja, hisztamin és 

egyéb mediátorok (pl. citokinek, lipidmediátorok, szerin proteázok) 

felszabadulása. 

A folyamat klinikailag is érzékelhető végeredménye igen sokszínű, több 

szervrendszert érinthet (keringés, légzés, gastrointestinum, bőr) egyszerre 

vagy egymástól függetlenül. Életet veszélyeztető állapotot mindenekelőtt a 

légúti- (bronchospazmus illetve gégeoedema okozta obstrukció), illetve a 

keringési érintettség okozhat (kontrollálatlan vasodilatatio, fokozott kapilláris 

permeabilitás és interstitiumba való folyadékkilépés következményeként 

kialakuló kevert hypovolaemiás-disztributív shock, melyet olykor kardiogén 

komponens – jelentős bradycardia – is színezhet). A klasszikus 

mechanizmustól eltérő, illetőleg ismeretlen hátterű eseteket is leírtak a 

szakirodalomban, melyek klinikailag nem megkülönböztethetők az I-es 

típusú túlérzékenységi reakciótól. Ezeket az eseteket korábban „anafilaktoid 

reakcióként” említették, de az újabb konszenzus szerint anaphylaxia alatt a 

klinikai szindrómát értjük molekuláris mechanizmustól függetlenül. 

 

III./15.1.2. Tünetek, diagnózis 
 

Az anafilaxiás reakció tünettana összetett, a legfontosabbakat kiemelve 

érintheti a: 

● kültakarót ill. kötőszöveteket (sápadtság vagy erythema, lokalizált 

vagy generalizált urticaria, piloerekció, conjunctivalis 

belövelltség, oedema – különös tekintettel a gégeoedemára, súlyos 

pulmonalis érintettség esetén cianózis), 

● légzőrendszert (bronchokonstrikció, rhinitis, fulladásérzés, 

köhögés), 

● keringést (vasodilatatio, fokozott kapilláris permeabilitás, 

bradycardia vagy tachycardia, hypotensio, shock), 

● gastrointestinalis rendszert (hasmenés, hányinger, hányás, fémes 

íz érzése). 

Lényeges megemlíteni, hogy a felsorolt tünetek egymástól függetlenül is 

megjelenhetnek (azaz elképzelhető pl. keringésmegingást okozó súlyos 

anafilaxiás reakció bronchospazmus és bőrjelenségek nélkül is). Tekintettel a 

tünettan sokszínűségére, az anaphylaxia igen sok egyéb kórképpel mutathat 

hasonlóságot klinikailag (pl. vazovagális reakció, pánikroham, carcinoid 

syndroma, magasra felterjedt spinalis érzéstelenítés, epiglottitis stb.). A beteg 

anamnézise, és a sürgősségi szituáció körülményeinek ismerete lényeges 

információt tartalmazhat a differenciáldiagnosztika szempontjából. 

anaphylaxia gyanújának esetén lehetőség van hízósejt-triptáz próba 

elvégzésére, mely valódi anaphylaxia esetén a folyamat kezdetéhez 

viszonyítva kb. egy óra múlva válik pozitívvá, és akár 4 óra hosszáig is az 



anaphylaxia kezelésében milyen 

szerepet játszik az OMV 

biztosítása? 
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Stridoros beteget soha nem 

hagyunk magára, akkor sem, 
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maradhat. 
 

III./15.1.3. Terápia 
 

anaphylaxia kezelésének első lépése az allergén hatás megszűntetése 

(táplálék eredetű antigén esetén a hánytatás ellenjavallt). 

 

Sürgősségi ellátás első lépéseinél emlékezzünk az OMV (oxigén-monitor-

véna) mozaikszóra: oxigén adása, monitorozás megkezdése, két nagy lúmenű 

(min.18G) perifériás branüle biztosítása. Monitorozás keretében az oxigén 

szaturáció követése az esetlegesen kialakuló bronchospazmus, légúti oedema 

miatt lényeges. A gyakori vérnyomásmérés a hirtelen fellépő disztributív 

shock időbeni észlelését segíti. Ekg monitorozás mind az anaphylaxia okozta 

kardiodepresszív hatás, a keringési instabilitás, valamint a kórkép terápiája 

során alkalmazott számos ritmuszavart könnyen okozó gyógyszer miatt 

kötelező. 

 

A farmakológiai terápiák közül kiemelendő az adrenalin, mely az 

anaphylaxia kezelésének elsődlegesen választandó bázisszere. A hörgők és a 

szív β-receptorait stimulálva bronchodilatator, chronotrop és inotrop hatású, a 

véredények α-receptorain keresztül vazokonstriktor. Az intracelluláris cAMP 

(ciklikus adenozin monofoszfát) szint növelésével az adrenalin gátolja a 

hízósejtek és keringő basophilek aktivációját. Adagolása: 

● enyhébb esetben: 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml az 1:1000-es oldatból) 

intramuscularisan (lehetőleg combizomba), az intramuscularis injekció a 

klinikai válasz függvényében 5-10 percenként ismételhető 

● cardiorespiratorikus érintettség esetén: 0,1 mg adrenalin intravénásan az 

1:100,000 hígításból 5-10 perc alatt (1 ml = 1 mg adrenalin 100 ml 0,9%-

os NaCl oldattal higított oldatából 10 ml), 

● vénás hozzáférés híján: 0,3 mg adrenalin 5 ml 0,9%-os NaCl oldatban 

hígítva endotrachealisan adva. 

 

Mint minden sürgősségi szituációban, itt is alkalmazható az ABCDE 

megközelítés a beteg ellátása során. 

 

● A - átjárható légutak   

Felsőlégúti szűkületre utaló jel a dyspnoe és a stridoros légzés. Tekintettel 

arra, hogy a szűkületnek megfelelő szakaszon a levegő nagy sebességgel 

áramlik, mely alacsony oldalnyomással jár, a kialakuló relatív vákuum igen 

gyorsan komplettálni tudja a szűkületet, hirtelen teljes légúti obstrukciót 

okozva. A stridoros beteget ezért soha nem hagyjuk magára, akkor sem, ha 

aktuálisan stabil vitális paraméterekkel rendelkezik. Jelentős szűkület esetén 

invazív légútbiztosítás szükséges, mely jelenthet intubációt, vagy – annak 

akadályozottsága esetén – conicotomiát ill. sürgősségi tracheostomiát. Súlyos 

bronchokonstrikció kialakulásakor intubálás, gépi lélegeztetés válhat 

szükségessé. 

 

● B - légzés 

Mindig oxigénnel dúsított gázkeveréket adunk. 

A bronchospazmus terápiája: 

- adrenalin, 

- inhalációs rövid hatású β-mimetikum és anticholinergicum nebulizálva, 

- iv. MgSO4, 

- methylprednisolon 50-125 mg iv, vagy hydrocortison 250-500 mg iv, 6 

óránként    24-48 órán keresztül, 
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- aminophyllin 5 mg/kg iv (max. 500 mg) 20 perc alatt. 

 

● C - keringés 

Az anafilaxiás reakció keringési hatásainak kezelésére az első választandó 

szer az adrenalin (Tonogen). Az anafilaxis okozta shock disztributív jellege 

miatt a vazoaktív terápiát volumenterápiának kell kísérnie. Az intravénás 

folyadékpótlás azonnali megkezdése lényegesebb szempont, mint hogy 

kolloid vagy krisztalloid infúziót alkalmazunk-e erre a célra. Mindkettő 

megengedett, azonban tartsuk szem előtt, hogy a kolloid infúziókra – ha kis 

arányban is – de kialakulhat túlérzékenységi reakció. A folyadékterápia 

irányítása során hasznos információt nyújthat a centrális vénás nyomás, 

refrakter shock esetén az invazív haemodinamikai monitorozás (pl. 

pulmonalis artériás katéter) használata. Ez utóbbi esetben noradrenalin, 

dopamin vagy phenilephrin is adható. Ha a keringés megáll, természetesen 

ALS (advanced life support – emelt szintű újraélesztés) protokoll szerint 

járunk el. 

 

● D - neurológia 

Az anafilaxiás reakciót kísérő neurológiai változások (pl. tudatzavar) 

tipikusan szekunder jellegűek, mindenekelőtt a hypoxia illetve hypotonia 

következményeként alakulnak ki. Cél a kardio-respiratorikus státusz mielőbbi 

rendezése. 

 

● E - egyéb körülmények 

Mint minden sürgősségi szituációban, az anafilaxiás beteg ellátása során sem 

feledkezhetünk meg az „egyéb tényezőkről” (pl. helyszín sajátosságai, 

önmagunk védelme). 

 

Az antihisztaminokat általában lokalizált, nem súlyos esetekben adjuk, 

súlyos anafilaxiában inkább csak a tünetek elhúzódásakor jönnek szóba. A 

betegek a terápiára adott kedvező válasz esetén is minimum 6 órán 

keresztül kórházi megfigyelés alatt tartandók, és figyelmeztetni kell őket a 

késői reakciók kialakulásának lehetőségére. Súlyos légúti érintettség, asztmás 

anamnézis, korábbi bifázisos reakció, az antigénnel való várható további 

expozíció, vagy a kórházon kívüli sürgősségi ellátás logisztikai problémái 

esetében hosszabb obszervációra van szükség. A hazabocsátás minden 

esetben szakorvosi döntés. Várhatóan ismétlődő anafilaxiás reakció esetén – 

pl. súlyos rovarcsípés-allergia, vagy ismeretlen antigén által provokált 

ismétlődő anafilaxiás epizódok – lehetőség van adrenalin adagoló pennel 

ellátni a beteget (az időben beadott adrenalin sokszor életet menthet). 
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III./15.2. Rheumatológiai betegségek az intenzív osztályon 
 

Intenzív osztályos felvételt indokló fődiagnózisként ritkán fordulnak elő 

rheumatológiai megbetegedések (pl. szeptikus arthritis, szeptikus osteomyelitis, 

melyek ellátása a szepszis fejezetben leírtak alapján történik). A mindennapi 

munka során előforduló feladatokat azonban jelentősen megnehezíthetik a 

rheumatológiai kísérőbetegségek. Ezen túlmenően figyelmet érdemelnek egyes 

rheumatológiai betegségek extraartikuláris manifesztációihoz kapcsolódó 

kérdések, és az intenzív terápiás ellátással összefüggő rheumatológiai 

szövődmények (pl. contracturák, izomsorvadás, köszvény) is. Az alábbiakban 

áttekintjük a legfontosabb problémaköröket. 

 

● Légútbiztosítási nehézségek 

Intubáció szükségessége esetén problémát okoz a nyak és az állkapocs 

mozgásainak korlátozottsága. Előbbi különösen gyakori Bechterew-kórban 

(spondylitis ankylopoetica), utóbbi például a temporo-mandibularis ízület 

különböző eredetű gyulladásos folyamatainak talaján alakulhat ki. Rheumatoid 

arthritisben előfordulhat olyan mértékű atlantoaxialis instabilitás, amely külső 

rögzítést (Halo-merevítő használatát) teszi szükségessé – ez a nyaki mozgásokat 

nyilvánvalóan szintén korlátozza. Az intubáció mellett intenzív osztályon gyakran 

van szükség tracheostoma készítésére is (pl. elhúzódó lélegeztetési igény esetén). 

Ennek során is problémát okoz, ha a nyak reklinációja, a műtéti terület kiemelése 

nem biztosítható megfelelően. 

A nehéz légút megoldása során a legfontosabb gyakorlati tudnivaló, hogy 

probléma esetén azonnal kérjünk segítséget megfelelő rutinnal rendelkező 

szakorvostól (adott esetben fül-orr-gégész segítségére is szükség lehet). Csak 

ezután jusson eszünkbe a többi lehetőség (bougie, flexibilis laryngoscop, video-

laryngoscop, fiberoszkópos intubáció stb.) 

 

● Centrális véna biztosítása 

Centrális vénás hozzáférés szükségessége esetén a preferált szúrási hely a vena 

jugularis interna vagy a vena subclavia (utóbbi a nagyobb PTX-veszély miatt 

többnyire hátrébb sorolandó). A vena femoralis kanülálása általában nem javasolt 

a szeptikus szövődmények nagy aránya miatt. V. jugularis punkció során technikai 

nehézséget okoz, ha a nyaki gerinc mozgásai korlátozottak, v. subclavia kanülálás 

esetében pedig a felhúzott vállak nehezíthetik a beavatkozást, illetve fokozhatják a 

PTX rizikóját. 

 

● Lumbálpunkció 

Bizonyos esetekben (pl. meningitis vagy Guillain–Barré szindróma gyanúja 

esetén) liquort kell nyernünk a betegtől további laboratóriumi vizsgálatokra. A 

gerinc anatómiai rendellenességei (pl. blokkcsigolyák, korábbi fixációs műtétek, 

extrém scoliosis, Bechterew-kór) komoly technikai nehézséget jelenthetnek a 

„standard”, L3-4 közötti lumbálpunkció során, gyakran csak lateralis szúrásból 

sikerül a mintavétel. 

 

● Regionális anesztézia 

A lumbálpunkció kapcsán említett anatómiai anomáliák megnehezítik, adott 

esetben lehetetlenné teszik bizonyos regionális technikák alkalmazását is (pl. 

spinálanesztézia, EDA). Ez nemcsak az aneszteziológiai, hanem az intenzív 

terápiás ellátás során is problémát okozhat (pl. akut pancreatitisben indokolt lenne 

az epiduralis analgesia). 

 



 ● Gyógyszerhatások, mellékhatások, szövődmények 

Rheumatológiai betegek gyakran szednek olyan gyógyszereket, melyek 

alapvetően befolyásolhatják az intenzív osztályos felvételüket indokló 

alapbetegségük lefolyását, és bizonyos szövődmények kialakulásának 

valószínűségét. Egyes citosztatikumok, pl. a cyclophosphamid (Endoxan) 

indikációs körében szerepelnek rheumatológiai megbetegedések is (pl. arthritis 

psoriatica, rheumatoid arthritis). Ezek a szerek immunszuppresszív hatásuknál 

fogva a rheumatológiai problémát kezelik ugyan, de esendőbbé teszik a beteget az 

életet veszélyeztető infekciók, szepszis esetén. Krónikus szteroid-szedőknél, 

különösen NSAID fájdalomcsillapítók kombinációjakor a stressz-ulcus 

kialakulásának rizikója megsokszorozódik. A vékony, atrophiás, „szteroidos” 

bőrön könnyebben alakulhatnak ki felfekvések is. Komoly mérlegelést, bizonyos 

esetekben immunológiai-rheumatológiai konzíliumot igényel a beteg által 

krónikusan szedett gyógyszerek további adásáról való döntés az intenzív ellátás 

során. 

 

● Intenzív osztályos ellátáshoz kapcsolódó rheumatológiai 

szövődmények 

Az immobilizáció szövődményeként az intenzív osztályon kezelt betegeknél 

contractura, izomatrophia-izomgyengeség, decubitus (különösen a sacrumtájon és 

a sarkakon), illetve osteoporosis is kialakulhat. Gyógytornászok segítségével, 

gondos átmozgatással, illetve megfelelő minőségű ápolással az említett 

szövődmények egy része megelőzhető. Itt teszünk említést a szekunder köszvény 

lehetőségéről is, melynek kialakulásában többek között szerepet játszanak 

bizonyos gyógyszerek (pl. diuretikumok), a hyperlaktataemia (a laktát kompetitíve 

gátolja az urát tubularis szekrécióját), illetve a csökkent GFR. 

 

● Rheumatológiai betegségek extraartikuláris manifesztációi 

Figyelembe kell vennünk, hogy az ízületi fájdalommal-gyulladással járó kórképek 

egy része szisztémás betegség (pl. RA, SLE), így a mozgásszerveken kívül egyéb 

szerveket is érinthet (pl. renalis, pulmonalis, hematológiai és cardialis 

szövődmények lehetőségével is számolnunk kell). Ezen betegcsoport ellátása 

általában rheumatológus/immunológus és intenzíves szakorvos együttműködését 

igényli, részletes ismertetése túlmutat a graduális képzés keretein. 
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III./15.3. Dermatológiai betegségek az intenzív osztályon 
 

III./15.3.1. Általános áttekintés, kórélettani háttér 
 

Bőrgyógyászati betegség önmagában ritkán vezet intenzív osztályos felvételt igénylő 

állapothoz. A kivételek közül, jelentőségénél fogva kiemeljük a toxikus epidermalis 

necrolysist, és a vele rokon, de kevésbé súlyos Stevens-Johnson szindrómát. A 

kórképet Alan Lyell írta le 1956-ban, és eredetileg toxikus epidermalis necrolysisnek 

(TEN-nek) nevezte. A betegség így szerzői néven Lyell-szindrómaként is ismert. A 

jelenlegi konszenzus szerint a toxikus epidermalis necrolysis és a Stevens-Johnson 

szindróma ugyanazon spektrum két végpontján áll, vagyis nem minőségi, csak 

mennyiségi különbségek vannak közöttük. Ennek megfelelően természetesen létezik 

átmenet is a két forma között. 

 

A betegségre jellemző az epidermis leválása a dermisről, de a bőrfelület mellett a 

nyálkahártyák is érintettek. Kórszövettani szempontból a keratinocyták apoptosisa, 

majd nekrózisa látható, és a hólyagos elváltozásokat kitöltő folyadékban nagy 

számban jelen vannak CD8+ T-lymphocyták. Precipitáló faktorként legtöbbször 

gyógyszerek állnak a héttérben (leggyakrabban allopurinol, egyes antibiotikumok, 

karbamazepin, phenytoin, phenobarbital, és a NSAID csoportból az oxicam-

származékok), de néha fertőzések indukálhatják a betegséget (pl. Mycoplasma 

pneumoniae, HSV), valamint idiopathiás esetek is ismertek. Immunológiai 

komponens valószínű a betegség pathomechanizmusában, erre utal bizonyos HLA 

típusokkal való kapcsoltság is. A folyamat molekuláris mechanizmusa, pontos 

részletei mindazonáltal egyelőre nem tisztázottak. 

 

A kórkép az abszolút számokat tekintve ritka (kb. 1-2 beteg/millió lakos/év), de a 

mortalitása igen magas, (toxikus epidermalis necrolysis esetében kb. 25-35%). 

Érdekesség, hogy a HIV-vel fertőzött populáció körében a betegség előfordulása az 

átlag népességhez viszonyítva ezerszeres. 

 

III./15.3.2. Tünetek, diagnózis 
  

A bevezető tünetek nem specifikusak, pl. láz, nyelési diszkomfort, égő-maró érzés a 

szemeknél. Ezeket általában pár nappal később követik a bőrjelenségek (erythemás, 

livid makulák), predilekciós hely főként a presternalis terület és az arc. A mucosalis 

érintettség is igen gyakori – a buccalis, ocularis, genitalis nyálkahártyák az esetek kb. 

90%-ában megbetegszenek, és néha a légző- ill. gasztrointesztinális mucosa is 

involvált lehet. A későbbiekben kialakul az epidermis elválása a dermistől, melynek 

kiterjedése fontos prognosztikai jelentőséggel bír. Az életveszélyes szövődmények 

jelentős része fertőzés (szepszis). Az akut szakot túlélők igen gyakran küzdenek 

bőrgyógyászati illetve szemészeti maradványtünetekkel. 

 

A diagnózis mindenekelőtt a klinikai képen és a bőrbiopszia szövettani illetve 

immunfluoreszcenciás vizsgálati eredményén alapul. A bőrjelenségek értékelése 

megfelelő jártasságot igényel, bőrgyógyász segítségére van szükség. A 

differenciáldiagnosztika során ki kell zárni autoimmun hólyagos bőrbetegségeket és 

egyéb speciális bőrgyógyászati megbetegedéseket is (pl. paraneopláziás pemphygus, 

pemphygus vulgaris, bullosus pemphygoid, lineáris IgA-dermatózis stb.). A betegség 

súlyosságának és várható kimenetelének objektív felmérésére szolgál a SCORTEN 

pontszám, mely összesen hét paramétert vesz figyelembe „igen-nem” jelleggel, a 

maximális pontszám ennek megfelelően 7 pont lehet (1. Táblázat). 

 



 
 
 
 
 
 

Kérdés 

 

Mi a SCORTEN 

pontszám? 

1. Táblázat. SCORTEN pontszám 

Rizikófaktor 0 pont 1 pont 

Életkor < 40 év > 40 év 

Malignus betegség nincs van 

Szívfrekvencia < 120/min > 120/min 

Érintett testfelület (epidermalis leválás) < 10 % > 10 % 

Szérum urea < 10 mmol/l > 10 mmol/l 

Szérum glükóz < 14 mmol/l > 14 mmol/l 

Szérum bikarbonát > 20 mmol/l < 20 mmol/l 

 

Az ajánlás szerint 3 vagy magasabb SCORTEN-score esetén a beteg intenzív 

osztályon kezelendő (a 3-as pontszámhoz tartozó becsült mortalitás kb. 35%). Ha a 

SCORTEN pontszám 5 vagy annál magasabb, a betegség csaknem minden esetben 

fatális kimenetelű lesz (prediktált mortalitás: 90%). Amennyiben lehetőség van rá, 

szerencsés, ha speciális égési intenzív központba, vagy égési sérültek ellátásában 

jártas intenzív osztályra kerül a beteg. 

 

III./15.3.3. Terápia 
 

A kedvező kimenetel érdekében a gyors diagnózis, és a kiváltó hatóanyag mielőbbi 

elhagyása kulcsfontosságú. Figyelembe veendő, hogy a betegséget indukáló 

gyógyszer bevétele és a nyilvánvaló tünetek megjelenése között általában 1-4 hét 

telik el. 

A szupportív kezelés, különös tekintettel a volumen- és elektrolitpótlásra, igen fontos. 

Általában annyi folyadékot célszerű adni, hogy kb. 50-80 ml/óra közötti óradiurézist 

tudjunk fenntartani (folyadékegyenleget nehéz pontosan számolni a nagy denudált, 

nedvedző bőrfelület miatt). A hyponatraemia, hypokalaemia, hypophosphataemia 

gyakori, szoros kontroll melletti pótlást igényel. A sebeket – a sterilitásra fokozottan 

ügyelve – konzervatívan kezeljük non-adhezív sebkötöző anyagokkal. Sebkötözéshez 

ketamin adása szedato-analgetikus hatása miatt jól használható. 

A gyógyulást szignifikánsan segítő gyógyszer egyelőre nem áll rendelkezésre. A 

korábban széles körben használt szisztémás szteroidokról nem bizonyosodott be, 

hogy számottevően javítanák a kimenetelt. Súlyos esetekben szóba jöhet nagy dózisú 

intravénás immunglobulin adása is. Bár immunológiai mechanizmust sejtenek a 

betegség mögött, a TNF-α antagonistákról egyelőre nem igazolódott, hogy jótékony 

hatásúak lennének Lyell-szindrómában. A plazmapherezis, plazmacsere 

hatékonyságáról egyelőre nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű evidencia. 

 

III./15.3.4. Távolabbi prognózis és életminőség 
 

A betegség prognózisa meglehetősen változó. A Steven-Johnson szindróma 

mortalitása 1-5% közötti, míg a toxikus epidermalis necrolysisé átlagosan 25-35% 

között mozog, de idősebb populációban, vagy nagyobb testfelület érintettségekor 

ennél is magasabb lehet. A SCORTEN score mellett egyes adatok szerint az LDH-

nak lehet még prognosztikai értéke. A túlélő betegek több mint 50%-a 

maradványtünetektől szenved, mint például symblepharon (a szemhéj palpebralis és a 

szemgolyó bulbaris conjunctivájának összenövése), entropion (a szemhéj és a 

szempillák befelé fordulása), bőrhegesedés, irreguláris pigmentáció, nyálkahártyák 

perzisztáló erosioi, phimosis, hüvelyi összenövések, körömdisztrófia és diffúz 

hajvesztés. 
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III./15.4. Vasculitis az intenzív osztályon 
 

III./15.4.1. Általános áttekintés 
 

A szisztémás nekrotizáló vasculitisek igen magas mortalitással járó, nagy kihívást jelentő 

betegségek az intenzív osztályon. Az elsődleges tünet az esetek nagyobb részében inkább 

a légzési elégtelenség, mint a veseelégtelenség. A klasszikus légzőszervi- és 

vesemanifesztációkon túl érintett lehet a központi idegrendszer, a szív és a 

gasztrointesztinum is, sok esetben igen színes klinikai képet hozva létre. A leggyakrabban 

intenzív osztályra kerülő vasculitisek a Wegener granulomatosis (WG), a mikroszkópos 

polyangiitis (MPA), a Churg-Strauss szindróma (CCS) és a polyarteritis nodosa (PAN). 

Tekintettel arra, hogy az említett kórképek igen ritkák, és prezentációs tüneteik 

átfedhetnek jóval gyakoribb betegségekkel, időben történő felismerésükhöz kellő 

gyanakvás szükséges. 

 

III./15.4.2. Tünetek, diagnózis 
 

Bár a vasculitiseknek többnyire jellemzők a maguk klasszikus tünetei (pl. óriássejtes 

vasculitis esetében a temporalis fejfájás), ha a beteg intenzív osztályos felvételt indokló 

állapotba kerül, általában kevésbé specifikus a klinikai kép. 

Wegener granulomatosisban igen gyakori a vese- és légúti érintettség (proteinuria-

hematuria, veseelégtelenség, dyspnoe-köhögés, sinusitis, nasalis-szájüregi ulcerációk, 

tüdővérzés). 

Mikroszkópos polyangitisben elsősorban a veseérintettség jellegzetes, a tüdőfolyamat a 

WG-hoz képest kevésbé dominál, de így is jelen van az esetek kb. 40%-ában. 

Churg-Strauss szindrómában jellegzetes az asthma, az allergiás rhinitis és a perifériás 

eosinophilia, de mellette gyakoriak a bőrjelenségek, dyspnoe, neuritis, a proteinuria-

hematuria is. Külön kiemelendő a cardialis érintettség lehetősége (pericarditis, 

myocardialis infarktus, szívelégtelenség), mely a betegségből származó halálozás akár 

50%-áért is felelős lehet. 

A polyarteritis nodosa kis- és közepes ereket érintő nektorizáló vasculitis, általában 

többszervi érintettséggel jelentkezik, és gyakori a mononeuritis multiplex. Központi 

idegrendszeri szövődmény (ischaemiás vagy haemorrhagiás stroke) szintén előfordul. Az 

esetek jelentős része Hepatitis B infekcióhoz kapcsolódik. 

A szisztémás vasculitiseket igen könnyű klinikailag összetéveszteni infekciókkal. Gyanút 

keltő, ha a betegség ismételt antibiotikumos próbálkozásokra refrakter, generalizált, nem-

specifikus, elhúzódó prodromával jelentkezik. A beteg anamnézise értékes információkat 

adhat, pl. a kórelőzményben szereplő hepatitis inkább polyarteritis nodosát valószínűsít. 

Megjegyezzük, hogy Churg-Stauss szindrómában az asthma jelentkezése akár 10 évvel is 

megelőzheti a vasculitis kialakulását. A diagnózist segítheti a gondos fizikális vizsgálat, 

mely felderíthet vasculitisre utaló finom jeleket: pl. körömágyi infarktusok, bevérzett 

retina, szájnyálkahártya-ulcerációk, scleritis, episcleritis, hiányzó pulzusok. Jellemző a 

perzisztáló subfebrilitás, és veseérintettség esetén pozitív lehet a vizeletvizsgálat is. Más 

okkal nem magyarázható hypoxia esetén felmerül a szubklinikai tüdővérzés lehetősége. A 

normociter anaemia, emelkedett CRP és neutrophilia gyakori lelet. A vesefunkciós 

paraméterek széles határok között szórhatnak, de csak premorbid értékek ismeretében 

értékelhetők igazán. 

A beteg részletes anamnézisével és a klinikummal együtt értelmezve a különböző 

autoantitest-vizsgálatok igen értékes segítséget nyújtanak a vasculitisek 

diagnosztikájában, differenciáldiagnosztikájában. A Wegener granulomatosis és a 

mikroszkópos polyangiitis esetében pl. jellemző az ANCA pozitivitás, bár az esetek kb. 

10%-a ANCA negatív. A további differenciáldiagnózist segítheti a myeloperoxidáz 

(MPO) és PR-3 elleni antitest kimutatása, valamint a pANCA-cANCA differenciálása. 



 Igen fontos kapaszkodót adhat az érintett területekről vett biopszia kórszövettana, 

valamint képalkotó vizsgálatok is. A differenciáldiagnózis során ki kell zárni többek 

között egyéb autoimmun megbetegedéseket (pl. SLE, rheumatoid arthritis, antifoszfolipid 

szindróma, Sjögren-szindróma, cryoglobulinaemia), infekciós-szeptikus állapotokat, 

malignus betegségeket (lymphomák, paraneopláziás jelenségek) és thrombotikus 

microangiopathiákat is. A diagnózis felállítása és a terápia irányítása klinikai 

immunológussal való szoros együttműködésben történjen. 

 

III./15.4.3. Terápia 
 

Szervelégtelenség kialakulása esetén intenzív szupportív terápiára lehet szükség (pl. gépi 

lélegeztetés, vazoaktív támogatás, dialízis stb.). A vasculitisek specifikus ellátására 

mindenekelőtt immunszuppresszív kezelés jön szóba. Általában szteroid és 

cyclophosphamid kombinációja használatos, a citosztatikum nélkül adott kortikoszteroid 

legfeljebb a PAN és CSS nem életet veszélyeztető formáiban reális opció, WG és MPA 

esetében semmiképp. A plazmacsere esetleges terápiás értéke még nem kellően tisztázott 

annak ellenére, hogy elméleti megfontolások alapján előnyös megoldásnak tűnhet. 

Hepatitis B infekcióhoz kapcsolt PAN esetében meggondolandó kiegészíteni az 

immunszuppresszív kezelést antivirális szerekkel, interferon alfával, illetve 

plazmacserével. A molekuláris biológiai alapokon nyugvó immunterápia egyelőre 

gyerekcipőben jár, mindenesetre konvencionális kezelésre nem reagáló CSS-ben szóba 

jön intravénás immunglobulin adása. 

A vasculitises betegek ellátása során problémát okozhat az immunszuppresszív szerek 

infekciókra hajlamosító mellékhatása, akár életet veszélyeztető szeptikus szövődmények 

is kialakulhatnak. Különösen nagy veszélyt jelent a betegekre a multirezisztens kórházi 

flóra. Időről időre módosításra szorulhat az alapbetegség kezelésére szolgáló kombináció 

az aktuális infekciós státusz függvényében, de így is a szepszis felelős a halálozások 

jelentős részéért. Technikai problémát okozhat Wegener granulomatosis esetében a 

gyakrabban előforduló nehéz intubáció, sokszor kisebb átmérőjű tubusra lehet szükség. 

Tüdőérintettség esetén a lélegeztetés során óvatos megközelítés javasolt lehetőség szerint  

6 ml/kg körüli tidal volumenekkel, és 30 vízcentiméter alatti inspirációs 

platónyomásokkal megfelelő PEEP mellett. A betegeket rendszeresen vizsgálni kell akut 

has irányába, mert a vasculitisek gastrointestinalis manifesztációi talaján kialakulhat 

perforáció, mely szteroidkezelés mellett larváltabban mutatkozhat meg. A 

thromboprofilaxis során nem szabad megfeledkezni a gasztrointesztinális- illetve 

tüdővérzés rizikójáról, a végső döntés minden esetben egyéni mérlegelés alapján hozható 

meg. 

 

III./15.4.4. Prognózis 
 

Korábban a szisztémás nekrotizáló vasculitisek diagnózisa rövid vagy középhosszú távon 

csaknem a halálos ítélettel volt azonos. Napjainkra ez megváltozott, így összességében a 

négy említett kórkép 5 éves túlélése kb. 70-80%-ra emelkedett. A fulmináns esetek 

azonban még mindig komoly terápiás kihívást jelentenek, az intenzív osztályra kerülő 

vasculitises betegek kb. 25-50%-a meghal megfelelő terápia ellenére is. A túlélők 

életminősége is jelentősen romolhat a krónikusan szedett immunszupresszív szerek 

mellékhatásai, illetve az alapfolyamat előrehaladása (pl. veseelégtelenség) miatt. 
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III./15.5. Thrombotikus microangiopathiás (TMA) megbetegedések: 

TTP, HUS és HELLP 
 

III./15.5.1. Meghatározás, kórélettani háttér  
 

A thrombotikus microangiopathia (TMA) gyűjtőfogalom, több betegséget foglal 

magában, melyeket sok esetben nehéz egymástól eldifferenciálni. Az ide tartozó 

kórképek közös jellemzője, hogy fibrinben és thrombocytákban gazdag 

microthrombusok alakulnak ki, melyek szűkítik, vagy elzárják a kiserek lumenét. 

Mindezt mikrocirkulációs zavarok okozta különféle szervdiszfunkciók, konszumpciós 

eredetű thrombocytopenia, és a vörösvértestek mechanikai stressz miatt bekövetkező 

szétesése (haemolysis) kíséri. 

A thrombotikus thrombocytopeniás purpura (TTP) és a haemolyticus uraemiás 

syndroma (HUS) a thrombotikus microangiopathiák klasszikus képviselői. Kórélettani 

szempontból a TTP és a HUS között jelentős különbségek vannak.  

Thrombotikus thrombocytopeniás purpura esetében a microthrombusok 

kialakulásáért az ADAMTS13 metalloproteináz aktivitás különféle eredetű zavarai 

felelősek, melyek lehetőséget adnak igen nagyméretű von Willebrand faktor 

multimerek létrejöttének. Ezek a multimerek erős thrombocytaaktiváló hatással 

rendelkeznek, mely végső soron vérlemezkékben és fibrinben gazdag fehér thrombusok 

lerakódását okozza a kiserekben.  

Haemolyticus uraemiás syndromában a thrombotikus események elindítója az 

endothelium főként bakteriális toxinok által okozott, ritkábban a komplementrendszer 

szabályozási hibájából eredő sérülése (ismertek egyéb mechanizmusú, igen ritka esetek 

is).  

A különbségtétel azért lényeges, mert míg a TTP jól reagál plazmacserére (pherezis, 

majd pótlás friss fagyasztott plazmával), a HUS esetében ez nem standard terápia. A 

plazmacsere során eltávolítjuk a csökkent ADAMTS13 aktivitás hátterében gyakran 

álló gátló antitestek egy részét, a plazmapótlás révén pedig ADAMTS13 szubsztitúciót 

is kap a beteg. 

A HELLP szindróma (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet) speciális 

helyet foglal el a TMA megbetegedések között, mert kizárólag terhességhez 

kapcsolódóan (általában prepartum a harmadik trimeszterben, ritkábban a postpartum 

időszakban) fordul elő. A pontos kórélettani háttér egyelőre nem tisztázott, de szerepet 

tulajdonítanak a placenta rendellenes fejlődésének és immunológiai tényezőknek is. 

Jellemzőek a máj sinusoidjaiban lerakódó microthrombusok, melyek mikrocirkulációs 

zavart okozva felelősek az emelkedett transzamináz értékek kialakulásáért. 
 

III./15.5.2. A TTP, HUS és HELLP szindróma klinikuma 
 

A HUS-ra jellemző a haemolyticus anaemia, thrombocytopenia és akut 

veseelégtelenség klasszikus triádja, míg TTP-ben mindehhez gyakrabban társul 

neurológiai tünet, illetve láz. A két betegséget igen nehéz klinikailag elkülöníteni 

egymástól, bár a HUS-ra elsősorban a veseelégtelenség, a TTP-re pedig főként a 

neurológiai deficit jellemző. A HUS eseteinek 90%-a hasmenéses – általában véres 

hasmenéses – prodromával indul, melyet jellemzően az Escherichia coli O157:H7 

szerotípusa által termelt Shiga-toxin okoz. Főleg a típusos (D+, azaz hasmenéssel 

kísért) esetekben jellemző a leukocytosis, mely extrém mértékű is lehet (leukemoid 

reakció alakulhat ki, mely magasabb mortalitást és rosszabb reziduális vesefunkciót 

vetít előre). A veseelégtelenség általában reverzibilis, a mortalitás pedig megfelelő 

terápia mellett 3% körüli. A D- (atípusos) HUS hátterében nem Shiga-toxint termelő 

baktérium áll, kórélettana heterogén, és összességében mind mortalitásban, mint 

reziduális szervkárosodások tekintetében (krónikus vesekárosodás, maradandó agyi 
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funkciózavarok) jelentősen felülmúlja a D+ HUS-t. 

A HELLP szindróma kizárólag terhességhez asszociáltan, általában a harmadik 

trimeszterben, ritkábban a második trimeszter alatt illetve a posztpartum szakban 

manifesztálódik. Az érintettek 80-90%-ának hypertenziós illetve proteinuriás 

előzménye van, és többségük multipara. Az esetek több, mint felénél generalizált 

oedema és – ehhez kapcsolódóan – abnormálisan nagy súlygyarapodás is fellép. A 

tipikus klinikai tünetek között szerepel a jobb bordaív alatti vagy epigastrialis fájdalom, 

hányinger-hányás, fejfájás, szikralátás, de gyakoriak a nem specifikus tünetek (pl. 

gyengeség, fáradékonyság) is. Komplikációként kialakulhat többek között eclampsia, 

DIC, placenta abruptio, agyoedema, agyvérzés, légzési elégtelenség, májruptura, 

subcapsularis májvérzés, akut veseelégtelenség, súlyos ascites, és különböző magzati 

szövődmények. Az anyai halálozás általában 1-25% között mozog. 
 

III./15.5.3. Tünetek, diagnózis 
 

A TMA diagnózisa a következő kritériumokon alapul: 

● Microangiopathiás haemolyticus anaemia (anaemia, LDH emelkedés, negatív 

Coombs próba, fragmentocytosis, igen alacsony haptoglobin szint) 

● Thrombocytopenia 

● Szervfunkciós zavarok primeren DIC-re utaló jelek nélkül 

 

A rutin laboratóriumi diagnosztika önmagában nem alkalmas a TTP és HUS közötti 

különbségtételre, az ADAMTS13 aktivitásának mérése a klinikummal összevetve több 

kapaszkodóval szolgál.  

Inkább TTP mellett szól, ha a TMA-val érkező beteg felnőtt, nincs hasmenéses 

előzménye, neurológiai tüneteket mutat, lázas, és csökkent ADAMTS13 aktivitás 

mérhető a szérumában.  

HUS mellett szól, ha a TMA-s beteg gyerekkorú, neurológiai tünetekkel szemben 

inkább a veseérintettség dominál, hasmenés előzte meg a tünetek kialakulását, valamint 

leukocytosist és emelkedett CRP-t mutatnak a laborvizsgálatok normális ADAMTS13 

aktivitás mellett.  

A TTP és HUS differenciáldiagnosztikája során ki kell zárni pl. disszeminált 

neopláziákat, súlyos szisztémás infekciókat, malignus hypertenziót, SLE-t és primer 

vesebetegségeket is. 

A HELLP szindróma diagnosztikus kritériumait és súlyossági kategóriáit tartalmazza a 

Mississippi klasszifikációs rendszer, mely a szindróma elnevezéséhez hűen 

(haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet)  figyelembe veszi a 

thrombocytaszámot, a transzamináz (GOT/GPT) értékeket, és az LDH-t is. A HELLP 

szindrómát el kell különíteni egyéb, terhességhez kapcsolódó vagy attól független 

kórképektől (pl. benignus terhességi thrombocytopenia, terhességi zsírmáj, hepatitisek 

és epeúti gyulladások, pancreatitis, gyomorfekély, gastritis, SLE, antifoszfolipid 

szindróma, TTP, HUS stb.). 
 

III./15.5.4. Terápia 
 

Típusos HUS esetében a terápia általában szupportálásból (elsősorban volumen- és 

elektrolitpótlás, szükség esetén vörösvértest-transzfúzió illetve dialízis), indokolt 

esetekben antibiotikum adásából áll. A bélmotilitást gátló szerek általánosságban 

kerülendők. Thrombocytatranszfúzió elsősorban manifeszt vérzés esetén, illetve major 

beavatkozások előtt egyedi mérlegelés alapján jön szóba. Atípusos HUS-ban a 

szupportív terápia mellett gyakran indokolt plazma adása is. Javasolt TMA-ban járatos 

hematológus segítségét kérni a terápia irányítása során. 

TTP-ben igen lényeges a korai diagnózis, mert az adekvát ellátás késlekedése jelentős 

mortalitással jár. A plazmapherezis, majd friss fagyasztott plazmával való pótlás mellett 

gátlóantitestes TTP-ben szóba jön intravénás immunglobulin adása is. (Mindkét eljárás 
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alkalmas az ADAMTS13 elleni gátló antitestek eliminálására: pherezis esetében ez 

direkt eltávolítást jelent, míg az intravénás immunglobulin kompetitíve leszorítja a 

beteg saját IgG molekuláit arról az Fcγ-receptor rendszerről, mely fiziológiás esetben 

az IgG-t megkötve biztosítja annak hosszú felezési idejét a szervezetben). A TTP 

diagnosztikus kritériumait pusztán a más okkal nem magyarázható microangiopathiás 

haemolyticus anaemiára és thrombocytopeniára korlátozva, a mortalitás és a 

szövődmények előfordulása jelentősen javult a korán megkezdett specifikus terápia 

miatt. TTP esetében is javasolt konzíliumot kérni megfelelő tapasztalattal rendelkező 

hematológus kollégától. 

A HELLP szindróma kezelésében mindenekelőtt a kiváltó okot, azaz a terhességet kell 

megszüntetni. Ez a 34. gesztációs hetet követően a lehető leggyorsabban indikált. A 27-

34. hét között – amennyiben az anya állapota megengedi – kortikoszteroid adása 

mellett 48 órán belül végzendő el a terhesség befejezése (ennyi idő hagyható a magzati 

tüdő szteroiddal segített érésére, és az anya előkészítésére). Magzati indikációval adva 

a betamethasont előnyösebbnek találták a dexamethasonnál. A 27. hét előtt jelentkező 

HELLP esetében a magzat szempontjából a konzervatívabb álláspont lenne kedvező, 

ezt azonban az anya állapota nem mindig engedi meg (anyai állapotrosszabbodás, DIC 

esetében nem halasztható a császármetszés). Az anyai indikációval adott 

kortikoszteroid kórélettani szempontból jól indokolható – endothel-aktivációt és 

oedemát mérséklő, valamint gyulladásgátló hatás –, és valóban csökkentheti is a 

kórházi tartózkodás hosszát, illetve emelheti a thrombocytaszámot, viszont a mortalitást 

és a szövődményeket nem befolyásolja szignifikánsan. Posztpartum HELLP esetében a 

szteroidok adása egyértelműbben javasolt. Szükség lehet a károsodott szervfunkciók 

szupportálására (pl. veseelégtelenség kialakulása esetén dialízis, légzési 

elégtelenségben invazív gépi lélegeztetés). A terápiára nem megfelelően reagáló vagy 

súlyos esetekben plazmapherezis, majd friss fagyasztott plazmával történő pótlás szóba 

jön. Anaemizálódás esetén vörösvértest-koncentrátum, súlyos thrombocytopenia, 

vérzés, vagy tervezett major beavatkozás előtt egyéni mérlegelés alapján thrombocyta-

szuszpenzió adása is indokolt lehet. A beteg volumenháztartása komoly odafigyelést 

kíván a fokozott kapilláris leak, oedemás szövetek melletti inravazális hypovolaemia 

miatt. A terápia vezetése minden esetben a társszakmákkal (hematológus, szülész-

nőgyógyász, neonatológus) való szoros együttműködésben történjen. 

A transzfúziós politikát illetően, vörösvérsejt koncentrátum és thrombocyta készítmény 

adása esetén is, mindhárom TMA betegségben kifejezetten restriktív szemlélet javasolt. 

Ugyanis az alapbetegség fennállásáig a konszumpciós eredetű thrombocytopenia, és a 

vörösvértestek mechanikai stressz miatt bekövetkező szétesése (haemolysis) a beadott 

készítményekre is érvényes. Nem megfelelő indikációval alkalmazott  vörösvérsejt 

koncentrátum illetve thrombocyta transzfúzió a haemolysist és a mikrocirkulációs 

zavarokat, szervdiszfunkciókat tovább ronthatja. 
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III./15.6. E-learning-teszt 
 

1.  Melyik az elsőként választandó vazoaktív szer anafilaxiában? 

A. adrenalin 

B. noradrenalin 

C. vazopresszin 

D. dobutamin 

 

2.  Mi nem tartozik a súlyos anafilaxiás reakció első vonalbeli terápiájához? 

A. oxigén 

B. volumenpótlás 

C. vazoaktív támogatás 

D. antihisztaminok 

 

3.  Mi a toxikus epidermalis necrolysis leggyakoribb precipitáló faktora? 

A. gyógyszerhatóanyag 

B. allergén 

C. idiopathiás 

D. fertőzés 

 

4.  Mit nem vesz figyelembe a SCORTEN score? 

A. tachycardia 

B. malignitás 

C. CRP 

D. életkor 

 

5.  Mi nehezítheti a vasculitisek felismerését az intenzív osztályon? 

A. ritka betegségek 

B. utánozhatnak – jóval gyakrabban előforduló – szeptikus folyamatokat 

C. nem specifikus tüneteket adnak 

D. a felsoroltak mind 

 

6.  Melyik tünet/lelet nem gyakori Wegener granulomatosisban? 

A. dyspnoe 

B. veseelégtelenség 

C. neuritis 

D. ANCA pozitivitás 

 

7.  A felsoroltak közül melyik betegség asszociál gyakran Hepatitis B infekcióval? 

A. polyarteritis nodosa 

B. Wegener grunlomatosis 

C. mikroszkópos polyangiitis 

D. Churg-Strauss szindróma 

 

8.  Mi nem jellegzetes TTP-s betegre? 

A. felnőtt 

B. alacsony ADAMTS13 aktivitás 



C. hasmenéses előzmény 

D. sokszor jól reagál plazmapherezisre 

 

9.  Mi nem jellemző primeren a HELLP szindrómára? 

A. epigastrialis fájdalom 

B. DIC 

C. hypertenziós előzmény 

D. fragmentocytosis 

 

10. Mi jellemző a hasmenéssel nem járó (D-) HUS-ra? 

A. Shigatoxint termelő baktérium okozza 

B. D+ HUS-nál jobb prognózis 

C. heterogén kórélettani háttér 

D. a HUS eseteinek többsége ilyen 
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III./16. Onkológiai sürgősségi állapotok 
 

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerkedjen a legjellemzőbb onkológiai 

sürgősségi állapotok diagnosztikájának és terápiájának főbb jellemzőivel. A fejezet 

elvégzését követően a hallgató képes lesz arra, hogy a többnyire kritikus időfaktorral 

rendelkező onkológiai sürgősségi állapotokat időben észlelje és korrekt terápiás terv 

felállítását követően, az akut életveszélyt okozó helyzeteket elhárítsa.  

 

Az elmúlt években az onkológiai sürgősségi állapotok kezelésének lehetőségei 

bővültek, hatékonyságuk javult. A korrekt terápia a tumoros betegség prognózisának, 

valamint a kezelés általános és prognosztikai hatásainak figyelembe vételével 

választható meg. A fejezetben szereplő kórképek közül számos - ezen mérlegelés 

függvényében - intenzív terápiát is igénylő sürgősségi állapot. Az intenzív terápia 

indokoltsága és hatékonysága a kiváltó ok reverzibilitásának függvénye.  

 

Kulcsszavak:  szívtamponád, vena cava superior szindróma, gerincvelő kompresszió, 

légúti elzáródás, malignitás asszociált hypercalcaemia, SIADH, lázas neutropenia, 

hyperviscositas szindróma, leukostasis, tumor lízis szindróma 

 

A fejezet felépítése 

A. Strukturális, lokális tumor hatások 

 Szívtamponád 

 Vena cava superior szindróma 

 Gerincvelő kompresszió 

 Intracranialis nyomásfokozódás 

 Akut légúti elzáródás 

 Masszív haemoptysis 

 Húgyúti elzáródás 

B. Metabolikus szövődmények 

 Malignitás asszociált hypercalcaemia 

 SIADH (nem megfelelő antidiuretikus hormon hyperszekréció szindróma)  

C. Haematológiai szövődmények  

 Lázas neutropenia 

 Hyperviscositas szindróma, leukostasis 

D. Onkoterápia szövődményei 

 Tumor lízis szindróma 

 Anaphylaxiás/anaphylactoid reakciók 

 Extravasatios sérülések 

 Gastrointestinalis panaszok 

 Haemorrhagiás cystitis  

 

A. Strukturális, lokális tumor hatások 

Szívtamponád 

Kórtan: Szívtamponád kialakulásakor a pericardialis térben felgyűlő folyadék 

diastolés dysfunctiot és haemodinamikai instabilitást okozhat. Tumoros betegekben a 

nyirokelvezető rendszer tumor okozta elzáródása, illetve a pericardialis felszínen 

található tumorszövet folyadéksecretiója lehet felelős az elváltozásért. 

Tünetek: Dyspnoe, köhögés, orthopnoe, mellkasi fájdalom, a juguláris vénák teltsége, 

tachycardia, pulsus paradoxus, 90 Hgmm-nél kisebb szisztolés vérnyomás, 

pericardialis dörzszörej. A jobb- és balszívfél elégtelenség további jelei: 

hepatosplenomegalia, peripheriás oedema, ascites.  

Diagnózis: Leghatékonyabb módja az echocardiographia, segítségével a pericardialis 

folyadék nagysága, elhelyezkedése, haemodinamikai hatása és a pericardiocentesis 



 

 

 

 

Fontos 

 

Haemodinamikai 

instabilitást okozó 

szívtamponád 

azonnali drainálást, 

pericardiocentesist, 

vagy annak 

kivitelezhetetlensége 

esetén, szívsebészeti 

feltárást igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivitelezhetősége vizsgálható.  

Terápia: Akut, haemodinamikai instabilitást okozó szívtamponád azonnali drainálást 

(pericardiocentesist vagy sebészeti feltárást) igényel. Az ultrahang vezérelt 

pericardiocentesis biztonságos, továbbá lehetővé teszi, hogy a terápiás beavatkozás 

haemodinamikai hatékonyságát azonnal kontroláljuk. A lebocsátott folyadékból 

sejtszám-, tenyésztési- és cytológiai vizsgálatot kell végezni.  

A stabil állapotú, pericardialis folyadékkal diagnosztizált beteg ellátása obszervációt 

és onkológiai konzultációt igényel.  

Az egyéb terápiás lehetőségek – intrapericardialis sclerotherapia (doxycyclin, 

minocyclin, tetracyclin), szisztémás vagy intrapericardialis chemoterápia (bleomycin, 

cisplatin, carboplatin, mitoxantrone, fluorouracil, thiotepa), sugárterápia, pericardialis 

ablak készítése, pericardiectomia - a pericardialis folyadék újbóli kialakulásának 

esélyét csökkentik.  

Prognózis: A malignus tamponáddal kezelt betegek közepes túlélési ideje 3,3-4,5 

hónap.  

 

Vena cava superior szindróma (SVCS) 

Kórtan: A vena cava superior teljes vagy részleges elzáródása esetén a fej, nyak, felső 

végtagok és a mellkas felső felének vénás visszaáramlása súlyos mértékben csökken. 

A vékony falú ér kompresszió, invázió, trombózis vagy fibrózis miatt záródhat el. Bár 

a SVCS-t klasszikus onkológiai sürgősségi állapotnak tekintjük, ritkán okoz közvetlen 

életveszélyt. A SVCS esetek 90%-áért malignitás felelős (pld. nem kissejtes tüdő 

carcinoma, kissejtes tüdőcarcinoma, lymphoma, metasztatikus betegségek, csírasejtes 

tumorok). A benignus kiváltó okok közt centrális vénás katéter vagy pacemaker 

trombózis, retrosternalis struma, thymoma, sarcoidosis, fertőzés, mediastinalis 

postirradiációs állapot és idiopathiás fibrosis szerepelnek. 

Tünetek: A retrograd vénás pangással, a csökkent cardialis preloaddal és a 

kompenzatorikus kollateralis rendszer kialakulásával magyarázhatók. Jellemző a 

dyspnoe, köhögés, rekedtség, syncope, fejfájás, esetleg epistaxis, hemoptysis, 

dysphagia, továbbá arc oedema, tágult nyaki vénák, felületes mellkasi vénák tágulata, 

kar oedema, arc plethora. 

Diagnózis:  A SVCS diagnózisa alapvetően a klinikai tüneteken, és jeleken alapul. A 

tünetek fekve, lehajolva, köhögéskor vagy tüsszentéskor, vénás nyomás 

fokozódásakor rosszabbodnak. A mellkasröntgen jobb paratrachealis árnyéktöbbletet 

mutathat, vagy esetlegesen a primer tüdő- vagy mediastinalis folyamat igazolásában 

segíthet. Sürgős kontrasztanyagos mellkas CT alapvető, segít a külső kompresszió, 

illetve az intravascularis trombózis elkülönítésében, és a diagnosztikus biopsia 

megtervezésében. A diagnózis pontosítására - különösen, ha intravascularis stentelés 

válik szükségessé - venogram, MRI is készíthető.  

Terápia: A SVCS mindig secunder betegség, kezelésében a kiváltó ok azonosítása 

alapvető. Az ellátás első lépése a beteg felültetése, oxigén és corticosteroid 

(dexamethason 4x 4 mg iv, methylprednisolone 125 mg iv), diuretikum (furosemide 

40 mg iv) adása. A corticosteroidok csökkentik a tumor körüli oedemát, különösen 

lymphomás betegek reagálnak szembetűnően jól a steroidokra, melyek itt cytotoxicus 

hatással is bírnak. A további kezelés a kórok függvénye, a szövettani diagnózis 

megismerése elsőbbséget élvez. Régebben a radiotherápia volt az elsődlegesen 

választandó kezelés, manapság a kemoterápiát részesítik előnyben lymphoma, 

kissejtes tüdőrák és csírasejtes tumorok esetén, melyek kifejezetten érzékenyek erre a 

kezelésre. Az intravascularis stentelés biztosítja a leggyorsabb eredményt, azonban 

ezek a stentek a betegek élete végéig helyben maradnak. Ennek megfelelően stentelés 

olyan betegekben javasolt, ahol a szűkület azonnali megoldása szükséges, ahol radio- 

és chemotherápia sikertelen volt, vagy várhatóan hatástalan lesz. Antikoagulálás 

szükségessége a stentelést követően kérdéses. A vena cava superior sebészeti 

rezekciója és rekonstrukciója benignus esetekben, illetve chemo- és radiotherapia 

refrakter, trachea obstrukciót okozó esetekben jöhet szóba. Katétertrombózis esetén a 
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Gerincvelő 

kompresszió gyanúja 

esetén sürgős MRI 

vizsgálat javasolt. 

 

 

 

Kérdés 

 

Kötelező-e az 

ágynyugalom 

gerincvelő 

kompresszió esetén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Intracranialis 

nyomásfokozódás 

gyanújakor CT vagy 

MRI részesítendő 

katétert el kell távolítani és a beteget antikoagulálni kell, trombolízis szintén 

megkísérelhető. 

Prognózis: A kiváltó betegség függvénye; nem kissejtes tüdőrák esetén a közepes 

túlélés 6 hónap, kemoszenzitív tumorok (lymphoma, csírasejtes tumor) esetén ennél 

tartósabb remisszióval lehet számolni. 

 

Gerincvelő kompresszió 

Kórtan: A tumoros gerincvelő kompresszió leggyakrabban a dúrazsák és tartalmának 

extradurális metasztatikus tumortömeg általi összenyomatását jelenti. Leggyakrabban 

emlő-, prostata- vagy tüdőrák áll a háttérben. Valós sürgősségi állapotként kezelendő, 

a kezelés elkezdésének késleltetése irreverzibilis neurológiai károsodásokat okoz. 

Tünetek: A lokalizált hátfájdalom és kötöttség a kompresszió és legkorábbi jelei, a 

neurológiai tünetek megjelenését hónapokkal megelőzhetik. A fájdalom jellegzetesen 

éjszakánként erősebb, általában használt analgetikumokra nem reagál, háton fekve 

vagy epiduralis nyomásemelkedést okozó helyzetekben (köhögés, tüsszentés, 

erőlködés) fokozódik. A legtöbb beteg már neurológiai tünetekkel jelentkezik (pld. 

végtagok erejének csökkenése vagy kiesése, vizelet retentio, széklet incontinentia). A 

neurológiai statust a felvételkor és azt követően naponta kell rögzíteni, ugyanis a 

betegek közel egyharmadánál a végleges terápia szervezése közben a motoros és 

autonom funkció romlik.  

Diagnózis: A mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) a választandó, alapvető és 

mielőbb (a tünetek kialakulásától számítva lehetőleg 24 órán belül) elvégzendő 

vizsgálati módszer. Amennyiben MRI kontraindikált CT javasolt. A diagnózis és 

egyben a terápiás terv felállítását is megkönnyíti a szövettani mintavétel. 

Terápia: Alapcélja a fájdalom megszűntetése és a neurológiai funkciók visszaállítása 

vagy fenntartása. Megfelelő analgesiáról kell gondoskodni. Vizeletretentiót állandó 

katéter behelyezésével azonnal meg kell szüntetni. Bélmotilitás megtartása, 

székrekedés elkerülése végett laxativumok adhatók. Felfekvés elleni és trombózis 

profilaxis szükséges. Mivel nem igazolt, hogy a mobilizálás a neurológiai tüneteket 

rontaná, teljes ágynyugalom evidenciák híján általában nem javasolt. A beteg 

immobilizálása esetén fokozódik a felfekvések, tromboembóliás események, légúti 

infekciók kialakulásának rizikója, így amennyiben kontraindikáció nem áll fenn, a 

beteg mielőbbi mobilizálása javasolt. Kontraindikációt jelent, ha az MRI felvétel 

alapján gerinc instabilitás lehetősége vetődik fel, ebben az esetben szigorú 

ágynyugalmat kell biztosítani és azonnali ortopédiai-, idegsebészeti konzílium 

szükséges. Gerincvelő kompresszió gyanúja esetén corticosteroidok adása azonnal 

megkezdhető. A corticosteroidok csökkentik a tumor körüli oedemát és átmeneti 

tüneti javulást okoznak. Nagy dózisú steroid előnye kérdéses, ugyanakkor 

szignifikánsan több mellékhatást tapasztaltak alkalmazásakor. Bár továbbra is a 

radioterápia a legelterjedtebb kezelés gerincvelő kompresszió esetén, bizonyos 

esetekben dekompressziós sebészeti rezekcióval, majd radioterápiával funkcionális 

kimenetel tekintetében jobb eredmények érhetők el, mint szóló radioterápiával.  

Prognózis: A tumoros gerincvelő kompresszióban szenvedő betegek prognózisa rossz, 

a közepes túlélés 3-6 hónap és az egy éves túlélés 30% körüli.  

 

Intracranialis nyomásfokozódás 

Kórtan: Az intracranialis nyomás emelkedése onkológiai betegekben elsősorban agyi 

metasztázisok következménye. Az agyba leggyakrabban metasztázist adó tumorok a 

tüdő-, emlőtumor és a melanoma.  

Tünetek: Fejfájás, hányinger, hányás, görcsroham, viselkedésváltozás és fokális 

neurológiai tünetek. A tumortömeg és a körülötte kialakuló oedema hydrocephalus 

kialakulásához vezet, a tumor növekedése herniatios szindrómákat idéz elő. 

Diagnózis: Akut képalkotó vizsgálatra a beteg állapotának stabilizálását, 

szállíthatóságának biztosítását követően kerül sor: bár az MRI vizsgálat részletdúsabb, 

azonban időigényessége, a beteg instabil állapota miatt általában először a kevésbé 



előnyben? 
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Akut légútelzáródás, 

gégétől oralisan 

elhelyezkedő szűkület 

esetén tracheostomia 

végzése életmentő 

lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megterhelő CT vizsgálat történik.  

Terápia: A jugularis visszaáramlás könnyítésére az ágy fejét 30 fokkal meg kell 

emelni, a jugularis vénák megtöretését kerülni kell. Tudatállapot, légútvédelem 

szükségességének, légzéselégtelenségnek függvényében intubálás, gépi lélegeztetés 

válhat szükségessé. Hyperosmoticus mannitol hatása percek alatt jelentkezik és órákig 

hat. Szteroidokkal a vazogén agyoedema csökkenthető.  

A metasztázisok kezelésében radioterápia és műtéti beavatkozás jöhet szóba. Több 

áttét esetén a teljes agy besugárzása, egyetlen metasztázis esetében műtét és 

sugárterápia jön szóba.  

 

Akut légúti elzáródás 

Kórtan: A légutak tumoros szűkületét intraluminalis tumor növekedése vagy 

extraluminalis kompresszió okozhatja, általában fokozatosan kifejlődő folyamat, mely 

ritkán okoz sürgősségi helyzetet. Elsősorban a fej-nyak régió-, és tüdőtumorok, illetve 

angioedema okozhat szűkületet.  

Tünetek: A légút elzáródásának tünete a dyspnoe és stridor.  

Diagnózis: Felső légúti obstrukció esetén laryngoscopiával történő direkt 

vizualizációval azonosítható az elváltozás. Alsó légúti obstrukciónál mellkasröntgen, 

CT, bronchoscopia segíthet a diagnózisban.   

Terápia: A gégétől oralisan elhelyezkedő szűkület esetén cricothyroidotomia, jet 

lélegeztetés, tracheostomia végzése életmentő lehet. Distalisabb szűkület esetén 

lézeres bronchoscopia, photodinámiás terápia vagy stentelés segíthet. Kívülről történő 

besugárzás, illetve brachyterápia steroid kezeléssel együtt szintén megnyithatja az 

elzáródást. Külső kompresszió esetében stent behelyezése jön szóba. 

 

Masszív haemoptysis 

Kórtan, tünetek és diagnózis: Masszív haemoptysisről akkor beszélünk, ha egy 

alkalommal 100 ml feletti vagy 24-48 óra alatt 600 ml-nél több vért köhög fel a beteg. 

Amennyiben a légúti vérzés következtében életveszélyes légúti elzáródás, aspiráció, 

anaemia vagy hypovolaemiás shock alakul ki, szintén masszív haemoptysis áll fenn. 

Tumoros betegek haemoptysisét malignus és nem malignus okok idézhetik elő. 

Tüdőrákban szenvedő betegek 20%-ában alakul ki haemoptysis, de carcinoid, emlő-, 

colon-, veserák, melanoma és sarcomák endobronchialis metasztázisai is gyakran 

vezetnek vérzéshez. Nem malignus eredetért leggyakrabban gombafertőzés, 

thrombocytopenia, alvadási zavarok felelnek.  

Terápia: Az ellátás első lépése oxigén adása és légútbiztosítás, mely súlyos dyspnoe, 

keringési instabilitás, hypoxia esetén intubálást, gépi lélegeztetést tesz szükségessé. 

Az esetlegesen fennálló alvadási zavarokat korrigálni kell. A vérzésforrás azonosítása 

segíthet a további terápia megválasztásában, ami elsősorban sebészeti beavatkozást 

jelent, de lézeres phototerápiát is sikerrel alkalmaztak. A hörgőartéria embolizációja 

segíthet a vérzés kontrollálásában, míg sor kerülhet a sebészeti beavatkozásra. A 

sugárterápia a vérzést okozó véredények thrombosisát és necrosisát okozva, szintén 

csökkentheti a haemoptysist. 

 

Húgyúti elzáródás 

Kórtan: A húgyutak elzáródása nőgyógyászati, urológiai tumorok és kismedencei 

metasztázisok, valamint sebészeti-, kemoterápiás-, irradiációs kezelést követően 

kialakuló retroperitonealis fibrosis esetén a leggyakoribb. Az alsó húgyutak elzáródása 

nem csak mechanikai eredetű lehet, az antiemetikumok, fájdalomcsillapítók és 

folyadékpótlás vizeletretentiót idézhetnek elő, különösen prostata hypertrophia esetén. 

Tünetek: Deréktáji fájdalommal és anuriával, néha alternáló polyuriával, emelkedő 

kreatinin szinttel jelentkező beteg esetén a húgyutak átjárhatóságát ki kell vizsgálni.  

Diagnózis: A vesék ultrahang vizsgálatával a következményes hydronephrosis 

könnyen kimutatható, CT az obstrukció helyét segíthet meghatározni.  

Terápia: Fájdalmat, fertőzést, vesefunkció csökkenést okozó húgyúti elzáródás esetén 
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azonnali beavatkozás, urológiai konzultáció szükséges. Alsó húgyúti elzáródás esetén 

katéterezés, percutan cystostomia, magasabb szintű obstrukciónál ureter stent 

behelyezése, ennek sikertelensége esetén percutan nephrostomia segítségével a vizelet 

retentio megoldható. Az obstrukció áthidalását követően gyakran polyuria alakul ki, 

mely hypovolaemiához, elektrolit eltéréshez, elsősorban hypokaliaemiához vezethet, 

így a folyadék-, és ionháztartás szoros monitorozása és korrigálása szükséges. 

 

B. Metabolikus szövődmények 

Malignitás asszociált hypercalcaemia (MAH) 

Kórtan: A hypercalcaemia a leggyakoribb paraneoplasztikus szindróma, mely magas 

morbiditással és mortalitással járó, komoly sürgősségi állapotot teremt. 

Hypercalcaemiáról beszélünk amennyiben a korrigált szérum kalcium>2,6 mmol/l. 

MAH hátterében legtöbbször myeloma multiplex, tüdő-, emlő-, vesetumor, fej-, nyak 

régió tumora, malignus lymphoma áll. Kórélettanában csontáttétek, csont reszorpciót 

előidéző cytokinek, parathormon-szerű peptid (PTHrP), tumor mediált calcitriol 

termelés, ektópiás mellékpajzsmirigy hormontermelés játszhatnak szerepet. A 

hypercalcaemiát alapvetően a csontból fokozott mértékben felszabaduló kalcium 

okozza: a csontképződés lecsökken, és az osteoclastok gyorsabb aktivációja és 

proliferációja miatt a csontresorptio üteme nő.   

Tünetek: Fáradtság, gyengeség, rossz közérzet, étvágytalanság, hányinger, hányás, 

zavartság, polydypsia, polyuria, székrekedés, akut pancreatitis, veseelégtelenség, 

progresszív mentális hanyatlás, kóma alakul ki. A dehydratio igen gyakori.  

Diagnózis: Leggyakrabban emelkedett szérum calcitriol, normál vagy enyhén 

emelkedett foszfát szint és magas vizelet kalcium ürítés, továbbá csökkent PTH 

aktivitás mérhető. Laborvizsgálatok közül: vérkép, elektrolitok, szérum kalcium, 

foszfát, magnézium koncentráció, vese-, májfunkció alapvetők. A mellkasröntgen az 

egyik leggyakoribb kiváltó okot, a tüdőrákot igazolhatja. PTH szint mérése javasolt, 

PTHrP mérése aktuálisan nem rutin vizsgálat. 

Terápia: A MAH kezelése során erőteljes rehydrálás (NaCl 0,9% 100-300 ml/h) 

szükséges, melyet követően, a volumenháztartás rendezésével, furosemid adható. 

Amennyiben a kacsdiuretikumokat a glomerulus filtrációs ráta helyreállása előtt 

alkalmazzák a vese kalcium kiválasztása tovább romolhat és a hypercalcaemia 

súlyosbodhat. Foszfor szájon vagy nasogastricus szondán keresztül pótolható. 

Intravénás bisphosphonat súlyos hypercalcaemia (Ca >3,5 mmol/l) vagy neurológiai 

tünetek, illetve veseelégtelenség  esetén már rögtön a terápia kezdetén, a rehydrálás 

folyamán elkezdhető. Enyhébb esetekben ugyanis egy 6-12 órás rehydrálás már 20-

40%-kal is csökkentheti a szérum kalcium szintet, bár igaz, hogy ez ritkán elegendő a 

bisphosphonat terápia mellőzéséhez. Bisphosphonat (zoledronsav, pamidronate) 

terápiával az osteoclastok migrációja és érése, ezáltal csontreszorpciója gátolható, 

továbbá javítható a betegek életminősége is, csökkenthető a csontfájdalom és a 

szükséges analgetikumok mennyisége. A kórképet rontó gyógyszerek (thiazid 

diuretikumok, kalcium pótlás) elhagyandóak. Kiegészítő terápiaként haemodialízis, 

glucocorticoid, calcitonin, plicamycin, galliumnitrát adása jön szóba. Haemodialízis 

súlyos mentális zavar, veseelégtelenség és volumenterhelés intoleranciája esetén 

javasolt. 

Prognózis: A MAH rossz prognózisú, a betegek több, mint 50%-a adekvát terápia 

ellenére a diagnózist követő 50 napon belül meghal. Kezelése abban az esetben 

javasolt, ha van esély a kiváltó tumoros betegség kontrollálására, illetve a 

hypercalcaemia csökkentésével még javítható az életminőség a beteg hátralévő 

életében.  

 

SIADH (nem megfelelő antidiuretikus hormon hyperszekréció szindróma) 

Kórtan: A tumorsejtek által termelt többlet arginin-vasopressin fokozza a vesék víz 

visszaszívását: aránytalanul magas vizelet ozmolaritás (uOsm>100 mOsm/l) mellett, 

plazma hypoozmolaritás (seOsm< 280 mOsm/l), hyponatraemia (seNa< 135 mmol/l) 
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alakul ki. Az extracelluláris ozmolaritás csökkenésével, intracelluláris oedema jön 

létre. Amennyiben a kórkép hirtelen alakul ki, akut neuronalis oedemát és 

következményes súlyos neurológiai tüneteket eredményez. SIADH alapvetően 

kissejtes bronchogen carcinoma, központi idegrendszeri- és tüdőmetasztázisok esetén, 

valamint bizonyos kemoterápiás gyógyszerek alkalmazásakor alakul ki.  

Tünetek: Étvágytalanság, depresszió, ingerlékenység, lethargia, gyengeség, 

hányinger, myalgia, fejfájás, súlyosabb esetben kóros reflexek, görcsök, 

papillaoedema, kóma.  

Diagnózis: A kivizsgálás során fel kell mérni a volumen státuszt, a gyógyszerelést, a 

szérum és vizelet elektrolit szinteket, az ozmolaritást és a kreatinin szintet. Koponya 

és mellkasi CT javasolt tüdő és központi idegrendszeri kórok feltérképezésére. 

Terápia: Alappillére a kiváltó tumoros betegség kezelése. Az akut tüneti kezelés a 

hyponatraemia kialakulásának gyorsasága és tünetei függvénye. Krónikus, súlyos 

hyponatraemiát általában elég csak folyadék-megszorítással kezelni. Az akut tüneteket 

okozó hyponatraemia kezelését az 1. Táblázatban tüntettük fel.  

 

1. Táblázat. Szimptómás akut hyponatraemia ellátásának algoritmusa 

 

Enyhe tünetek seNa<125 mmol/l Szabad vízbevitel megszorítása 500-1000 ml/nap 

Demeclocyclin 

(vese/máj elégtelenség esetén nem javasolt) 

Súlyos tünetek seNa<115 mmol/l 3% NaCl, majd 0,9% NaCl 

Furosemid (0,5-1 mg/kg) 

 

A demeclocyclin antibiotikum SIADH-ra kifejtett hatása voltaképp mellékhatásának 

tulajdonítható, nephrogen diabetes insipidust indukál, a nátrium szintet 3-4 napon 

belül rendezi.  

Görcstevékenység, kóma, dekompenzáció esetén intenzív osztályos ellátás, 

hypertoniás sóoldat, furosemid adása javasolt, mely izotóniás diurézist indukál. 

Amennyiben a nátrium szint 120 mmol/l fölé emelkedik, a nátriumpótlás lassítása 

javasolt. A szérum nátrium     0,5 mmol/l/óránál nem emelkedhet gyorsabban. A 

hyponatraemia túl gyors korrekciója centrális pontin myelinolysishez vezethet, mely 

jellemzően 3-5 nappal a nátriumszint rendezését követően alakul ki, corticobulbáris 

spinális dysfunctiot, dysphasiát, dysphagiát, diplopiát, para-, tetraparesist, deliriumot, 

locked-in-szindrómát okozhat.  

 

C. Haematológiai szövődmények 

Lázas neutropenia 

Kórtan: A lázas neutropenia életveszélyes állapot, kialakulásakor azonnali kezelés 

szükséges. Neutropeniáról beszélünk, ha az abszolút neutrophil szám <0,5x10
9
/l vagy 

<1x10
9
/l, és várhatóan 24-48 órán belül a sejtszám 0,5x10

9
/l alá csökken. Lázas 

neutropenia esetén a fenti kritériumok mellett egy alkalommal 38,3°C feletti vagy 

több, mint egy órán át 38°C láz mérhető. Kezelés nélkül rapidan septicaemia alakulhat 

ki, mely a kemoterápia asszociált halálozás többségéért felel. A kezdeti, általában 

bakteriális fertőzést, gomba, vírus vagy protozoon felülfertőzés követheti. A 

kemoterápia citotoxicitása a tápcsatornában mucositist előidézve infekciós kaput 

nyithat.  

Tünetek és diagnózis: A diagnózis időbeni felállítása nem mindig könnyű feladat. A 

neutropeniás betegek jelentősen csökkent immunválaszuk miatt gyakran sem lázat, 

sem a fertőzés lokális tüneteit nem képesek produkálni. Minden olyan lázas vagy 

rosszul lévő beteget, aki 4-6 héten belül kemoterápiában részesült, lázas neutropenia 

irányában ki kell vizsgálni. Ismerni kell az utolsó kemoterápia protokollját, dózisát, 

időpontját, profilaktikus antibiotikum használatot, mely a beteg mikroflóráját 

megváltoztathatta és befolyásolhatja az antibiotikum választást. A kórtörténet felvétele 

és a fizikális vizsgálat segítségével a primer infekciós hely meghatározására kell 
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törekedni.  

Terápia és a további diagnosztika párhuzamosan zajlik. A terápia első lépése a beteg 

cardiorespiratorikus állapotának stabilizálása, szükség szerint légzés-, 

keringéstámogatás megkezdése. Laborvizsgálatokban a teljes (ezen belül kvalitatív) 

vérkép, máj-, vesefunkciók, teljes vizelet, elektrolitok, gyulladásos paraméterek 

vizsgálata indokolt. Az empirikus antibiotikum terápia elkezdése előtt tenyésztések 

vétele szükséges. Mellkasröntgen elvégzése minden esetben szükséges, további 

képalkotó vizsgálatok a klinikum függvényében javasoltak. Lázas neutropenia esetén, 

a tenyésztések levételét követően, intravénás, széles spektrumú antibiotikum terápia 

mielőbbi elkezdése szükséges. A helyi epidemiológiai adatok figyelembe vételével 

széles spektrumú antipseudomonas penicillin és aminoglycosid kombinációja javasolt. 

Vancomycin hozzáadása Gram-pozitív fertőzés gyanújakor indokolt. Az intravénás 

antibiotikumokat addig kell adni, míg a beteg 48 órán keresztül láztalanná válik, 

klinikailag bizonyítható a fertőzés megszűnése, és a neutrophil szám elkezd 

normalizálódni.  Ekkor a beteg célzott oralis antibiotikum terápiára állítható, illetve, 

ha a tenyésztések negatívak lettek fluorokinolon adása javasolt további     7 napon 

keresztül. Amennyiben a beteg állapota az empirikus, széles spektrumú, kombinált 

antibiotikum terápia megkezdését követően 36-48 órával nem javul, továbbra is lázas, 

ismételt mikrobiológiai mintavétel, infektológiai, mikrobiológiai konzultáció javasolt. 

Haematológiai malignitás esetén elhúzódó neutropenia következtében a betegek 

fokozottan hajlamosak gomba-, vírus, protozoon fertőzésekre. Antibiotikum terápiára 

nem reagáló betegeknél az ilyen irányú kezelés megfontolandó. Amennyiben az 

antibiotikus terápia megkezdését követően 3 nappal sem látható javulás antifungális 

kezelés megkezdése javasolt. Hematopoetikus kolónia stimuláló faktor (CSF) 

fokozhatja a myeloid vonal progenitor és érett sejtjeinek túlélését, proliferációját, 

differenciálódását és funkcióját,  lerövidítheti a neutropeniás periódust. Adása azon 

betegekben javasolt, ahol a neutropenia várhatóan elhúzódó lesz és a beteg 

antibiotikus terápia ellenére lázas marad.  

 

Hyperviscositas szindróma és leukostasis 

Kórtan: Hyperviscositas szindróma esetén a vér áramlási tulajdonságai folyékony  

vagy sejtes összetevőiben bekövetkező kóros eltérések miatt megváltoznak. 

Leukostasis esetén az éretlen, rigid blastok elzárhatják a központi idegrendszer, tüdő, 

szívkapillárisok lumenét, ami szöveti hypoxiához, cytokin felszabaduláshoz és az 

alvadás aktivációjához vezet. A fenti folyamatok következtében akut respirációs 

disztressz szindróma (ARDS), láz, fokozott érpermeabilitás, többszervi elégtelenség 

alakulhat ki. Folyadékvesztés, dehydratio a tüneteket tovább súlyosbíthatja. 

Leukostasis kialakulásának rizikója a fehérvérsejt szám, a blastok százaléka és a 

sejtszám emelkedés gyorsaságának függvénye. 

Tünetek: Fáradtság, hasi fájdalom, hypoxia, dyspnoe, cardialis ischemia és 

szívelégtelenség, fejfájás, diplopia, papillaoedema, retinabevérzés, ataxia, tudatzavar, 

stupor, coma, intracranialis vérzés és thrombosis.  

Diagnózis: Az aspecifikus tünetcsoport mellett a kóros laborleletek (sejtszám), a 

szérum viszkozimetria (>5 cP) és a protein elektroforézis segíthetnek a diagnózis 

felállításában. Az alvadási paraméterek vizsgálata alapvető, mivel a leukostasis egyik 

leggyakoribb szövődménye a vérzés. 

Terápia: A kezelés első lépése az intravascularis volumenhiány pótlása. Súlyos 

hyperviscositas szindróma esetén (stupor, coma) azonnali plasmapheresis végezhető. 

Haematológus mielőbbi bevonása szükséges. Leukostasis esetén cél a tumorsejt 

terhelés csökkentése anélkül, hogy lysist indukálnánk. Leukopheresis AML esetén 

100.000 feletti fehérvérsejtszám, ALL esetén 250.000 feletti fehérvérsejtszám esetén 

indikált. A szükségtelen vörösvérsejt transzfúzió kerülendő, mivel ez tovább emelheti 

a viscositast. A hydroxycarbamide (más néven hydroxyurea) kezelés a leukopheresis 

alternatívája a tünetmentes, leukostasis tekintetében kis-, közepes rizikójú betegekben.  
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Az extravasatios 

D. Onkológiai kezeléssel összefüggő szövődmények 

Tumor lízis szindróma (TLS) 

Kórtan: A tumor lízis szindróma (TLS) a daganatos sejtek akut destrukciója 

következtében az intracelluláris sejttartalom keringésbe kerülése miatt kialakuló, a 

szervezet homeosztázisát felborító metabolikus eltérések összefoglaló neve. A TLS 

elsősorban erősen kemoszenzitív vagy agresszív tumorokban, akut leukémiában, 

Burkitt és diffúz agresszív lymphomákban gyakori. A masszív tumornekrózis tumor 

hypoxia, kemoterápia, sugárkezelés, embolizáció következménye lehet. A tumor 

szétesését hyperuricaemia, hyperkalaemia, hyperphosphataemia, hypocalcaemia és 

veseelégtelenség követi. A metabolikus acidózissal kombinálódó hyperuricaemia a 

vese gyűjtőcsatornáiban és az uréterekben a húgysav kikristályosodásához és 

obstruktív uropathiához vezet. A hyperphosphataemia kalcium-foszfát lerakódást indít 

el a renális tubulusokban.                A következményes veseelégtelenség a 

hyperkalaemiát és hypocalcaemiát súlyosbítja. A hyperkalaemia következtében 

életveszélyes kamrai ritmuszavarok alakulhatnak ki. 

Tünetek: Hányinger, hányás, fáradtság, gyengeség, myalgia, sötét vizelet. Az 

elektrolit eltérések súlyosbodásával izomgyengeség, neuromuscularis irritabilitás, 

görcstevékenység, arrhythmiák alakulhatnak ki, és hirtelen halál léphet fel. 

Diagnózis: A klinikai összképen alapul, kiterjedt, rapid progressziót mutató tumorban 

szenvedő betegben kialakuló azotaemia, hyperuricaemia, hyperphosphataemia és 

hypocalcaemia esetén állítható fel. Hyperkalaemia és metabolikus acidózis lehet 

észlelhető. A vizeletben urát kristályok mutathatók ki.  

Terápia része a megelőzés, konzervatív kezelés és haemodialízis. TLS kialakulásakor 

intenzív osztályos ellátás, monitorozás szükséges. A húgysav termelés csökkentésére 

allopurinol adható. Az urát oxidáz nemrégiben kifejlesztett rekombináns formája a 

rasburicase igen hatékony gyógyszer, a húgysav allantoinná történő enzimatikus 

oxidációját katalizálja, ez a metabolit a húgysavnál majd 10-szer jobban oldódik a 

vizeletben. A rasburicase-t közvetlenül az első kemoterápiás kezelés megkezdése előtt 

vagy annak megkezdésekor lehet alkalmazni. Rasburicase adása glukóz-6-foszfát 

dehydrogenáz hiány esetén kontraindikált. A konzervatív kezelés lényeges eleme az 

intravénás hydrálás, óránként legalább 100 ml izotóniás sóoldat adható, cél a 100 

ml/órás óradiurézis biztosítása (diuretikumokkal ha szükséges). Az infúzióhoz 25-50 

mEq/L NaHCO3 adható, cél a vizelet pH 7.0 felett tartása, e célból acetazolamid is 

alkalmazható. A hyperkalaemia kezelésére β-mimetikum, glukóz-inzulin infúzió, 

NaHCO3, natrium polystyrene sulfonate adható. Kalcium adása lehetőleg csak 

cardiovascularis instabilitás és neuromuscularis irritabilitás esetére korlátozandó, 

ugyanis a többlet kalcium kalcium-foszfát kicsapódást eredményezhet a vese 

tubulusokban. Haemodialízis perzisztáló hyperkalaemia, súlyos hyperphosphataemia 

(>10.2 mg/dl), szimptómás hypocalcaemia, azotaemia, oligo/anuria, refrakter acidózis 

vagy folyadék túlterhelés esetén indokolt. A folyadékháztartás, elektrolitok (kálium, 

kalcium, foszfor, nátrium), húgysavszint szoros, naponta többszöri ellenőrzése 

szükséges. 

Prognózis: A kifejlődött TLS kimenetele rossz, szolid tumor TLS esetén 36%-os 

halálozást regisztráltak. Ennek megfelelően a magas rizikójú betegeknél prophylaxis 

alkalmazása és korai haemodialízis javasolt. 

 

Anaphylaxiás/anaphylactoid reakciók 

Számos onkológiai gyógyszer okozhat anaphylaxiás/anaphylactoid reakciót. A 

leggyakrabban L-asparaginase, taxánok, platinum származékok válthatják ki. A 

kórkép leírását, ellátást illetően a továbbiakban a III./.15.1. Anafilaxia c. fejezetre 

utalunk.  

 

Extravasatios sérülések 

Kórtan: A legtöbb kemoterapeutikum az érpályán kívülre kerülve, bőrre jutva súlyos 

hegesedést, ízületek közelében kontraktúrát idézhet elő.  



sérülés masszírozása 

tilos, egyes 

kemoterapeutikumok 

esetén antidótum 

adható. 

 

 

 

 

 

Tünetek: A kemoterápiát követően néhány órán belül, az infúzió helyén megjelenő 

erythema, duzzadás, és necrosis.  

Terápia: Az infúzió azonnali leállítása szükséges, a branülön keresztül meg kell 

kísérelni a toxikus anyag visszaszívását. Amennyiben az adott kemoterapeutikumnak 

van antidótuma, azt az eredeti branülön keresztül be kell adni (pld. anthracyclinek-

dimethyl sulfoxid gél, cisplatin-natrium thiosulfat, vinca alkaloidok-hyaluronidase 

stb). A sérült terület masszírozása, nyomkodása tilos, mivel ez a szövetsérülést okozó 

anyag szétterjedéséhez vezethet. A végtagot nyugalomba kell helyezni és megemelni. 

Erythema esetén az elhalt-sérült szövet kiterjedt eltávolítása válhat szükségessé.  

 

Gastrointestinalis panaszok 

A dehydratio és a hypovolaemia a tumorterápia sokszor figyelmen kívül hagyott 

mellékhatása. A deliráló rákbetegek közel 30%-a dehydrált, és a vastagbélrákkal 

kezelt betegek körülbelül 50%-ban alakul ki hypovolaemia a hányás, hasmenés és 

mucositits következtében. A kezelés a volumen- és elektrolitháztartás rendezéséből, 

antiemetikumok és antidiarrhoikumok adásából áll. 

A székrekedés - 3-5 naponkénti gyakoriságú, kemény széklet és hasi panasz – szintén 

gyakori probléma. Ez elsősorban az analgetikumok és alkalmanként a neurotoxicus 

hatású kemoterápeutikumok mellékhatása. A volumen-, elektrolitháztartás rendezése 

itt is alapkérdés, laxatívumok adhatók, illetve súlyos esetben - a beteg onkológusával 

történő konzultáció függvényében – a kemoterápia módosítása jön szóba.  

 

Haemorrhagiás cystitis 

Kórtan és tünetek: Elhúzódó oxazafoszforin (ifosfamid vagy cyclophosphamid) 

kezelés esetén alakul ki. Ezen alkiláló anyagok a vizeletben kiválasztódó, erősen 

irritáló akroleinné metabolizálódnak. A hólyagirritáció következtében dysuria, 

gyakori, sürgető vizelés, égető érzés, masszív haematuria, inkontinencia alakulhat ki.  

Terápia: A probléma kezelésének legegyszerűbb módja a megelőzés: bőséges 

folyadékbevitellel fokozható a vizeletmennyiség, csökkenthető az akrolein 

kontaktideje a hólyagban. Oxazofoszforinok 10 mg/ttkg feletti dózisban történő 

alkalmazása, illetve ifosfamid adása előtt mesnat javasolt alkalmazni, mely 

közömbösíti a vizeletbe megjelenő akroleint és metabolitjait. 

Amennyiben haemorrhagiás cystitis lép fel, első lépésben bő hydrálás és a vizelet 

elválasztás stimulálása szükséges. Az állandó katétert vérrög zárhatja el, ennek 

következtében jelentős retentio, urosepsis, hólyagruptura, akár életveszélyes 

haemodinamikai instabilitás is kialakulhat. Ilyen esetben öblítőkatéter behelyezése, 

folyamatos izotóniás sóoldattal történő hólyagöblítés szükséges. Jelentős vérrög 

eltávolítására cystoscopiára lehet szükség. Az eddigi terápiákra refrakter haemorrhagia 

esetén 10 perces formalin oldatos hólyagöblítés megállíthatja a vérzést. Extrém 

esetekben az artéria hypogastricák sebészeti ligatiója vagy intervenciós radiológiával 

történő embolizációja, esetleg cystectomia lehet indokolt.     

 

 

 

Hivatkozások: 

Oncological emergencies: 

http://www.patient.co.uk/doctor/Oncological-Emergencies.htm 
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Metastatic spinal cord compression as an oncology emergency:  

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/377.full 

Diagnosis and management of hyponatremia in cancer patients: 



http://www.springerlink.com/content/c58m83l844332817/fulltext.pdf 

Hypercalcaemia: 

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/hypercalcemia/Patient 

Febrile neutropenia: 

http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_infectious_diseases/volume_7

_number_2a/article/febrile-neutropenia.html 
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Önellenőrző kérdések 

 

1.Szívtamponád diagnosztizálásának leghatékonyabb módja:  

Elektrokardiographia 

Echocardiographia 

Mellkasröntgen 

Jobb szívfél katéterezés 

 

2. Melyik állítás hamis superior vena cava (SVC) esetén?  

SVC tünetei fekve, lehajolva, köhögéskor vagy tüsszentéskor, vénás nyomás 

fokozódásakor rosszabbodnak. 

Empirikus irradiatio az elsőként választandó terápia. 

Lehetőség szerint sürgős kontrasztanyagos mellkas CT felvételt javasolt készíteni. 

Javasolt a beteg felültetése, oxigén, corticosteroid és diuretikum adása. 

 

3. Gerincvelő kompresszióra igaz: 

A fájdalom jellegzetesen nappal erősebb, háton fekve csökken. 

A mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) a gerincvelő kompresszió 

diagnosztizálásának és a terápiás beavatkozás megtervezésének mielőbb  elvégzendő 

vizsgálati módszere 

Állandó katéter behelyezése feltétlen szükséges 

Szigorú ágynyugalom kötelező. 

 

4. Intracranialis nyomásfokozódás következtében kialakuló herniatio kezelésére nem 

igaz:  

Az ágy fejét 30 fokkal meg kell emelni 

Dexamethason 16-40 mg iv bolus, majd 40-100 mg naponta adható 

Mannitol hatása percek alatt jelentkezik 

Elsődlegesen választandó képalkotó eljárás az MRI 

 

5. Akut légút elzáródás esetén mely állítás hamis: 

Felső légúti obstrukció esetén laryngoscopiával történő direkt vizualizációval 

azonosítható az elváltozás. 

A gégétől oralisan elhelyezkedő szűkület esetén jet lélegeztetés, tracheostomia 

végzése életmentő lehet. 

A gégétől distalisan elhelyezkedő szűkület esetén cricothyroidotomia segíthet 

Külső kompresszió esetében stent behelyezése jön szóba. 

 

6. Hypercalcaemia kezelésében kontraindikált:  

Foszfor szájon át történő pótlása 



Haemodialízis 

Zoledronsav 

Thiazid diuretikum 

 

7. Centralis pontin myelinolysist idézhet elő: 

A demeclocyclin 

A serum kalium gyors korrekciója 

Ha a szérum nátrium 0,5 mmol/l/óránál gyorsabban emelkedik 

A nephrogen diabetes insipidus 

 

8. Melyik állítás nem igaz SIADH-ra (nem megfelelő antidiuretikus hormon 

hyperszekréció szindróma)? 

A nemrég kialakult, tüneteket okozó hyponatraemiát általában elég csak folyadék-

megszorítással kezelni 

A tumorsejtek által termelt többlet arginin-vasopressin okozza. 

Görcstevékenység, kóma, dekompenzáció esetén intenzív osztályos ellátás, 

hypertoniás sóoldat, furosemid adása javasolt  

Amennyiben a nátrium szint 120 mmol/l fölé emelkedik, a nátriumpótlás lassítása 

javasolt. 

 

9. Lázas neutropenia esetén melyik állítás nem igaz? 

Amennyiben az antibiotikus terápia megkezdését követően 3 nappal sem látható 

javulás antifungális kezelés megkezdése javasolt 

Empirikus terápiaként széles spektrumú antipseudomonas fluorokinolon és 

aminoglycosid kombinációja javasolt 

Hematopoetikus kolónia stimuláló faktor adása azon betegekben javasolt, ahol a 

neutropenia várhatóan elhúzódó lesz 

Tenyésztések levétele és mellkasröntgen elvégzése minden esetben szükséges 

 

10. Leukostasis esetén melyik terápia alkalmazása súlyosbíthatja a kórképet? 

Krisztalloid adása 

Leukoapheresis 

Hydroxyurea  

Forszírozott diuresis 

 

11.Tumor lízis szindróma esetén az alábbi terápiákból 3 helytelen, melyik kombináció 

lehet a helyes? 

100 mg/m
2
/nap allopurinol, calcium adása, hydrálás, intenzív osztályos elhelyezés 

Rasburicase adása, vizelet alkalizálás, kalium pótlása, intravénás hydrálás 

Infúzióhoz 400-450 mEq/L NaHCO3 adása, rasburicase adása, vizelet alkalizálás 

Intenzív osztályos ellátás, rasburicase adása, intravénás hydrálás, haemodialízis 

 

12. Infúzióban bekötött kemoterapeutikum okozta extravasatios sérülés esetén nem 

szabad csinálni: 

Branülön keresztül megkísérelni a toxikus anyag visszaszívását 

Antidótum beadását az eredeti branülön keresztül  

A sérült terület masszírozását 

A végtag nyugalomba helyezését 

 

 

 

 



3.17. Toxikológia (bevezető) 

cél A korszerű, farmakológiai alapokra épülő, tünetorientált klinikai toxikológia 

alapjainak a kapcsolódó toxikológiai menedzsment megismerése. Egy fajta szemléleti 

megközelítés. 

kompetencia Alapvető tünetegyüttesek ismerete mellett, annak differenciálása során a toxikológia 

lehetőség megjelenítése. Toxikológiai kórképek rizikó szerinti súlyozása, aza 

alapmenedzsment értelmezési készsége. 

bevezetés A klinikai toxikológia a sürgősségi orvostan szerves részeként annak szubspecialitása 

lett. Exogén mérgezések  tárháza, ágens vonatkozásában szinte végtelen, a természetes 

mérgekétől,  a kémiai anyagokon keresztül, az élvezeti szerekig és a gyógyszerekig.  

A mérgezések kialakulhatnak heveny, vagy krónikus formában véletlen eredettel, 

illetve akár szándékosan is. A mérgezéseket súlyossági fok szerinti rizikó besorolása 

(Poisoning Severity Score - PSS) az egyes szervek, szervrendszerek működési zavara, 

tünetek alapján jelöli a kritikus állapotot,  a teendőket illetve az ellátói szint igényét. A 

súlyos állapotok minden esetben intenzív jellegű ellátási igényelnek, de a közepes 

károsodás halmozódása, illetve a komorbid állapot szintén indokolhatja az intenzív 

jellegű korai kezelést. 

keys tünet orientáció; PSS;  kompartment elmélet; aspecifikus kezelés,; dekontamináció; 

elimináció; antidótum; toxidrom 

tan.idő (h) 3 óra 

tartalom Kompartment elmélet és a toxikológiai menedzsment kapcsolata 

Toxikológiai menedzsment alapjai 

Toxidromok 

téma Számos tünetegyüttes menedzselése során egyéb ok hiányában fel kell merüljön a 

toxikológaiai eredet lehetősége. A toxikológia befogadásához, megértéséhez 

farmakológiai megközelítésen keresztül vezet az út. A farmakokinetikai és 

farmakodinamikai ismeretekre alapuló gondolkodás nem csupán a toxikológiai 

menedzsment megértését segíti, hanem a más okkal kritikus állapotú betegek korrekt 

gyógyszeres kezelésének is az alapja. Súlyosabb sürgősségi esetekben a perfúziós és 

oxigenizációs viszonyok romlásával együtt a szervezet saját metabolikus – detoxikáló 

és kiválasztó funkciója, az egyes kompartmentek kapacitása, integrációja is károsodik. 

Így az adott gyógyszer metabolizmusának, farmakokinetikájának ismerete alapvető – 

elkerülendő annak toxikus hatását, a iatrogén mérgezést. 

Az egyes anyagok toxikus hatásának megértéséhez és különösen a megfelelő kezelés 

megválasztásához – a behatási idő és út, valamint a mennyiség ismeretén túl - 

szükséges az adott anyag farmakokinetikai tulajdonságainak ismerete. Azt, hogy a 



szervezetbe bekerülő, potenciálisan magában, vagy bomlástermékei útján toxikus 

ágens milyen hatást fejt ki a célszerven, az a bejutó anyag mennyiségének és 

minősségének, a szervezet saját detoxikáló és eliminációs készségének a függvénye. 

Az ágens szervezeten belüli megoszlásának ismerete az alapja a specifikus 

toxikológiai ellátásnak. Ha mód van rá célszerű az adott ágens megtisztulásának, 

beleértve metabolizmusát, fél-életidejének, fehérje kötődésének ismerete. 

A toxikológiai menedzsment alapja: 

1. aspecifikus kezelés 

2. specifikus kezelés 

2.1. dekontamináció 

2.2. elimináció 

2.3. antidótum kezelés 

A kórtörténet, a pontos anamnézis felvétel számos alkalommal nem ad alapot kritikus 

állapotú mérgezés feltételezésére. Tekintettel a gyakorlatilag az egész tünettant 

felölelő lehetőségekre a továbbiakban olyan tünetegyütteseket tárgyalunk, melyek 

fennállta mérgezés lehetőségét is valószínűsíti. A nemzetközi irodalomban ezeket 

„toxidrome”-nak nevezik. A tünetek, jelek javarésze egyszerű fizikális vizsgálattal, az 

ABCDE szemléletbe illesztetten felfedhető. 

Cholinerg tünetegyüttes 

Mentális státusz somnolencia, agitáltság, hallucinációk 

Idegrendszer hyporeflexia, légzés depressio  

Pupilla miosis 

Bőr verítékes 

Testhő NS 

Izomtónus fasciculatio, izom-görcs, gyengeség (rekesz) 

Keringés braycardia, hypoperfusio (következményes hypovolaemia) 

Légzés bronchorrhea, bronchospasmus, légzési elégtelenség 

Kiválasztás NS / enuresis 

Gastrointestinalis hányinger, hányás, fokozott perisztaltika 

Egyéb nyálzás, könnyezés 

A bradycardia-bronchorrhea-bronchospamus (3B) kritikus állapot jelzője, azonnali 

beavatkozást igényel.  Potenciális kórok - nicotin,  carbamat, neuromuscularis 

cholinerg szerek (neostigmin, physostigmin, endrophonium), „idegmérgek” (sarin, 

soman, tabun), pilocarpin, szervesfoszforsav, gombák … 

Anticholinerg tünetegyüttes 

Mentális státusz agitáltság, hallucinációk 



Idegrendszer görcs, coma 

Pupilla mydriasis 

Bőr száraz, „flush” 

Testhő hyperthermia 

Izomtónus NS 

Keringés tachycardia, ritmuszavarok,  hypertonia 

Légzés NS 

Kiválasztás retentio 

Gastrointestinalis néma has 

Potenciális kórok - antihisztaminok, TCA, antipsychoticumok, antiparkinzon szerek, 

izomrelexánsok (centrális), scopalmanin, belladonna … 

Sympathomimeticus tünetegyüttes 

Mentális státusz agitáltság, hallucinációk, delírium 

Idegrendszer görcs 

Pupilla mydriasis 

Bőr meleg verítékes 

Testhő hyperthermia 

Izomtónus myoclonus 

Keringés tachycardia, hypertonia, ACS 

Légzés NS 

Kiválasztás NS 

Gastrointestinalis fokozott perisztaltika, hányás, hasmenés 

Egyéb rhabdomyolysis 

Potenciális kórok - amphetamin, coffein, cocain, ephedrin, theophyllin … 

Opioid tünetegyüttes 

Mentális státusz depresszív, euphoricus 

Idegrendszer coma, légzésdepresszió, ritkán görcs 

Pupilla miosis (point) 

Bőr NS 

Testhő hypothermia hajlam 

Izomtónus NS 

Keringés bradycardia, hypotonia, ritkán vezetési zavar  

Légzés légzésdepresszió, nem kardialis oedema (distress) 

Kiválasztás NS 

Gastrointestinalis renyhe bélműködés, hányinger (centralis) 

Potenciális kórok - fentanyl, heroin, hydrocodin, morphin, mákony, meperidin, 

methadon, imidazolin … 



Sedato-hypnoticus tünetegyüttes 

Mentális státusz depresszív 

Idegrendszer ataxia, hyporeflexia, tartós coma, légzésdepresszió 

Pupilla dózis függő, súlyos mérgezés esetén inkább miosis (kivéve 

barbiturat) 

Bőr NS (barbiturat mérgezésnél , nyomásnak kitett területen 

bulla) 

Testhő fokozott hypothermias készség 

Izomtónus dózis függő relaxáns hatás  

Keringés NS 

Légzés légzésdepresszió 

Kiválasztás NS 

Gastrointestinalis renyhe, meglassult motilitás 

Egyéb: a nyomásnak kitett terület - rhabdomyolysis 

Potenciális kórok - benzodiazepin, barbiturat, GHB … 

Serotonin tünetegyüttes 

Mentális státusz confusio, agitatio, inkoherencia, delirium 

Idegrendszer hyperreflexia, ataxia, coordinatios zavar, görcs, coma 

Pupilla mydriasis 

Bőr meleg veritékezés 

Testhő hyperthermia 

Izomtónus clonisatio, fokozott izomtónus 

Keringés tachycardia, instabil keringési mutatók (súlyos esetben 

shock) 

Légzés NS 

Kiválasztás NS 

Gastrointestinalis hypermotilitás, hasmenés, hányás 

  

Potenciális kórok - selectiv serotonin reuptake inhibitorok (SSRI), serotonin 

noradrenalin reuptake inhibitorok (SNRI), MAO-inhibitorok, noradrenalin dopamin 

reuptakke inhibitorok, fentanyl, tramadol, migrén ellenes szerek,  metoclopramid, 

ondansetron, lithium, LSD, ecstasy … 

Neurolepticus malignus tünetegyüttes 

Mentális státusz mutismus, inmobilitás, mérsékelt confusio 

Idegrendszer akinézia, dystonia, tremor, choreoid mozgások, opistotonus 

Pupilla mydriasis 



Bőr veritékezés 

Testhő hyprthermia 

Izomtónus súlyos rigiditás (Ep tónusfokozódás) 

Keringés tachycardia, isntabil keringési mutatók 

Légzés légzőizmok rigiditásával magyarázható légzési 

elégteleneség 

Kiválasztás incontinentia 

Gastrointestinalis dysphagia, constipatio, ileus 

Egyéb nyálzás;  (SIADH, rhabdomyolysis) 

Potenciális kórok - neurolepticumok, cyclicus antidepresszánsok (CA), lithium, MAO-

inhibitorok, antiemeticumok, anticholinerg szerek, amphetamin, cocain, NDMA … 

irodalom 1. Richard V. Aghababian: A sürgősségi orvoslás alapjai (Medicina 2011) 

2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide 

3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice 

e-hivatkozás www.acep.org 

www.ifem.cc 

www.eusem.org 

www.msotke.hu 

teszt  

összefoglalás A toxikológia a sürgősségi orvostan szerves része. A toxikus ágensek száma, 

expozíció, dózis függvényében végtelen. A toxikológia iránydiagnózis felállításához 

tünetegyüttesekhez rendelünk potenciális méreganyagokat. A farmakológiai 

ismeretekre épülő toxikológiai menedzsment megfeleltetető az sürgősségi orvostan 

rizikó orientált, ABCDE alapú ellátási rendszerének – az. 
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III./17.1.  Általános szempontok a mérgezések kezelésekor 
 

A toxikológiai menedzsment aspecifikus részének, mint a sürgısségi ellátás alapjának készség 
szintő ismerete. A specifikus toxikológiai ellátások elméleti ismerete. 
 
A tüneti kezelés megkezdésére – a specifikus lehetıségek felvetésére, szervezésére. 
 
A toxikológiai ellátás semmiben nem különbözik a klasszikus, más kórokkal megkezdett 
sürgısségi ellátástól, ahol az ABCDE elvek mellett stabilizálunk, egy fajta aspecifikus, tünetek 
menedzselésére fókuszáló kezeléssel – ez megfelel az állapotstabilizálásnak, toxikológiai 
nevezéktanban az aspecifikus kezelésnek. Ez a kezelés biztosít idıt a megfelelı diagnosztikára 
és a korai oki kezelés mielıbbi megkezdésére – mint specifikus kezelésre. A dekontaminációs és 
eliminációs eljárások indikálása, választás és kivitelezése alapvetı farmakológiai ismeretet 
feltételeznek. 
 
apsecifikus kezelés; specifikus kezelés; dekontamináció; elimináció; antidótum kezelés 
 
2 óra 
 
Aspecifikus tüneti kezelés 
Dekontaminációs eljárások 
Eliminációs eljárások 
Antidótum kezelés 
 
A toxikológiai menedzsment aspecifikus, tüneti kezelésének célja a szervezet oxigenizációs és 
perfúziós viszonyainak mielıbbi biztosítása. A kezelés tünetorientált, módszerében nem 
különbözik az általános sürgısségi jellegő beavatkozásoktól, szervek, szervrendszerek támogató 
kezelésétıl. Ez a kezelés a specifikus kezelés mielıbbi megkezdésére. 
A mérgezett betegek specifikus kezelése feltételezi a toxikus ágens beazonosítását. Biztos 
anamnesztikus adatok hiányában a felvetést széleskörő differenciál diagnosztikai ismeret, illetve 
más igazolható ok aktuális hiánya kell, hogy indokolja. 
A dekontamináció a még biológiailag hozzá nem férhetı, fel nem szívódott toxikus, vagy 
potenciálisan toxikus ágens eltávolítását jelenti. Mivel a felszívódás általában az expozíciós 
idıszak korai fázásában zajlik, így a dekontamináció eljárások elsıdlegesen a  korai sürgısségi 
ellátás sajátjai. 
A dekontamináció lehet felszíni és lehet a béltraktust célzó. A felszíni dekontamináció 
lényegében a bırfelület esetenként a nyálkahártya lemosását jelenti, klasszikusan az elsı ellátás 
része. 
A gyomor-bélrendszer dekontaminációjának klasszikus formája a gastricus lavage, a 
gyomormosás. Mai ismereteink szerint alkalmazása az elsı órában indokolt. Egy órán túl a 
gyomormosása olyan szerek bevételét követı 4-6. órában is szóba jöhet, amikor az adott ágens a 
gyomor ürülését gátolja (pl. barbiturát, anticholinerg szerek), illetve a bélmotilitást jelentıs 
mértékben csökkentik (pl ópiátok, atropin, antidepressansok ) Gyomormosás, perforáció 
veszélye miatt kontraindikált korrozív és marószerek, lúgok okozta mérgezés esetén. A 
gyomormosás veszélye az aspiráció, a gyomorfal feszülése (vérzés, perforáció) és a még fel nem 
szívódott anyagnak a vékonybél szakaszba való bemosása. A helyes technika alkalmazásával  -
szükség szerinti légútbiztosítás, 36-40 Fr szonda, bal oldal fekvés és Trendelenburg (20°) 
helyzet, egyszerre 200-300 ml testmeleg víz, lehetıség szerinti zárt mosórendszer, a mosás 
folytatása a feltisztulásig, szükség esetén gastrofiberoscopos kontroll  -  a szövıdmények 
gyakorisága csökkenthetı. 
Aktív szén alkalmazásával  számos ágens felszívódása gátolható meg a bélszakaszból, illetve az 
entero-hepaticus kör megszakíthatóvá válik. Alkalmazása 1g/tkg dózisban, szuszpendálva 
szintén a korai idıszakban javasolt. Négy óránkénti ismétlése (0,5 g/tkg) carbamazepin, digoxin, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kinin, barbiturat, theophyllin és dapson mérgezés esetén indokolt. Antiemetikum rutinszerő 
adagolása indokolt. 
A bélmosás, egy mechanikus dekontaminatios eljárás, ahol nagy volumenő, fel nem szívódó 
anyaggal mossuk át a belet oro-rectalis irányba. A bélmosást megelızıen rectalis vizsgálat, az 
impaktált széklet kiüritése  és beöntés kivitelezése kötelezı. A bel-tisztításra használatos 
polyethylen-glycolt gyomor szondán  (12 Fr) keresztül 1500-200 ml/órás adagban kell dozírozni. 
Az eljárás során a bél megfelelı perfúzióját és oxigenizációját, ezáltal motilitását biztosítani kell, 
szükség esetén gyógyszeres támogatással is. A bél motilitás zavara (shock állapot, ileus) és a 
gastrointestinalis vérzés az eljárás kontraindikációját képezi. 
A sürgısségi ellátás indikálta, már az intenzív jellegő ellátás idıszakához köthetı eljárás, a 
toxikus ágens, illetve a potenciálisan toxikus ágens plazma-kompartmentbıl való eltávolítását 
célozza. Az eliminációs eljárás kiválasztásánál az adott anyag farmakológiai tulajdonságainak –
megoszlási tér, felezési idı, fehérjekötıdés és clearance – ismerete meghatározó. A választandó 
módszernek az adott ágens vonatkozásában effektívnek kell lennie. Eliminációs eljárás 
bevezetése indokolt, a kritikus állapotú betegnél, ahol egyéb specifikus eljárástól lényegi 
eredmény nem várható, vagy a szervezett adott ágensre nézve nem rendelkezik saját eleminációs 
mechanizmussal, vagy letális mennyiségő ágens léte feltételezhetı, vagy a metabolit, toxikus, 
vagy a mérgezés hatása elhúzódó – súlyos komorbid állapot mellett. 
A sürgısségi ellátás során is alkalmazható forszírozott diurézis, olyan ágens eliminációjánál 
jöhet szóba, amikor az ágens spontán is a vesén keresztül őrül (kis molekula tömegő, kis 
megoszlási terő, alacsony a fehérje kötıdése  és általános töltéssel rendelkezik). Az elimináció 
hatékonysága a vese mőködıképességének, a glomerulus filtráció fokozhatóságának függvénye. 
Az eljárás során a betegek szoros, volumen- és ion egyensúlyra, valamint a renális perfúzióra 
fókuszált monitorizálása szükséges. A fokozott diurézist általában ozmotikus-, vagy
kacsdiuretikum adásával érhetı el – a cél érték óra diurézis vonatkozásában: 2-3 ml/kg. Az ion 
trapping kihasználásához, bizonyos ágensek (salicylat, phenobarbital, chlorpropamid, lithium, 
INH) eliminációjához a vizelet alkalizálása (pH 7-8) szükséges. 
Az extracorporealis technikákat a söntölt keringés módja (arterio-venózus, veno-venózus) 
illetve az alkalmazott technikai eljárás szerint csoportosíthatjuk. A haemoperfusio (HP) során a 
beteg vérét valamilyen abszorbens anyagon, általában aktív szén-kapszulán áramoltatjuk 
keresztül. Az eljárás olyan anyagok (pl. acetaminophen, amobarbvital, atenolol, carbamazepin, 
coffein, digitoxin, organophosphat, paraquat, phenobarbital, salicyl, theophyllin, thyroxin) 
eliminációjához használható, melyek kis megoszlási terüek, alacsony a fehérje kötıdésük, 
alacsony az endogén clearance-ük és elsıdlegesen kötıdnek a capsula anyagához. 
A kis, 500 dalton alatti molekula tömegő és jó vízoldékony anyagok (pl. arrzén, bróm, 
ethylenglycol, INH, methanol, salicyl, valporat) haemodialysissel (HD) eliminálhatóak. Azok az 
anyagok, melyek magas , 90% feletti a fehérje kötıdése (pl. amanita toxin, neurolepticumok, 
calcium-csatorna blockolók, sedato-hypnoticumok, TCA) eliminácijó apheresissel (AP) 
biztosítható. Bizonyos esetekben a az extracorporealis technika kiválasztásánál a kritikus 
állapotú beteg szupportív ellátási igénye is meghatározó, így a megfelelı volumen egyensúly 
fenntartása, vagy a vese-pótlás igénye. További eliminációs technika az úgy nevezett 
immuntherapia, amikor a nagy megoszlási térrel bíró toxikus anyagokat antigén-antitest 
kötéssel inaktíválva (antidótum hatás) szorítjuk a plazma kompartmentbe és válnak így 
eliminálhatóvá.  Ezzel a technikával eliminálhatók például a kígyómérgek, vagy a digoxin.  A 
toxikus folyamat visszafordítására évszázadok óta használnak ellenanyagokat, „ellenmérgeket” -
antidótumokat Az antidótumok általában a farmakológiailag aktív kompartmentek szintjén fejtik 
ki hatásukat, hatásmechanizmusukban igen sokfélék. A szelektív antidótumok adott célszerv 
vonatkozásában komppetícióban vannak a toxikus ágenssel, hatásukban nem toxikusak. Másik 
lehetıség, hogy a toxikus ágens inaktívációját, detoxikálását segítik, illetve ha annak 
bomlásterméke toxikus, akkor ebben a folyamatban blokkolják a lebontását. Ugyancsak 
specifikus antidótum hatás ha a toxikus ágenshez kapcsolódva semlegesítik annak hatását, ilyen 
az immun jellegő, antitest-antigén reakció. Általános, nem specifikus antidótum-kezelés során a 
metabolikus folyamatok korrekciójára és az eliminációs készég javítására törekszünk, mindezek 
a folyamatok a toxikus hatás ellensúlyozásán túl, a szervezet a detoxikálás és az elimináció 
irányába is hatnak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

összefoglalás 
 
 
 
 
 
 
irodalom 
 
 
 
e-hivatkozás 
 

 
A toxikológiai menedzsment, melynek minden lépése, minden mérgezéses esetben, de minden 
nem toxikológiai eredető toxidromok, tünetegyüttes esetében is átgondolandó és alkalmazható, 
lényegében a sürgısségi ellátás megismert lépéseinek feleltethetı meg. Az aspecikus kezelés 
nem más, mint az állapotstabilizálás, a specifikus kezelés meg klasszikus oki kezelés. A 
szervezet eliminációs lehetıségeinek, ezek támogathatóságának ismerete a sürgısségi ellátás 
során széles körben használható készség. 
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III./17.2. Gyógyszermérgezések, túladagolások 
 

A szándékos és vétlen, általában túladagolásból eredı mérgezések, mint lehetıségnek a 

felismerési készsége. az alapvetı, mérgezéssel kapcsoatos teendık ismerete. 
 

A gyógyszermérgezés gyanújának felvetése – az igazolás útjának ismerete. Az aspecifikus - tüneti 

kezelés megkezdése és a specifikus kezelési lehetıségek ismerete. 
 

Az akut jellegő kórképek legnagyobb kihívása a mérgezés felsimerése, hiszen bármilyen 

tünetegyüttes hátterében mérgezés is állhat. Néha az anamnézis, az, ami az adott tünetegyüttes 

toxikológiai eredetére utal. Gyógyszermérgezés kialakulhat vétlen módon, erre elsıdlegesen 

gyógyszert szedıknél és gyerekeknél kell gondolnunk. A kialakulás mechanizmusának 

felsimerésére az adott gyógyszerek alapvetı gyógyszertani és együtthatásuk ismerete 

elengedhetetlen. 

 

toxidromok; toxikológiai menedzsment; 

 

60 perc 
 

A gyógyszermérgezések kialakulásának mechanizmusa 

Gyakori tünetegyüttesek 

 

A gyógyszerek okozta mérgezés ellátásánál is meghatározó a korai felismerés. A felsimerés 

alapja, hogy klasszikus tünetegyüttesnél gondolni kell gyógyszerhatásra is, és a célzott anamnézis 

felvételnek ki kell terjednie a mindazokra a releváns kérdésekre, ami ezt a lehetıséget 

alátámasztja. Tisztába kell kerülnünk azzal, hogy a beteg milyen gyógyszereket szed, és hogy 

ezen szerek együtthatása okozhatja-e az adott tünetegyüttes felléptét. Ugyancsak meghatározó, 

hogy a beteg önkényesen vett-e, vehetett-e be több gyógyszert – ebben az esetben az expozíció 

tartama, a gyógyszer mennyisége és a bejuttatás útja fontos adat. További lehetıség az, hogy 

rendszeres gyógyszerszedés mellett interkurrens betegség, de akár egy újabb gyógyszer a 

szervezet gyógyszerre vonatkozó eliminációs, exkréciós készségét csökkenti, ezzel eredményezve 

a toxikus hatás megjelenését. Bizonyos gyógyszerek szedése mellett speciális, nem dózisfüggı, 

lázzal központi idegrendszeri és autonóm tünetekkel kisért tünetegyüttes léphet fel – ilyen a 

neuoleptikus malignus tünetegyüttes, vagy a szerotoninerg szindróma is. 

 

Az egyes ágens hatásának farmakológiai tényezıi 

A szándékos, mérgezéshez vezetı túladagolás általában öngyilkossági céllal történik, ebben a 

relációban a mai napig legnagyobb gyakorisággal altatószereket használnak. A régebben 

használatos barbiturátokat ma inkább benzodiazepinszármazékok váltották fel. Ezek a szerek 

leggyakrabban az úgy nevezett szedato-hipnotikus tünetegyüttest eredményezik – ami a 

tudatállapot és az egyéb központi idegrendszeri funkciók depressziójának, fokozott hipotermiás 

készségének, légzésdepressziónak, dózisfüggı izomgyengeségnek, légzésdepressziónak, renyhe 

bélmőködésnek, felfekvéses rabdomiolízisnek a tünetegyüttesét jelenti. 

Klasszikus benzodiazepin-mérgezés kórélettani hátterében a szer központi idegrendszeri GABA-

A-erg klór-sift rendszeren keresztüli hatásával kell számolnunk. A mérgezést gyors hatásbeállás 

és aktív metabolitok megjelenése, valamint magas fehérjekötıdés jellemzi. A tünetegyüttes 

elsıdleges menedzselésében az ABCDE-elveket követve a légút biztosítása, szükség szerinti 

lélegeztetés elsıdleges. A megfelelı volumenstátusz garanciája, az izolálás, a temperálás és a 

coma support, mind a tüneti, aspecifikus ellátás része. Rabdomiolízis esetén az alkalizálás és a 

diuretizáció elengedhetetlen. Gasztrikus dekontamináció, tekintettel a szer bélperisztaltikát 

csökkentı hatására több órával késıbb, az ellátás kórházi fázisában is szóba jöhet. Nagyobb 

dózis, súlyosabb tünetegyüttes esetén elminációs technikák, nagy fehérjekötıdés miatt a 

plazmaferezis jöhet szóba. Van receptoriális szintő antidótum, a flumanezil, ami centrális BDZ-
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receptorok szintjén kompetitív antagonista. (kezdı adag 0,2 mg – majd 30 másodpercenként 0,3 – 

0,5 mg,   3 mg össz-maximált dózisig). Felhasználása, különösen eltérı farmakinetikája, rövid 

hatása miatt, inkább diagnosztikus értékő. A légzésdepressziót kevésbé oldja, számos betegnél 

alkalmazása mellett a görcs veszélye kifejezett. Használata nem rutinszerő, egyedi elbírálást 

igényel. A benzodiazepin mérgezések, korai felsimerés és megfelelı tüneti kezelés mellett jó 

kimenettel járnak. 

Másik gyakori gyógyszremérgezés a ciklikus antidepresszánsok okozta mérgezés. A ciklikus 

antidepresszánsokat pszichiátriai indikáción túl számos, dominálóan neurogén fájdalommal járó 

kórfolyamatban elsı választandó szerként, vagy kombinációban széles körben használják. 

Farmakológiai hatásukat a noradarenerg, a dopaminerg és szerotoninerg receptorok szintjén fejti 

ki, a reuptake gátlásával. Jelentıs továbbá nátrium-csatornablokkoló, centrális szimpatikus 

aktivitást gátló, perifériás alfa-blokkoló és általában antihisztamin jellegő hatásuk is. Az 

enteralisan jól felszívódó, lipofil, fehérjéhez kötıdı, dominálóan májban képzıdı metabolitjaiban 

is aktív farmakonok. Elhúzódó hatású, vizelettel kis frakciókban kiválasztódó, terápiás 

dózistartományában széles (a normál vérszint tízszeres toxikus) terápiás dózistartományú szerek. 

Az antikolinerg tünetegyüttest a központi idegrendszeri és a kardiális hatások dominálják. A 

kardiális és keringési hatások, a szer atropinszerő, fokozott szimpatikotónust indukáló, 

kinidinszerő és alfa-adrenergblokkoló hatásával magyrázható. Az atropinszerő, antikolinerg hatás 

következtében szinusz tachikardia alakul ki. Az adrenerg neuronokban a norepinefrin visszavétel 

gátlása; mely a szérum, és a kardiális norepinefrin-koncentráció emelése révén ismét szinusz 

tachikardiához, és hipertóniához vezethet. A kinidinszerő hatás miokardiális depressziót és az 

ingervezetés lassulását eredményezi. Gátolja a szimpatikus idegsejteken a posztszinaptikus α-

adrenerg aktivációt, ezáltal vazodilatáció, és hipotónia alakulhat ki. A tüneti kezelés során 

intenzív jellegő ellátás és obszerváció szükséges, kóma, görcs, ritmuszavar és hipotónia miatt és a 

szer elhúzódó hatása kapcsán is.  A légútbiztosítás, szükség esetén lélegeztetés – az ABCDE-

elveknek megfelelıen. Görcs esetén és szedációhoz benzodiazepin, státusz epileptikusz esetén 

relaxációval kiegészítve jön szóba. Hipotónia esetén volumenreszuszcitáció (0,9% NaCl: 10-20 

ml/ttkg bólus), szükség esetén noradrenalin-adagolás, ineffektivitás esetén mechanikai támogatás 

lehet szükséges. A potenciális vezetési zavar szoros monitorizálást tesz szükségessé, QRS 

kiszélesedése (>100 ms) esetén alkalizálás, hemodinamikai instabilitással járó kamrai tachycardia 

esetén elektromos kezelés, elsıdlegesen – Ia és Ic szerek kerülése – lidocain adása (1,5 mg/ttkg) 

jöhet szóba. Torsade-jelleg és hosszú-QT észlelésekor magnézium adása kötelezı. 

Az enterális körforgás megszakítására, dekontaminációs céllal többszöri orvosi szén adagolása 

indokolt. Súlyos mérgezés esetén elminációs technikák közül a plazmaferezis lehet effektív. 

Specifikus antidótum nem álla rendelekésünkre. További szövıdményként rabdomiolízissel kell 

számolnunk. 

 

A gyógyszermérgezés gyakori oka a sürgısségi ellátásnak. Toxikológiai tünetegyüttes fennállta 

esetén minél több információt kell összegyőjteni a potenciális mérgezés körülményeirıl, még az 

állapotstabilizálás alatt vagy azt követıen. Elsıdlegesen a mérgezı ágens típusára, mennyiségére, 

a mérgezés idejére, valamint a mérgezés utáni fellépı klinikai képre kell összpontosítanunk. A 

mérgezés egyéb körülményeire is ki kell térni, úgymint a mérgezés indíttatása (szándékos vagy 

véletlen), a beteg feltalálásának helyszínére és a körülményekre. A beteg komorbid státusza és az 

egyéb szedett gyógyszerei szintén lényegi kérdések. Az ABCDE-elvek betartása mellett, ami 

magában a mérgezés apecifikus tüneti kezelését képezi specifikus kezelés mielıbbi megiundítása 

(dekontamináció, elimináció, antidótum adása) meghatározó a további kimenetel szempontjából. 

 

 

1. Richard V. Aghababian: A sürgısségi orvoslás alapjai (Medicina 2011) 

2. Tintinalli’s Emergency Medicine / 7th.Ed: A Comprehensive Study Guide 

3. Rosen’s: Emergency Medicine / 7th Ed. : Concepts and Clinical Practice 
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III./17.3. Nehézfémmérgezés 
 

A potenciálisan toxikus hatású nehézfémek ismerete – a mérgezés kórélettani hátterének, a 

kapcsolódó tünettannak, a kezelési lehetőségeknek az ismeret. 

 

Hangsúlyos a nehézfémsók toxikus hatásának ismerete 

 

A fajsúlya kapcsán nehézfémeknek nevezett anyagok és annak sói különböző expoziciós úton a 

szervezetbe jutva súlyos mérgezést okozhatnak. Az expozició krónikus formában, környezeti 

ártalom részeként is megtörténhet. 

 

nehézfémsók; arzén; higgany; vas 

 

1 óra 

 

arzén mérgezés 

higgany mérgezés 

vas mérgezés 

 

Az arzén a kutak vizében, valamint a bányászat és kohászat során, illetve a mezőgazdaságban 

alkalmazott műtrágyák, gombairtó- és rovarirtó szerek miatt szennyezett talajban található 

nehézfém. Az arzén a kristálycukorra hasonlító fehér por, emiatt a szándékos mérgezésekhez 

eszközt keresők számára sajnos megfelelő szer lehet. Bár az arzén a gyilkos szándékkal 

elkövetett mérgezések miatt vált közismertté, korábban felhasználták a szifilisz, és jelenleg is 

használják a trypanosomiasis és az amoebiasis kezelésére. A szervetlen arzénvegyületek 

kifejezetten gyakoriak a tengeri állatokból és algákból készült élelmiszerekben, de nem kell őket 

mérgezőnek tekinteni. Az arzénról jól ismert, hogy akár 200 enzim működését is 

megakadályozhatja, ezek közül legfontosabb a piruvát dehidrogenáz. 

Az arzénmérgezés végeredménye az oxidatív foszforiláció szétkapcsolódása és a teljes ATP 

termelés csökkenése. 

Az akut arzénmérgezés jellemző tünetei a gasztrointesztinális rendszert érintő hányinger, hányás 

és a koleraszerű diffúz hasmenés, az arzénmérgezés következtében kialakuló hasmenés azonban 

véresebbnek tűnik, mint a típusos kolerás hasmenés. A súlyos mérgezésben szenvedő betegeknél 

nagymértékű folyadékhiány lép fel a harmadik folyadéktérbe történő folyadékvesztés és a 

jelentős szekretoros gasztrointesztinális veszteség miatt, melyek akár cardiovascularis 

összeomlást is okozhatnak. A gastrointestinalis tünetek az arzén lenyelését követő 24-48 órán 

belül általában jelentősen csökkennek. A betegek emellett akár akut hasi tüneteket utánzó súlyos 

hasi fájdalomról is beszámolhatnak.A központi idegrendszer érintettségére utaló tünetek a 

perifériás neuropathia, az ascendáló paralízis és az epilepsziás görcsökkel és kómával kísért 

encephalopathia. Kiemelendő, hogy az arzénmérgezés következtében fellépő perifériás 

neuropathia különösen kínzó, és a szer bevétele után 1-3 héttel jelentkezik. 

Az iránydiagnózis az arzénnal történt érintkezésre és a jellemző klinikai tünetekre alapul. 

Perifériás neuropathiával kísért elhúzódó vagy visszatérő véres hasmenés esetén fel kell 

merülnie az arzénmérgezés gyanújának. Az arzén sugárfogó vegyület és ábrázolódhat a 

gasztrointesztinális rendszerről készül röntgenfelvételeken, ennek hiánya azonban nem zárja ki a 

mérgezés fennállását. Leírták a Mees-vonalak, a körmökön keresztirányban futó    1-2 

milliméteres fehér vonalak kialakulását, ez a tünet azonban csak néhány nappal vagy akár 

hetekkel az egyszeri, akut mérgezés után alakul ki, és krónikus mérgezés esetén nem észlelhető. 

Az elektrocardiografia során a QT szakasz megnyúlása megjelenhet. 

Aspecifikus kezelés kezdetén volumen resuscitatiót végzünk, keringés- és légzéstámogatást 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellett. Amennyiben az arzénmérgezés radiológiai vizsgálat során is igazolható a 

dekontamináció szintjén a teljes bélrendszer átmosása indokolt. Az aktív szén és a haemodialízis 

csak abban az esetben bizonyult hatékonynak, ha veseelégtelenség állt fenn, vagy ha a beteg más 

szert is bevett. Antidótum kezelésként a dimerkaprollal (BAL, British anti-Lewisite) végzett 

fémkelátkéző kezelést, melyet 3-5 mg/kg dózisban 4-6 óránként intramuszkulárisan kell 

alkalmazni. A dimerkaprol földimogyoróolaj hordozóanyaggal készül, ezért a gyógyszer beadása 

előtt dokumentálni kell, hogy a beteg nem szenved földimogyoró allergiában. 

 

A higany halakban, hőmérőkben, vérnyomásmérőkben, elektromos kapcsolókban, elemekben, 

elektródokban, fluoreszkáló villanykörtékben és a laboratóriumi vegyszerekben található meg.  

A higany három jól elkülöníthető formában létezik: az elemi (fémes) higany, a szervetlen 

higanysók és a szerves higany. A fémes higany (régies nevén kéneső) lenyelve és belélegezve is 

bejuthat a szervezetbe, mivel ez az anyag szobahőmérsékleten is jól párolog. Az elemi higanyból 

származó higanygőz több, mint 80%-át felveszi a tüdő, majd bejut a véráramba, ahol oxidálódik, 

majd a szulfhidril csoportokhoz kötődik. A folyamat végeredményeként a közvetlen 

sejtkárosodás és a súlyos pneumonitis következtében gyorsan pulmonális működészavar alakul 

ki. A belégzett higany féléletideje körülbelül 60 nap. Az elemi higanynak csupán 0,01%-a 

szívódik fel a gasztrointesztinális rendszerből, ezért a szájon át a szervezetbe kerülő higany 

ártalmatlannak tekinthető. A metilhigany a szervetlen higanyt tartalmazó tengeri üledék 

biotranszformációja során keletkezik; az emberi szervezetbe általában a higannyal szennyezett 

tengeri anyagokat megevő halak fogyasztása során kerül. A felszívódás után kerül sor a 

szulfhidril csoportokhoz történő kötődésre, ami számos enzim irreverzibilis működési zavarához 

vezet a sejtekben. Bár az akut metilhigany mérgezés számos szervrendszert érint, leginkább az 

agy érintett, és ennek következtében központi idegrendszeri működészavarok alakulnak ki. A 

szervetlen higanysókkal történő mérgezés a sókat tartalmazó termékek, például szappanok, 

fogzást segítő porok és krémek lenyelése miatt alakul ki. A halálos adag körülbelül egy és négy 

gramm között mozog. A szervetlen higannyal történő mérgezés – a szerves vagy elemi higannyal 

történő mérgezéssel ellentétben – a gyomor-bélrendszer felmaródását okozza. A szervetlen sav 

mérgezés esetén kísérletek során igazolták a sejtmembrán permeabilitás növekedését, valamint a 

szer nephrotoxikus hatását. 

A higanymérgezés legtöbb klinikai tünete attól függ, hogy milyen típusú higannyal érintkezett a 

beteg. A szervetlen higanysók akut enterális bevitele esetén erozív gastritis és hasi fájdalom lép 

fel. Jelentős lehet, és akár kardiovaszkuláris kollapszushoz, shockhoz    és bélnekrózishoz is 

vezethet a gasztrointesztinális folyadékvesztés és vérzés. A folyadékvesztés és az akut tubuláris 

nekrózis közös következményeként akut veseelégtelenség alakulhat ki. A gyermekeknél a 

higanysókkal történő szubakut mérgezés photophobiával, irritabilitással, astheniával és magas 

vérnyomással társuló acrodyniát, vagyis fájdalmas, vörös, duzzadt ujjakkal jellemezhető 

tünetcsoportot hoz létre. A szerves és elemi higannyal történő enterális mérgezés általában 

központi idegrendszeri tüneteket, például irritabilitást, tremort, paresthesiát, ataxiát, 

memóriazavarokat és eretizmust (furcsa viselkedés, például túlzott szégyenlősség vagy 

agresszió) okoz. Az elemi higany gőze miatt kialakuló mérgezés hirtelen fellépő nehézlégzést, 

lázat és hidegrázást eredményez, mely végül kémiai pneumonitis-hez és következményes 

tüdőödémához és ARDS-hez vezet. 

A higanymérgezés iránydiagnózis a higannyal történt érintkezés anamnesztiksu adataiból, az 

ehhez társuló megfelelő klinikai tünetegyüttes alapján mondható ki. A mérgezés bizonyításában 

fontos eszköz a szérum higanyszintjének mérése, de a szervetlen higany mérgezés kivizsgálása 

során inkább a vizelet higanytartalmának mérése a választandó módszer. Szerves higany 

mérgezés esetén a metilhigany az epén keresztül választódik ki és bekerül az enterohepatikus 

körforgásba, majd több, mint 90%-a kiürül a széklettel, így ebben az esetben a vizelet 

higanykoncentrációjának mérése haszontalan. 

A fémes, szervetlen és szerves higanymérgezés kezelésének első lépéseként azonnali 

decontaminálást kell végezni, el kell távolítani a méreganyagot a beteg környezetéből, 

csökkenteni kell a szennyezett ruhákból és a belek kontaminációjából származó további 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mérgezést, és el kell kerülni, hogy a fémes higany tovább párologhasson (például a 

higanycseppek felporszívózásával). A higanygőzök akut belégzése esetén fontos az agresszív 

légzés- és keringéstámogatás, intubációval volumenresuscitatióval és a hemodinamikai állapot 

rendezésével. A szervetlen higannyal történő enterális mérgezés gyors folyadékresuscitatiót és a 

gastrointestinalis dekontaminációt tesz szükségessé. Ez magában foglalja a vékonybélmosást és 

gyomormosást is. A fémes higany lenyelése veszélytelen, mivel az elemi higany csak 

elhanyagolható mértékben szívódik fel a gyomor-bélrendszerből, és ez a tulajdonsága 

feleslegessé teszi a belek dekontaminációját. Aktív szén adható, de hatásossága nem bizonyított. 

antidótumként a szájon át adott dimetil-szukcinilsav (DMSA) és az intravénás DMPS 

kelátképzőkkel végzett kezelés fokozza a szerves higany és a felszívódott fémes higany 

kiválasztását. A DMPS jelentősen csökkentheti a vesekárosodást, ezért azonnal el kell kezdeni 

az adagolását, ha szervetlen higany mérgezés gyanúja felmerül. A dimerkaprol (British anti-

Lewisite, BAL) kelátképzővel végzett kezelés kerülendő, mivel ez szerves higany mérgezés 

esetén paradox módon fokozhatja az agyi higanyterhelést és fokozhatja a toxicitást. 

 

A vas egy gyakori anyag, mely számos étrendkiegészítőben megtalálható és melyet           a 

vérszegénység és vashiány kezelésére, illetve terhességi és általános vitaminkészítményekben 

használunk. Továbbra is a vas marad a gyermekkori mérgezések egyik leggyakoribb oka, és 

szinte az összes leírt eset az anyag véletlen lenyelésének tudható be. A toxicitás a lenyelt elemi 

vas mennyiségétől függ. A vas mennyisége viszont attól függ, hogy a lenyelt vegyület 

vasszulfát, vasglukonát vagy vasfumarát. Ezek a vegyületek körülbelül 20, 30 és 12% elemi 

vasat tartalmaznak. A gyermekek számára készülő készítmények, így a gyermekeknek szánt 

multivitaminok általában tablettánként 10-18 mg elemi vasat tartalmaznak. A felnőtteknek 

készült készítmények, így a terhességi vitaminok is nagyjából 36-60 mg elemi vasat 

tartalmaznak tablettánként. A véletlen vasmérgezések gyakori előfordulása miatt az Egyesült 

Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi hatósága előírta, hogy a mérgezés veszélyének 

csökkentése érdekében a tablettánként 30 mg-nál több elemi vasat tartalmazó vaskészítményeket 

külön csomagolják. 

A vas számos sejtműködés alapvető co-faktora, képes elektronokat felvenni és leadni. Fontos 

szerepet játszik a hemoglobin, a myoglobin és minden, a citokrómok és az oxigénkötő 

molekulák működését igénylő sejtfunkcióban. Hasonlóképpen veszélyes is, mivel a sejtek 

károsítására képes szabadgyököket generál. Miután szájon át bevéve a szervezetbe került és a 

gyomor-bélrendszerből felszívódott, a szérumban lévő ferro (két vegyértékű) vas a transferrinhez 

kötődik. Az emberi szervezetben nincs a vas eltávolítására szolgáló élettani mechanizmus. A 

jelentős túladagolás után a transzferrin 100%-ban szaturálttá válik, és a felesleges vas szabad vas 

formájában felhalmozódik a szérumban. A ferro vas a felszívódás után hidrogén ionokat ad le a 

véráramba, és ezáltal átalakul ferri (három vegyértékű) vassá. A májsejtek felveszik a vasat, és 

ennek következtében szabadgyökök képződnek, ez pedig megszakítja az oxidatív foszforiláció 

folyamatát, így anaerob anyagcsere és laktátacidózis alakul ki. A vas artériás vazodilatációt és 

vénás pangást okoz, ezáltal tovább rontja az oxigénszállító képesség csökkenését, a shockot és az 

acidózist. A szabad vasról leírták azt is, hogy közvetlenül károsítja a szívizomzatot, ezáltal rontja 

a működését és hozzájárul a shock fokozódásához. A tünetek kialakulásának veszélye alacsony 

abban az esetben, ha a beteg kevesebb, mint 20 mg/kg elemi vasat nyelt le. A 20 és 60 mg/kg 

közötti vas bevétele után enyhe vagy közepes tünetek jelentkeznek, míg a 60 mg/kg feletti 

mennyiség akár halálos is lehet. 

A vastúladagolásnak klasszikusan öt stádiumát különítjük el. Az első stádiumban a közvetlen 

gastrointestinalis irritáció következtében hasi fájdalom, hányinger, véres hányás és véres 

hasmenés alakul ki. A hányás a vas lenyelése után 80 percen belül jelentkezik a tüneteket mutató 

betegek 90%-ában. Ha ezek a tünetek hat órás megfigyelés után sem jelentkeznek a 20 mg/kg-ot 

meg nem haladó mennyiségű vas lenyelése után, akkor a vasmérgezés gyanúja lényegében 

kizárható. A második, 12-24 órán át tartó stádiumban a betegek viszonylag tünetmentesek, a 

kóros vitális paraméterek és az acidosis azonban ennek ellenére jelen lehetnek. A legtöbb beteg 

állapota ezt követően rendeződik, azonban néhányan tovább lépnek a harmadik stádiumba, 

amelyre shock, acidosis, letargia, kóma, görcsök illetve cardiovascularis összeomlás jellemző. 
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Létrejöhet májelégtelenséggel, coagulopathiával valamint szív- és veseelégtelenséggel járó 

többszervi elégtelenség. A negyedik stádium a vas bevétele után 2-5 nappal alakul ki, és fő 

jellemzője a fulmináns májelégtelenség, mely a transamináz és ammónia szintek emelkedésével, 

valamint hypoglycaemiával és coagulopathiával jár. Az ötödik stádium a vas bevétele után akár 

egy hónappal is kialakulhat, ennek során a vas okozta corrosiv hatások gyógyulását kísérő 

tüneteket figyelhetünk meg. Általában pylorusvagy bél stenosis vagy bélelzáródás lép fel. 

Vas mérgezés anamnesztikus adatokkal és tünetegyüttessel (véres hányás, véres hasmenés és 

emelkedett anion réssel járó metabolikus acidózis) alátámasztott irány diagnózisa esetén a 

szérum szintje mérendő. Az esetlegesen súlyos mérgezés kivizsgálásában a 4 órával a vasbevitel 

után vett szérum vas szintek a leghasznosabbak. Súlyos mérgezés esetén        500 μg/dl feletti 

vasszintek mérhetőek, míg a 300 μg/dl alatti szintek általában az enyhe mérgezésekre 

jellemzőek. A 300 és 500 μg/dl közötti értékek a közepes súlyosságú  

esetekben fordulnak elő.                                                                                                                                                                

Azoknál a betegeknél, akik bélben oldódó vagy elhúzódó felszabadulású vastablettákat vettek 

be, hat-nyolc órával később egy második vizsgálat elvégzését is meg kell fontolni a vasszint 

ellenőrzésére. A deferoxamin beadása után vett szintek hamisan alacsonyak lehetnek, így nem 

segítenek a betegek kivizsgálásában. A teljes vaskötő kapacitás (TIBC - total iron binding 

capacity), a szérum glükóz szint és a fehérvérsejtszám nem mutat összefüggést a toxicitás 

mértékével. A gyermekeknek adott multivitaminok kivételével a legtöbb vaskészítmény 

sugárfogó és látható a röntgenfelvételeken. A vasbevétel radiológiai bizonyítékainak hiánya 

azonban nem zárja ki a vasmérgezés diagnózisát. 

A kevesebb, mint 20 mg/kg-nál kevesebb vasat bevevő, és a hat órás megfigyelés után is 

tünetmentes betegek nagy részét biztonsággal el lehet bocsátani. A tüneteket vagy 

haemodinamikai instabilitást mutató betegek esetében agresszív folyadékresuscitatiót és 

haemodinamikai támogatást kell alkalmazni. Az aktív szén nem köti meg a vasat, ezért 

használata csak abban az esetben javasolt, ha a beteg más anyagot is bevett. A teljes bélmosás 

elvégzése megfontolandó a gastrointestinalis decontamináció elősegítésére. Nagy mennyiségű 

vastabletta bevétele után a gyomorfalhoz tapadó összecsapódott rögök alakulhatnak ki, ezeket 

akár gastrotomia útján kell eltávolítani. 

A kevesebb, mint 20 mg/kg-nál kevesebb vasat bevevő, és a hat órás megfigyelés után is 

tünetmentes betegek nagy részét biztonsággal el lehet bocsátani. A tüneteket vagy 

haemodinamikai instabilitást mutató betegek esetében agresszív folyadékresuscitatiót és 

haemodinamikai támogatást kell alkalmazni. Az aktív szén nem köti meg a vasat, ezért 

használata csak abban az esetben javasolt, ha a beteg más anyagot is bevett. A teljes bélmosás 

elvégzése megfontolandó a gastrointestinalis decontamináció elősegítésére. Nagy mennyiségű 

vastabletta bevétele után a gyomorfalhoz tapadó összecsapódott rögök alakulhatnak ki, ezeket 

akár gastrotomia útján kell eltávolítani. 

 

A nehézfém mérgezések gyakorisága civilizációs ártalom része. Menedzsmentje követi az 

általános toxikológiai és a sürgősségi ellátás alapelveit. 
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III./17.4. Növényi és gombamérgezések 
 

A növényi mérgezés lehetőségének rendszerbe foglalása, a gombamérgezés formáinak 

felismerési készsége. Az elsődleges ellátás megkezdésének készsége 
 

Felismerési készség megszerzése, a kapcsolódó tünetegyüttes ismerete. Dekontaminációs 

készség és a globális toxikológiai menedzsment ismerete. 

 

A növényi mérgezések általában véletlenszerűek, megjelenésüket szezonalitás és halmozódás 

jellemzi, a leggyakrabban gombák okozzák. A mérgező gombákat főzve fogyasztják. A 

bejelentett halálos mérgezések 90%-át egyetlen faj, az Amanita phalloides (gyilkos galóca) 

okozza. A gomba azonosítása, anamnesztikus szinten nehéz, szinte gombaszakértői ismeretet 

igényel. Érdemes a gombákat toxikus vegyületeik alapján csoportosítani, melyek a következők 

lehetnek: ciklopeptidek, giromitrin, muszkarin, koprin, muszcimol/iboténsav, pszilocibin, 

gasztrointesztinális irritánsok, orellanin, allenikus norleucin és egy még nem azonosított 

miotoxin. 
 

gombamérgezés; amanita phalloides/gyilkos galóca, 
 

60 perc 
 

 

Ciklopeptid mérgezést az Amanita (galóca) nemzetségbe tartozó sok fajok, például az Amanita 

phalloides (gyilkos galóca), vagy a Lepiota (kis őzlábgomba) és a Gallerina (tőkegomba) 

nemzettségekbe tartozó gombafajok okoznak. Ezek a gombák körülbelül tizenhat különböző 

amatoxint és fallotoxint, vagyis ciklopeptidek összefoglaló néven ismert összetett molekulákat 

tartalmaznak. Az α-amanitin, az emberi mérgezéseket okozó legfontosabb méreganyag az RNS 

polimeráz II gátlása útján akadályozza az mRNS szintézist. 

A ciklopeptidek elfogyasztása után a klinikai tünetek három szakaszba oszthatóak. Az első 

szakasz a gomba elfogyasztása után 5-24 órával kezdődik, és fő jellemzői a hányinger, hányás és 

a súlyos vizes hasmenés. A második szakaszban, a gomba elfogyasztása utáni 12-36 órában a 

megfelelő szupportív kezelés mellett a betegek állapota javul. A gomba elfogyasztása után 2-6 

nappal a betegeknél elkezdődik a mérgezés harmadik szakasza, melyet leginkább a májenzim 

értékek emelkedésével, hiperbilirubinémiával és sárgasággal kísért májnekrózis jellemez. A 

májelégtelenség miatt hipoglikémia, encefalopátia, kóma alakulhat ki, és végül a beteg 

meghalhat (a kezelésben az elmúlt időszakban elért előrelépések ellenére a halálozási arány a 

leírások szerint is továbbra is eléri a 20-30%-ot). Mindezzel párhuzamosan vese- és 

hasnyálmirigy károsodás is felléphet. 

A ciklopeptid mérgezések kezelése az ABCDE-elveken nyugvó tüneti kezelésre épül. Korai 

észlelés esetén a dekontaminációnak meghatározó szerep jut. A szupportív kezelés során különös 

hangsúlyt kell helyezni az agresszív folyadékpótlásra és a megfelelő glükózellátottság 

biztosítására a normoglikémia fenntartása érdekében. Mivel az α-amanitin jelentős arányban 

bekerül az enterohepatikus körforgásba és jól kötődik az aktív szénhez, az aktív szénnel végzett 

tarrtós dekontamináció hatékony eljárás. (1 g/ttkg dózisú          2-4 óránként adott egyszeri 

adagok, illetve nazogasztrikus szondán keresztül adott folyamatos infúzióban). Bíztató 

állatkísérleti eredmények ellenére az intravénás penicillin G, vagy a szilibininkezelés nem vált 

rutinná.  Bizonytalan eredmény várható cimetidin, N-acetilcisztein, forszírozott diurézis, 

hemodialízis, plazmaferezis, cseretranszfúzió, hemofiltráció és hemoperfúzió alkalmazásától is. 

A ciklopeptid-mérgezés miatt kialakuló fulmináns májelégtelenségben szenvedő betegek 

számára a májtranszplantáció jelenti az utolsó reményt, súlyos hepatotoxicitás tüneteinek 

(encefalopátia, koagulopátia, azotémia) felléptekor fel kell venni a kapcsolatot a transzplantációs 

központtal még azelőtt, hogy a beteg állapota túl instabillá válna a szállításhoz. 

A hallucinogén szerek rajongói pszichoaktív hatásuk miatt szándékosan fogyasztják a 

varázsgombákat, melyek a pszilocibin és pszilocin nevű toxikus anyagokat tartalmaznak. Ezeket 
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a gombákat gyakran termesztik is. Ennek az az oka, hogy a spórák nem tartalmaznak 

méreganyagot, és így szabadon birtokolhatók és árusíthatók. A pszilocibin és a pszilocin a 

szerotoninra hasonlító indolszármazékok, és ezeknek a méreganyagoknak az elfogyasztása az 

LSD-hez hasonló 5-HT2 agonista hatást vált ki. Gyakori tünet a hallucináció, szorongás és 

diszfória, fizikális vizsgálat során pedig tachikardia, midriázis és tremor észlelhető. Ezek a 

betegek ritkán keresik fel a kórházat, de az orvosnál mégis jelentkező betegeknél általában csak 

megnyugtatásra és benzodiazepinek adására van szükség. Ritka esetekben leírták súlyosabb 

mellékhatások, például epilepsziás görcsök, veseelégtelenség és miokardiális infarktus fellépését 

is, bár kérdéses, hogy ezek a kizárólag a hallucinogén gombák közvetlen hatásai miatt alakultak-

e ki. 2002-ben egyetlen haláleset volt a hallucinogén gombáknak tulajdonítható, de a részleteket 

nem közölték a jelentésekben. 
 

Bár a gombamérgezés ritka, de az annak következtében kialakuló morbiditás és mortalitás 

jelentős lehet. A legtöbb halálos eset az amanitin tartalmú fajok, például az A. phalloides 

fogyasztása miatt történik. Bár a gombák azonosítása bonyolult lehet, minden erőfeszítést meg 

kell tenni, hogy mintát szerezzünk, és az elemzéshez szakértők segítségét kérjük. Ha lehetséges, 

fel kell venni a kapcsolatot a regionális mérgezési központtal és egy gombaszakértővel. Ha a 

gomba azonosítása nem lehetséges, a kezelésre vonatkozó döntéseket a klinikai kép alapján kell 

meghozni. Az egyfajta gomba elfogyasztása után kevesebb, mint három órával kezdődő tünetek 

miatt jelentkező betegeknél a mérgezés valószínűleg viszonylag jóindulatú lefolyású, kivéve 

abban az esetben, ha a tünetek tartósan fennállnak. A késői tünetekkel jelentkező összes beteget 

fel kell venni a kórházba, dekontaminációt kell alkalmazni, és szorosan meg kell figyelni a 

toxicitás esetleges kialakulása miatt 
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III./17.05. Állati mérgezések (kígyómarások, rovarcsípések)     
 

Az állatvilág szinte összes osztályában vannak olyan fajok, melyek képesek valamilyen 

betegséget vagy sérülést okozni az embereknek. Az ízeltlábúak, emlősök, tengeri állatok és 

hüllők által okozott leggyakoribb sürgősségi helyzetet, ezen belül a mérgezésket tárgyaljuk. 
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Az ízeltlábúak a gerinctelen állatok közé, az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe tartozó állatok. 

Jellemzőjük, hogy tagolt végtagjaik vannak és számos fontos osztály, például a rovarok és a 

pókalakúak tartoznak közéjük. A rovarok (Insecta) osztályába számos kis méretű, tagolt testű 

gerinctelen élőlényt sorolunk, melyeknek jól elkülöníthető feje, tora és potroha, hat lába, 

valamint általában egy vagy két pár szárnya van. A méhek, a darazsak és a hangyák mind 

rovarok. A pókalakúak (Arachnida) osztályának tagjai a pókok, a skorpiók, atkák és a 

kullancsok; ezeknek az élőlényeknek nyolc lába van, és nincsenek csápjaik. A betegek általában 

nem tudják, hogy mi a különbség a különböző ízeltlábú fajok által létrehozott szúrások és 

marások között. A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjébe tartozó rovarok a fullánkjuk 

segítségével megszúrják (vagy köznyelvi szóval megcsípik), míg a pókalakúak közé tartozó 

számos faj, például a pókok és a kullancsok állkapcsuk segítségével megmarják áldozatukat. A 

rovarok és a pókalakúak által termelt mérgek helyi és szisztémás mérgezési tüneteket vagy 

allergiás reakciókat okozhatnak, míg az emberi vérrel táplálkozó ízeltlábúak nem mérgező 

csípései gyakran különböző fertőző betegségek átadásáért felelősek. 

A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjébe tartozó rovaroknak általában igen vékony, áttetsző 

szárnyaik vannak. A rend leggyakoribb képviselői a méhek, a poszméhek, a különböző 

darázsfajok, a lódarazsak és a hangyák. Szinte az összes hártyásszárnyú termel és tárol 

valamilyen méreganyagot, és van olyan szerve (fullánkja), melynek segítségével megszúrhatja 

az áldozatát. Ezeknek a méreganyagoknak a célja a zsákmány megbénítása és esetleges 

elpusztítása. A méhek csípése miatti halálozás több, mint az összes többi állat marása és csípése 

következtében összesen. Az emberekben tapasztalt legtöbb reakció a túlérzékenységnek 

tulajdonítható, súlyossága az enyhe, helyi gyulladástól az anafilaxiás reakcióig és a keringés 

összeomlásáig terjedhet. A súlyos anafilaxiás reakció kialakulásában a méreganyag közvetlen 

hatása is szerepet játszik. 

A tűzhangya (Solenopsis invicta) óriási kolóniákban él és jól látható bolyokat épít. A tűzhangyák 

támadáskor megharapják az áldozatukat, majd rögzítik rajta az állkapcsukat. Ez után testüket a 

tengelye körül elfordítják, és egy jellegzetes ívszerű mintázat szerint több fullánkot is bejuttatnak 

áldozatuk testébe. A szúrások általában a végtagokon helyezkednek el. A szúrás lokalizált égő 

fájdalmat okoz, majd 24 órán belül egy erősen viszkető, 1-2 mm-es steril pustula alakul ki az 

érintett területen. A tűzhangya mérge 95%-ban piperidin alkaloidokat tartalmaz, és hisztamin 

felszabadulást és helyi szöveti nekrózist hoz létre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hártyásszárnyúak különböző fajai között jelentős antigén különbségek figyelhetők meg. Így ha 

valakinél esetleg túlérzékenység fejlődött ki a méhcsípéssel szemben, az illetőnél nem lép fel 

ugyanolyan reakció a darázscsípések esetén. 

A hártyásszárnyúak rendjébe tartozó rovarok csípése miatt kialakuló reakció súlyossága szerint 

lehet lokalizált, szisztémás tünetek nélkül fellépő urticaria, illetve generalizált reakció. A helyi 

reakciók közé tartozik a csípés helyén azonnal kialakuló fájdalom, égő érzés, erythema, 

melegség és a különböző súlyosságú lágyrészduzzanat. Az urticaria a jellegzetes elszórt, 

kiemelkedő kiütések vagy generalizált erythema formájában jelentkezik. Ha a beteget több 

csípés érte, hányinger és hányás is kialakulhat. A súlyos generalizált túlérzékenységi reakciók a 

csípést követően néhány percen-fél órán belül kifejlődnek. A késői reakciók 2-7 nappal később 

észlelhetők és a szérumbetegségre hasonlítanak. 

A beteg vizsgálatának során a légutak átjárhatóságának megállapítására és a szisztémás és helyi 

hyperszenzitivitásra utaló fenti tünetek keresésére kell különös hangsúlyt helyezni. 

A sürgősségi osztályon végzendő beavatkozások a betegnél kialakuló reakció típusától függenek. 

A helyi reakciókat a seb kitisztításával és az esetleg beágyazódott fullánkok eltávolításával kell 

kezelni. A méhek és időnként a darazsak fullánkja benne marad a sebben. Minél tovább van a 

fullánk a sebben, annál több méreganyag jut a szervezetbe, ezért a fullánkot a lehető 

leggyorsabban, az első alkalmas eszközzel el kell távolítani, például egy steril tűvel ki kell 

kaparni vagy csipesszel meg kell fogni. A korábbi véleményekkel ellentétben nem nő a 

méreganyagok bejutásának kockázata attól, ha a fullánkot megfogjuk egy csipesszel. Az 

enyhébb helyi reakciók szájon át adott antihisztaminokkal, hideg borogatással és 

fájdalomcsillapítókkal kezelhetők. A jelentős lokális oedemával járó súlyosabb helyi reakciók 

vagy több csípés esetén előnyös lehet a szájon át vagy parenterálisan adott szteroidok használata. 

Szükség esetén tetanusz profilaxist kell alkalmazni, és arra kell kérni a betegeket, hogy a 

figyeljék, hogy hazabocsátás után nem alakulnak-e ki szisztémás reakcióra vagy sebfertőzésre 

utaló tünetek. 

A szisztémás vagy súlyos helyi reakciók kezelésével kapcsolatosan elmondható, hogy a 

szisztémás reakcióval jelentkező betegeket 24-48 órára fel kell venni a kórházba kezelés és 

megfigyelés céljából. A helyi reakciókat mutató betegeknél az antihisztamin kezelést legalább 

24 órán át folytatni kell. Azokat a betegeknek, akik a sürgősségi osztályon szteroid kezelést 

kaptak, további 4-5 napig szájon át kell szteroidokat kapniuk otthonukban is. 

A tűzhangya csípések kezelésére nincs különleges terápiás módszer. Mint más hártyásszárnyúak 

csípése esetén, a fájdalomcsillapítók és az antihisztaminok ebben az esetben is csökkenthetik a 

fájdalmat és a viszketést. A pustulák általában néhány napon át láthatók. A másodlagosan 

fertőződő pustulákat a Staphylococcusok ellen hatásos antibiotikumokkal kell kezelni. Mint más 

hártyásszárnyúak csípésénél, a tűzhangyák esetében is igaz, hogy az allergén specifikus 

immunterápia csökkenti a későbbi szisztémás reakciók súlyosságát. 

A kullancsok, a pókok és a skorpiók tartoznak a klinikai jelentőséggel bíró és a sürgősségi 

orvosok érdeklődésére számot tartó pókalakúak közé. Minden póknak van mérge, ami  

idegméreg és feladata az áldozat megbénítása. Számos pók okozhat enyhe helyi irritációt, 

gyulladást és helyi allergiás reakciót. Két olyan pókfajta van, ami fontos a sürgősségi orvosok 

szempontjából is, az egyik a barna hegedűpók (Loxosceles reclusa), a másik a fekete özvegy 

(Latroduectus mactans). A fekete özvegy szabadon, természetes környezetben, hazánkban nem 

fordul elő. A faj nőstény egyedei kicsik, potrohuk gömbölyded formájú, sötét, fényes fekete és 

az alsó felén egy óraüveg formájú vörös vagy sárgás minta látható, ami a pók életkorának 

előrehaladtával egyre feltűnőbbé válik. 

A barna hegedűpók teste hegedű alakú, nehezen észrevehető. Az állat egyébként kicsi, színe 

barnás és nem feltűnő. Gyorsan, de rövid távot megtéve mozog, és nem sző hálót. 

A fekete özvegy mérge egy erős neurotoxin, melynek hatására a preszinaptikus 

idegvégződésekből nagy mennyiségű neurotranszmitter szabadul fel. A mérgezés következtében 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kialakuló tünetcsoport a fekete özvegy latin nevéből származó szóval laktrodektizmus néven is 

ismert, és fő jellemzője a teljes testre kiterjedő, tartós izomgörcs. A pók marása miatt fellépő 

fájdalom esetleg nem is észlelhető, de akár kifejezetten jelentős is lehet. A helyi reakció 

minimális, általában csak a csípés helyén látható némi kemény beszűrődés és kipirulás. 

Előfordulhat, hogy a tünetek nem romlanak tovább. Más esetekben a csípést követő 30-60 

percben drámai neuromuszkuláris tünetek, például izomfasciculatiók és akaratlan 

izomösszehúzódások lépnek fel, melyek a csípés helyén kezdődnek és proximális irányba 

haladnak. Az izomgörcsök ráterjedhetnek a csípő, a hát, a has és/vagy a vállak nagy izmaira is. 

A tünetek akut hasi katasztrófát, vagy ha a csípés a felső végtagon történt, angina pectorist 

utánozhatnak. A neurotranszmitterek felszabadulásával kapcsolatban egyéb tünetek, például 

fokozott izzadás, és nyálelválasztás, vizeletretenció, hányinger, gyengeség, ptosis, láz és 

fokozott légúti váladékképződés         is jelentkezhetnek. A betegek nyugtalannak, idegesnek, 

izzadtnak és időnként tachypnoésnak tűnnek. A mérgezés kapcsán gyakran észlelhető 

hypertenzió, ami akár igen súlyos is lehet. A laboratóriumi vizsgálatok során leukocytosis és 

emelkedett kreatinin foszfokináz szint (az izomgörcsök miatt) lehet kimutatható. A betegek 

általában néhány napon belül meggyógyulnak, de a leírások szerint a fájdalom egy hétig, vagy 

akár tovább is fennmaradhat. 

A barna hegedűpók mérge sebnekrózist és időnként szisztémás tüneteket okozhat. A hegedűpók 

csípések körülbelül 14%-nál írták le szisztémás tünetek jelentkezését. A barna hegedűpók 

mérgezés miatt kialakuló klinikai tünetegyüttes loxoscelizmus néven ismert. A méreg számos 

fehérjét tartalmaz, ezek közül a legfontosabb a bőrnekrózist okozó sphingomyelinase-D. A 

hegedűpók mérge közvetlen hatást fejt ki az endoteliális sejtekre, a vörösvérsejtekre és a 

vérlemezkékre is. A barna hegedűpók csípése miatt helyi bőrreakció alakul ki, ami további 

beavatkozás nélkül spontán rendeződik. A szisztémás tünetek az influenza tüneteire 

hasonlítanak, a betegek lázra, hidegrázásra, hányingerre, hányásra és ízületi fájdalomra 

panaszkodhatnak. Leírták hemolitikus anémia és társuló hemoglobinuria fellépését, ami a 

mérgezés kialakulása utáni 24 órában kezdődik. Beszámoltak thrombocytopenia, 

veseelégtelenség, disszeminált intravaszkuláris koaguláció és halál kialakulásáról is. A 

szisztémás tüneteket mutató betegeknél laboratóriumi kivizsgálás szükséges, melynek során 

teljes vérkép, koagulációs és vizeletvizsgálatot kell végezni. Súlyos mérgezések esetén a vese- és 

májfunkciós értékek meghatározása is feltétlenül indokolt. 

A pókcsípések rendszerint azokon a testrészeken találhatók, melyeken megfeszül a ruha, vagy 

ahol a pókok be tudnak jutni a beteg ruházata alá. A csípés helye leggyakrabban a láb. A barna 

hegedűpók csípése miatt fellépő fájdalom 6-8 óra alatt általában megszűnik, és a helyén sajgó 

érzés, viszketés és duzzanat marad. A csípést körülvevő ischemia miatt egy szabálytalan, lilás 

terület alakul ki, melyet egy erythemás udvar vesz körül. A lilás középpont és az erythemás 

udvar között a vazospazmus következtében egy fehér, ischemiás gyűrű lehet látható. 24-72 órán 

belül hólyagok vagy vérzéses bullák alakulhatnak ki az elváltozás közepén. Egy hét eltelte után 

az egész elváltozást var fedi, ami 2-5 hét múlva leválik és a helyén egy fekélyes terület marad. 

Az elváltozások mérete 1 és 30 cm között váltakozik. 

A feketeözvegy csípésének kezelése elsősorban az izomgörcs és a fájdalom csökkentésére 

irányul. A kábító fájdalomcsillapítók és az intravénás benzodiazepinek vagy a methocarbamol 

hasznos és a kezelés első 12 órájában indokolt lehet. A súlyos hypertensio parenterális 

antihypertenzív szerek alkalmazását teheti szükségessé. A fekete özvegy csípése ritkán shockot, 

kómát és a bénulás miatt légzési elégtelenséget is kiválthat. A csillapíthatatlan fájdalommal, 

súlyos magas vérnyomással vagy egyéb súlyos szisztémás tünetekkel jelentkező betegeket fel 

kell venni a kórházba. 

A barna hegedűpók csípés kezelése a tünetek súlyosságán és stádiumától függően változik. A 

sebeket mindig ki kell tisztítani és az elhalt szöveteket el kell távolítani. Plasztikai sebészeti 

konzíliumot kell kérni az elhalt szövetek kiterjedt eltávolítása, kivágás és a vastagbőr-plasztika 

elvégzéséhez. A helyi és szisztémás kortikoszteroid kezelésnek nem volt jelentős terápiás hatása. 

A mérgezést követően állatkísérletekben alkalmazott túlnyomásos oxigénkezelés szintén nem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bizonyult előnyösnek. 

Szerencsére csak kevés a mérges skorpiófaj. A skorpióknak többszörösen tagolt, ívelt farkuk 

van, melynek végén egy hagyma alakú farokvég látható, ebben találhatóak a méregmirigyek és a 

méregtövis. A Centruroides fajok mérge egy számos fehérjét és neurotoxint tartalmazó összetett 

keverék. A neurotoxinok a nátriumcsatornákon fejtik ki a hatásukat, melynek következtében az 

axonokon ismételt kisülések jönnek létre és             a neurotransmitterek fokozott mennyiségben 

szabadulnak fel. Mindez autonóm diszfunkcióhoz és túlzott neuromuszkuláris aktivitáshoz vezet. 

A skorpiócsípések miatt kialakuló mérgezések súlyossága az enyhe helyi irritáció és a súlyos 

szisztémás tünetegyüttes között váltakozhat. A tünetek felnőttek esetében a csípés után 5 órával, 

gyermekek esetében 30 perccel érik el teljes intenzitásukat, és ellenméreg adása nélkül 9-30 óra 

alatt fokozatosan javulnak. A délnyugati államokban bekövetkező legtöbb skorpiócsípés a 

méhcsípés miatt fellépő helyi allergiás reakcióhoz hasonlít. A kezelés célja az általános 

szupportív terápia, melynek keretében hideg borogatást, antihisztaminokat és 

fájdalomcsillapítókat alkalmazunk. 

A kullancsok a pókszabásúak rendjébe tartozó élőlények, melyek két csoportba,             a 

kullancsfélék (Ixodidae) és az óvantagfélék (Argasidae) rendjébe sorolhatók.                A 

kullancsfélék testének egy részét egy kemény pajzs, más néven vértlemez fedi. A kullancsok 

vérszívó lények, melyeknek három egyedfejlődési alakjuk van, a lárvák,          a nimfák és a 

kifejlett állatok. Az emberi betegségek a kullancscsípés során átadott mikroorganizmusok miatt 

alakulnak ki. Az Ixodes scapularis, az a kullancsfaj, amely a Lyme-betegség, a babesiosis, és a 

humán granulocytás ehrlichiosis (HGE) terjesztője. A Dermacentor variabilis a szikláshegységi 

foltos láz kórokozójának vektora. 

A kullancs paralízis a világ különböző pontjain élő számos kullancsfajjal kapcsolatba hozható 

akut, petyhüdt bénulás, amely a kifejlett kullancs csípése után általában 5-6 nappal alakul ki. A 

csípés legtöbb esetben a fejen vagy a nyakon található és a gyermekeket gyakrabban érinti. A 

bénulás felszálló jellegű, szimmetrikus és petyhüdt, és a mély ínreflexek eltűnése kíséri. A beteg 

testének alapos átvizsgálásával meg kell keresni, majd el kell távolítani a kullancsot, ez a tünetek 

gyors, néhány órán vagy legfeljebb néhány napon belüli megszűnését eredményezi. Úgy 

gondoljuk, hogy a bénulás a vérszívás ideje alatt a kullancs nyálába kiválasztott neurotoxin miatt 

alakul ki, amely gátolja az acetilkolin felszabadulását a neuromuszkuláris junkcióban, és ezáltal 

a botulinus toxin hatásához hasonló tüneteket hoz létre. 

A kullancscsípés miatt a sürgősségi osztályon jelentkező betegek vagy segítséget kérnek a 

kullancs eltávolításához, vagy aggódnak a jelenleg tünetmentes kullancscsípéssel esetleg átvitt 

fertőző betegségek illetve a kullancs bent maradt szájszerve által okozott helyi reakció miatt. A 

kullancscsípés miatt kialakuló helyi reakció hasonlít a többi rovarcsípésre, vagyis egy kis 

viszkető göb alakul ki, melyet egyes esetekben erythema vagy induráció vehet körül. A kezelés 

tüneti. A kullancs részleges eltávolítása, és ezáltal a kullancs szájszervének bennmaradása 

idegentest reakciót okozhat, mely akár hónapokon át fennmaradó granuloma kialakulásához 

vezethet. A bent maradt szájszerveket lehetőség szerint el kell távolítani, de mindez nem hozható 

kapcsolatba a Lyme-betegség átvitelének kockázatával. 

Ha az egész kullancs bent maradt a beteg testében, akkor az állatot oly módon kell eltávolítani, 

hogy a csipesszel a bőrhöz lehető legközelebb megfogjuk, majd egy finom, de határozott, felfelé 

irányuló mozdulat segítségével kirántjuk. El kell kerülni az állat testének összeroppantását vagy 

összepréselését, hogy a fertőzött nyál ne kerülhessen át a sebbe. Az irodalomban több tucat 

módszert leírtak a kullancsok eltávolítására, például a körömlakk és a vazelin használatát, a 

kullancs testének megégetését egy forró gyufával, és az izopropil alkohol alkalmazását. A fenti 

módszerek egyike sem bizonyult hatékonyabbnak a csipesznél. A kicsi, nimfa stádiumban lévő 

kullancsok eltávolításánál számos, a kereskedelmi forgalomban elérhető kullancseltávolító 

eszköz előnyösebbnek bizonyult a csipesznél. Beszámoltak sikeres kullancseltávolításról azt 

követően is, hogy     5 percre 2%-os viszkózus lidokain krémet kentek a kullancsra, majd ezt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

követően a kullancsot egyszerűen letörölték a beteg bőréről. 

Nem javasolt a kullancsok által átvitt betegségek elleni rutinszerű profilaktikus antibiotikus 

kezelés, mivel a Lyme-betegség és a sziklás hegységi foltos láz kialakulásának veszélye igen 

alacsony. Sok orvos azonban sokkal hajlamosabb elkezdeni a profilaktikus kezelést abban az 

esetben, ha a beteget Ixodes scapularis csípte meg, különösen, ha az illető terhes és a Lyme-

kórra nézve endémiás területen érte a kullancscsípés. A kullancscsípés után kialakuló fertőzések 

kockázata annál magasabb, minél tovább marad a kullancs a betegben. Kísérleti körülmények 

között csak nagyon kevés állat kapott Lyme-betegséget, ha a kullancs 24 óránál rövidebb ideig 

volt benne, míg a 72 óráig vagy annál hosszabb ideig bent maradó élősködők esetén a 

betegségek átvitele sokkal gyakoribb volt. Ha valaki úgy dönt, hogy azokban az esetekben, 

amikor a kullancs 48-72 órán át a betegben maradt, antibiotikus profilaxist indít, akkor az 

ajánlások szerint 10 napon keresztül amoxicillint vagy doxycyclint kell adni (nem terhes, felnőtt 

betegeknek). 

A betegek 1%-a állatok harapása miatt jelentkezik sürgősségi osztályon. A leggyakoribb 

állatharapásos sérülést a kutyák és a macskák okozzák. Az állatok harapásához két jelentős 

kórélettani folyamat kapcsolódik. Az első az állatok foga, állkapcsa vagy karmai által kifejezett 

erők miatti trauma, Második, a harapások gyakori következményei a fertőzések, mivel az állatok 

szájában és mancsain igen sok mikroorganizmus él. A kutyák szájában élő gyakori patogén 

baktériumok a Pasteurella canis, a Staphylococcus aureus, a különböző Streptococcus fajok és 

számos anaerob baktériumfaj. Ha a macska vagy kutya harapása után kevesebb, mint 8 órán 

belül jelentkezik a sebfertőzés, akkor a legvalószínűbb kórokozó a Pasteurella. A macskák a 

harapás során közismerten inkább szúrt és nem szakított sebeket okoznak. A macskák vékony, 

hegyes fogai könnyen áthatolnak az ínhüvelyeken, ízületeken vagy a csontokon, emiatt a 

tenosynovitis, szeptikus arthritis vagy az osteomyelitis kockázata jelentősen megnő. A macskák 

szájában a kutyákéhoz hasonló patogéneket találunk, de náluk a legjelentősebb faj a Pasteurella 

multocida. 

A sürgősségi osztályon állatharapás miatt jelentkező betegeknél azonnal ellenőrizni kell, hogy 

mutatnak-e életjelenségeket, illetve a sérülésük életet veszélyeztető-e, különösen, ha az áldozat 

gyermek, vagy a harapás egy nagy állattól származik. Az állatharapások kezelésének számos 

közös jellemzője van. Először is seb vizsgálata során a kórtörténetre vonatkozó kérdéseket is fel 

kell tenni, így rá kell kérdezni a támadó állat fajtájára, a sérülés időpontjára, a beteg tetanusszal 

szembeni immunizálására és az olyan betegségekre, melyek növelik a későbbi fertőzések 

kockázatát. 

A „verekedéses harapások” általában a metacarpo-phalangeális ízületek dorzális felszínén 

keletkeznek és időnként kifejezetten ártalmatlannak is tűnhetnek. A kéz vizsgálata általában 

kinyújtott ujjak mellett történik, így az esetleges extenzor ín sérülés vagy intrakapszuláris 

penetráló sérülés nem látható azon a területen, ami a verekedés során veszélyeztetett volt. Az 

emberi harapások miatt kialakuló penetráló ízületi vagy ínsérülések gyanúja esetén kézsebészeti 

konzíliumot kell kérni. A lágyrészekről röntgen felvételt kell készíteni az esetleg bent maradt 

idegentestek kimutatására. 

 

Ellátás a sürgősségi osztályon 

 

A kutya, macska és emberi harapások kezelésének alapelvei megegyeznek (131.6 táblázat), és 

céljuk a fertőzésveszély csökkentése, a hegképződés mérséklése és a funkció visszanyerésének 

elősegítése. 

A végtagokon található sebeket lehetőség szerint a sérülést követő 6-8 órán belül zárni kell. Az 

arc, a nyak és a fej sebeit bőséges vérellátásuk miatt később is lehet zárni. A szúrt és kis sebek 

kifejezetten veszélyeztetettek a fertőzések kialakulásának szempontjából, ezért a legtöbb esetben 

nyitva kell hagyni. A tátongó és kiterjedt sebek széleit lazán össze lehet húzni. Ezeket a sebeket 

elsősorban kozmetikai okokból kell zárni. Számos vizsgálatot végeztek az emlősök által okozott 

harapásos sebekben kialakuló fertőzések gyakoriságának megállapítására a primer zárás után, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezek eredményei ellentmondóak voltak. Az emlősök harapása után kialakuló szakításos 

sérülések után primer sebzáráson áteső betegeknél kialakuló fertőzések száma általánosságban 

csak enyhén magasabb, mint a szokásos módon összevarrt sebek esetén. A veszélyeztetett sebek 

esetén antibiotikus védelem javasolt. 

A turizmus fejlődésével a tengeri állatokkal történő találkozások már egyáltalán nem tekinthetők 

szokatlannak. Számos tengeri állatnál kialakult olyan védekezési és támadási rendszer, mely az 

emberekkel történő véletlen találkozás esetén mérgezést okozhat. Szerencsére a legtöbb ilyen 

mérgezés nem életveszélyes, és általában csak enyhe kontakt dermatitis formájában jelentkezik. 

A tengeri állatokkal történő találkozásoknak a különleges jellemzője az, hogy a mérgezést 

általában jelentős fizikai trauma kíséri. A sérülés tünetei elfedhetik a mérgezés tüneteit és 

hozzájárulhatnak a mérgezés miatti morbiditáshoz és mortalitáshoz. 

Csalánozók törzse (Cnidaria) A mérgezések kialakulásáért leggyakrabban felelőssé tehető 

gerinctelenek a medúzák és a tüskésbőrűek (Echinodermata), például a tengeri sünök. A 

csalánozók törzsébe (Cnidaria) tartozó állatok három osztályra oszthatók: 

● Hidraállatok (Hydrozoa) – (hidrák, tűzkorall, portugál gálya) 

● Kehelyállatok (Schyphozoa) – (valódi medúzák) 

● Virágállatok (Anthozoa) – (tengeri rózsák) 

A csalánozók csalánsejtjeik (nematocisztáik) segítségével mérgezik meg áldozatukat. Ezek 

méreg tartalmú szervecskék a csalánsejteknek (cnidocitáknak) nevezett specializált 

hámsejtekben találhatók. A csalánsejtek az állat szája körül és tapogatói mentén helyezkednek 

el. A csalánozók mérge fajonként változik. Általában hőre érzékeny polipeptidekből épül fel, 

melyeket a proteolitikus szerek képesek lebontani. Az elképzelések szerint ez a méreg a nátrium 

pumpa gátlása útján destabilizálja a sejtek membránját. Egyéb hatásai közé a hemolízis, az 

izombénulás, kardiotoxicitás és a bőrnekrózis tartozik. A hidraállatok osztályába tartoznak a 

hidrák és a csípős korallok, mindkettő különböző fokú kontakt dermatitist okoz, de leírták hámló 

kiütések, erythema multiforme és anafilaxia fellépését is. 

A portugál gálya csípése azonnal súlyos fájdalmat okoz, majd sorokba rendezett papuláknak 

vagy gyöngysorszerű sávoknak tűnő bőrelváltozások alakulnak ki. A kiütéseknek két órán belül 

erythemás kerete lesz, ami 24 órán át fennmarad. Az egész szervezetet érintő reakció tünetei a 

hányinger, hányás, fejfájás, izomfájdalom, légzészavar, keringési- és légzési elégtelenség, akut 

veseelégtelenség, anafilaxia és halál. 

A kezelést a beteg stabilizálásával és szupportív kezeléssel kell kezdeni, és meg kell előzni a 

méreggel történő további érintkezést. Az érintett bőrfelületet a helyszínen, tengervízzel vagy 

lehetőség szerint fiziológiás sóoldattal kell lemosni, édesvizet nem szabad használni, mivel az 

ozmolaritás különbsége miatt csalánsejtekből további méreg szabadulhat fel. Ezután a méreg 

semlegesítéséhez a bőrfelületet 5%-os ecetsavval (ecettel) kell leöblíteni. Ha ecetsav nem áll 

rendelkezésre, helyette izopropil alkoholt és papaint (húspuhító fűszerkeverék) is lehet 

használni. A továbbra is ottmaradó tapogatókat ezután borotvahab segítségével le kell borotválni 

vagy kaparni. A helyi reakciók kezelésére érzéstelenítő kenőcsöket, antihisztamin krémeket vagy 

szteroid készítményeket lehet használni. Szükség esetén tetanusz profilaxist kell adni. A 

fájdalom csillapítására orális vagy parenterális kábító fájdalomcsillapítók adandók. A 

profilaktikus antibiotikumok alkalmazása szükségtelen. Ha a beteg tüneteihez hozzájárulnak 

allergiás mechanizmusok is, orális antihisztaminok és szteroidok hatásosak lehetnek. 

A csalánozók közé számos medúzafaj tartozik, ezek közül néhány kifejezetten veszélyes az 

emberekre. A legtöbb medúzacsípés esetén a tünetek lokalizált fájdalomra és 24 órán belül 

spontán megszűnő kiütésre korlátozódnak. A több szervet érintő reakciók a Chironex, Carbdeid, 

és Physalia fajok csípés után szoktak leginkább kialakulni. A lehetséges gasztrointesztinális 

tünetek a hányinger, hányás és a hasmenés. Az esetleges neurológiai tünetek közé a fejfájás, 

általános rossz közérzet, zavartság, delírium, kóma, görcsök, paresthesiák és bénulás sorolhatók. 

A kardiopulmonális hatások közé a ritmuszavarok, alacsony vérnyomás, keringési elégtelenség, 

légzészavar, bronchospazmus, gégeoedema és légzési elégtelenség vagy légzésleállás tartoznak. 

A Carybdeid medúza miatti mérgezések esetén kifejezett izom- és vázrendszeri tünetek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izomfájdalmak, görcsös fájdalmak, izomgörcsök és bénulások lépnek fel. A csalánozó csípések 

miatt kialakuló súlyos megbetegedések kezelésének célja az életműködések stabilizálása. A 

légútbiztosításhoz korai endotracheális intubálásra lehet szükség. Az életet fenyegető tünetek 

kezelése után a lehető legkorábban meg kell kezdeti a méreganyag eltávolítását. Ha a baleset 

helyszínén nem állnak rendelkezésre a dekontaminációhoz szükséges eszközök, a bőrfelületet le 

kell mosni tengervízzel, sóoldattal vagy egy erős vízsugárral el kell távolítani a csalánsejteket. A 

tengervíz használata esetén alacsonyabb az esélye annak, hogy az ottmaradó csalánsejtekből 

felszabadul a méreganyag. A méreganyag eltávolításához nagy mennyiségű ecetet, 

szódabikarbonát vagy higított (¼-es erősségű) háztartási ammóniát kell használni. Bizonyítékok 

vannak arra nézve, hogy az izopropil alkohol miatt a méreggel még teli csalánsejtekből 

felszabadul a méreganyag,, ezért ez már nem az általánosan használt és javasolt módszer a 

méreg eltávolítására. Az ecetet és az ammóniát nedves borogatások segítségével folyamatosan 

kell használni. A húspuhító fűszersóból vagy papajából készült paszta a beszámolók szerint 

jelentősen csökkentette a medúzacsípések miatt kialakuló fájdalmat. 

A méreg eltávolítása után az összes ott maradt tapogatót el kell távolítani. Ezt borotvahab vagy 

szódabikarbónából készült pép és borotva segítségével, vagy a sérülés helyén homokból és 

tengervízből készült pép és egy kagyló vagy műanyaglap (pl. hitelkártya) segítségével lehet 

megtenni. Számos tengeri élőlény, így a medúzák csípése esetén is csökkenti a fájdalmat az, ha 

az érintett testrészt 40-41 °C-os vízbe mártjuk. Mivel a medúzák kémiailag fehérjékből álló 

méreganyagai hőre érzékenyek, a meleg vízbe merítés során a hő eljuthat a bőr mélyebb 

rétegeibe és inaktívvá teheti a mérget. A kisebb helyi reakciók esetén előnyös lehet lidokain 

tartalmú helyi érzéstelenítő kenőcsök és spray-k használata. A hidrokortizon krém vagy folyadék 

(1%) naponta kétszeri használatával a bőrreakciók csökkenhetnek. A szisztémás tüneteket nem 

mutató betegeket el lehet bocsátani, de otthonra szájon át szedhető fájdalomcsillapítókat és 

gyulladásgátlókat kell felírni számukra a fájdalom csillapítására, és antihisztaminokat az 

allergiás reakció csökkentésére. 

A tengeri rózsák egy helyben ülő, színes állatok, melyek gyakran sekély vizekben és 

árterületeken találhatók meg. Csalánsejtekkel rendelkező tapogatóik vannak, melyek az 

embereknél és a halaknál is mérges csípéseket okozhatnak. A mérges csípések miatt sápadt 

közepű, a szélein pedig erythemás vagy petechiás kiütés alakul ki. Ezt fokozódó oedema és 

véraláfutás követi. A legtöbb elváltozás 48 órán belül spontán eltűnik. A súlyosabb csípések 

miatt vezikulumok képződhetnek, amelyek végül tályogokká, heggé és hyperpigmentációvá 

alakulhatnak. 

 

Tengeri sünök A tengeri sünök nem rögzített tüskésbőrűek, melyeket számos szabálytalan 

tüskét tartalmazó kemény héj borít, némelyik faj tüskéiben van méreganyag, másokban nincs. A 

mérget nem tartalmazó tüskékkel rendelkező tengeri sün fajoknak állkapocsszerű fogószerveik 

vannak, melyek a méreg bejuttatására szolgálnak. A tüskék törékenyek, és az állatot kézbe fogva 

könnyen letörnek, ezzel tovább bonyolítva a sebek kezelését. A tengeri sünök mérgeit még nem 

sorolták be kémiailag, de mint a több tengeri állat mérge, ezek is hőérzékeny, magas 

molekulasúlyú toxinokat, többek között szteroid glikozidokat, hemolizineket, proteázokat, 

szerotonin és kolinerg anyagokat tartalmaznak. A tengeri sünök csípése esetén jelentkező 

reakcióknak két fő típusa van. Az első az azonnali helyi reakció, ami általában égő fájdalom, 

duzzanat és kiütés formájában jelentkezik. A tüskék egy kékesfekete festékanyagot 

tartalmaznak, ami a sebet is megfestheti, de ennek nincsen klinikai jelentősége. A kezelés 

lényege a meleg vízbe merítés és az sebben maradt tüskék eltávolítása. Ezt óvatosan kell 

megtenni, mivel a tüskék igen törékenyek és beletörhetnek a sebbe. A sebet ezután gondosan ki 

kell öblíteni. Profilaktikus antibiotikus kezelés általában nem szükséges. Néha másodlagos késő 

reakciók is észlelhetők. Ez kemény beszűrődéssel, duzzanattal, csonterózióval és 

granulomaképződéssel jelentkezik. A kezelés antibiotikumok és kortikoszteroidok adását jelenti. 

A ráják az emberi megbetegedésekben szerepet játszó leggyakoribb mérgező halak. A ráják a 

tenger fenekén élő általában békés állatok, és az emberek elleni támadások leggyakrabban úgy 

történnek, hogy az úszók rálépnek a homokba temetett rájákra. Ilyenkor az állat védekezésként 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odacsapja a tüskés farkát. A tüskék fűrészfogszerűek és visszakanyarodó hegyűek, emiatt súlyos 

szakított és szúrt sebek alakulhatnak ki. A legtöbb seb az alsó végtagokon található. A tüskéket 

számos mérgező vegyületből, többek között foszfodiészterázokból, 58-nukleozidázból, és 

szerotoninból álló hőre érzékeny méreg borítja. A mérgező csípés azonnali, igen erős fájdalmat 

okoz, melynek intenzitása jelentősen meghaladja azt, ami önmagában a seb alapján várható 

lenne. A fájdalom körülbelül 90 perc múlva éri el a maximális erősségét. Az egész szervezetet 

érintő tünetek a gyengeség, hányinger, izomgörcsök, hányás, perifériás vazokonstrikció, 

szívritmuszavarok, légzésdepresszió, görcsök és kóma. 

Az életveszély elhárítása után a kezelés legfontosabb célja a fájdalom csökkentése, a méreg 

neutralizálása és a seb ellátása. A sebet először hideg fiziológiás sóoldattal kell kiöblíteni, így 

kimossuk a még ott lévő méreganyagokat és az emiatt kialakuló vazokonstrikció megelőzi a 

méreg további felszívódását. Az érintett területet ezután forró (akár 39,5 °C-os) vízbe kell 

meríteni 30-90 percre, ami elősegíti a méreganyag lebomlását és jelentősen csökkenti a beteg 

fájdalmát. Parenterális kábító fájdalomcsillapítók alkalmazása gyakran szükséges. Ha felmerül 

annak gyanúja, hogy a sebben a tüskék vagy a burok darabjai maradhattak vissza, a sebet el kell 

érzésteleníteni, fel kell tárni és az ott maradt idegen testeket és elhalt szövetdarabokat el kell 

távolítani. A bennmaradt idegentestek a natív röntgenfelvételeken is láthatók lehetnek. Helyi 

vagy regionális érzéstelenítés után a meleg vízbe merítést óvatosan kell alkalmazni, vagy esetleg 

el kell kerülni, mivel ilyenkor fennáll az égés kockázata. Szükség esetén tetanusz profilaxis 

adandó. A fertőzés kockázata miatt a sebet nem szabad azonnal zárni. A sebben maradt 

idegentestek esetén illetve immunkompromitált betegeknél profilaktikus antibiotikus kezelést, 

például ciprofloxacint, doxycyclint vagy trimethoprim-sulfamethoxazolt kell kezdeni. 

A kígyómarás miatti halálozás ritka. A gödörkésarcú viperákat (Crotalidae) háromszög alakú 

fejük, ellipszis alakú pupilláik és egy sorba rendezett farok alatti pikkelyeik alapján lehet 

elkülöníteni a többi fajtól. Vannak infravörös sugárzás érzékelésére alkalmas gödröcskéik is, 

innen kapták a „gödröskésarcú” nevet. A gödröcskék segítségével képesek meghatározni az 

áldozatuk helyzetét és irányítani a támadásuk irányát. 

A vipera marása után a betegeknél kialakuló kórélettani változások a kígyó fajától, tápláltsági 

állapotától és korától függően változnak. A szövődmények nagy részéért felelős leggyakoribb 

problémát a szövetkárosodás jelenti. Lehetetlen pontosan megjósolni annak a helyi szöveti 

károsodásnak a mértékét, ami az adott betegnél a kígyó marása után fellép. A kígyók mérgéből 

számos enzimet izoláltak. Az összes enzim hatása a méreg behatolási kapujaként szolgáló szövet 

egy-egy adott összetevőjének lebontására irányul, ezzel a méreg továbbhaladhat az áldozat 

testének szöveteiben. A halál leggyakoribb oka az alvadási zavar. A kígyómérgek bonyolult 

összetételüknek köszönhetően több ponton is meg tudják szakítani a véralvadás folyamatát. 

A klinikai tünetek súlyossága a tünetmentesség és a keringési- és légzési elégtelenség és a halál 

között váltakozhat. Becslések szerint a kígyómarások akár 20%-ban is előfordulhat, hogy nem 

kerül méreganyag az áldozat szervezetébe (száraz kígyómarás).  Az első panasz általában a 

fájdalom. A mérgező kígyómarás után általában megkezdődik a szövetek duzzadása. Cyanosis 

után szöveti nekrózis alakul ki, és az érintett területek felett hólyagok képződnek. A közvetlen 

szöveti károsodás mellett rhabdmyolysis, hányinger, hányás és fokozott verejtékezés lehet 

észlelhető. A kígyómarások következtében három különböző típusú alvadási zavar alakulhat ki: 

a méreg indukált thrombocytopenia, fibrinolysis és disszeminált intravaszkuláris koaguláció. A 

véralvadási zavar petechia, gasztrointesztinális vérzés, orrvérzés, véres köpet illetve a sebekből 

és a vérvételi helyekről észlelt vérzés formájában jelentkezhet. 

A kígyómarásban szenvedő betegek megfelelő kimenetelének biztosításához a legfontosabb 

teendő az immobilizálás és a beteg gyors szállítása egy olyan központba, ahol jól képzett 

szakemberek folytathatják a kivizsgálását. Nem szükséges azonosítani a kígyót, és a mentést 

végzőknek nem szabad kockáztatniuk azt, hogy őket is megmarja a kígyó, amikor megpróbálják 

megfogni. Tilos érkötőket felhelyezni, a sebet kivágni, kiszívni, abból szövetdarabot kitépni, 

lefagyasztani, melegíteni, elektromos kezelést alkalmazni vagy a sebet kivágni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marás helyét óvatosan ki kell mosni. A beteg érkezése után nem sokkal több ponton le kell 

mérni az érintett végtag körfogatát, majd ezt a neurovaszkuláris ellenőrzéssel egy időben 

óránként meg kell ismételni a duzzanat csökkenéséig. A megmart végtagot egy párnázott sín 

segítségével rögzíteni kell, majd egy rugalmas kötéssel a disztális irányból a proximális irányba 

finoman, de határozottan be kell pólyázni. A végtagot a szív szintje fölé kell emelni. 

A harmadik folyadéktérbe történő folyadékvesztés, hányás, vérzés és a vazovagális hatások miatt 

hypotensio alakulhat ki. Ezeknél a betegeknél azonnal, még az ellenméreg beadása előtt el kell 

kezdeni a krisztalloidok adását. A fájdalom csillapításához általában intravénás opioidok adására 

van szükség. A profilaktikus antibiotikus és szteroid kezelés nem javasolt. A fasciotomia 

elvégzése mindaddig nem szükséges, amíg az izomkompartment nyomásának ellenmérgek adása 

mellett sem csökkenő emelkedését nem észlelik. A kígyómarás miatt érintett végtagok 

klinikailag ugyanúgy néznek ki, mint a kompartment szindrómában szenvedő betegek végtagjai. 

A kígyómarás áldozatainál duzzanat, feszes bőr, érzékenység, paresthesiák, és passzív 

mozgatásra jelentkező fájdalom lép fel a helyi gyulladásos reakció és nem pedig a kompartment 

szindróma következtében. Állatokban végzett kontrollált vizsgálatok során kimutatták, hogy a 

kígyómarás után csak nagyon ritkán szükséges a fasciotomia elvégzése, és az akár a 

szövődmények számának szaporodásához is vezethet. A kígyóméreg befecskendezése után 

beadott ellenméreg csökkenti a kompartmentek nyomásának emelkedését és megtartja az 

izomfunkciót. 

Jelenleg két ellenméreg létezik viperák marása miatt kialakuló állapotok kezelésére: a lóból 

származó polivalens IgG és a birkából származó polivalens Fab immunglobulin fragmentumok. 

A legnehezebb döntéseket akkor kell meghozni a kígyómarás áldozatait kezelő orvosoknak, 

amikor az ellenméreg beadása válik szükségessé. Mivel az ellenmérgek használata esetén 

anafilaxia és szérumbetegség léphet fel (ez a Fab esetén ritkább), a betegre leselkedő veszélyeket 

össze kell vetni a lehetséges előnyökkel. Az ellenméreg kezelés fő indikációi a következők: 

1. A duzzanat gyors progressziója 

2. Jelentős véralvadási zavar 

3. Keringési- és légzési elégtelenség 

Próbálkozások történtek a tünetek számszerűsítésére. Általánosságban elmondható, hogy az első 

1-2 órában a végtag disztális 25%-át érintő duzzanat, a thrombocytaszám vagy a fibrinogén szint 

10%-ot meghaladó csökkenése a normális szinthez képest az ellenméreg kezelés indikációját 

jelenti. A tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket mutató betegeknek nem kell ellenmérget adni. 

A négy órás megfigyelés után változatlanul tünetmentes és normális véralvadási eredményekkel 

(fibrinogén, fibrin degradációs termékek, throbocytaszám, prothrombin idő és parciális 

thromboplasztin idő) rendelkező betegeket haza lehet engedni. A tüneteket mutató betegeknél 

végig kell gondolni a kórházi felvétel szükségességét és meg kell állapítani, hogy szükség van-e 

ellenmérgek adására. 
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III./17.6. Vegyszermérgezések 
 

A vegyszer okozta mérgezések sürgısségi hangsúlyának megismerése, az ellátás alapjainak, 
hangsúlyainak ismerete. A sürgısségi menedzsment egységes voltának igazolása. 
 
A felismerés és a közvetlen életmentés, illetve az abban való szerepvállalás. Halmozott 
elıfordulás esetén folyamat- és szerepismeret. 
 
A vegyszerek okozta mérgezések, a társadalom ipari robbanása óta lényegesen gyakoribbá váltak, 
az alkimistáktól az ipari mérető, egész életünket átható kemikáliákig vezetı út a vegyszerek 
okozta mérgezés lehetıségét a mindennapok veszélyévé tette. Az ipari katasztrófákon túl, külön 
említendı a vegyszerekkel való, terrorizmushoz köthetı, visszaélés, ami a XXI. századi 
társadalmak velejárója. Jelen helyzetben egy, a mai napig gyakori háztartási, egyebekben, 
terrorizmusban is felhasznált mérgezésen keresztül mutatjuk meg a sürgısségi orvostan, ezen 
belül a toxikológia egységes szemléletét. 
 
marószer mérgezés; inhalációs mérgezés; háztartási mérgezések; terror 
 
60 perc 
 
A marószerek kórélettani hatása 
Inhalációs mérgezés hangsúlyai, tünettani 
Állapotstabilizálás 
Diagnosztika 
Specifikus kezelés lehetıségei 
 
A marószerek olyan kémiai vagy biológiai méreganyagok, melyek kémiai tulajdonságaik miatt 
képesek szöveti károsodást okozni a velük történt érintkezés esetén. A marószerek legismertebb 
fajtái a savak és a lúgok. A marószerek a kereskedelemben számos formában kaphatók és a 
háztartási tisztítószerekben is gyakoriak. A leggyakoribb lúgok az ammónia, a kalcium hidroxid, a 
nátrium hidroxid és a háztartási keményítı, a bejelentések szerint ez utóbbi okozza a legtöbb 
háztartási marószer mérgezést. A gyakran használt savak közé a kénsav, a sósav és a fluorsav 
tartozik. A fluorsav az egyetlen olyan marószer, amely képes súlyos szisztémás mérgezést és 
szívritmuszavart is okozni. Ennek oka az, hogy ez az anyag megköti a kalciumot és a 
magnéziumot, illetve a káliumszint emelkedését okozza. 
A savak és a lúgok károsító hatásukat a protonok felvétele és leadása útján fejtik ki. Általános 
toxikológiai megközelítésnek megfelelıen ebben a mérgezéscsoportban is a szövetekbe történı 
behatolás útja, az érintkezés idıtartama, a mérgezést okozó marószer mennyisége, és – 
amennyiben a beteg lenyeli a marószert – a gyomorban található étel mennyisége és a hányás 
esetleges fellépése határozza meg a mérgezés súlyosságát. A savak és a lúgok által okozott 
sérülések jellege némiképpen különbözik, bár van átfedés az általuk okozott károsodások között. 
A lúgok általában kollikvációs nekrózist okoznak, és ebben a folyamatban az elszappanosodás és 
a fehérjék szétesése lehetıvé teszi, hogy a marószer áthaladjon a szövetrétegeken. A savak a 
koagulációs nekrózisnak nevezett folyamaton keresztül fejtik ki károsító hatásukat, melynek során 
a károsodott szövet legfelsıbb rétegébıl egy kemény, bırszerő var képzıdik, ami 
megakadályozza, hogy az anyag a mélyebb szövetrétegekbe is eljusson. A savak felszívódásuk és 
a teljes szervezetbe történı szétoszlásuk után egyéb szerveket, például a lépet, a májat, az 
epevezetékeket és a hasnyálmirigyet is károsíthatják. 
Külön említendı az inhalációs expozíció – egyebekben terrorizmus preferált mérgezési formája – 
ahol elsıdlegesen a betegek felsı légúti irritációjával, mellkasi fájdalommal, stridorral, 
rekedtséggel, afóniával, diszpnoéval, bronchospazmussal és légzészavarral kell, mint tünettel, 
számolnunk. 
A diagnózis felállításában a gyors fókuszált ABCDE elvő vizsgálatnak és az anamnézisnek a 
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szerepe meghatározó. 
A kezelés elsı lépése – a sürgısségi ABCDE elveknek megfelelteve - a szabad légutak biztosítása 
és a hemodinamikai paraméterek stabilizálása. Az inhalációs vagy orális mérgezésben szenvedı 
betegeknél vénát kell biztosítani, hogy a keringés esetleges gyors összeomlása esetén a kezelés 
ezen át biztosítható legyen. 
Inhalációs mérgezés esetén is jelentkezhet az arc, a száj, garat, felsı légutak lokális sérülése. A 
marószerek inhalációja egyedülálló abból a szempontból, hogy ebben az esetben lehet 
semlegesítı szereket használni. A semlegesítı szerek és a marószerek együtt exoterm reakciót és 
bıséges gázképzıdést hoznak létre. A marószerek inhalációs bevitele során azonban viszonylag 
kevés anyag jut a légzırendszerbe és nagy felületen terjed szét, ezért a maró savak miatt 
bekövetkezett inhalációs mérgezések az azt semlegesítı nátrium-bikarbonátot tartalmazó 
porlasztott aeroszollal kezelhetık. 3 ml 8,4%-os nátrium bikarbonát-oldatot és 2 ml fiziológiás 
sóoldatot vagy vizet összekeverve tudunk ilyen porlasztható bikarbonát oldatot készíteni. Az alsó 
légutak érintettségére utaló tüneteket mutató betegeknek oxigént kell adni. A bronchospazmust 
bronchodilatátorok segítségével kell kezelni. Légzési elégtelenség esetén a korai invazív 
lélegeztetésnek meghatározó a szerepe. A tüdıkárosodás mértékének megítélésében a 
funkcionális mutatókon túl magasabb modalitású képalkotó vizsgálatnak (CT) és az 
endoszkópiának van meghatározó szerepe. Ha az inhalációs expozíció során felmerül a 
gasztrointesztinális érintettség lehetısége is az endoszkópia ebben a relációban is meghatározó 
szerepet kap. 
Enterális sérülés esetén a kortikoszteroid kezelés bizonyítottan csökkenti a szőkületek 
kialakulásának veszélyét IIb súlyosságú sérülésekkel rendelkezı betegeknél, de az ennél 
súlyosabb sérülések esetén nem hatásos. A légzési elégtelenség kezelésében a szteroid hatása nem 
igazolt. 
 
A marószermérgezés az egyik leggyakoribb véletlen, balesetszerő mérgezésforma, egyben a 
leggyakoribb háztartási mérgezés.  Kialakulásában a tárolás elégtelensége, a különbözı oldatok 
hatásának nem ismerete egyaránt szerepet játszik. Az anyag minısége és mennyisége, valamint a 
behatás tartama és útja egyaránt meghatározó a mérgezés kimenetele szempontjából. 
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III./17.7.  Megvonásos szindrómák  
 

 

 

 

 

 

 

Megvonásos tünetegyüttest eredményez minden olyan dependenciához vezetı ágens, abúzus 

szer, ami alkalmazása során a központi idegrendszer neuromodulációs folyamatát eredményezi. 

Hiányára a szervezet egy általában szimpatotónusú tünetegyüttessel válaszol. A megvonás 

egyéni variábilitástól is függıen az életveszélytıl kezdve halasztható szintő kórfolyamat 

képében manifesztálódhat. 

 

 

 

 

 

 

Klinikum 

 
Az alkohol egy neurodepressivum, ezért heveny megvonása általánosságban idegrendszeri 

excitatiót, és autonom hyperactivitást eredményez. Az alkohol-megvonási szindróma az enyhe 

tünetektıl a görcsrohamokból vagy hallucinációkból álló mérsékelt súlyosságú tüneteken át a 

megvonás legsúlyosabb következményéig, a delirium tremensig terjedı skálán változhat. 

Az enyhe megvonási szindróma legjellemzıbb tünete a nyugtalanság és a remegés, amelyek 6-8 

órával azután jelentkeznek, hogy az alkoholfüggı beteg abbahagyja, vagy csökkenti az 

alkoholfogyasztást. Az alkohol rövid hatású szer. A tüneteket nemcsak az alkohol teljes 

elhagyása, hanem a szokásosnál kisebb mennyiség elfogyasztása is kiválthatja. 

További tünetek közé tartozik az álmatlanság, hányinger, hányás, izzadékonyság, fejfájás, 

szívdobogásérzés és étvágytalanság. Vizsgálatkor egy agitált beteggel találhatjuk szemben 

magunkat, akinél mérsékelten emelkedett szívfrekvenciát, vérnyomást, testhımérsékletet, és 

kissé élénkebb reflexeket észlelhetünk. A tudatállapot rendszerint normális, semmiféle zavartság 

nem észlelhetı. Az enyhe megvonási szindróma általában 24 órán belül kiteljesedik, és 1-2 

napon belül maradandó fizikális következmények nélkül megszőnik. 

Közepes súlyosságú megvonási szindrómában kifejezettebb autonom hyperactivitás, 

megvonásos görcsrohamok, és hallucinációk észlelhetıek. A görcsrohamok jellemzıen az elsı 

48 órában jelentkeznek, rendszerint egy alkalommal, generalizált, tónusos-klónusos formában 

zajlanak. Ezek a rohamok, amelyeket idınként rum fit-nek is neveznek, már    a véralkoholszint 

csökkenésének elsı 2 órájában is jelentkezhetnek. Megvonási szindrómában elıfordulásuk nem 

gyakori, és általában benzodiazepinekkel, valamint szupportív terápiával jól kezelhetık. 

Anticonvulsivumok nem használatosak ebben a helyzetben, ennek okait késıbb részletezzük. A 

megvonásos rohamokban szenvedı betegek megközelítıleg 3%-ában alakul ki agresszívebb 

kezelést igénylı status epilepticus. Fokális vagy visszatérı rohamok esetén mérlegeljük egyéb 

kiváltó organikus ok fennállásának lehetıségét is. 

Az alkoholmegvonásban a vizuális hallucinációk a leggyakoribbak, és a megvonás elsı 12-24 

órájában kezdıdnek. Fontos a hallucinációk és a valódi delirium tremenstıl (DT) elkülönítése. 

Utóbbi esetben a beteg tudatállapotát globális zavartság jellemzi. A hallucináció nem egyenlı a 

delirium tremens diagnózisával, és nem is prognosztizálja a DT kialakulását. A hallucinációk 

auditoros, tactilis vagy vizuális jellegőek; és 1-2 napon belül megszőnnek. A hallucinációk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viszonylag korai kezdete és gyors megszőnése segít elkülöníteni ıket a DT-tıl, amelynek 

fellépése késıbb várható. (1. táblázat). 

A DT az alkoholfogyasztás csökkentése után rendszerint 2-4 nappal kezdıdik, és nagyjából a 

megvonásban szenvedı betegek 5%-ánál észlelhetı. A DT fontos diagnosztikus jellemzıi a 

hallucinációk, a globális desorientatio/confusio, és a kifejezett agitatio. Súlyos tremor, 

vérnyomásemelkedés, tachycardia, hyperthermia, és verejtékezés is elıfordulhat. A DT 

kialakulása gyakoribb idısebb betegekben, akiknél hosszabb alkoholfogyasztás szerepel az 

anamnézisben, és akik az alkoholfogyasztás abbahagyását követıen több, mint 2 nappal 

jelentkeznek. További rizikófaktornak számít a korábbi súlyos megvonás vagy a társuló 

belgyógyászati betegség.A DT-ben szenvedı betegek rendszerint dehidráltak, 

elektrolitháztartásuk felborult; s ez a legsúlyosabb esetekben szív- és veseelégtelenséghez 

vezethet. 

 

3_17_7-1.tablazat 

felirat:1. táblázat: A tünetek idıbelisége 

 

Kezelés 
 

Elsıdleges a légutak állapotának felmérése, és szükség szerinti védelme. Az általános szupportív 

kezelés magában foglalja az intravénás folyadék (IVF) adását, szükség esetén a magnézium, 

kálium és foszfát pótlását. Adjunk oralis vagy intravenás folsavtartalmú multivitamint, valamint 

oralis vagy intravenás tiamint Wernicke-encephalopathia megelızésére. Kontrolláljuk a vércukor 

szintet, és indokolt esetben adjunk dextrózt. 

Az alkoholmegvonási tünetegyüttesben leginkább a -amino-vajsav (GABA) receptorok 

downregulációjának van jelentıs szerepe, bár emellett a szerotonin és a noradrenalin 

anyagcserének is van jelentısége. Mivel a GABA egy gátló neurotranszmitter, a GABA-

receptorok számának csökkenése excitációt eredményez. Emiatt a megvonásos tünetegyüttes 

kezelésére elsıdlegesen választandó szerek a benzodiazepinek. 

Mind a diazepam, mind a lorazepam széles körben használatos. Utóbbi aktív metabolit termelése 

nélkül bomlik le, mely elınyös lehet elırehaladott májcirrhosisban. Antiepilepticus hatása is 

kissé hosszabb, mint a diazepamé. Enyhe megvonási szindróma esetén a terápia célja a tünetek 

enyhítése és az agitatio csökkentése, a tudatállapot és a normál légzés megtartása mellett. 5-10 

percenként 5-20 mg diazepam vagy 1-2 mg lorazepam adható. Az oralis adagok alkalmazhatók 

önmagukban vagy kiegészíthetık intravénás bólusokkal. Középsúlyos vagy súlyos tünetek 

esetén a kívánt hatás eléréséhez 5-10 percenként 5-10 mg diazepam vagy 1-2 mg lorazepam 

parenteralis adagolása szükséges. Súlyos megvonásban ennél nagyobb adagokra is szükség lehet, 

a szakirodalomban beszámoltak már néhány órahossza alatt 1 g diazepam beadásáról is. 

A benzodiazepinek adagját tanácsos tünetek alapján meghatározni. Eddigi tanulmányok azt 

igazolták, hogy a tünetek alapján vezetett terápia a betegek gyógyszerigényét akár 75%-kal is 

csökkentette, és hasonlóképpen rövidült a kezelés idıtartama is. Ehhez komoly segítséget nyújt a 

széles körben elterjedt Clinical Institute Withdrawal Assessment Scale for Alcohol, Revised 

(CIWA-Ar) pontrendszer. A hányinger és hányás, a profúz verejtékezés, az anxietás, az agitatio, 

a tremor, a fejfájás, az auditoros, a vizuális, és tactilis hallucinációk, valamint a tudatzavar 

mértékétıl függıen maximálisan    67 pontot lehet elérni. Minden 10 percben ismételt 

állapotfelmérés szükséges, amíg a pontszám 10 pont alá nem esik. Ezt követıen elég 1-2 

óránként újravizsgálni a beteget. 10-15 pont közötti CIWA-pont esetén 5 mg, 16-20 pont esetén 

iv. 10 mg,  20-nál magasabb pontszám esetén pedig 20 mg iv. diazepam adása szükséges. 

 

Adjuváns terápia 
 

Bizonyos esetekben a benzodiazepin terápia kiegészítésre szorul. A phenobarbital           és a 

propofol képesek a neuroexcitatiót hatékonyan ellensúlyozni, különösen benzodiazepinekkel 

együtt adva. A phenobarbital adagja 15 percenként 130-260 mg iv., a propofolé 1 mg/kg iv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bólus. Ilyen adagban adva a propofol intubációt tesz szükségessé, majd ezt követıen lehet 

kititrálni a szedatív dózist. 

Az autonom hiperaktivitás tüneteit mérsékelni lehet beta-blokkolók (pl. atenolol), vagy alfa-2-

agonisták (pl. clonidin) adásával. A benzodiazepinekkel ellentétben ezek egyike sem mutat az 

alkohollal keresztreakciót, ennélfogva nem várható, hogy mérsékeljék a DT-t vagy a 

görcsrohamokat. Ugyanakkor segítséget jelentenek a vérnyomás- és a szívfrekvencia 

csökkentésében. 

Az anticonvulsivumok alapvetıen nem javasoltak alkoholmegvonási rohamokban. A ritkán 

elıforduló status epileptikusban azonban akut esetben benzodiazepinnel kombinálva 

alkalmazhatjuk ıket; mivel a görcsroham hátterében más etiológia is állhat, és ennek 

felderítésére nem mindig van lehetıség. 

A butyrophenonok monoterápiában való alkalmazása kerülendı, mivel csökkentik a 

görcsküszöböt, és a GABA-receptorokon nincs farmakológiai hatásuk. 

Jelenleg vizsgálatok folynak egyéb GABA-agonisták (pl.: baclofen) alkalmazásával 

kapcsolatban, de ezek indikációs köre még nem kristályosodott ki. 

 

Elhelyezés 
 

Az enyhe alkoholmegvonási tüneteket mutató, vagy egyszeres megvonási rohamon átesett beteg 

megfelelı megfigyelési idıt követıen elbocsátható a sürgısségi osztályról. Gyógyszeres 

kezelésként 3x1-2 mg/nap lorazepam vagy 1x30 mg/nap diazepam javasolható, melyet hat nap 

alatt kell fokozatosan leépíteni. A gyógyszer felírásakor szem elıtt kell tartani a túladagolás 

kockázatát; és emiatt a legjobb háziorvos vagy szakrendelı segítségét igénybe venni. 

Mérsékelt vagy súlyos megvonási szindrómában szenvedı beteg kórházi felvételt igényel; sıt 

bizonyos esetekben - a szoros monitorizálás és gyógyszeres terápia igénye miatt - intenzív 

osztályos felvételre szorul. A megvonási szindróma lehet fatális végeredményő, melynek 

közvetlen oka rendszerint szívritmuszavar, aspirációs pneumonia, kiszáradás, vagy 

veseelégtelenség. A szívritmuszavar lehet a megvonás direkt szövıdménye, de bekövetkezhet 

elektrolitzavar miatt is. Az utóbbi években a szoros monitorizálásnak és a fejlıdı terápiás 

lehetıségenek köszönhetıen a delirium tremens mortalitása a korábbi 40%-ról kb. 5-10%-ra 

csökkent. 
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III./17.8. Vegyi fegyverek okozta ártalmak 
 

Az I. világháborúban 3%-os, az iraki-iráni háborúban valószínűleg kevesebb, mint 5%-os 

volt a vegyi sérültek halálozási aránya. A jövő konfliktusaiban és háborújában 

meghatározó szerepet játszhat a vegyi fegyver. Az ismeretek hiánya, a felkészületlenség 

nagymértékben növeli a fentiekben említett arányokat. A vegyi sérülések ellátása 

komplex feladat, melyhez az alkalmazható mérgező harcanyagok és az alapvető ellátási 

módok ismerete nélkülözhetetlen, hisz itt is érvényes az az alapvető szabály, miszerint az 

időben történő beavatkozás nagymértékben javítja a keletkezett sérültek és betegek 

életkilátásait. 

 

A mérgező harcanyagok élettani hatás szerinti csoportosításának és elsősegély nyújtási 

szinten a keletkező tünetek és állapotok mentesítésének, kezelésének megkezdése. 

 

Vegyi fegyvert napjainkban is használhatnak és valószínűleg újra, és újra alkalmaznak 

majd különböző helyi konfliktusokban, vagy napjaink legrettenetesebb, ember által 

okozott katasztrófájában, a terrorcselekményekben és támadások során. Jól képzett team-

ekkel, felkészült orvosi és egészségügyi személyzettel ez az arány csökkenthető. 

Különféle rendszabályok (orvosi és fizikai) jelentősen csökkentik a vegyi anyag 

használatának elrettentő hatását, a pánik kialakulásának valószínűségét. A vegyi 

fegyverek vagy mérgező harcanyagok csoportosítását, hatásait és az ellenük való 

védekezés alapvető eljárásait napjainkban nagyon kevés helyen tanítják és oktatják, a 

vegyi fegyvereket alkalmazó speciális katonai alakulatok megszüntetése az ez irányú 

éberséget is megszüntette. 

 

vegyi fegyver, mérgező harcanyag, mentesítés, antidótum 

 

1-2 óra 

 

Vegyi harcanyag, vegyi fegyverrendszer, mérgező harcanyag fogalma 

A mérgező anyagok, harcanyagok felosztása 

Vegyi sérültek ellátási alapelvei 

Vegyi sérültek tünetei és ellátásuk 

- Az idegbénító hatású mérgező harcanyagok 

- Fojtó hatású harcanyagok 

- Bőrkárosítók 

- Pszichokémiai, pszichotoxikus anyagok 

- Ingerlők 

 

III./17.8.1. Vegyi harcanyag, vegyi fegyverrendszer, mérgező harci anyag 

fogalma 
 

A vegyi harcanyagok a vegyi fegyverrendszer hatóanyagai, melyek magukba 

foglalják a célba juttatás eszközeit is. Ez utóbbiak lehetnek tüzérségi gránátok, aknák, 

rakéták, légibombák, légi aerosol generátorok, földi telepítésű aknák. 

Vegyi harcanyagok (fegyverek) közé tartoznak a gyújtó, égő és ködképző anyagok, 

valamint a mérgező vegyi harcanyagok. Általában vegyi fegyverek, vegyi harcanyagok 

alatt a mérgező vegyi harcanyagokat, vagy mérgező harcanyagokat értjük. 

Mérgező harcanyagok olyan kémiai anyagok, amelyeket katonai hadműveletekben, vagy 

különböző terrorcselekmények során arra szánnak, hogy fiziológiai hatásukkal öljenek, 

súlyos sérülést okozzanak, vagy harcképtelenné tegyék az embereket. 

 

III./17.8.2. A mérgező anyagok, harcanyagok felosztása 



 

 

 

Kérdés 

 

Mi a mérgező 

harcanyagok 

felosztásának az 

alapelve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Mi a vegyi sérültek  

alapellátásának első 

és legfontosabb 

feladata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Melyek az idegbénító 

mérgező harcanyagok 

legfontosabb tünetei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mérgező harcanyagokat többféle szempont szerint szokás csoportosítani, de a 

legcélszerűbb, az általuk kiváltott károsodás (sérülés) célszervek szerinti felosztása. A 

jelenleg ismert és számon tartott vegyületeket az 1. számú ábrán foglaljuk össze. 

 

[[1_abra_3_17_08_fejezet.jpg 

1. ábra: Mérgező harcanyagok felosztása]] 

 

Tágabb értelemben ide sorolhatjuk még a fitotoxikus hatású (fenoxi karbonsav-, fenol 

származékok, fenilalkilészterek, stb.), a diverziós célokra alkalmas, pld. fluoracetátokat, 

valamint a természetes (butulotoxin, tetanusztoxi, kapszaicin, akonitin, ricin, stb.) 

mérgeket is. 

 

III./17.8.3. Vegyi sérültek ellátási alapelvei 
 

Mint ahogyan katasztrófa vagy háborús, műveleti helyzetben az orvosi segély több 

szakaszos folyamatként valósul meg, az a vegyi fegyverek által okozott következmények 

egészségügyi felszámolásánál is így történik. A diagnózis felállítása, a differenciál 

diagnózis az első és legnehezebb feladat, ha nem ismert, hogy az expozíció milyen 

anyaggal történt. Fontos a korai kezelés, gyakran a végleges diagnózis felállítása előtt 

cselekedni kell, stabilizálni kell a sérült állapotát, és előkészíteni továbbszállításra. A 

vegyi sérülést úgy kell ellátni, hogy az ne okozza a traumás és egyéb sérülések 

súlyosbodását. Minél előbb – a felszívódás előtt – legalább részleges dekontaminációt 

kell végezni a rekontamináció elkerülése, az egészségügyi személyzet és eszközök 

szennyezésének megelőzése céljából. A sebeket az ismételt kontaminációtól kötéssel kell 

védeni. A levett ruhát, eszközt, megfelelően kell tárolni. Teljes mentesítést kell 

végrehajtani a súlyosan mérgezett sérült részletes vizsgálatához, ellátásához, hogy a 

sérülteken az orvosi kezelések és eszközök alkalmazhatók legyenek, és az orvos 

védőfelszerelés nélkül tudjon dolgozni. 

 

III./17.8.4. Vegyi sérültek tünetei és ellátásuk 
 

III./17.8.4.1. Az idegbénító hatású mérgező harcanyagok 

 

Tünetek: Az enyhe mérgezési tüneteket – orrfolyás, fejfájás, mellkasi szorítás – a felső 

légúti huruttól és allergiától kell elkülöníteni, melyben a miosis észlelése és az esetleges 

expozícióról szóló információ segít. Súlyos mérgezés esetén a miosis bőséges 

váladékozás, generalizált izomfasciculatio, görcs, levegő utáni kapkodás, cianózis, 

légzési elégtelenség a vezető tünet és elváltozás. 

 

Ellátás: A muszkarin típusú hatás ellensúlyozására antikolinerg szert adunk. Az 

atropinból szükség esetén 5-10 percenként, súlyos mérgezés esetén 3-5 percenként   2 

mg-ot kell intravénásan beadni, egészen az enyhe atropin túladagolás jeleinek eléréséig. 

Az atropin terápia folytatását a beteg állapota határozza meg. A sikeres kezelés jele a 

bronhospasmus-, a légúti ellenállás, a bronciális váladék, az izzadtság csökkenése, a 

szívfrekvencia 90/min körüli stabilizálódása. Az első ellátás után legalább 24 órán 

keresztül lassú, intravénás infúzióval, 1-2 mg/ó, vagy intramuszkuláris injekcióval a 

megfelelő atropin hatás fenntartása szükséges. Görcsgátló korai adása kötelező 

(diasepam im. 5-10 mg), a speciális kezelés mellett megfelelő supportív kezelést is 

alkalmazni kell (légzéstámogatás, oxigén, rendszeres szívás, folyadék- és elektrolit 

háztartás rendezése). A szennyezett bőrfelületet 2-5%-os Na-hidrogénkarbonát és 

szappanos oldattal le kell mosni, a szemet vízzel és 2% bórsav vagy 0,5%-os na-

bikarbonát és atropin szemcseppel ki kell öblíteni. A száj mentesítését 3%-os 

hidrogénperoxiddal gargalizálva végezzük el. 
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III./17.8.4.2. Fojtó hatású harcanyagok 

 

Tünet: A foszgén jellegzetes szagáról (rothadó falevél) ismerhető fel. Azonnali 

bőrirritációt, égő érzést, szem- és légúti károsodást okoz, a tüdő ödéma később alakul ki. 

Mellkasi szorítás, nehéz légzés, tüdő ödéma észlelhető. A cianid nagy koncentrációban 

néhány percen belül mélyülő légzészavart, konvulziót, szívelégtelenséget okoz. 

 

Ellátás: A cianogének antidótuma a nitrit-amilnitrit, vagy nátrium nitrit 300 mg iv 3 perc      

alatt. Ez methemoglobint képez, amelyhez erősebben kötődik a cianid. Ha a 

methemoglobin képzés súlyos tüneteket okoz, metilénkék adható (1-2 mg/kg, lassan, iv. 

5-10 perc alatt). Elsősegélynyújtásban az intravénás antidótum alkalmazása előtt 

amilnitrit belégzés hasznos lehet. Mesterséges kézi vagy gépi lélegeztetés tilos. Fontos a 

sérült melegben tartása és a nyugodt légzés fenntartása (oxigén 3-5 l/perc 

belélegeztetése). 

 

III./17.8.4.3. Bőrkárosítók 

 

Tünet: Lewisit és más hólyaghúzó mérgező harcanyagok után a fájdalom 

másodperceken-, perceken belül jelenik meg, a mustár tünetei látens periódus után. 

Órákig vagy napokig nem tudják, hogy sérültek, és ekkor még a prognózis és a klinikai 

kép sem ítélhető meg. Első jel lehet egy kis hólyag a bőrön, erythema, amelyet a 

termikus égéstől, napégéstől kell elkülöníteni. A conjunctivitis, homályos látás, felső 

légúti-, gastrointestinalis tünetek, csontvelő szuppresszió, respirációs toxicitás később 

jelenik meg. A dyspnoét légúti nekrózis, pszeudomembrán képződés, felső légúti 

elzáródás, tüdőparenchima károsodás, és nem ödéma okozza. 

 

Ellátás: Lewisit expozíciója után a hólyagok megjelenése előtt, a bőrre dimercaprol 

(BAL-British Anti-Lewisit) kenőcs alkalmazható, köhögés, nagyobb kiterjedésű 

bőrkárosodás, megkésett dekontamináció esetén szisztémás kezelés indokolt. Nagy 

fájdalom csillapítására morphinra is szükség lehet. Mustárgáz hatását megelőző kezelés, 

illetve az előidézett lézióknak specifikus terápiája nincs. Az ellátás célja a tünetek 

enyhítése, a fájdalom csillapítása, az infekciók megelőzése, a sebgyógyulás segítése, a 

folyadék- és elektrolit egyensúly fenntartása, szükség esetén a légzés támogatása. Fontos 

a mentesítés mielőbbi megkezdése, amelyhez klórozó szer, pl. klórmész, neomagnol, 

valamint a káliumpermanganát, hidrogénperoxid és a szerves oldószer is alkalmazható. A 

szennyezés eltávolítására jó hatékonyságú az alapos szappanos, folyóvizes lemosás is. A 

mérgezett részt laza, steril védőkötéssel kell ellátni. 

 

III./17.8.4.4. Pszichokémiai, pszichotoxikus anyagok 

 

Tünetek: Ezen mérgező anyagok hatását, melyek a központi idegrendszert deprimáló 

vagy stimulás hatásból, memória-, figyelem-, problémamegoldó-, és felfogó képesség 

zavarából, delirium, valamint a katonai feladatok ellátására való képtelenségből áll, a 

szorongásos reakcióktól kell elkülöníteni. 

 

Ellátás: A sérültet a legtöbb esetben nem szükséges elsősegélyben részesíteni, mivel a 

mérgezés tünetei előbb vagy utóbb önmaguktól is megszűnnek. Súlyos asztmatikus 

roham vagy légzésleállás esetében azonnal oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. A 

pszichotoxikus anyagok okozta hőmérséklet emelkedés hűtéssel, a ruházat eltávolításával 

enyhíthető, a stimuláló szerek hatása ellen 10-20 mg diasepam iv vagy im., illetve 

chlorpromazin adása javasolt. A BZ mérgezés - antikolinerg tünetekkel jár – antidótuma 

a fizostigmin, az expozíció után 4-6 órán át minimálisan, később nagyon effektív 30 

μg/kg dózis elegendő a perifériás hatások, tachycardia, hypertenzió csökkentésére, 45 

μg/kg kell a súlyos, kognitív tünetek megszüntetésére. 
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III./17.8.4.5. Ingerlők 

 

Tünetek: Ingerlő anyagokkal történő mérgezés esetén a szem, a felső légutak égő érzése 

intenzívebb, mint a foszgénnél, nincs jellegzetes szag. Idegbénító mérgezéstől a vizes 

szekréció és az egyéb, arra jellemző klinikai tünetek (miosis, izomrángás) különítik el. 

Ellátás: A fojtó, ingerlő mérgező harcanyagok intoxikációjának ellátásában sincs 

speciális kezelés, a teljes nyugalom, az életfunkciók fenntartása a feladat. A 

bronchospasmust béta-adrenerg bronchodilatátorral, szteroiddal kell megelőzni és 

kezelni. 

 

Összefoglalás 

 

A vegyi fegyverek alkalmazása ugyan egyezményekkel betiltásra került, de a világon 

felhalmozott készletek különböző terrorcselekmények vagy balesetek kapcsán bármikor 

alkalmazásra kerülhetnek. A figyelem és a tudás ébren tartása érdekében általánosságban 

szükséges ismerni a vegyi fegyverek, illetve mérgező harcanyagok nagyon jól 

kategorizálható csoportosítását, illetve a kiváltott tünetek, állapotok első helyszíni 

ellátásának alapvető szabályait. A készenlét és az éberség e fegyverfajták tekintetében 

relatív a régi keletű és az I. világháború után John J. Pershing tábornok az alábbiakat írta: 

„Nem tudni, hogy az eljövendő háborúkban harci gázokat bevetnek-e vagy sem, de azok 

hatása olyan szörnyű, ha felkészületlenül ér bennünket, hogy soha nem hanyagolhatjuk el 

a kérdést.” 

 

Dr. Ötvös E.: Vegyi fegyver okozta sérülések ellátása tömeges sérült áramlás esetén, 

Honvédorvos, 2001. (53), 1-2. szám, 53-61. 

Dr. Horváth Gy., Dr. Máté L.: A nukleáris és vegyi fegyverek egészségkárosító 

hatásának fizikai és biológiai alapjai, Orvostovábbképző Egyetem, 1989., 81-107. 

Dr. Gachályi A., Dr. Mátyus M., Kocsis Gy., Némethné Karpova N., Boldis O., Dr. 

Fűrész J.: Mérgező vegyi harcanyagok felosztása, fajtái, fizikai és kémiai jellemzői, 

Honvédorvos, 2001. (53), 3-4. szám, 160-169. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegyi_fegyver 

http://www.haborumuveszete.hu/rovatok/fegyverek/bombak/vegyihistory_4/ 

http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidc/0/13361/index.htm 

http://kitekinto.hu/iszlam/2011/02/22/iran_es_a_vegyi_fegyverek_jovje 

 

 

 

III./17.8. Vegyi fegyverek okozta ártalmak e-learning teszt 
 1.  Mi a különbség a vegyi harcanyag és a mérgező harcanyag között? 
 

Nincs 

Csak terminológiai különbség van 

A célba juttatás formája különbözteti meg 

A mérgező harcanyag a vegyi harcanyag egyik fajtája 

 

 2.  Mi a mérgező harcanyagok felosztásának az alapelve? 
 

Tünetek szerint 

Kémiai összetétel szerint 

Kiváltott károsodás, célszervek szerinti felosztása 

Mérgezés súlyossága szerint 

 

 3.  Mi a vegyi sérültek alapellátásának első és legfontosabb feladata? 
 

Dekontamináció 

Nyugalomba helyezés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antidótum adása 

Nyugtató és fájdalomcsillapító adása 

 

 4.  Melyek az idegbénító mérgező harcanyagok legfontosabb tünetei? 
 

Miosis, bőséges váladékozás, generalizált izomfasciculatio, görcs 

Légzéselégtelenség 

Hypertonia 

Látászavar, convulsiv görcsök 

 

 5,  Mi a hólyaghúzók által okozott elváltozások ellátásának legfontosabb célja? 
 

Mérgező harcanyag eltávolítása 

Tünetek enyhítése, fájdalom csillapítása, infekciók megelőzése 

Bőrre került harcanyag leitatása 

Nyugalomba helyezés 

 

 6,  Van-e speciális ellátási rendje a pszichokémiai, pszichotoxikus anyagok által                                        

       keletkezett sérülteknek?  
 

      Nincs 

Nyugtatók adása 

Dekontamiálás 

Fektetés, nyugalomba helyezés 

 

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III./17.9. E-learning teszt 
 

 

1. Milyen ajánlott időtartamon belül kellene a sürgősségi osztályra érkező betegnél a 

triage-nak megtörténni? 

a) 10 percen belül 

b) 30 percen belül 

c) nincs meghatározott időpont 

d) 60 percen belül 

 

 

2. Stroke szindróma esetén melyik a leggyakoribb lokalizáció?  

a) arteria cerebri anterior 

b) arteria cerebri posterior 

c) arteria cerebri media 

d) arteria basilaris 

 

 

3. Mi a hasi fájdalom csillapításának korszerű szemlélete a sürgősségi ellátásban?  

a) a hasi fájdalom csillapítására major analgetikumok a diagnózis felállítása előtt nem 

adhatók 

b) a hasi fájdalom önmagában a kórfolyamat triggere lehet, ezért major analgetikumok 

is adhatók a diagnózis felállítása előtt 

c) major analgetikumok csak a hasi CT vizsgálat elvégzése után adhatók 

d) csak akkor adhatók major analgetikumok, ha a beteg légzésszáma nagyobb, mint 

20/perc 

 

4. Milyen mérgezés esetén javasolt az aktív szén alkalmazásának 4 óránkénti 

ismétlése?  

a) benzodiazepin 

b) alkohol 

c) digoxin 

d) opioid 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./18. Környezeti ártalmak 
 

Egészségi állapotunkat – az 1974-ben Marc Lalonde által javasolt modell szerint – négy alapvető tényező 

  biológiai-orvosi 

 életmódi 

 egészségügyi szervezési 

 környezeti hatások 

határozza meg.  

A környezeti hatásoktól a legcivilizáltabb életkörülmények között élve sem tudjuk függetleníteni magunkat, 

és az általuk okozott krónikus vagy akut környezeti ártalmak egészségünk alakulásáért kb. 20 %-ban 

felelősek. 

A környezeti ártalmakat természetük szerint három csoportba sorolhatjuk: 

 fizikai (zaj, elektromos, hő, mechanikai stb. ártalom, elmerülés, fulladás) 

 kémiai (por, méreg – pl. CO –, vegyipari anyagok) 

 biológiai (fertőzések, rovarcsípés, harapás) 

A környezeti ártalmak hatásai gyakran csak hosszú évek alatt alakulnak ki krónikus betegségek formájában. 

Az extrém intenzitású környezeti hatások – pl. sérüléseket okozó mechanikus ártalom, áramütés stb. – 

kivédésére az élő szervezet gyakran nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, ezek intenzitásuktól függően – 

okozhatnak súlyos következményekkel járó akut kórképeket is. 

 

Azonban az élő organizmusok – homeosztázisuk fenntartása érdekében – hatékony szabályozó 

mechanizmusokkal is rendelkezhetnek, amelyek a környezeti hatások okozta ártalmak kivédését szolgálják. 

Ezek jellegzetes példája a szervezet hőszabályozása. 

 

Az emberi szervezet egyik legpontosabban szabályozott paramétere a maghőmérséklet. A szervezeten belül 

uralkodó hőmérséklet átlagosan 37,5
 o

C, ami napi 0,5 
o
C ingadozást mutat. A szervezetben végbemenő 

exoterm anyagcsere folyamatok termelte hő (100 Kcal/70 kg) óránként kb. 1 
o
C hőmérséklet emelkedést 

eredményezne, ha a regulációs mechanizmusok nem szabályoznák a hőtermelés-hőleadás egyensúlyát.  

A hőszabályozás mechanizmusa a hőérzékelés, a centrális szabályozás és az efferens válaszreakciók 

hármasán alapszik. 

A hőmérsékletre (köpeny és mag) vonatkozó információinkat test szerte mindenütt megtalálható hőérzékelő 

(külön hideg és meleg érzékeny) receptorokon keresztül nyerjük. A hőszabályozó központba jutó információ 

mennyiség megközelítőleg      20-20%-ban öt forrásból származik, a hypotalamusban, a testfelszínen (bőr), a 

gerincvelőben illetve a mellkasi és hasi szervekben (mag struktúrákban) található hőérzékelő receptorokból. 

A hypotalamusban található hőszabályozó központ az előzőleg felsorolt forrásokból nyert – és már 

gerincvelői és agytörzsi szinten előzetesen feldolgozott – hőinformációt veti össze a maghőmérséklet 

küszöbértékével, és az eltéréseket értékelve erősít vagy gyengít hőtermelő, hőkonzerváló vagy hőleadó 

mechanizmusokat. A hőszabályozó központ működését számos tényező – alkohol, gyógyszerhatás stb. – 

befolyásolja. 

Az efferens válasz hőleadás-hőkonzerválás és hőtermelés egyensúlyát állítja be úgy, hogy a folyamatok 

eredője az aktuális maghőt a megkívánt maghőhöz közelítse. 

A hőleadás négy fizikai folyamaton keresztül valósul meg: 

 hővezetés – fizikai kontaktusban lévő testek között kialakuló hőenergia  

                                  áramlás a melegebb hely felől a hidegebb irányába 

 hősugárzás – hőenergia transzfer elektromágneses sugárzás (infravörös 

             tartomány) formájában. Mind a hőleadás, mind pedig a                           

hőfelvétel hatékony formája. 

 hőáramlás –  hővesztés a testet körülvevő levegőmolekulák mozgási 

            energiájának növelése útján 

 párolgás –    energiavesztés folyadék gőz állapotba konvertálásával. A                         

környezeti hőmérséklet növekedésével domináns hővesztő 



           mechanizmussá válik. 

Az efferens válaszreakciók közül a hőkonzerválást szolgálja a bőr perfúzió csökkentése. A 

vazokonstrikció a hőáramlással (convectio) és a hősugárzással (radiatio) leadott hőmennyiséget csökkenti 

hatékonyan. Olyan esetekben, mikor a környezet nagy hőkapacitással bír és jelentős mennyiségű hőt képes 

felvenni (pl. vízbe merülés), akkor a hővezetéssel (conductio) elvesztett hőmennyiség is csökken a testfelület 

perfúziójának csökkentésével. A termoreguláció arteriovenozus shunt-ök nyitásán/zárásán keresztül valósul 

meg, így ez a szabályozó mechanizmus élettani körülmények között a bőr nutritív perfúzióját nem 

befolyásolja. A termoregulátor AV shunt-ök szabályozása α-adrenerg szimpatikus rostokon keresztül valósul 

meg és a keringő katekolamin szint nem befolyásolja jelentősen. 

A hőtermelés látványos formája a didergés, azonban kevéssé hatékony, a termelt hőmennyiség 50-100%-os 

növelésére képes. A didergéssel nem járó hőtermelés a metabolikus hőprodukciót növeli, akár mechanikai 

munkavégzés nélkül. Ez a folyamat főként a harántcsíkolt izomban és a barna zsírszövetben megy végbe. A 

harántcsíkolt izom aktivitása (fizikai erőkifejtés) szintén jelentős – rövid ideig akár 500%-os – 

hőprodukció növekedést eredményez. 

A párologtatás (perspiratio) az egyetlen módja a hőleadásnak olyankor, amikor a környezeti hőmérséklet 

meghaladja a maghőt. Az aktív vazodilatáció NO produkcióhoz kötött folyamat, és aktivitása a 

verejtékezéssel párhuzamosan változik. 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./18.1. Baleseti hypothermia, fagyás 
 

III./18.1.1. Perifériás hidegártalmak, fagyás 
 

A perifériás hidegártalom hőkonzerválást szolgáló vazokonstrikció következménye. A perifériás szövetek 

(akrák) hőmérséklete a környezeti hőmérséklethez közelíthet, akár   0 
o
C alá is csökkenhet. A 

maghőmérséklet állandósága szabályozási prioritás, így a testvégek perfúziója alárendelt jelentőséggel bír. 

  

III./18.1.1.1. A perifériás hidegártalom kialakulása, megjelenési formái 

 

A hidegártalom okozta legsúlyosabb sérülésekhez – fagyás – két fontos kórélettani folyamat vezet: 

mikrovaszkuláris sztázis és trombózis valamint jégkristályok kialakulását követő sejtmembrán 

károsodás. A kettő következményeként – súlyos hidegártalom, fagyás esetén – sejtkárosodás, 

szövetnekrózis alakul ki. 

A fagyás súlyosságának klasszifikációja az égési sérülésekére emlékeztet (l. 1. táblázat), azonban a 

szövetkárosodás mértékét és így a terápiás igényeket jól leírja egy kétfokozatú felosztás is. 

 

beosztás elváltozás klinikai tünet 

Felületes   

első fokú kutisz részleges vastagságú 

károsodása  
vazokonstrikció, majd eritéma, ödéma, 

hiperémia 

égő fájdalom, kezdetben vértelen, felmelegedéskor 

kipirult bőr, duzzadt terület 

másod 

fokú 
a kutisz teljes vastagságú sérülése 
fokozott ödéma, bullák 

zsibbadás, vazomotor zavarok 

Mély   

harmad 

fokú 
a szubkutisz is érintett 
véres bennékű hólyagok, kékes-szürke 

elszíneződés 

kezdetben érzéketlen testtájék, később jelentős 

fájdalom 

negyed 

fokú 
mélyebb szövetek (izom, csont) is 

érintettek 
kevés ödéma, mélyvörös, cianotikus, 

később mumifikált 

nekrotizált anatómiai képletek 

 

III./18.1.1.1.1. táblázat 

 

A sérülések és szövetkárosodás súlyossága változó, legenyhébb esetben a hidegártalom nem jár 

szövetsérüléssel, csak átmeneti perfúzió zavar következményeit látjuk (érzéketlenség, szúró fájdalom stb.). A 

krónikus vagy visszatérő, 0 
o
C-nál magasabb, alacsony hőmérséklet jellegzetes bőrelváltozásokat, un. 

fagydaganatot (pernio) okozhat. Megjelenési helyük a hidegnek kitett, gyakran rossz keringésű helyek - arc, 

fül, végtagok perifériás területei. Gyakran spontán gyógyulnak. Hasonló képen nulla foknál magasabb 

hőmérsékleten, de nedves, nyirkos környezetben alakul ki a lövészárok lábnak nevezett elváltozás. A 

lehűlést elősegíti a nedves környezetben megnövekedett hővesztés, de szövetvesztés – tekintve, hogy 

jégkristály képződés nincs – nem várható. Sápadt, később cianotikus bőr, hiperesztézia, ödéma jellemzi. 

Rendszerint napok alatt alakul ki, és az elhúzódó gyógyulás után visszamaradhat hiperhidrózis, érzészavar. 

Ezek az elváltozások felületes, első-másodfokú súlyossági osztályba tartoznak. 

 

III./18.1.1.2. A fagyás (perifériás hidegártalom) terápiája 

 

A pernio és a lövészárok láb terápiája az optimális (meleg és száraz) környezet biztosítása, a végtag 

megemelése a felmelegítést követően. Az elhúzódó gyógyulást támogathatjuk nifedipin (2x20 mg/nap), 

lokális vagy szisztémás szteroid adásával. 



 

Fagyás terápiája 

felmelegítés előtt – óvakodjunk a részleges felmelegítéstől, akadályozzuk meg a végtag ismételt lehűlését, 

fagyását! 

      - gondoljunk az esetleges dehidráció (csökkent folyadékbevitel, fokozott  

                   diurézis) rendezésére!    

      - kerüljük a sérült terület dörzsölését!          

felmelegítés – lehetőleg ne veszítsünk időt, de a melegítést kontrollált körülmények között, 37-42 
0
C 

hőmérsékletű (lehetőleg keringetett és ellenőrzött hőmérsékletű) vízfürdővel végezzük, addig, míg a terület 

ki nem pirul (20-40 perc). Óvakodjunk a részleges felmelegítéstől! 

- ne használjunk meleg levegőt és ne masszírozzuk a sérült területet! 

- csillapítsunk fájdalmat (a reperfúzió fájdalmas) akár parenterális szereket is használva! Javasolt: 

opioidok IV és NSAID (ibuprofen 400 mg PO) 

- monitorizáljuk a beteget - a felmelegedett területekről hideg, acidotikus, magas K
+
 tartalmú vér 

áramlik a szisztémás keringésbe! 

felmelegítést követően – a tiszta bullák tartalmát ki kell üríteni (aspiráció), a  bevérzetteket nem szabad 

eltávolítani! 

- emeljük meg a végtagot, fedjük a sérülés helyét aloe vera tartalmú krémmel és steril kötéssel! 

- fájdalomcsillapítás (ibuprofen 12 mg/kg/nap napi három dózisban) 

- antibiotikum és tetanusz profilaxis megfontolandó 

- pentoxifillin – 3x400 mg – a mikrocirkulációt javíthatja 

- regionális anesztézia (epiduralis kanül vagy plexus blokk kanüllel)        fájdalmat csillapít, 

javítja a szöveti perfúziót, segíti a demarkációt  

 

III./18.1.2. Baleseti hypothermia 
 

Hipotermiáról beszélünk, ha a maghőmérséklet 35 
0
C alá csökken. Rendszerint az alacsony környezeti 

hőmérséklet okozta hővesztést a hőkonzerváló és hőtermelő mechanizmusok nem képesek kompenzálni. 

Baleseti (akcidentális) hipotermiáról beszélünk, amikor a beteg lehűlése nem terápiás céllal következett be. 

 

III./18.1.2.1. A hypothermia okai 

 

Általánosságban a hypothermia oka a normál maghőhöz képest hideg környezet     (25 
0
C-os környezet is 

hideg!) és a termoregulációs mechanizmusok (szabályozás és hőkonzerválás/termelés) elégtelen működése. 

hőtermelés zavarai: gyakori okok az endokrin rendszer működésének zavarai (myxoedema, 

hypadrenaliemia). Malnutricióból következő kóros anyagcsere állapotok – hipoglikémia, marasmus – 

szintén vezethetnek hipotermiához. Trauma esetében az immobilitás a hőtermelés zavarát okozza. 

hőszabályozás zavarai: az életkor extremitásaiban – mind újszülötteknél, csecsemőknél, mind idős korban 

– találkozhatunk a termoreguláció zavaraival. Az életkor előrehaladtával változik a hőérzet percepciója, és 

ehhez adódik az adaptív viselkedésformák torzulása, valamint a kísérőbetegségek következtében a 

hőtermelésben és leadásban kialakult zavarok. 

A hétköznapi gyakorlatban a legfontosabbak a koponyasérülésekből, gyógyszer vagy drug hatásból adódó 

centrális szabályozási zavarok. A benzodiazepinek, barbiturát készítmények, triciklikus antidepresszánsok, 

 cannabis gátolják a centrális vazokonstrikciót. 

Klasszikusan perifériás regulációs zavart okoz a gerincvelői harántlézió, a kiterjedt vazodilatáció 

praktikusan poikilotermmé teszi a beteget. 

fokozott hőleadás: gyógyszerek (főként etilalkohol) indukálta vazodilatáció, a bőr fokozott perfúzióját 

okozó állapotok (eritroderma, psoriasis, kiterjedt égés), illetve iatrogenia (hideg oldatok IV adása) okoznak 

leggyakrabban lehűlést. 

 



III./18.1.2.2. A hypothermia következményei, tünetei 

 

Az alábbi táblázat (l. III./18.1.2.2.1. táblázat) összegezi a lehűlés kórtanát: 

 

életműködés 

szervrendszer 

változás 

(→ a hypothermia súlyosbodása) 

keringés 
(pulzus 

keringő perctérfogat) 

tachycardia→bradycardia→arritmia→kamrafibrilláció→asystole 

normál vérnyomás→ csökkenő kamraizom tónus→ v.jugularis 

disztenzió→vérnyomásesés 

légzés tahipnoe→bronchorhoe→hipoventiláció→apnoe 

központi idegrendszer apátia, dizartria→amnézia, tudat beszűkülése→reflexek gyengülése és 

elvesztése 

emésztőrendszer constipáció→atonia, ileus→hasfal rigiditás→anus tónus elvesztése 

vizeletzelválasztás anuria→oliguria→poliuria 

egyéb 

szervrendszerek 

hipercoaguabilitás -DIC, majd alvadás zavar 

borzongás, remegés→fokozott izomtónus→ pseudo-hullamerevség 

 

III./18.1.2.2.1. táblázat A hypothermia hatása az egyes szervműködésekre 

 

A hypothermia súlyosságával a klinikai kép folyamatosan változik, ahogy ezt a III./18.1.2.2.2. táblázat is 

mutatja. 

 

hypothermia 

mértéke 

tünetek 

enyhe 

(35-32 
0
C) 

fokozott hőtermelés, didergés 

tachipnoe, hiperventiláció 

pulzus reguláris, normál vérnyomás majd csökken  

diurézis csökken 

tudat tiszta, amnézia, dizartria, fokozódó apátia  

mérsékelt  

(32-29 
0
C) 

megszűnő didergés, poikilotermia 

csökkenő légzésszám és ventiláció 

bradykardia, Osborn hullámok, pitvarfibrilláció,  

keringő perctérfogat és vérnyomás csökken  

diurézis nő („hideg poliuria”) 

tudat beszűkült, tág, fixált pupillák 

súlyos 

(< 29 
0
C) 

VF valószínűsége nő, súlyos hipotenzió, bradicardia  

spontán mozgások megszűntek, sajátreflexek gyengék, cornea és oculocephalicus 

reflex nem kiváltható,  

tudat nincs 

 

III./18.1.2.2.2. táblázat A hypothermia súlyossága és tüneteinek változása 

 

Kiemelve a táblázatból néhány részletet, a lehűlés kezdeti stádiumában megfigyelhetők a kompenzáló 

metabolikus aktivitásnövekedést kísérő jelek – didergés, tahikardia, tahypnoe, normotenzió. A keringés 

centralizált, csökken a vese perfúziója és ezzel a vizeletelválasztás is. A hypothermia mélyülésével csökken 

az anyagcsere, és az előzőeket fokozódó bradikardia, vérnyomáscsökkenés és a légzési aktivitás csökkenése 

váltja fel. A bradikardia mellett különböző ritmuszavarok (kezdetben szupraventrikuláris ritmuszavarok 

kialakulása a jellemző, de a hőmérséklet csökkenésével fokozatosan nő a kamrafibrilláció veszélye is) 

léphetnek fel, és 32 
0
C alatt a betegek 30 %-ában megjelennek a jellegzetes hipotermiás J hullámok (Osborn 

féle hullámok, l. III./18.1.2.2.1. ábra). Jellegzetes tünet az un. „hideg poliuria” is, a tubulus sejtek 

reabszorbciós aktivitása megszűnik, és a beteg – bár a vese perfúziója tovább csökken – nagy mennyiségű, a 

GFR-nek megfelelő összetételű vizeletet ürít. A tudat fokozatosan beszűkül, és súlyos hipotermiában az 

egyszerű reflexek is kiválthatatlanok. 18-20 
0
C hőmérsékletnél nem mutatható ki agykérgi tevékenység, és 

aszisztole lép fel. 



 

III./18.1.2.2.3. A baleseti hypothermia kezelése 

 

A beteg felmelegítése a hypothermia kezelésének legfontosabb lépése. A felmelegítés sebessége ne legyen 

gyorsabb, mint 0,5-1 
0
C/óra. 

A felmelegítés lehetőségei: 

passzív spontán felmelegítés: éber betegen, enyhe hypothermia esetében alkalmazhatjuk. A beteg képes kell 

legyen megfelelő hőmennyiség termelésére (didergés). A beteget megszárítva, megfelelően fűtött (> 22 
0
C), 

száraz, huzatmentes helyiségben helyezzük el, és izoláló fóliával takarjuk be. 

Aktív felmelegítést alkalmazunk mérséklet és súlyos hipotermiában, ha a beteg nem képes megfelelő 

mennyiségű hő termelésére (vazodilatáció, hőközpont működészavara, endokrin zavarok) illetve 

kardiovaszkulárisan instabil. 

aktív külső felmelegítés: direkt hőtranszfer a beteg bőréhez. Hatékonyan végezhetjük meleg vízfürdővel 

(vízhőmérséklet 40 
0
C), de a beteg kezelése – pl. CPR – nehézkes. Kevésbé hatékony eszközök, de 

kényelmesebben alkalmazhatók a különböző – melegített levegővel működő – perforált paplanok. Ha nincs 

speciális eszközünk, akkor használhatunk melegvizes palackokat a nagyerek főlé helyezve, vagy 

hősugárzókat. 

aktív belső felmelegítés: az előzőnél agresszívebb, gyors felmelegítést tesz lehetővé. Visszatérő ritmuszavar, 

kardiovaszkuláris instabilitás esetén ez a választandó technika. Melegített infúziók adásával illetve üreges 

szervek (hólyag, gyomor) melegvizes irrigálásával végezzük. Súlyos ritmuszavarok esetén használhatunk 

extracorporealis eszközöket is (hemodialízis, folyamatos arteriovenozus felmelegítés, cardiopulmonalis 

bypass pumpa). 

A felmelegítés során találkozhatunk a maghőmérséklet „afterdrop” jelenséggel, amikor a perifériáról 

hideg, acidotikus és magas K
+
 tartalmú vér jut be a centrális keringésbe. Ezért, de azért is mert a lehűlés 

önmagában arritmogén, a beteget a procedura alatt szorosan kell monitorizálni (EKG, pulzus oximetria ill. 

intubált beteg esetében a kilégzett CO2). A monitorizálás természetesen a mag és köpenyhő folyamatos 

nyomonkövetésére is vonatkozik. A felmelegítés alatt a megfelelő folyadékpótlás elengedhetetlen. A CPR-t 

kitartóan folytassuk, és ne hagyjuk abba, míg a maghőmérséklet meg nem haladta a 35 
0
C-t. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./18.3. Baleseti hipertermia, hőguta, hősokk  
 

III./18.3.1. A baleseti hipertermia formái, patomechanizmusa 
 

A környezeti hőártalmak kialakulásában a szervezet hőszabályzó mechanizmusainak 

elégtelensége áll, amikor nem képes fenntartani a normális testhőt a termális stressz 

hatások (fokozott fizikai megterhelés, környezeti hatások vagy mindkettő) 

ellenében. 

A hőtermelés-leadás egyensúlyának megbomlása számos – súlyosságban és 

megjelenésben is különböző – klinikai képhez vezethet. Ezek közül a legsúlyosabb 

formák – a súlyosság sorrendjében - a hőkimerülés és a hősokk, hőguta. 

A termális stressz során a testhőmérséklet fenntartásában a legfontosabb szerepet - a 

bőr ereinek vazodilatációja és az ezt követő konvektív hővesztés mellett - a 

verejtékezés játssza. A verejtékezés hatékonyságát az adja, hogy 1 liter verejték        

600 kcal hőenergiát használ fel. Ennek köszönhetően a párologtatás a hőleadás           

70%-áért felelős, és ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a testhőt, ennél 

nagyobb arányú is lehet a részvétele. Magas környezeti páratartalom mellett 

azonban a verejtékezés hatékonysága a hőleadásban csökken. 

A tünetek és hátterében a keringő volumen csökkenése valamint a megemelkedett 

maghő és következményi állnak. 

A kevésbé súlyos formában a keringő volumen csökkenését tahikardia jelzi, egyéb 

hemodinamikai következmények nélkül. A bőrerek vazodilatációja mellett a 

splanchnikus terület vazokonstrikcióját látjuk. Később, generalizált vazodilatáció és 

a keringő perctérfogat csökkenése következtében súlyos hipotenzió alakulhat ki. A 

maghő emelkedése elsőként a központi idegrendszer működését érinti. A kezdeti 

fejfájás, zavartság már az agyödéma kialakulását és a növekvő intrakraniális 

nyomást jelzi. A folyamat előrehaladtával a súlyos hipovolémiával járó szöveti 

perfúziózavar és a magas hőmérséklet okozta sejtkárosodás többszervi 

elégtelenséghez vezet. 

 

III./18.3.2. Hőkimerülés 
 

A hőkimerülés a súlyos hőártalmak enyhébbik formája. A tünetek döntően a 

fokozott verejtékezés következtében kialakult keringő volumen hiány 

következményei, amit színez a magasabb testhőmérséklet – <40
o
C -  és enyhe 

idegrendszeri tünetek (émelygés, szédülés, rossz közérzet, frontális fejfájás). 

Izomgörcsök is jelentkezhetnek, aminek hátterében ionvesztés (hiponatrémia) áll. 

Két formáját különböztetjük meg. A volumenvesztéses formát látjuk, amikor 

meleg környezetben fizikai tevékenységet végzők (sportolók, katonák, meleg 

munkahelyen dolgozók), vagy folyadékigényüket kielégíteni nem tudó betegek 

folyadékpótlása elégtelen. Ha a szabad víz vesztés meghaladja a Na
+
 vesztést, akkor 

a volumenhiány hipernatrémiával járhat. A sóvesztéses forma lassabban alakul ki, 

amikor a verejtékezéssel elvesztett folyadékot sómentes vízzel pótolják. Jellegzetes 

tünete a már említett izomgörcs, hiponatrémia és az alacsony vizelet Na
+
 

koncentráció. 

A III./18.3.2.1. táblázatban a hőkimerülés diagnosztikus jeleit foglaljuk össze. 

A hőkimerülés a kórélettani központját jelentő hipovolémia kezelésével rendszerint 

gyorsan rendezhető. Enyhébb esetekben pihenés hűvös környezetben és orális 

folyadékpótlás elegendő, ha a hipovolémia ortosztatikus hipotóniával jár, akkor 

intravénás folyadékpótlásra is szükség lehet.  Az ionháztartás zavarainak (hipo- 

illetve hipernatrémia) rendezése óvatosságot igényel, a túlságosan gyors szabad víz 

pótlás agyödémát, a hiponatrémia rendezése pedig pontin demielinizációt okozhat. 

A beteg hűtése nem szükséges. 



A terápiás lépéseket a III./18.3.2.2. táblázat foglalja össze. 

 

 

Hőkimerülés - diagnózis  

 

 
 Rossz közérzet, fejfájás 

Verejtékezés 

  Maghőmérséklet enyhén emelkedett, < 40 °C  

  Mentális funkciók érintetlenek (görcs, eszméletvesztés ∅ )  

  Tahikardia, ortosztatikus hipotenzió, dehidráció kinikai jelei (Htk ⇑ ) 

  Egyéb kórkép kizárva 

  Kétség esetén hőgutaként kezelni. 

 

 

III./18.3.2. 1. táblázat A hőkimerülés diagnosztikája 

 

Hőkimerülés – terápia 

 

  Pihenés 

  Hűvös, árnyékos környezet 

  A volumen státusz megítélése (ortosztázis, BUN, hematokrit, szérum Na
+
) 

 
 Folyadékpótlás: elektrolit oldat (0,9 % NaCl) ha ortosztatikus hipotonia 

diagnosztizálható, egyébként elektrolit tartalmú folyadék szájon át 

 
 Egészséges fiatal beteg nem igényel kórházi ellátást, felvétel idős beteg,  

ionháztartás zavar esetében 

 

 

III./18.3.2. 2. táblázat A hőkimerülés terápiája 

 

III./18.3.3. Hősokk 
 

A hősokk a környezeti hőártalmak legsúlyosabb, életet veszélyeztető formája. A 

hősokk patomechanizmusának mélyebb ismerete és a terápiás eljárások (hűtés) nem 

vezetett a kórkép letalitásának jelentős csökkenéséhez (10-50%) az első leírása óta 
(1946), és a következményes, maradandó neurológiai károsodás incidenciája is 

magas (7-14%). 

Kórélettan 

A kórtani változások központjában nem annyira a hipovolémia, mint inkább a 

hőszabályzó mechanizmusok túlműködése ellenére is kialakuló hipertermia áll. A 

maghőmérséklet meghaladja a 40 
o
C-ot, rendszerint >40,5 

o
C. 

Az elhúzódó termális stressz során a bőrerek vazodilatációját követő funkcionális 

hipovolémiát kezdetben a splanchnikus területen kialakuló vazokonstrikció 

kompenzálja. A hipovolémia valóban csak relatív, a hőártalomnak ebben a 

formájában jellemzően nincs verejtékezés és jelentős folyadékvesztés. A magas 

hőmérséklet okozta direkt sejtkárosodáson túl a splanchnikus hipoperfúzió okozza a 

- gyakran többszervi elégtelenségként jelentkező - vese, máj és gyomor-béltraktus 

működésének károsodását. A májkárosodás oly gyakori velejárója a hősokknak, 

hogy hiányában a diagnózis is kétséges. A folyamat előrehaladtával a splanchnikus 

kompenzáció megszűnik, és tenzióesés, keringés összeomlás alakul ki. A kórképre 



jellemző súlyos központi idegrendszeri működészavar részben a magas hőmérséklet 

sejtkárosító hatásának, részben pedig az agyi perfúzió romlásának a következménye, 

és rendszerint fokozódó agyödéma van a hátterében. 

Tünetek, diagnózis 

A kórtani háttér magyarázza a klinikai tüneteket: hirtelen – rövid, prodomális 

időszakkal beköszöntő (néhány óra) – jelentkező neurológiai tünetek, amelyek 

kezdetben megegyeznek a hőkimerülés tüneteivel (fejfájás, szédülés, hányinger 

majd zavartság és delírium), de gyorsan progrediálva görcsrohamokba, majd 

tudatvesztésbe torkollanak. A meleg, kipirult bőr a fokozott perfúziót jelzi, de 

verejtékezés rendszerint nincs. A keringés kezdetben tahikardiával és emelkedett 

vérnyomással jellemezhető, amit hipotónia, keringésösszeomlás követ. A súlyos 

állapot – magas hőmérséklet, hipovolémia, hipoperfúzió okozta – szervműködés 

zavarokhoz vezet, DIC, rhabdomyolízis, akut veseelégtelenség alakul ki, a máj 

működészavara pedig magas transzamináz értékekben mutatkozik meg.  

A diagnosztikus jeleket a III./18.3.3. 1. táblázat foglalja össze. 

 

Hősokk – diagnózis 

 

  Termális stressz: fokozott hőtermelés vagy külső 

  
 Súlyos központi idegrendszeri működészavar 

(tudatzavar, göcs, kóma)  

  Maghőmérséklet > 40 
0
C 

  Száraz, meleg bőr, de verejtékezés is lehet 

  Transzamináz emelkedés 

 

 

III./18.3.3. 1. táblázat A hősokk diagnózisa 

 

A hősokknak két formáját különböztetjük meg. 

A klasszikus hősokk magas környezeti hőmérséklet következtében alakul ki, 

rendszerint nyáron. Rosszul szellőzött, zárt terekben élő, idős vagy beteg emberek a 

gyakori áldozatok, rendszerint kísérő betegséggel (bal szívfél elégtelenség) vagy 

drog, alkohol, gyógyszer (psychiátriai kezelés) fogyasztással az anamnézisben.  

A fizikai terhelés okozta hősokk fiatal, egészséges felnőttek (sportolók, katonák) 

meleg környezetben végzett erőltetett fizikai aktivitása után jelentkezik. A két forma 

jellegzetes különbségeket mutat, amint az a III./18.3.3. 2. táblázatban látható. 

 

Fizikai terhelés Klasszikus 

egészséges betegség/gyógyszer/drug 

fiatal idős 

sporadikus időjárás/hőhullám 

verejtékezés lehet nincs verejtékezés 

hipoglikémia normoglikémia 

DIC enyhe koagulopátia 

rhabdomyolysis enyhe CK * emelkedés 

akut veseelégtelenség oliguria 

laktát acidózis enyhe acidózis 

hipokalcémia normokalcémia 

*CK= kreatinin kináz 



 

III./18.3.3. 2. táblázat A hősokk formáinak jellegzetessége 

 

Terápia 

A hősokk terápiájában a kulcslépés a beteg hűtése. A hűtést mielőbb el kell kezdeni 

(a diagnózis felvetésének pillanatában), hogy megelőzzük a kiterjedt szövet és 

szervfunkció károsodást, és folytatni kell addig, amíg a maghőmérséklet 38
o
C-ig 

nem csökken. 

A leghatékonyabbnak bizonyult módszer a párologtatásos külső hűtés. A betegre   

15
o
C-os vizet permetezünk, és az elpárolgását ventilátorral, hajszárítóval gyorsítjuk. 

Ezzel a technikával 0,3
o
C/perc sebességgel csökkenthető a testhőmérséklet. A jeges 

vízbe merítés szintén hatékony módszer, a maghőmérséklet 10-20 percen belül 39
o
C 

alá csökken, azonban a beteg ellátása, a folyadékpótlás, légútbiztosítás igen 

körülményes. A külső hűtés technikák hátránya a bőrhőmérséklet csökkenésével 

megjelenő borzongás, remegés, ami kontraproduktív ebben az esetben, fokozván a 

hőtermelést. 

Egyéb módszerek (hideg IV folyadék, lavage – peritoneum, gyomor, hólyag – 

technikák, hűtő takaró, extrakorporális keringés) hatékonysága kicsi, önmagukban 

nem használhatók eredményesen. 

A hűtés mellett fontos a megfelelően vezetett szupportív terápia is. 

A tudatvesztés, görcsök kötelezővé teszik a légút biztosítást. A folyadékpótlás 

vezetésére szükség lehet centrális véna kanülálására, de – tekintve, hogy a keringési 

elégtelenség patomechanizmusa összetett, és nem csak hipovolémiával állunk 

szembe – szükség lehet komplexebb hemodinamikai monitorizálásra is. Ezekben az 

esetekben vazokonstriktor használata alacsony vérnyomás terápiájára különösen 

ellenjavallt, mert a bőrerek konstrikciója csökkenti a hőleadás hatékonyságát. A 

hűtés kellemetlen procedúra az éber,de zavart beteg számára, szükség lehet 

anxiolítikum (midazolam) adására. A kialakuló borzongást chlorpromazin adásával 

tudjuk csökkenteni. Dantrolen hatékonysága nem bizonyított. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./18.4. Áramütés 
 

Az elektromos készülékek előállítására és használatára vonatkozó biztonsági előírások ellenére az elektromos 

balesetek számát évente 70/100.000 lakos körülire becsülik, az  Egyesült Államokban évente több mint 500 

ilyen halálesetet jegyeznek fel (a villámcsapás okozta baleseteken felül). Az elektromos balesetek nagyobb 

része otthon következik be, és elsősorban harminc év körüli férfiakat, mintegy 20%-ban pedig gyermeket érint. 

Alacsony feszültség (<1000 V) esetén 3%-os, magas feszültség (>1000 V) esetén akár  30 %-os mortalitással is 

számolhatunk. 

 

III./18.4.1. Kórélettan, pathomechanizmus 
 

Az elektromos áram okozta sérülések súlyossága az áramerősségtől, a feszültség és az ellenállás nagyságától, 

az áram útjától és a kontaktusidőtől függ. Nagy ellenállású szövetekben jelentős hő termelődik, mely 

koagulációs nekrózist, elektromos égést okoz. Alacsony ellenállású szövetek (ideg, vér) jól vezetik az 

elektromosságot, a keletkező hő mennyisége lényegesen alacsonyabb.  

A bőr ellenállása széles tartományon belül változhat. A száraz bőr ellenállása magas, így áramütés esetén 

kiterjedt felszínes károsodásra számíthatunk, a mélyebben fekvő szövetek azonban bizonyos mértékben 

védettek. Nedves bőr esetén a felszín kevésbé károsodik, ám kevésbé is véd, így a belső szerveket az áram 

könnyebben eléri. 

A villámcsapás 1.000.000 V feletti feszültségű és 200.000 A feletti áramerősségű egyenáram, mely mindössze 

1-2 ms-ig tart, az áramerősség azonban már 2 μs után eléri a maximumát. A rövid idő miatt a termelődő hő 

okozta extrém magas hőmérsékletemelkedés (50.000 ˚C) ellenére sem ég el az áldozat. 

Az egyenáram egyszeri izomösszehúzódást okoz, mely gyakran eltaszítja az áldozatot az elektromos forrástól. 

Váltóáram esetén ismétlődő, tetániás izomkontrakcióval számolhatunk, mely az áramforrással történő 

kontaktus megszüntetését lehetetlenné teheti. Harántcsíkolt izomban már alacsony frekvenciánál jelentkezik 

tetánia, 15-150 Hz között. A háztartásokban alkalmazott 50 Hz kifejezett aritmogén tulajdonsággal is 

rendelkezik, kamrafibrillációt válthat ki.  

Az áramütés okozta károsodás négyféle mechanizmusból tevődik össze: direkt hatás az ingerlékeny szövetekre, 

mely ritmuszavar vagy apnoe formájában jelentkezik; villámcsapás okozta tompa mechanikai sérülés; 

elektromos égés; a sejtmembrán permeábilitásának változása (mikroporusok). Az áramütés jellemzőit az 1. 

táblázat foglalja össze. 

 

1_táblázat_III_18_4 fejezet 

 

III./18.4.2. Ellátás 
 

Elektromos baleset esetén a segítségnyújtó is veszélyeztetett, amennyiben az áldozat és az elektromos forrás 

közti kapcsolat még nem szűnt meg. Magasfeszültségnél a föld (különösen, ha nedves) is vezeti az 

elektromosságot. 

Alacsony feszültség esetén a teendők sorrendje: 

● biztosíték lekapcsolása 

● elektromos készülék fali csatlakozójának kihúzása 

● a páciens eltávolítása az elektromos berendezéstől 

A sérülések súlyossága az áram testen belül megtett útjától is függ, így a baleset körülményeinek tisztázása 

áramütésnél is fontos. Egyenáram esetén a belépési és kilépési pontok klasszikus égési sérülései 

megfigyelhetők, váltóáram azonban nem mindig hoz létre jól elkülöníthető rajzolatot, úgynevezett 

áramjegyeket. A nedves bőr ellenállása nagyon alacsony, így minimális felszíni sérülés mellett a mélyebb 

szövetek kiterjedt károsodása is előfordulhat. Heves izomkontrakciók okozta csonttörések sem járnak felszíni 

sérüléssel. Magasfeszültségű elektromos balesetet szenvedett áldozatokat potenciális gerincsérültként kell 

kezelni, minden betegnél fontos a fej és a nyak immobilizálása.  

Villámcsapás esetén az első ellátó gyakran a légzőközpont bénulás okozta apnoét, dilatált, nem reagáló 

pupillákat (autonóm diszfunkció), és keringésmegállást diagnosztizál. A szív a veleszületett automácia miatt 



később újraindulhat, de légzés hiányában hypoxiás kamrafibrillatio lép fel. Legfontosabb teendő a szabad légút 

biztosítása, oxigén adása illetve lélegeztetés. Mellkas kompresszió elkezdése halasztható is, amennyiben a 

veszélyes helyről történő kimentés kiemelt fontosságú. 

Kiterjedt égés és szövetelhalás elsősorban magasfeszültség okozta elektromos baleseteknél fordul elő. Ellátása 

megegyezik a más okból megégett betegek ellátásával. 

Alacsonyfeszültség illetve villámcsapás okozta áramütésnél, amennyiben szívmegállás, eszméletvesztés, égés 

nem történt, a neurológiai státusz és az EKG normális, a páciens hazabocsátható. Szívmegállás, központi 

idegrendszeri károsodás, gerincvelő sérülés, kiterjedt égés vagy nagyobb sérülések kórházi illetve intenzív 

osztályos felvételt indikálnak. 
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III./18.5. E-learning teszt 
 

1., A környezeti nyomás 

 a., lineárisan csökken a magassággal      

 b., növekedésével nő a párologtatót elhagyó gáz koncentrációja              

 c., meghatározza az anesztetikus gőzök telített gőznyomását              

 d., változásával párhuzamosan csökken a környezeti 

       hőmérséklet nagy magasságban      

 e., elviselhető maximuma 2 ATM                                                            

      

2., Magaslati környezetben 

 a., hosszan tartózkodva polycythemia alakul ki  

 b., O2 belégzéssel minden magasságon elérhető a tengerszinten 

       jellemző PAO2.        

 c., az alacsony nyomás, és következményei, az egyetlen 

       kockázati tényező        

 d., az FIO2 a magassággal arányosan csökken                

 e., 3 000 méter fölött a természeti körülmények nem engedik 

     meg emberi települések tartós fennállását                                            

                                                        

3., Az alábbiak jellemzőek a magaslati környezetben tapasztalható kórtani 

változásokra 

 a., nagyvérköri vazokonstrikció                 

 b., hiperventilláció        

 c., emelkedett BE        

 d., hiperkoaguabilitás        

 e., tahikardia                                                                                      

        

4., A magaslati környezetben kialakult kórképekre igaz, hogy 

 a., az akut hegyibetegség és magaslati agyödéma 

       patomechanizmusában az  agyi kapilláris permeabilitás 

       fokozódása a közös                   

b., a magaslati agyödéma terápiájának kulcsa az ozmotikusan 

     aktív anyagok (mannit) adása      

c., a magaslati környezetben kialakult kórképek terápiájában 

     elengedhetetlen lépés a tengerszint feletti magasság 

     csökkentése       

d., a magaslati tüdőödéma terápiájában szerepe lehet Ca++ 

     csatorna blokkolóknak         

e., a magaslati tüdőödéma hátterében a pulmonális 

     hipertenzió következtében kialakult jobb szívfél 

     elégtelenség áll         

 

5.,  A hiperbárikus terápia 

 a., következménye vazokonstrikció        

 b., alkalmazásakor csökken az erekben kialakult buborékok 

       mérete         

 c., mellékhatása lehet az O2 mérgezés    

 d., azért alkalmazható CO mérgezésben, mert a CO affinitása 

        a hemoglobinhoz 200 szoros az O2-höz képest    

 e., ha felszínre emelkedés után a búvár végtag fájdalomra, 



      paresztéziára panaszkodik, zavarttá válik     

 

6., A hőszabályozással kapcsolatban igaz, hogy 

 a., a hőleadás leghatékonyabb eszköze a konvekció    

 b., ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet, 

       akkor a hőleadás csak verejtékezéssel mehet végbe   

c., a hősugárzás hatékony eszköz mind a hőleadásban mind 

      pedig a hőkonzerválásban       

d., hőtermelés izomműködéshez kötött folyamat                

e., a vazokonstrikció csökkenti a sugárzással, a hőáramlással 

       és a verejtékezéssel leadott hő mennyiségét                

 

7.,  A perifériás hidegártalmak 

 a., kialakulásának feltétele a 0 oC alatti hőmérséklet               

 b., ellátásában nincs jelentős szerepe a fájdalomcsillapítóknak, 

        mert a lehűlés következtében hipesztézia alakul ki               

 c., közül a pernio nagyobb szövetelhalással jár, mint a lövészárok 

      láb.          

d.,  kialakulásában nem intracelluláris, hanem extracelluláris 

       jégkristályok kialakulása játszik szerepet     

e., legsúlyosabb formája a pernio      

 

8., A baleseti hipotermiára jellemző, hogy 

 a., a maghőmérséklet 35 oC alatt van     

 b., kialakulásában szerepet játszhat a hőreguláció, a hőtermelés 

      és a hőleadás zavara is       

c., kapcsolódó jellegzetes EKG eltérés az Osborn f. J hullám 

      megjelenése                 

d., tünete lehet poliuria          

e., melegítés közben a perifériás erek kitágulása „afterdrop” 

     jelenséget okoz        

 

9., A baleseti hipertermia súlyos ártalomnak tekinthető, mert 

 a., a hőkimerülés központi idegrendszeri károsodást okozhat              

 b., jellemzője a K+ vesztés       

 c., a 40 oC fölötti hőmérséklet az intracelluláris fehérjék 

      denaturálódását okozza        

d., a hősokk többszervi elégtelenséghez vezethet    

 e., extrém hipovolémiával és sokkal járhat     

 

10., A hősokk diagnózisában és terápiában az alábbiak segítségünkre lehetnek 

 a., a hősokk mindig súlyos idegrendszeri tünetekkel jár együtt 

 b., a hősokk minden formájában hiányzik a verejtékezés   

c., a hősokk szervtünetei között a leggyakoribb az LDH 

       emelkedéssel jellemezhető májkárosodás     

d., terápiájában a leghatásosabb eszköz a párologtatásos külső 

      hűtés         

e., legfontosabb diagnosztikus kritérium az igen magas (>40 oC) 

     maghőmérséklet        

  

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19. Trauma 
 

Jelen fejezet célja azon ismeretek átadása, melyek lehetővé teszik, hogy különböző sérülések súlyosságát meg 

tudjuk ítélni. Ismertetni kívánjuk továbbá a gyakori sérülések sajátságait ellátásának irányelveit, 

aneszteziológiai és intenzív terápiás vonatkozásait. A sürgősségi vonatkozásokat egy külön sürgősségi 

tankönyv tárgyalja. 

 

E fejezet elsajátítása lehetővé teszi a sérültek állapotfelmérését és a leggyakoribb sérülések megfelelő ellátását. 

 

A baleset sajnos minden életkorban előfordulhat. Előfordulása az élet kezdete és vége felé (gyermekkor, 

öregkor) halmozódást mutat, továbbá a súlyos sérülések a 40 év alatti korosztály vezető halálokaként 

szerepelnek – több halálesetért felelősek, mint a rosszindulatú daganatok és kardiovaszkuláris megbetegedések 

összesen. A balesetek okozta sérülések az egyes életkorokban más és más kihívás elé állítják az egészségügyet, 

ahogyan sérülések súlyossága is igen tág határok között mozog. Az ellátás minősége jelentősen befolyásolja a 

gyógyulást, illetve a beteg túlélési esélyeit. Életveszélyes sérülések esetén a teljes aneszteziológiai és intenzív 

terápiás fegyvertár bevetése szükséges a beteg életének megmentéséhez. Időskorban viszonylag könnyű 

sérülés, mint a combnyak- vagy pertrochanter törés a tartós immobilizáció miatt fatális kimenettel járhat. 

Kísérő betegségeik miatt e betegek is gyakran szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Fiatal korban 

egyáltalán nem mindegy, hogy egy sérülés után a beteg vissza tud-e térni korábbi foglalkozásához, vagy 

rokkant marad. Természetesen a gyógyulás ideje is fontos faktor mind a beteg mind a nemzetgazdaság 

számára. A súlyos sérültek, de gyakran egyes egyszerűbb sérülések ellátása igen költséges lehet, de ha a 

megmentett életévekre átszámítjuk a kezelési költséget, akkor e betegek ellátása költséghatékony is. 

 

Kulcsszavak: politrauma, állapotsúlyossági pontrendszerek, damage kontroll 

 

Jelen fejezet az alábbi alfejezetekre tagolódik: 

Trauma pontrendszerek, osztályozások  

A politraumatizált páciens      

Súlyos agy-, koponyasérülés    

Gerincvelősérülés       

Felsőlégúti / maxillofaciális sérülés  

Mellkasi trauma 

Hasi trauma 

Égési sérülés   

Kismedencei és alsó végtagi sérülés 

A kardiovaszkuláris rendszer érintettsége trauma során 

Robbanás / lövési sérülés  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.1. Trauma pontrendszerek, osztályozások 
 

A sérülés súlyosságának objektív megítélése nehéz feladat. Más a súlyos sérülés a traumatológus és más az 

intenzíves orvos szempontjából. Az előbbi esetben a sérülés anatómiai jellemzői, a törés reponálhatósága 

képezi a főbb szempontokat, míg az intenzív terápiában általában a sérülés egész szervezetre gyakorolt hatása a 

legfontosabb kérdés. Ezért egy-egy sérülés traumatológiai és intenzíves megítélése döntően eltérhet egymástól. 

Ugyanakkor a sérülések egész szervezetre gyakorolt hatása döntően befolyásolhatja az ellátási stratégiát hisz 

dönteni kellhet például a végleges definitív ellátás és a damage kontrol között. Ezt részleteiben a következő 

fejezet tárgyalja. 

 

Az állapot súlyosság megítélésének vannak egyszerű anatómiai, elsősorban a sérülés(ek) lokalizációját vizsgáló 

módszerei. Az egyik ilyen a politraumatizáció fogalma, melyre számtalan definíció született. 

● Tscherne: több testtájék, vagy szervrendszer sérülése, melyek közül legalább        1 akut életveszélyt 

jelent. 

● Ahnefeld: az izolált súlyos koponyasérülést, illetve a tüdőkontúzióval kísért izolált mellkasi sérülést is 

ide sorolja. 

A jelenleg leggyakrabban használt definíció: 

Több testrész sérülése, két testüreg, vagy egy testüreg és két hosszú csöves csont sérülésével E definíciók nem 

igazán adnak felvilágosítást beteg általános állapotáról, de gyakran a sérülés súlyosságáról sem. Nem mindegy, 

hogy 2 radius vagy femur törik, illetve májkontúzióról vagy májrupturáról van-e szó. A definíció szerint 

mindegyik kimeríti a politrauma fogalmát, de talán szerencsésebb lenne, ha intenzíves szempontból nem 

politraumáról, hanem inkább kritikus állapotú sérültről beszélnénk. Az állapot pontosabb megítélését teszik 

lehetővé az egyes trauma súlyossági pontszámok. 

 

Anatómiai alapú pontrendszerek: 

● Abbreviated Injury Score (AIS) 

● Injury Severity Score (ISS) 

● New Injury Severity Score (NISS) 

● Anatomic Profile (AP) 

● Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI) 

● ICD-based Injury Severity Score (ICISS) 

 

Ezek közül az ISS használata terjedt el leginkább. E pontrendszer 6 régióban vizsgálja a sérülés súlyosságát és 

ez alapján 0-6 pontot adhatunk. 

 

3_19_01 1. ábra 

Az egyes sérülések súlyosságának pontozása 

 

Az ISS értékét úgy kapjuk meg, hogy a 3 legsúlyosabb sérülés pontszámának a négyzetét összeadjuk. A 

következő táblázat mutatja a score gyakorlati alkalmazását. 

3_19_01 2. ábra 

Az ISS kiszámítása. A 3 legsúlyosabb sérülés (agykontúzió, lépruptura, instabil mellkas) pontszámát négyzetre 

emeltük a két enyhébb sérülést (femurtörés és moderált májkontúzió) nem vettük figyelembe. 

 

Politraumáról beszélünk ha ISS > 15 

 

Fiziológiai alapú pontrendszerek: 

● Revised Trauma Score (RTS) 

● Emergency Trauma Score (EMTRAS) 

 

Az (RTS) által vizsgált paraméterek: 

● Glasgow Coma Scale (GCS) 

● Szisztolés vérnyomás 



● Légzésfrekvencia 

 

 

3_19_01 3. ábra 

Az RTS kiszámításához használt paraméterek és az azokhoz rendelhető pontszám. 

 

Amennyiben a vizsgált paraméterek pontszámának összege 11 alatti, a beteg speciális traumacentrumba 

szállítandó. A pontszám kódolt változata kimenetel megítélésére és minőségi mutatóként is használható. 

Az EMTRAS 4 paramétert vizsgál. Nagy betegszámú vizsgálat alapján pontosan jelzi a halálozás 

valószínűségét a sérülések anatómiai lokalizációjának ismerete nélkül is. 

 

3_19_01 4. ábra 

Az EMTRAS kiszámításához használt paraméterek és az azokhoz rendelhető pontszám. 

 

Az egyes pontrendszerek egymással kombinálhatók így hozták létre a Trauma Releated Injury Severity Score-t 

TRISS, mely az ISS-t és RTS-t kombinálja, továbbá figyelembe veszi az életkort, de csak 50 év alatti 

(pontszám=0) és a feletti (pontszám=1) kategóriát használ. A halálozási valószínűség kiszámításánál más 

képletet használ tompa és áthatoló sérülések esetén. 

A felsorolt nagyszámú pontrendszer annak a bizonyítéka, hogy az egyetlen üdvözítő pontrendszert még nem 

sikerült megalkotni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III./19.2. A politraumatizált beteg 

 
Amint arról a korábbi fejezetben szó volt a politraumatizált, illetve kritikus állapotú sérültben a szervezet 

egészét érintő változások lépnek fel. 

● Neurohormonális változások 

● Szisztémás gyulladásos válasz (SIRS) 

● Oxidatív stressz 

● Koagulopátia 

 

E folyamatok alapjaiban határozzák meg e sérültek ellátási stratégiáját. 

A neurohormonális változások során a fájdalom, illetve stressz hatására fokozódik az inzulinnal szemben ható 

hormonok termelődése, mely hiperglikémiához, illetve hipermetabolizmushoz vezet. Ezért, valamint a 

fájdalomnak az oxigén kereslet és kínálat arányára gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt a megfelelő 

fájdalomcsillapítás alapvető feladat e betegek ellátása során. A hormonális eltérések hiperglikémiához 

vezetnek, a     10 mmol/l feletti vércukor értékek rontják a kimenetelt ezért a vércukorszintet 8 mmol/l körül 

kell tartani e betegcsoportban is. A hipermetabolizmus szerepet játszhat a többszervi elégtelenség (MOF) 

kialakulásában. 

 

A szisztémás gyulladásos válaszreakció (SIRS) kialakulásában a törések, szövetsérülés, hipoxia és hipotenzió 

játszanak fontos szerepet, de nem elhanyagolható a műtéti trauma hatása sem. A gyulladásos folyamat 

beindításában a proinflammatorikus citokinek (TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18) játszanak kulcsszerepet. 

Fontos megemlíteni, hogy bizonyos mértékű gyulladásos válasz szükséges a szervezet gyógyító folyamatainak 

beindításában. A gyulladásos válasz során aktiválódik a komplementrendszer, a kallikrein-kinin rendszer, a 

véralvadási rendszer valamint fokozódik az akut fázis proteinek szintézise. E folyamatok vazodilatációhoz, 

érpermeábilitás fokozódáshoz és súlyos esetben MOF kialakulásához vezethetnek. A szervezet természetesen 

igyekszik egyensúlyt tartani, ezért a gyulladásos folyamattal párhuzamosan fokozódik az antiinflammatorikus 

citokinek (IL-4, IL-10, IL-13) szintézise. Ezt kompenzatórikus gyulladásellenes válaszreakciónak (CARS) 

nevezzük. Az egyensúly ez irányban is eltolódhat, ami infekciókra való fokozott hajlamot eredményez. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III/.19.3. Súlyos agy és koponyasérülés 
 

A súlyos agy és koponyasérültek megfelelő és gyors ellátása döntő fontosságú a neurológiai kimenetel és 

túlélés vonatkozásában.  Ennek fényében megdöbbentő, hogy Magyarországon napjainkban is 72 óra telhet el a 

sérülés bekövetkezése és az első CT vizsgálat elvégzése között. 

A koponyasérülés súlyosságát legmegbízhatóbban a beteg GCS értékével jellemezhetjük. 

● GCS 14-15: enyhe 

● GCS 9-13: moderált 

● GCS < 8: súlyos 

E definíció alapján a súlyos koponyasérültet a helyszínen intubálni kell, hisz 8 alatti GCS esetében számolnunk 

kell a protektív légúti reflexek elvesztésével. Emellett az ismételt görcsök és egyéb sérülések is szükségessé 

tehetik a helyszíni légútbiztosítást.  Ennek nem kell feltétlenül együtt járnia a beteg lélegeztetésével, ha annak 

spontán légzése kielégítő. A megfelelő lélegeztetés, a PCO2 megfelelő szinten tartása rendkívül fontos e 

betegek ellátásánál. A PCO2 értékét 35-40 Hgmm között kell tartani, mivel a sérült agy autoregulációja 

károsodik és bár hiperventillációval csökkenthető az agyi vérátáramlás és az intrakraniális nyomás, azonban 

mindezért nagy árat kellhet fizetni. Az oxigén disszociációs görbe balra tolódása és az esetleges extrém agyi 

vazokonstrikció következtében jelentős laktátszint emelkedés, súlyos hipoxiás károsodás léphet fel. A beteget 

csak átmenetileg, beékelődés veszélye esetén szabad hiperventillálni, amíg az egyéb nyomáscsökkentő 

eljárások nem vezetnek eredményre. Természetesen az ARDS-es betegeknél elfogadott premisszív hiperkapnia 

sem követhető a koponyasérült betegnél. 

Az első CT vizsgálatot a lehető legkorábban legkésőbb 1-2 órával a sérülés bekövetkezte után el kell végezni. 

Nagyon fontos, hogy ezt 24 óra múlva meg kell ismételni kivétel, ha a beteg GCS-e drámai javulást mutat. 

Előfordulhat ugyanis, hogy pl. kontúziós vérzések nem láthatók az ilyen korai vizsgálatok alkalmával. E 

vizsgálatok alapján kell dönteni az akut műtétről, illetve az intrakraniális nyomás (ICP) méréséről. 

Az epi-, illetve szubdurális vérzés rendszerint azonnali műtéti indikációt képez. 

Az intracranialis nyomás monitorozásának indikációi súlyos koponyasérültnél (GCS<8) 

● CT eltérések jelenléte felvételkor 

● CT eltérések nem észlelhetők felvételkor de 

○ A beteg 40 évesnél idősebb 

○ Az izomtónus jellegzetes fokozódása figyelhető meg 

○ A szisztémás vérnyomás <90 Hgmm 

Ha a fenti 3 feltételből 2 teljesül az ICP monitorozás kötelező. Az ICP monitorozás technikái: 

● Kamrai 

● Parenhimális 

● Szubaraknoidális 

● Szubdurális 

● Epidurális 

Az alapvető különbség, hogy az intrakarinális drain nem csak monitorozásra hanem liquor lebocsátásra, és az 

emelkedett ICP kezelésére is alkalmas, szemben a többi eljárással. Ha mérjük az ICP-t és artériás 

középnyomást (MAP), kezelésünk célja az agyi perfúziós nyomás (CPP) 60 Hgmm fölött tartása. 

CPP=ICP-MAP 

A fenti egyenlet alapján mindegy lenne az ICP értéke ha a MAP-ot emeljük. A valóságban egyrészt a MAP 

nem emelhető a végtelenségig, másrészt annál jobb a neurológiai kimenetel, minél alacsonyabb ICP mellett 

biztosítjuk a megfelelő CPP-t. Ezért az ICP-t  20 Hgmm alatt kell tartani. 

Az emelkedett ICP-t három lépcsőben csökkenthetjük. Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy az euvolémia 

biztosítása koponyasérültnél is fontos. A beteg extrém kiszárítása kedvezőtlenül befolyásolhatja az oxigén 

kínálatot és ezáltal más szervek működését. 

1. lépcső: A behelyezett kamradrainen keresztül liqourt bocsájtunk le amíg ICP nem <mint 20 Hgmm. 

2. lépcső: Mannisol vagy Hyperhaes adása a liquor lebocsájtásra rezisztens ICP emelkedés esetén. Az 

utóbbi időben a HyperHaes egyre népszerűbbé válik. Ozmotikus aktivitásukon keresztül az 

agyállományból vizet vonnak el és így csökkentik az ICP-t. Fontos megjegyezni, hogy a mannisol 

rendszeres, vagy ICP mérés nélküli adása tilos!!!!!! Hasonlóan nem javasolt a szteroid adása sem. 

3. lépcső: Ha fenti eljárások ellenére az ICP magas marad, barbiturát kóma vagy dekompresszív 



kraniektómia elvégzése jöhet szóba. Fontos itt is megemlíteni, hogy nem szabad késlekedni ezen 

eljárások alkalmazásával, ha a konvencionális nyomáscsökkentő eljárások eredménytelenek.   

 

III./19.03 1. ábra 

Bal oldali dekompresszív kraniotómia utáni állapot. A behelyezett kamradrain a teljesen összenyomott bal 

oldalkamrába vezet. 

 

  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.4. Gerincvelő sérülés 

 
A gerincvelő sérülés általában a gerincoszlop illetve csigolyák sérülése elmozdulása következtében lép fel, 

ritkán előfordulhat e nélkül is. A gerincvelő vérellátását ugyanis az arteria spinalis anterior és a két arteria 

spinalis posterior biztosítja. E két artéria természetesen nem tudja teljes hosszában ellátni a gerincvelőt, ezért az 

aortából kilépő szegmentális ágak csatlakoznak az arteria spinalis anterior és posterior rendszeréhez, biztosítva 

a vérellátást a gerincvelő teljes hosszában. Az arteria spinalis anterior és posterior vagy a szegmentális ágak 

sérülése (pl. aortasérülés) a gerincvelő hipoxiás károsodásához vezethet. 

A gerincvelőből kilépő idegek szegmentális beidegzést végeznek, a beidegzett bőrterületet dermatómának, a 

beidegzett izomcsoportot miotómának hívjuk. Gerincvelő sérülés esetén a bőr és izmok beidegzése elvész, ami 

a beidegzett területben érzéskiesésben, illetve az izomműködés megszűnésében nyilvánul meg. Súlyos sérülés 

esetén a sérüléstől disztális területek beidegzése is zavart szenved. Komplett sérülés esetén valamennyi funkció 

kiesik a sérüléstől disztálisan, inkomplett sérülés esetén bizonyos funkciók intaktak maradhatnak. Általában 

elmondható, hogy minél magasabban helyezkedik el a sérülés annál súlyosabbak a következmények. 

Nyaki gerincsérülés esetében a C4 szegmentum érintettsége döntő jelentőségű, mivel innen ered a nervus 

phrenicus. E szegmentum feletti sérülés esetén a rekesz és a bordaközi izmok beidegzése is megszűnik, a beteg 

spontán légvételre képtelen, tartós gépi lélegeztetésre szorul. A köhögési reflex efferens szára is hiányzik, a 

beteg váladékát spontán eltávolítani nem képes, ami a legjobb fizioterápia mellett is megteremti az ismételt 

felső légúti infekciók alapját. A mélyebb sérülések esetében a rekesz működése miatt kielégítő lehet a spontán 

légzés és a vállöv, illetve a felső végtag bizonyos funkciói is megmaradhatnak, azonban ezt az állapotot is a 

megfelelő expektorálási képtelenség jellemzi. Az érző és motoros funkciók mellett a gerincvelő a vegetatív 

beidegzésben is szerepet játszik. A szimpatikus rostok a torakolumbális szakaszból származnak, ezért a nyaki 

gerincvelő sérülést a szimpatikus beidegzés teljes hiánya, gerincvelői sokk kialakulása kíséri.          

A torakális szakasz komplett sérülései általában paraplégiát okoznak, a légzés és felső végtagok működése 

intakt marad. T8 feletti sérülések esetében a has- és törzsizmok működése teljes, ez alatt részleges kiesést 

mutat. A sérülést kísérő sokk mértéke is csökken, minél disztálisabb a sérülés. 

Ennek egyik oka, hogy a szív vegetatív beidegzése a felső torakális szakaszból származik, vagyis e betegek 

képesek szívfrekvenciájuk és szívteljesítményük növelésére. 

A lumboszakrális szakasz sérülései a csípő és az alsó végtagok működési zavarát, valamint széklet- és 

vizeletürítési abnormalitást okoznak.  A szexuális funkció is károsodik, bár reflexes erekció illetve ejakuláció 

az esetek döntő részében lehetséges. A vegetatív hatás minimális vagy teljesen hiányzik. 

Inkomplett sérülések: 

Centrális gerincvelő szindróma esetén a felső végtag működése károsodik, az alsóé megmarad (inverz 

paraplégia). Oka általában gerincvelői isémia - a felső végtagot beidegző rostok vérellátása sérülékenyebb.    

Mellső gerincvelő szindróma flexiós sérülésekhez társul általában. A gerincvelő mellső, az arteria spinalis 

anterior ellátási területének megfelelő része sérül. A sérüléstől disztálisan kiesik a motoros funkció, valamint a 

fájdalom- és hő érzékelés. A propriocepció és vibrációérzés azonban megmarad. 

Hátsó gerincvelő szindróma oka az arteria spinalis posterior ellátási területének sérülése. Extrémen ritka, tünete 

a mellső szindróma fordítottja. 

Gerincvelő sérülés kezelése során alapvető szempont, hogy minden sérültet potenciális gerincvelő sérültként 

kell kezelni addig, amíg ezt ki nem zártuk. A helyszínen rögzíteni kell a nyakat (stiffneck) és a gerincoszlopot 

(gerinchordágy). A rögzítés csak a negatív diagnózis felállítása után szüntethető meg. A sérültet a legnagyobb 

gondossággal kell intubálni (lásd. maxillofaciális trauma fejezetet). Gerincvelői sokk fellépte esetén folyadék 

és vazokonstriktor szerek (pl. noradrenalin) adása szükséges. Vérző betegnél nehéz a hipovolémiás és 

gerincvelői sokk elkülönítése. Napjainkban erősen vitatott kérdés a nagy dózisú szteroid adása. Szemben a 

koponya sérültekkel korábbi közlemények az ödéma csökkentése révén a neurológiai kimenetel javulását 

mutatták. Újabb közlemények ezt nem támasztják alá, viszont a szer számtalan negatív hatásáról (pl. fokozott 

infekció rizikó)  számolnak  be.  Akut műtétre  a  gerincvelőt  direkt  komprimáló  csontdarabok 

eltávolítása miatt lehet szükség. A sérülés hosszabb távú kimenetelét elsősorban a sérülés magassága és a 

későbbi ápolás minősége határozza meg.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.5. Felső légúti és maxillofaciális sérülések 
 

A felső légúti és maxillofaciális trauma egyedi vagy más testtájékokkal kombinálódó sérülése életet 

veszélyeztető kórkép. A régió minden egyes anatómiai struktúrájának, csontjainak, lágyrészeinek fedett, zúzott, 

vagy perforáló traumája az első ellátás során nem feltétlenül kelti az azonnali beavatkozás 

szükségszerűségének látszatát és csak később észleljük a súlyos állapot kibontakozását. A felső légúti és 

maxillofaciális sérült ellátása kihívást jelent az anaszteziologus-intenzív terapeuta számára. A légútbiztosítás és 

a megfelelő lélegeztetés elérését önálló és kombinált tényezőként az alábbiak akadályozhatják: 

● vérzés 

● aspiráció veszélye 

● kapcsolódó sérülések 

● szöveti törmelékek, kitört fogak, fogpótlások, légutakat szűkítő idegentestek 

● nyakcsigolya sérülés                     

A sérült ellátásában a következő lépéseket kell követni: 

● stabil légút biztosítása 

● ha szükséges, lélegeztetés 

● keringés biztosítása 

● masszív vérzések lefogása (kaliber erek vérzése) 

● GCS nyomon követése 

● újraélesztés, ha szükséges 

● kísérő sérülések felmérése, 

● életmentő műtétek elhatározása 

● ellátási terv kialakítása 

 

A továbbiakban röviden ismertetjük az egyes testtájékok sérülésének aneszteziológiai szempontjait. 

 

Az arccsont törései 

Mandibula törés: a mandibula törése bekövetkezhet autó-, motorbaleset, verekedés, esés vagy bármilyen egyéb 

ok hatására. A mandibulaszár egyoldali törése stabil az arc szerkezete és funkciója szempontjából. A kétoldali, 

elmozdulással járó, esetlegesen a temporomandibularis izületet érintő törés már vérzéssel és idegsérüléssel 

szövődhet, mielőbbi ellátást tesz szükségessé. A hibás fogzárás, a vérzés és ödéma, a nyelv következményes 

hátraesése és a nyálmirigyek sérülésből adódó fokozott kiválasztása légútbiztosítási nehézséget és fokozott 

aspiráció veszélyt jelent. 

Orrcsonttörés: az orrcsontok törése jelentős vérzést indíthat meg, mely szintén légútbiztosítási nehézséget és 

aspiráció kockázatot okozhat. Az orrnyálkahártya ödémásodása és vérzékenysége, az arcüreg megnyílásának 

veszélye a vak nasotracheális intubációt kontraindikálttá teszi. Végszükség esetén a nasális intubáció 

fiberoszkóppal is csak nehezen végezhető el. Tömeges orrvérzés ellátására alkalmas az orrüreg kötszeres 

tamponálása, felfújható ballonos tamponálása, végszükség esetén vizeletkatéter orrüregbe helyezése és a 

rögzítő mandzsetta felfújása is. 

A maxilla törése nagy energiájú és viszonylag kis felületre koncentrálódó erő  hatására következik be. Gyakran 

szövődik az arc egyéb struktúráinak sérülésével és az agykoponya törésével. A maxilla rendkívül jól 

vaszkularizált, ezért sérülése és elmozdulása excesszív vérzést kelthet. Szembetűnő változásokat okoz az arc 

szerkezetében, mint például a lépcsőképződés és a hibás fogzárás. Le Fort klasszifikációja alapján három 

töréstípusa ismert (lsd. traumatológia és szájsebészet, fül-orr-gégészet). A II. típusban a szabadon elmozduló 

mandibula, a III. típusban az arckoponya és agykoponya szétválása, a vérzés, a fokozott könnyelválasztás és a 

cerebrospinalis folyadék megjelenése a sérülést életveszélyessé teheti. A légutak felkeresése különösen 

nehezítetté válhat.    

Zygomaticus törés: önálló törése ritkán okoz aneszteziológiai problémát, esetleg szájnyitási nehezítettséggel 

találkozhatunk.   

 

A nyak sérülései 

A nyaki régióban számos kritikus fontosságú ideg és érképlet, valamint a légutak viszonylag kis térben 

zsúfolódnak össze. Tompa vagy áthatoló sérülésük a jelentéktelentől az életet veszélyeztető, vagy akár azonnali 



halált okozó károsodásig terjedő, számtalan változatot mutathat. A sérültek ellátásában a légútbiztosítás és 

lélegeztetés, a vérzés megszűntetése, a nyelőcső integritásának megőrzése az elsődleges szempont. A 

nyakcsigolya törés veszélyét nem szabad felednünk! 

Légúti sérülések: a nyaki   régió sérüléseinek esetén a gége és a cricoid porcok károsodásának lehetőségére 

mindig gondolnunk kell. A fisztula képződés, fokozott váladékozás, a légcső zúzódása és átszakadása, vérzés 

és ödéma, a hangszalagok obstrukciója, a subcutan emphysema és haematoma megjelenése a beteg életének 

elvesztéséhez vezethet. Az azonnali légútbiztosítás bármely módszerrel életet ment. Általánosságban 

kijelenthető, hogy a sérülést lehetőség szerinti áthidaló, vagy az az alatti behatolásból felkeresett légútbiztosítás 

a célravezető. Tompa sérüléseknél ritka esetben a légcső leválhat a gégéről. A nem fiberoszkóppal végzett 

intubálás esetén a tubus egy vak tasakba csúszhat, ami a lélegeztetést lehetetlenné teheti. Kombinált 

maxillofacialis sérülések esetén alkalmazható légútbiztosítási lehetőségeinket az alábbiakban tárgyaljuk. E 

sérülések potenciális lélegeztetési nehézséggel járhatnak. 

 

3.19.05 1. ábra 

Teherautó gázolás miatti fatális kimenetelű, izolált arckoponya sérülés. Az arckoponya súlyos roncsolódása 

légút biztosítási nehézséget okozott.   

 

Maszkos lélegeztetés: a maszkos lélegeztetés az első legfontosabb teendő, melyet az alábbi tényezők 

nehezíthetnek: 

● a lágyszövetek lacerációja, duzzanata és vérzése 

● orrcsont-, mandibula-, maxillatörés 

● fogak törése 

● a nyelv duzzanata, hátraesése 

● vérzés, idegentestek 

 

A maszkos lélegeztetés potenciálisan ineffektív lehet és fokozza az aspirácó veszélyét. Mielőbbi stabil légút 

biztosítás javasolt. 

A tracheális intubáció: 

A légutak felkeresése nehéz lehet, melyet a nyakcsigolya sérülés lehetősége és az alkalmazott rögzítő gallér 

felhelyezése tovább bonyolít. A cricoid porc nyomása, oro- vagy nasogastricus szonda leveztése csökkentheti 

az aspiráció lehetőségét. Intubációs alternatíváink lehetnek: 

● orotracheális intubáció a nyak mozdulatlanságával 

● vak nasotracheális intubació 

● fiberoszkópos naso- vagy orotracheális intubáció 

● vezetődróttal segített orotacheális intubáció 

● retrograd technikával végzett intubáció 

 

Nyilvánvalóan az orotrachealis intubáció direkt laringoszkópiával a leginkább biztonságos és célravezető 

beavatkozás. A légutak közvetlen láthatósága és az esetleges akadályozó tényezők látótérbe helyezése és 

megszűntetése a beteg túlélésének útja, de nem feledhető a nyakcsigolya sérülés lehetőségéből adódó veszélyek 

fokozódása sem. 

Ezekben az esetekben feltétlenül javasolt, hogy egy segítő kéz a rögzítő gallér mellett is a nyak és fej helyben 

tartásában közreműködjön. Néhány szerző a vak nasalis intubatio és a fiberoszkópos naso- vagy orotracheális 

intubáció biztonságosságát helyezi előtérbe. Természetesen a végrehajtó gyakorlottsága is fontos szempont, 

hiszen ez a beavatkozás önmagában is fokozhatja a vérzés kockázatát. A vezetődróttal végrehajtott intubáció 

jól ismert és gyakorlott aneszteziológusnál gyors beavatkozás, de a véletlen légút sértés kockázata nem 

elhanyagolható szempont. A retrograd technikájú intubáció semmiképpen sem első választás. Elvégzése 

különösen nagy körültekintést és rutint igényel, ha a vérző sérülés a nyaki régióban helyezkedik el. 

Transtracheális Jet lélegeztetés: 

A transztracheális Jet technika átmeneti megoldás a beteg állapotának stabilizálására, amíg végleges légút 

biztosítási lehetőséget nem találunk. 14 G-s intravénás kanült a felső légcsőszakaszba szúrva, magas nyomású 

oxigént vagy sűrített levegőt csatlakoztatunk a Jet készülékhez. A lélegeztető nyomás értékét egy 

nyomásszabályozón lévő forgatógomb segítségével lehet beállítani aszerint, hogy a páciens csecsemő, gyermek 

vagy felnőtt. A levegő adagolását a nyomásszabályozón lévő kar meghúzásával indítjuk, elengedésével 

lezárjuk. A kar mozgatásának sebességével tudjuk a kívánt légzés frekvenciát elérni. 



Ez a módszer, sürgős esetben gyors és effektív lehet, valóban életmentő fontosságú. Kockázatot jelenthet a 

kanül bevezetésekor okozott vérzés, PTX és szubkután emfizéma. 

Conicotomia: Azokban az esetekben, amikor a maszkos lélegeztetés lehetetlen vagy az intubáció veszélyes és 

elégtelen eredményű, a conicotomia gyors megoldást jelenthet. Ha az anatómiai viszonyok lehetővé teszik, a 

ligamentum conicum gyors bemetszése és bármilyen stent, cső, vagy kisméretű mandzsettás tubus behelyezése 

alkalmas a gázcsere időleges biztosításához.   

Tracheosztómia: A tracheosztómia az elsődlegesen választott módszer, ha a beteg maxillofacialis és felső légúti 

sérülése kizárja bármely más légút biztosítás lehetőségét. Történhet percutan vagy sebészi feltárásból.  Ha a 

sérülés a felső légúti szakaszon helyezkedik el, akkor a beavatkozást ennél mélyebbre tervezve, sebészeti 

lehetőségek igénybevételével kell elvégezni. Biztosan instabil nyakcsigolyatöréseknél a legcélravezetőbb és a 

leghatékonyabb megoldás. Szövődménye vérzés, PTX  és szubkután emfizéma lehet. 

 

 

Összegzés: 

A maxillofaciális és nyaki régió traumájának ellátása körültekintést igényel. A légút biztosítás kihívása, a 

kísérő sérülések potenciálisan életveszélyes lehetőségének felismerése, a vérzés megszűntetése, a nyakcsigolya 

sérülés valószínűsíthető kockázata a koordinált aneszteziológia és intenzív terápiás munka megmérettetése.   
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.6. Mellkasi trauma 
 

A mellkasban több életfontosságú szerv is elhelyezkedik, melyek sérülése életveszélyes állapot kialakulásával 

járhat. Sérülhet: 

● Csontos mellkas fal 

● Tüdő, esetleg trachea 

● Szív 

● Nagyerek (aorta, vena cava) 

● Nervus phrenicus 

● Nyelőcső 

● Rekesz 

 

E fejezet terjedelme csak a leggyakrabban előforduló sérülések ellátásának ismertetését engedi meg. A szív és 

nagyerek sérüléseit a III./19.10. fejezet tárgyalja. 

A mellkasi sérült esetében az első fontos kérdés annak eldöntése, hogy mellkas megnyitás szükséges-e, vagy 

konzervatív (pl. mellkas csövezés) terápiával kezelhető-e a sérülés. 

A torakotómia indikációi: 

● 1500 ml-nél több vér jön le a mellkasból a csövezés során 

● Ha a következő órában lebocsájtott vér mennyisége> 500 ml 

● Ha óránként 300 ml-t meghaladja a vérzés a következő 4 órában 

● Masszív levegővesztés a seben keresztül 

● Súlyos intrapulmonális vérzés 

● Intrapulmonalis shunt a hematóma/vérzés következtében 

● Pericardiális tamponád klinikai jelei 

 

Mellkas cső behelyezése csak sebészi módszerrel lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az          5. bordaközben, a 

középső hónaljvonalban ejtett metszésből tompán felpreparáljuk az izmokat, majd ujjal behatolunk a két borda 

között a mellüregbe. Ha kitapadást nem észlelünk, az üregbe vezetjük a csövet, amit szívásra helyezünk. A fém 

trokáros szettek alkalmazása súlyos tüdősérülést okozhat. 

A torakotómia anesztéziájának legfontosabb sajátsága, hogy úgynevezett kétlumenű tubus behelyezése lehet 

szükséges, mely lehetővé teszi a két tüdő fél szeparált lélegeztetését. A tubus egyik lumene a tracheában, a 

másik valamelyik főhörgőben helyezkedik el. A műtét alatt az operált tüdőfél nyugalomba helyezhető, illetve 

mint azt a következő kép mutatja súlyos tüdővérzés esetén az ép tüdőfél megvédhető az aspirációtól. 

 

3.19. 06 1. ábra 

A tubus alsó nyitott vége a tracheában a felső zárt vége a bal oldali főhörgőben helyezkedik el. Csak a bal 

tüdőfelet lélegeztetjük. Látható, hogy a sérült jobb tüdőből nagymennyiségű vér távozik, de az ép bal oldalt 

sikerült megvédeni az aspirációtól. 

 

A csontos mellkasfal sérülései közé tartozik: 

● bordatörés – egy borda egy helyen törik 

● sorozat bordatörés – több bordán egy-egy törés keletkezik 

● ablakos bordatörés – instabil mellkas - egy vagy több borda kettő vagy több helyen törik 

E sérülések esetében fájdalom miatti expektorációs nehézség légzési elégtelenséghez vezethet, ezért a terápia fő 

iránya a megfelelő fájdalomcsillapítás (legjobb a torakális epidurális anesztezia) és légzési fizioterápia. Sorozat 

vagy ablakos bordatörés esetén a törés gyógyulásáig gyakran gépi lélegeztetés szükséges. Műtéti beavatkozás 

napjainkban van kidolgozás alatt, mely során flexibilis rögzítéssel stabilizálják a tört csontvégeket. E 

módszertől a gépi lélegeztetés idejének csökkentését vagy a tartós gépi lélegeztetés elkerülését remélik.   

Viszonylag gyakori szövődménye e sérülésnek hidrotorax, illetve légmell. 

A hidrotorax fizikális jelei a tompa kopogtatási hang és a légzési hangok hiánya az érintett oldalon. Segít a 

felismerésben a MRTG, UH és CT. Masszív vérzés esetén sokk tüneteit észlelhetjük, ilyenkor a mellkasban 

lévő vér miatt a CVP megtévesztően magas is lehet. 

A légmell (PTX) típusai: 



● zárt 

● nyílt 

● feszülő   

A zárt PTX oka általában a tüdő sérülése, mellkas csövezéssel általában kezelhető. Fizikális jelei a doboz 

kopogtatási hang és a légzési hangok hiánya az érintett oldalon. Segít a felismerésben a MRTG és CT. Az 

esetek egy részében a levegő ventrálisan helyezkedik el, ilyenkor a hagyományos AP felvétel nem informatív. 

Ez akkor lehet veszélyes, ha a beteget például altatás során pozitív nyomással lélegeztetjük és a PTX 

komplettálódik. 

 

3.19.06.  2. ábra 

A levegő ventrálisan helyezkedik el. A szummációs AP felvételen nem látható, mivel a levegő és a tüdőszövet 

összevetül. 

 

Nyílt PTX a mellkasfal sérülésekor keletkezik. A nyílt PTX-et előbb zárttá kell tenni, majd az érintett 

mellkasfelet be kell csövezni. 

Feszülő PTX-ről beszélünk, ha a lyuk szelepszerűen működik. Befelé engedi a levegőt, de kifelé nem. Ilyenkor 

a nagy nyomás a mediastinumot és a nagyereket az ép oldal felé tolja. Ez súlyos hemodinamikai instabilitással 

járhat. Ilyenkor azonnali dekompresszió szükséges. 

Gyakori szövődmény a tüdőkontúzió. Alattomosan alakul ki, az első 72 órában általában romlik a beteg tüdő 

státusza, vagyis az ilyen beteget ezen idő alatt szorosan obszerválni kell. Ilyenkor a sérült alveolusok jelentős 

részét vér tölti ki és értelemszerűen a sérült részek nem vesznek részt a gázcserében, aminek hipoxia lehet a 

következménye. Nagyon fontos különbséget tenni a kontundált és ARDS-ben szenvedő tüdő között. Az utóbbi 

esetben kollabált alveolusokról van szó, amelyek nagy nyomással kinyithatók és megfelelő kilégzési nyomással 

nyitva tarthatók (alveolus toborzás) és ily módon a gázcserébe bevonhatók. A vérrel telt alveolusokat azonban 

nyomással nem lehet kinyitni. A széli részeken itt is vannak összeesett alveolusok, vagyis megkísérelhető az 

alveolus toborzás, de gyakoriak a non-responder betegek. Ilyenkor egyéb alternatív oxigenizálási technikák pl. 

ECMO alkalmazása jöhet szóba.     

 

3.19.06 3. ábra 

A szürke rész a normál tüdő, míg a fehér a nem légtartó (kontundált) tüdő CT képe. Ezen belül időnként negatív 

bronchogram is látható. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.7.  A hasi trauma 
 

A balesetek következményeképpen létrejövő hasi trauma klinikuma rendkívül változatos, hiszen a kiváltó 

ágens tulajdonságai, a sérülés típusa, tompa vagy áthatoló mechanizmus egyaránt befolyásolja a kórlefolyást. 

Az elmúlt évtized tapasztalata, hogy arányeltolódás következett be a nagy energiájú lassulással járó, a 

parenchymás és retroperitoneális szerveket érintő, nem ritkán fatális kimenetelű, tompa sérülések irányába. 

Ennek egyértelmű magyarázata a gépjárművek közlekedési biztonságtechnikájának fejlődésében keresendő. 

Egy nagy perforáló hasi sérülés mindig riasztó képet mutat a zsigerek eventerációja miatt, ezért az ellátás első 

vonala is ebbe az irányba koncentrálódik, ha a társsérülések kezelése halasztható. A szakirodalom egyértelmű 

állásfoglalása, hogy az első ellátás során a hasban levő idegentestet csakis műtői körülmények mellett szabad 

eltávolítani. (Ezzel szemben a mellkasi idegentest eltávolításáról nincs egyértelmű megegyezés a különböző 

szerzők között). A tompa hasi sérülések diagnosztikai problémát jelentenek, nem egyértelmű esetekben a sérült 

stabil állapota rövid időn belül halálos kimenetelűvé fordulhat. Súlyos hasi trauma gyakran szövődik mellkasi 

sérülésekkel és a rekeszizom sérülésével, további diagnosztikai nehézséget okozva.   

 

A hasi szervek sérülései három mechanizmussal keletkezhetnek: 

 

● közvetlen vágás, szúrás, lövés, melyet áthatoló eszköz okoz 

● a szervek vongálódása és elmozdulása, melyet az áthatoló eszköz okoz 

● zúzódás, melyet tompa sérülés okoz 

 

                                 3.19.07.  1. ábra 

                             

Perforáló hasi sérülés, melyet a sérült építkezési állványról történő, betonvasra zuhanása okozott 

 

A diagnosztika előtt és közben a sérült állapotát általános elveink szerint stabilizálni kell. Hasi vagy 

kismedencei sérülés gyanúja esetén centrális vénás és artériás kanül behelyezésére a felső testet válasszuk. A 

fizikális vizsgálat néma hasat és izomvédekezést találhat.  Az ATLS elveinek követésével a diagnosztika a 

sérülés típusától függően alakul: áthatoló sebzés mindig sebészi explorációt igényel. Tompa hasi sérülés esetén, 

haemodinamikailag instabil betegnél az ultrahang vizsgálat (FAST: Focused Abdominal Ultrasound in Trauma) 

által észlelt szabad hasi folyadék és parenhimás szerv szakadása esetén azonnali életmentő hasnyitás szükséges. 

Ha az ultrahang eredménye kétséges és a beteg stabil vagy stabilizálható, invazív monitorozás mellett CT és 

esetleg diagnosztikus haspunkció, esetleg laparoszkópia végezhető. Egyes esetekben intenzív osztályos 

megfigyelés és ismételt ultrahangvizsgálat is szóba jöhet. A lép és máj tokon belüli lacerációja fokozott 

obszervációt igényel, hiszen a tok váratlan átszakadása súlyos vérzéses sokkhoz vezethet. 

. 

A továbbiakban röviden az egyes hasi szervek sérüléseinek jellemzőit érintjük:   

 

A lép sérülése a baleseteknél viszonylag gyakori, teljes vagy részleges szakadása esetén 1000-2000 ml vér 

elvesztésével járhat. Labor, ultrahang és CT vizsgálattal súlyossága      4 fokra osztható. Az első kettő 

megfigyelést igényel.  A 3. és 4. stádium sebészi megoldást indikál, részleges rezekció vagy teljes 

lépeltávolítás a megoldás. Lépeltávolítás esetén a Pneomovax vaccinatio kötelező és dokumentálandó. A műtét 

transzfúziós készenlétet igényel. 

 

A máj sérülései hasonló diagnosztikai klasszifikációval 5 csoportba oszthatók. A legsúlyosabb két esetben a 

vérzés 1000-3000 ml lehet, mely azonnali műtéti feltárást követel. Szutúra, rezekció és tamponád jelenti a 

sebészi megoldást. Az epeutak sérülései kölünösen nehéz műtéttechnikai és általános problémát jelentenek a 

biliáris peritonitis megjelenésének veszélye miatt. A műtét nagy vérvesztéssel járhat. 

 

A gyomor sérülései jó gyógyhajlamúak, a szerv jól varrható és rezekálható, önálló sérülése ritkán életveszélyes. 

 

A duodenum sérülései általánosságban jól varrhatók és rezekálhatók, de a hasnyálmirigy és epevezeték 

sérüléseire mindig gondolni kell. 



 

A hasnyálmirigy áthatoló sérülései ritkák, műtéti megoldásuk a damage controll sebészet elvei alapján, 

priméren nem javasolt. Tompa behatás után, 24-72 órával jelentkező hasnyálmirigy gyulladás a gyakran elkent 

tüneteivel többszervi elégtelenség kialakulását indíthatja meg. Ezért traumás beteg esetén javasolt a 

hasnyálmirigy enzimek és a hasnyálmirigy ultrahangos kontrollja. 

 

A belek sérülései sebészetileg jól kezelhetőek, a szabad hasüregbe került béltartalom azonban súlyos peritonitist 

okozhat. Lassulásos baleseteknél a biztonsági öv nagy erejű rántása a mezenteriális erek, esetleg a teljes 

mesenterium szakadásához vezethet mely életveszélyes jelenség.  Tompa hasi sérülés esetén gondolni kell a 

bélsérülés lehetőségére, mert tünetei nagyon alattomosan alakulhatnak ki 

 

                                  3.19.07. 2. ábra 

            

Betonvas által okozott, többszörösen a zsigeri szerveket roncsoló áthatoló sérülés. Jól látható a gyomor és a 

bélrendszer sérülése. Az idegentestet feltárás nélkül nem távolítjuk el a betegből. 

. 

A rekeszizom sérülése nagy erejű tompa vagy áthatoló sérülés hatására következhet be. A hasi szervek 

mellkasba történő herniációja légzési elégtelenséghez és a zsigeri szervek ereinek strangulációjához vezethet. 

Részleges szakadás esetén felismerése nehéz. Műtéti megoldást indokol.                           

  

 

                              3.19.07. 3. ábra 

                   

A has jobb felső régiójának nagy energiájú sérülése autóbaleset során a  máj zúzódását, a rekeszizom 

átszakadását és légmellet okozott. 

 

Hasüreget fenyegető kompartment szindróma felismerése nehéz, kezelése interdiszciplinaris kihívás, 

laparatomiát, halasztott sebzárást, vákum asszisztált kezelést igényel. Életveszélyes betegség, azonnali 

fasciotomiát kell végezni. 

A hasüreget érintő nagy szövetroncsolódások esetén a széles spektrumú antibiotikum kezelés és tetanusz 

profilaxis elengedhetetlen fontosságú. 

 

 

Összefoglalás:  
A hasi sérülések ellátása a fókuszált ultrahang diagnosztikára és a klinikai paraméterek szintézisére épül. 

Beavatkozásainkat a damage contoll sebészet elvei vezérlik. Az életfunkciók stabilizálása mellett végzett 

sürgősségi laparatomia, az életet veszélyeztető vérzések megállítására és a későbbi peritoneális felülfertőződés 

esélyének csökkentésére irányul. Az intenzív osztályon a reszuszcitációs szakasz a hipotermia, hipovolémia, 

acidózis és koagulopátia kezelését célozza meg.  Ismételt laparotomiák válhatnak szükségessé a nem 

koagulopátiák okozta vérzések felderítése, a szövetelhalások eltávolítása, majd a késői rekonstrukció miatt. 
 

 



I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.8. Égési sérülés 
 

Égési sérülés létrejöhet direkt hőhatás (leggyakrabban láng, forró víz, gőz, forró fém, zsír, olaj, étel), 

elektromos trauma (alacsony és magas feszültségű áram, villámcsapás), kémiai vegyületek (sav, lúg, ipari 

vegyszer) és sugárhatás (napégés, UV sugárzás, radioaktív sugárzás) következtében. A sérülés mélysége 

alapján négy fokozatot különböztetünk meg. 

 

I fokú égés: A sérülés az epidermiszre lokalizálódik. A seb ödémás, piros, hiperémias, fájdalmas. Torzító heg 

kialakulása nélkül gyógyul 5 - 7 nap alatt. 

A II fokú égés két alcsoportra osztható: 

II/A, vagy felületes másodfokú égés: A dermisz papilláris régiója érintett. A hám elhal, szalmasárga bennékű 

hólyagok jelennek meg (transzudátum). Fájdalmas, ödémás, az érzőképesség megtartott. 7-28 nap alatt 

minimális hegesedéssel gyógyul. 

II/B vagy mély másodfokú égés: a dermisz retikuláris régiója érintett. A hám elhal, véres bennékű hólyagok 

jelennek meg, a bőr száraz, fehér. Fájdalmas, ödémás, az érzőképesség megtartott. 7-28 nap alatt torzító 

hegesedéssel gyógyul. 

III fokú égés: A bőr teljes mélységében érintett, elhal mind a hám, mind az irha rétege, sérül a szubkutisz.  A 

beidegzés sérülése miatt fájdalmatlan. A bőr fehér, sárga, barna vagy fekete színű. Spontán gyógyhajlamot nem 

mutat. 

IV fokú égés: A bőr teljes vastagságában érintett egészen az izomrétegig, a terület karbonizálódott, a sérült rész 

funkciója nem állítható vissza. 

A felületes és mély II fokú égés között van éles határvonal, mivel az előbbi kezelése konzervatív, az utóbbié 

csak sebészi lehet. 

Az égés kiterjedése meghatározható felnőttnél a 9-es szabály alapján (arc 9 %, mellkas elől 2x9 %, hátul 2x9 

%, felső végtag 9 %, alsó végtag 2x9 % valamint 1 %-ot jelent a genitáliak területe). Gyermekeken az eltérő 

testméretek miatt bár próbálják alkalmazni,  elég megbízhatatlan. A másik lehetőség, hogy mindenki tenyere az 

ujjakkal együtt a test felületének 1%-t képviseli. Égéscentrumokban a meghatározás a Lund-Browder séma 

szerint történik. 

Az égés prognózisának megítélésére több pontrendszert is kidolgoztak azonban egyik sem pontosabb az 

egyszerű Baux indexnél, ami az égett felszín %-ának és az életkornak az összegét jelenti. 75 alatt a prognózis 

jó, 75-90 között kétes, 90 felett rossz. Természetesen a társbetegségek, légúti égés rontják a prognózist. 

20 %-ot meghaladó égés esetében égésbetegség jelentkezik, mely az egész szervezet érintettségét jelenti. Ezt 

három fázisra oszthatjuk: 

● Reszuszcitációs fázis (24-36 h) 

● Szeptiko-toxémiás fázis (2-36 nap) 

● Rekonvaleszcencia (36 nap–teljes gyógyulás) akár 1 év is lehet 

A reszuszcitációs fázis: 

Égés esetében is megindulnak a politrauma fejezetben részletezett patofiziológiai elváltozások. Ennek első 

legszembeötlőbb jele az excesszív, egész testre kiterjedő ödéma képződés és az ennek kapcsán kibontakozó 

hipovolémias sokk. Ennek kezelése nagy mennyiségű folyadék bevitelét igényli. A folyadékpótlás történhet 

sémák, fizológiai paraméterek (óradiurézis), invazív hemodinamikai paraméterek, ScVO2, illetve 

transzözofágeális echokardiográfia alapján. Bár az utóbbiak sokkal pontosabb folyadékpótlást jelentenek a nem 

kifejezetten égésellátásra szakosodott orvosok számára leghasznosabb a Parkland formula ismerete. E szerint 4 

ml krisztalloid oldat adandó minden testsúly kg-ra és égett felület %-ra, oly módon, hogy számított mennyiség 

felét az első 8, a maradékot pedig az ezt követő 16 órában kell megadni. 

Szintén az első 24 órában körkörös égés esetén a végtagokat és a törzset a középső hónaljvonalban szubkutiszig 

be kell hasítani a stranguláció megelőzésére és a beteg lélegeztethetőségének biztosítása miatt. 

Az égésbetegség e fázisát apályfázisnak („ebb”) is szokták nevezni mivel, hipometabolizmus, hipotermia, 

csökkent O2 fogyasztás, hipovolémiás keringés jellemzi (alacsony CI, magas SVR). 

A szeptiko-toxémiás fázist dagályfázisnak („flow”) is szokták nevezni mivel, hipermetabolizmus, hipertermia, 



fokozott O2 igény, hiperdinámiás keringés jellemzi (magas CI, alacsony SVR). Nő a katekolaminok, a cortizol, 

a glukagon, renin, angiotenzin, LDH és aldoszteron termelése. Ezek következménye a nátrium és vízretenció és 

a kálium kiválasztása a veséken át, valamint a már említett katabolizmus. E fázisban nem tudjuk a beteg 

energiaigényét kielégíteni mivel a bazális metabolikus ráta 2x-esénél több energiát nem szabad bevinni. Az 

enterális táplálást a kardiovaszkuláris stabilizálás után azonnal el kell kezdeni, fehérjedús immuntáplálás 

kivitelezése szükséges. A beteg ebben a fázisban kifejezetten fogékony infekciókra, melyek felismerése nehéz 

hisz a beteg teljesíti a SIRS kritériumait, ezért az Amerikai Égési Társaság speciális szempontokat dolgozott ki 

az égett beteg szepszisének felismerésére. A beteg ellátása során a higéniás előírások maximális betartása 

szükséges. Gyakori a stresszulkusz kialakulása, ezért ulkusz profilaxis mindenképpen végzendő. E fázisban a 

hipertermia miatt a beteg komfortzónája eltolódik, a beteget melegíteni kell. 

E fázis alatt rendszeresen műtétekre kerül sor, mely során a nekrotikus területeket eltávolítják, és a bőrhiányt 

saját bőrrel fedik. A műtétmentes időszakokban pedig a beteg rendszeres kötéscseréje, fürdetése szakítja meg a 

gyógyulás, gépről való leszoktatás folyamatát és okozhat jelentős vérvesztést vagy a SIRS fellángolást. 

Az égett beteg ellátására speciális eszközökre pl. fluid ágyra lehet szükség. Nevével ellentétben kvarc 

kristályon keresztül meleg levegőt áramoltat és elősegíti a sebek beszáradását, kedvezőtlen feltételt biztosítva a 

baktériumok növekedésének. Ugyanakkor az ilyen betegek ion háztartására nagyon oda kell figyelni, mert nem 

megfelelő folyadékpótlás mellett a beteg rengeteg szabad vizet veszíthet és életveszélyes hipernatrémia 

alakulhat ki. 

A rekonvaleszcencia fázisában a maradék nekrózisok, hegkorrekciók ellátása történik, ezt az időszakot a beteg 

már nem az intenzív osztályon tölti. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.9. A kismedence és az alsó végtagok sérülései 
 

A kismedence önálló tompa vagy áthatoló sérülése csak szórványos esetekben, egyedi baleseti mechanizmussal 

következik be.  A testtájék anatómiai helyzetéből adódóan, többszörös hasi szervsérülésekkel és alsó végtagi 

traumával kombinálódhat. A baleseti sérült vizsgálatakor az alhasi izomvédekezés, a néma has, a vizelet katéter 

behelyezése után megjelenő folyamatos hematúria a figyelemfelkeltő jelek. Különösen veszélyes, gyakran 

szinte tünetek nélkül jelenik meg, a retroperitoneális erek sérülése, hiszen a vérzés a zárt térben önmagát 

megállíthatja. A klinikai tünetek, a labor értékek, ultrahang vizsgálat, CT vizsgálat eredménye nehéz terápiás 

döntésekhez vezethet. A beteg állapotának stabilizációja során a central vénát a sérüléstől cranialis irányban 

biztosítsuk, kerüljük a femoralis régiót. A retroperitonealis műtétre kizárólag transzfúziós védelemben, a 

lehetőség szerint gyors infusió adását és vérmelegítést elősegítő eszközök (Level One) készenlétbe helyezése 

mellett készüljünk. A retroperitoneális izomképletekből jelentős vérzés indulhat meg és a retroperitoneum 

megnyitása keringés összeomlást okozhat. Ezek a műtétek magas mortalitással járnak. Amennyiben a sérülés 

izolált, az áthatoló retroperitonealis sebzés miatti azonnali műtét életmentő lehet. 

 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a kismedence, a medence és az alsó végtagi traumák egyediségeit 

emeljük ki. 

 

A vesesérüléseket 4 súlyossági fokozatba sorolhatjuk a laceráció és hematóma kiterjedésének alapján. A 

diagnosztikát ultrahang, CT, intravénás vagy retrográd pielográfia segíti. A roncsolódás mértékétől függően, ha 

a kéreg, a velőállomány és az erek is károsodtak, részleges rezekció vagy veseeltávolítás a műtéti megoldás. 

Uréter sérülések esetén a vizeletelvezetés megoldása többféle műtéti lehetőséggel adott.  A húgyhólyag 

sérülése a fal primer varrásával biztosan uralható, önmagában ritkán életveszélyes kórkép. A méh, tubák, 

petefészkek sérülése nagyfokú vérzést okozva, azonnali ellátást igényel. A terhesség ideje alatt bekövetkező 

trauma a magzat elhalását eredményezheti, a szükséges műtéti eltávolításának ideje politarumatizációt 

szenvedett beteg esetén alapos mérlegelést igényel.  A külső nemi szervek izolált sérülései nem ritkák, bizarr 

megjelenésük ellenére általában nem életveszélyesek. 

 

A medence sérüléseit a traumatológia a medenceöv csontjainak AP, laterális, vertikális irányú és kombinált 

mechanizmusú elmozdulásával jellemzi és osztályozza. Napjainkban több szerző is javasolja, hogy a medence 

stabilitásának vizsgálatát minél kevesebbszer végezzük el, mert a vérzés fokozódását indíthatjuk meg. A 

medence törése esetén jelentős, akár 2000-3000 ml vérvesztés is felléphet artériákból, vénákból és a csontok 

szivacsos állományából. Műtéttechnikai probléma, hogy ez a vérzés a kiterjedt kollateralis hálózat miatt 

nehezen csillapítható. Nagy energiájú ütközés során az acetabulumot a femurfej átszakíthatja és a 

kismedencébe diszlokálódva, a végtag keringését és beidegzését károsíthatja. Ez azonnali repozíciót igényel. A 

beteg általános állapotának stabilizálása után képalkotó vizsgálatokkal a csontos részek állapotának megítélése 

mellett a nemi szervek és végbélsérülés lehetőségére is figyelmet kell fordítani. A medencesérülés 

potenciálisan életveszélyes kórkép, a beteg hemodinamikai összeomlását okozhatja, masszív transzfúziót 

igényelhet. Ellátásunk során megfelelő folyadékpótlásra alkalmas vénabiztosításra törekedjünk. A vérzés 

csökkenthető medenceszíj, szoros kötés vagy lepedő felhelyezésével, külső rögzítés alkalmazásával. A nyílt 

sérülés azonnali műtéti beavatkozást igényel, extrém magas mortalitású a korai időszakban a vérvesztés, a 

későbbiekben pedig a hematomák kontaminációjából meginduló szepszis, többszervi elégtelenség miatt.  Zárt 

sérülés esetén a definitiv stabilizációs műtét halasztandó.     

 

                                 3.19.09.1-2. ábra 

               

Közlekedési balesetből származó jobb alsó végtagot roncsoló és nyílt medence sérülés. A jobb láb amputációját 

követően a medence és a végbél sérüléseinek ellátása történt. Masszív vérvesztéssel járó sérülés. 

 

Az alsó végtagi sérülések közül különösen a nagy csöves csontok zárt, vagy nyílt törései járhatnak nagyobb 

vérvesztéssel, hemodinamikai megingással. A femur törése 300-2000 ml, a tibia és a csípőtáj törése 750-1000 

ml vér elvesztésével járhat. Kiemelendő, hogy csecsemő és kis gyermekkorban a femurtörés életveszélyes 

kórkép, ellátása elsődleges fontosságú. A diagnosztikában a törési jelek felismerése után, a pulzus szokásos 



helyeken történő felkeresése kötelező. Kritikus keringészavart okozhat érsérülés, stranguláció és a térd ficama, 

ezek azonnali beavatkozást igényelnek. Általánosságban kijelenthető, hogy vastagabb vénás kanüllel végzett 

perifériás vénabiztosítás elegendő, ha a beteg állapota miatt szükséges, a centrális vénát vagy a sérüléssel 

ellenoldali lágyékhajlatba vagy a felsőtestfélre pozicionáljuk. A nagy csöves csontok töréseinél ritka 

szövődményként zsírembólia is felléphet. Késői szövődmény mélyvénás trombózis, tüdőembólia lehet. 

Az alsó végtagok lágyrészeinek nyílt sérülései sebészi ellátást igényelnek. A gázolásos baleseteknél előforduló, 

lágyrészeket szakító erőbehatások súlyos szövetroncsolást, decollementet okozhatnak. A véredények szabaddá 

válása vérzéses sokkhoz vezethet, ellátása nagy vérigénnyel jár.   

 

                                    3.19.09. 3. ábra 

 

Motorbaleset kapcsán bekövetkező lágyrész sérülés. A végtagot amputálni kellett. 

 

Az alsó végtagok lágyrészeinek tompa sérülései kompartment szindrómát okozhatnak. Az izmok zúzódásából 

és vérzéséből kiinduló szöveti ödéma és vérömleny az adott térfogatú myofasciális térben nyomásnövekedést 

eredményezhet. A megnövekedett nyomás gátolja a vénás elfolyást és a szövetek mikrovaszkuláris perfúzióját. 

Ezért izomelhalás következik be, az intracelluláris elektrolit és folyadék egyensúly felborul. A sejtpusztulás 

tovább növeli a rekeszen belüli nyomást, mely végső esetben már az artériás keringést is csökkenti. A kórkép 

korai felismerése és a fasciotomia élet és végtagmentő beavatkozás. Súlyosabb esetben mioglobinuria, 

veseelégtelenség, többszervi elégtelenség léphet fel. A fascia rekeszen belüli nyomás jól mérhető akár 

rögtönzött eszközök igénybe vételével is. (invazív vérnyomásmérő szerelék). A 30 Hgmm-nél nagyobb érték 

kórosnak tekinthető.    

Az alsó végtagok sérüléseinek anesztéziájánál az általános érzéstelenítés mellett, kellő körültekintéssel végzett 

indikáció alapján, az intra vagy periduralis érzéstelenítés és a perifériás idegblokádok intra és posztoperatív 

alkalmazása is felmerülhet. 

 

Összefoglalás:  

Kismedencei és alsó végtagi sérülések ellátása során figyelmet kell fordítanunk a nyilvánvalóan életveszélyes 

kórképek felismerése mellett, a törések mögött megbúvó, fatális vérzéseket okozó és végtagi keringést 

akadályozó elváltozásokra is. A traumatológiai kezelés a damage control sebészet útmutatására épül. A nyílt 

sérülések esetén tetanusz profilaxis kötelező, széles spektrumú antibiotikum terápia megfontolandó. A fent 

érintett sérülések gyógyulása hosszú kórházi ellátást és még hosszabb rehabilitációs kezelést igényel.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.10. A cardiovascularis rendszer érintettsége trauma során 
 

A cardiovascularis rendszer két módon is érintett. Egyrészt sérülhet a szív, a nagyerek, másrészt a vérvesztés 

következtében fellépő hipovolémia és anémia a szívizomzat fokozott megterhelését okozhatja csökkent oxigén 

ellátottság mellett. A miokardiális isémia megjelenése a transzfúzió abszolút indikációját jelenti. Általában az 

EKG-n (altatás alatt gyakran a monitoron) ST depresszió látható. Korábbi jel az echokardiográfiával észlelt 

falmozgászavar. 

A szív sérülései: 

A leggyakrabban észlelt elváltozás a szívkontúzió, mely az esetek jelentős részében klinikai tüneteket nem 

okoz, ha igen akkor rendszerint ritmuszavarban, esetleg szívelégtelenségben nyilvánul meg. Általában EKG 

jelek (ST eleváció, T hullám inverzió, ingerképzési és vezetési zavarok), valamint az emelkedett nekroenzimek 

(toroponin, CKMB) ismerjük fel. Súlyos esetben az echokardiográfia falmozgás zavart mutathat. 

Aneszteziológiai szempontból fontos, hogy a jobb kamra gyakrabban sérül, ezért kerülni kell a pulmonális 

ellenállást növelő állapotokat (hipoxia, hiperkapnia). A jobb kamra működéséhez a megfelelő folyadéktöltés 

fontos, a hipovolémia, ami politrauma esetén nem ritka, súlyos hipotóniával járhat együtt. Ritkán sérülhetnek a 

coronariák, ebben az esetben AMI léphet fel. Kezelése vagy konzervatív (a kísérő ritmuszavart kell kezelni), 

vagy koronarográfia és esetleg stent beültetés jön szóba.  Ritkán akut műtéti revaszkularizáció is alkalmazható. 

Szívtamponád előfordulása szerencsére ritka. Elektromechanikus disszociáció esetén gondolni kell rá a „4T” 

egyike. Klinikai jelei: 

● Tágult juguláris vénák 

● Alacsony RR – különösen egyidejű hipovolémia esetén lehet súlyos 

● Halk szívhangok 

● Pulzus paradoxus (szisztolés vérnyomás belégzésben csökken) 

A diagnózis felállításában a fizikális jelek mellett az EKG (low voltage), MRTG (megnagyobbodott 

szívárnyék) CT, valamint echokadiográfia ad segítséget. Fontos megjegyezni, hogy ha a szívsérülés kicsi, vagy 

a pericardium részben átenged, lassan alattomosan is kialakulhat. Az állapot perikardiocentézissel, vagy műtéti 

úton kezelhető. Ultrahang hiányában EKG vezérelt punkció is végezhető. A punkciós tűről elvezetett EKG az 

AMI-ra jellemző képet ad, amikor a tű eléri a myocardiumot. Kicsit visszahúzva a vér eltávolítható. Sokkal 

biztosabb megoldás az UH vezérelt punkció. Masszív vérzés esetén torakotómia elvégzése szükséges. E műtét 

érzéstelenítése az egyik legnagyobb kihívás az aneszteziológus számára, hisz maga az anesztézia is fatális lehet 

a myocardium depresszió miatt.  Aneszteziológiai megfontolások: 

● Kevés, a lehetőség szerint legkevésbé negatív inotrop gyógyszert kell adni 

● Fontos a pitvari töltés biztosítása CVP> 15 víz cm 

● A tahikardiát fenn kell tartani – bradikardizáló szerek kerülendők illetve hatásuk antagonizálandó 

(isoproterenol 0,1 mg/kg/min) 

● Lehetőleg helyezzünk be draint a pericardiumba - ha nagy a baj le tudjuk engedni a nyomást az 

indukció alatt 

Nagyér sérülés fizikális jelei a sérülés helyétől függenek. Általában masszív sokk állapot figyelhető meg. Az 

aorta ascendens sérülése esetén a coronariak is érintettek lehetnek,     ilyenkor a vérzéses sokk képét AMI, 

illetve kardiogén sokk tarkítja. Az aortaív sérüléseire jellemző, hogy a két karon mért vérnyomás értékei között 

jelentős különbség lehet. A descendens aorta sérülése esetén akut koarktáció alakulhat ki. TEE a beteg 

szállítása nélkül láthatja a felső szakaszon a sérülést, az esetleges disszekciót. Biztos diagnózist ad a CT illetve 

angio-CT. E sérülések egy része stent beültetésével megoldható, ilyenkor a beteg túlélési esélyei jók. Ha a 

sérülés az aortából kilépő ereket (coronaria, subclavia, mesenterica stb.) kilépésüknél komprimálja, nyílt műtét 

szükséges ezen erek funkciójának visszaállítására. E műtét halálozása lényegesen nagyobb. A műtét 

legkritikusabb szakasza a vérző ér felkeresése, ugyanis ilyenkor megszűnik a kompresszió és hirtelen 

nagymennyiségű vért veszíthet a beteg: ezért nagy volumenű melegített vér adására fel kell készülnünk.   

Összefoglalva: a szív és nagyerek sérülése szerencsére ritka, azonban fellépte esetén csak azonnali célzott 

terápiával lehet a beteg életét megmenteni. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.11. Lövési és robbanásos sérülések  
 

A lövési és robbanásos sérülések megjelenése a napi gyakorlatunkban, civil körülményeink között esetlegesnek 

mondható, mégis szükségszerűen érintenünk kell a témát. Az ilyen sérültek ellátásának sikerét leginkább a 

kevés tapasztalat veszélyezteti. A lövési és robbanásos sérülés típusosan katonai vagy terrorcselekmény jellegű, 

melyek ellátása különleges, a békeidejű ellátástól részben különböző elvek szerint történik. Magyar Honvédség 

tagjai rendszeresen teljesítenek szolgálatot külföldi műveleti területeken és nagy számban találkoznak a fenti 

két sérüléstípussal. Korunk asszimmetrikus hadviselésében a lövési és robbanásos sérülések aránya az utóbbiak 

felé tolódik. 

Hazánkban békeidőben a lövési sérülések zöme önkezűségből, véletlen sport vagy vadászbalesetből, a 

robbanásos esetek pedig ipari vagy háztartási balesetből származnak. A kriminális tényezők, az elkövetők általi 

vagy a szolgálati maroklőfegyverek használata illetve a szándékos elrettentő célú pusztítást okozó robbantás 

megjelenése nem jellemző. 

A lövési sérülés hatásának megértéséhez a fizika felé kell fordulnunk. Egy tűzfegyver által kilőtt lövedék, élő 

testre gyakorolt hatása a kinetikai energia függvénye, mivel a lövedék becsapódáskor átadja energiáját a 

testnek. Mindezek mellett a lövedék által okozott szövetroncsolás mértéke nehezen modellezhető, mert a fizika 

ellenére a megállító erő (stopping power) elsősorban a lövedék nyomatékától függ, de befolyásolja a projektil 

sebessége, átmérője, tömege, alakja és anyaga is. Az eltérő típusú lövedékek szövetroncsolását és a különböző 

szövetekre gyakorolt hatását a célballisztika tudománya vizsgálja. A továbbiakban nem térünk ki az expanziv 

és penetráló lövedékek által okozott hatásokra, csak az általánosságokat emeljük ki. 

A testbe becsapódó lövedék az útjába eső szöveteketben roncsolást okoz. A roncsolódás mértéke függ a szövet 

sűrűségétől és a lövedék tulajdonságaitól. A lövedék útját  maradandó üreg, a lőcsatorna jelzi.  Sok esetben a 

csontok vagy maga a lövedék is fragmentálódhat és másodlagos hatásként további üregek képződhetnek. A 

központi idegrendszert érintő trauma hatása azonnali cselekvésképtelenség. 

Az ideiglenes üregképződés a második traumát keltő tényező. A testbe csapodó lövedék energiája a környező 

szöveteket mozgásra, rezgésre kényszeríti. A rezgés következtében a lövedék útja mentén egy ideiglenes üreg 

keletkezik, mely a lövedék átmérőjének 30-40-szerese is lehet.  Az üreg néhány ezredmásodperc alatt többször 

is alakot, méretet változtat, melyet az ideiglenes üreg pulzációjának nevezünk. Ennek következtében a szövetek 

egymáshoz képest nagymértékben elmozdulhatnak és az eltérő sűrűségű és víztartalmú szövetek határai mentén 

kiterjedt, nagy vérveszteséget okozó szakadások jöhetnek létre. A fenti mechanizmus a lövés helyétől vagy a 

lőcsatornától távoli sérüléseket okozhatnak.  A gyors alakváltozások ereket, idegeket roncsolhatnak és a 

lövedék útjától távolabbi csontot is törhetnek. Mindezek miatt a lövési sérülés nemcsak lokális hatásokkal bír, 

hanem több szervrendszer vagy az egész szervezet működését érinti. Az üregben keletkező negatív légnyomás 

baktériumokat, földet és ruhafoszlányokat szippanthat be, ezáltal fertőzésforrást jelent. 

A hidrosztatikai sokk a nagy víztartalmú szövetekben és erekben keletkezik, mert a lövedék által leadott 

energia hullámszerűen terjedve jelentős pillanatnyi nyomáskülönbséget okoz. Ez a nyomáskülönbség egy 

ezredmásodpercig tart és elérheti a 9800 kPa-t is. A vérnyomás a tízszeresére emelkedhet, súlyos szervi 

roncsolást okozhat. A keringési rendszert és nagy zsigeri szerveket érő találat nagy vérveszteséget okozhat, így 

a bekövetkező hatás lehet azonnali vagy későbbi, de a cselekvő képtelenség itt is bekövetkezik. A nem 

létfontosságú szerveket érintő találat is lehet hosszabb távon halálos, ha szövődményként pl. peritonitis vagy a 

mediastinitis lép fel. 

 

                                   3.19.11.1. ábra 

Lőtt mellkasi sérülés CT felvétele a tüdőállomány roncsolódásával és légmellel. Thoracotomia, mellűri 

drainage történt. 

 

 

                                3.19.11.2. ábra               

Lőtt mellkasi sérülés feltárása a tüdőállomány roncsolódásával és légmellel. Thoracotomia, mellűri drainage 

történt. Ugyanazon sérült. 

 

A robbanásos sérülések bekövetkeztekor elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges és ötödleges 

sérülésekkel kell számolnunk.  Elsődleges sérülést (barorauma) a robbanásos lökéshullám, a túlnyomás okoz, 



mely elsősorban a légtartalmú szervek sérülését eredményezi. A dobhártya, a légutak-tüdők, az gyomor-

bélrendszer, a központi idegrendszer és a szem károsodásával. Másodlagos sérülést a robbanáskor szétrepülő 

repeszek és fragmentumok okoznak (fémdarabok, szilánkok, föld, szikla) melyek származhatnak a robbanó 

szerkezetből vagy a környezetből. Kiterjedt lágyrészkárosodások és behatoló testüregi sérülések jönnek így 

létre. A harmadlagos sérülést az áldozat testének hely- és helyzetváltozása vagy nagy erejű csapódása okozhat, 

főleg csonttöréseket eredményezve. Az így keletkezett sérülés nagy energiájú traumának felel meg. A 

negyedleges sérülés a hő- és toxikus károsodás. Előbbit a robbanáskor felszabaduló hő, lánghatás és a 

robbanási gázok magas hőmérséklete, utóbbit az égéskor felszabaduló mérgező gázok és égéstermékek 

okoznak. Ötödleges sérülést a sugárzó, kémiai és biológiai ágensek okoznak. Öngyilkos merénylők esetében a 

felrobbanó merénylő testének csontjai és darabjai is penetráló sérüléseket okozhatnak, melyek fertőző 

ágenseket közvetíthetnek (HCV, HIV stb.) 

 

                                3. 19.11. 3. ábra         

Többszörös robbanásos sérülés kiterjedt lágyrész károsodással, nyílt medence- és femur töréssel. Másodlagos 

és harmadlagos robbanásos sérülések. Kiterjedt necrectomia (jet lavage), nyitott sebkezelés, törésrögzítés 

medence- és femur fixateur externe segítségével történt. 

                     

                          3 .19.11. 4. ábra 

 

Súlyos, kétoldali tüdőcontusio (blast lung) elsődleges robbanásos sérülés eredményeképpen. Élettel nem 

összeegyeztethető sérülés. 

 

 

Összefoglalás: 

A fentiekből látjuk, hogy bár a lőtt és robbanásos sérülések kórfolyamata lényegesen eltér bármely más esettől, 

a szakellátás elvei azonban a traumatológia és sebészet (damage control surgery) valamint az intenzív terápia 

általános irányelveit követik. Ezen sérültek a nagy energiájú, többszörös sérülés és több testtáj potenciális 

érintettsége miatt politraumatizáltnak tekintendők. Az életfunkciók stabilizálása, a folyadékterápia, a végzetes 

triász (hypothermia, acidosis, coagulopathia) elkerülése alapvető fontosságú.  Az intenzív ellátásban a 

fájdalomcsillapítás és szedáció, szükség szerint légútbiztosítás és oxigénterápia, vénabiztosítás és 

folyadékreszuszcitáció jelentik az első lépéseket. Nem szabad elfeledkeznünk a tetanusz profilaxisról sem. 

Lövési és robbanásos sérültek széles spektrumú és terápiás dózisú antibiózisa szükséges (Cefazolin 3x1 g). 

További terápiás lépéseinket a beteg általános állapota határozza meg. 

Életmentő műtét, vagy további diagnosztikai lépések sorát kell elvégezni, melyek eredményének ismeretében 

kell eldönteni, hogy milyen azonnali beavatkozások szükségesek és melyek halaszthatók. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./19.12. Teszt 
 

1 

Melyik a fiziológiai alapú pontrendszer? 

Abbreviated Injury Score 

Revised Trauma Score 

Injury Severity Score 

Penetrating Abdominal Trauma Index 

 

2 

Melyik nem jellemzi a szervezet válaszát a politraumára? 

Szisztémás gyulladásos válasz 

Oxidatív stressz 

Hőháztatartás egyensúlyának felbomlása 

Koagulopátia 

 

3 

Mi a politrauma ellátásának mai szemlélete? 

Too sick to operate. 

Early total care. 

Damage control 

Egyik sem 

 

4 

Mi a sokktalanítás célértéke politraumánál? 

RRs = 90 Hgmm 

RRs = 100 Hgmm 

RRs = 110 Hgmm 

RRs = 120 Hgmm 

 

5 

Kamradrain behelyezése szükséges ha GCS <8 és 

a beteg 40 évesnél idősebb. 

az izomtónus jellegzetes fokozódása figyelhető meg. 

a szisztémás vérnyomás <90 Hgmm. 

2 teljesül a fenti 3 feltételből. 

 

6 

A CPP célértéke: 

40 Hgmm 

50 Hgmm 

60 Hgmm 

80 Hgmm 

 

 

7 

A nervus phrenicus beidegzése: 



C2 

C4 

Th2 

Th4 

 

8 

Centrális gerincvelő szindróma esetén 

a felső végtag működése károsodik, az alsóé megmarad 

az alsó végtag működése károsodik, a felsőé megmarad 

az érzés az alsó, mozgás a felső végtagokban esik ki 

a mozgás az alsó, érzés a felső végtagokban esik ki 

 

9 

Nem indikációja a torakotómiának: 

Szúrt seb a mellkas jobb oldalán 

1500 ml-nél több vér jön le a mellkasból a csövezés során 

Ha a csövezést követő órában lebocsájtott vér mennyisége> 500 ml 

Ha óránként 300 ml-t meghaladja a vérzés a csövezést követő 4 órában 

 

10 

HTX esetén 

a kopogtatási hang dobozszerű. 

magas lehet a CVP a hipovolémia ellenére. 

az első vizsgálat a CT. 

egyik sem igaz a fentiek közül. 

 

11 

Maxillofaciális sérülés esetén nehéz intubációt okozhat/nak: 

Vérzés 

Szöveti törmelékek, kitört fogak, fogpótlások, légutakat szűkítő idegentestek 

Nyakcsigolya sérülés 

Mind igaz 

 

12 

Tompa hasi sérülés esetén, hemodinamikailag instabil betegnél az első vizsgálat: 

CT 

Haspunkció 

FAST: Focused Abdominal Ultrasound in Trauma 

Egyik sem 

 

13 

Az égés prognózisa jó ha Baux index: 

<75 

75-90 

> 90 

Nincs összefüggés 

 

14 

Az égésbetegség reszuszcitációs fázisára nem jellemző: 

Hipometabolizmus 



Hipotermia 

Csökkent O2 fogyasztás 

Alacsony SVR 

 

15 

Medencesérülés esetén a várható vérveszteség 

<1000 ml 

1000-2000 ml 

2000-3000 ml 

Nem jellemző a vérvesztés 

 

16 

Jobb kamra sérülés esetén kerülendő: 

Hipoxia 

Hiperkapnia 

Mindkettő 

Egyik sem 

 

17 

Szívtamponád-ra nem jellemző: 

Tágult juguláris vénák 

Halk szívhangok 

High voltage 

Pulzus paradoxus 

 

18 

Szívtamponád anesztéziájánál: 

CVP> 15 víz cm legyen 

A tahikardiát fenn kell tartan 

Mindkettő igaz 

Egyik sem igaz 

 

19 

Akut koarktáció alakulhat ki: 

Aortaív sérülésénél 

A leszálló aorta sérülésénél 

Mindkettőnél 

Egyiknél sem 

 

 

 

20 

A lövési sérülésnek nem következménye: 

Roncsolás a lövedék útjában 

Ideiglenes üregképződés 

Hidrosztatikai sokk 

Égési sérülés a lövedék lassulása során fellépő hőképződés következtében 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III./20. Szülészet, nőgyógyászat 
 

Ebben a fejezetben áttekintjük a során előforduló, intenzív terápiát igénylő egyes kórképeket. 

Várandósok kezelése esetén számos speciális szempontot figyelembe kell venni. Mindig két beteget 

kezelünk, hiszen az anya kórképei és patofiziológiai változásai passzívan, de direkt módon érintik a magzatot 

(pl. anyai hipoxia, hipotónia). A terhesség a várandós nő fiziológiás tartalékát, adaptációs képességét 

maximálisan kihasználja, így minden ezt csökkentő állapot (idős terhes, obesitas, kísérőbetegségek, stb.) 

limitáló tényezőjét figyelembe kell venni. Ma már a medicina fejlődése lehetővé teszi, hogy olyan 

betegségekkel, melyekkel korábban kontraindikált vagy lehetetlen volt a teherbeesés vagy a terhesség 

kiviselése (kardiológiai betegségek, hematológiai, hemostaseológiai betegségek, stb.) napjainkban megfelelő 

szoros gondozás mellett lehetséges a teherbeesés és a várandósság átvészelése. Ez azonban csak 

csapatmunkában lehetséges, ahol a szülész nőgyógyász mellett a kardiológus, belgyógyász, hematológus, 

stb., valamint az aneszteziológus és intenzíves is tevékenyen részt vesz a beteg ellátásában. 

A gyógyszerek magzati hatásait figyelembe kell venni. Jóllehet a gyógyszerek jelentős részéről nincsenek 

elégséges megbízható magzati illetve újszülöttkori adatok, azonban néhány szer kontraindikációja magzati 

mellékhatások illetve az anyatejbe átjutva újszülöttkori mellékhatások tekintetében egyértelmű. Minden 

gyógyszernek egyedileg érdemes a használat előtt utánanézni a megfelelő adatbázisokban. 

Várandós intenzív osztályos ellátásra során nem szabad figyelmen kívül hagyni a pszichológiai 

vonatkozásokat. Fiatal, életerős, önmaga előtt egészségesnek tűnő betegek kerülnek életük egyik kiemelt 

időszaka kapcsán az intenzív osztályra. A betegség elfogadása, a magzat/újszülött állapotáért érzett 

aggodalom mind-mind nagy terhet ró a betegre és családtagjaira is. Hasonló pszichés terhelés jut a betegeket 

ellátókra is, hiszen fiatal, gyakran korukbeli, kritikus állapotú betegekről van szó. Az ellátás során szükséges 

ezen szemponzok fokozott figyelembevétele, szükség esetén mind a beteg mind az ellátók számára 

pszichológus bevonása. 

 

A fejezetben (a teljesség igényes nélkül) tárgyalt témák az alábbiak 

 

3.20.01. A várandós páciens menedzselése az intenzív osztályon 

3.20.02. Preeclampsia / eclampsia 

3.20.03. Terhességhez társuló MAHA (HELLP, TTP) 

3.20.04. Általános szülészeti sürgősség az intenzív osztályon 

3.20.05. Peripartum infekciós kórképek / sepsis 

3.20.06. E-learning-teszt 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./20.1. A várandós páciens menedzselése az intenzív osztályon 
 

Az intezív osztályos ellátást igénylő szülészeti betegek alapvetően különböznek az  átlagos intenzív ellátást 

igénylő betegektől. Ennek egyik oka a várandósággal együttjáró fiziólógiás változások, másik oka a 

pathológiás terhesség során kialakuló specifikus kórképek fellépése. A fiziológiás változások szinte valamennyi 

szervrendszert érintik, különös tekintettel a cardiovascularis, a respiratoricus rendszerre, de érintett a 

véralvadás, a vese működése, és jellemzőek a hormonális változások is. 

Az intenzív ellátást igénylő szülészeti betegek prevalenciája igen ritka, 100-900/100.000 várandóság. A becsült 

anyai mortalitás jelentősen különbözik a fejlődő és a fejlett országok között. Míg a fejlett országokban a 

100.000 szülésre jutó anyai halálesetek száma 6 és 20 közötti, addig ez a fejlődő országokban 55-920 között 

van. 

Fontos megjegyezni, hogy a várandósággal együttjáró fiziológiás változások nehezíthetik a diagnózist és 

befolyásolják a kezelést is. Az egyik legfontosabb változás a keringő vértérfogat emelkedése, amely 50%-al is 

meghaladhatja a nem terhes állapotban mért értéket. Ez kb 1500 ml-t jelent, s ebből 1000 ml a plazmatérfogat 

és 500 ml-t képeznek a vörösvérsejtek. Ez a jelenség azonban praeclampsiában elmarad, amelynek igen nagy 

jelentősége van a kezelés során. A haemodilutio következménye a haemoglobinszint csökkenése a nem terhes 

állapothoz képest, ez kb 1 g/dl csökkenést jelent. Ezzel szemben a fehérvérsejtszám nő, ami megnehezítheti 

infectiók diagnózisát. A thrombocytaszám általában nem változik, azonban a csökkenés súlyos 

praeeclampsiával járhat együtt. Ugyanakkor azonban a terhességek 5-7%-ában gestatiós thrombocytopenia áll 

fenn. A várandóság alatt emelkedik az alvadási készség., azaz emelkedik a fibrinogénszint, ugyanakkor 

csökken a fibrinolyticus aktivitás. Ezek a változások kb. 5-szörösére emelik a thromboemboliás szövődmények 

számát a terhesség és a gyermekágy során a nem terhes állapothoz képest. A legfontosabb keringési változások 

a pulzusszám emelkedése, a vérnyomás csökkenése, csökken a szisztémás vascularis rezisztencia, nő a 

perctérfogat. A légzőrendszer változása közül lényeges a tidal volumen emelkedése, a légzésszám relatíve 

változatlan, tehát emelkedik a percventilláció. Ezek következtében csökken a pCO2     (40 Hgmm-ről 30 

Hgmm-re), respiratoricus alkalózis áll fenn. Lényeges megjegyezni, hogy a funkcionális reziduális kapacitás 

csökken, amelynek a várandós nő altatása során van jelentősége, mert hajlamosabbak a deszaturálódásra. 

Az intenzív felvételek legnagyobb hányadát a súlyos praeeclampsia és annak szövődményei képezik. Másik 

jelentős csoportot alkotják a súlyos szülészeti vérzések, ezek az esetek a fejlett országban is nagy jelentőséggel 

bírnak. Emelkedik azon betegek száma, akik súlyos alapbetegségeik ellenére várandósok lesznek, 

köszönhetően az egészségügyi ellátás és a terhesgondozás fejlődésnek. Ma már nem ritka a tanszplantált 

betegek (máj, vese, tüdő), a súlyos szívfejlődési rendellenességgel születettek és egyéb alapbetegségekkel 

rendelkezők gyermekvállalása, azonban ezen betegek szövődményaránya lényegesen magasabb az 

egészségesekhez képest. 

A leggyakoribb intenzív ellátást igénylő szülészeti kórképek: 

Súlyos praeeclampsia és HELLP szindróma: A terhességi hypertonia/praeeclampsia etiológiája és 

pathogenezise máig ismeretlen. Nem állnak rendelkezésre olyan tesztek és terápiás módszerek, amelyekkel 

előjelezhető illetve megelőzhető lenne a praeeclampsia kialakulása. Jelenleg is az egyik legsúlyosabb szülészeti 

komplikáció, amelynek magas az anyai és magzati morbiditása. 

Thromboemboliás megbetegedések a szülészetben: A vénás thromboembolizáció az egyik leggyakoribb oka 

az anyai morbiditásnak és mortalitásnak. A diagnózis gyakran nehéz, de objektív tesztek állnak rendelkezésre, 

amelyek várandósság alatt is biztonsággal elvégezhetők: Doppler UH, impedancia pletizmográfia, 

tüdőszcintigráfia, spirális CT, pulminális angiográfia. A betegségek kezelése heparin terápia, amelyek 

biztonsággal alkalmazhatók mind a terhesség, mind a gyermekágy alatt. Thrombolysis, véna cava filter, 

embolectomia alkalmazhatóságáról csak esettanulmányok állnak rendelkezésre. 

Masszív szülészeti vérzés: A fejlett országokban is a 3. helyen áll a halálozási tényezők között. Vizsgálatok 

kimutatták, hogy a halálesetek több mint felében az ok az elégtelen ellátásban keresendő! A felelősségünk 

nagy, a vérzés nagyságának  és a betegek toleranciájának megbecslése igen nehéz feladat, különösen annak 



tudatában, hogy a DIC kialakulásában a szülészeti események vezető helyen állnak. 

Ovarium hyperstimulatiós szindróma: A súlyos ovarium hyperstimulatiós szindróma (OHSS) az asszisztált 

reprodukciós technikák legsúlyosabb, iatrogén szövődménye. Míg az enyhe fokú OHSS következményei 

elhanyagolhatók, addig a súlyos formája potenciálisan életveszélyes állapot. Az ovarium hyperstimulatiós 

szindrómának specifikus kezelése nincs, a terápiás lehetőségek korlátozottak. Nagyon fontos ezért betegség 

megelőzése, amely a rizikófaktorok figyelembevételéből, a betegek szoros monitorizálásából áll, s ennek 

alapján a meddőségi kezelés időbeni módosítása elvégezhető. 

Magzatvíz embolia: A magzatvíz embolia a terhesség illetve a közvetlen postpartum időszakban kialakuló 

katasztrófa szindróma. A diagnosztikus nehézségek miatt időnként alul, illetve túl becsülik előfordulását. 

Fontos megjegyezni, hogy életveszélyes kórkép, igen magas morbiditással és mortalitással. Megelőzni nem 

tudjuk, a specifikus tünetek kialakulása esetén haladéktalanul el kell kezdeni az életfunkcók biztosítását. 

Periparum cardiomyopathia (PPCM): Korábban egészséges nőnél kialakult szívelégtelenség a terhesség 

utolsó hónapjában, vagy a szülés utáni 5 hónapban. A kórkép lényege a bal kamra systoles diszfunkciója. A 

szívelégtelenség hagyományos kezelésére általában jól reagál, azaz diuretikumok, digoxin, ACE gátlók, 

angiotensin-receptor blokkolók, béta-adrenerg blokkolók alkalmazására általában javulást mutat. Terápia 

rezisztens esetben szívtranszplantáció végzendő. 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./20.2. Preeclampsia/eclampsia 
 

III./20.2.1. Definíció és klinikai osztályozás 
 

A praeeclampsia egy multiszisztémás betegség, melynek etiológiája máig ismeretlen. Jelentősége nagy, mivel a 

magas vérnyomással járó állapotok és azok szövődményei napjainkban is az anyai és magzati halálozás vezető 

tényezői. Hazánkban az anyai halálesetek egyharmada a hypertoniával hozható összefüggésbe, a fejlett 

országokban az anyai halálokok és az intenzív osztályos felvételek tekintetében első helyén áll. A 

praeeclampsia az összes terhesség 2-5%-ában jelentkezik, előfordulása az utóbbi években emelkedett. Az 

eclampsia ma már nagyon ritka, de igen súlyos szövődménye a praeeclampsiának, előfordulása 1:2000 szülésre 

Nyugat-Európában és a fejlett országokban, de ez a szám lényegesen magasabb (1:100-1:1700) a fejlődő 

országokban. A görcsök 38%-ban a betegség diagnózisa előtt jelentkeznek, és 44%-ban a szülést követő 

időszakban. Az eclampsia szövődményeinek tulajdonítható az anyai halálozás 10%-a. 

A terhesség alatt magas vérnyomásnak a 140/90 Hgmm vagy ennél magasabb értéket tekintjük, ha a fenti 

értéket 6 óránál nagyobb különbséggel, két alkalommal észleljük. 

A kórkép vezető tünetei a magas vérnyomás, a fehérje ürítés, és az oedema, de együtt járhat 

thrombocytopeniával, májenzim eltérésekkel, eclampsiával. A diagnózist évekig a három vezető tünet alapozta 

meg, melyek a 20. terhességi hét után jelentkező hypertonia, proteinuria és oedema. Ma már az oedema nem 

kritérium a betegség diagnosztizálásához, tekintve, hogy közepes fokú oedema az egészséges terheseknek is 

közel 80%-ában megtalálható. Kóros oedema a praeeclampsiások 85%-ában alakul ki, hirtelen, jelentős 

súlygyarapodás kíséretében. Az oedema ugyanakkor az eclampsiás esetek 32%-ában nem észlelhető. 

Súlyossági fok alapján a praeeclampsiának enyhe-közepes és súlyos formáját különítjük el (1. táblázat). 

 

1. táblázat a Praeeclampsia súlyossági besorolása 

Enyhe-közepes praeeclampsia Súlyos praeeclamspia 

● RR ≥ 140/90 Hgmm a 20. hét után, de 

kisebb, mint         160/110 Hgmm 

● proteinuria ≥ 300 mg/24 óra, de kisebb, mit 

5 g/24 óra 

● RR sys. >160 Hgmm,                                           RR 

diast. >110 Hgmm 

● Proteinuria >5 g/nap 

● Oliguria (vizelet< 400 ml/24h,                          vagy 

<30 ml/h) 

● Központi idegrendszeri zavarok,         

hyperreflexia, látászavar, fejfájás 

● Pulmonalis oedema vagy cyanosis 

● Thrombocytaszám <100000/µl 

● Emelkedett májenzimek, epigastrialis           és/vagy 

jobb bordaív alatti fájdalom 

 

III./20.2.2. Etiológia és patofiziológia 
 

Az elmúlt 100 évben az intenzív kutatások ellenére sem sikerült olyan okot találni, amelyből a praeeclampsia 

sokszínű klinikai képét hiánytalanul magyarázni lehetne. Az elmúlt évek kísérletes és klinikai kutatásai 

ugyanakkor számos olyan kórélettani folyamatot derítettek fel, amelyek minden bizonnyal fontos szerepet 

játszanak a betegség kialakulásában. 

Az egészséges terhesség első trimeszterében a trophoblastsejtek áttörik az endometrialis kiserek falát, és az ér 

lumenében csoportosan megjelennek. A trophoblastinvázió során a kialakuló intervillózus űrt ellátó spirális 

artériák médiája elpusztul, miáltal maximális vasodilatatio jön létre. A praeeclampsiás terhesekben ez az 

invázió elmarad, vagy csak tökéletlenül megy végbe. Ennek elmaradását feltehetően immunológiai tényezők 

okozzák, amelyek egyelőre tisztázatlanok. A demuscularisatio elmaradása következtében placenta ischaemia, 

generalizált vasospasmus alakul ki az alvadási rendszer aktivációjával és az ér endothel károsodásával. Ez 

utóbbi fibrin lerakódást eredményez az erek falában, ami thrombocyta aggregatiót vált ki. A thrombocyta 



aktiváció felborítja az egyensúlyt a vasodilatatív, anti-aggregativ (prosztaciklin, nitrogén-monoxid), és a 

vasoconstrictiv és aggregativ anyagok (tromboxán A2, szerotonin, endotelin) között, ami később 

vasospasmusban, vasoconstrictióban, thrombocyta aktivációban nyilvánul meg. A pusztuló thrombocytákból 

további vasoactiv anyagok szabadulnak fel, így a folyamat öngerjesztővé válik. Az endothelkárosodás másik 

következményeként csökken a prosztaciklin termelés, és emelkedik az endotelin (erős vasoconstrictor) szint a 

plazmában. Praeeclampsiában csökken az endothelsejtek NO termelése (csökken az eNO szintetáz aktivitása), 

amely az endothelsejtek kóros működéséhez vezet, így nő az ér permeabilitás és a stressz reakciókra adott 

kóros válasz. 

 

III./20.2.3. Haemodinamikai változások 
 

Normál terhességben az érrendszer vasodilatált állapotban van, ami vérnyomás csökkenést, szívfrekvencia 

emelkedést és cardiac output emelkedést eredményez. Ezek hátterében részben az angiotensinre és 

norepinephrinre adott csökkent válaszkészség, részben pedig az emelkedett NO és prosztaciklin szekréció áll. 

A renin-angiotensin rendszer változásai és a cortisol secretio folyadék és só retentiót eredményez a plazma 

volumen emelkedésével. Ezzel szemben a praeeclampsia mindkét formájában, azaz a hiperdinamicus formában 

magas perctérfogattal és alacsony vascularis rezisztenciával, valamint a hipodinamikus formában magas 

szisztémás vascularis rezisztenciával alacsony perctérfogat,  az alacsony plazma volumen jellemző. A fenti 

haemodinamikus különbségek alapján a praeeclampsia két formáját különböztetjük meg. A korai kialakulású a            

34. gestatiós hét előtt alakul ki magas vascularis rezisztenciával és alacsony perctérfogattal, míg a késői 

formára a magas cardiac output és alacsony vascularis rezisztencia jellemző. A két forma kialakulása mögött 

eltérő mechanizmusok állnak. Míg a korai formában a kóros beágyazódás következtében létrejött 

endothelkárosodás áll, addig a késői formában egyéb okok szerepét találták, mint pl. a magasabb body mass 

index (BMI) (2. táblázat).  Az újabb közlemények a praeeclampsia új felosztását is javasolják a 

haemodinamikai jellemzők alapján, azaz a korai formára, amit az alacsony perctérfogat és magas vascularis 

rezisztencia jellemez, illetve a késői formára, amely viszont alacsony vascularis rezisztenciával és magas 

perctérfogattal jár. 

 

2. táblázat Korai és késői praeeclampsiára jellemező haemodinamikai változások 

 

 Normál terhesség Korai praeeclampsia 

< 34. hét 

Késői praeeclampsia             > 34. 

hét 

Plazma-

volumen 

Emelkedik Csökken Csökken 

Vérnyomás Csökken Emelkedik Emelkedik 

SVR Csökken Emelkedik Csökken 

CO Emelkedik Csökken Emelkedik 

Ok Uterinalis erek 

remodellingje 

Kóros beágyazódás Egyéb tényezők, mint                             

magasabb BMI 

 
 

III./20.2.3. Központi idegrendszeri szövődmények 
 

A praeeclampsiával szövődött terhességekben számítani kell eclampsiás rohamok és agyvérzés kialakulásának 

lehetőségére. Az eclampsiás görcsök hátterében két mechanizmust feltételeznek. Az egyik szerint a cerebralis 

vasospasmus agyi ischaemiához vezet cytotoxikus oedémával és infarctussal. A másik teória az agyi 

autoreguláció elvesztésének és következményes hyperperfúziónak tulajdonítja az agyoedémát, ezt támasztják 

alá MRI vizsgálatok is. A magas agyi perfúziós nyomás barotraumához és érsérüléshez vezet perfúziós 

károsodással. A fenti elváltozások a későbbiekben okozhatnak memóriazavarokat agyvérzés, illetve eclampsia 

vagy egyéb klinikai tünetek hiányában is. 



A praeeclampsia szövődményei közül az agyvérzés okozhat anyai halálesetet is. Míg korábban a diastoles 

vérnyomás nagyobb szerepét feltételezték (>110 Hgmm), ma a systoles (RR>160 Hgmm) vérnyomást tartjuk a 

jobb prediktornak. Újabb vizsgálatok azt találták, hogy a 155-160 Hgmm feletti systolés vérnyomás növeli a 

cerebrovascularis szövődmények valószínűségét. A magnézumszulfát nem csak a vérnyomást csökkenti, de a 

cerebralis perfúziós nyomást is. Ezáltal a magnézium előnyös lehet a hypertensiv encephalopathia 

megelőzésében is. 

 

III./20.2.4. Peripartum ellátás 
 

A betegség diagnosztizálását követően szoros anyai és magzati monitorizálás (ultrahang-vizsgálat, 

cardiotocographia), állapot-felmérés szükséges és ezek birtokában történik meg a döntés, azaz hogy a terhesség 

tovább viselhető-e, vagy a definitív terápia, a terhesség befejezése szükséges. 

Fontos biztosítani a beteg további szoros obszervációját (vérnyomás, vizelet, laborvizsgálatok, uteroplacentaris 

keringés ellenőrzése), mert a praeeclampsiás terhesek körében magasabb arányban számolhatunk 

lepényleválással, HELLP szindróma, eclampsia, veseelégtelenség kialakulásával. 

Az optimális kezelés alapfeltétele a szülész és az aneszteziológus együttműködése. 

Amennyiben a terhesség befejezése szükséges, az esetek döntő többségében ez császármetszést jelent, 

különösen súlyos praeeclampsiában. A peripartum ellátás során célunk az anya életét veszélyeztető 

szövődmények megelőzése. 

A fent felsorolt célok érdekében a következő teendőket kell elvégezni: 

1. Fontos tájékozódni az anya állapotáról, azaz a folyadékháztartás, veseműködés, alvadási status, 

vénabiztosítás és az  intubáció lehetséges nehézségeiről. 

2. A vérnyomás ellenőrzése illetve csökkentése 

3. Görcsmegelőzés 

4. Anesztézia biztosítása a szülészeti ellátáshoz 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Az első pontban felsorolt állapotfelméréshez, azaz a praeeclampsia és ezzel a beteg állapotának súlyosságának 

megítéléséhez szükséges a 3. táblázatban felsorolt laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Gyakran már egy 

egyszerű vérképvizsgálatból is számos új információt kaphatunk, hiszen a haematokritértékből 

következtethetünk a folyamat súlyosságára (capillary- leak szindróma fennállása) és a thrombocytaszám 

felhívhatja a figyelmet a HELLP szindróma veszélyére. 
 

3. táblázat Az anesztézia kivitelezése előtt elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok súlyos praeeclampsiában 

Vérkép Haemoconcentráció súlyossága 

Thrombocytaszám PLT ≤ 100.000/µl 

Se-creatinin Oliguriával súlyos praeeclampsiát jelent 

Vizelet fehérje  

Se-húgysav  

Se-transzaminázok Májérintettség 

Se-albumin Capillary-leak-szindróma 

LDH, koagulogramm, perifériás kenet HELLP szindróma 

 
 

Vérnyomáscsökkentés 

A betegek ellátása során kezelésünk egyik alappillérét a vérnyomás csökkentése képezi, mellyel célunk a 

súlyos anyai szövődmények elkerülése, a méh és egyéb szervek perfúziójának fenntartása mellett 

(fokozatosan). Ennek során a systoles értéket      150-160 Hgmm körülire, a diastoles értéket pedig 105 Hgmm 

alá mérsékeljük. Az alkalmazott szerek vonatkozásában lényeges változás az utóbbi években nem következett 

be, változatlanul a hydralazin, a labetalol, urapidil és a nifedipin az akut ellátásban leggyakrabban használt 



készítmények. A tartós beállításra a terhesség alatt és a postpartum időszakban is a methyldopát részesítjük 

előnyben. 

A hydralazin, mint direkt arteriolás vasodilatator (5-10 mg-os ismétlő bólusokban illetve perfurzorban 

alkalmazva 40-60 mg-ig) gyorsan csökkenti a vérnyomást. Ez a hátránya is, mivel hypovolaemiás betegben a 

hirtelen tensioesés magzati distresst és anyai reflexes tachycardiát, fejfájást, tremort, hányingert okoz. 

A nifedipin adható tartós beállításra és tensiokiugrásra egyaránt. (10-20 mg oralisan, szükség esetén 

ismételhető, max dózis 50 mg). Hátránya, hogy coronariabetegekben ischaemiás mellékhatások léphetnek fel 

alkalmazásakor. 

A labetalol nem-szelektív béta-adrenerg blokkoló, alfa-adrenerg blokkoló hatással,    5-10 mg iv. 

kezdőadagolás után 5 perces intervallumokkal ismételhető, 1 mg/tskg dózisig (max. dózis 220 mg). Okozhat 

átmeneti hypotensiót, magzati bradycardiát. Javasolják az intubátio kapcsán jelentkező hypertoniás krízisek 

megelőzésében. 

A praeeclampsiában leggyakrabban használt vérnyomáscsökkentő szereket a 4. táblázat foglalja össze. 

 

4. táblázat A praeeclampsiában leggyakrabban használt vérnyomáscsökkentő szerek 

Készítmény Hatásmechanizmus Kontraindikációk Megjegyzés 

α-

methyldopa 

α1 adrenerg agonista, lassú hatásbeállás Akut krízis kezelése Per os 

Hydralazine Perifériás arteriolás vasodilatator,  

10-20 perc hatásidő 

Volumendeficit esetén 

hypotensio 

Intravénás,  

infúzió 

Labetalol Szelektív α és non-szelektív β 

antagonista hatás 

Neonatalis β blokk rizikója,  

anyai asthma, bradycardia 

Per os, 

 intravénás,  

infúzió 

Nifedipine Kálcium-csatorna blokkoló, arteriolás 

vasodilatator 

Magzati hypoxia, acidosis 

veszélye 

Per os, iv  

(tocolyticus  

hatás) 

Urapidil α1 antagonista,  

perifériás vasodilatator 

 Intravénás,  

infúzió 

 
 

Eclampsia megelőzése 

Az eclampsia ma már nagyon ritka, de jelentkezésekor jelentősen nő mind az anyai, mind a magzati morbiditás 

és mortalitás. Eclampsiás görcs jelentkezhet hypertonia és proteinuria nélkül is, valamint kialakulhat a 

postpartum időszakban is. A megelőzés és a kezelés gyógyszere a magnéziumszulfát, melynek számos előnyét 

bizonyították praeeclampsiában, hiszen az eclampsia mellett megelőzhető vele a hypertensive encephalopathia, 

az anesztézia indukciója során jelentkező hypertoniás krízis és kedvezőek a magzati hatásai (csökkenti a 

cerebral pulsy és a motoros dysfunctio kialakulását az újszülöttekben). Eclampsia esetén intravénásan 4-6 g 

magnéziumszulfátot adunk 10-15 perc alatt, majd fenntartásra 1-2 g/h perfúrzorban vagy 5g/4h 

intramuscularisan. Terápiás szérumszintje 2-4 mmol/l. Túladagolás lép fel 6 mmol/l szérumszint felett, ami 

légzésdepresszióban jelentkezik, de ez calcium-gluconattal gyorsan kezelhető. A magnézium nagyobb dózisban 

megnyújtja a nem-depolarizáló izomrelaxánsok hatásidejét, ezt figyelembe kell venni a praeeclampiás betegek 

altatásánál. 

Anesztézia biztosítása a szülészeti ellátáshoz 

A regionális anesztézia az általános anesztéziával szemben előnyösebb a praeeclampsiás betegek esetén. 

Sokáig vitatott volt a spinalis anesztézia alkalmazása a praeeclampsiával szövődött terhességek során a gyors 

hatásbeállás miatt, amely magában hordozza a hirtelen vérnyomásesés veszélyét. Az elmúlt 10 évben végzett 

retrospektív vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a vérnyomáscsökkenés mértéke, az alkalmazott infúziók 



mennyisége, a szükséges ephedrin adagok, az anyai és magzati kimenetel hasonló epiduralis és spinalis 

anesztéziában végzett császármetszések során ebben a betegcsoportban is. 

A spinalis anesztézia előnyei a fentiek mellett még az egyszerűsége, a gyors hatásbeállás. A regionális 

technikák kontraindikációs köre jelentősen leszűkült az utóbbi években. A spinalis-epiduralis haematoma 

előfordulását is lényegesen alacsonyabbnak találta számos vizsgálat a szülészeti beteganyagban. 

A döntés azonban igazán thrombocytopéniás betegek esetén nehéz. Thrombocytopeniában a vérlemezkeszám 

változása fontosabb információ, mint az aktuális thrombocytaszám, bár az az érték, amely mellett biztonsággal 

kivitelezhető a regionális anesztézia, még nincs meghatározva. Mivel spinalis anesztézia mellett ritkább a 

spinalis haematoma előfordulása, ezért ezt kell előnyben részesíteni, és ma a szerzők a határértéket 65.000-

70.000/µl körüli értéken adják meg. Az alacsonyabb vérlemezkeszám mellett kivitelezett regionális anesztézia 

után a postpartum időszakban a gyermekágyas nő fokozott megfigyelése szükséges az esetleges 

szövődmények, különös tekintettel a neurológiai eltérések időbeni diagnosztizálására. Elhúzódó motoros és 

szenzoros blokk esetén a spinalis haematoma kialakulásának lehetőségére mindig gondolni kell, ezért sürgős 

CT, MRI vizsgálat lehet szükséges. Az idegsebészeti beavatkozás, a laminectomia  prognózisa annál jobb 

minél előbb (6-12 órán belül) történik, így akár teljes felépülés is remélhető. Epiduralis kanül bevezetése esetén 

annak eltávolítása csak a véralvadási zavarok, illetve a thrombocytopenia rendeződése után (100000/µl felett) 

javasolt. 

Amennyiben a klinikai és laboratóriumi jelek alapján igazolható a véralvadási zavar, úgy általános anesztéziát 

kell végezni, illetve akkor, ha a beteg cardiopulmonalis labilitása áll fenn. A vérlemezkeszám csökkenés 

drámaian bekövetkezhet akár néhány óra leforgása alatt is, ezért a döntésünket mindig friss (néhány órán 

belüli) leletek birtokában igyekezzünk meghozni. 

Az általános anesztézia során az aneszteziológus három nehéz szituációval áll szemben. Az egyik rizikótényező 

a nehéz intubálás, vagy az intubatiós képtelenség, így az aspiráció veszélye. Számolnunk kell továbbá 

gyógyszerkölcsönhatásokkal és a praeeclampsia miatt a fokozott szimpatikus válaszreakcióval az intubatio 

során. Hypertoniás kiugrások agyvérzéshez vezethetnek, ennek elkerülése érdekében az indukció során javasolt 

vérnyomáscsökkentő adása, így például labetalol, rövid hatású opiátok (pl. remifentanil), magnézium-szulfát. 

Az intubatiós képtelenség a szülészeti populációban lényegesen gyakoribb az általános sebészeti 

beteganyaghoz képest (1/280 vs. 1/2230), ez különösen vonatkozik a praeeclampsiás terhességekre, az azokhoz 

társuló kifejezett oedéma és nyálkahártya sérülékenység miatt. A Mallampati besorolás nem csupán a 

várandósság alatt változik, de a vajúdás néhány órája alatt is rosszabbodhat. A terhesség folyamán a 

Mallampati IV. súlyossági csoportjának aránya a 12. hétről a 38. hétre 34%-al emelkedik. Vajúdás alatt 33%-

ban egy, 5%-ban két fokozatot romlik a Mallampati érték. Ez nem mutat összefüggést a vajúdás idejével, és az 

oralis folyadékbevitellel. 

A hüvelyi szüléssel járó fájdalom csillapítására ideális aneszteziológiai módszer az epiduralis 

fájdalomcsillapítás. Ennek több oka is van. Egyrészt ez a módszer biztosítja a leghatékonyabb 

fájdalomcsillapítást, másrészt alkalmazásával csökkenthető a praeeclampsiával együtt járó fokozott szimpatikus 

válaszreakció, így csökken a keringő katekolaminok szintje a vérben, és javul az uteroplacentaris keringés is. 

Ezek a hatások javítják a praeeclampsiás terhes nő állapotát, és annak előnyei császármetszés esetén is 

érvényesülnek. A lassabb hatásbeállás miatt a szimpatikus blokád is fokozatosan alakul ki, így elkerülhető a 

hirtelen vérnyomásesés, ami lehetővé teszi az aneszteziológus számára a fokozatos folyadékpótlást is. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./20.3. Terhességhez társuló MAHA (HELLP, TTP) 
 

III./20.3.1. A HELLP szindróma előfordulása 
 

A HELLP szindróma (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) egy, az anya és a magzat 

életét egyaránt fenyegető betegség, amely a preeclampsia súlyos, életveszélyes formája. A kórképet először 

1982-ben Weinstein írta le a jellemző laboratóriumi eltérések alapján. 

A HELLP szindróma előfordulási gyakorisága az élveszületések 0,17-0,85%-ára tehető, súlyos preeclampsia 

esetén pedig 19%-ban alakul ki a kórkép. 

 

III./20.3.2. Klinikai tünetek 
 

A HELLP szindróma kialakulása általában 25 év feletti, többedszer szülő nőknél figyelhető meg, akiknél a 

korábbi terhességek normál lefolyásúak voltak. Leggyakrabban a 36. terhesség hét előtt jelentkezik, főként a 

32-34. hét között, egyes és többes terhességben egyaránt. A tünetek jelentkezhetnek váratlanul, sürgős kórházi 

felvétel okát képezve, de kialakulhatnak a praeeclampsiások konzervatív kezelése során, vagy a szülés utáni 

periódusban is. 

A betegek az esetek 90%-ban epigastrialis vagy jobb bordaív alatti fájdalomról panaszkodnak, mely felvetheti 

epekő, cholecystitis, pancreatitis, hepatitis vagy gyomorfekély gyanúját is. A fájdalom valódi oka azonban a 

májsinusokban bekövetkezett fibrinlerakódás és a következményes intrahepaticus nyomásfokozódás. Az esetek 

felében előfordul hányinger, hányás, valamint vírusos infekcióra jellemző egyéb tünetek, és a legtöbb beteg 

beszámol néhány napos rossz közérzetről is. A diagnózist megnehezíti, hogy gyakran hiányzik a hypertonia, 

proteinuria, vagy csak enyhe formában jelentkezik. A súlyos hypertonia leginkább azokra az esetekre jellemző, 

amikor a betegség a praeeclampsia konzervatív kezelése során alakul ki. Proteinuria 5-15%-ban nincs vagy 

csak nagyon enyhe, és a betegek 15%-ának nincs sem magas vérnyomása, sem fehérjevizelése (HELLP 

szindróma praeeclampsia nélkül). 

 

III./20.3.3. Diagnózis 
 

A HELLP szindróma diagnosztikája két pilléren nyugszik: a klinikai tüneteken és a jellemző laboratóriumi 

eltéréseken. A laboratóriumi eltérésekben a mozaikszónak megfelelően a haemolysist, a májenzimemelkedést, 

és a thrombocytaszám csökkenését kell igazolnunk. 

Haemolisis. 

HELLP szindrómában microangiopathiás hemolyticus anaemiát találunk. A haemolysis megítélésére a gyors 

diagnózis szükségessége és a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottsága miatt a gyakorlatban a nem 

specifikus szérum laktát-dehidrogenáz (LDH) szintet alkalmazzuk. A Sibai-féle kritériumoknak megfelelően 

emelkedett LDH-szintet mondhatunk 600 U/l feletti értétek esetén. 

Amennyiben készítünk perifériás kenetet, úgy jellemzően fragmentocytákat, schistocytákat, polychromasiás 

„burr”-sejteket találunk anisocytosissal, poikilocytosissal. Weinstein a fragmentálódást az endothelkárosodás és 

a fibrin depositumok kialakulásának következményeként magyarázza. A teljes szérum-bilirubinszint csak az 

esetek 50-60%-ában emelkedett. 

A haemolysist legérzékenyebben a szérum haptoglobin meghatározásával diagnosztizálhatjuk. A haptoglobin 

egy rövid felezési idejű akut fázis fehérje, ami megköti  a vérben található, erythrocytákból kiszabaduló szabad 

hemoglobint. A haptoglobin-hemoglobin komplexet ezután a reticuloendothelialis rendszer eltávolítja         a 

keringésből. A haptoglobin gyors, dinamikus csökkenése korrelál a betegség súlyosságával, és a 

thrombocytaszám csökkenésével. Ez a jelenség a HELLP szindrómás betegek 85-97%-ában mutatható ki. 

Rendeződésére a terhesség befejezése után      24-30 órával lehet számolni (1. táblázat). 

 

1. táblázat A haemolysis kimutatására szolgáló módszerek 



Módszer Előfordulás gyakorisága Megjegyzés 

LDH emelkedés magas Alacsony specificitás 

Haptoglobin csökkenés 95-97% Költséges 

Perifériás vérkenet 54-86% Időigényes 

Teljes szérum bilirubinszint emelkedése 47-62% Nem specifikus 

 

Májenzim-eltérés 

A diagnózis kritériuma az AST (aszpartáz aminotranszferáz = GOT glutamát-oxálacetát transzamináz) 

szintjének 70 U/l fölé emelkedése. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az ALT (alanin-aminotranszferáz = 

GPT glutamát-piruvát transzamináz) emelkedése bár párhuzamosan történik az AST emelkedésével, de 

csúcskoncentrációja elmarad attól. Az esetek többségében transzaminázok mellett emelkedett GGT (gamma-

glutamil transzferáz), ALP (alkalikus foszfatáz), kreatinin és húgysavszintet is mérhetünk HELLP 

szindrómában. 

Thrombocytopenia 

HELLP szindrómában thrombocytopeniáról 150000/µl-es thrombocytaszám alatt beszélünk. Az abszolút 

számon kívül fontos a vérlemezkeszám alakulásának dinamikája is: rossz prognózist feltételez annak gyors 

csökkenése. A vérlemezkeszám jól korrelál a májkárosodás mértékével, az anyai és magzati morbiditással és 

mortalitással egyaránt. 

Egészséges várandósok esetén a terhességek 4-8%-ában találunk 150000/µl alatti thrombocytaszámot. Ezen 

várandósoknak 7,4x nagyobb esélye van HELLP szindróma kialakulására. A thrombocyták száma a terhesség 

befejezését követően a 3-4. nap múlva éri el a 100000/µl-es számot, és 6-11 napon belül rendeződik. 

 

III./20.3.4. Súlyossági besorolás 
 

A HELLP szindrómát feloszthatjuk a laboreltérések száma és súlyosság szerint. 

A Tennessee-klasszifikáció alapján megkülönböztethetünk teljes és parciális HELLP szindrómát. Az 

elkülönítés azon alapul, hogy a laboratóriumi kritériumok közül mely paraméterek teljesülnek. Parciális 

HELLP esetén az anyai és magzati morbiditás és mortalitás elmarad a teljes HELLP-ben tapasztalttól (2. 

táblázat). 

 

2.táblázat  Tennessee besorolás 

Teljes HELLP szindróma Perciális HELLP szindróma 

● haemolysis 

● alacsony thrombocytaszám 

● emelkedett májenzimek 

ELLP 

● emelkedett májenzim 

● alacsony thrombocytaszám 

 HEL 

● haemolysis 

● emelkedett májenzimek 

 EL 

● emelkedett májenzimek 

 LP 

● thrombocytopenia 

 

Súlyosság szerint a (Mississippi-beosztás) (3. táblázat), a thrombocytopenia alapján csoportosíthatjuk a 

HELLP szindrómát. 

3. táblázat  Mississippi beosztás 

Mississippi-beosztás Súlyosság Thrombocytaszám 

Mississippi I igen súlyos <50000/µl 



Mississippi II középsúlyos 50000-100000/µl 

Mississippi III enyhe 100000-150000/µl 

 

Kialakulásának ideje szerint megkülönböztetünk szülés előtt kialakuló, és szülés után kialakuló HELLP 

szindrómát. Szülés előtt a HELLP szindrómák körülbelül 90%-a manifesztálódik, leggyakrabban a 28-34. 

gesztációs hét között. Mintegy 10%-ban a szülés után jelentkezik a kórkép, leggyakrabban a post partum 48. 

óra előtt. 

 

III./20.3.5. Differenciáldiagnosztika 
 

A HELLP szindróma differenciáldiagnosztikájában kulcs szerepet játszanak a jobb oldali epigastrialis 

fájdalom, a mikroangiopátiás hemolítikus anémia, és a májérintettség. 

Jobb epigastrialis fájdalmat okozhatnak még gastrointestinalis megbetegedések, mint a cholelithiasis, 

cholecystitis, pancreatitis, ulcus duodeni et ventriculi. 

Mikroangiopátiás hemolítikus anémiával járó kórképek (4 táblázat), amelyeket el kell különíteni a HELLP 

szindrómától a thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP), hemolyticus uraemiás syndroma (HUS), az 

antifoszfolipid szindróma (APS) és az akut terhességi zsírmáj (AFLP; acute fatty liver pregnancy). Közös ezen 

betegségekben, hogy mindegyik esetben endothelkárosodást, vasospasmust, és thrombocyta aktivációt találunk. 

● TTP: = Moschowitz-szindróma; a terhesség bármely szakában kialakulhat, microangiopathiás 

haemolyticus anaemiával, microvascularis thrombocyta aggregátumokkal. Domináló központi 

idegrendszeri tünetek (görcsök, paresis, személyiségváltozás), lázzal és kiütésekkel. 

● HUS: = Gasser-szindróma; leggyakrabban E.coli és Shigella fertőzések után kialakuló betegség; 

várandósok körében hetekkel a szülés után szokott fellépni. Haemolyticus anaemia, thrombocytopenia, 

akut uraemia uralják a betegséget. Veseelégtelenségbe torkollhat. 

● AFLP: Rossz közérzettel, hányingerrel, hányással jár; laboratóriumi paraméterek közt emelkedett 

szérum-bilirubinszintet, hypoglykaemiát, alacsony lipid- és antithrombin-III szintet találunk. Jellemző 

rá továbbá az emelkedett ammóniaszint és a coagulopathia. Ritka, de magas mortalitással járó, az egyik 

legsúlyosabb terhesség alatt jelentkezhető kórkép. 

● APS: Az antifoszfolipid szindrómában a foszfolipidek ellen termelődnek antitestek. Jellemző rá a 

thromboembolia, thrombocytopenia és az ismétlődő spontán abortus. Proteinturia, renalis hypertonia, 

agyi történések előfordulhatnak. A vérből antifoszfolipid antitestek mutathatók ki. Transzaminázok és 

az LDH emelkedett lehet. 

4. táblázat: Microangiopathias haemolyticus anemiával és thrombocytopeniával járó kórképek 

differenciáldiagnosztikája 

Tünetek HELLP TTP HUS AFLP APS 

Haemolyticus anaemia + + + + + 

Thrombocytopenia + + + + + 

Neurológiai eltérés 40-60% 60-70% ritka 30-40% 50% 

Hypertonia 85% 20-75% 80-90% 50% 80% 

Proteinuria 90% hematuria is  30-50% 95% 

Veseelégtelenség +/- +/- + - 40-80% 

Láz - 20-50%  25-30% - 

Icterus 5-10% ritka ritka 40-90% - 

Májelégtelenség + - - + - 

Alvadási zavar + - - + + 

Hypoglycaemia - - - + - 

Hányinger, hányás 50% gyakori gyakori gyakori ritka 

Hasi fájdalom 90% gyakori gyakori 50% ritka 

 

A májérintettséggel járó kórképek közül az alábbiaktól fontos elkülöníteni a HELLP szindrómát: terhességi 

cholestasis, Budd-Chiari-szindróma, és vírushepatitisek. 



 

III./20.3.6. Kezelés 
 

A HELLP szindróma definitív terápiája a terhesség befejezése. 

A HELLP szindrómás terhesek ellátása megegyezik a praeeclampsiás terhesek peripartalis ellátása során 

alkalmazandó szempontokkal, melyeket az előző fejezetben foglaltunk össze. 

Terhességhez társuló MAHA (HELLP szindróma illetve TTP esetén) gyakran sikerrel alkalmazott terápia az 

FFP szubsztitúcióval végzett plazmaferezis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./20.4. Általános szülészeti sürgősség az intenzív osztályon 
 

III./20.4.1. Tanulási cél 
 

Az intenzív osztályon kezelt terhes és gyerekágyas beteg ellátása során fellépő sürgős ellátást igénylő 

terhességre speciális kórképek rövid áttekintése. 

 

III./20.4.2. Hallgatói kompetenciák 
 

A téma feldolgozásával a hallgató rövid áttekintést kap a témáról. A szülészeti kórképek részletes tárgyalása 

túlmutat a fejezet és a medikusképzés keretein. 

 

III./20.4.3. Általános megfontolások – diagnosztikus eljárások 
 

A terhesség előrehaladtával a keringést a perctérfogat emelkedése mellett általános vazodilatáció kíséri. A 

méh megfelelő vérátáramlásához terminusban az emelkedett perctérfogat kb. 20%-a szükséges. Az uterus 

vérátáramlása nem autoregulált, így a külső hatások direkt befolyásolják. Lényegében minden külső noxa 

(vérveszteség, aortocavalis kompresszió, anyai hipotónia, hipertónia, hipoxia, hipo-/hiperkapnia, egyes 

anyának adott gyógyszerek, anyai pszichés faktorok, stb.) az uterus vérátáramlásának és így a magzat oxigén- 

és tápanyagellátásának csökkenésével jár. 

Az uterus növekedésével amennyiben az anya a hátán fekszik, az uterus komprimálja a véna cava inferiort, 

így a vénás visszaáramlást csökkenve csökkenti a perctérfogatot. Az így létrejövő vena cava kompressziós 

szindróma megoldása mechanikus: a terhest bal oldalára fektetjük, vagy jobb csípőjét megemeljük vagy az 

uterust kezünkkel balra helyezzük, illetve oxigént és iv. folyadékot adunk. Kritikus állapotú várandós a 

harmadik timeszterben az intenzív osztályon se feküdjön teljesen a hátán, hanem jobb csípőjét emeljük meg. 

A terhességet jellemző általános ödémahajlam miatt nemcsak a lábszárakon jelentkezhet ödéma, hanem 

ugyanez jellemző a nyálkahártyákon, pl. a légutakban is. Légútbiztosítás során erre számítanunk kell: az adott 

életkornak és testsúlynak megfelelő endotrachealis tubusból ID 0,5-1 mérettel kisebbet válasszunk. 

Fontos újabb szempont, hogy a társadalmi és szociális változásokkal párhuzamosan a szülés ideje a nőknél 

kitolódik, mely együtt jár azzal, hogy a szülő nőknél krónikus betegségek fordulhatnak elő, egyre több az 

igen obes illetve az idősebb (>35-40 év) terhes. Ebben ez életkorban a saját fiziológiai rezerv kapacitás már 

csökkenni kezdhet illetve krónikus betegségek korai formái (hipertónia, ischaemiás szívbetegség, diabetes, 

immunológiai betegségek, stb.) már manifesztálódhatnak, sokkal vulnerábilisabbá téve így a várandóst. 

 

Újraélesztés 

Várandós újraélesztése esetén figyelembe kell venni, hogy a magzat állapota kizárólag az anyai keringési 

státusztól függ, ezért az anya életének elsődleges megmentésén túl lehetőleg figyelembe kell venni a magzat 

szempontjait is. A fent említett vena cava szindróma miatt amennyiben a mellkaskompressziókat háton fekvő 

terhes esetén végezzük, akkor a vénás visszaáramlás és így a szív telődésének csökkenése miatt a 

mellkaskompressziónak nem lesz jó mechanikus hatása. Ezen kórtani megfontolások miatt a jelenlegi európai 

újraélesztési ajánlások terhes újraélesztése esetén kiemelik, hogy az szokásos eljárások (változatlan 

technikájú BLS és ALS) mellett mellkaskompressziók során a vénás visszaáramlás biztosítására a terhest 

kissé balra kell fordítani (csípő jobb oldalának megemelése, az uterus kézzel balra helyezése vagy pl. a beteg 

mellé térdelve a beteget a térdünkre fordítva helyezzük félig-meddig bal oldalfekvésbe). Érdemes korai 

eszközös légútbiztosításra törekedni. 5 perc hatástalan újraélesztés után a helyszíni császármetszés (alsó 

medián laparatomiából) javasolt megfontolni, mert így az anya és mindenek előtt a magzat számára nagyobb 

a túlélés esélye. Egyes adatok szerint amennyiben a magzat kiemelése 15 percen belül megtörténik, így a 

gyors extrauteri újraélesztés esetén a magzat számára reális esély lehet a jó neurológiai kimenetelre. 

 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Várandós beteg ellátásában fontos megérteni a normálértékek ” fiziológiai megváltozását. 

Egészséges terhesnél a harmadik trimeszterben fiziológiásan leukocitózis (a fehérvérsejtszám akár 16 G/L-ig 

emelkedhet), a hemoglobinszint elsősorban hígulás miatt csökken, a trombocitaszám szintén kissé csökken 



(részletesen lásd a III./20.4. fejezetben). 

A véralvadás a 9 hónap során fokozatosan „javul”, ösztrogénhatásra hiperkoagulációs állapot alakul ki, a 

szervezet felkészül az intrapartum vérvesztésre. Ez a hiperkoagulációs állapot az esetleges korábban fennálló 

véralvadási zavart (pl. von Willebrandt betegség) maszkolja, mely sajnos majd a korai posztpartum szakban 

már 1-2 nap múlva ismét jelentkezhet. Ugyanakkor meglévő hiperkoagulációs állapotokat (pl. 

thrombophiliákat) felerősíthet, így sokszor thrombotikus szövődmények (pl. mélyvénás thrombosis, 

tüdőembólia, stb.) alakulhatnak ki. 

A vese vérátáramlása terhesség során növekszik, és emelkedik a glomeruláris filtrációs ráta is. Ennek 

következtében emelkedik a kreatinin clearance és felgyorsul a vesén át kiválasztódó gyógyszerek ürülése is. 

Egészséges terhes szérum kreatinin szintje az alacsony normális tartományban található. A nem terhes 

normálérték felső tartománya illetve enyhe emelkedés már jelentős veseérintettséget és vesefunkció romlást 

jelenthet. 

 

Monitorozás 

A magzat monitorozása nehézkes, hiszen nincs univerzálisan elfogadott, megfelelő érzékenységű módszer a 

magzat állapotának részletes értékelésére, melyre pedig egy intenzív osztályon kezelt anya esetén szükség 

lenne. Ma a legkönnyebben hozzáférhető vizsgálat a cardiotokogramm (CTG), mely a magzati 

szívfrekvenciát jeleníti meg a méhkontrakciók függvényében. Ideális esetben intenzív osztályon kezelt 

harmadik trimeszterben lévő illetve terminus közelben lévő terhes esetén intermittáló vagy folyamatos ctg 

monitorozásra lenne szükség, ez azonban sokszor nehezen oldható meg. 

 

Képalkotó vizsgálatok 

Terhes nőnél az anyai indikációjú akár sugárterheléssel is járó (és ezáltal a magzatot potenciálisan érintő) 

képalkotó vizsgálatokat el kell végezni. Ide tartozik például a mellkas röntgen vagy tüdőembólia gyanúja 

esetén a mellaksi CT vizsgálat. Az alábbi felsorolás a magzatot érő sugárdózist mutatja anyai vizsgálat 

esetén: 2 irányú mellkas rtg: 0,00007 rad; natív has: 0,245 rad; hasi CT: 2,6 rad, helikális mellkas CT: 0,013 

rad; háttérsugárzás a 9 hónap alatt: 0,1 rad. A jelenlegi ajánlások szerint a terhesség során maximum 5 rad 

kumulatív magzati sugárdózis esetén a magzatra gyakorolt hatás még nem kimutatható. E felett a terhesség 

korától függően koraterhességben malformatio, illetve mentalis retardatio, a terhesség későbbi időszakában 

elszenvedett sugárterhelés pedig a gyermeknél később előforduló malignus hemato-onkológiai betegségek 

gyakoriságát duplázza meg. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./20.5. Peripartum infekciós kórképek/sepsis 

 

III./20.5.1. Tanulási cél 
 

A peripartum szepszis patofiziológiájának, klinikai lefolyásának és terápiájának valamint ezek intenzív 

terápiás vonatkozásainak megértése. 

 

III./20.5.2. Hallgatói kompetenciák 
 

A téma fontosságát a fiatal populáció és a romló morbiditási és mortalitási adatok támasztják alá. A fejezet 

rövid áttekintést nyújt a peripartum szepszis hátteréről, felismeréséről és ellátásáról 

 

III./20.5.3. Bevezetés 
 

A puerperalis illetve peripartum szepsis fontos kórállapot, mivel a betegség következtében fiatal, egyébként 

egészséges betegek kerülnek kritikus állapotban intenzív osztályra. Brit adatok alapján a fejlett országokban 

az anyai halálokok közül a szeptikus eredetű anyai halálozás az elmúlt évtizedekben egyre emelkedik. 

Az immunválasz megváltozásán kívül számos, a terhességre jellemző változás is elősegíti a fertőzések 

kialakulását: magas rekeszállás, fokozott hasűri nyomás miatti regurgitáció, aspiráció, vesicourethralis reflux, 

megváltozott hüvelyi pH viszonyok, stb.). 

A szepszis korai felismerését nehezíti, hogy a szepszis korai jelei (tachycardia, tachypnoe, emelkedett 

perctérfogat, csökkenő szisztémás vaszkuláris rezisztencia) nagyfokú hasonlóságot mutatnak a terhesség 

során normálisan is előforduló kardiorespiratorikus adaptációval.  

 

III./20.5.4. Immunműködés terhességben 
 

A terhességet tradicionálisan immunszupprimált állapotnak tekintjük (hogy az anya nem indítson 

immunológiai reakciót a magzat ellen), azonban újabb kutatások szerint a várandósságot inkább módosult és 

differenciált immunműködés jellemzi. Terhesség során hormonális hatásokra csökken a T sejt proliferáció és 

így a sejtes immunitás, és az immunválasz így eltolódik a humorális immunitás irányában, melyet tovább 

módosít a magzat fokozatosan kifejlődő saját immunrendszere. 

A citokinszintek alapján terhesség során 3 különböző fázis különíthetünk el lényegében párhuzamosan az 

egyes trimeszterekkel, melyek során egyes mikroorganizmusok elleni fogékonyság változik. 

 

III./20.5.5. Klinikai szindrómák 
 

A WHO definíciója szerint a gyermekágyi szepszis a magzatvíz elfolyásától a 6. posztpartum hét végéig 

előforduló állapot, melyet a i) kismedencei fájdalom; ii) láz, iii) kóros folyás; iv) bűzös folyás; és v) szülés 

után az uterus méretcsökkenésének elmaradásából legalább kettő előfordulása jellemez. 

A szülészeti szepszis rizikófaktorai közé szülészeti (amniocentézis, elhúzódó burokrepedés és szülés, 

többszörös hüvelyi vizsgálattal, hüvelysérülés, császármetszés, retenció, stb.) és beteg specifikus tényezők 

(obezitás, diabetes, csökkent immunválasz, anémia, folyás, korábbi kismedencei fertőzés, korábbi B csoportú 

streptococcus fertőzés, stb.) tartoznak. 

A szülészeti szepszis okai között szülészeti - genitális (chorioamnionitis, endometritis, szeptikus abortusz, 

császármetszés illetve gátmetszést követő sebfertőzés) szülészeti - nem genitális (alsó húgyúti fertőzés, 

pyelonephritis, emlőfertőzés, illetve szeptikus kismedencei thrombophelbitis) valamint nem szülészeti 

eredetű (pneumonia, HIV, H1N1, stb.) fertőzések szerepelhetnek. 

Császármetszés jelentősen (50%-al) megnöveli a fertőzések kialakulásának esélyét a hüvelyi szüléshez 

képest, mely egyes vizsgálatok szerint rutinszerű antibiotikum profilaxissal jelentősen javítható, azonban az 

antibiózis potenciális magzati hatásait is figyelembe kell venni. 

 

III./20.5.6. Diagnosztika 



 

Mint a bevezetésben már említettük, a szepszis számos korai jele hasonló- vagy megegyezik a normál 

terhességi adaptáció során előforduló jelekkel, mely megnehezíti a korai diagnózist. Általános tünetek (láz, 

hasmenés, hányás, sebfertőzés, tachypnoe, tachycardia mellett számos laboratóriumi érték (CRP, stb.) 

hasznos lehet, de például a fehérvérsejtszám emelkedése önmagában egészséges terhességben is előfordulhat 

(bár releváns tünetek esetén alátámaszthatja a fertőzés gyanúját. A terhesség specifikus szepszisre utaló 

tünetek közül kiemelendő a hasi fájdalom, a méhkontrakciók fellépése, szülés után az uterus atónia (és 

vérzés), a mastitis illetve a profúz vagy bűzös folyás. A szervfunkciók érintettsége (légzési elégtelenség, 

veseelégtelenség máj érintettség, keringési elégtelenség, sokk) riasztó, de különösen fiataloknál késői, bár 

sajnos ezután rapidan progrediáló jel! 

A szepszis klinikai diagnózisa és ellátása mellett törekedni kell a mikrobiolgóiai mintavételre, specifikus 

kórokozó identifikálása céljából, azonban a klinikai ellátás, a stabilizáció és az antibiotikus terápia emiatt 

nem késlekedhet. 

A szóba jöhető kórokozók közül kiemelendőek: béta hemolizáló Streptococcus törzsek, Staphylococcus 

aureus és epidermidis, E. coli, Enterobacteriacae törzsek, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, H. 

influenzae, Gardenella vaginalis, Peptostreptococcus, Bacteroides, Clostridium törzsek, valamint a 

Chlamydia és Mycoplasma törzsek. A fertőzések (különösen a posztpartum endometritis) gyakran 

polimikróbás eredetűek. 

 

III./20.5.6. Kezelés 
 

A szülészeti szepszist az aktuális szepszis ajánlások szerint kell ellátni (lásd III./10., III./11. fejezeteket – 

ABCDE, korai hemodinamikai stabilizálás, góctalanítás, korai antibiózis, stb.), azonban figyelembe kell 

venni a terhességből adódó patofiziológiai megfontolásokat és a gyógyszerek terhességben történő 

alkalmazhatóságát. 

A megfelelő széles spektrumú (aerob anaerob) lefedettség mellett szükség esetén gomba illetve atípusos 

kórokozó figyelembe vétele szükséges az antimikrobás szer(ek) kiválasztásában. Amennyiben posztpartum 

szepszis esetén az uterus mind góc szóba jön, szülésznek és intenzívesnek közösen kell megfontolnia anyai 

vitális érdekből az uterus szükség esetén az adnexumokkkal együtt vagy azok nélkül történő eltávolítását. 

Adjuváns terápiák (pl. plazmaferezis, szteroid) szóba jöhetnek, azonban ezek pontos helye a terápiás 

algoritmusokban további tisztázást igényel a jövőben. 
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III./20.6. E-learning teszt 

 
1. Melyek a három vezető anyai halálokok a fejlett országokban? 

a. Súlyos terhességi hypertonia/praeeclampsia, thromboemboliás megbetegedések, súlyos 

szülészeti vérzések 

b. Méhenkívüli terhesség, császármetszés, sepsis 

c. Anesztézia, sepsis, ARDS 

d. Szívbetegség, asthma, gyermekágyi láz 

 

2. Válassza ki a praeeclampsiára jellemző keringési változásokat 

a. Vérvolumen nő, vérnyomás csökken, pulzus nem változik 

b. Vérvolumen csökken, SVR nő, vasopresszorokra adott válasz fokozott 

c. SVR csökken, vérnyomás nő, vérvolumen csökken 

d. SVR nő, vérvolumen nő, vérnyomás nem változik 

 

3. Válassza ki a HELLP szindróma jellemző laboratóriumi eltéréseit! 

1. Csökkent thrombocytaszám, emelkedett LDH és bilirubin-szint, csökkent haptoglobin szint, emelkedett 

májenzimek: LDH, SGOT, SGPT 

2. Csökkent thrombocytaszám, csökkent LDH és bilirubin-szint, emelkedett haptoglobin szint, emelkedett 

májenzimek: LDH, SGOT, SGPT 

3. Emelkedett szérum kreatinin-szint, csökkent thrombocytaszám, csökkent májenzimek: LDH, SGOT, 

SGPT 

4. csak csökkent thrombocytaszám 

 

4.Válassza ki a súlyos praeeclampsiábanelsőként alkalmazandó iv. vérnyomáscsökkentőket a peripartalis 

időszakban! 

a. Alfa-metil-Dopa, ACE gátlók, Nifedipin 

b. Furosemid, Nifedipin, Nitroglycerin 

c. -blokkolók, Labetalol, -metil-dopa 

d. Labetalol, Hydralazin, Nifedipin 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.21. Pszichiátria 
 

III./21.1. Tanulási cél 

 
Az intenzív osztályon található extrém élethelyzetek, pszichés terhelés és gyógyszeres, metabolikus, vagy 

egyéb okok miatt kialakuló viselkedés-, tudatzavarok felismerése, diagnosztikus kritériumok szerinti 

identifikálása és gyógyszeres, pszichés kezelési lehetőségei, illetve teendők a beteg és környezete egészségének 

megóvására. 

 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

- Az intenzív osztályos ápoláshoz / kritikus állapothoz gyakran társuló viselkedészavarok felismerése, a kiváltó 

okok feltárásával megelőzésük lehetőségeinek ismerete. 

- Az intenzív osztályos ápoláshoz / kritikus állapothoz gyakran társuló tudatzavarok felismerése, 

diagnosztikája, prognozisának, kezelési lehetőségeinek ismerete. 

- Az intenzív osztályos kommunikáció sajátosságainak ismerete. 

- A kritikus állapotú betegekkel, hozzátartozóikkal való kommunikáció alapjainak és főbb vezérelveinek 

megismerése. 

 

III./21.2. Kompetencia 
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon leggyakrabban fellépő viselkedés- és 

tudatzavarok fellépésének észlelésére. 

A hallgató képes lesz a fenti viselkedés- és tudatzavarok diagnosztikájára, terápiájára javaslatot tenni és azt 

szakorvosi vezetés és felügyelet mellett alkalmazni. 

 

III./21.3. Tartalomjegyzék 
 

3.21.1.  Agitáció, deliriózus kórképek diagnózisa és kezelése 

3.21.2.  Nyugtalan páciens diagnózisa és kezelése 

3.21.3.  Depressziós páciens diagnózisa és kezelése 

3.21.4.  Öngyilkosság 

3.21.5.  Problémás páciens, hozzátartozó, személyzet 

3.21.6.  E-learning-teszt 

 

Kulcsszavak: intenzív osztály, viselkedészavar, tudatzavar, delírium, depresszió, korlátozó intézkedések 

 

Tanulási idő: 6 óra 

 

III./21.4. Bevezetés 

 
A fejezet egy igazi határterülettel foglalkozik, az intenzív terápia és pszichiátria kapcsolatát boncolgatja. Ma 

Magyarországon egyelőre ismeretlen a külföldön már néhány helyen kialakított Psychiatric Intensive Care Unit 

(PICU), ennek megfelelően a veszélyeztető állapotú betegek ellátása az általános intenzív osztályokra marad, 

annak minden nehézségével együtt. 

A téma kiemelkedő fontosságát az intenzív osztályon jelentkező pszichés zavarok és pszichiátria kórképek 

gyakorisága indokolja, hiszen nem csak egyes pszichiátriai kórképek járhatnak önmagukban életveszélyes 

állapottal, de minden súlyos betegség kihat a központi idegrendszerre, ezáltal a beteg pszichéjére is. Ily módon 

intenzív osztályon nem ritkán találkozhatunk agitált beteggel, reaktív depressziótól szenvedő vagy delíriózus 

tudatzavarral bíró pácienssel. Külön szeretnénk hangsúlyozni a gyógyszeres terápia mellett  sőt sok esetben 

inkább helyett a non-farmakológiai, pszichológiai, kommunikációs módszerek fontosságát és hatékonyságát. 

Mindemellett jelen fejezetben figyelmet fordítunk az intenzív osztályos környezet jellegéből adódó problémák 

kezelési lehetőségeire is. 
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III./21.1.  Nyugtalan, agitált páciens diagnózisa és kezelése                           
 

III./21.1.1. Tanulási cél 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

● Iránymutatás az intenzív osztályon kezelt páciens pszichés státuszának felmérésére 

● A nyugtalanság okainak megértése intenzív osztályon kezelt páciens esetén 

● Farmakológiai és non-farmakológiai módszerek megismerése a páciens megnyugtatása 

érdekében 

 

III./21.1.2. Kompetencia 
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon kezelt páciens pszichés státuszá 

nak felmérésére, az agitáció fokának megállapítására. Alapvető információkra tesz szert a beteg 

megnyugtatására alkalmazható általános, pszichológiai és farmakológiai módszerek terén.  

 

III./21.1.3. Bevezetés  
 

Az intenzív osztályra felvételre került, gyakran életveszélyes állapotban lévő páciens számos, 

szokatlan inzultust él át, különös tekintettel az intubált, géppel lélegeztetett betegekre, akik a 

legkézenfekvőbb kommunikációs csatornájukat is elvesztik. Ezek az inzultusok olyan stresszt 

jelentenek a beteg számára, melyek a szimpatikus tónus fokozásán keresztül további kedvezőtlen 

patofiziológiai következményekkel járnak. Ezek megelőzése, felismerése és kezelése – természetesen 

a beteg komfortérzetének fokozása érdekében is – elsődleges kötelessége az intenzív osztályon 

dolgozók teljes közösségének.  

 

kulcsszavak: nyugtalanság, agitáció, szedáció, pszichés vezetés 

 

III./21.1.4. Történeti áttekintés 
 

Már az intenzív terápia hatvanas évekbeli felfutásával együtt egyértelművé vált, hogy az intenzív 

kezelés kifejezett pszichoszociális megterhelést jelent a betegek számára. A megterhelés hatására 

olyan súlyos pszichopatológiai változásokat észleltek a betegeknél, melyeket addig csak a zárt 

osztályokon kezeltek esetén figyeltek meg. Mindez már igen korán felhívta a figyelmet a súlyos 

betegség és annak kezelése által kiváltott pszichés reakciók fontosságára. A hetvenes évek közepén 

került ismét a téma az érdeklődés középpontjába – elsősorban a respirátor terápia fejlődésével, a 

páciens számára komfortosabb beállítása lehetőségek megjelenésével, mely lehetővé tette a korábban 

lélegeztetés elviseléséhez szükséges mély szedáció szükségességének újragondolását. Ekkortól vált a 

kutatások tárgyává az intenzív osztályon kezelt beteg (majd később a hozzátartozók) pszichológiai 

környezete. (Részleteket ld. 1.15. fejezet) 

 

III./21.1.5. Intenzív osztályon kezelt beteg agitációjának okai és mértékének 

megítélése 
 

Az intenzív osztályos felvételt követően a beteg anxietása gyakorlatilag törvényszerűen jelentkezik. 

Kialakulásában fontos szerepet játszik a haláltól és bizonytalanságtól való félelem, ezzel 

összefüggésben a gyakran hiányos és félreértelmezhető információk, a gátolt kommunikáció, 

különösen az intubált és lélegeztetett betegek esetében. Ezek a hatások ráadásul a megszokott 

környezetéből kiszakított, kiszolgáltatott, saját teste feletti kontrollt elvesztő, autonómiájában 

korlátozott embert érik. 

Mindemellett az intenzív osztályos környezet további, nyugtalanságra okot adó tényezőket is jelent a 

beteg a számára: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● számára ismeretlen gépektől való függés, fokozott kiszolgáltatottság érzése 

● a gépek és monitorok keltette szokatlan, erős zajok, riasztások 

● lélegeztetéssel együtt járó problémák: 

○ megváltozott légzési mintázat 

○ eltolt be-kilégzési arány 

○ PEEP kiváltotta kellemetlen mellkasfeszülés 

○ Intubáció okozta, kínzó szomjúságérzettel együtt járó szájszárazság, csökkent 

szájhygiéné 

● az ápolószemélyzet nem megfelelő reagálása a fentiek következményeként és az agitáció 

tüneteként is jelentkező, ápolási és monitorizálási nehézséget jelentő fokozott 

mozgáskényszerre 

Az anxietás patofiziológiai alapját feltehetőleg a szerotoninerg pályák megváltozott aktivitása 

képezheti, bár a GABA-erg rendszer szerepe sem kizárható.  

Anxietás tünete és jele lehet a fejfájás, hányinger, álmatlanság, anorexia, dyspnoe, palpitáció, 

szédülés, szájszárazság, mellkasi fájdalom, izzadás, hyperventilláció, sápadtság, tachycardia, 

reszketés és felfokozott éberség.  

Az agitáció egy fokozott éberségi szinttel, irritabilítással, motoros nyugtalansággal jellemezhető 

állapot és egy, a beteget ért fizikalis vagy emocionális distresszre adott viselkedési válaszként 

értelmezhető. A hátterben álló ok lehet fájdalom, dyspnoe, anxietás vagy delírium. Az agitáció 

állapotában gyakran megfigyelhető ismételt, céltalannak tűnő mozgásmintázat. Enyhe agitáltság 

esetén fokozott mozgáskényszerrel és komforthelyzet elérésének képtelenségével találkozunk. Ezzel 

szemben a súlyos agitációnak életveszélyes következményei lehetnek, egyrészt az életfenntartó 

kezelésekhez szükséges tubus, kanülök, drainek eltávolítása révén, másrészt a beteg-gép 

aszinkronitásból következő fokozott oxigén felhasználás, hypoxia, barotrauma és hypotenzió 

eredőjeként.  

Számos rizikófaktort ír le az irodalom, melyek összességében a delírium rizikófaktoraként is 

ismertek.  

Agitáció rizikófaktorai  
[1]

  

● Életkor> 70 év ● Félelem/anxietás 

● Felvétel ápolási otthonból ● Veseelégtelenség 

● Megelőző depresszió ● Májbetegség 

● Dementia, stroke vagy epilepsia az anamnézisben ● Pangásos szívelégtelenség 

● Alkoholabúzus az elmúlt egy hónapban ● Cardiogén vagy septikus shock 

● Dohányzás ● Myocardialis infarctus 

● Gyógyszer-túladagolás, kábítószer-abúzus ● Infekció 

● HIV-fertőzés ● Központi idegrendszeri pathológia 

● Gyógyszerszedés ● Szondatáplálás 

● Hypo-/hypernatraemia ● Hólyagretenció/ székrekedés 

● Hypo-/hyperglycaemia ● Rectalis/ hólyagkatéter 

● Hypo-/hyperthyreodismus ● Fizikális rögzítés 

● Hypothermia/láz ● Centrális vénás katéter 

● Hypertenzió ● Malnutríció vagy vitamin hiány 

● Hypoxia ● Szövődményes beavatkozások 

● Acidosis/alkalosis ● Látás/ hallás problémák 

● Fájdalom ● Alvásmegvonás 

 

A beteg vizsgálatát és állapotának nyomon követését számos, klinikumban használatos skála 

(Ramsay scale, Riker Sedation-Agitation Scale (SAS), Motor Activity Assessment Scale (MAAS), 

Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)) segítheti. A protokollok javasolják a fájdalom, a 

szedáció és a delírium rendszeres, szisztematikus monitorizálását az intenzív osztályon kezelt 

betegeknél. Számos tanulmány igazolta a célvezérelt protokollok alkalmazása mellett a nosocomialis 

infekciók csökkenő incidenciáját, a rövidebb lélegeztetési és intenzív osztályos kezelési időt, a 

csökkenő mortalitási rátát és az alacsonyabb kezelési költséget. Ennek érdekében minden páciens 



esetében individuálisan kell a szükséges szedáció mélységét és kívánt analgézia szintjét meghatározni 

és az elért szintet rendszeresen – nyolcóránként – monitorozni és dokumentálni kell. [2] 

 

III./21.1.6. Terápiás lehetőségek 
 

Az intenzív osztályon kezelt kritikus állapotú betegnél jelentkező anxietás és agitáció nem egyszerű 

kényelmetlenségként értékelendő: egyértelmű káros hatása lehet mind a páciens, mind a 

kezelőszemélyzet biztonságára és nagymértékben hozzájárulhat a rossz kimenetelhez. Éppen ezért a 

beteg kezelésében résztvevőknek ismerniük kell az agitáció értékelésének helyben kialakított 

megközelítési módját, az aktuálisan elérhető terápiás lehetőségeket.  

 

III./21.1.6.1. Non-farmakológiai terápiás lehetőségek 

 

Agitáció gyógyszeres terápiája, szedáció illetve analgézia indítása előtt a beteg szorongásának oka 

mindig felderítendő és kezelendő. A non-farmakológiai módszereket a gyógyszeres terápiával 

párhuzamosan kell alkalmazni. 

Intenzív osztályon kezelt betegnél a szorongás, distressz oka önállóan vagy kombinációban lehet:  

● anxietás – fentebb részletezve 

● fájdalom – intenzív osztályon a rutin eljárások jelentős része fájdalmas lehet a beteg számára, 

ideértve az endotrachealis tubust, a leszívást, a fizioterápiát, megelőző traumát vagy műtéti 

ellátást, immobilitást, monitorizálási eljárásokat, kanülöket, draineket stb. A fájdalom jele 

lehet a grimaszolás, elhúzódás, harciasság, izzadás, hyperventilláció és tachycardia.  

● delírium – részletesen ld III./21.2. 

● dyspnoe – légszomj vagy fulladásérzéssel járó állapot. Dyspnoe bizonyítéka lehet a 

tachypnoe, felületes légzés, izzadás, tachycardia, légzési segédizmok használata, hypoxia 

és/vagy hypercapnia. Mindemellett fontos tudni, hogy dyspnoe jelentkezhet elfogadható 

vérgáz paraméterek mellett is.  

● neuromusculáris blokád – az izomrelaxáns terápiában részesülő betegek minden esetben 

farmakológiai szedációt igényelnek, mivel szedáció nélkül a bénultság érzete rendkívül 

ijesztő és kellemetlen a beteg számára.  

 

Első lépésben a terápiának mindig a kiváltó okra kell fókuszálnia, pl. hypoxiás beteg agitációját a 

megfelelő oxigenizácó elérésével lehet és szabad csak gyógyítani! Agitáció észlelése esetén a gépi 

lélegeztetés paraméterei mindig ellenőrizendőek, a beteg szükségleteinek megfelelő beállítások 

alkalmazása javasolt.  

Vizsgálatok alapján bizonyított, hogy a túl mély szedáció a mortalitást rontja és az intenzív osztályon 

töltött időt megnyújtja. Az utóbbi évek eredményei igazolták emellett, hogy az intenzív osztályon 

kezelt betegeknél lehet létjogosultsága a szedáció teljes mellőzésének is. A vizsgálatok során 

kontaktusba vonható felnőtteknél olyan protokollt alkalmaztak, mely anxietás észlelése esetén orvosi 

konzultációt követően első körben non-farmakológiai megoldást alkalmazott: a lehetséges okok 

(hypoxia, tubus megtöretés/eltömődés, fájdalom, stb.) kizárása és kezelése következett. Emellett 

verbális megnyugtatást alkalmaztak (a kommunikációs lehetőségeket ld. 1.15. fejezetben) és a 

betegek fizikai rögzítését minden körülmények között elkerülték. Delírium jeleinek észlelése esetén 

bólus haloperidolt alkalmaztak. Ha a fentiek ellenére a beteg komfortját nem sikerült biztosítani, 6 

órás propofol szedációt indítottak és amennyiben 3 alkalommal kényszerültek erre, a beteg kikerült a 

no-sedation csoportból.  

A vizsgálat eredménye alapján a no-sedation csoportban szignifikánsan magasabb volt    28 napos 

időtartam alatt a gépi lélegeztetés nélkül töltött idő, rövidebb az intenzív osztályon töltött idő és a 

kórházi tartózkodás. Nem találtak szignifikáns különbséget a szövődmények előfordulásában (pl.: 

tubus véletlen eltávolítása, gépi lélegeztetéshez asszociált pneumónia kialakulása, stb). A 

szedációban részesülő csoportban magasabb mortalitást észleltek, de a különbség nem volt 

szignifikáns. Mindemellett delírium jeleit gyakrabban észlelték a no-sedation csoportban. További 

vizsgálatok igazolták, hogy hosszútávon a kognitív képességekben és depresszió megjelenésében sem 

volt szignifikáns különbség.  

A vizsgálat alapján kimondható, hogy legfontosabb a beteg gondos vizsgálata és megfigyelése 



alapján az individuális megítélése a szedáció szükségességének és a választandó formájának. 

Természetesen nem elhanyagolható az a tény sem, a vizsgálatban résztvevő intenzív osztályon az 

1:1-hez beteg:ápoló arány biztosított volt, mely a non-farmakológiai módszerek eredményes 

alkalmazásának egyik legfontosabb feltétele. 

 

III./21.1.6.2. Szedáció az intenzív osztályon 

 

Átfedés a 1.04.07. fejezet (Papp Szilveszter) és a 3.24.01.-02. fejezetekkel (Őzse Márta) 

 

III./21.1.7. Összefoglalás és ajánlások 
 

● Anxietáshoz és agitációhoz számos ok vezethet az intenzív osztályon kezelt betegek esetében, 

különösen az intubált, kommunikációban gátolt betegcsoportban. 

● Szedatív-analgetikus terápia indítása előtt az agitáltság oka felderítendő és kezelendő. Non-

farmakológiai módszerek szimultán alkalmazása javasolt.  

● Farmakológiai megoldás szükséges, amennyiben az anxietás okának kezelése és a 

nonfarmakológiai módszerek együtt sem vezetnek kielégítő eredményre.  

● Az alkalmazott szer kiválasztása során számos faktort figyelembe kell venni: az agitáció 

etiológiáját, a szükséges terápia várható időtartamát, potenciális gyógyszerinterakciókat, a 

szedáció elérni kívánt mélységét és farmakokinetikai tényezőket.  

● Nem javasolt folyamatos terápiát alkalmazni, választandó megoldás a bólus adagok vagy a 

naponta megszakított folyamatos perfúzoros gyógyszeradagolás alkalmazása - csak a 

szükséges ideig és mértékben.  

● Az agitáció és az alapját képező stresszfaktor megfelelő kezelésének megítélésére javasolt 

rendszeresen, protokollban rögzített időközönként újra vizsgálni a beteget valamely 

klinikumban használatos pontrendszer segítségével. A gyógyszeres terápiát pedig a beteg 

aktuális állapotának és az elérni kívánt szedációs mélységnek megfelelően javasolt titrálni. 

● A szedáció leállításának gyorsasága individuálisan állapítandó meg. Kombinált szedatív-

analgetikus terápia alkalmazása esetén az analgézia leállítása történjen utoljára, mivel ezzel 

elkerülhetővé válik a beteg „fájdalomra ébredése”. A szedáció leállításakor javasolt a beteg 

szoros obszervációja, különös tekintettel megvonási szindróma irányában.  

 

Irodalom: 

1. M.P. Fink, E. Abraham, J-L. Vincent, P.M. Kochanek: Textbook of Critical Care 5th edition 

2005; Chapter 2., 8-11. 

2. Martin et al: Evidence and consensus-based German guidelines for the management of 

analgesia, sedation and delirium in intensive care – short version. Review article In: German 

Medical Science 2010, Vol. 8.  

3. H.V. Aken, K. Reinhart, M. Zimpfer, T. Welte: Intensivsmedizin 2., überarbeitete Auflage, 

2007, Thieme Verlag, Kapitel 6. 77-91. és Kapitel 18.14.: 1155-1158. 

4. www.uptodate.com.... 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./21.2.  Delíriózus kórképek diagnózisa és kezelése            
 

III./21.2.1. Tanulási célok 
 

A fejezet megismerése során elérendő célok: 

● A delírium pathomechanizmusának és kiváltó okainak megismerése 

● Provokáló tényezők megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

● Farmakológiai és non-farmakológiai módszerek megismerése a delírium kezelése érdekében 

 

III./21.2.2. Kompetenciák 
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon kezelt páciens esetében a delírium 

felismerésére. Alapvető információkra tesz szert a delírium kezelésére alkalmazható általános, pszichológiai és 

farmakológiai módszerek terén.  

 

III./21.2.3. Bevezetés 
 

AZ ICD-10 és DSM-4 klasszifikáció alapján delírium kategóriába soroljuk azt a nem specifikus organikus agyi 

szindrómát, mely a beteg tudatzavarával, a figyelem és érzékelés zavarával, gátolt gondolkodással, rövid távú 

memóriazavarral jár és egyaránt érinti a pszichomotoriumot, az emocionalitást és az alvás-ébrenlét ciklust.  

A delírium különös jelentőségét az adja a mindennapi terápiás gyakorlatban, hogy kialakulása esetén nem csak 

a beteg kezelési ideje nő meg jelentős költségnövekedést okozva, de kooperáció hiányában mind az 

ápolószemélyzetre, mind saját magára nézve veszélyt jelenthet a páciens.  

 

Kulcsszavak: delírium, viselkedészavar, hyperaktív, hypoaktív, haloperidol 

 

III./21.2.4. Delíriumok általános jellemzése 
 

A delírium legfontosabb kognitív tünete a figyelem összpontosításának zavara, melyhez dezorintáció, rövid 

távú memória zavara, érzékelés és gondolkodás zavara társul. Megjelenésük szempontjából a delíriumok három 

fő típusát különítjük el viselkedési szempontból: 

● Hyperaktív delírium, mely kifejezetten látványos, agitált, felgyorsult állapot, gyakran 

heteroagresszióval jár együtt. Emellett gyakran észlelhető tachycardia, hypertensio, verejtékezés, tág 

pupilla.  

● Hypoaktív delírium, ekkor a beteg csendes, meglassult, elfekszik az ágyban.  

● Kevert típus, melyben a két fenti forma váltakozva jelentkezik. 

A delírium mind viselkedési mintázatában, mind kognitív zavarok tekintetében típusosan fluktuáló állapot, 

mely az éjszakai órákban gyakran rosszabbodik. Az idős korban magasabb arányban jelentkező hypoaktív 

forma esetén komoly veszélyt jelent felismeretlen és kezeletlen delíriuma a betegnek, aki látszólag nyugodtan 

fekszik az ágyban, szemben a motoros hyperaktívitással jellemezhető és ezáltal az ápolószemélyzet figyelmét 

korán magára vonzó hyperaktív formával.  

A delírium pathogenezise részleteiben nem ismert. A leginkább elfogadott elképzelés szerint a központi 

idegrendszerben kialakuló dopamin túlsúly, acetilkolin hiány vagy a kettő kombinációja állhat a hátterében. 

Emellett pathogenezisében felmerül neuroinflammatorikus folyamat és a cirkadián ritmus felborulásához 

köthetően szerotonin illetve melatonin háztartás megváltozása is.  

 

III./21.2.5. Delíriumhoz vezető okok intenzív osztályon kezelt páciens esetében 
 

Etiológiai faktorként mind szomatikus betegségek, mind agy-koponyasérülések, mind pedig gyógyszerhatás 

szóba jön. 

Számos hajlamosító tényezőt és előidéző okot azonosítottak eddig, melyeket a III./21.2.    1. táblázat foglal 

össze. 



 

Prediszponáló tényezők Precipitáló faktorok  

 Szervi eltérésék Farmakológia: 

Idős életkor (>70 év) Fertőzés (elsősorban a 

pneumóniák), sepsis 

Gyógyszerhatás: 

● Anesztetikumok 

● Analgetikumok 

● Szedatívumok 

● Antibiotikumok 

● Anticholinergek 

● Antihisztaminok 

● Antihypertensivumok 

● Bronchodilatatorok 

● Szívgyógyszerek 

● Diuretikumok 

● H2-receptor blokkolók 

● Szteroidok 

● Egyéb szerek (pl: aminophyllin, lítium, 

metoclopramid) 

 

Demencia Hypoxia  

Megelőző ápolási otthon Metabolizmus zavara  

Alkoholizmus Elektrolitzavar  

Dohányzás Malnutríció  

Tiltott drog használat Hypo/hyperglicaemia  

Csökkent látás Hypo/hypernatraemia  

Halláskárosodás Hypo/hyperthyreizmus  

Emelkedett karbamid-

kreatinin arány 

Hemodinamikai instabilitás  

Anamnézisben az alábbiak: 

● Stroke 

● Epilepsia 

● Pangásos 

szívelégtelenség 

● Depresszió 

Dehidráltság  

 Koponyaűri térfoglalás, tumor  

 Koponya trauma  

 Görcsök  

 Vascularis eltérések  

Egyéb tényezők: 

● Immobilitás 

● Hólyagkatéter 

● Gyakori betegáthelyezés 

● Postoperatív állapot 

● Fájdalom, inadekvát 

anelgézia 

● Alvásmegvonás 

 

  

   

  Hosszútávú terápia megszakítása 

  Több, mint három új gyógyszer adása a 

kórházi tartozkodás során 

 

3.21.2.1. Táblázat Delírium kialakulásának rizikófaktorai  



 

III./21.2.6. A delírium kialakulásának megelőzési lehetőségei 
 

A delírium megelőzésének bizonyítottan a leghatékonyabb módja a rizikótényezők kezelése. Inouye és 

munkatársai például egy standardizált protokoll vezettek be, hat rizikótényező (kognítiv zavar, alvásmegvonás, 

immobilitás, látás- és halláscsökkenés, dehidráció) monitorizálására és kezelésére. Eredményeik alapján 

egyszerű módszerekkel, mint a beteg orientációjának elősegítése, környezeti tényezők módosítása az éjszakai 

alvás elősegítésére, látás és hallás optimalizálására tett lépések, korai mobilizáció, korai volumenpótlás, 

szignifikánsan csökkenthető a delírium kialakulásának veszélye, de a súlyosságot és a rekurrens epizód 

valószínűségét fentiek nem befolyásolják.  

Ennek megfelelően javasolt a helyi viszonyokra adaptáltan protokollok bevezetése a befolyásolható 

rizikófaktorok kezelése érdekében.  

Hazánkban például, ahol kifejezetten magas az alkoholizmus aránya, minden esetben megfontolandó 

(alultápláltság jelei esetén kötelező!) a beteg terápiájának kiegészítése a relatív olcsó és rizikómentes 

thiaminnal, megelőzendő az alkoholos delíriumtól nehezen elkülöníthető Wernicke-encephalopathia 

kialakulását.  

 

III./21.2.7. A delírium kezelése 
 

A delírium kezelése során a gyógyszeres terápia mellett az általános szupportív terápiára és viselkedészavar 

befolyásolására kell fókuszáljunk.  

A viselkedészavar befolyásolására számos lehetőségünk van, melyek közül a legfontosabbak a beteg 

rögzítésének elkerülése, mely a zavartság súlyosbodásán és a delíráló stádium megnyújtásán kívül számos 

egyéb problémát is okoz, ideértve az emberjogi szempontokon kívül a mobilitás elvesztését, felfekvések 

kialakulását, aspiráció valószínűségének növekedését. Jótékony hatása lehet adott esetben a beteg 

hozzátartozóját is bevonva megtartani a beteg kapcsolatát a valósággal folyamatosan reorientálva a 

gondolkodását.   

Amennyiben a delírium hátterében gyógyszerhatás felmerül és a klinikai szituáció megengedi, az adott 

gyógyszer leállítását meg kell fontolni. Ide sorolhatóak pl a szteroid indukálta pszichózisok. 

III./21.2.7.1. Delírium gyógyszeres terápiája 

 

Delírium gyógyszeres terápiájában a beteg szedálása mellett a következő gyógyszerek jönnek szóba: 

 

Haloperidol 

Magas potenciálú butyrophenone neuroleptikum. Intenzív osztályon intravénás alkalmazása javasolt, kezdő 

dózisa 2,5-5 mg, mely hatás-mellékhatás obszervációja mellett tirtálandó. Idősebb életkorban, hemodinamikai 

instabilitás esetén alacsonyabb dózisok javasoltak, egyebekben agitáltság mértéke lehet irányadó az 

alkalmazandó dózis tekintetében           20 percenként ismételve a megfelelő szedáltság eléréséig. Mellékhatásai 

az intenzív osztályon kezelt betegeknél intravénás alkalmazás mellett általában enyhék. Mellékhatásai közül az 

extrapiramidális (akathisia, dystonia, parkinsonizmus) és a cardiovasculáris mellékhatások kiemelendőek. 

Utóbbiak közül érdemi, hogy propranolollal kombinációban szívmegállást okozhat, ezért együttadásuk 

kerülendő, illetve QT-megnyúlást okozhat, ezért nagy dózisú terápia esetén EKG, QTc és elektrolit-szintek 

folyamatos monitorizálása szükséges.  

 

Egyéb antipszichotikumok 

Amennyiben haloperidol benzodiazepinnel kombinálva sem hozza meg a várt eredményt, választhatunk 

nagyobb szedatív potenciállal bíró neuroleptikomut, droperidolt vagy chlorpromazine-t. Figyelembe kell 

azonban venni, hogy a droperidol kifejezettebb szedatív hatás mellett erősebb hypotenzív hatással is bír. A 

chlopromazine pedig orthostaticus hypotoniát és quinidine-szerű hatásánál fogva arrythmiát okozhat.  

Emellett atípusos antipszichotikumok (risperidone, olanzapine, quietapine, ziprasidone) alkalmazhatóságáról is 

egyre több adat gyűlik össze.  

 

III./21.2.8. Összefoglalás és ajánlások 
 



● Delírium számtalan kórképhez és kórállapothoz kapcsolódóan kialakulhat intenzív osztályon.  

● Hypoaktív formája nehezebben felismerhető, ezért napi rendszerességgel tudatosan keresendők a 

betegnél a figyelem, a memória és gondolkodás zavarai.  

● Megelőzése fontos és számos egyszerű módszerrel csökkenthető incidenciája, ezért javasolt helyi 

protokollok kidolgozása.  

● Gyógyszeres terápiájában haloperidol az első választandó gyógyszer. 

 

 

Irodalom: 

1. RS Irwin, JM Rippe: Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine, 6th edition , 2008 

2. Wolf A, Pajonk FGB, Psychische Störungen in der Intensivmedizin – Teil 1: Grundlagen, 

Störungsbilder und Diagnostik. Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2012; 47: 

150-157 

3. Wolf A, Pajonk FGB, Psychische Störungen in der Intensivmedizin – Teil 2: Prävention und 

Therapie. Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2012; 47: 214-223 

4. www.uptodate.com  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./21.3.  Depressziós páciens diagnózisa és kezelése                        
 

III./21.3.1. Tanulási célok 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

● Iránymutatás az intenzív osztályon kezelt páciens hangulati státuszának felmérésére, depressziós epizód 

felismerése 

● A depresszió okainak megértése intenzív osztályon kezelt páciens esetén 

● Terápiás lehetőségek megismerése súlyos depresszió kezelésére 

 

III./21.3.2. Kompetenciák 
 

A fejezet áttanulmányozása után a hallgatónak képesnek kell lennie a beteg hangulati státuszának, esetleges 

veszélyeztető állapotának felmérésére és a terápiás lehetőségek megismerése után, szakorvosi irányítással 

megfelelő terápia kiválasztására.  

 

Kulcsszavak: depresszió, antidepresszáns terápia, pszichostimulánsok, ECT 

 

III./21.3.3. Bevezetés 
 

Az intenzív osztályon kezelt betegpopulációban depresszió jelentkezése nem ritka. Különös jelentőségét az 

adja, hogy a depresszió tüneteit mutató beteg csökkent motivációja és kooperációja lényegesen megnehezíti a 

gyógyulás folyamatát, ezért korai felismerése és kezelése elengedhetetlen fontosságú a pozitív kimenetel 

biztosítása érdekében. Figyelembe véve a depresszió nem ritkán reaktív voltát, az antidepresszáns gyógyszeres 

terápia kedvezőtlen hatásait és hatásbeálláshoz szükséges hosszabb időt, nem lehet eléggé hangsúlyozni a 

depressziós páciens nem gyógyszeres terápiás lehetőségeit.  

 

III./21.3.4. A depresszió formái 
 

A depresszív hangulatzavar különböző formáit különíthetjük el a kiváltó okot figyelembe véve: 

● Primer (régebbi elnevezéssel endogén) depresszió: Nincs egyértelmű kiváltó ok, bár a fellépte előtt 

gyakran előfordul negatív életesemény. Lefolyását tekintve előfordul tisztán unipoláris forma és 

bipoláris forma is, mely utóbbi esetén a depressziós és tünetmentes periódusok indokolatlanul 

felhangolt, aktív, irritábilis, kritikátlan, időnként agresszióval vagy üldöztetéses téveszmékkel járó 

mániás szakaszokkal váltakoznak.  

● Szekunder depresszió: egy bizonyos élethelyzetben, például súlyos, rossz prognózisú, fájdalommal járó 

betegség miatti kórházi kezelésre adott válaszreakcióként jelentkező depresszív hangulatzavar (reaktív 

depresszió) vagy organikus talajon jelentkező depresszió (pl. frontális agytumor).  

 

III./21.3.5. A depresszió patogenezise 
 

A depresszió patogenezise napjainkban sem ismert minden részletében. Az első teóriák a monoaminok 

(noradrenalin - NA, szerotonin – 5-HT) funkcionális hiányával magyarázták a tünetek felléptét. Ennek 

ellentmond azonban az a klinikai megfigyelés, mely szerint az egyébként a monoaminok szinaptikus résben 

lévő koncentrációját gyorsan megemelő gyógyszerek klinikai hatása mégis csak 2-4 héttel a terápia 

megkezdése után jelentkeznek. Ez a funkcionális késés felveti a megnőtt transzmitter szintek következtében 

tapasztalt receptor down-reguláció szerepét a terápia hatékonyságában. 

Mindemellett különösen érdekes és részleteiben szinte teljesen felderítetlen kérdés, hogy mely központi 

idegrendszerben bekövetkező változások vezetnek a depresszió különböző formáihoz és azon belül is az 

intenzív osztályon különösen gyakori reaktív formához.  

 

III./21.3.6. A depresszió tünettana 



 

A depresszió tünetei között mindenek előtt a szomorúságot, reményvesztettséget, indítékszegénységet, az 

érdeklődés hiányát, étvágytalanságot, meglassult pszichomotoriumot kell megemlíteni. A betegek gyakran 

alvászavarokról (elalvási, átalvási nehézség, korai ébredés), libidó csökkenéséről számolnak be. Nemritkán 

testi tünetek is megjelennek, melyek elsősorban fájdalom, érzészavar, paresis formáját ölthetik. A tünetek 

gyakran reggel a legkifejezettebbek és a nap során oldódnak. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a 

depresszió klasszikus definíciója, mely szerint a tüneteknek legalább két hétig kell fennállnia, az intenzív 

osztályon kezelt betegek esetén nem használható. Ilyen hosszú időt ugyanis nem várhatunk a diagnózis 

kimondásával, mert nem elhanyagolható fontossága miatt a beteg gyógyulása érdekében az abban való hitről, 

gyógyulni akarásról nem szabad lemondanunk. A gyógyulásról lemondott, kritikus állapotú beteget általában a 

legnagyobb erőfeszítések árán sem lehet hosszú távon életben tartani, ezért minden terápiás lehetőséget meg 

kell ragadnunk a hangulatzavar, depresszió oldására.  

Fenti tünetek természetesen intenzív osztályon kezelt beteg esetében számos formában jelenhetnek meg. A 

teljes tárház elsősorban a szedációban nem részesülő, kontaktus- és kommunikációképes betegeknél figyelhető 

meg. Különösen nehéz lehet gépi lélegeztetett vagy aphasiás beteg diagnosztikája. Ilyen esetekben fontos 

megfigyelni a beteg mimikáját, gesztikulációját és testbeszédének egyéb elemeit és igyekeznünk kell szájáról 

olvasni. Fontos megfigyelni a beteg hangulati állapotának és fiziológiai paramétereinek változását különböző 

témák említésére vagy akár próbaként vicc mesélésére. A kommunikáció megkönnyítésére megkérhetjük a 

beteget, hogy írjon vagy rajzoljon nekünk, illetve használhatunk betűtáblákat is. Gyanújelek esetén tudatosan 

keresni kell a beteg hangulati zavarának jeleit, melyek közül az indítékszegénység és a mobilizációval, 

fizioterápiával szembeni kooperáció hiánya emelendő ki, mely az általános állapot javulásának objektív 

akadálya lehet.  

 

III./21.3.7. Terápiás lehetőségek 
 

Az intenzív osztályon kezelt betegek depressziójának kezelésére a gyógyszeres terápia mellett vagy akár annak 

kiegészítéseként lehetőségünk van pszichoterápiát és elektrokonvulzív terápiát alkalmazni.  

 

III./21.3.7.1. Gyógyszeres terápia 

 

A teljes gyógyszeres antidepresszáns terápiás tárház ismertetése jelen tankönyv kereteibe nem fér bele, a 

részleteket illetően utalunk a szakkönyvekre. Az alábbiakban gyógyszercsoportonként a legfontosabb 

ismereteket közöljük. Alapvető szabályként megfogalmazható, hogy a gyógyszerválasztás elsődlegesen a 

mellékhatások alapján történhet, mely mellékhatások az intenzív osztályon kezelt súlyos állapotú betegek 

esetében igen komoly ellenjavallatát képezik több gyógyszercsoport alkalmazásának.  

 

Pszichostimulánsok 

A világ számos táján a pszichostimulánsok az első választott gyógyszerek intenzív osztályon jelentkező 

depresszió kezelésére. A leggyakrabban használt szerek az amfetamin – avagy a még hatékonyabb 

dextroamfetamin – illetve a metilfenidate. Hazánkban az amfetamin származékok nincsenek forgalomban, 

ellenben a metilfenidate figyelemzavaros-hyperaktív gyermekek és narcolepsiában szenvedő betegek 

kezelésére Ritalin néven elérhető.  

Nagy előnyük, hogy szemben az egyéb antidepresszáns gyógyszerek 2-4 hetes hatásbeállási idejével, általában 

2 napon belül effektívek. Hatásukat dopamin és noradrenalin felszabadítás révén érik el, illetve a 

dextroamfetaminnak catecholamin reuptake gátló és gyenge monoaminoxidáz gátló hatása is van. Klinikai 

hatásuk a motoros tevékenység és az éberség fokozódásában nyilvánul meg. Mellékhatásként tachycardia, 

arrythmia, coronaria spazmus, hypertenzió jelentkezhet, de ezek a hatások a klinikumban használt alacsony 

dózistartományban (napi 5-20 mg) igen ritkán jelentkeznek. Kontraindikációt jelent alkalmazására a kifejezett 

hypertenzió, angina pectoris, epilepsiás görcsök, aktív delírium, pszichotikus állapot és hyperthyreosis. Nem 

alkalmazható methyldopával és MAO bénítókkal egyszerre. Túladagolásuk görcsökhöz, hallucinációkhoz, 

tudatzavarhoz, hyperthermiához, a vérnyomás emelkedéséhez, angina megjelenéséhez és a keringés 

összeomlásához vezethet. Kiválasztásuk vesén keresztül vizelettel történik, fokozható a vizelet savanyításával.  

Járulékos előnyként több tanulmányban igazolták a metilfenidate kedvező hatását lélegeztetőgépről nehezen 

leszoktatható betegek kezelésében.  

 



Triciklikus antidepresszánsok 

A triciklikus antidepresszánsok hatása a noradrenalin és a szerotonin preszinaptikus visszavételének gátlásán 

alapul. Leggyakoribb mellékhatásaik a szedáció, zavartság, homályos látás, száj- és nyálkahártyaszárazság, 

székrekedés és ortosztatikus hypotenzió, emellett kifejezett cardiovascularis hatásokkal is bírnak. Elsődleges 

cardialis hatásuk kapcsán nyújtják a vezetési időt, emiatt fokozzák kamrai extraszisztolék megjelenésének 

valószínűségét, emellett ritkán, de ronthatják a balkamra funkciót is. Korábbról ismert vezetési zavarok 

(QTc>450 ms), II. vagy III. fokú AV-blokk, sick sinus szindróma, pitvarfibrilláció kontraindikálják 

alkalmazását. Akut myocardialis infarktus után több hétig kerülni kell alkalmazásukat hypotenzív és 

arrythmogen hatásuk miatt.  

Fentiek alapján intenzív osztályon kezelt beteg depressziója esetén nem javasolható triciklikus antidepresszáns 

terápia bevezetése.  

Túladagolásuk esetén szoros monitorizálás, intenzív osztályos felvétel és kezelés javasolt, mivel ekkor coma, 

delírium, convulzió, légzésleállás, hyperpyrexia, hypotenzió, szívritmuszavar, AV-blokk, kamrai tachycardia és 

fibrilláció, súlyos metabolikus acidosis is előfordulhat. Szupportív terápia javasolt, mely a fellépő súlyos 

metabolikus acidosis miatt alkalizálást is magában kell, hogy foglaljon.  Hypotenzió jelentkezése esetén 

folyadéktöltés mellett korán megkezdett, elsősorban α-receptoron ható vasopressor ( phenylephrine vagy 

noradrenaline) alkalmazása javasolt. Kamrai arrythmia esetén az alkalizálás mellett phenytoin ( 30 perc alatt 15 

mg/ttkg) vagy lidocain alkalmazása javasolt, bardyarrythmia vagy AV-blokk fellépte esetén pacemaker 

alkalmazása válhat szükségessé. Epilepsiás görcsök esetén diazepam vagy phenytoin adandó.  

 

Szelektív Szerotonin Reuptake Inhibitorok  

A szelektív szerotonin reuptake gátlók (SSRI) a szerotonin visszavételét gátolják a preszinaptikus 

végkészülékekbe. A triciklusos antidepresszánsokkal összehasonlítva lényegesen kevesebb cardiovasculáris, 

anticholinerg, antihisztamin hatásuk van. Emellett számtalan mellékhatást okozhatnak, melyek közül klinikai 

jelentősége van az izomremegésnek, nyugtalanságnak, irritabilitásnak, álmatlanságnak, anorexiának, 

hányingernek, hányásnak, hasmenésnek, száj- és nyálkahártyaszárazságnak, verejtékezésnek és a szexuális 

diszfunkcióknak. A citalopram kivételével, mely több úton metabolizálódik, a többi SSRI a citokróm P-450 

izoenzimen keresztül metabolizálódik. Ennek megfelelően számos, szintén a citokróm P-450 izoenzimen 

keresztül metabolizálódó gyógyszer plazmaszintjét emelik. Klinikailag jelentős interakciót írtak le 

barbiturátokkal, kodeinnel, diazepammal, omeprazollal, propranolollal, timolollal, cisapride-dal, haloperidollal, 

szteroidokkal és triciklikus antidepresszánsokkal.  

MAO-gátlókkal kombinációban életveszélyes szerotonin szindróma jelentkezhet, mely hyperthermiával, 

hidegrázással, görcsökkel, myoclonussal, diaphoresissel, agitációval, remegéssel és hypertenzióval jár. 

Kezelése szupportív, mely súlyos tünetek esetén intenzív osztályon végzendő. A szerotonin szindróma 

elkerülése érdekében SSRI terápia után       5 hetet, MAO-gátló kezelés után két hetet javasolnak várni a másik 

gyógyszer elindításával. Mindemellett az összes SSRI terápia elhagyása okozhat gyógyszerleállítási 

szindrómát, mely gyakran fejfájással, szédüléssel, álmatlansággal, izomfájdalmakkal és hányingerrel, ritkábban 

orrfolyással, hányással, hasmenéssel, hallucinációkkal, lázzal, hypertenzióval és tachycardiával jár együtt. Ezek 

a tünetek általában nem olyan súlyosak, hogy önmagukban intenzív osztályos felvételt tennének szükségessé, 

de az éppen az intenzív osztályra felvett betegnél, az addig szedett gyógyszer leállítása esetén a szindróma 

tünetei színesíthetik a klinikai képet.  

 

Monoaminoxidáz enzim bénítók 

A monoaminoxidáz enzim (MAO-enzim) a biogén aminok lebontásáért felelős a preszinaptikus 

végkészülékekben. Gátlásuk eredményeként a megnő a preszinaptikus vesiculákban a monoaminok szintje, 

majd ingerület érkezésekor nagyobb mennyiség szabadul fel, megnövelve ezzel a transzmisszió valószínűségét. 

Az enzimnek két típusát ismerjük, mely szubsztrátok preferanciájában és szelektív gátlószereikben 

különböznek. A MAO-A elsősorban a szerotonin és a noradrenalin lebontásáért felelős, míg az emberi agyban 

a MAO-B gátlók elsősorban a dopamint metabolizálják. Ennek megfelelően a depresszió kezelésében a nem 

szelektív és a MAO-A szelektív gátlószereknek van klinikai jelentősége, a MAO-B szelektív gátlószere 

(selegilin) pedig a Parkinson-kór gyógyszere. A rendelkezésünkre álló vegyületek legnagyobb hányada 

irreverzibilisen gátolja az enzimek működését és körülbelül két hét szükséges az enzimaktívitás 

normalizálódásához.  



A nem-szelektív és a MAO-A szelektív gátlószerek veszélyes mellékhatása a táplálékban előforduló tiramin 

bélfalban történő lebomlásának gátlása révén fellépő életveszélyes hypertenzív krízissel járó „sajtreakció” 

(tiramin legnagyobb mennyiségben sajtokban, élesztő kivonatokban és fermentált szója készítményekben 

találhatóak). Hasonlóan az exogén beadott noradrenalin lebomlásának gátlása is hypertenzív reakcióhoz 

vezethet. Éppen ezért az intenzív osztályon fekvő betegek esetében MAO inhibitorok terápiás felhasználása 

nem jön szóba, hiszen az adott esetben változó állapotú páciensünk bármikor vasopresszorra szorulhat. A 

műtétre váró, depressziós betegnél is javasolt szoros követés mellett az irreverzíbilis, MAO-A gátlók leállítása 

a tervezett időpont előtt két héttel.  

 

III./21.3.7.2. Pszichológiai terápia a depresszió kezelésére 

 

Az intenzív osztályon kezelt betegek hangulatzavarának igen gyakran a súlyos betegség kiváltotta aggódás, az 

ismeretlentől való félelem, a beteg által elvárt életminőség csökkenéstől való rettegés az oka. Éppen ezért a 

betegek sokat profitálhatnak az őszinte beszélgetésekből, magyarázatokból. Ezek során érdemes kitérni arra is, 

hogy a beteg mit gondol eljövendő életéről, mely problémák foglalkoztatják, hiszen ez adja meg a lehetőséget 

arra, hogy az indokolatlan félelmeket eloszlatva, reményt adjunk a betegnek. A páciens hozzátartozóitól is igen 

értékes segítséget kaphatunk a hangulatzavar oldásában.  

 

III./21.3.7.3. Elektrokonvulzív terápia 

 

Az elektrokonvulzív terápia (ECT) egy effektív kezelési lehetőség a gyógyszerre nem vagy nem kellően 

gyorsan reagáló esetekben. ECT indikációját  képezi:  

● Súlyos, stuporral vagy hallucinációkkal járó depresszió.  

● Akut öngyilkossági késztetés. 

● Kataton schizophrenia. 

● Malignus neuroleptikus szindróma. 

Bár az ECT pontos hatásmechanizmusát a mai napig sem ismerjük részletekbe menően – vélhetőleg a 

neurotranszmitterek arányának megváltozását eredményezi a repetitíven alkalmazott görcsterápia –, kedvező 

hatása a fenti kórképekben jól dokumentált. ECT kezelés során altatásban és izomrelaxálás mellett rövid 

áramimpulzusokat alkalmazunk bifrontotempo-ralisan vagy unilateralisan, annak érdekében, hogy húsz 

másodpercnél hosszabb, effektív grand-mal görcsrohamot váltsunk ki. Egy kezelési ciklus 2-3 naponta ismételt 

6-12 alkalomból áll. A kezelés abszolút kontraindikációját képezi a görcstevékenység fiziológiás hatásainál 

fogva a 3 hónapon belüli cardialis vagy cerebralis történés, illetve az aktuálisan fennálló emelkedett ICP. A 

kezelés következményeként bradycardiával vagy akár szívmegállással járó vagustónus fokozódás léphet fel, 

ezért az elektromos impulzus alkalmazása előtt Atropin adása javasolt.  

 

III./21.3.8. Összefoglalás és ajánlások 
 

● Az intenzív osztályon kezelt, súlyos állapotú betegek körében depresszió jelentkezése nem ritka, mely 

az esetek legnagyobb részében reaktív jellegű, a fennálló súlyos betegségre adott válaszreakció. 

● A tünetek, a hangulatzavar korai felismerése és agresszív kezelése fontos, ennek elmaradása a 

gyógyulásba vetett hit hihetetlen erejének és a beteg gyógyításával való kooperációjának elvesztésével 

jár, mely érdemben ronthatja kimenetelt.  

● A gyógyszeres terápia számtalan mellékhatással járhat és lassú hatásbeállás várható, ezért elsősorban 

pszichológiai vezetés javasolható, súlyos esetben elektrokonvulzív terápia bevezetése fontolandó meg. 

● Triciklikus antidepresszáns és MAO-bénítók alkalmazása kifejezetten ellenjavallt intenzív osztályon.  

● Pszichostimulánsok alkalmazhatóak és adott esetben a gépről való leszoktatásban is hatékony segítséget 

jelenthetnek.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./21.4.  Öngyilkosság 
 

III./21.4.1. Tanulási célok 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

● Öngyilkossághoz vezető okok megértése 

● Öngyilkossági kísérlet esetén követendő intenzív terápiás elvek megismerése 

 

III./21.4.2. Kompetenciák 
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az öngyilkossági késztetés szempontjából veszélyeztetett 

személyek felismerésére, illetve bekövetkezett kísérlet esetén a beteg ellátására az arra vonatkozó általános 

szabályok betartásával.  

 

III./21.4.3. Bevezetés 
 

Az öngyilkosság (suicidum) és az öngyilkossági kísérlet (parasuicidum) egy olyan tragikus jelenség, mely 

mindig multifaktoriális okokra vezethető vissza és bekövetkezése az élet elvesztése mellett sokkoló hatású a 

családtagok, barátok számára. Tringer professzor definíciója alapján ”Az öngyilkosság az élettörténetbe 

ágyazott krízisállapot, amelyből az egyén a kiutat csak önmaga elpusztításában találja meg.”  

Különösen jelentős terhet ró a társadalomra Magyarország esetén az öngyilkosságok magas száma, elég arra 

gondolnunk, hogy hazánk a ’80-as években még világviszonylatban is vezető helyet foglalt el a 100000 főre 

vetített befejezett öngyilkosságok számát tekintve. Mostanra ugyan jelentősen csökkentek a számszerűsített 

adatok, a csúcsot jelentő 1983-as 4911 főről folyamatosan csökkenve 2011-re 2422 esett vissza a befejezett 

öngyilkosságok száma, ezzel azonban még mindig az első tízben vagyunk világviszonylatban. (Központi 

Statisztikai Hivatal adatai) 

 

Kulcsszavak: öngyilkosság, suicidum, öngyilkossági kísérlet, parasuicidum, önakasztás, gyógyszermérgezés 

 

III./21.4.4. Az öngyilkosságról általában 
 

Öngyilkosság szempontjából veszélyeztetnek minősülnek az 55 évnél idősebbek, a férfiak, a tartozással bírók, a 

munkanélküliek, a gyászolók, az egyedülállók, a fájdalmas vagy rokkantsággal járó betegségben szenvedők, a 

családi erőszak áldozatai, major depresszióban és egyéb pszichiátriai kórképekben szenvedők, korábbi 

öngyilkossági kísérletet átéltek, illetve akiknek családjában öngyilkosság előfodult. 

A suicidumok viszonylag pontosan meghatározott száma mellett a parasuicidumok előfordulásáról megbízható 

adatokkal nem rendelkezünk ugyan, de a nemzetközi statisztikák alapján körülbelül 10-20 kísérlet jut egy 

befejezett öngyilkosságra. A nemek aránya az öngyilkossági kísérletek esetén körülbelül 70:30 a nők javára, 

míg suicidum esetén az arány fordított a férfiak javára. Az öngyilkossági kísérletet elkövetők mintegy 90% -a 

szenved valamilyen pszichiátriai megbetegedésben, ennek nagy része hangulatzavar, 56-87%-a major 

depresszió. Pszichoaktív szer abúzusa, elsősorban az alkoholbetegség szintén jelentős arányban fordul elő (26-

65%). 6-13%-ban schizophrenia fordul elő a parasuicidumot elkövetők körtörténetében. 

Az öngyilkosságok módszere szerinti felosztása alapján Magyarországon vezető halálok körülbelül 60-70%-

ban az önakasztás, ezt követi a gyógyszermérgezés és a magasból ugrás, férfiak esetén a lőfegyver használata, 

majd a szúró-vágó eszközök és a vízbefulladás.  

Jelen fejezetben a parasuicidum bekövetkezte esetén követendő intenzív terápiás elvekről lesz szó, beleértve a 

felvételi kritériumokat és a betegek ellátásának általános szempontjait.  

 

III./21.4.5. Teendők öngyilkossági kísérlet esetén intenzíves szemmel 
 

Az alábbiakban felvételi kritériumokat pontosítunk öngyilkossági kísérlet esetén, illetve kezelés általános elveit 

tekintjük át. A sokféle öngyilkossági módszer mindegyikére vonatkozó specifikus terápia tárgyalása jelen 



fejezet kereteit teljesen szétfeszítené, ezért ennek tekintetében utalunk a megfelelő fejezetekre és 

szakkönyvekre. Emellett szót ejtünk az alapbetegség kezeléséről  és a pszichiátriai konzílium szerepéről is.  

 

III.21.4.5.1. Felvételi kritériumok és kezelési célok az intenzív osztályon 

 

Az intenzív osztályos felvétel indikációja a beavatkozás nélkül a vitális funkciókban bekövetkező irreverzíbilis 

károsodás, ennek megfelelően a terápiánk célja eme vitális funkciók biztosítása: 

● Légútbiztosítás és lélegeztetés a tudat- és légútvesztett betegek részére. Kiemelendő, hogy önakasztás 

esetén minél korábbi légútbiztosítás végzendő, mivel a szövetek duzzanata késlekedés esetén jelentős 

problémát okozhat.  

● Szívritmuszavarok ellátása, különös tekintettel a QT-megnyúlást okozó gyógyszerekkel elkövetett 

mérgezés esetén. Emellett számos ok vezethet keringési instabilitáshoz, melyek invazív monitorizálást 

és vasoaktív szerek alkalmazását tehetik szükségessé.  

● Mérgek eliminációjának elősegítése, gyomormosás vagy vértisztító eljárások útján.  

● Polytraumát követő stabilizáció. 

● Hőháztartás zavarában bekövetkezett zavar (hypo-hpyerthremia) ellátási igénye, pl submerzió esetén.  

Mindezek mellett a pszichiátria ellátási lehetőségeit figyelembe véve az öngyilkossági kísérlet utáni fokozott 

megfigyelési igény is felvételi indikációt képezhet a további önveszélyesség megelőzése céljából.  

 

III.21.4.5.2. Az alapbetegség kezelése 

 

Az alapbetegség kezelése minden esetben alapvető fontosságú. A vitális funkciók rendezése után mielőbb 

érdemes a krízisintervenció szabályait betartva beszélgetést folytatni a beteggel, lehetőleg ebben jártas 

szakember vezetésével. Amennyiben a parasuicidum egy pszichotikus epizódhoz, delíriumhoz vagy 

pszichotrop drogok (amfetamin, LSD, stb.) használatához kapcsolódóan történt, mielőbb antipszichotikum 

adandó, szükség szerint benzodiazepinnel kiegészítve.  

Ha azonban a beteget intoxikáló drog mennyiségében vagy minőségében ismeretlen, célszerű ezen adatok 

begyűjtéséig pszichofarmakonoktól tartózkodni.  

 

III./21.4.5.3. Pszichiátriai konzílium szerepe 

 

Öngyilkossági kísérlet után a beteg mielőbbi pszichiátriai konzíliuma kiemelkedően fontos. A konzílium 

szerepe a beteg további önveszélyességének megítélése, krízisintervenció lehető legkorábbi megindítása és 

gyógyszeres terápiás javaslat adása.  

 

III./21.4.6. Összefoglalás és ajánlások 
 

● Öngyilkossági kísérlet esetén lehetőség szerint specifikus terápia folytatandó a beteg állapotának 

stabilizálása mellett.  

● Pszichiáter segítsége mielőbb igénybe veendő. 
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III./21.5. Problémás páciens, hozzátartozó, személyzet        
 

III./21.5.1. Tanulási célok 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

 

● Az intenzív osztályon problémákhoz vezető szituációk megismerése 

● A problémás szituációk megelőzési lehetőségei és kezelési módjai 

 

III./21.5.2. Kompetenciák 
 

A fejezet áttanulmányozása után a hallgatónak képesnek kell lennie a későbbiekben problémákhoz vezető 

szituációk felismerésére és megelőzésére. 

 

Kulcsszavak: kommunikációs nehézségek, személyzet, hozzátartozó 

 

III./21.5.3. Bevezetés 
 

Az előző fejezetekben részletesen leírásra kerültek az intenzív osztályon kezelt beteg agitációjának, 

delíriumának, depressziójának okai és azok kezelési lehetőségei, illetve utaltunk azok ápolást megnehezítő 

voltára. Mindemellett a folyamatos munkavégzés igénye, a fáradtság, a kiégettség érzete, a rendszeresen 

felmerülő sürgős szükség diktálta azonnali cselekvési kényszer és az ilyen helyzetben részben időhiányból 

táplálkozó kommunikációs hibák is összetűzésekhez vezethetnek a kezelő személyzet tagjai között is. A 

hozzátartozók is könnyen megérthető módon nehéz helyzetben vannak, hiszen a súlyos állapotban lévő 

hozzátartozójukért aktuálisan érdemben tenni nem tudnak, gyakran önvád jelentkezik („ Ha korábban behoztuk 

volna…”) és a helyzet megértését és feldolgozását információhiány, a beteg látogatását pedig szabályok 

nehezítik. 

Ebben a helyzetben a folytatandó kommunikáció szerepét nem lehet túlhangsúlyozni. Igen sok probléma 

megelőzhető, ha azokra előre felkészülve, szavainkat minden helyzetben gondosan megválogatva és a non-

verbális kommunikációra is ügyelve folytatjuk a napi munkavégzést. 

 

III./21.5.4. Kommunikáció szerepe az intenzív ellátásban 
 

Az alábbiakban csak a leglényegesebb elemeket emelnénk ki, figyelembe véve, hogy I./15. fejezetben további 

fontos információk találhatóak a sürgősségi ellátás területén folytatandó kommunikáció sajátosságairól. 

 

III./21.5.4.1. Kommunikáció a beteggel 

 

Az intenzív osztályon kezelt betegek érzései között a félelem, a szorongás igen előkelő helyet foglal el, hiszen 

súlyos állapotban kerülnek olyan, számukra ismeretlen rendszerbe, ahol folyamatosan szokatlan és gyakran 

idegesítő vagy adott esetben fájdalommal járó ingerek érik. Gyakori a szégyenérzet is, hiszen az ápolás, a 

betegellátás során kevés figyelem fordul a beteg természetes gátlásosságára. A gátolt kommunikációs csatornák 

szintén komoly problémát jelentenek, gondoljunk csak arra a helyzetre, amikor az intubált beteg csupán orrát 

szeretné megvakarni, azonban a kezelőszemélyzet sosem lehet biztos benne, hogy a beteg nem épp a tubusától 

szeretne megszabadulni. Ennek megfelelően a gyakran túlterhelt személyzet néha nem megfelelően reagálhat a 

helyzetre, „Tegye le a kezét!” felszólítással kezdve, majd adott esetben a még mindig viszkető orrú beteg 

végtagjainak rögzítésével folytatva. 

Éppen ezért különösen fontos minden kommunikációs csatorna felhasználásával a beteg félelmeit eloszlatni, 

még akkor is, ha esetenként a szedált beteg a kapott és meg nem ítélhető módon perceptuált információkra nem 

tud reagálni. Lehetővé kell tennünk a beteg önkifejezését is, ha a verbális csatorna gátolt, betűtábla vagy papír -

toll segítségével. 

Figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy az intenzív osztályon kezelt beteg tudata óhatatlanul beszűkül, ezért 



minden hozzá beérkezett információt hajlamos magára vonatkoztatni, különösen a negatív tartalommal bírókat, 

melyek rímelnek saját szorongására. Típusos hiba, amikor a személyzet elromlott technikai eszközre vonatkozó 

megjegyzését – „ Ennek annyi!” – a beteg kérdés nélkül magára vontakoztatja. Igyekezzünk kerülni az erős 

negatív tartalommal bíró – halállal, elmúlással foglalkozó – kifejezések használatát és helyezzünk hangsúlyt a 

pozitív szuggesztióban rejlő ehetőségek kihasználására. 

 

III./21.5.4.2. Kommunikáció a személyzettel 

 

A sürgős cselekvések pillanatában gyakran észlelhető feszültség a beteget ellátó személyzet vonatkozásában. 

Ennek hátterében a nem egyértelmű utasítások, a felfokozott izgalom kiváltotta helyzet, a kis helyen egyszerre 

sok ember által ellátandó feladatból következő súrlódások állnak. Gyakran a helyzetből adódóan az adott 

pillanatban nem is orvosolható a kialakult probléma, gondoljunk csak újraélesztés néhány percére, amikor 

biztosan nincs idő megállni és kitalálni, ki min sértődött meg. Ennek tudatában viszont a vészhelyzet 

elmúltával feltétlen szükséges a helyzetet megfelelően kezelni és akár a teljes sürgősségi csapat bevonásával 

végigbeszélni a szituációt, annak érdekében, hogy a kialakult feszültséget feloldjuk és kialakulásának 

valószínűségét a következő hasonló szituációban csökkentsük. 

 

III./21.5.4.3. Kommunikáció a hozzátartozókkal 

 

Az egyik legnehezebb orvosi feladat a rossz híreket – mind a várható, mind a bekövetkezett halál tényét – a 

hozzátartozóval közölni. Mindehhez célszerű megteremteni a nyugodt környezetet és a betegtől távolabb, 

például az orvosi szobában leültetve a hozzátartozót, teljes testünkkel és figyelmünkkel felé fordulva mondjuk 

el nyíltan, kertelés nélkül a helyzetet. Mindig hagyjunk időt az általunk elmondottak felfogására és kérdések 

feltételére is. Kerüljük a félreérthető kifejezéseket, mind például „ A beteget minden erőfeszítésünk ellenére 

elvesztettük…”. 

 

III./21.5.5. Összefoglalás 
 

● A kommunikáció készség, ennek megfelelően tudatos munkával fejleszthető. 

● A problémás szituációkban a nyílt, őszinte kommunikáció nagyon sokat segíthet, ha a partnerünk érzi 

rajtunk a segítő szándékot, az együttérzést. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.21.6.  E-learning-teszt 

 

 
Egyszerű feleletválasztós tesztek: 

 

Delírium tekintetében igaz: 

● Leggyakoribb a hyperaktív forma 

● Provokáló tényező lehet diuretikumok, H2-receptor blokkolók, szteroidok alkalmazása 

● Prediszponáló tényező az életkor< 70 év 

● Patofiziológiai alapja valószínűleg dopamin hiány vagy acetilkolin túlsúly 

 

Depresszió tünetei, kivéve: 

● Szomorúság 

● Reményvesztettség 

● Indítékszegénység 

● Az érdeklődés hiánya 

● Üldöztetéses téveszmék 

 

A depresszió tekintetében igaz: 

● Primer depresszió oka lehet frontalis agytumor 

● Intenzív osztályon a reaktív forma a leggyakoribb 

● Depresszió gyógyszeres terápiája kapcsán igaz, hogy a leggyorsabb hatásbeálláshoz is 

legalább egy hét szükséges 

● Hozzátartozók jelenléte és a kapcsolattartás önmagában rontja a depresszió 

súlyosságát intenzív osztályon kezelt páciensek esetében 

 

Öngyilkosságok tekintetében vezető halálok Magyarországon: 

● Mérgezés 

● Szúró-vágó eszközök alkalmazása 

● Önakasztás 

● Magasból ugrás 

 

Többszörös feleletválasztós tesztek: 

 

Lélegeztetett beteg agitációjának oka lehet: 

● megváltozott légzési mintázat 

● eltolt be-kilégzési arány 

● PEEP kiváltotta kellemetlen mellkasfeszülés 

● Orotrachealis intubácó okozta, kínzó szomjúságérzettel együtt járó szájszárazság, 

csökkent szájhygiéné 

 

Intenzív osztályos szedáció tekintetében kerülendő: 

● Dependeciát kiváltó szerek hosszútávú alkalmazása 

● A beteg ébreszthetetlen szintig történő szedációja 

● Dormicum alkalmazása idős betegek esetében annak amnesztikus hatása folytán 

● Kombinált analgo-szedatív terápia alkalmazása 

 



Elektrokonvulzív terápia tekintetében igaz: 
● Indikációját képezi a malignus neuroleptikus szindróma 

● Indikációját képezi az akut öngyilkossági késztetés 

● Kontraindikációt jelent az 1-2 hónapon belüli myokardiális infarktus 

● Atropin alkalmazása javallt az epilepsiás görcs kapcsán fellépő vagustónus fokozódás 

kiváltotta bradycardia megelőzésére 

 

Antidepresszáns terápia veszélyei: 

● MAO-bénítók kapcsán fellépő, hypertenzív krízissel járó „sajtreakció” intenzív 

osztályon alkalmazott vasopresszor terápia esetén 

● Triciklikus antidepresszánsok túladagolása esetén convulzió, VF/VT és súlyos 

metabolikus alkalózis is előfordulhat 

● Metilfenidate túladagolása görcsökhöz, hallucinációkhoz, tudatzavarhoz, 

hyperthermiához, a vérnyomás emelkedéséhez, angina megjelenéséhez és a keringés 

összeomlásához vezethet 

● SSRI MAO-gátlókkal kombinációban életveszélyes szerotonin szindrómát okozhat 

 

Öngyilkosság: 

● Önakasztás esetén légútbiztosítási nehézségre kell felkészülnünk 

● Gyógyszermérgezés esetén tudatvesztés egyben légútbiztosítási indikációt is képez 

● Submerzió esetén hyperthermiára számíthatunk 

● Vitalis funkcióiban stabil, öngyilkosságot megkísérelt páciens intenzív osztályra való 

felvétele kontraindikált 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./22. Neurológia 
 

A neurointenzív terápia az intenzív terápia egyik legérdekesebb, mára többé-kevésbé 

önállóvá váló ága. Az idegrendszeri betegségek önmagukban (pl. stroke, 

subarachnoideális vérzés, Guillain Barré szindróma) vagy az általuk okozott 

szövődmények miatt (aspiráció, stb.) vagy az ellátásukhoz szükséges felszerelés 

(Guillain-Barré szindróma – plazmaferezis) miatt igényelnek intenzív terápiát. Fontos 

megemlíteni, hogy számos esetben az intenzív terápia szövődményeként alakul ki 

önmagában is intenzív terápiát igénylő neurológiai tünet (pl. critical illness 

polyneuropathia). 

A betegségekben a fizikális diagnosztika mellett kiemelt helye van a képalkotó 

vizsgálatoknak (CT, MRI).  

Ezen betegségek ellátása sokszor hosszú hetekre-hónapokra igénybe veszik az intenzív 

osztály forrásait. A betegek ellátásában az intenzíves ellátócsapatnak szorosan együtt 

kell dolgoznia a neurológussal, az idegsebésszel, a fizioterapeutával, a későbbiekben a 

rehabilitációs szolgálatokkal, stb. 

Szintén a neurointenzív tárgykörébe tartozik, hogy a beteg szempontjából reménytelen 

esetben a megfelelő törvényi kritériumok mellett ez a betegcsoport válhat az agyhalál 

beállta esetén donorrá és sikeres donáció esetén szerveikkel a transzplantáció útján 

más betegek életét könnyíthetik meg. 

 

A fejezetben a teljesség igénye nélkül az alábbi témák kerülnek megtárgyalásra: 

 

3.22.01.  Neurológiai beteg megítélése az intenzív osztályon 

3.22.02.  Tudatzavar megítélése az intenzív osztályon 

3.22.03.  Metabolikus encephalopathia 

3.22.04.  Az idegrendszer generalizált anoxiája / ischemiája 

3.22.05.  Status epilepticus 

3.22.06.  Cerebrovascularis betegségek  

3.22.06.01. Ischaemiás stroke 

3.22.06.02. Vérzéses stroke 

3.22.06.03. Subarachnoideális vérzés 

3.22.07.  Cerebroprotekció 

3.22.08.  Neuroonkológiai betegségek 

3.22.09.  Az idegrendszer autoimmun megbetegedései 

3.22.10.  Neuromuscularis megbetegedések intenzív kezelése 

3.22.11.  Egyéb neurológiai betegségek az intenzív osztályon 

3.22.12.  Mentalis dysfunctio az intenzív osztályon: postoperatív konitív zavar 

3.22.13.  Az agyhalál megítélése 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idegrendszeri tüneteket 
okozhatnak  primeren 
idegrendszeri betegségek, 
valamint extraneurális 
kórképek 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ABCDE-megközelítésel 
felismerhetjük és 
elháríthatjuk az életet 
veszélyeztető folyamatokat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.1. Neurológiai beteg megítélése az intenzív osztályon 
 
III./22.1.1. Bevezetés 
 
Idegrendszeri tüneteket számos kórfolyamat okozhat, primeren az idegrendszert 
érintőek: 

● cerebrovascularis katasztrófák 
● status epilepticus 
● idegrenszeri tumorok 
● neuroimmunológiai kórképek (Guillain-Barré-sy, myasthenia gravis) 
● neurotrauma 
● neuroinfekció 

 
illetve extraneurálisak, amelyek rontják az idegrendszer oxigénellátását, 
perfúzióját, anyagcseréjét. Neurológiai tünetekkel (tudatzavar, görcsroham) 
járhat például súlyos légzészavar, hypoxia, keringési instabilitás/shock, 
hypoglycaemia, elhúzódó kritikus állapot.  
 
Másfelől az idegrendszeri betegségek okozhatnak szisztémás kritikus állapotot 
légúti, légzési, keringési manifesztációik révén (pl. légúti reflexek sérülése, 
következményes légúti elzáródás stroke-ban ). 
 
Az előbbiekre tekintettel a sürgősségben/intenzív terápiában megszokott módon 
a neurológiai betegek ellátása is az alapvető vitális funkciók felmérésével és 
stabilizálásával kezdődik az ABCDE-séma alapján, ezt követi a részletes 
fizikális és eszközös neurológiai vizsgálat.   
 

1. táblázat Az ABCDE-megközelítés 
 
A vitális funkciókat sorrendben vizsgáljuk, amennyiben valahol életveszélyes 
eltérést találunk, nem léphetünk tovább annak legalább átmeneti megoldásáig. 
Állapotváltozás, beavatkozás esetén azonnal, de különben is időről-időre 
újraértékelés szükséges. Az ABCDE-megközelítést alkalmazva stabil vitális 
paraméterek mellett kerülhet sor az oki diagnózisra, illetve a célzott kezelésre.  
 
III./22.1.2.Részletes neurológiai vizsgálat  
 
Neurológiai állapotfelmérés során először fizikális vizsgálatot végzünk, ennek 
során megítélhetjük az idegrendszeri érintettség globális vagy fokális voltát, 
hozzávetőleges lokalizációját. A fizikális vizsgálat terjedjen ki az alábbiakra: 
  

● tudatállapot 
● agyidegek 
● motoros funkció  
● reflexek 
● szenzoros működés 
● meningeális izgalmi jelek  
● esetleges görcstevékenység  

 
Tudat 
 
vizsgáljuk az éberséget, reakcióképességet, ennek egyszerű meghatározására 
szolgál az AVPU-skála: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. táblázat AVPU 
 
A tudat vizsgálatának másik fontos szempontja az integritás, vagyis a tudati 
tartalmak rendezettsége, ennek zavarai megjelenhetnek megtartott, illetve 
csökkent éberség mellett is. A tartalmi vizsgálat sokszor korlátozott, mivel 
csökkent vigilitású állapotok gyakoriak az intenzív kezelést igénylő betegnél, 
akár az alapfolyamat, akár a kezeléshez (pl. gépi lélegeztetés) szükséges 
szedáció miatt.  
 
Agyidegek (zárójelben a vizsgált agyideg) 
 

● oculo-palpebralis reflex (II.) 
● pupillák tágassága, szimmetriája, reakciói,  szemmozgások (III., IV.,VI.)
● oculocephalicus reflex  (III., IV.,VI., VIII.) 
● corneareflex (V.) 
● trigeminalis fájdalomingerek (V.)  
● arcmozgások, arcasszimetria vizsgálata (VII.) 
● garatreflex (IX., X.) 
● köhögési reflex (X.) 

 
 
Motoros funkció 
 
Megfigyeljük a végtagok spontán mozgását, mozgatását felszólításra (ha a 
beteg tudata engedi), vagy fájdalomingerre. Ide tartozik még a testtartás, 
izomtónus vizsgálata: normális vagy kóros (decorticatios, decerebratios). 
 
 Reflexek 
 
Mély ínreflexek, kóros reflexek (liberációs jelek: pl.fogóreflex; piramisjelek: 
Babinski) 
  
 Szenzoros működés 
 
Ép tudat esetén részletesen, azonban intenzív osztályon nagyon gyakran a 
fájdalomérzés, illetve az arra adott motoros válasz az egyetlen, ami vizsgálható. 
 
Meningeális izgalmi jelek  
 
Tarkókötöttség, Kernig-jel, Brudzinsky-jel 
 
Aspecifikus jelek, leggyakrabban az agyhártyákat érintő gyulladásos, vagy 
vérzéses kórképekben (meningitis, subarachnoidealis vérzés) észlelhetőek, de 
egyéb okból létrejött koponyaűri nyomásfokozódásban, esetleg súlyos 
exsiccosisban is megjelenhetnek.  
 
Görcstevékenység 
 
Focalis, vagy generalizált lehet, focalis convulsio esetén járhat tudatzavarral, 
vagy anélkül. Ritkábban non-convulsiv formái is előfordulhatnak, olykor csak 
eszközös vizsgálattal ismerhető fel.  
 
A neurológiai status (elsősorban az eszméletzavarok) követésére, 
dokumentálására alkalmas a Glasgow Coma Scale (GCS). A szemnyitás, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az agyi funkció intenzív 
osztályos monitorozására 
egyre több módszer áll 
rendelkezésre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verbális válasz, motoros reakciók vizsgálata alapján maximum 15 pont adható. 
GCS<9 rendszerint együtt jár a légúti reflexek kiesésével, fokozott 
aspirációveszéllyel, így ilyenkor emeltszintű légútbiztosítás válhat szükségessé. 
 
3. táblázat GCS 
 
Eszközös vizsgálatok  
 
Az alábbiak részben a neurológiai problémák diagnosztikáját szolgálják, de az 
elektrofiziológiai, illetve oxigenizációt érintő módszerek egyre elterjedtebbek 
az intenzív osztályos és intraoperatív monitorozásban.  
 
Képalkotó vizsgálatokkal (CT, MRI) strukturális eltérések (intracranialis vérzés, 
ischaemiás laesio, tumor, trauma ) észlelésére alkalmasak, elérhetőségüket 
logisztikai szempontok is befolyásolják (betegszállítás, MR-kompatibilis 
eszközök)  
 
Laborvizsgálatok: kimatathatóak metabolikus eltérések (vércukor, ammónia, 
elektrolitok, vesefunkció), egyes toxikus anyagok, liquorvizsgálat, illetve 
tenyésztés fontos eszköze a neuroinfekciók diagnosztikájának.   
 
Elektrofizológiai vizsgálatok (elektroencephalographia, kiváltott potenciálok –
EEG, BAEP, SSEP): az agyi elektromos tevékenység rögzíthető, elemezhető. 
Fontosak a görcstevékenységek diagnosztikájában, agykárosodás megítélésében 
– pl. postresuscitatios állapotban. Alkalmazhatóak az agyi vérellátás zavarainak 
intraoperatív követésére, valamint (pl.bispectral index – BIS) a narkózis 
mélységének monitorozására. 
 
Az agyi perfúzió, illetve szöveti oxigenizáció vizsgálata  
 

● Transcranialis Doppler (TCD): Doppler UH-elven működő módszer, 
segítségével a basalis agyi artériák áramlása mérhető, ezáltal 
következtethetünk a globalis agyi perfúzióra. Használható 
subarachnoidealis vérzés után vasospasmus követésére, intraoperatív 
agyi vérellátási zavarok detektálására. 

● Vena jugularis oxymetria: invazív módszer, a vena jugularis internából 
vett vérminta oxigénszaturációja alapján felmérhető az agy globális 
oxigenizációs helyzete 

● Szöveti oxigénszint monitorozása: történhet invazív módszerrel 
(mikroelektródák implantációja az agyszövetbe) valamint közeli 
infravörös spektroszkópia (NIRS) segítségével noninvazívan. 
Felhasználása: súlyos koponyasérültek intenzív osztályos monitorozása, 
szívsebészeti anesztézia. 
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III./22.2.  Tudatzavar megítélése az intenzív osztályon 
 
A fejezet célja a tudatzavarok korai észlelésének, felismerésének és a 
szükséges terápiás lépések ismertetése.  
 
III./22.2.1. Tudatzavarok 
 
A tudatzavar, mint tünet, a központi idegrendszer működéséről nyújt 
információt, emellett a szervezetben lejátszódó kórélettani 
folyamatokról is árulkodik. A tudatzavarokat szerkezetük és klinikai 
tüneteik alapján hipnoid és nem hipnoid csoportokba osztjuk fel.  
 
III./22.2.1.1. A hipnoid tudatzavarok 
 
A hipnoid tudatzavar alvásra emlékeztető állapot, a beteg a fiziológiás 
alváshoz hasonló testtartást vesz fel, spontán mozgása a tudatzavar 
mélységétől függ. A beteg ébersége-ébreszthetősége romlik, külső 
ingerekkel nem vagy nehezen ébreszthető.  
� Oka leggyakrabban a formatio reticularis vagy az agykéreg 

élettani működését megzavaró tényező, amely a neuronok és a 
neuronstrukturák oxigén- és/vagy szubsztrát ellátását károsítja. 
(1. táblázat) Gyakran az agykéreg szerkezetileg ép vagy 
működőképes.  
 

[1_tabl_III_22_2_1_1_fejezet 
felirat: 1. táblázat: Hipnoid tudatzavart kiváltó leggyakoribb okok ] 

 
� A tudatzavar mélységét a beteg spontán mozgása és az ingerekre 

adott válasza alapján határozhatjuk meg. Elemzésük céljából 
vizsgáljuk az ébreszthetőséget, a pszichomotoros tempót és a 
spontaneitást.  Optikus, akusztikus és szenzoros ingereket 
alkalmazunk, az utóbbiak között fájdalomingereket is. A 
tudatzavar annál mélyebb, minél inkább késlekedő és 
differenciálatlan a fájdalomra bekövetkező reakció. 

 
� Súlyosság szerint az alábbi csoportokat különböztetjük meg:  

 
Kábultság: a beteg többnyire ébren van, de lassabban reagál, 
többszöri felszólításnak tesz eleget. 
Szomnolencia: a beteg akusztikus ingerrel ébreszthető, néhány 
szót mond, magára hagyva újból visszaalszik. Spontán mozgás 
megfigyelhető, a fájdalmas ingereket célzottan elhárítja. 
Szopor: a beteg csak erős ingerekre reagál, ébresztésre rövid 
tájékozódási reakció jelentkezik, hangot ad, de nem beszél, 
spontán mozgás nincs. A fájdalomingerekre lassú védekező 
mozgásokkal reagál.  
Kóma: optikus és akusztikus ingerekre nincs válasz, a beteg nem 
ébreszthető, nincsenek spontán mozgások. Felszínesebb 
kómában fájdalomingerekre differenciálatlan védekező 
mozgások jelentkeznek, megfigyelhető lehet kóros tartás és 
tónus, pupillareflex. Mély kómában fájdalmi reakció nincs, 
jellemzi a csökkent izomtónus, az areflexia, a tág fénymerev 
pupillák, a felszínes és mélyreflexek hiánya.  



 
 
Megjegyzés:  
A delírium krónikus etilizmusban 
alkohol-megvonás vagy valamilyen 
interkurrens betegség közben 
jelentkező formája a delirium 
tremens potatorum.  
Speciálisan jellemzi a tudatzavar 
fluktuáló jellege, a zoopsia 
(rendszerint kis állatok látása), 
gyakoriak a haptikus hallucinációk 
(pókháló érzés, hangyamászás), a 
tremor és a verejtékezés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Érdekesség 
  
Szkafander és pillangó (Le 
Scaphandre et le papillon)   
Könyv és mozifilm, 
igaz történet egy locked-in 
szindrómában szenvedő betegről. 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
 
Az apalliumos szindróma 
hibásan használt megnevezése a vigil 
kóma. A kóma a hipnoid tudatzavar 
jelölésére szolgál! 
 

 
III./22.2.1.2. A nem hipnoid tudatzavarok 
 
A nem hipnoid tudatzavarok esetén a beteg látszólag éber, a környezetét 
követi, de a külvilággal való kapcsolata zavart. Szemben a hipnoid 
tudatzavarokkal itt nem az éberség, hanem a tudatosság sérül; jellemző 
az ingerekre adott inadekvát reakció. 

� Oka az agykéreg, a talamusz és az agyféltekék fehérállománya 
működésének károsodása. 

� A nem hipnoid tudatzavarok leggyakoribb formái:  
 

Delírium: a tudat nagyfokú beszűkülésével, az érzékelés 
zavarával, pszichomotoros nyugtalansággal, dezorientációval; 
vizuális, akusztikus és haptikus érzékcsalódásokkal jellemzett 
elmezavartság. A beteg gondolkodása pontatlan, 
összefüggéstelen. Jellemző az emlékezet zavara, az alvás-
ébrenlét ciklus felbomlása, a tünetek éjszakai súlyosbodása, az 
autonóm zavarok, a kooperáció hiánya, az agresszió. Hipnoid 
tudatzavarba torkollhat. 
 
Amencia: rendkívül változékony és összefüggéstelen 
érzékcsalódások sokasága jellemzi. A pszichomotoros 
nyugtalanság annyira súlyos, hogy a beteg tudata gyakorlatilag 
hozzáférhetetlen. 
 
Tenebrozitás (ködös vagy homályállapot): a tudat 
beszűkülése, pszichés aktivitás kíséretében.  
A rendezett vagy orientált homály állapotban a beteg látszólag 
rendezetten cselekszik, utazik, beszélget stb. Eközben azonban 
olyan cselekményeket is végezhet, amelyek etikai felfogásával, 
személyiségével egyébként nem lennének összeegyeztethetők. 
Erre az időszakra a beteg utólag amnéziás. Lázas állapotban, 
anesztéziát követő ébredező betegnél gyakran találkozhatunk 
ezzel. 
A rendezetlen vagy dezorientált formában a viselkedésben és a 
beszédben bizonyos összefüggések megmaradnak, a felfogás 
megnehezül, a világgal való kapcsolat meglazul, különböző 
szemléleti zavarok (illúziók, hallucinációk) lépnek fel. A beteg 
izgatott, elfut, agresszív cselekedeteket végezhet, majd az egész 
időre emlékezetkiesés áll fenn. Pszichiátriai megbetegedésekre 
jellemző. 
 
Konfúzió (zavartság): az előbbieknél kevésbé specificus 
állapot, amit részleges vagy teljes térbeli, időbeli és allopszichés 
tájékozatlanság jellemez. A beteg a külvilág ingereire reagál 
ugyan, de nem adekvát módon. Hipnoid tudatzavar vagy 
pszicho motoros nyugtalanság egyaránt társulhat hozzá. 

 
A tudat megváltozásával járó, de a fenti tudatzavarok egyikébe sem 
sorolható állapotok:  
� Locked-in szindróma: a híd-bázis vagy az agykocsány 

kétoldali, súlyos sérülése miatt jön létre. Leggyakrabban az 
arteria basilaris törzsének vagy ágainak elzáródása okozza, 
ritkábban vérzés, tumor, centrális pontin mielinolízis. A tractus 
corticospinalis és corticonuclearis működése egyaránt kiesik, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

megmarad viszont a tegmentum érző pályáinak és a formatio 
reticularisnak a funkciója. Spasztikus tetraplégia és a motoros 
agyideg működés hiánya miatt a beteg teljesen mozgás- és 
beszédképtelen, de éber és tudatos. A külvilággal csak a kevés 
megmaradt funkció, a szemhéjak nyitása-zárása és a vertikális 
szemmozgások révén tud kapcsolatot létesíteni. 
 

� Apalliumos szindróma (vegetatív állapot): az agykéreg 
kiterjedt károsodása, a féltekei fehérállomány, a talamusz illetve 
az agytörzs kétoldali károsodásának következtében a kérgi 
afferens és efferens pályák megszakadnak, a működés a meso-
diencephalis aktivitásra korlátozódik. Oka lehet tranziens
globális iszkémia, súlyos hipoxia, glükózanyagcsere-zavar, 
degeneratív betegség, fejsérülés, fejlődési rendellenesség, 
elektrolitzavar, enkefalopátia, porfíria, státusz epileptikusz, 
enkefalitisz stb. A beteg ébernek tűnik, a szemeit kinyitja, a 
környezet mozgó tárgyait időnként követni látszik, autonóm 
funkciói (légzés, nyelés, rágás, nyálelválasztás, izzadás) 
megtartottak. A tudattartalmak elvesztek, az öntudat és a 
környezet felfogásának képessége elvész. Súlyos, spasztikus 
tetraparezis, kétoldali piramisjelek és liberációs tünetek 
észlelhetők. Az alvás-ébrenlét ciklus gyakran megmarad. 
Ébrenlétben túlműködik a szimpatikus idegrendszer. Javulás 
még hónapok múlva is lehetséges az etiológiától, a károsodás és 
a későbbi szövődmények mértékétől függően. 
 

� Akinetikus mutizmus: súlyos bilateralis, frontális és 
prefrontális agykárosodás, a III. agykamrában növekvő és a 
gyrus cingulit károsító tumorok következménye. Az indíték 
súlyos hiánya, az akaratnélküliség (abulia) jellemzi, emiatt a 
beteg képtelen a külvilág ingereire válaszolni. A beteg szeme 
nyitva van, konjugált szemmozgásai vannak, mozgó tárgyakat 
szemmel követni képes, de nem beszél, nem mozog, kontaktus 
nem vagy csak nehezen teremthető. 

 
III./22.2.2. A tudatzavarban szenvedő beteg vizsgálata, 
differenciáldiagnózis 
 
A zavart beteg ellátása során a gyors és célratörő betegvizsgálat, a jól 
megválasztott képalkotó és laboratóriumi vizsgálatok, valamint 
monitorizálási technikák vezetnek diagnózishoz és szükségesek a 
megfelelő betegellátáshoz.  
Mint minden sürgősségi állapotban, úgy ebben az esetben is, a 
diagnosztikus és a terápiás lépések egy időben, egymással 
párhuzamosan zajlanak. Minél hamarabb tisztáznunk kell, szükséges-e 
azonnali sürgősségi vagy sebészeti beavatkozás.  
 
Az anamnézis felvételét, a betegvizsgálatot checklisták és score-
rendszerek használatával lehet gyorsítani. A neurológiai vizsgálat 
természetesen mindig az általános betegvizsgálat részét képezi. Az 
állapot követéséhez a vizsgálatok ismétlése szükséges, a beteg 
állapotától függően 1-6 órás időközökben.  
 
III./22.2.2.1. Anamnézis, panaszok, tünetek  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A heteroanamnézis jellemzően megelőzi az autoanamnézist.  
A heteroanamnézis szempontjai 

● A felvételt indokló tünetek/funkciózavar fellépése, a szemtanúk 
mit láttak?  

● Eszméletlenség? Zavartság? Görcsroham? Egyéb 
neurológiai tünet? Szédülés, látászavar? Láz, fejfájás, 
hányás, szédülés, vérnyomás-emelkedés/esés, trauma, 
zavart beszéd? 

● Mikor? Hányszor? Meddig? Korábban?  
● Milyen testhelyzetben találták a beteget?  
● Hogyan változott a beteg állapota időben? 

Hirtelen/fokozatosan, tartósan/visszatérően, 
intenzív/hullámzó tünetek?  

● Eddigi terápia és annak hatása 
● Kísérő betegségek, állapotok pl. epilepszia, sztrók, ismert 

szívbetegség, vícium, műbillentyű, ritmuszavar 
(pitvarfibrilláció, pacemaker, ICD, antikoagulálás), 
tüdőbetegség, májbetegség, vesebetegség, trombofília, korábbi 
műtétek 

● Korábbi dokumentáció 
● Gyógyszerszedés, drog- és alkoholabúzus és megvonás 
● Életminőség 
● Családi kórtörténet 

 
III./22.2.2.2. Betegvizsgálat 
 
Vitális paraméterek vizsgálata:  

● Légút, légzés: szabad légút, spontán légzés megléte, 
légzésminta.  

● Vérnyomás: 
● magas: hipertenzív krízis, intrakraniális vérzés. 
● alacsony: keringési elégtelenség, sokk (kardiogén, 

szeptikus, hipovolémiás). 
● Hőmérséklet: 

● hipertermia: hőguta, infekció, szepszis, antikolinerg 
szindróma, pontin vérzés. 

● hipotermia (<35 �C): szepszis, szeptikus sokk, 
hipotireozis-mixödéma, drog- és alkoholabúzus, 
barbiturát intoxikáció, hipoglikémia. 

 
Gyakran az inspekció, az általános megjelenés, a lehelet, a bőr színe, 
foltok, hegek, tűszúrás nyomok, sebek, a bőr tapintata, a testhelyzet, a 
beteg magatartása sokat elárul. 
Árulkodó bőrjelenségek:  

● Nagyvérköri ödéma (szívelégtelenség) 
● Ikterusz (májelégtelenség, szepszis) 
● Szuffúziók, purpurák (véralvadási zavarok) 
● Sápadt, hűvös bőr (anémia, keringési elégtelenség) 
● Szúrásnyomok (droghasználat) 
● Pápaszem-hematóma, likvorcsorgás (trauma) 

 
III./22.2.2.3. Neurológiai vizsgálat  
 
Először gyors, célzott vizsgálat. A tudatállapot, az agytörzsi funkciók 
gyorsan vizsgálható részének (légzéstípus, pupillák, okulokefalikus-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reflex), a góctünetek, az oldalisági tünetek és a tarkókötöttség 
megítélésére szorítkozik. Ezek alapján eldöntendő, hogy strukturális 
vagy metabolikus zavar áll a háttérben. 
 

● Éberségi szint felmérése 
● GCS- (Glasgow Coma Scale) pontrenszer (2. táblázat): 

eredetileg a koponya-agy sérültek tudatállapotának gyors és 
egyszerű követésére dolgozták ki az 1970-es években. Ma 
már világszerte alkalmazzák minden súlyos idegrendszeri 
beteg felvételi állapotfelmérésére és állapotkövetésére. 
Értéke három pontszámból adódik össze. Külön értékeljük a 
szemnyitást (1-4 pont), a szóbeli választ (1-5 pont) és a 
mozgásteljesítményt          (1-6 pont). A mozgásteljesítmény 
vizsgálatakor mindkét oldalt és mind a négy végtagot 
vizsgáljuk, de mindig a legjobb értékelhető választ rögzítjük. 
Fontos rögzíteni a GCS mellett a vitális paraméterek aktuális 
alakulását, esetleges szedatívumok hatását. 

 
[2_tabl_III_22_2_2_3_fejezet 
felirat: 2. táblázat: Glasgow Coma Scale ] 

 
 

● AVPU (sürgősségi gyakorlatban): Alert, Voice, Pain, 
Unresponsive  

● Az intenzív osztályon kezelt betegek tudatzavarának, illetve 
agitáltságának leírására alkalmas beosztás a Richmond 
agitation-sedation scale (RASS). A szedáltság és az 
agitáltság mértéke a sedation-agitation scale (SAS)
segítségével is megítélhető. 

 
● Motórium vizsgálat 

● Spontán izomtónus és mozgások 
● Célzott mozgások/elhárítás 
● Reflexek (saját, kóros) 
● Oldalkülönbségek (mozgás, reflex) 
● Mioklónus, generalizált/parciális konvulziók, tremor  

 
● Agytörzsi reflexek, agyidegek vizsgálata 

● Pupillák alakjának, tágasságának (szabályos kerekek-e, 
egyformák-e) és fényreakciójának megítélése. 
Szabályozásában az agytörzs, a szimpatikus rendszer 
cervikális szakasza és a felső torakális gerincvelő is részt 
vesz. Metabolikus változások kevésbé érintik. 

● Látás, optiko-palpebrális reflex vizsgálata.  
● Szemmozgások, szemgolyók állása (konjugált, konvergált, 

divergált). 
● Kornea-reflex. 
● Lágyszájpadi és garatreflex, köhögési reflex.  
● Spontán légzés megléte, mintázata. Három jellegzetes légzési 

minta az agytörzsi funkciókról ad felvilágosítást.  
Cheynes–Stokes-légzés: periodikus légzés, apnoe és 
hiperpnoe váltakozik. Az agyféltelkék kétoldali 
károsodásában vagy metabolikus zavarokban fordul elő. 
Centrális neurogén hiperventiláció: tartós, szabályos, 
mély légzés, hiperpnoe. Középagyi károsodásra jellemző, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hátterében sokszor hipoxia áll. 
Ataxiás légzés: irreguláris kapkodó légzés, nyúltvelői 
károsodásban jelentkezik. 
A csuklás primer vagy másodlagos nyúltvelői sérülést is 
jelezhet. 

● Okulokefalikus reflex/„babaszem” tünet, agytörzsi vizsgálat. 
Kómás betegen van jelentősége. Csak akkor vizsgálandó, ha 
kizárható a nyaki gerinc sérülése.  
 

● A tarkókötöttséget a nyaki gerincsérülés kizárását követően 
szabad vizsgálni. Az opisztotónus (vadászkutyafekvés) 
önmagában meningeális irritáció mellett szól. Mély kómában a 
korábban meglévő tünet eltűnhet. Nem specifikus tünet, akár 
súlyos exikózisban is megjelenhet. A likvortérben megjelent 
idegen anyagra is felhívhatja a figyelmet. 

 
Része a betegvizsgálatnak a koponyacsontok, gerincoszlop épségének 
vizsgálata, sérülések rögzítése és a testtartás megfigyelése.  
Két jellegzetes testtartás:  

Dekortikációs testtartás: a felső végtagokban flexió és 
addukció, az alsó végtagokban extenzió, amely a középagy 
feletti struktúrák kétoldali károsodására utal. 
Decerebrációs testtartás: minden végtagban extenzió, a 
karokban addukció és befelé rotáció látható. 

 
A tudatzavarban szenvedő beteg vizsgálatakor a diagnosztikai lépések 
célja a kiváltó és kezelhető okok (infekció, metabolikus ok, görcs, 
intoxikáció stb.) mielőbbi identifikálása. Az időben megkezdett célzott 
terápia döntően befolyásolja a kimenetelt. 
 
III./22.2.2.4. Laboratóriumi vizsgálatok 
 
Azonnal elvégzendő vizsgálatok: artériás vérgáz, teljes vérkép, szérum 
elektrolitok (kalcium, magnézium, foszfát is), szérum glukóz, karbamid, 
kreatinin, májfunkció, laktát, ozmolalitás, koagulogram. Felmerülő 
illetve vizsgálható drogok, gyógyszerek, etilalkohol és egyéb alkohol 
származékok (etilén-glikol, metanol) kimutatása vérben és vizeletben.  
További célzott vizsgálatok a klinikum alapján: hemokultúra levétel, 
pajzsmirigy-funkció, vérkenet és karboxi-hemoglobin vizsgálat. 
 
III./22.2.2.5. Képalkotó vizsgálatok 
 

● Koponya CT-vizsgálat  
Az elsőként választandó képalkotó vizsgálat. A tudatzavarok 
hátterében álló leggyakoribb strukturális elváltozásokat képes 
megjeleníteni: koponyatrauma, szubarahnoid és intracerebrális 
vérzés, vérzéses és nem vérzéses sztrók, agyödéma, 
hidrokefalusz, térfoglaló folyamatok. Viszonylag könnyen 
hozzáférhető, rövid vizsgálati idő jellemzi, a testbe implantált 
mágnesezhető eszközök szempontjából biztonságos.  
Korlátai: a beteget el kell szállítani. A vizsgálat alatt a beteg 
monitorizálása és ellátása korlátozott. Az agitált, nyugtalan, 
mozgó beteget a vizsgálathoz szedálni, akár intubálni, 
lélegeztetni szükséges. Az akut sztrók korai fázisában alacsony 
szenzitivitással bír. Az agytörzsi léziók kimutatására szintén nem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalás 
 
 
 
 
 
 
Irodalom 
 
 
 
 
 
 

megbízható. A vizsgálat sugárterheléssel jár, az intravénás 
kontrasztanyag káros mellékhatásokkal bírhat. 

 
● Koponya MR-vizsgálat 

A CT-vel szemben nem csupán a struktúrát, hanem a 
funkcionális működést is képes vizualizálni. Az agytörzs és a 
fehérállományt érintő eltérések finomabb vizualizációjára 
alkalmas. A CT-vizsgálattal szemben az akut iszkémiás sztrókot 
már korai stádiumban kimutatja. A herpes simplex vírus okozta 
enkefalitisz kimutatására érzékeny módszer. Hátrányai: itt is 
betegtranszport szükséges.  Hosszú vizsgálati idő jellemzi, 
szedálás, intubáció és gépi lélegeztetés igénye gyakori. A 
mágnesezhető implantált fémtárgyak jelenléte korlátozza 
felhasználását, kompatibilis betegmonitor és respirátor 
szükséges. 
 

● Likvorvizsgálat  
Központi idegrendszert érintő infekció és CT-vel nem 
kimutatható szubarahnoideális vérzés gyanúja esetén minél 
előbb el kell végezni rendezett véralvadási paraméterek és 
megfelelő trombocitaszám mellett.  Intrakraniális 
nyomásfokozódásra utaló jelek esetén nem végezhető az agyi 
herniáció veszélye miatt.  
 

● Elektroenkefalográfia (EEG) 
Tudatzavar esetén elsősorban központi idegrendszeri 
görcstevékenység detektálására használt módszer. Minden 
eszméletlen, non-konvulzív státusz epilepticusra gyanús beteg 
illetve refrakter státuszban lévő beteg ellátása során szükség van 
EEG-monitorizálásra. 

 
 
 
III./22.2.3. A tudatzavarban szenvedő beteg ellátása 
 
A primer ellátás során, ahogy már azt korábban is kiemeltük, a beteg 
vizsgálata és az életfontosságú funkciók rendezése egyszerre történik. 
Az alábbiakban ezt foglaljuk össze. 
 
A tudatzavarral járó állapotok sürgősségi diagnózisa és ellátása 
felnőttekben 
 
DIAGNÓZIS 

● Vitális jelek, általános fizikális vizsgálat 
● Neurológiai vizsgálat, GCS 
● Laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, vércukor, elektrolitok, BUN, 

kreatinin, INR, PTT, artériás vérgáz, májfunkció, drogteszt) 
● 12-elvezetéses EKG 
● Koponya CT: neurológiai góctünet, papillaödéma, láz esetén 

prioritást élvez. 
● Lumbálpunkció: láz, emelkedett fehérvérsejtszám, meningeális 

jel fennállása esetén mielőbbi elvégzése javasolt (lásd a 
szövegben), ezen túl, ha az etiológia ismeretlen. 

● EEG: görcstevékenységek, non-konvulzív státusz epilepticus 
detektálására, vagy ha a kiváltó ok ismeretlen. 



● További laboratóriumi vizsgálatok a klinikum alapján: 
hemokultúra, mellékvese- és pajzsmirigyfunkciós tesztek, 
koagulogramm, karboxi-hemoglobin, toxikológiai vizsgálatok. 

● Koponya MRI: egyes struktúrák pontosabb vizualizációjára 
illetve, ha a kiváltó okra nem derült fény. 

 
ELLÁTÁS 

● ABC-szerint: 
   > Intubáció – ha GCS ≤ 8 
   > Gerincoszlop stabilizálása 
   > O2 támogatás 
   > Vénabiztosítás 
   > Szükség esetén keringéstámogatás  

● Glükóz 40% 50 ml iv. - vérvétel után, eredmények megérkezése 
előtt 

● B1 vitamin 100 mg iv. 
● A manifeszt görcsök kezelése: fenitoinnal vagy egyéb 

antiepileptikummal 
● Empirikus kezelés megfontolása: 

   > Potenciális központi idegrendszert érintő infekció esetén: 
         Ceftriaxon és Vancomycin 
         Acyclovir 
   > Potenciális mérgezés esetén: 
         Naloxone 
         Flumazenil 
         Gyomormosás / aktív szén 
   > Potenciálisan emelkedett ICP: 
         Mannitol 
   > Görcstevékenységgel nem járó roham: 
         Lorazepam 
         Fenitoin vagy ekvivalens 
 
 
 

 
 
A tudatzavarral járó állapotok életet veszélyeztető állapotnak 
tekintendők. A betegellátás során átgondolt, sürgős vizsgálatok és 
beavatkozások elvégzése, szoros beteg-megfigyelés szükséges. A vitális 
paraméterek stabilizálása és a szupportív terápia mellett célunk a kiváltó 
okok minél koraibb felderítése és eliminálása, ezzel a várható prognózis 
kedvező irányú befolyásolása.  
 
 
Andrew D. Bersten, Neil Soni: Oh’s Intensive Care Manual, Sixth 
Edition, Butterwordth Heinemann 2009 
Bogár Lajos: Aneszteziológiai és intenzív terápia, Medicina 2009 
Futó Judit: A neurológiai intenzív ellátás főbb kérdései, Medicina 2005 
www.uptodate.com 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
Encephalopathia: globális agyi dysfunctio 
miatt kialakuló tünetegyüttes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
 
100 g agyszövet percenként 3,5 ml oxigént 
használ fel. 2 ml/100 g/perc alatt tudatzavar 
alakul ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.3. Metabolikus encephalopathia 
 
Súlyos állapotú betegeknél több okból kialakulhat tudatzavar, 
olykor viszont maga a súlyos fokú tudatzavar indokolja a beteg 
intenzív osztályos ellátását. A tananyag célja a metabolikus 
eredetű globális agyi működészavarok ismertetése. 
 
Metabolikus encephalopathia 
A toxikus-metabolikus encephalopathia (TME) biokémiai 
zavar miatt kialakuló globális agyi dysfunctio. Jellemzője  

1. primer organikus agyi betegség hiánya (focalis 
neurológiai jelek hiánya) 

2. tudatzavar, mint a delirium (figyelemzavar, zavartság, 
hallucinációk, alvászavarok) vagy az éberségi szint 
zavara (aluszékonyság, stupor, coma) 

Kialakulhat akut formában (órák-napok alatt), illetőleg subacut 
formában. A kialakuló tényezőtől függően a tudatzavar 
legtöbbször átmeneti, de súlyos elhúzódó esetekben kialakulhat 
az agy permanens károsodása is (pl. elhúzódó hypoglikaemia 
vagy Wernicke-encephalopathia). Emiatt kiemelten fontos a 
kiváltó ok ismeretében az azonnali kezelése megkezdése.  
 
Patogenezis 
A normális agyi működéshez elengedhetetlen a 
kiegyensúlyozott elektrolit, víz, aminosav, neurotranszmitter, 
és metabolikus szubsztrátokkal (glukóz/oxigén) való optimális 
ellátottság, ezen túlmenően pedig megfelelő agyi véráramlás, 
normális testhőmérséklet, normális ozmolaritás, és fiziológiás 
pH. 
Bármelyik tényező elégtelensége esetén kialakulhat komplex 
tudatzavar (a kognitív zavartól a comáig).  
Az etiológiai alapjául szolgálhat a kiváltó októl függően: 

● agyoedema és károsodott vér-agy gát (acut fulmináns 
hepaticus encephalopathia és hyposmolaritás) 

● neurotranszmitter integráció zavara (gyógyszer-
kiváltotta hatás), beleértve a dopamin, acetilkolin, 
glutamát, GABA, és/vagy a szerotonin zavarokat 

● membrán-potenciál zavar (elektrolit zavarok) 
● sejt energetikai zavar, neuronpusztulás (táplálkozási 

zavarok) 
● csökkent oxigénszállítás és a mitokondriális 

diszfunkció (exogén toxinok, CO, cianid) 
 
Kritikus állapotú, intenzív osztályon kezelt betegeknél a 
globális agyi dysfunctio miatt kialakuló tudatzavarok általában 
multifaktoriálisak.  
Kialakulása gyakoribb az alábbi rizikófaktorok esetén:  

● idős kor (>60 év) 
● infectio egyidejű fennállása 
● perioperatív időszak 
● dehidráció 
● hőmérséklet regulatio zavara 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos 
 
Mindenképpen kizárandóak: 
1. (agytörzsi) stroke (CT, MR) 
2. Emelkedett intracranialis nyomással járó 

állapotok (CT) 
3. Meningoencephalitis, egyéb primer 

neuroinfekció (tarkókötöttség, liquor) 
4. Rejtett koponyatrauma (CT) 
5. Nonconvulsive status epilepticus (EEG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● központi idegrendszert érintő krónikus betegség 
● szervi elégtelenség 
● endokrin működési zavar (pajzsmirigy) 
● központi idegrendszeri támadáspontú gyógyszerek 

alkalmazása 
● táplálkozási hiány 
● korábbi alkoholizmus 
● megelőző perinatalis károsodás esetén 
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felirat: 1. ábra: A metabolikus encephalopathia leggyakoribb 
etiológiai tényezői]] 
 
Diagnózis: 

1. Vitalis jelek megfigyelése (ABCDE vizsgálat és ellátás), 
HR, RR, SatO2-mérés, EKG, VC mérés és részletes 
anamnézis felvétel. 

2. Részletes belszervi i vizsgálat (bélobstructio, perforatio, 
idős korban pedig vizeletretentio is állhat deliriosus 
tudatzavar hátterében) 

3. Részletes neurológiai vizsgálat (GCS meghatározása) 
● Elmeállapot-viselkedés: kognitív dysfunctio, 

figyelemzavar, lelassult beszéd, dezorientáció, 
rövidtávú memória károsodása, elsivárosodás, 
hallucinációk, de súlyos pszichotikus tünetek is 
fennállhatnak. Generalizált görcsrohamok kialakulása 
igen gyakori súlyos esetekben. 

● Éberség vizsgálata: enyhe aluszékonyság mellett sopor, 
coma is kialakulhat 

● Agyidegek vizsgálata: a pupillák általában szűkek és 
fényre szinte minden esetben reagálnak (kivéve az 
adrenerg hatás miatt pl kokain-túladagoláskor). A coma 
kezdetén a horizontalis szemmozgások megmaradnak 
(„bulbusok úsznak”), később a szemmozgások is 
leállnak. Agytörzsi reflexek kiesése (oculocephalicus 
reflex másnéven babafejtünet vagy a corneareflex) csak 
igen súlyos esetben, vagy barbiturát mérgezésben 
fordulnak elő. Tekintészavarok agytörzsi stroke vagy 
thiamin-hiány tünetei lehetnek.  

● Légzészavarok: hyperventillatio (acidosis miatt), 
Cheyne-Stokes légzés, hypoventillatio, gasping, apnoes 
periódusok (centralis vagy obstructiv), csuklás 
fordulhatnak elő 

● Motoros aktivitás vizsgálata: tremor, myoclonus, 
asterixis, nyugtalanság, chorea, izomsgörcsök, rigiditás 
lehetnek 

● Reflexek vizsgálata: hyperreflexia, hyporeflexia, 
Babinski jel lehet 

● Vasoregulatio zavara esetén autonom instabilitás, 
vérnyomás ingadozás, tachy-bradycardia lehetnek. 

4. Szemfenék vizsgálata, liquor-vizsgálat (ICP!) 
5. Kiterjesztett laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, ionok, máj-

vesefunkció, coagulogram, gyulladásos paraméterek, 
ammóniaszint, vizeletvizsgálat, vérgázvizsgálat, toxinok 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
 
Encephalopathia (fejfájás, hányás, 
dezorientáció, esetleg coma), myoclonus vagy 
görcsök alakulhatnak ki a gyors 
haemodyalisis kezdetén is („dialysis 
disequilibrium szindróma), amikor a gyors 
urea-kimosás az agyi sejtekbe történő 
vízbeáramlás eredményez. 
 
 
Összegzés 
 
 
Fontos 
 
Alkoholabusus, hyperemesis, elhúzódó 

kimutatása vérből, vizeletből, sz.e hormonszintek) 
6. Organikus ok kizárása miatt képalkotó vizsgálatok (CT, 

MR) 
7. EEG vizsgálat (általában diffúz csökkenése a normális 

háttéraktivitásnak, és általános frekvenciacsökkenés 
jellemző). 

 
Az alábbiakban legfontosabb metabolikus encephalopathiák 

kerülnek ismertetésre 
I. Toxicus encephalopathia A leggyakrabban 

gyógyszer túladagolás (KIR-i támadáspontú 
gyógyszerek, hypnotikumok, neuroleptikumok, 
difenilhidantoin, lítium, esetleg glukokortikoidok 
„steroid-pszichózis”) idült alkoholizmus, nehézfém-
mérgezés (higany, ólom), irradiáció okoznak 
encephalopathiát.  

II. Septicus encephalopathia Oka multifaktoriális 
(mikrocirkuláció zavara, vér-agy gát megváltozott 
permeabilitása, gyulladásos citokinek, 
neurotranszmitter zavar, ischaemia, in situ 
trombosis). LP meningitis kizárásához gyakran 
indokolt. A betegek 70%-nál látható diffúz 
háttéraktivitás csökkenés az EEG-n és 
párhuzamosan fennálló CIP (critical illness 
polyneuropathia). Főként sepsis-management jelenti 
a kezelést. 

III. Hepaticus encephalopathia (HE) Májbetegség 
által előidézett, potenciálisan reverzibilis 
idegrendszeri és pszichés tünetek. Ok: direkt 
neurotixicus, bélből felszívódó toxicus fehérje-
anyagcsere termékek (pl. ammónia), 
neurotranszmisszió zavara ”hamis 
neurotranszmitterek” miatt (növekszik az aromás 
AS-ak, csökken az elágazó szénláncú AS-ak 
mennyisége), ill. GABA-erg neurotranszmisszió 
zavara (flumanezil részben megszünteti a tüneteket) 
miatt. Két formája ismert:  
1. acut HE (heveny májelégtelenség, 

májsejtnecrosis esetén alakul ki, a kialakuló 
agyoedema miatt (80%) gyakran fulmináns 
lefolyású) 
hyperventillatio, diszkonjugált szemmozgások, 
tág, fényre renyhén reagáló pupillák, 
oculovestibularis majd egyéb reflexek kiesése, 
görcsök jellemzik. Terminálisan areflexia, 
ritmuszavarok, bradycardia, hypotonia 
alakulnak ki (endogen májkóma). 

2.  krónikus HE krónikus májbetegség esetében 
lassabban alakul ki, agyoedema ritka, I-
II.stádium a leggyakoribb, főként a cirrhosis 
hepatis és portalis hypertensio (PHT) tünetei 
(ascites, portocavalis collateralisok, 
póknaevusok, caput medusae) mellett kognitív 
dysfunctio jellemzik. Súlyos tudatzavar 
többnyire csak precipitáló tényezők (GI vérzés, 



hasmenés, senyvesztő betegség, anorexia 
anamnézise esetén a thiaminhiány 
mindenképpen fel kell, hogy merüljön 
lehetséges okként tekintészavar, delirium, 
ataxia tünetei esetén. B1 vitamin pótlás 
nélküli cukorpótlás további tudatzavart és 
irreverzibilis agykárosodást idézhet elő. 
 
 
Irodalom 
 

túlzott fehérjebevitel, sedatívumok, sepsis) 
hatására alakul ki (exogén májkóma). 

Diagnózis: Elsődlegesen a klinikai alapon történik. 
De hyperammonaemia (>60 µmol/l) valószínűsíti a 
HE-t, de normalis se ammóniaszint mellett is 
fennállhat a HE. CT-vel az organikus ok (és 
esetleges vérzés) kizárandó. EEG: diffúz lassulás, 
jellegzetes a háromfázisos potenciálok. 
HE kezelése: I-II.stádiumban: laktulóz és rifamixin, 
magas beöntések, vitaminok, VC és elektrolitok 
rendezése, II-IV stádiumban légútbiztosítás (sedatio 
propofollal vagy csökkentett dózisó opiáttal 
javasolt), agyoedema kezelése, laktulóz és 
rifamixin. Glucocorticoidok alkalmazása nem 
javasolt. 
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IV. Uremiás encephalopathia. Acut 
veseelégtelenségben reflexingerlékenység 
fokozódása (hyperkalaemia) mellett súlyos 
tudatzavarok ritkábbak, de hyperkinezis, 
myoclonus, fascicularis rángás előfordulhat. 
Krónikus veseelégtelenségben viszont gyakrabban 
alakulhat ki a toxicus anyagcseretermékek miatt 
levertség, ingerlékenység, zavartság, hallucinációk 
zavaros beszéd, mozgászavarok (tremor, 
myoclonus, és asterixis, esetleg tetania a 
párhuzamos hyperparathyreosis miatt).  

V. Hyponatraemia, hypernatraemia okozta 
encephalopathia. Hyponatraemia leggyakrabban 
SIADH következménye (lásd hyponatraemia 
fejezetet is). Klinikai tünetek általában 120 mmol/l 
szint alatt jelentkeznek: zavartság, dezorientáció, 
agitatio, delirium, letargia, izomgörcsök, súlyos 
esetben sopor majd coma és görcsrohamok 
(generalizált tónusos-klónusos). Lassú korrekció a 
tüneteket megszünteti. Gyors korrekció esetén 
osmoticus demyelinisatio (centralis pontin 
myelinolysis), további tudatzavar forrása lehet. 
Hypernatraemia esetén. (lásd hypernatraemia 
fejezetet is) a neurológiai tüneteket a 
hyperosmolaris okozza, ami ozmotikus 
dehidratációt okoz az agyban. A legtöbb esetben a 
tudatzavar (aluszékonyság, zavartság), ritkán pedig 
görcsrohamok 350 mosm/kg se osmolaritás felett 
jelentkeznek. Koponyaűri vérzés és sinus 
thrombosis ritka neurológiai szövődmények.     1-2 
mEq/l/óra sebességű korrekció javasolt.  

VI. Egyéb elektrolitzavarok is okozhatnak 
encephalopathiát. Hypercalcaemia általában 
reverzibilis aluszékonyságot okozhat. 
Hypocalcaemia és hypomagnesaemia
izomgyengeséget, viselkedésbeli változást, 
hallucinációkat, görcsöket és comát okozhat. Súlyos 



Hypophosphataemia izomgyengeséget, különös 
rekeszizom gyengeséget (ezáltal légzési 
elégtelenséget), zavartságot, ataxiát, nystagmust, és 
abducens paresist okozhat. Parenterális táplálás 
esetén foszfátszint ellenőrzés-foszfátpótlás javasolt. 

VII. Hypoglicaemia. Leggyakrabban inzulin vagy 
OAD-k hatása/túladagolása, alkoholizmus és/vagy 
májbetegség okozhatják. Kezdetben adrenerg 
tünetek kialakulása (pl., remegés, izzadás, 
tachycardia, pupillatágulat), majd a neurológiai 
tünetek kialakulása (görcsök, bizarr viselkedés, 
zavartság, coma) jellemzik. Elhúzódó esetekben (>1 
óra) bradycardia, bradypnoe, csökkent reflexek 
majd irreverzibilis agykárosodás alakulhat ki.  

VIII. Wernicke-encephalopathia. Oka thiamin (B1-
vitamin) hiány. Delirium (zavartság, dezorientáció), 
ophthalmoplegia (nystagmus, esetenként kétoldali 
n. abducens paresis) és ataxia (egyensúly- és 
járászavar) triásza, esetleg a rövid távú memória 
károsodása (Wernicke-Korsakoff szindróma) 
jellemzik. Leggyakoribb etiológia: alkoholizmus, 
anorexia nervosa, malnutritio, parenteralis táplálás, 
tápcstorna-műtét, dyalysis-kezelés, senyvesztő 
rákos betegség, hyperemesis gravidarum. Kezelés: 
tiaminpótlás (150–200 mg tiamint kell intravénásan 
adni 100 ml fiziológiás sóoldatban 30 perc alatt, három 
alkalommal az első 24 órában.) 

IX. Hypoxia hypercapnia okozta encephalopathia. 
Hypoxia a következményes sav-bázis egyensúlyi 
zavar és biokémiai változások miatt 
következménnyel van az agyi működésre. Krónikus 
légzőszervi betegségek esetén (pl. COPD okozta 
krónikus légzési elégtelenség) encephalopathia 
alakulhat ki, amit fejfájás, zavartság, dezorientáció, 
magatartásváltozás jellemezhet, vizsgálatkor 
találhatunk posturalis tremort, myoclonust, 
asterixist, hyperreflexiát, ezek elsősorban a 
hypercapnia következményei, amely cerebralis 
vasodilatatiot, a CSF nyomásfokozódását és 
megváltozott vegyhatását idézheti elő. A magassági 
betegség hasonló formában okoz encephalopathiát. 

X. Endokrin zavarok okozta encephalopathia. 
Leggyakrabban hypophysis betegségekben 
(Cushing-szindróma), pajzsmirigy-betegségben 
(thyreotoxiccosis, Hashimoto-thyreoiditis), kisiklott 
diabetes mellitusban (ketoacidosis miatt) 
tapasztalhatunk metabolikus encephalopathia 
kialakulását változatos tünetekkel (zavartság, 
delirium, aluszékonyság-coma) 

 

1. Manual of Intensive Care Medicine, Publication Date: 
May 27, 2009 | ISBN-10: 0781799929 

2. Anoxic, metabolic and toxic encephalopathies; Michael 
J. Aminoff,  Neurology VII, January 2003.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miben különbözik az 
idegsejtek glükóz-
metabolizmusa a többi 
testi sejtünkétől? 

 

 

 

  

 

 

 

 
III./22.4. Az idegrendszer generalizált anoxiája / ischaemiája 
 
III./22.4.1. Tanulási cél 
 
A fejezet célja, hogy a hallgató a generalizált idegrendszeri ischaemia 
patofiziológiájának megértésén keresztül elsajátítsa a terápiás lehetőségeket.  
 
III./22.4.2. Kompetenciák 
 
A hallgató ismerje a posztreszuszcitációs ellátás során alkalmazott cerebroprotektív 
módszereket. 
 
III./22.4.3. Definíció 
 
Az idegrendszer globális működészavara, melynek hátterében az oxigénellátás 
hiánya áll. 
 
III./22.4.4. Etiológia 
 

● szívmegállás és CPR (leggyakoribb), keringési sokk 
● elsődlegesen légzési ok (fojtogatás, vízbefúlás, status asthmaticus) – jobb 

prognózis 
● mérgezés (CO, cián, egyéb) 

A továbbiakban a szívmegállást követő generalizált agyi hipoxiával foglalkozunk 
részletesen. 
 
III./22.4.5. Patofiziológia 
 

● Az idegsejtek anyagcseréje oxigénfüggő, anaerob energianyerésre nem 
képesek, így ez a hipoxiára/anoxiára legérzékenyebb szervrendszerünk. 

● Az agytörzsi kardiorespiratorikus központ ellenállóbb az O2-hiánnyal 
szemben, így a posztreszuszcitációs szakban a légzés és a keringés 
összeomlását legtöbbször nem az agyi szabályozás zavara okozza, hanem 
kardiális vagy pulmonális ok. 

● A hipoxiás szakban toxikus metabolitok felhalmozódása: adenozin, laktát, 
H+. 

● Az ionpumpák működése ATP hiányában leáll, az ic. Ca2+ felszaporodik, 
mely a sejttoxicitás egyik kulcsfolyamata. Amennyiben nem áll helyre az 
agyi oxigénellátás, az agysejtek elhalnak. 

● Reperfúzió: hamar helyreáll a még nem nekrotizált idegsejtek működése. 
Ugyanakkor szabadgyökök szabadulnak fel, melyek a sejtek további 
károsodását okozhatják. Az idegsejtek a hippocampus, a thalamus területén 
és az egyes agykérgi zónákban a legérzékenyebbek a reperfúziós 
károsodásra. 

● No reflow-jelenség: egyes arteriolák nem nyílnak meg a reperfúzió során. A 
jelenség hátterében az endothelsejtek és a perivaszkuláris glia ödémája, 
mikrotrombusok kialakulása áll. 

● Ezzel egyidőben az agy többi területén reaktív hiperémia áll fenn, melyet a 
hipoxia alatt felszaporodott vazodilatátor hatású metabolitoknak (pl. 
adenozin) tulajdonítanak. 

● Ezt egy órával követi egy késleltetett hipoperfúzió, melyet a fennmaradó 



 

 

 

 

 

 

 

 

Time is brain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCDE-szemlélet 

 

A- airway 

 

 

B- breathing 

 

Mik a gépi lélegeztetés 

endothel-diszfunkció és a károsodott NO-metabolizmus okozhat 
 
III./22.4.6. Időfaktor 
 

● 10 másodperces teljes agyi keringésmegállás eszméletvesztést okoz 
● 30 s után az EEG elsimul, és a kiváltott potenciálok is eltűnnek 
● 5 perc után az agy strukturális károsodásokat szenved el 
● 12 perc után az agy elhal 

 
III./22.4.7. Makroszkópos kép (CT) 
 

● Már néhány órán belül láthatóvá válnak az agykérgi károsodások, melyeket 
még egy reverzibilisen károsodott penumbra vesz körül. 

● 24 óra után már észlelhető a masszív agyödéma, mely maximumát 72 óra 
után éri el. 

● A továbbiakban egy gyorsan kialakuló agyi atrófia válik láthatóvá, mely az 
agykérgi nekrózis következménye. 

 
III./22.4.8. Neurológiai kép 
 

● az agyideg-funkciók legtöbbször megtartottak, a pupillareflex kiesése rossz 
prognózisra utal 

● hemi- és góctünetek rendszerint nem észlelhetők 
● a decerebrációs tartás (mind a négy végtagban tónusfokozódás, extenziós-

addukciós tartás) megjelenése rossz kimenetelt jelez 
● gyakran láthatóak mioklónusok 
● fokozott görcshajlam 
● visszamaradó kognitív diszfunkciók 

 
III./22.4.9. További vizsgálatok 
 

● CT/MR 
● EEG 
● n. medianus kortikális szenzoros kiváltott válasz (SEP) 
● plazma és/vagy liquor neurospecifikus enoláz (NSE) 

 
III./22.4.10. Terápiás lehetőségek, célértékek 
 
Az alább kifejtésre kerülő terápiás beavatkozások mindegyike a homeosztázis 
fenntartása révén járul hozzá az agyi károsodás mértékének csökkentéséhez, 
melyeket az ABCDE megközelítés alapján ismertetünk. 
 

A. légútbiztosítás: 
Amennyiben a beteg a keringés visszatérést követő első 5-10 percben nem 
mutatja az ébredés adekvát jeleit, endotracheális intubálás és gépi 
lélegeztetés válik szükségessé, abban az esetben, ha erre a reanimáció alatt 
még nem került sor. 

B. légzés-lélegeztetés: 
A gépi lélegeztetés során törekedni kell a megfelelő oxigenizáció mellett a 
hiperventiláció kerülésére. 
A szaturáció célértéke 94-96%, 100 Hgmm-es PaO2 érték mellett, ugyanis 
100%-os szaturáció mellett a PaO2 elérheti akár az 500 Hgmm-t is, amely 
jelentős oxigén toxicitást jelent a reperfúzió során károsodott neuronok 
számára és rontja a neurológiai kimenetelt. 
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Miért jó a hipotermia? 

 

 

 

A hiperventiláció cerebrális vazokonstrikciót okoz. Ezek alapján a 
kapnográfiával mért EtCO2 kívánt értéke 35-40 Hgmm. A gépi lélegeztetés 
során alkalmazott magasabb légúti nyomás az intrathoracalis nyomás 
emelése által csökkenti a keringési perctérfogatot. E két hatás rontja a 
cerebrális véráramlást.  
A lélegeztetés során ajánlott légzési térfogat 6-8 ml/ttkg. 

C. keringés: 
A megfelelő agyi perfúziós nyomás biztosításához elengedhetetlen a 
vérnyomás invazív vagy noninvazív módon mért szoros kontrollja, mely 
során törekedni kell az artériás középnyomás 65-90 Hgmm közötti 
fenntartására. Ehhez elkerülhetetlen az igazoltan akut miokardiális infarktus 
által előidézett szívmegállás oki (intervenciós) kezelése, illetve szükség 
lehet vazoaktív, inotróp gyógyszerek, alkalmazására, eszközös terápiára 
(IABP). 

D. neurológia: 
A keringés visszatérést követő első 24 órában a lélegeztetett, szedált 
betegek neurológiai kimenetele nem megítélhető. 
Habár nagyon sok gyógyszert vizsgáltak, mint „neuroprotektív” szer, ez 
idáig még egyikről sem sikerült bizonyítani jótékony hatását. Ugyanakkor 
sok prognózist rontó állapot megelőzésével a neuroprotekció részben 
megvalósítható. Az alábbiakban ezek kerülnek ismertetésre. 
 
Vércukorkontroll: 
A spontán keringés visszatérése után elengedhetetlen a szoros 
vércukorkontroll, ugyanis a hipo- vagy súlyos hiperglikémia (8-10 mmol/l 
felett) a prognózist egyértelműen rontja. 
 
Görcsgátlás: 
Az agyi ischaemiás károsodás illetve a terápiás hipotermia során (lásd 
alább) az esetek 5-20%-ban epilepsziás görcsök léphetnek fel, melyek 
kezelése feltétlenül szükséges, fennállásuk egyértelműen rontja a túlélést. 
Profilaktikus görcsgátló kezelés nem javasolt. 

E. egész test: 
Pozicionálás:  
A törzs 30°-os megemelésével, a nyaki vénákat komprimáló eszközök 
eltávolításával biztosítjuk a megfelelő vénás elvezetést. 
 
Terápiás hipotermia: 
A posztreszuszcitációs terápia egyik legfontosabb része a terápiás vagy 
kontrollált hipotermia, mely az agyi anyagcsere csökkentése révén a 
reperfúziós károsodás minimalizálást szolgálja. 
Terápiás hipotermia megfontolandó mindazoknál a betegeknél, akik a 
spontán keringés visszatérése után verbális ingerre célirányos választ nem 
képesek adni. 
A hipotermia főbb hatásai az agyi anyagcserére: 

● az O2 igény csökkentése (1°C-onként 6%-kal) 
● az agyi perfúzió javítása a gyulladásos és véralvadási kaszkád 

gátlásával 
● az apoptózis gátlása a reaktív oxigéngyökök és excitátoros 

aminosavak képződésének csökkentésével, valamint génexpresszós 
utak befolyásolásával 

A terápiás hipotermia kivitelezése: 
● a hipotermia bevezetéséhez gépi lélegeztetés és a didergés 

megakadályozása miatt szedáció valamint neuromuszkuláris-blokád 
alkalmazása szükséges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 32-34°C-ra történő hűtés jéghideg krisztalloid infúziók adásával 
(0,9% NaCl vagy Ringer-laktát: 30 ml/kg), feedback-controlled 
endovaszkuláris katéter vagy hűtő takarók segítségével, illetve külső 
hűtéssel (jégzsákok, stb.) 

● a hipotermia fenntartása 12-24 óráig 
● a testhőmérséklet folyamatos invazív monitorozása (oesophageális, 

nem anuriás betegnél hólyagkatéteres, illetve Swan-Ganz katéteres 
hőméréssel) 

● az izomrelaxánsok hosszantartó alkalmazása miatt ajánlott EEG-n 
monitorozni az epilepsziás görcstevékenységet (ennek kezeléséről a 
Cerebroprotekció c. fejezetben írunk) 

A terápiás hipotermia bizonyított neuroprotektív hatása mellett 
különböző veszélyekkel járhat, úgy, mint: 

● ritmuszavarok 
● koagulopátia 
● pulmonális ödéma 
● hiperglikémia 
● immundepresszió 
● túlhűtés kialakulása 
● pneumónia, szepsis gyakoriságának növekedése 

 
Hipertermia: 
A hipertermia felléphet a keringés visszatérés után, illetve a terápiás 
hipotermiából történt visszamelegítést követően is. 
Kezelése minden esetben szükséges antipiretikumokkal, esetleg fizikális 
hűtéssel. 
 
Szedáció, neuromuszkuláris-blokád: 
Az intubáció és gépi lélegeztetés szedációt, a hipotermia pedig 
neuromuszkuláris blokádot igényel. Habár az altatott beteg neurológiai 
státuszának megítélése így problémás, alkalmazásuktól nem tekinthetünk 
el, ugyanakkor törekedni kell az izomrelaxáció minél rövidebb ideig való 
fenntartására gondosan titrált dózisokkal. 
 

III./22.4.11. Prognosztikai faktorok 
 
A jó kimenetel indikátorai: 

● megtartott tudat 
● elsődlegesen légzési okra visszavezethető károsodás (szemben a 

szívmegállást követővel) 
● az agytörzsi reflexek visszatérése 24 órán belül (pupilla, oculo-vestibuláris, 

cornea) 
● az akaratlagos mozgások visszatérése 24 órán belül 
● fiatal életkor 
● hipotermia (spontán vagy terápiás) 

 
A rossz prognózis indikátorai (72 óra után értékelhetőek): 

● perzisztáló kóma (figyelembe véve a szedatívumok hatását, illetve az 
anoxiás vesekárosodás mértékét) 

● hiányzó pupillareflexek, és fájdalomingerre hiányzó motoros reakció 
● perzisztáló diffúz agyödéma 
● EEG-n hiányzó reakció külső ingerekre, burst suppression minta, lapos 

vagy izoelektromos EEG 
● mindkét oldalon hiányzó kortikális n. medianus SEP 



● plazma NSE > 120 ng/ml 
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III./22.5. Status epilepticus  
 
III./22.5.1 Bevezetés, jelentőség 
 
A status epilepticus életet veszélyeztető állapot, melynek adekvát intenzív 
terápiás ellátásával a mortalitás és maradványtünetek, szövődmények 
előfordulása csökkenthető. Optimális esetben neurointenzív osztályon, 
folyamatos EEG monitorizálás lehetősége mellett, neurológus és intenzív 
terápiás szakember kooperációjával történik az ellátás. A kezelés alapelvei 
szigorúan meghatározottak, de a konkrét ellátási algoritmus centrumonként 
eltérő lehet, a hozzáférhető gyógyszerek és a helyi tapasztalatok alapján 
változhat.  
 
III./22.5.2. Definíciók 
 
A status epilepticus hagyományos definíciója szerint 30 percnél tovább tartó, 
klinikailag, és/vagy EEG-n észlelt, folyamatos epilepsziás görcstevékenységet, 
vagy rekurráló, az eredeti állapot visszatérésével nem járó epilepsziás 
görcstevékenységet jelent. A modern definíció szerint már 5 percen túli 
görcstevékenység esetén status epilepticusról beszélünk.  
 
Generalizált convulsiv status epilepticus (GCSE): Tudatvesztéssel, a végtagok 
és a test ritmusos mozgásával, jellegzetesen tonusos-clonusos 
görcstevékenységgel járó állapot. 
 
Parciális status epilepticus (PSE): folyamatos fokális motoros 
görcstevékenység, amely nem jár tudatvesztéssel. 
 
Nonconvulsiv status epilepticus (NCSE): jellegzetes motoros aktivitással nem, 
de EEG-n jellegzetes görcstevékenységgel járó állapot. A beteg tünetei 
klinikailag szerteágazóak lehetnek: enyhe zavartság, finom motoros eltérések, 
automatizmusok, agitáció, súlyos tudatzavar, delirosus állapot. 
 
Refrakter status epilepticus (RSE): a standard kezelés (benzodiazepin és egy 
második antiepileptikum adekvát dózisa) ellenére folytatódó, motoros vagy 
EEG-n észlelt görcstevékenység. 
 
Myoclonus status: külső ingerekre fokozódó, folyamatos myoclonusokkal járó 
görcstevékenység. Intenzív osztályokon leggyakrabban postanoxiás állapotban 
jelentkezik, sikeres újraélesztés után súlyos corticalis károsodásra utal. Több 
antiepileptikumra rezisztens, valproát hatékony lehet a kezelésében. 
 
III./22.5.3. Etiológia 
 
Gyakorlatilag bármely akut vagy krónikus agyi inzultus, valamint toxikus vagy 
metabolikus eltérés okozhat status epilepticust.  
 
Gyakori okok: 

● Antiepileptikum elégtelen szedése vagy abbahagyása epilepsziás 
betegeknél - alacsony szérum antiepileptikum-koncentráció. 

● Alkohol vagy más szedatívum (pl. benzodiazepin, barbiturát) okozta 
megvonási szindróma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer ellátás: ABCDE 
megközelítés szerint 

● Akut strukturális agysérülés (primer agyi tumor, agyi metastasis, stroke, 
koponyatrauma, agyi anoxia), illetve neuroinfekció (encephalitis, 
meningitis, agytályog).  

● Metabolikus eltérések (hypoglycaemia, hepatikus encephalopathia, 
uraemia, hyponatraemia, hypocalcaemia, hypomagnesaemia) 

 
Ritkább okok 

● Autoimmun encephalitis (anti-NMDA receptor antitest, anti-VGKC 
komplex antitest) 

● Korábbi agysérülés (koponyatrauma, idegsebészeti beavatkozás, 
perinatalis asphyxia, arteriovenosus malformáció) 

● Görcskészséget fokozó gyógyszerek hatása, vagy túladagolása 
(theophyllin, imipenem, fluorokinolonok, isoniazid, triciklikus 
antidepresszánsok, lithium, clozapin, flumazenil, lidocain, bupivacain) 

 
III./22.5.4. Diagnosztika 
 
A status epilepticus diagnózisa a neurológiai eltérések vizsgálatán és az EEG-n 
alapul. 

● Neurológiai vizsgálat. A GCSE a motoros tünetek és a tudatvesztés 
miatt legtöbbször egyértelmű, azonban a NCSE esetén a részletes 
neurológiai status megfigyelése szükséges. 

● EEG. A folyamatos görcstevékenységet jelző EEG status epilepticusra 
diagnosztikus, azonban az EEG korrekt elemzése nagy tapasztalatot és 
szakértelmet igényel, és az EEG mintázatok nem mindig egyértelműek. 
A kezelésben a folyamatos EEG-monitorizálásnak nagy szerepe van, 
különösen a NCSE eseteiben. 

 
A status epilepticus etiológiájának felismerésében, az akut ellátással 
párhuzamosan, valamint az állapot stabilizálódásával a következő alapvető és 
kiegészítő vizsgálatok jönnek szóba:  
 
Alapvető vizsgálatok: 

● Vitális paraméterek vizsgálata, folyamatos monitorizálása  
● Ágymelletti vércukor-meghatározás, vérgázanalízis 
● Laboratóriumi vizsgálatok: vérkép, vércukor, ionok, vese- és 

májfunkciós paraméterek, CK, troponin  
● Koponya CT-vizsgálat (a legtöbb esetben indokolt)  

 
További, kiegészítő vizsgálatok (a beteghez és a kórképhez igazítva) 

● Koponya MR 
● Lumbálpunkció, liquor vizsgálata 
● Autoantitest-kimutatás (anti-NMDAR encephalitis) 
● Toxikológiai vizsgálatok, antiepileptikum-szérumszint 

 
III./22.5.5. Kezelés 
 
A status epilepticus korai, agresszív kezelésének célja a klinikailag észlelt és az 
EEG-n látott görcsök megállítása, ezáltal a súlyos szövődmények (hypoxaemia, 
légzési elégtelenség, aspirációs pneumonia, rhambdomyolysis, laktát-acidosis, 
neurogén tüdőoedema, szívizom-károsodás, neuron-pusztulás) elkerülése.  
A kezelés két fő eleme a szupportív terápia és az antiepileptikus kezelés 
 
III./22.5.5.1. Primer ellátás, szupportív terápia  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görcsgátló terápia előtt 
vércukor-meghatározás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korai status – benzodiazepinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elhúzódó status – phenytoin, 
valproát, levatiracetam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrakter status – 
midazolam, propofol, 
thiopental folyamatos 
infúzióban 

ABCDE megközelítés szerinti ellátás: 
● A – Manuális, majd eszközös légútbiztosítás. Korai RSI szerinti 

endotrachealis intubáció és lélegeztetés a görcsök és az gyógyszeres 
terápia okozta légzésdepresszió miatt, valamint az aspiráció megelőzése 
céljából. 

● B – Spontán légzés mellett magas áramlású oxigén adása. Intubációt 
követően gépi lélegeztetés, normoxia, normocapnia.  

● C – Többparaméteres monitorizálás. Vénabiztosítás, vérvételek, 
vérgázanalízis. Folyadékterápia az euvolaemia fenntartására, a 
rhabdomyolysis elkerülésére. Kezdetben hypertensio jellemző, később a 
kombinált antiepileptikus terápia mellett hypotensio jelentkezhet. 
Megfelelő cerebralis perfúziós nyomás fenntartása céljából 
vazopresszor, korai invazív vérnyomásmérés szükséges. A MAP           
70 Hgmm felett tartása javasolt.  

● D – Neurológiai vizsgálat. EEG-monitorizálás. Ágymelletti vércukor-
meghatározás az görcsgátló terápia előtt. Hypoglycaemia esetén 
thiamine és glukóz adása. Lázcsillapítás. Dehidráló terápia (mannit) 
csak agynyomás-fokozódás igazolt eseteiben, vagy erős gyanú esetén. 

● E – Anamnézis. Gyógyszerszedés felmérése. Gyógyszer- vagy egyéb 
intoxikáció, illetve -megvonás felmérése. Külsérelmi nyomok, sérülés 
felmérése. 

 
 
III./22.5.5.2. Gyógyszeres terápia 
 
Elsődleges gyógyszeres kezelés alternatívái, korai status epilepticus (0-5 illetve 
0-30 perc) 

Hatóanyag Dózis Megjegyzés 
clonazepam 1 mg i.v., ismételhető  
diazepam 0.1-0.15 mg/kg, max. 10 mg i.v., ismételhető  
midazolam  0.05-0.2 mg/kg, max. 10 mg i.v., ismételhető  
lorazepam 0.03-0.1 mg/kg, max. 4 mg i.v., ismételhető  
 
 
Elhúzódó status epilepticus (5 illetve 30 percen túl) 

Hatóanyag Dózis Megjegyzés 
phenytoin Telítő dózis: 20 mg/kg i.v., 50 

mg/min sebességgel beadva. 5-
10 mg/kg dózissal ismételhető. 

Csak fiziológiás sóoldatban 
oldható. Aritmogén hatás miatt 
EKG-monitorizálás!  

valproát 20-40 mg/kg i.v. (kb. 5 perc 
alatt beadva), 20 mg/kg dózissal 
ismételhető  

 

levatiracetam 1000-3000 mg i.v. bolus Kedvező farmakokinetikai 
tulajdonságok. 

 
 
Refrakter status epilepticus (benzodiazepin és második antiepileptikum adekvát 
dózisa ellenére fennálló görcstevékenység (60 illetve 90 percen túl) 

Hatóanyag Dózis Megjegyzés 
midazolam 0.2 mg/kg bolusok, majd  

0.05-0.2 mg/kg/h folyamatos 
infúzióban. Ismételt, 

Elhúzódó adás esetén 
hozzászokás. 
Veseelégtelenségben 



„breakthrough” görcsök esetén 
0.1-0.2 mg/kg bolus, illetve 
infúzió 0.05-0.1 mg/kg/h-val 
növelése 3-4 óránként. 

kumulálódik. 

propofol 1-2 mg/kg bolus, majd 0.5-5 
mg/kg/h folyamatos infúzió. 
Ismételt, „breakthrough” görcsök 
esetén 1 mg/kg bolus, illetve 
infúzió  
0.05 mg/kg/h-val növelése  
5 percenként. 

Hypotensio. 
Tartós (48 órán túli),  
4-5 mg/kg/h-t meghaladó 
dózisok esetén PRIS (propofol 
infusion syndrome) veszélye! 

thiopental 2-7 mg/kg bolus, 50 mg/min 
maximális sebességgel beadva, 
majd 0.5-5 mg/kg/h folyamatos 
infúzióban. Ismételt, 
„breakthrough” görcsök esetén 1-
2 mg/kg bolus, illetve infúzió 0.5-
1 mg/kg/h-val növelése  
12 óránként. 

EEG monitorizálás kötelező, az 
ictalis tevékenység 
megszűnéséig illetve a burst-
suppression minta 
kialakulásáig emelendő dózis. 
Hypotensio.  
Zsírszövetben akkumulálódik, 
elhúzódó hatás. 

valproát fenntartó adag: 1000-1500 
mg/nap 

 

levatiracetam Fenntartó adag: 2000-3000 
mg/nap 

 

 
Szuperrefrakter status epilepticus (24 órás narkózis megvonása után a status 
epilepticus visszatér): mérlegelendő az eddigi GABA-erg szerek mellett 
NMDA-antagonista ketamin (0.5 mg/kg i.v. bolus, majd 0.4-1.5 mg/kg/h 
folyamatos infúzió), valamint magnézium-szulfát adása (4 g i.v. 15 perc alatt, 
majd 1 g/h i.v. infúzióban, terápiás szérumkoncentráció: 1.7-3.5 mmol/L). 
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III./22.6. Cerebrovascularis betegségek 
 
III./22.6.1. Tanulási cél 
 
A cebrebrovascularis betegségek felosztásának, főbb jellemzőinek, ezek diagnosztikájának 
és intenzív terápiájának megértése. 
 
III./22.6.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A téma fontosságát a betegség gyakori előfordulása és a morbiditási és mortalitási adatok, 
valamint népegészségügyi és egészség-gazdaságtani jelentősége adja. A fejezet rövid 
áttekintést nyújt a cerebrovascularis betegségek felismeréséről és ellátásáról. 
 
III./22.6.3. Bevezetés 
 
A cerebrovascularis betegségek akut megjelenési formáját stroke-nak nevezzük. A WHO 
definíciója szerint a stroke az agyműködés gyorsan kialakuló globális vagy fokális 
zavarával jellemezhető klinikai tünetegyüttes, amelyet az agy vérellátásának zavara okoz, 
az érrendszeri eredeten kívül más okkal nem magyarázható és több, mint 24 órán keresztül 
áll fenn vagy halált okoz. TIA (tranziens ischaemiás attack) esetén a tünetek  24 órán belül 
megszűnnek. 
Eredetét tekintve az összes stroke 80%-a ischaemiás, 20%-a vérzéses eredetű. A vérzéses 
stroke-ok hátterében az esetek háromnegyedében állományvérzés, míg egynegyedében 
subarachnoideaális vérzés áll. 
A stroke – a szívinfarktushoz hasonlóan – magas időfaktorú betegség, ezért ellátását erre 
specializált, ún. stroke központokban kell végezni, ahol az akut diagnosztika és terápiás 
személyi és tárgyi feltételei a nap 24 órájában adottak. 
 
III./22.6.4. Az agyi ischaemia kórtana 
 
Az agyi ischaemia akut elzáródás miatt vagy krónikus szűkület következtében kialakuló 
hipoperfúzió következtében lép fel. 
Az agyi artériák a circulus Willisii után funkcionális végartériák. Az agy normális 
vérátáramlása (CBF – cerebral blood flow) átlagosan 50 ml/100 g agyszövet/perc.     20 
ml/100g agyszövet/percig a csökkenés reverzibilisnek tekinthető, azonban              10 
ml/100g agyszövet/perc alatt irreverzibilis károsodás alakul ki. Természetesen az egyes 
agyterületek között az ischaemia iránti érzékenység tekintetében jelentős különbségek 
vannak. 
 
III./20.6.5. Klinikai tünetek, diagnosztika 
 
Az ischaemiás és a vérzéses stroke tünettana között lényeges különbség, hogy míg az 
ischaemiás stroke rendszerint egy ér ellátási területén (pl. a. cerebri anterior) okoz 
vérellátási zavart (kivéve az ún. lacunaris stroke-ot) és ezáltal tüneteket, addig a roncsoló 
vérzéses stroke egy-egy lebenyre (pl. frontális lebeny) jellemző tünetekkel jár. (Az egyes 
stroke fajtákra jellemző tüneteket az alfejezetekben tárgyaljuk.) 
A stroke diagnosztikájában elsődleges szerepe van a képalkotó eljárásoknak, akut esetben 
a koponya CT-nek, mivel ez könnyen és gyorsan hozzáférhető vizsgálat. (Bár az MRI 
szinte minden tekintetben felülmúlja a CT diagnosztikus értékét és érzékenységét, azonban 
nehezebb hozzáférhetősége, hosszabb vizsgálati ideje és a vizsgálat alatti obszerváció 
problémája ma limitálja akut használatát.) 
 



 
 
 
 
 
Ellátás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III./20.6.6. Ellátás 
 
A stroke ellátási alapvonalai minden stroke fajta esetén hasonlóak. Az időfaktor kiemelt 
jelentőségű, hiszen az agysejtek az eltelt idővel párhuzamosan károsodnak. Fontos annak 
megértése, hogy az elsődleges neuronkárosodás után további (másodlagos) károsodás 
alakulhat ki már az ellátás során, melynek elkerülése az esetleg lehetséges oki terápia (pl. 
trombolízis) mellett az intenzív terápia egyik fő célja stroke esetén. 
A beteget már a prehospitális ellátás során, valamint később a kórházban is az ABCDE 
elveknek megfelelően stabilizálni kell, elsősorban a légútra, az adekvát 
légzésre/lélegeztetésre és a stabil keringés biztosítására vonatkozóan, a cerebroprotektív 
(lásd III./.22.7. fejezet) szemlélettel. A gyakran kialakuló tudatzavar miatt aspiráció léphet 
fel, a hipoventiláció hipoxiával és a széndioxid tenzió változásával járhat. Hiperkarbia 
agyi vazodilatációval és így potenciálisan az intracranialis nyomás emelkedésével, míg 
hipokarbia agyi vazokonstrikcióval és így további ischaemiás károsodással járhat (mely az 
erre különösen érzékeny penumbra régiót érintheti kedvezőtlenül). A vérnyomás célértékei 
a stroke fajtájának megfelelően változnak, azonban a szekunder ischaemiás károsodások 
elkerülésére törekedni kell a megfelelő szisztémás vérnyomás (és így az agyi perfúziós 
nyomás) fenntartására. 
Stroke beteg a vitális funkciók stabilizálásáig fokozott megfigyelést és ellátást, intenzív 
osztályos vagy speciális stroke őrzőben történő elhelyezést igényel. 
A fekvőbetegeknél előforduló szövődmények (aspiráció, pneumonia, mélyvénás 
trombózis, tüdőembólia, stb.) szempontjából ezek a betegek fokozott veszélynek vannak 
kitéve, ezért a megfelelő óvintézkedéseket (légutak védelme; amennyiben a 
hemodinamikai státusz lehetővé teszi, akkor a felsőtest megemelése (30o); 
tromboprofilaxis alkalmazása, stb.) meg kell tenni. A metabolikus státusz egyensúlyára 
törekszünk (megfelelő táplálás, vércukorkontroll, stb.), hiszen pl. a vércukorértékek 
bármilyen irányú kilengése a neurológiai kimenetelt egyértelműen rontja. 
Stroke után a megfelelő rehabilitáció vitális jelentőségű a hosszú távú funkcionális 
kimenetel szempontjából. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.6.1. Ischaemiás stroke 
 
III./22.6.1.1. Tanulási cél 
 
Az ischaemiás stroke patofiziológiájának, klinikai lefolyásának és terápiájának valamint ezek intenzív 
terápiás vonatkozásainak megértése. 
 
III./22.6.1.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A téma fontosságát a betegség gyakori előfordulása és a morbiditási és mortalitási adatok, valamint 
népegészségügyi és egészség-gazdaságtani jelentősége adja. A fejezet rövid áttekintést nyújt az ischaemiás 
tüneteiről, diagnosztikájáról és kezdeti és intenzív osztályos terápiájáról. 
 
III./22.6.1.3. Bevezetés 
 
A stroke igen magas időfaktorú betegség, melynek kimenetele a korai felismeréstől és a korai agresszív 
terápiától függ, az egészségügyi ellátás (prehospitális és hospitális) magas szintű szervezettségét igényli. 
Rendelkezésre áll az esetek egy részében a megfelelő időablakkal alkalmazható oki terápia, ezért szerepe van 
az amúgy jelentős neurológiai maradványtüneteket okozó betegség kezelésében. 
 
III./22.6.1.4. Patofiziológia, diagnosztika 
 
A stroke kórtanát illetően utalunk a III./22.6. fejezetre. Lényege a funkcionális végartériában történő 
cerebrális érelzáródás (vagy kritikusan alacsony vérátáramlás). Eredete leggyakrabban trombotikus, de 
létrejöhet nyitott foramen ovale esetén paradox embolizáció vagy légembólia következtében is. 
Az érintett ér ellátási területén amennyiben rekanalizációra lehetőség van (trombolízis) akkor az agyszövet és 
annak funkciója menthető, amennyiben nincs rá mód, akkor az ischaemiás szövet nekrotizál (primer 
károsodás). Az érintett terület perifériáján azonban vannak határterületek, melyeket részben a szomszédos 
artéria is ellát, illetve a károsodott területet körbevevő reaktív területen agyödéma miatt is csökkenhet a 
perfúzió. Ezeket a csökkent perfúziójú és tápanyagellátású területeket penumbrának hívjuk, melyek további 
károsodásának megelőzéséért illetve a kezdődő károsodás visszafordításáért küzdünk az ellátás során. Ezt 
nevezzük a szekunder károsodás megelőzésének. 
A stroke klinikai jellemzője a hirtelen kialakuló neurológiai deficit. Azonnali riasztó tünetként 
végtaggyengeség (járásbizonytalanság, kéz, kar gyengesége, stb.), arc aszimmetria, beszédzavar, zavartság 
vagy tudatzavar jelentkezhet, de az érintett területtől függően más tünetek (pl. látásvesztés, súlyos fejfájás 
stb.) is felléphetnek. A stroke részletes tünettanát lásd a II./3.12. fejezetben. 
Az ellátás szempontjából fontos információ a tünetek kezdetének ideje. Sajnos az egyik gyakori észlelési idő, 
az ébredéskor észlelt stroke esetén a bizonytalanság miatt a tünetek kezdetének a beteg lefekvési idejét kell 
tekinteni. 
A kezdeti ABCDE szerinti stabilizációval párhuzamosan gyors képalkotó vizsgálatot (koponya CT) kell 
végezni. Jelenleg a koponya MRI akut azonnali hozzáférhetősége még nem általános (bár az MRI sok 
szempontból részletesebb információt tudna adni), ezért ellátás időablakának szempontjából is az azonnali 
CT végzendő. 
A képalkotó vizsgálaton túl minden betegnél szükség van EKG-ra, alap laborvizsgálatokra (vérkép, 
véralvadás, elektrolitok, vércukor, stb.) és monitorizálás (vérnyomás, szaturáció, stb.) végzendő. Indokolt 
esetben doppler ultrahang (carotis és/vagy transcranialis), speciális CT/MR vizsgálatok (angiográfia, 
diffúzió, perfúzió); szívultrahang, mellkas röntgen, EEG, stb. végzendő. 
 
III./22.6.1.5. Ellátás, kezelés 
 
A stoke-ot megfelelő diagnosztikus és terápiás gyakorlattal bíró centrumban kell ellátni. A stroke 
prehospitális és sürgősségi osztályos ellátását lásd a II./3.12. fejezetben. Intenzív terápiás szempontból 
kiemelendő specifikus terápiaként a rekanalizáció lehetősége (trombolízis vagy trombus aspiráció) illetve az 



aspecifikus szupportív terápia a szövődmények megelőzésére (penumbra régió védelme, emelkedett ICP, 
penumónia, aspiráció kezelése, stb). 
Specifikus terápiaként legelterjedtebben a szisztémás trombolízis áll rendelkezésre. A lízis javallata a 
klinikailag igazolt akut  ischaemiás stroke (ha képalkotóval a vérzéses stroke-ot egyértelműen kizártuk) a 
tünetek kezdetétől számított 4,5 órán belül. (Korábban ez az időablak 3 óra volt, újabb vizsgálatok szorosabb 
kritériumok mellett igazolták az időablak kiterjeszthetőségét.) A kizárási kritériumok a 1. táblázatban 
találhatók. 
 
3_22_6_1 - Ischaemiás stroke - 1.ábra 
felirat. 1. ábra Ischaemiás stroke trombolízis kizárási kritériumok (NINDS/AHA) 
 
A lízis során a beteget intenzív osztályos felszereltségű körülmények között kell obszerválni.  
A szisztémás trombolízis intravénás rtPA-val végzendő (0,9 mg/kg, max. 90 mg dózissal, melyből az adag 
10%-át bolusban, a többit infúzióban 1 óra alatt kell beadni. A. basilaris elzáródásban elhúzódó lízist is 
alkalmaznak. 
Alternatív, csak specializált intervenciós radiológiai centrumban végezhető módszer az intraarteriális lízis 
illetve a trombus aspirációja. 
A szupportív terápiából kiemelendő az ABCDE szerint stabilizáció, különös tekintettel a légutak védelmére 
(nyelészavar, aspiráció megelőzése), a szükség szerinti lélegeztetésre, a társuló szívbetegségre. A vitális 
paraméterek közül különösen fontos a szívfrekvencia (pitvarfibrilláció?), a vérnyomásérték és a szaturáció. 
Törekedni kell a cerebroprotektív elvek megvalósítására (testhőmérséklet: láz kerülése, kezelése; 
vércukorszint: hipo- és hiperglikémia kerülése; görcs esetén antikonvulzív kezelés, stb.) 
A vérnyomásérték befolyásolja a lízis elvégezhetőségét. A gyakran észlelet magasabb vérnyomásérték a 
szervezet gyakori válasza cerebrális ischaemiára. Ne törekedjünk a gyors tenziócsökkentésre, hiszen ez 
ronthatja a stroke-ot a hipoperfundált terület növekedésével. (A stroke gyakran fordul elő hipertóniásokban, 
akiknél a cerebrális autoregulációs tartomány jobbra tolódott, így a hirtelen tenzióeséssel/ tenzió-
normalizálással már a hipoperfundált tartományba kerülhet a beteg.) 
Lízis esetén törekedjünk a 185 Hgmm alatti szisztolés értékre. Ehhez lízis előtt vagy ha lízis során emelkedik 
a beteg vérnyomása, labetalol, nicardipin, enalapril, urapidil az először választandó antihipertenzív szerek. 
Amennyiben lízis nem jön szóba, akkor a vérnyomás akutan csak 220/120 Hgmm-es érték felett kezelendő 
(kivéve, ha a beteg kardialis státusza - pl. manifeszt szívelégtelenség - ezt nem indokolja). Ha nincs sürgető 
indikáció, akkor az első nap csak a tenzióérték 15-25%-os csökkentése javasolt. 
Aszpirint a lízis után 24-48 órával javasolt elkezdeni. 
A stroke szövődményei rontják a stroke neurológiai kimenetelét, ezért elkerülésükre kell törekedni. Az 
emelkedett koponyaűri nyomás részletes ellátása a könyv más részeiben (III./19.3., III./22.7., III./22.8. 
fejezet) található, kiemelendő azonban, hogy a nagy kiterjedésű a. cerebri media területi vagy az agytörzset 
komprimáló kisagyi infarctus után szükség lehet sebészeti decompresszióra (craniectomia). Szóba jön még 
természetesen ozmoterápia illetve kiterjedt kísérletek folynak a terápiás hipotermia alkalmazására is. 
Fontos a megfelelő légútbiztosítás és szükség esetén lélegeztetés, ezáltal az aspiráció, a pneumónia és a 
hipoxia megelőzése. 
Táplálási problémák (félrenyelés, aspiráció) esetén gondoskodni kell a megfelelő mesterséges táplálás 
elindításáról. 
Az immobilizált stroke betegeknél gyakori a vénás tromboembólia, ennek megelőzése megfelelő hidrációval, 
nem gyógyszeres (mechanikus) illetve gyógyszeres (LMWH) embóliaprofilaxissal történik. 
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III./22.6.2. Vérzéses stroke 
 
III./22.6.2.1. Tanulási cél 
 
A vérzéses stroke (intracranialis haemorrhagia – ICH) klinikai tüneteinek és terápiájának 
valamint ezek intenzív terápiás vonatkozásainak megértése. A subarachnoideális vérzést a 
III./22.6.3. fejezet, a traumás eredetű intracraniális vérzést a III./19.3. fejezet tárgyalja. 
 
III./22.6.2.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A téma fontosságát a betegség gyakori előfordulása, hossz távú egészségügyi 
következményei (rokkantság, dependencia) és a népegészségügyi jelentősége támasztják 
alá. A fejezet rövid áttekintést nyújt a vérzéses stroke felismeréséről és ellátásáról. 
 
III./22.6.2.3. Bevezetés 
 
Az összes stroke eset kb. 20%-a vérzéses, ezek háromnegyede intracranialis haemorrhagia 
(állományvérzés), míg negyedrésze más mechanizmussal kialakuló subarachnoidealis 
vérzés. 
 
III./22.6.2.4. Patofiziológia, diagnózis 
 
ICH esetén a beteg anamnézisében jellemzően atherosclerosis vagy hipertónia szerepel. A 
valamilyen okból kialakuló akut tenziókiugrás intracraniális artéria ruptúrájával és 
állományvérzéssel jár. Antikoaguláns terápia mellett spontán vagy minor trauma hatására is 
felléphet roncsoló agyvérzés. 
Klasszikusan ICH esetén a hirtelen kialakuló, progresszív neurológiai tüneteket fejfájás, 
hányinger, tenzióemelkedés, tudatzavar kísér(het)i, a beteg kardiorespiratoriksu állapota 
gyakran instabil. A vérzés leggyakrabban a basalis ganglionok a thalamus, a cerebellum és 
az agytörzs területén lép fel. A neurológiai tünetek gyakran egy-egy lebeny érintettségéhez 
köthetőek (részletesen lásd a neurológiai tankönyvekben). Cerebelláris érintettség esetén 
ataxia, tudatzavar, híd érintettség esetén kóma, tetraplégia jelentkezhet. 
A tüneteket a kialakuló és a vérnyomás, mint hajtóerő következtében gyakran növekvő 
intracranialis vérömleny okozta nyomási tünetek mellett a vérből felszabaduló vazoaktív 
anyagok okozta perifokális ödéma és a szintén felszabaduló neurotoxikus anyagok okozta 
neuronpusztulás okozza. 
Amennyiben a vérzés betör a kamrákba, likvorkeringési zavar, hidrocaphalus alakulhat ki. 
A fokozott intracranialis nyomás tentorialis vagy tonsillaris herniatióhoz, 
cardiorespiratorikus összeomláshoz és halálhoz vezethet. 
Az ICH diagnózisát akut esetben a nem kontrasztos CT vizsgálat bizonyítja, azonban kétes 
esetben elsősorban hátsó skálai illetve agytörzsi vérzés esetén MRI vizsgálatra is szükség 
lehet. 
 
III./22.6.2.5. Ellátás 
 
Instabil állapotú beteg esetén az ICH kivizsgálását és ellátását párhuzamosan kell végezni. 
A beteg vitális funkcióinak stabilizálását ABCDE szerint végezzük. A CT vizsgálatra csak 
beteg kezdeti, ABCDE szerinti stabilizálása után (stabil légút, légzés, keringés) után 
kerülhet sor. Szükség esetén a beteget intubálni és lélegeztetni kell. Az ellátás során 
különös tekintettel kell lenni a vegetatív instabilitásra és a kialakuló szövődmények 
megelőzésére. 
A vitális paramétereket megfelelően kell monitorozni. Kiemelendő a légzésszám, a 
szaturáció, a vérnyomás, a szívfrekvencia és a neurológiai státusz (pupillák, tudat, GCS, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irodalom 
 

stb.) folyamatos követése és az értékek dokumentálása. 
Mivel a vérzés hatóereje kezdetben a vérnyomás, ezért az ischaemiás stroke-hoz képest 
erélyesebb vérnyomáskontrollra törekszünk az agyi perfúziós nyomás fenntartása mellett a 
rávérzés és a szekunder ischaemia elkerülése céljából. (130 Hgmm alatti MAP elérése). A 
vérnyomáskontrollra elsősorban a nem direkt vazodilátor hatású szerek (esmolol, albetalol, 
nicardipin, stb.) jönnek szóba. Fontos a véralvadási status megfelelő monitorozása és 
szükség esetén rendezése, különösen megelőző antikoaguláns terápia esetén. 
Kerüljük az agy oxigénigényét fokozó (láz, görcsállapot), anyagcseréjét (hipo-
/hiperglikémia, stb.), illetve vérellátását (hipo/hiperkapnia) befolyásoló noxákat. 
Az ischaemiás stroke-nál leírt gyakori szövődményeken túl (aspiráció, pneumonia, szepszis, 
vénás thromboembólia, stb.) itt a térfoglalás miatt gyakrabban fordul elő hydrocephalus, 
beékelődés és tudatzavar. Thromboembólia profilaxis céljára a rávérzés veszélye miatt az 
akut szakban elsősorban a nem gyógyszeres módszerek (kompresszós harisnya, intermittáló 
penumatikus kompresszió, stb.) javasoltak. 
Az emelkedett koponyaűri nyomás kezelése a más fejezetekben (III./19.3., III./22.7., 
III./22.8. fejezet) leírtak szellemében történik. Gyógyszeres terápia (ozmoterápia, szedálás, 
stb.), stabil hemodinamika esetén megemelt felsőtesttel történő fektetés jön szóba. 
Fenyegető beékelődés (progresszív neurológiai tünetek, hipertónia bradycardia, stb.) esetén 
hiperventiláció csak ultimum refugiumként jöhet szóba, mert vazokonstriktor hatása 
következtében rontja a másodlagos agyi ischaemiát és fokozza a szekunder agykárosodást. 
A képalkotó leletek függvényében idegsebészeti konzilium határozza meg az esetleges 
beavatkozás (kamradrain, hematoma evakuációja, lokális lízis, stb.) szükségességét. 
Amennyiben a beteg állapota progrediál és beáll az agyhalál, alkalmas esetben megfelelő 
törvényi kritériumok teljesülése esetén a szervdonáció lehetőségéről nem szabad 
megfeledkezni. 
 
Irodalom 
 
Morgenstern LB et al: . Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral 
Hemorrhage A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke: 2010;41:2108-2029. 
Rappolo LP, Davis D, Kelly SP, Rosen P (eds): Emergency medicine handbook. Mosby 
2007. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.6.3. Subarachnoideális vérzés 
 
III./22.6.3.1. Tanulási cél 
 
A subarachnoideális vérzés (SAV) patofiziológiájának, klinikai lefolyásának és terápiájának valamint ezek 
intenzív terápiás vonatkozásainak megértése. 
 
III./22.6.3.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A téma fontosságát a fiatal populáció és a betegség lehetséges súlyos funkcionális kimenetele támasztják alá. 
A fejezet rövid áttekintést nyújt a subarachnoideális vérzés hátteréről, felismeréséről és ellátásáról 
 
III./22.6.3.3. Bevezetés 
 
Az akut SAV létrejöhet traumás és nem traumás okból. Jelen fejezet a nem traumás, általában aneurysma 
eredetű subarachnoideális vérzéssel foglalkozik. 
Az akut SAV komplex ellátást igénylő neurológiai kórkép, sikeres kezeléséhez sürgősségi ellátók, a 
neurológus, az aneszteziológus/intenzíves és az idegsebész szoros együttműködésére van szükség. 
 
III./22.6.3.4. Patofiziológia, diagnosztika 
 
A SAV általában régóta fennálló artériás értágulatokból származik, melyek előzőleg tünetmentesek vagy 
csupán enyhe, jellegtelen tüneteket okoznak. A progresszívan változó aneurysmák hemodinamikai okok 
miatt elsősorban általában az erek elágazódásánál jönnek létre. Az esetek hátterében 80%-ban ún. saccularis 
aneurysma, 10%-ban arteriosclerotikus eredetű aneurysma 5%-ban AV malformatio, illetve egyéb ritka okok 
állnak. 
Ismert rizikófaktorok: női nem, hipertónia, alkohol, ill. drog használat, dohányzás illetve a családi 
halmozódás. 
Klasszikus esetben a beteg hirtelen, minden korábbinál erősebb, elviselhetetlen fejfájást panaszol, melyet 
hányinger/hányás, vegetatív instabilitás (hipo- vagy hipertonia, tachy- vagy bradycardia) és változatos 
neurológiai tünetek (meningizmus, fotofóbia, változatos fokú tudatzavar, görcs, kettőslátás, stb.) kísérhetnek. 
A diagnózis egyik kulcsa, hogy nem tisztázott, nehezen összeálló tüneti kép esetén gondoljunk a betegség 
lehetőségére. Amint az összes cerebrovascularis megbetegedés esetén, itt is instabil állapotú betegnél a 
diagnosztikus célú vizsgálatok csak az ABCDE szerinti állapotstabilizálással párhuzamosan végezhetőek. A 
legfontosabb vizsgálómódszer a CT illetve az MR angiográfia. Korábban kérdéses esetben lumbálpunkciót 
végeztek, ahol a xantochrom liquor kimutatása igazolta a diagnózist, azonban manapság a képalkotók 
fejlődésével a vizsgálat diagnosztikus értéke jelentősen lecsökkent. 
A betegség súlyosságát leggyakrabban ma is a klasszikus Hunt és Hess-féle beosztással illetve az 
Idegsebészek Világszüvetsége (WFNS) beosztással határozzuk meg. A Hunt és Hess-féle Ez az osztályozás 
jól korrelál a betegség kimenetelével, H&H I. esetén 5%, H&H V. esetén 50-70% a betegség mortalitása. A 
WFNS beosztás a GCS és a motoros deficit súlyossága alapján osztályoz  
 
1.tablazat_3.22.06.03_fejezet_jpg 
felirat: 1. táblázat: a subarachnoideális vérzés Hunt és Hess-féle súlyossági osztályozása (Hnt és Hess 1968) 
 
III./22.6.3.5. Ellátás 
 
A SAV definitív ellátását arra specializálódott centrumokban kell elvégezni. 
Akut SAV esetén a beteg kritikus állapotban van, vagy a gyors progresszió mellett bármikor azzá válhat, 
ezért intenzív osztályon szoros megfigyelésre és agresszív kezelésre van szüksége. Az intenzív terápia célja a 
beteg stabilizálása és tüneti kezelése. A stabilizálást az ABCDE elvei szerint végezzük.  
Mint minden neurointenzíves kórképben, az agy oxigénigényét és metabolizmusát növelő tényezők (láz, 
hiperglikémia, görcsroham, stb.) agresszív kezelése indokolt. 



A specifikus intenzív terápia főbb vonalait a szoros vérnyomáskontroll, az intracranialis nyomás szükség 
szerinti monitorozása, a vazospasmus megelőzése és ezáltal az agyi perfúzió biztosítása  
A szoros vérnyomáskontroll az első időszakban alapvető, mert kezdetben jó állapotú beteg is hamar 
moribunddá válhat rávérzés esetén, melynek előfordulása a vérnyomás függvénye is. Cél a 160/110 Hgmm 
alatti vérnyomás elérése agresszív, szorosan kontrollált antihipertenzív kezeléssel. 
Per os nimodipin alkalmazása javítja a neurológiai kimenetelt, bár ennek pontos mechanizmusa nem 
egyértelmű. 
A subarachnoideális térbe került vérből felszabaduló vazoaktív anyagok súlyos cerebrális vazospazmust 
okoznak jellemzően a 3-14. napon, mely további ischaemiás károsodást okoz és jelentősen rontja a betegség 
kimenetelét. A vazospasmus követése sorozatosan végzett transcranialis Doppler (TCD) vizsgálattal történik. 
A vazospazmus megelőzésére és kezelésére sok centrum az ún. 3H terápiát alkalmazza (hipertónia, 
hipervolémia, hemodilúció), melynek célja az agyszövet megfelelő szöveti perfúziójának fenntartása, bár a 
3H terápia hatékonyságát sokan megkérdőjelezik. 
A kezelés másik kulcspontja az idegsebészeti illetve intervencionális radiológiai ellátás. Korábban elsősorban 
az aneurysma lekilippelését végezték nyitott koponyaműtéttel. Ma amennyiben lehetséges, endovascularis 
intervencionális radiológiai módszerrel mikrospirált helyeznek az aneurysmába. A mikrospirál lokálisan az 
aneurysma betrombotizálását okozza, de továbbra is végeznek hagyományos illetve minimálinvazív 
koponyaműtétet is. A kezelés módszerét a rendelkezésre álló források figyelembevételével egyéni mérlegelés 
után a betegre szabottan kell meghatározni. 
A betegség magas mortalitású és számos szövődménnyel járhat: hydrocephalus, hyponatremia, rávérzés, 
görcsroham, vénás tromboembólia, az aneurysma elhelyezkedésétől és a vérzés fokától függő neurológiai 
maradványtünetek.  
 
Irodalom 
 
Connolly ES et al.: Guidelines for the Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. A Guideline 
for Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association. Stroke 2012;43:1711-1737. 
Singer RJ et al: Treatment of aneurysmal subarachnoideal hemorrhage. UpToDate 2012. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

Mi az a 
cerebroprotekció? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./22.7. Cerebroprotekció 
 
III./22.7.1. Tanulási cél 
 
A fejezet során elsajátítandó célok: 
 - az intrakraniális nyomásemelkedés tüneteinek és kezelésének elsajátítása, 
 - egyéb cerebroprotektív módszerek megismerése. 
 
III./22.7.2. Kompetencia 
 
A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon alkalmazott 
cerebroprotektív szempontok figyelembevételére, cerebroprotektív kezelést igénylő 
esetek felismerésére, a kezelés megértésére és ellenőrzésére, valamint életveszélyes 
esetekben átmeneti megindítására. 

 
III./22.7.3. Bevezetés 
 
A neurológiai intenzív osztályokon kezelt páciensek esetében a cerebrális perfúzió 
visszaállítása és fenntartása meghatározó jelentőségű. Az iszkémiás károsodás 
hátterében nagyon heterogén okok állnak: lehetnek traumás, vazospasztikus, 
gyulladásos, neoplasztikus és más egyéb eredetűek is. Ezek az okok végül 
egységesen cerebrális hipoperfúziót eredményeznek. A központi idegrendszer 
válasza is nagyon hasonló lesz a különböző noxákra: a cerebrális szabályozó 
folyamatok kimerülése után agyödéma, agynyomás fokozódás és adott esetben 
bevérzés alakul ki. Ezért az intenzív terápia során is általános alapelvek 
érvényesülnek. 

A cerebroprotekció lényege, hogy a primer, általában irreverzibilis károsodáson túl 
az iszkémiás (szekunder) károsodást minimalizáljuk. A már károsodott idegszövetet 
nem lehet helyreállítani, tehát a cerebroprotektív kezelés célja a környező, még 
életképes szövetek (penumbra) védelme a szekunder károsodásokkal szemben. A 
cerebroprotektív kezelés minden páciens számára előnyös az iszkémia kiváltó okától 
és kiterjedésétől függetlenül. 

 
III./22.7.4. Általános terápiás  megfontolások 
 
Ajánlott a felsőtestet 25°-30°-ban megemelni, a fejet neutrális helyzetben tartani, 
eltávolítani a nyaki vénákat komprimáló eszközöket, testékszereket, ezáltal 
fokozhatjuk az agyi vénás vér- és likvorkiáramlást, így csökken az intrakraniális 
nyomás (ICP). 

Oxigén adása elengedhetetlen minden páciens esetében. Az intubációra és az invazív 
lélegeztetésre már korán gondolni kell, melyhez megfelelő mélységű szedálás és 
analgézia feltétlenül szükséges, hogy megelőzzük a laringoszkópia, illetve 
lélegeztetés közben köhögés, a géppel való aszinkronitás által kiváltott ICP 
fokozódást. 

A parézis, immobilizáció és alvadási zavarok miatt a betegek tromboembóliás 
szövődményeinek gyakorisága nagyon magas, ezért a trombózisprofilaxist a lehető 
legkorábban el kell kezdeni minden páciens esetében. A trombózisprofilaxis 
szövődményei azonban a neurológiai intenzív osztályokon kiemelt jelentőségűek az 
intrakraniális vérzés fokozott rizikója miatt. 
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III./22.7.5. Az intrakraniális nyomás emelkedésének tünetei 
 
Az ICP folyamatos emelkedésének tünetei gyakran aspecifikusak, a tünetek 
jellegtelenek: fejfájás, hányinger, hányás. Objektív tünetei a pangásos vagy 
hiperémiás papilla és kettős látás. Tarkókötöttség is előfordulhat, amennyiben az 
ICP emelkedését akut intrakraniális térfoglaló folyamat (vérzés) okozza. A Cushing-
triász az emelkedett ICP okozta agytörzsi funkciózavar jele: a légzésszám és az 
SpO2 folyamatos csökkenése, magas szisztolés vérnyomás kialakulása relatíve 
alacsony diasztolés érték mellett, bradikardiával járó ritmuszavar megjelenése. 

 
III./22.7.6. Alapelvek, CPP-irányított kezelés 
 
A cerebralis perfúziós nyomás (CPP) értékét az artériás középnyomás (MAP) és az 
intrakraniális nyomás (ICP) különbsége határozza meg. Fiziológiás értéke 90 
Hgmm, a terápia során arra kell törekedni, hogy értéke 70 Hgmm alá ne csökkenjen. 
A MAP kívánt értéke 70 Hgmm+ICP. 

 
III./22.7.7. Az ICP csökkentésének módszerei 
 
Az ICP-t alapvetően három fiziológiás tényező határozza meg: az agyszövet 
térfogata, az agyi vérátáramlás (CBV) és a likvor mennyisége, köztük 
térfogateltolódás vagy patológiás kompartment jelenléte (pl. vérzés) csak egymás 
kárára és/vagy az intrakranialis nyomás növekedése árán lehetséges (Monroe-Kelly 
elv). Az intrakraniális nyomás csökkentése alapvetően ennek a négy tényezőnek a 
befolyásolásával érhető el. 

Az ellátás során az általános alapelvek szerint járunk el, emellett az ICP 
csökkentésének számos módszere ismert. 

Az agyi anyagcsere csökkentésével mérsékelhető a CBV és ezáltal az ICP, melynek 
az analgoszedáció melett két lehetséges módszere a barbiturátkóma és a kontrollált 
hipotermia. A hipotermiát az idegrendszer generalizált anoxiája/ischemiája című 
fejezetben tárgyaljuk. Barbiturátkóma esetén a cerebrális anyagcserecsökkenést a 
neuronális aktivitás csökkenése kíséri. A dózist egészen addig növeljük, míg az 
EEG-n „burst suppression” nem látható. Az ezen felül adott barbiturát már 
semmilyen előnyös hatással nem rendelkezik. Bár statisztikailag kimutatható, hogy a 
barbiturátok csökkentik az intrakraniális nyomást, mégsem okoznak mortalitás 
csökkenést, vagy a maradandó neurológiai deficit mértékének csökkenését. 

A likvor mennyiségének csökkentésére többféle módszert is ismerünk. Az egyik 
eljárás az oldalkamrába nyomásmérés céljából helyezett katéteren keresztüli 
időszakos likvorlebocsátás. Ezen kívül lumbális likvordrenázst is alkalmazhatunk, 
mely folyamatos likvorlebocsátást és tartós ICP-csökkentést biztosít. Mindkét 
kezelés esetén számolni kell a gyakori infekciós szövődményekkel. 

Az agyödéma csökkentése is ICP csökkenést okoz, melyről bővebben a következő 
bekezdésben olvasható. 

A hiperventiláció a vér és a likvor pH-ját emeli, CO2-tenzióját csökkenti, ezáltal az 
agyi erek vazokonstrikcióját okozza, mely csökkenti az agyi vérvolument (CBV) és 
az ICP-t. Ugyanakkor a CBV csökkenése egyben a vér- és oxigénkínálatot is 
csökkenti, ezáltal növelve az iszkémiás károsodás kockázatát. A legújabb ajánlások 
szerint hiperventilációt csak fenyegető beékelődés esetén alkalmazunk egyéb eszköz 
hiányában és átmenetileg, a páciens és a vérgázértékek szoros monitorozása mellett. 
Minden más esetben a normokapnia a cél. 

Egyéb módszerek hatástalansága, a beteg állapotának súlyosbodása és a kórfolyamat 
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progressziója esetén idegsebészeti beavatkozás válik szükségessé. A sebészi 
dekompresszió egyik leggyakrabban alkalmazott módszere a hemikraniektómia. 

 
III./22.7.8. Agyödéma kezelése 
 
Az agyödéma kezelésében elsővonalbeli szerek az ICP-csökkentő 
ozmodiuretikumok, a mannitol és a glicerin. A 20%-os mannitol dózisa 0,25-1,0 
g/ttkg bólusokban     15-30 perc alatt beadva. Kardiális dekompenzációra hajlamos 
betegeknek csak óvatosan és kis dózisban adható. Nagyobb dózisban illetve 
furosemiddel kombinálva általában fenyegető beékelődéskor használjuk. A 
furosemid 15-20 perccel a mannitol után adva potencírozza a mannitol ICP-
csökkentő hatását. A mannitolt tartósan adva a renális tubuláris nekrózis kockázata 
nagy. 

Hipertóniás sóoldatokat használhatunk mannitol alternatívájaként vagy mannitolra 
nem reagáló ICP-fokozódás kezelésében. A leggyakrabban alkalmazott 7,5%-os 
oldatból 2-4 ml/ttkg adható maximálisan 20 ml/min sebességgel. Ebben az esetben is 
óvatosan alkalmazzuk kardiális dekompenzációra hajlamos betegeknél. 

 
III./22.7.9. Gyógyszeres cerebroprotekció 
 
Gyógyszeres terápiával is igyekeznek védeni az agyat az iszkémiás károsodásoktól, 
azonban kezdetben bíztató vizsgálatok (glukortikoidok; tirilazad (21-aminoszteroid); 
NMDA-receptor angatonisták; indometacin; piracetam; vinpocetin; nimodipin) 
ellenére máig még egyetlen klinikailag bizonyítottan hatásos általános 
cerebroprotektív hatású gyógyszer sem ismert. 
 
III./22.7.10. Szedálás és a cerebroprotekció 
 
A szedálás mélysége meghatározó fontosságú, ezért minden esetben szoros 
monitorozás és dokumentáció szükséges. Az idegrendszeri monitorozás egy külön 
fejezetben olvasható. A neurológiai vizsgálat eredménye befolyásolja leginkább a 
terápiát, melyet egy éber, nem szedált páciens esetében tudunk a legpontosabban 
kivitelezni. Ezért, ha szedálásra van szükség, akkor rövid felezési idejű, aktív 
metabolittal nem rendelkező szereket alkalmazunk, hogy lehetőség legyen rövid 
ébresztésekre a neurológiai vizsgálatok elvégzéséhez. Inhalációs anesztetikumok is 
használhatóak, melyek jó farmakokinetikájuk mellett jó hemodinamikai stabilitással 
illetve a tüdőfunkcióra nézve is pozitív hatással rendelkeznek. A maximálisan egy 
hétig tartó szedálások esetén a propofolt kell előnyben részesíteni. A ketamin 
kontrollált lélegeztetés esetén nem fokozza az intrakraniális nyomást, s mellette 
csökkenthető a katekolaminok és fájdalomcsillapítók mennyisége is.  A 
barbiturátokat hosszú távú szedálásra nem, csak az úgynevezett barbiturátkóma 
kiváltására alkalmazzuk.  

 
III./22.7.11. Görcsök megelőzése 
 
Kedvezőtlen a görcsrohamok fellépése cerebroprotekció szempontjából. A görcsök 
az agy anyagcseréjét háromszorosára fokozzák és a korai posztoperatív fázisban 
artériás vérnyomáselmelkedést okozhatnak, ezáltal növelve az intrakraniális 
utóvérzések előfordulását is. A görcsöket attól függően, hogy az első héten, vagy 
azon túl jelentkeznek, korai és késői görcsöknek nevezzük. A korai poszttraumatikus 
és posztoperatív görcsök megelőzésére antikonvulzív szereket adunk, a késői 
görcsök profilaxisa azonban nem indikált. Ha a profilaxis ellenére is fellépnek 
görcsök, akkor benzodiazepint alkalmazunk és emeljük az antikonvulzív szerek 
dózisát. Posztreszuszcitációs fázisban profilaxis nem szükséges. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
III./22.7.12. Testhőmérséklet, láz szerepe 
 
Az agyi metabolikus aktivitás egyenesen arányos a testhőmérséklettel. 1oC 
testhőmérséklet változás láz illetve hipotermia esetén az agyi metabolizmust (és így 
a szerv oxigénigényét) 6-7 %-al emeli illetve csökkenti, valamint befolyásolja az 
ICP-t. A terápiás hipotermiát részletesen tárgyaltuk a III./22.4. fejezetben. A 
cerebroprotektív ellátás részeként minden lehetséges eszközzel (erélyes 
lázcsillapítás, sz.e külső/belső hűtés, infekciók keresése és kezelése, stb.) el kell 
kerülni a testhőmérséklet emelkedését. 

III./22.7.13. Egyes kórképek speciális terápiája 
 
Purulens meningitisz esetén antibiotikum terápia mellett adott dexamethason javítja 
a túlélést, illetve a n. vestibularis duzzanatát mérsékelve, csökkenti a maradandó 
halláskárosodások kialakulását. 

Agytumorok esetében a lokális vazogén agyödéma csökkentésére is jó hatással 
vannak a szteroidok.  
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III./22.8. Neuroonkológiai betegségek 
 
Tanulási cél 
 
A fejezet során elsajátítandó célok: 

● Megérteni, milyen kórélettani mechanizmusok által idézhetnek elő az 
intracranialis onkológiai folyamatok egy, az életet akutan veszélyeztető 
állapotot. 

● Megismerni az intracranialis nyomásfokozódás jeleit és diagnosztikus 
lehetőségeit. 

● Megismerni az intracranialis nyomásfokozódás sürgősségi és intenzív terápiás 
ellátásának legfontosabb lépéseit. 

 
Bevezetés 
 
A központi idegrendszert érintő onkológiai betegségeknek alapvetően kétféle 
következménye lehet:  

● Térfoglalás által intracranialis nyomásemelkedéshez vezetnek. 
● Komprimálhatják a gerincvelőt, annak minden következményével együtt. 

 
Jelen fejezetben a neuroonkológiai betegségek intracranialis vonzatával foglalkozunk. A 
gerincvelő tumoros kompresszióját részletesen a 3.16. fejezetben tárgyaljuk. 
 
Patofiziológia 
 
A koponyaűrnek, mint zárt térnek az agyi kompartmentek (idegszövet, liquortér és 
intravascularis tér) közötti nyomásviszonyokra gyakorolt hatását a XVIII. század óta 
Monroe-Kellie elvként ismerjük. Az elv abból a tényből indul ki, hogy a felnőtt 
koponya, mint egy szilárd burok, nem képes tágulni, így egyik kompartmentjének 
nyomásemelkedése fiziológiás körülmények között csak a másik kettő nyomásának 
rovására valósulhat meg. Amennyiben a kompenzatórikus mechanizmusok elégtelenné 
válnak, a koponyaűri nyomás emelkedni kezd, és fennáll az agyállomány 
elmozdulásának, végső soron különböző helyekre történő beékelődésének veszélye. 
A koponyaűri nyomás (intracranial pressure, ICP) fokozódásához a különböző 
etiológiájú agyi tumorok számtalan úton vezethetnek, melyek közül a legjelentősebbeket 
az 1. ábra tartalmazza. 
 
[1.ábra] 
 
Tünetek 
 
Normális esetben az ICP nem haladja meg a 15 Hgmm-t. Amennyiben bármilyen oknál 
fogva az ICP átlépi a 20 Hgmm nyomásértéket, aspecifikus tünetek sora jelentkezik, 
melyeket az 1. táblázat részletez. 
 

ICP fokozódás Fenyegető beékelődés   
 Centrális Uncalis Tonsillaris 

diffúz fejfájás csuklás egyoldali n. III 
és n VI. paresis 

centrális 
légzészavar 

hányinger, hányás Cheyne-Stokes légzés ellenoldali, új 
hemitünetek 

végtagokban 
extensios-adductios 
tartás 

kettős látás, közepesen szűk pupillák anisocoria tűhegypupilla 



 
 
 
Az ICP fokozódás 
tünetei nem 
specifikusak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diagnózis sokszor 
már a tünetek és az 
anamnesis alapján is 
felállítható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mindkétoldali n. VI. 
paresis 

mélyülő tudatzavar 
Cushing-triász: 
bradycardia, hypertonia, 
légzésdepresszió 

  

focalis / generalizált 
rohamok    

tarkókötöttség    
1. táblázat     Az ICP fokozódás és a jelentősebb beékelődések klinikuma 
 
Az ICP fokozódásával később megjelennek a beékelődésekre utaló jelek. A különböző 
beékelődés típusokat illetően utalunk a neurológiai tanulmányokra, táblázatunkban a 
három, neuroonkológiai szempontból legfontosabb beékelődéstípus tüneteit soroltuk fel. 
 
Diagnosztika 
 
A terhelő anamnesisen és a fenti klinikai jeleken kívül az alábbi lehetőségek állnak a 
rendelkezésünkre az ICP fokozódás diagnosztikájában: 

1. Képalkotó folyamatok (főleg CT, MR) 
Kórjelzőek lehetnek például a különböző térfoglalások, a körülöttük 
megjelenő oedema, generalizált agyoedemára utaló radiológiai kép, ellapuló 
gyrusok, középvonali áttolódások. Fontos megjegyezni, hogy egy kevésbé 
markáns radiológiai kép nem zárja ki az ICP fokozódás lehetőségét. 

2. Szemészeti vizsgálatok 
a. Szemfenéktükrözés: 

A pangásos papilla képe megerősítheti a gyanúnkat 
b. Szemészeti ultrahang 

Kihasználja, hogy a látóideg burkának átmérője korrelál az ICP-vel. Nem 
alkalmazzuk rutinszerűen. 

c. Szembelnyomásmérés 
A szembelnyomás egyéb okból való eltérései miatt csak abban az esetben 
tekinthető megbízhatónak, ha rendelkezésünkre állnak korábbi adatok is 
a róla. Nem alkalmazzuk rutinszerűen. 

3. Transcranialis Doppler (TCD) 
Az agyi áramlási sebességek méréséből következtet az ICP-re. Nem teljesen 
megbízható eljárás. 

4. ICP mérés 
Bár csak speciális esetben alkalmazzuk, lehetőségünk van az ICP invazív 
mérésére és monitorizálására is. Erre leginkább idegsebészeti intenzív 
osztályokon van szükség, és megvalósulhat intraventriculáris, 
intraparenchymális, subarachnoideális vagy epidurális katéterrel. Előnyük a 
kvantitatív mérési lehetőség ill. bizonyos típusoknál a terápiás 
liquorlebocsátás lehetősége, hátrányuk a bonyolult, magas 
szövődményrátával járó behelyezés, az infekció- és vérzésrizikó. 

  
Terápia 
 
A neuroonkológiai betegségek hosszútávú kezelése minden esetben onkoteam 
(neurológus, idegsebész, onkológus, radiológus) feladata. Akutan emelkedő ICP illetve 
beékelődésveszély esetén azonban olyan azonnali terápiás lépéseket kell tenni, melyek 
célja az életveszély elhárítása és a beteg állapotának stabilizálása. 
 
Az ICP csökkentését és cerebroprotekciót szolgáló főbb konzervatív módszereket a       
2. táblázat tartalmazza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen konzervatív 
módszereket 
alkalmazunk intenzív 
osztályon az ICP 
csökkentésére? 

Teendő Hatásmechanizmus 
A fej 20-30°-os megemelése Biztosítja a megfelelő vénás elfolyást a 

koponyaűrből. 
Normotonia A hypertenzió elkerülése az ICP emelkedést, a 

hypotenzió elkerülése a megfelelő perfúziót hivatott 
biztosítani. 

Invazív légútbiztosítás, gépi 
lélegeztetés kezdése 

Fenntartja az oxigenizációt és széndioxid-elminációt 
a centrális légzésdepresszió állapotában is. 

Enyhe hyperventillatio (paCO2 
csökkentés kb. 30 Hgmm-ig) 

Agyi vazokonstrikció. Hatása két-három nap után 
elmúlik. 

Mannitol (pl. 1g/ttkg 
kezdődózissal, max napi 3-4 
alkalommal) 

Ozmotikus diuretikumként az oedemacsökkentést 
szolgálja. 

Kacsdiuretikumok Segítenek az ozmotikus diuretikum által mobilizált 
folyadék eltávolításában. 

Glükokortikoidok  
(pl. 4x4 mg dexamethason 
naponta) 

A vasogen oedemát csökkentik. 

Szedáció Csökkentik az agyi anyagcserét. 
Lázcsillapítás  
Kontrollált hypothermia  
Antiepileptikus kezelés  
2. táblázat    Az ICP cökkentésének konzervatív módjai 
 
Amennyiben a fenti terápiás erőfeszítések nem hozzák meg a kívánt sikert, 
idegsebészeti keretek között lehetőség nyílik invazívabb lépésekre: 

● Liquorlebocsátás 
Intraventricularis vagy lumbalis drainen keresztül napi 2-3 alkalommal liquort 
bocsáthatunk le 1-2 ml/perc sebességgel addig, míg az ICP 20 Hgmm alá nem 
süllyed. 
Ha hosszútávú lebocsátási lehetőségre van szükség, gyakori a 
ventriculoperitonealis vagy ventriculoatrialis, szelepes shuntök alkalmazása. 
Ezek az általában oldalkamrákból eredő shuntök a liquort a peritoneumra vagy a 
jobb pitvarba vezetik, mikor az ICP elér egy előre beállított, kritikus 
nyomásértéket (pl. 20 Hgmm-t), kinyitván ezáltala shunt szelepét. 

● Decompressiv craniotomia 
Ultimum refugiumként jöhet szóba, idegsebészeti intézményes keretek között..  
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III./22.9.Az idegrendszer autoimmun megbetegedései  
 
III./22.9.1. Tanulási cél 
 
Az idegrendszer autoimmun eredetű megbetegedéseinek intenzív terápiás vonatkozásainak 
megértése. 
 
III./22.9.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A hallgató a fejezet tanulmányozásával képes lesz meghatározni az autoimmun eredetű 
idegrendszeri betegségeknél felismerni az intenzív terápia indikációit és összefoglalni ezen 
betegcsoport intenzív terápiájának főbb vonalait. 
 
III./22.9.3. Bevezetés 
 
Az autoimmun eredetű idegrendszeri megbetegedések patofiziológiai lényege az 
idegrendszer valamely eleme ellen képződő vagy a szervezet által más noxa (pl. fertőzés) 
következtében termelődő és az idegrendszer valamely elemével keresztreagáló antitest 
jelenléte. 
A betegségek felismerése sokszor zavart szenved, az alapos anamnézis és a tünetek helyes 
értékelése valamint a képalkotók által kizárt egyéb betegségek azonban általában biztosítják 
a helyes diagnózis felállítását. 
 
III./22.9.4. Neuromuszkuláris betegségek során a légzés monitorozása és a 
légzési elégtelenség diagnosztizálása és terápiája. 
 
Izomgyengeség részeként érintettek lehetnek a garatizmok (nyelészavar, bulbáris tünetek) 
és a légzőizmok is. 
A légút veszélyeztetettségének tünetei: nyelészavar, intermittáló aspiráció, köpetürítési 
képtelenség, elkent beszéd, testhelyzetfüggő légúti elzáródás. A légutak véfelmének 
képtelensége/veszélyeztetettsége esetén eszközös légútbiztosítás (intubáció/ tracheostomia) 
indokolt az aspiráció megelőzése céljából. A légzőizmok gyengesége kialakulhat 
ascendálóan (ekkor a rekesz működése gyakran megmaradhat) vagy diffúzan (ekkor a 
rekesz működése is gyengül és azonnal manifeszt légzési elégtelenség alakul ki). 
Manifeszt légzési elégtelenség kialakulása előtt már észlelhető a vitálkapacitás és 
maximális inspiratoriksu erő (NIF) csökkenése. A vérgáz értékek később jeleznek 
(hiperkapnia előbb jelentkezik, mint a hipoxia). A vitálkapacitást Wright féle spirométerrel 
tudjuk mérni. A beteget intubálni és lélegeztetni kell, ha légútját nem tudja védeni, 
vitálkapacitása <15ml/kg, paradox légzés jeleit észleljük vagy manifeszt légzési 
elégtelenség klinikai tüneteit vagy vérgáz értékeit mutatja. 
 
III./22.9.5. Guillain-Barré-(Strohl) szindróma (GBS) 
 
A GBS a leggyakrabban előforduló, likvor-sejt disszociációval járó akut areflexiás 
paralízis, a tünetek kialakulását tekintve ascendáló polyneuropathia, melyet 1916-ban írtak 
le először. Napjainkban az USA-ban előfordulása 1-2/100 000, gyakorisága növekszik, férfi 
túlsúllyal fordul elő. A betegség prognózisa a közhiedelemmel ellentétben gyakran nem 
kedvező, a betegek 20%-a csak súlyos neurológiai maradványtünetekkel gyógyul, 5%-uk 
meghal. 
A beteg kórelőzményében általában a közelmúltban (2-4 hét) lezajlott felső légúti infekció 
vagy hasmenés szerepel, kórokozóként 30%-ban Campylobacter jejuni, 10%-ban 
cytomegalovirus igazolható. Néhány esetben megelőző védőoltás (pl. influenza ellen) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myasthenia 
gravis 
 
 
 
 
 

kóroki szerepét is feltételezik. 
A kórkép lényege a perifériás idegek és a gerincvelői gyökök autoimmun eredetű, az 
idegvezetés jelentős romlásával járó szegmentális demyelinizációja illetve axonvesztése. 
Az autoimmun reakciót a perifériás idegeken található gangliozidok (GM1, GD1a) ellen 
termelődő IgG típusú autoantitestek okozzák. Patomechanizmusként felmerül, hogy a 
megelőző fertőzések során termelődő antitestek molekuláris mimikri következtében 
reagálnak a gangliozidokkal. 
A GBS-nek több típusa van az érintett idegrendszeri struktúrák szerint: 
 

● akut gyulladásos demielinizációval járó polineuropathia (AIDP) 
● akut axonális motoros polineuropathina (AMAN) 
● akut motoros és szenzoros axonális polineuropathia (AMSAN) 
● Miller-Fischer variáns (agyidegérintettség) MFS) 

 
A tünetek közül kiemelendő a néhány óra vagy napok alatt szimmetrikusan kialakuló 
ascendáló alsó végtagi paralysis, de gyakran jelentkezik zsibbadás, paresthesia, gyengeség, 
végtagfájdalom is. Jellemző a hipo- v. areflexia. 
Fizikális vizsgálattal neuromuszkuláris tüneteket (izomgyengeség/bénulás; paresztézia; 
csökkent/hiányzó mélyreflexek) vegetatív tüneteket (pulzus, vérnyomás, hőmérséklet 
ingadozása, vizeletretenció) légzészavar jeleit (rekeszi légzés, has/mellkas paradoxia 
megjelenése); bulbáris érintettség esetén aspiráció) észlelhetjük. A légzés megítéléséhez és 
a lélegeztetés indikációjának felállításához lásd a III./22.9.4. részt fentebb.  
A likvor típusos esetben, a tünetek kezdete után néhány nappal a jellegzetes sejt-fehérje 
disszociációt mutatja (normál cukor és sejtszám, emelkedett fehérje). Diagnosztikus 
jelentőségű az ENG és EMG vizsgálat.  
A differenciáldiagnosztika során az egyéb eredetű polyneurpathiákat (hypokalaemia, 
gerinckörnyéki tumor, intracranialis kórképek, toxinok hatása, stb.) ki kell zárni, ebben 
fontos szerepe van a megfelelő képalkotó vizsgálatoknak (CT, MRI) illetve az 
elektrofiziológiai vizsgálatoknak (ENG, EMG). 
A tünetek az első jelektől kezdve jellemzően még 2-4 hétig romolhatnak. 
A beteget a légzés érintettsége esetén intenzív osztályon kell megfigyelni és kezelni. 
Lehetőleg már a légzési szövődmények (aspiráció, manifeszt légzési elégtelenség) 
kialakulása előtt a beteget intubálni kell és a gépi lélegeztetést kell kezdeni. A várhatóan 
elhúzódó légzéstámogatási igény miatt korai tracheostomia javasolt. A vegetatív instabilitás 
miatt szoros monitorizálás indokolt, bradycardia miatt ideiglenes pacemaker beültetésére 
lehet szükség. Ulcus és tromboprofilaxis indokolt és szükséges.  
Specifikus terápiaként 2-5 alkalommal (naponta-másnaponta végzett) plazmaferezis illetve 
nagy dózisú iv. immunglobulin javíthatja a tüneteket.  
A gyakran elhúzódó intenzív osztályos kezelés után még hosszú rehabilitáció szükséges. 
 
III./22.9.6. Myasthenia gravis 
 
A myasthenia gravis (MG)a neurotranszmisszió leggyakrabban előforduló betegsége, de 
összességében mégis ritka (15-20/100 000 illetve évente 1-2/100000 új eset) autoimmun 
betegség. 
Patofiziológiai lényege az esetek 80-90%-ában neuromuszkuláris junkcióban a 
posztszinaptikus nikotinerg acetil-kolin receptor (AChR) ellen termelődő specifikus 
antitest, mely gátolja az ingerületáttevődést a neuromuszkuláris junkcióban, azonban 
néhány esetben más autoantitest (MuSK) mutatható ki, vagy egyáltalán nem mutatható ki 
antitest. Fontos szerepük van a T sejteknek. 
Tünetek akkor jönnek létre, ha a receptorok 25-30%-át elfoglalja az antitest. Mivel a 
szívizomban és a simaizmokban más az AChR struktúrája, ezért ezek nem érintettek. 
Jellemzően a fiatal felnőtt nők betegsége (leggyakrabban a 20-40 éves kor között), de 
bármely életkorban előfordulhat. Hátterében 60-70%-ban thymus persistens (hyperplasia), 
10-12%-ban thymoma mutatható ki, mely sebészi megoldásával a betegség meggyógyulhat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinikailag jellemző, hogy ebben a betegségben tisztán motoros tünetek vannak, szenzoros 
tünetek egyáltalán nem lépnek fel, a motoros tünetek az adott izomcsoport használatával 
fokozódnak (kifáradás). A tüneteket provokáló további tényezők a fertőzések illetve a 
neuromuszkuláris junkció működését befolyásoló gyógyszerek. Jellegzetes tünetek a ptózis, 
a kettőslátás, az elsímult arc és a nyelészavar, valamint a nasalis beszéd. A proximális 
izmok gyengesége, a nehezített köhögés illetve légzés ventilációs majd oxigenizációs 
zavarhoz vezethet. 
A tüneteket provokálhatják egyes antibiotikumok (pl. aminoglikozidok, szulfonamidok, 
stb.), antimaláriás szerek, egyes keringésre ható szerek (pl. chihidin, verpamil, egyes béta 
blokkolók), lítium, izomlazítók (pl. Mydeton, stb.), az anesztéziában használatos 
izomrelaxánsok, stb. A sor sokáig folytatható, myastheniás beteg esetén egyesével utána 
kell nézni a használt gyógyszereknek. 
A betegség diagnózisa az anamnézisen, a Tensilon teszten, az AChR ellenes antitestek 
kimutatásán, a típusos EMG-n és a képalkotókkal (CT/MRI) igazolt thymus perzistens vagy 
thymoma kimutatásán alapul. 
A Tensilon-teszt során monitorozás mellett rövid hatású kolinészteráz gátlót (2 mg 
Tensilon (edrophonium) iv.) adunk a betegnek, melynek hatására a ptosis illetve az izomerő 
javul. A dózis ismételhető 10 mg összdózisig. A teszt MG esetén kb. 90%-ban pozitív. Az 
esetleg fellépő kolinerg tünetek kivédésére atropint készenlétben kell tartani. 
Akutan rosszabbodó tünetek esetén el kell különíteni az ún. myastheniás (túl kevés terápiás 
gyógyszerhatás) és kolinerg (túl sok terápiás gyógyszerhatás) kríziseket (lásd    1. ábra). 
Légzési elégtelenség, aspiráció, penumonia mindkét esetben felléphet, bár myastheniás 
krízis esetén gyakoribb. 
 
3_22_9 – 1- tablazat 
felirat: 1. Táblázat. A myatheniás ás a kolinerg krízis elkülönítése 
 
A betegség krónikus terápiáját általában a pyridostigmin (Mestinon) és a provokáló 
tényezők elkerülése képezi. Akut krízis esetén a krízis fejtájának meghatározása mellett 
fontos az aspecifikus szupportív kezelés. A beteget ABCDE szerint stabilizálni kell. 
Nyelészavar esetén fontos a légútbiztosítás. A légzés megítéléséhez és a lélegeztetés 
indikációjának felállításához lásd a III./22.9.4. részt fentebb. 
Kolinerg krízis esetén a szupportív intenzív terápián túl a gyógyszer átmeneti elhagyása 
vagy dózisának csökkentése, illetve atropin jön szóba. 
A myastheniás krízis terápiájában fontos elem a kolinészterázgátló (pyridostigmin) 
alkalmazása, vagy a dózis szükség szerinti növelése, a megfelelő immunszupresszió 
(szteroid, immunszupresszív szerek), az intravénás immunglobulin, illetve az antitestek 
eltávolítására a plazmaferezis. Fontos a szövődmények megelőzése és kezelése 
(thromboprofilaxis, szepszis illetve pneumonia kezelése, stb.). 
 
III./22.9.7. Lambert-Eaton szindróma 
 
Differenciáldiagnosztikai szempontból fontos betegség, mely az esetek 40%-ában 
malignitáshoz (elsősorban kissejtes tüdőrákhoz) kapcsolódik. Típusosan a késői 
felnőttkorban jelentkezik lassan kialakuló izomgyengeséggel, mely nemegyszer megelőzi a 
tumor klinikai manifesztálódását. Oka a preszinaptikus véglemezek feszültségfüggő ca 
csatornái ellenes antitest termelődése. A harátcsíkolt izmokban az acetil-kolin 
felszabadulása csökken.  
Klinikailag az alsó végtagok proximális részében alakul ki először izomgyengeség, mely 
járászavart okozhat, száraz nyálkahártya, enyhe bulbáris tünetek kísérhetik. Manifeszt 
légzési elégtelenség ritkán alakul ki. Az izomgyengeség kivizsgálása során a Tensiolon 
próba jelzetten pozitív lehet, mely kezdetben sokszor félreviszi a diagnosztikus 
gondolkodást és myasthenia gravisnak tartják az állapotot. A betegség terápiája kizárólag 
tüneti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sclerosis 
multiplex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irodalom 
 

III./22.9.8. Sclerosis multiplex (SM) 
 
Az SM (sclerosis multiplex, disszeminált sclerosis, encephalomyelitis disseminata, stb.) a 
myelinhüvely autoimmun gyulladásos betegsége, mely változatos tünetekkel járó 
demielinizációhoz, hegképződéshez vezet az axonok körül az agyban és a gerincvelőben. 
Előfordulásában női dominancia észlelhető. 
Kialakulásában felmerülnek familiáris és környezeti tényezőkön és az autoimmun eredeten 
túl fertőzések is. 
A progresszív betegség shubokban (relapszus) zajlik, melyek között a beteg ritkán lehet 
tünetmentes is. Igen változatos, döntően neurológiai tünetekkel járhat (hipesztézia, 
spazmus, gyengeség, inkontinencia, stb.). A betegség részleteit illetően utalunk a 
neurológiai tankönyvekre, kézikönyvekre, de kiemelendő a látóideg érintettsége. 
Specifikus terápiája nem ismert. Akut shub esetén intravénás szteroid illetve esetleg 
plasmapheresis jöhet szóba. A betegség tüneteinek (elsősorban a relabáló-remittáló 
formára) visszatérő intermittáló formára) modifikálására számos készítmény van 
forgalomban (interferon, egyes citosztatikumok, stb.). 
A GBS-nél lényegesen gyakrabban fordul elő, viszont intenzív osztályos felvétel 
indikációját önmagában ritkán. képez, csak szövődmények (aspiráció, pneumónia, stb.) 
esetén. 
 
Irodalom 
 
Yuki N, Hartung HP: Guillain-Barré syndrome. N Eng J Med 2012;366:2294-2304. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.10. Neuromuscularis megbetegedések intenzív kezelése 
 
III./22.10.1. Tanulási cél 
 
Az intenzív terápiát igénylő, a III./22.9. részben nem tárgyalt fontosabb neuromuscularis betegségeinek 
áttekintése. 
 
III./22.10.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A hallgató a fejezet tanulmányozásával megérti a critical illness myopathia és polyneuropathia jelentőségét, 
megelőzésének, diagnosztikájának és terápiájának főbb jellegzetességit. 
 
III./22.10.3. Intenzív osztályos kezelése során kialakuló izomgyengeség (critical illness 
polyneuropathy – CIP;  
critical illness myopathy – CIM) 
 
Az intenzív osztályon kialakuló izomgyengeség illetve polyneuropathia modern betegség, első leírása 1984-
ből, Boltontól származik. A tartós lélegeztetés, a kritikus állapot következtében számos esetben észleljük 
izomgyengeség, akár tetraplégia kialakulását, mely jó pulmonális státusz mellett is lehetetlenné teszi a gépről 
való leszoktatást. 
A betegek kórelőzményében izombetegség, krónikus idegrendszeri betegség általában nincs, csupán a jelen 
állapotot közvetlenül megelőző sokszervi elégtelenség, tartós intenzív terápia elhúzódó lélegeztetés szerepel 
Jellemző, hogy az agyidegek általában nem érintettek. 
CÍM/CIP esetében számos tényező egyenkénti vagy együttes hatása éri a perifériás ideget, a nauromuscularis 
junctiót és az izmot. (Mikorcirkulációs elégtelenség okozta nutritív ellátási zavar hatása az idegre és az 
izmokra; szepszis okozta mediátorfelszabadulás; elhúzódó neuromuszkuláris blokkoló használat hatása a 
neuromuszkuláris junkcióra; szteroidok okozta direkt myopathia; denervációs myopathia, izomatrophia; 
izomnekrózis.) 
A kivizsgálás egyrészt nehéz a gépfüggő, sokszor gyógyszerhatás alatt álló, csökkent kooperációjú, súlyosan 
izomgyenge betegeken. Az eszközös vizsgálatok közül ki kell emelni a laborvizsgálatokat (melyek 
kizárhatnak vagy alátámaszthatnak rhabdomyolysist, izomnecrosist) a központi idegrendszeri képalkotókat, 
melyek segítenek kizárni addig fel nem fedezett intracranialis vagy intraspinális elváltozásokat, az 
elektrofiziológiai vizsgálatokat, melyekkel elkülöníthető az idegi és az izomeredet, illetve szükség esetén az 
izom és/vagy idegbiopszia. 
 
III./22.10.4. Critical illness (poly)neuropathia (CIP, CIN) 
 
Sokszervi elégtelenséggel (MOF) szövődött súlyos szepszishez, jelentős illetve elhúzódó gyulladásos 
valászreakcióhoz (SIRS) tartós gépi lélegeztetéshez kapcsolódik. Az intenzív osztályon tartósan kezelt 
betegek 60-80%-ában felléphet. Bár szoros obszervációval kezdeti jelei már korán kimutathatóak lennének, 
azonban valójában a kezelés későbbi szakaszában, az alapbetegség rendeződése kapcsán kerül inkább 
felismerésre. 
Neurológiai szempontból hypo-/areflexia, diffúz motoros és szenzoros deficit észlelhető. Az 
elektrofiziológiai vizsgálat diffúz axonális szenzomotoros neuropátiát igazol. 
Pontos patomechanizmusa nem ismert, a MOF/SIRS/szepszis-hez kapcsolódó mediátorfelszabadulás, 
bioenergetikai (mitochondrialis illetve nutritív) elégtelenség, katabolizmus valamint gyógyszerek hatása 
szerepelhet kórokként. Ma lényegében a szeptikus sokszervi elégtelenség perifériás idegrendszeri 
manifesztációjának tartható. Specifikus terápiája nem ismert, kezelése kizárólag szupportív. Kialakulásában 
szerepet játszhatnak a súlyos metabolikus kisiklások, ezért a szorosabb metabolikus kontroll (pl. 
vércukorszint) segíthet a megelőzősében. Gyakran hónapokig tartó intenzív osztályos gyógykezelés, 
lélegeztetés mellett javul, de számos esetben csak neurológiai maradványtünetekkel gyógyul. 
 



III./22.10.5. Critical illness myopathia (CIM) 
 
A CIM hátterében a CIP-nél említettek (elhúzódó SIRS/MOF mellett (szeptikus myopathia) szerepet játszik a 
betegek nem megfelelő táplálása miatti izomtömeg vesztés is (cachecticus myopathia). 
A kórállapot szempontjából legveszélyeztetettebb betegcsoport a status asthmaticus illetve súlyos COPD 
exacerbáció miatt gépre került és elhúzódóan lélegeztetett, szteroid terápiában részesülő beteg. 
Cachecticus myopathia esetén a fokozott katabolikus hatás és az esetleges inadekvát táplálás (bár adekvát 
táplálás esetén is létrejöhet a kórkép – lásd szeptikus myopathia) esetén normál EMG és CK leletek mellett a 
háttérben elsősorban izomatrophia áll. 
Szeptikus myopahtia esetén a fentieken túl valamilyen fokú izomnecrosis is fellép, melyet a 
laboreredmények és az elektrofiziológiai vizsgálatok is alátámaszthatnak. 
A myopathia kialakulásában fontos szerepük van a gyógyszereknek, különösen a szteroidok és az 
izomrelaxánsok használatának. A tisztán gyógyszer indukálta esetek talán jobb prognózisúak (hiszen a 
pozitív szövettani lelet ellenére direkt izomkárosodásról van szó), de igen lefolyásuk elhúzódó, a 
regenerációs idő igen hosszú. 
 
III./22.10.6. Amiotrophiás lateral sclerosis (ALS) 
 
Az ALS ismeretlen etiológiájú, az 5-6. évtizedben jelentkező, elsősorban férfiakat érintő megbetegedés. 
Lényege a felső és alsó motoneuron degenerációja. 
A betegség kiváltó oka nem ismert, familiáris halmozódás esetén 21%-ban a szuperoxid dizmutáz (SOD1) 
gén mutációja igazolható. 
A betegség lassan, fokálisan kezdődik, izomgyengeség és az érintett izmokban atrophia jelentkezik, melyet 
fájdalom és paresztézia, gyakran beszéd, nyelés és légzészavar kísér. A tünetek utalnak a motoneuron 
érintettség magasságára: 
 

● aszimmetrikus, disztális, tisztán motoros neuropátia; 
● atrophia, fasciculatio, hiporeflexia (alsó motoneuron); 
● spaszticitás, hiperreflexia (felső motoneuron). 

 
A betegség diagnózisát az elektrofiziológiai vizsgálat (ENG/EMG) biztosítja. 
A betegségnek definitív terápiája nem ismert, riluzol alkalmazása a progressziót lassíthatja. További terápiája 
tüneti, szupportív. 
Amennyiben a légzőizmok érintettek, a beteg intenzív osztályos kezelést igényel. A várható a fatális 
kimenetel interkurrens betegséghez, szövődményhez (szepszis, tromboembólia, stb.) kapcsolódik. A betegek 
tudata jellemzően nem érintett, azonban az esetek 5%-ában frontotemporalis demencia észlelhető.  
A lélegeztetőgépre került betegek általában életük végéig gépfüggőek maradnak, nem egyszer több évig 
élnek gépi lélegeztetés mellett intenzív osztályon, illetve alkalmas körülmények esetén krónikus lélegeztetési 
osztályon vagy amennyiben megoldható, akkor akár otthonukban is. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III./22.11. Egyéb neurológiai megbetegedések az intenzív osztályon 
 
III./22.11.1. Tanulási cél 
 
Néhány intenzív terápiából fontos, a könyv más részein nem tárgyalt betegség megismerése. 
 
III./22.11.2. Hallgatói kompetenciák 
 
A tárgyalt betegségek rövid áttekintés lehetőséget nyújt ezek diagnosztikájának, és intenzív terápiájának 
megismerésére. 
 
III./22.11.3. Bevezetés 
 
A neurointenzíves fejezethez tartozik a III./3.10.4. fejezetben tárgyalt központi idegrendszeri fertőzések. 
Jelen fejezetben röviden áttekintjük az ADEM (akut disszeminált encephalomyelitis) intenzív terápiás 
szempontjait. 
A htromboembóliás betegségek közül itt tárgyaljuk a sinus thrombosist, az agy vénás trombotikus 
betegségét. 
A neurolepticus malignus szindróma (NMS) a IV./6.6.3. fejezetben került ismertetésre. 
Számos nem intenzíves kísérőbetegség okozhat speciális megfontolásokat, komplikációkat az intenzív 
terápia során (pl. Parkinson beteg tüneteinek változása az intenzív terápiában használt szerek központi 
idegrendszeri hatásai miatt, stroke-on átesett beteg későbbi, más indikációjú intenzív osztályos kezelésének 
speciális szempontjai, stb.) de ezek meghaladják a jelen könyv kereteit. 
 
III./22.11.4. Akut disszeminált encephalomyelitis (ADEM) 
 
Az ADEM általában oltás vagy fertőzés után a termelt autoantitest myelinnel történő keresztreakciója 
következtében jön létre. 
A betegség elsősorban gyermekeket és fiatal felnőtteket érint. 
Klinikailag láz, fejfájás, tarkókötöttség, letargia, tudatzavar, görcsrohamok illetve egyéb disszeminált 
neurológia góctünetek jellemzik. 
A diagnózist az anamnézis és az állapotstabilizációt (ABCDE) követő koponya MRI alapján lehet felállítani. 
Az MRI periventricularis gyulladást és demyelinizációt, illetve súlyos esetben akut haemorrhagiás 
leukoencephalitist ábrázol. 
Terápiája tüneti (ABCDE szerint stabilizáció, gépi lélegeztetés, illetve az immunológiai eredet miatt iv. 
szteroid, immunglobulin esetleg plazmaferezis. 
A betegség jelentős mortalitással és hosszú távú morbiditással jár. 
 
III./22.11.5. Sinus thrombosis 
 
Az agy vénás oldali vaszkuláris betegségeinek intracranialis formája a sinusokat illetve a felszíni 
nagyvénákat érintő trombózis. Ismert rizikótényezők mellett ismeretlen okból lép fel. A rizikótényezőkból 
kiemelendők a szisztémásan fokozott véralvadékonysággal járó állapotok (malignus begtegségek, 
kongenitális vagy szerzett thrombophiliák, terhesség, fogamzásgátlók alkalmazása, dohányzás, izomerősítő 
szerek használata) illetve a lokális gyulladásos folyamatok (sinusitis, mastoiditis, stb.) A betegség gyakran 
általában fiatal, önmagukat egészségesnek tudó, egyéb ismert betegségtől mentes egyénekben lép fel. 
Gyakran atípusos tünetekkel jelentkezik (fejfájás, szédülés, különböző fokú tudatzavar, generalizált illetve 
szekunder generalizálódó görcsroham, meningizmus, láz, stb.).  
A diagnózisra aspecifikus tünetek, a nem összeálló klinikai esetén különösen gondolni kell. A diagnózist 
koponya MR angiográfiával bizonyítandó, de a képalkotó vizsgálat előtt, - mint minden más kritikus állapotú 
beteg esetén – itt is a beteg vitális paramétereit ABCDE szerint stabilizálni kell. 
Specifikus terápiaként teljes dózisú antikoaguláns terápiát kell indítani (iv. heparin, vagy LMWH). 



Intervencionális radiológiai illetve és idegsebészeti terápia kísérletek jelenleg válogatott esetekben és csak 
rescue-ként alkalmazottak. 
A betegség hosszú lefolyású, elhúzódó szupportív intenzív terápiát (hetekig tartó gépi lélegeztetést, stb.) 
igényel, mely során számos szövődmény (agyoedema, intracranialis nyomásemelkedés, görcs, pneumónia, 
mélyvénás trombózis, tüdőembólia, stb.) lép fel. Ezeket lehetőség szerint megelőzni illetve kezelni kell. Az 
intenzív terápiás időszak után elhúzódó rehabilitáció után is gyakran maradnak neurológiai tünetek. 
A későbbiekben a hosszú távú antikoaguláns kezelésről a hemosztázis vizsgálatok alapján kell dönteni. 
 
Irodalom 
 
Liptai Z et al: Akut disszeminált encephalomyelitis gyermekkorban. Ideggyogy Sz 2009;62:244-254. 
Saposnik G et al.: Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis. Stroke 2011;42:1158-1192. 
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III./22.12. Mentalis dysfunctio az intenzív osztályon: postoperatív kognitív zavar 
 
A tananyag célja a posztoperatív kognitív diszfunkció (POCD) lehetséges etiológiai tényezőinek ismertetése.
 
A fejezet elsajátításával a tanuló megismeri a műtéti stressz és az anesztetikumok komplex hatását az agyra, mely egyik 
következménye lehet a POCD. 

Bevezetés 
Az altatószerek célszerve az agy. Optimális esetben hatásukat csak a műtéti érzéstelenítés idejére fejtik ki. A szervezetből 
való eliminációjuk után kívánatos, hogy a beteg agyműködése gyorsan és teljes mértékben a műtét előtti állapotnak 
megfelelően álljon helyre. Valójában azonban az agy kifejezetten sérülékenynek tűnik a műtéti és anesztéziai beavatkozások 
hatásaival szemben. Ez különösen igaz gyermek és idős életkorban. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy anesztéziát 
követően elhúzódó vagy akár maradandó agyi működészavar is kialakulhat. Ennek egyik manifesztációja a kognitív 
diszfunkció lehet, amelynek kialakulása régóta ismert pl. motoros szívműtétet követően.  
A kognitív működés fogalma: olyan folyamatok összessége, amely a percepció, memória és informáci
egyént képessé teszi új tudás megszerzésére, problémamegoldásra és a jövő tervezésére. Más szóval a figyelem, az észlelés, 
az emlékezet és a gondolkodás révén megvalósuló tudatos magatartás. 
A posztoperatív kognitív diszfunkció ezen magatartás működőképességének csökkenését jelenti a műtét utáni időszakban, 
mely több hétig akár hónapig is eltarthat. Etiológiája multifaktoriális: magában foglalja a metabolikus zavarokat (iszkémia, 
hipoxia), toxikus gyógyszerhatást, gyulladásos válaszreakciót, fájdalmat, preoperatív státuszt. Fontos elkülöníteni más 
kognitív változással járó állapotoktól, mint pl. a delírium (III./21.1.). 

Módszertani problémák 

A POCD kimutatására neuropszichológiai (NP) teszteket használnak, amelyekkel kapcsolatban számos
Ennek részletes tárgyalása meghaladja a jegyzet kereteit. Annyit azonban látni kell, hogy az egyes kognitív elemek 
(memória, figyelem, stb.) különféle tesztekkel vizsgálhatók, ezért tesztek sorozatával mérik fel a beteg állapotát. A ko
funkció olykor kis változásának kimutatásához szenzitív vizsgálómódszerre van szükség, és az adott betegnél a műtét előtt 
és után is el kell végezni. Ennek körülményei, időzítése, a beteg állapota befolyásolhatja az eredményt. Meg kell határozni, 
hogy milyen eltérés detektálása esetén állapítható meg POCD. A különböző vizsgálatokban leírt ilyen módszerek azonban 
nem egységesek.  

Kulcsszavak: kognitív diszfunkció, posztoperatív, motoros szívműtét 

Tanulási időszükséglet:  1 óra 
 
Szívsebészeti műtétet követő POCD 

Egyes leírások szerint a motoros szívműtéteket követően a POCD incidenciája az első posztoperatív héten 50
után 30-50%, és 1 év elteltével is 20% körüli lehet. Kialakulásának okaként számos tényezőt felelőssé tettek. A 
legfontosabbnak az agy mikroembolizációja (átmérő < 200 µm) kapcsán bekövetkező iszkémia tűnik. Létrejöhet 
kardiopulmonális bypass (CPB) alkalmazása során, amikor mikropartikulumok (plakk, trombocita aggregátum, zsír stb.) 
vagy levegő juthat az agyi erekbe. Az a. cerebri media áramlását folyamatos transzkraniális Doppler vizsgálattal nézve, az 
intraoperatív elváltozások igazolhatóak voltak. A szívmotoron töltött idő hossza, az oxigenátor típusa, artériás filter 
használata és az aorta kanülálás módja befolyásolhatja az agyi keringésbe kerülő mikroembólusok mennyiségét. További 
fontos tényező lehet az inflammatórikus válaszreakció (SIRS) kialakulása, amely igen kifejezett az extrakorporális keringés 
alkalmazása során. A POCD megelőzésében ezért előnyös lehet a szívmotor mellőzése, amennyiben lehetőség van rá (lsd. 
off-pump CABG). Ha CPB alkalmazására kerül sor a műtét során, akkor azt a IV./7.16. fejezetben leírtaknak megfelelően 
kell végezni. 
 
Nem szívsebészeti műtétet követő POCD 

Előfordulása az ISPOCD tanulmány szerint idős betegekben a posztoperatív első héten 25,8 %, 3 hónap után pedig 9,9%. 
Rizikótényezők: idős kor, anesztézia hossza, légzési komplikációk, fertőzéses szövődmény, reoperáció, képzettség, műtéti 
terhelés.  
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A POCD kialakulásában az altatószerek potenciális káros hatásainak szerepét feltételezve azt gondoljuk, hogy a regionális 
érzéstelenítés kisebb rizikót jelenthet, ezt azonban még egyértelműen igazolni nem sikerült. 

 A multifaktoriális etiológia lehetséges részei: 
● Iszkémia: hipotenzió vagy embolizáció okozhatja.   
● Gyógyszerek: számos anesztetikumról (pl. izoflurán, N2O, ketamin, midazolam stb.) kimutatták, hogy potenciálisan 

neurotoxikusak. Sok esetben apoptózist indukálhatnak. Másrészt az agyi receptorműködés bef
károsíthatnak. Pl. patkányban a pentobarbitál csökkentette az agy nikotinos Ach-R kolinerg kötését.

● Endokrin rendszer: műtéti stressz aktiválja a hipothalamusz-hipofízis-mellékvese rendszert. Ismert, hogy a kognitív 
károsodás magas glükokortikoid szinttel járhat, illetve a kortizolról igazolható volt, hogy toxikus lehet bizonyos 
idegsejtekre. 

● Gyulladásos válaszreakció: a citokinek nagy mértékben befolyásolhatják az agy működését. 
● Genetikai tényezők 

Ajánlott irodalom  
1. Miller RD et al: Miller’s Anesthesia, 7th edition, Churchil Livingstone, Elsevier Inc., 2010.  
2. Morgan GE et al: Clinical Anesthesiology, 4th edition, Lange, 2006 
3. Rasmussen LS: Defining postoperative cognitive dysfunction. Eur J  Anaesth 1998; 15: 761-
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1. Möller IT et al: Long-term postoperative cognitive dysfunction in the elderly: ISPOCD 1 study. 
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3. Hanning CD et al: Effects of repeated anaesthesia on central cholinergic function in the rat cerebral cortex. 

Anaesth 2003; 20: 93-7 
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III./22.13. Az agyhalál megítélése 
 
A fejezet célja, hogy a tanuló ismerje az agyhalál fogalmát, annak elkülönítését a biológiai 
haláltól. Megismerje megállapításának módját, és a teendőket agyhalál megállapításakor.  

 
A fejezet elsajátításával a hallgató megismeri az agyhalál fogalmát, megállapításának 
módját, és annak transzplantációhoz kapcsolt célját. 
 
Bevezetés, történeti háttér 

Az élet fogalmának, kezdetének és végének meghatározása minden emberi civilizáció 
központi kérdése volt. Az emberi élet minden esetben halállal végződik. Az univerzalitás és 
elkerülhetetlenség ezért a halálhoz szorosan kötődő fogalmak. A történelem folyamán az élet 
legfontosabb ismérvei a keringés és légzés voltak, ezek megszűnésekor állapították meg a 
halál beálltát. Az ókori görög orvoslás a szívműködésre, míg a középkori keresztény kultúra 
a légzésre (nb. az utolsó légzéssel a lélek távozik a testből) helyezte a hangsúlyt. Mindkét 
kultúra közös vonása volt azonban, hogy a halál megállapítása ekkor még nem számított 
orvosi feladatnak. A XVIII. században jelentős áttörés következett be a halálközeli állapotok 
kezelésében: pl. vízbe fúlt embereket sikerrel lélegeztettek mesterségesen, valamint 
megfigyelték, hogy kivégzett emberek szíve tovább verhet. A halál meghatározásának 
bizonytalanságai jelentős aggodalmat keltettek az emberek körében elsősorban az élve 
eltemettetéstől való félelem miatt. Mindezek okán a XIX. század második felére a halál 
megállapítása orvosi hatáskör alá került, szabályai pedig jelentősen pontosabbakká váltak, 
többek között szükségessé vált a holtest bizonyos ideig tartó megfigyelése.  
A halál beálltának egzakt meghatározására az újraélesztés XX. századi széleskörű 
bevezetése után került sor. Ekkor vált ugyanis nyilvánvalóvá, hogy a keringés- és 
légzésleállás után még bizonyos idő rendelkezésre áll a visszafordíthatatlan károsodás 
bekövetkeztéig. Elkülönült egymástól a klinikai és biológiai halál fogalma is. A halál 
meghatározásának további pontosítása a szervtranszplantáció gyakorlatának széleskörű 
elterjedésével kapcsolatos. Ekkor honosodott meg az agyhalál fogalma, mely mesterségesen 
fenntartható életfunkciók (elsősorban támogatott légzés) mellett a központi idegrendszeri 
funkciók alább részletesen ismertetett hiányára utal. 
Ez a fejezet a halál filozófiai összefüggéseivel csak a szükséges mértékig foglalkozik, 
elsősorban a halállal kapcsolatos élettani és biológiai tényeket és ezek alapján kialakított 
etikai és jogi definíciókat ismerteti. Az agyhalál megállapításának céljához 
(szervtranszplantáció) szorosan kötődő donorgondozást ez a fejezet nem tárgyalja. 
 
Tanulási időszükséglet: kb. 1 óra 

 

Tartalomjegyzék 
Az agyhalál fogalma és megállapítása, az agyhalál következményei 

Bevezetés, történeti háttér 
Az agyhalál fogalma 
Az agyhalál megállapításának módja 

Irodalomjegyzék  

 

Az agyhalál fogalma 

A halál nem egy adott időponthoz köthető esemény, inkább folyamat, mely az 
eszméletvesztéstől a keringés és légzés leállásán keresztül először az agyállomány majd 
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végül minden élő sejt végleges pusztulásáig terjed. A modern orvosi technológia 
segítségével a szervfunkciók jelentős része részben vagy teljes egészében pótolható. Ez alól 
jelentős kivételt képez a központi idegrendszer és különösen az agy. A magasrendű szellemi 
funkciókon túl a halál folyamata során meghatározó az agytörzs szabályozó szerepe. Az
agytörzsi halál beálltakor alapvető vegetatív szabályozó funkciók sérülnek 
visszafordíthatatlanul. 

Agyhalálnak nevezzük az agyműködés irrevezíbilis megszűnésétől a szívműködés leállásáig 
terjedő időszakot. Az agyhalottnak spontán légzése nincs, keringése támogatásra szorul, és 
alapvető idegrendszeri funkciói is hiányoznak. Az agyhalál azonban nem utal minden szerv 
visszafordíthatatlan károsodásra, mely tény megteremti a szervtranszplantáció fiziológiai 
lehetőségét. Ez azért kap különös jelentőséget, mert az agyhalál ún. célhoz kötött 
haláldefiníció, ez a cél pedig a donor (agyhalott) szerveinek sikeres transzplantációja. Az 
agyhalál megállapításának módját, körülményeit különös jelentősége okán hazánkban 
jogszabály szabályozza. Az agyhalál megállapításától a beteg jogilag halottnak tekintendő, 
szervei pedig transzplantálhatók, ha életében ez ellen nem tiltakozott oly módon, hogy azt az 
Országos Transzplantációs Nyilvántartásban is rögzítették. 

Az agyhalál megállapításának módja 
Az agyhalált előidézheti elsődleges agykárosodás (az agy közvetlen károsodása) vagy 
másodlagos agykárosodás (az agy közvetett, hypoxiás károsodása). Az agyhalált - amely az 
agy (beleértve az agytörzset is) működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése - 
elsősorban klinikai vizsgálatok és a kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál 
diagnózisát műszeres vizsgálatokkal alá lehet támasztani. Elsődleges agykárosodás esetén 
feltétlenül végzendő koponya CT. 

Az agyhalál megállapítása három lépésből áll. 

1. Kizáró körülmények tisztázása. Az agyhalál nem állapítható meg, ha az alábbiak közül 
bármelyik kimutatható: 

a) mérgezés, gyógyszerhatás által okozott kóma; 
b) neuromuszkuláris blokád; 
c) shock-állapot; 
d) metabolikus vagy endokrin eredetű kóma; 
e) lehűlés (a vizsgálat időpontjában mért rectalis hőmérséklet 35 °C alatt van); 
f) heveny gyulladásos idegrendszeri kórképek. 

2. Az agyműködés teljes hiányának bizonyítása: az alább felsorolt klinikai tünetek 
együttes fennállásának megállapításával történik. 

a) Mély kóma. A spinális reflexek megléte nem zárja ki az agyhalál fennállását. 
b) Az alábbi agytörzsi reflexek egyik oldalon sem válthatók ki: 

I. pupillareflex, 
II. corneareflex, 
III. trigemino-faciális fájdalmi reakció, 
IV. vestibulo ocularis reflex. Vizsgálata kalorikus ingerléssel, vagy az ún. babaszem-
tünet kiváltásával történik. 
(A babaszem-tünet kiváltásához a vízszinteshez képest 30°-kal megemelt fejtartás 
mellett hirtelen mozdulattal a nyakat oldalirányba kell fordítani. Fiziológiásan a 
szemgolyók az orbitán belül elmozdulnak. Hiányzik a reflex, ha a bulbusok az orbitán 
belül mozdulatlanul, passzívan követik a fej mozgását. (Nyakcsigolyatörés, vagy a 
craniospinalis átmenet sérülése, vagy annak gyanúja esetén a babaszem-tünet 
vizsgálata nem végezhető el.)) 
V. köhögési reflex a garat, trachea, bronchus ingerlésével, az endotrachealis tubuson 
keresztül alkalmazott mély leszívási kísérlettel. 

c) Hiányzik a spontán légzés és a légzőközpont bénulása apnoe-teszttel igazolható.  
Az apnoe-teszt kivitelezése: az artériás pCO2 szintet élettani, 38-42 mmHg-re kell 
beállítani. A pCO2 szint normalizálódása után tíz percen keresztül 100%-os oxigén 
belélegeztetésével szöveti oxigéntelítettséget kell biztosítani. Ezt követően a 
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lélegeztető géptől elválasztott beteg intratrachealis tubusába vezetett katéteren 
keresztül 6 liter/perc mennyiségben 100% oxigén áramoltatása mellett kell figyelni a 
spontán légző mozgás jelentkezését. Eközben ismételt vizsgálattal nyomon kell 
követni az artériás vér pCO2 szintjét. Ha 60 mmHg fölötti artériás pCO2 érték 
mellett sem jelentkezik légző mozgás, bizonyított a légzőközpont 
ingerelhetetlensége. Hyperkapniával járó kórelőzmény esetén a tesztet megelőző 
pCO2 szint a kiindulási érték. Ha a tesztet megelőző pCO2 szinthez képest       20 
Hgmm-rel megnövelt artériás pCO2 érték mellett sem jelentkezik légző mozgás, 
bizonyítottnak tekintendő a légzőközpont ingerelhetetlensége. 

3. A hiányzó agyműködés irreverzibilitásának bizonyítása. Ez vagy kizárólag a klinikai 
tünetek és a kórlefolyás megfigyelésével, vagy a klinikai tünetek mellett kiegészítő 
műszeres vizsgálatok révén történik. 
A hiányzó agyműködés irreverzibilitásának bizonyításáig mindent meg kell tenni a 
szakmai szabályoknak megfelelően a beteg gyógyítása és életben tartása érdekében. 

a) Az agyhalál megállapítása elsősorban klinikai tüneteken alapul. Ha csupán a klinikai 
tünetekre és a kórlefolyásra támaszkodunk, akkor az agyműködés hiányára utaló 
tünetek megjelenése után az alábbi megfigyelési időszak szükséges: 
I. felnőtteknél és gyermekeknél három éves kortól elsődleges agykárosodás esetén 12 
óra, másodlagos agykárosodás esetén 72 óra; 
II. öthetes kortól három éves korig mindkét esetben 24 óra; 
III. újszülötteknél öthetes korig mindkét esetben 72 óra. 
A kezelőorvos a beteg kóroki tényezői és kórlefolyása alapján eldönti, hogy 
elsődleges vagy másodlagos agykárosodásról van-e szó és ennek megfelelően 
határozza meg a szükséges várakozási időt. A döntést a dokumentációban rögzíti. Az 
agyhalál jeleit a kezelőorvos 4 óránként rögzíti és dokumentálja. 
A bizottságot a megfigyelési idő végén kell összehívni. 
A megfigyelési időszak alatt az agyműködés teljes hiányára utaló valamennyi 
tünetnek folyamatosan kell fennállnia. 

b) A hiányzó agyműködés irreverzibilitását a klinikai tünetek mellett az alábbi műszeres 
vizsgálati eredmények is bizonyíthatják (a vizsgáló a felsorolt módszerek közül saját 
belátása szerint választhat): 
I. Transzkraniális Doppler (TCD) vizsgálat: Az agyhalál diagnosztikában bizonyító 
erejű vizsgálatként csak abban az esetben használható, ha ugyanolyan erősítéssel, 
ugyanolyan ultrahang szondával, besugárzási szöggel és vizsgálati mélységekben 
korábban áramlás volt detektálható az intrakraniális erekben. A vizsgálat csak abban 
az esetben bizonyító erejű, ha az agyhalál klinikai tüneteinek kialakulását követően 
két alkalommal végzett ismételt vizsgálat alkalmával ingaáramlást (a szisztole és 
diasztole azonos amplitudójú), szisztolés abortív csúcsokat (spike) talál a vizsgáló, 
vagy ha áramlás nem mutatható ki. A két vizsgálat között legalább      30 percnek kell 
eltelnie és a két vizsgálati eredménynek egybehangzóan igazolnia kell a véráramlás 
megszűnését. Amennyiben már az első vizsgálatnál sem sikerül áramlást kimutatni, 
akkor az az irányadó, hogy az agyhalál tüneteinek beállta előtt végzett TCD 
vizsgálattal volt-e kimutatható áramlás. Amennyiben az agyhalál tüneteinek beállta 
előtt nem sikerült áramlásmérést végezni az intrakraniális erekben, a TCD vizsgálat 
nem alkalmazható megerősítő tesztként. Mindkét TCD vizsgálat során írásos lelet 
készül valamennyi mérési paraméter feltüntetésével (mérési mélység, áramlási 
sebesség, pulzatilitási - szisztolés és diasztolés - index, erősítés). Amennyiben 
technikailag lehetséges, a vizsgálatról regisztrátumot kell kinyomtatni és a 
dokumentációban rögzíteni kell. 
II. Tc99m HMPAO-val készített perfúziós szcintigram: nincs intrakraniális izotóp 
aktivitás; 
III. négyér angiográfia: az angiogrammokon nincs cerebrális értelődés. 
Ha a fenti műszeres vizsgálatok közül egy vagy több bizonyítja a hiányzó 
agyműködés irreverzibilitását, az a) pontban megjelölt megfigyelési idő nem 
szükséges. 
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III./22.14. E-learning teszt 
 
1.  Az ABCDE-megközelítés: 
a) speciálisan neurológiai betegek ellátására szolgál 
b) meghatározott sorrendben egymásra épülő lépésekből áll 
c) első lépése az oki diagnózis felállítása   
d) használata során a rendszeres újraértékelés kiemelten fontos    
 
 
2.  A részletes neurológiai fizikális vizsgálat: 
a) információt ad a kórfolyamat lokalizációjáról 
b) nem terjed ki a meningeális izgalmi jelek vizsgálatára 
c) mellett képalkotó módszerek is részét képezik a neurológiai betegségek felmérésének 
d) segítségével a status epilepticus minden fajtája jól felismerhető 
 
 
3. Mi a nonconvulsiv status epilepticus? 
a) éber állapotban, fokális motoros tevékenységgel járó görcsroham 
b) postanoxiás károsodás okozta, külső ingerekre fokozódó myoclonusok 
c) valódi motoros görcsökkel nem járó, EEG-n észlelt status epilepticus 
d) rhabdomyolysis okozta neuron-károsodás 
 
 
4. Melyik gyakori oka a status epilepticusnak? 
a) autoimmun encephalitis 
b) arteriovenosus malformáció 
c) agytályog 
d) megvonás (antiepileptikum, alkohol) 
 
 
5. Mi a helyes ellátási sorrend? 
a) vénabiztosítás, benzodiazepin, légútbiztosítás, vércukormérés, oxigén 
b) légútbiztosítás, oxigén, vénabiztosítás, vércukormérés, benzodiazepin 
c) oxigén, légútbiztosítás, vénabiztosítás, benzodiazepin, vércukormérés 
d) légútbiztosítás, vénabiztosítás, benzodiazepin, vércukormérés, oxigén 
 
 
6. A szomnolenciára igaz megállapítás: 
a) nincs spontán mozgás 
b) areflexia 
c) hallucinációk gyakoriak 
d) hipnoid tudatzavar 
e) az ingerekre adott inadekvát reakció jellemzi 
 
 
7. Válaszd ki a hamis megállapítást! 
a) a GCS egy pontrendszer, amelynek értéke három pontszámból adódik össze 
b) a GCS legkisebb értéke 3 
c) ha GCS <8, a beteget intubációja indokolt 
d) ha GCS  >8, a beteget nem intubáljuk 
e) a GCS vizsgálat állapotkövetésre is jól alkalmazható 
 
 



8. Válaszd ki a hamis megállapítást! 
a) az EEG-vizsgálat szükséges a non-konvulzív statusz epilepticus kimutatására 
b) minden tudatzavarban szenvedő betegnél indokolt likvorvizsgálat 
c) az MR-vizsgálat a CT-vel szemben az agytörzsi struktúrákat megfelelően ábrázolja 
d) friss neurológiai gócjel esetén sürgős koponya CT-vizsgálat indokolt 
e) lázas betegtől hemokultúra levétele javasolt 
 
 
9. Felmerülő központi idegrendszeri infekció esetén kórokozó identifikálásában célravezető vizsgálat (több 
válasz helyes): 
a) EKG-vizsgálat 
b) hemokultúra 
c) likvorvizsgálat 
d) MR-vizsgálat 
e) vércukor mérés 
 
 
10. Hogyan történik a hepatikus encephalopathia diagnózisa? 
a) elsődlegesen klinikai alapon 
b) kizárólag a bilirubin szint alapján 
c) normális szérum ammónia szint kizárja 
d) kizárólag EEG alapján 
 
11. Anoxiás agykárosodás esetén melyik tényező NEM a jó kimenetel indikátora: 
a) az agytörzsi reflexek visszatérése 24 órán belül 
b) az akaratlagos mozgások visszatérése 24 órán belül 
c) idős életkor 
d) hipotermia (spontán vagy terápiás) 
 
 
12. Az alábbiak közül melyik NEM az agyödéma kezelésének elsődleges szere? 
a) mannitol 
b) 130/04-es kolloid oldat 
c) glicerin 
d) hipertóniás sóoldat 
 
 
13. Az alábbi állítások közül melyik helyes? 
a) az egyoldali nervus VI. paresis kisebb mértékű ICP fokozódást okoz, mint a kétoldali 
b) focalis rohamok nem utalhatnak ICP emelkedésre 
c) az ICP fokozódás tünetei aspecifikusak 
d) az ICP emelkedés nem okozhat hipertenziót 
 
 
14. Mi NEM a Cushing-triász része? 
a) bradycardia 
b) Cheyne-Stokes légzés 
c) bradypnoe 
d) hipertenzió 
 
 
15. Melyik eljárás NEM rutinszerű az ICP csökkentésében? 
a) hiperventilláció 
b) Trendelenburg-helyzet 
c) mannitol adása 



d) antiepileptikus kezelés 
 
 
16. Melyik NEM tartozik az agyhalál megállapításának kizáró körülményei közé? 
a) mérgezés, gyógyszerhatás által okozott kóma 
b) metabolikus vagy endokrin eredetű kóma 
c) lehűlés 
d) politraumatizáció 
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III./23. Transzplantáció 
 

A XX. század egyik kiemelkedő eredménye a szövet- és szervátültetés megvalósulása, mely 

végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek életminőségét és élettartamát jelentősen javítja. 

A transzplantáció rövid és hosszú távú sikerességét a donorgondozás, a beteg társbetegségei, a 

szervátültetés perioperatív időszaka és az utógondozás egyaránt befolyásolják. A fejezet célja 

szervátültetés egyes pontjainak aneszteziológia és intenzív terápia szempontjából fontos aspektusait 

bemutatni. 

 

Az olvasó a fejezet elsajátítása esetén általános képet kap a transzplantáció folyamatáról, a várólistán 

lévő és már szervátültetésen átesett betegek speciális megfontolást igénylő sajátosságairól. 

 

A szervátültetések aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátása során a szervelégtelenség nem 

korlátozódik csupán az átültetendő szervre. Általában az elégtelen szerv magával vonja a különböző 

társszervek súlyos funkciózavarát, továbbá számolni kell különböző társbetegségek meglétével, a 

preoperatív általános fizikai állapot súlyos leromlásával.  

 

Szinte minden recipiensnél számítani kell a vese- és májfunkció primer vagy szekunder 

beszűkülésére, ezért a gyógyszerek tulajdonságai megváltoznak: a zsíroldékonyság, az ionizáltsági 

fok, a biotranszformáció, a metabolit aktivitás, az elimináció és a clearance is. Ezért az ellátás során 

alkalmazott gyógyszerek kiválasztása, adagolása a megváltozott farmakokinetika, farmakodinámia és 

az aktuális megváltozott homeosztázis együttes átgondolása alapján történik. Nincs szükség 

dózisredukcióra, ha az alkalmazott gyógyszer eliminációja független a máj- és veseműködéstől. A 

többi esetben a gyógyszerhatást titrálni kell, vagy a dózist kell csökkenteni a hepatikus 

biotranszformáció, az elsődleges vagy részleges vese elimináció függvényében. Változatlan telítő 

dózist lehet használni, amikor a gyógyszerhatás a redisztribúciótól függ, ismétlésnél viszont 

csökkentett dózis használata szükséges. 

 

A szerv transzplantációt követően a betegnél élete végéig immunszuppressziós terápiát kell 

alkalmazni a szervkilökődés (rejekció) megelőzésére. A tartós immunszuppresszió mellett a 

fertőzések kockázata fokozott, a populációhoz képest a rosszindulatú megbetegedések prevalenciája 

magasabb.  

 

Kulcsszavak: donorgondozás, szervátültetés, immunszuppresszió, utógondozás 

 

Tananyag elsajátítására javasolt idő: 10 óra 

 

3.23.01.  Donorgondozás 

3.23.02.  A transzplantált beteg immunszuppressziója 

3.23.03.  Vesetranszplantáció 

3.23.04.  Máj- és béltranszplantáció 

3.23.05.  Szívtranszplantáció 

3.23.06.  Tüdőtranszplantáció 

3.23.07.  Hasnyálmirigy-transzplantáció 

3.23.08.  Csontvelő-transzplantáció 

3.23.09.  Rejekció, infekció, malignitás diagnosztizálása a transzplantált betegnél 

3.23.10.  Korábbi transzplantáció későbbi intenzív terápiás vonatkozásai 

3.23.11.  E-learning-teszt 
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III./23.1. Donorgondozás 
 

Végstádiumú szervelégtelenségben szenvedők esetén a transzplantáció az életminőség 

jelentős javulását és a túlélését jelenti. Szervátültetés történhet élődonorból és halott 

donorból, ez utóbbi alatt értjük a dobogó szívű agyhalott és nem dobogó szívű (non-heart-

beating) halott donort is. Magyarországon az élődonorból történő vese- és májátültetés 

mellett agyhalott donorból szív, máj, vese, hasnyálmirigy, illetve tüdő eltávolítása történik, 

ez utóbbi szerv transzplantációját jelenleg Bécsben végzik. 

 

Az agy károsodásának (baleset, roncsoló agyvérzés, agyi infarktus, tartós oxigénhiányos 

állapot) következtében létrejövő vérömleny, duzzanat a kisagyi tonsillák öreglyukba 

(foramen magnum) történő beékelődéséhez vezethet következményes agytörzsi 

kompresszióval, az agytörzsi funkciójának végleges megszűnésével. Az agyhalál az agy, 

beleérte az agytörzset is, működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnését jelenti 

(1997. évi CLIV. Törvény az Egészségügyről, XI. Fejezet, 202.§). Az agyhalál jeleinek 

észlelése után a beteg, amennyiben nincs ismert ellenjavallat, potenciális donorként 

kezelendő, ettől a ponttól a terápia célja a szervkondicionálás. 

 

III./23.1.1. Az agyhalált kísérő patofiziológiai változások 
 

A beékelődés folyamata alatt „vegetatív vihar” alakul ki, melynek során a progresszív 

központi idegrendszeri ischaemia talaján a középagy károsodásakor először 

paraszimpatikus (bradycardia, sinus csomó leállás, III. fokú AV-blokk), majd a nyúltagy 

érintettsége következtében szimpatikus túlsúly jön létre. A nucleus ambiguus károsodása 

miatt az antagonista vagus hatás megszűnésével kialakult szimpatikus túlsúly 

katecholamin kiáramláshoz, következményes vérnyomás kiugráshoz, tachycardiához, 

kamrafibrillációhoz, illetve szívizom károsodáshoz, a tüdő kapilláris keringés zavarához 

(neurogén tüdőödéma) vezethet. A híd ischaemiájának következtében kevert 

paraszimpatikus és szimpatikus válasz is létrejöhet bradycardiával és vérnyomás 

kiugrással, melyet Cushing reflexnek nevezzünk. A beékelődést követően a centrális 

reguláció megszűntével a vasomotoros tónus megszűnik, jelentős vérnyomás és 

perctérfogat csökkenése alakulhat ki, rontva a szövetek és szervek perfúzióját és 

oxigénellátását. 

 

Az agyhalottnál fennálló centrális szabályozás hiányának további következményei vannak. 

A hypothalamus és az agyalapi mirigy (hypophysis) károsodásának következtében 

hormonális eltérések alakulnak ki, mint a centrális diabetes insipidus, a kortizol szintézis 

csökkenése, a szabad trijód-thyronin (FT3) szint csökkenése, inzulin hiány, illetve a 

hőszabályozás károsodásának következményeként az agyhalott a környezet hőmérsékletét 

fogja felvenni (poikilothermia). A testhőmérséklet csökkenése, illetve az izomaktivitás 

hiánya eredményezi, hogy az oxigén felhasználás és a széndioxid produkció csökken. A 

hypothermia, az elhalt agyszövetből kiáramló szöveti thromboplastin, a fokozódó 

fibrinolysis és az esetleges vérveszteség miatt véralvadási zavarok alakulnak ki: a 

vérlemezke szám és a fibrinogén szint csökken, az INR nő. 

 

III./23.1.2. A donorgondozás alapelvei 
 

Donorgondozás célja a beékelődés folyamatát kísérő vegetatív vihar, illetve az agytörzsi 

funkciók hiányában létrejövő patofiziológiai folyamatok megelőzése, illetve megfelelő 

kezelése, így a biztosítva a megfelelő perfúziós nyomást, perctérfogatot, homeostasist és 

szöveti oxigenizációt a szervek funkciójának megőrzéséhez. Az egyes szervek számára 

más feltételek optimálisak, így egy kényes egyensúly megtalálása elengedhetetlen a 

multiorgan donációk számának növeléséhez. A donorgondozás minősége meghatározza az 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

átültethető szervek számát, rövid és hosszú távú működését, ezáltal a recipiens túlélését.  

 

1. táblázat: A donorgondozás célparaméterei (CVP: centrális vénás nyomás; PCWP: tüdő 

kapilláris éknyomás; ITBI: intrathoracalis vér volumen index) 

 

„Százas szabály”  Egyéb paraméterek  

Szisztolés vérnyomás 100 Hgmm Középnyomás 70-90 Hgmm 

  CVP  6-12 Hgmm 

Szívfrekvencia < 100/min PCWP 8-12 Hgmm 

Hemoglobin 70-100 g/l ITBI > 800 ml/m
2
 

Diuresis 1-2 ml/ttkg/óra Szívindex 2,5-3 l/min/m
2
 

Maghőmérséklet > 36˚C (≈ 100 F) Szérum nátrium < 155 mmol/l 

PaO2 80-100 Hgmm Szérum kálium 3,5-5,5 mmol/l 

PaCO2 40-45 Hgmm Szérum glükóz 6-8 mmol/l 

 

Az agyhalál bekövetkezte után 80%-ban átmenetileg, 20%-ban elhúzódóan kialakuló 

perfúziós nyomás és perctérfogat csökkenés az előterhelés (preload), az utóterhelés 

(afterload) és a szívizom kontraktilitás csökkenésének a következménye. Az előterhelés 

változása a korábbi folyadék- vagy vérveszteséggel, az agyödéma csökkentése céljából 

adott osmodiuretikus terápiával, centrális diabetes insipidus-szal és a lehűlés 

következtében kialakult polyuriával függhet össze. Az utóterhelés a vasomotor tónus 

megszűnésekor, illetve a lehűlt donor visszamelegítésekor létrejövő vasodilatációval függ 

össze. A szív pumpafunkciójának zavarát megelőző szívbetegség, a baleset során 

elszenvedett szívsérülés, a vegetatív vihar során létrejövő katecholamin kiáramlás, 

homeostasis zavarok (acidosis, hypocalcaemia, hypophoshataemia, hypoxia, lehűlés), az 

agyhalál következtében létrejövő hormonháztartás zavarok, ritmuszavarok 

(katecholaminok, hypokalaemia, hypomagnesaemia, ischaemia) okozhatják. 

 

A keringési instabilitás esetén első lépés a kiváltó ok kezelése mellett a folyadékháztartás 

rendezése, melyre alkalmazott oldatokat az ioneltérések ismeretében kell kiválasztani: ha 

ioneltérés nem áll fenn, balanszírozott krisztalloid oldatok alkalmazhatóak, ezzel 

ellentétben az ionháztartás, a szérum ozmolaritás függvényében eltérő ion összetételű, 

hypotoniás oldaltok adása javasolt. A donorgondozás során alkalmazható kolloidok 

oldatokról eltérő vélemények vannak, de az összességében elmondható, hogy amennyiben 

tüdő donáció lehetősége is felmerül, inkább kolloid oldaltok adása melletti restriktív 

folyadék terápia ajánlott.  

 

Abban az esetben, ha rendezett folyadékháztartás mellett is fennáll a keringészavar 

(középnyomás < 70 Hgmm), vasopressor terápiát kell indítani, melyek közül elsőként 

választandó a noradrenalin, amit esetleg dopaminnal, illetve pumpafunkció zavara esetén 

dobutaminnal lehet kiegészíteni, törekedve arra, hogy csak a szükséges legkisebb dózisban 

alkalmazzuk őket. A graft funkciót a nagydózisú vasopressor terápia jelentősen rontja, így 

10 ug/ttkg/perc vasopressor igény (noradrenalin vagy dopamin vagy dobutamin külön-

külön vagy együttesen) esetén „T4 protokoll” alkalmazása javasolt, mely 

metilprednisolon, cukor oldat, inzulin és thyroid hormon (T4) együttes adását tartalmazza. 

Elégtelen perfúziós nyomás rendezése céljából adott vasopressin terápia megítélése 

jelenleg ellentmondásos. 

 

A ritmuszavarok hemodinamikai következményekkel járhatnak, így a kiváltó ok 

megszűntetése mellett a kezelésük szükséges. Bradycardia kialakulásában a nucleus 

ambiguus károsodása miatt a vagus hatás nem játszik szerepet, így kezelésére 

isoproterenol, szükség esetén ideiglenes pacemaker választandó. Tachyarrhytmiák 

hátterében a volumen- és ionháztartás zavara, illetve katecholamin kiáramlás játszik 

szerepet, az etiológiának megfelelő kezelés javasolt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A centrális diabetes insipidus az agyalapi mirigy hátsó lebenyében termelődő 

antidiuretikus hormon hiányában alakul ki. A következménye szabad vízvesztés és 

hypovolaemia (az óránkénti vizeletelválasztás több mint 300 ml/óra vagy több mint           

4 ml/ttkg/óra) és hypernatraemia következményes hyperosmolaritással, illetve 

hypokalaemia, hypomagnesaemia, hypocalcaemia és hypophospathemia, mely tényezők 

keringési instabilitáshoz és szervkárosodáshoz vezetnek. A kezelés célja a folyadék- és 

ionháztartás eltérések kialakulásának megelőzése, illetve korrigálása hypotoniás 

oldatokkal és az antidiuretikus hormon pótlásával. Ez utóbbi céljából elsőként a vese 

gyűjtőcsatornáiban elhelyezkedő V2 receptorokon ható desmopressin-acetát, másodsorban 

keringési instabilitás esetén az erek V1 receptorain is ható vasopressin a választandó. 

 

A hyperglikaemia hátterében a hozott szénhidrát anyagcsere zavarok mellett az agyi 

folyamatok következtében létrejövő stressz válasz, fokozott kontrainzuláris hatások, 

csökkent inzulin termelés és perifériás inzulin rezisztencia állhat. Hyperglikaemia a 

hasnyálmirigy béta sejtjeinek károsítása mellett kihat a gyulladásos válaszreakciókra, 

endotheliális diszfunkciót és oxidatív stresszt okozhat, ezért folyamatos inzulin 

adagolással 6-8 mmol/l vércukor szintet kell tartani. Az agyhalott a hypothalamikus 

hőszabályozás megszűnése, illetve részben a reszketés és a vasoconstrikció hiánya miatt 

lehűl, hypothermiássá válik, melynek következménye a szív pumpafunkciójának 

csökkenése, ritmuszavarok, a szövetek számára az oxigén elérhetőségének csökkenése 

(hemoglobin-oxigén disszociációs görbe balra tolódik) és véralvadási zavarok lehet. A 

testhőmérséklet 35-37˚C közötti tartása a cél aktív külső melegítéssel és melegített 

infúziók alkalmazásával.  

 

Az agyhalál következtében a szervezet oxigén felhasználása és széndioxid termelése 

csökken. A gépi lélegeztetésnél megfelelő gázcsere biztosítása mellett a pozitív nyomású 

lélegeztetésből eredő tüdőkárosodások megelőzése. A percventillációt csökkenteni kell 

artériás széndioxidnak megfelelően, az oxigenizációt biztosító legkisebb belégzési oxigén 

koncentráció (FiO2 0,3-0,4) és kilégzés végi nyomás (PEEP 3-5 H2Ocm) alkalmazandó. 

Gázcsere zavar esetén a neurogén tüdőödéma kizárása mellett az egyébként ilyen 

helyzetben felmerülő kórokok diagnosztizálására és kezelésére is figyelmet kell fordítani. 

 

Véralvadási zavarok a hypothermia, az elhalt agyszövetből kiáramló szöveti 

thromboplastin, a fokozódó fibrinolysis és az esetleges vérveszteség miatt, dilúció 

következtében alakulnak ki: a vérlemezke szám és a fibrinogén szint csökken, az INR nő. 

Véralvadási zavar nem képezi semmilyen szerv átültetésének abszolút ellenjavallatát, csak 

aktív vérzés esetén szükséges korrigálni.  

 

A donor táplálása (enterális és szükség esetén parenterális) a máj glikogén raktárainak 

megtartása érdekében szükséges. Ennek elvesztése csökkenti a máj hideg és meleg 

ischaemiás tűrőképességét és a transzplantációt követően graft funkció zavarhoz vezethet. 

Stressz ulcus profilaxis alkalmazása javasolt. A szaruhártya védelme céljából műkönny 

alkalmazása és a szemhéjak lezárása ajánlott. Agyhalottnál végzett szervkondicionálás 

során szoros mikrobiológiai kontroll mellett antibiotikum profilaxis nem javasolt, igazolt 

infekció esetén célzott kezelés szükséges. 

 

A donorgondozás szerves részét képezi az elhunyt hozzátartozóinak az agyhalál 

bekövetkeztéről és a donációról való tájékoztatása. Ha a családtagok megértették az 

agyhalál tényét, akkor lehet őket a szervkivételről tájékoztatni. A szerv, illetve szövet 

eltávolítására rendelkezésre álló időn belül a kezelőorvos a köteles meggyőződni arról, 

hogy a donor tett-e még életében tiltakozó nyilatkozatot: az elhunytnál maradt-, illetve az 

Országos Transzplantációs Nyilvántartónál  található-e ilyen tiltakozó nyilatkozat. Abban 

az esetben, ha az elhunyt életében nem tiltotta meg, hogy szöveteit, szerveit halála után 

szervátültetés céljából eltávolítsák, a családtagjait a döntésbe nem kell bevonni, de a 

kapcsolatfelvételkor tájékoztatni kell őt arról, hogy nem találtak tiltakozó nyilatkozatot, és 
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Irodalom 

a donorból mely szervet, szövetet távolították el (feltételezett beleegyezés erős formája). 

Kiskorú donor esetén, csak a törvényes képviselő írásban tett hozzájárulása esetén 

kezdhető meg ez a folyamat. 

 

A donorgondozás során az agyhalál következményeként létrejövő patofiziológiai    

folyamatok létrejöttét próbáljuk megelőzni, illetve kezelni. A donorgondozás minősége 

egyértelműen befolyásolja azt, hogy mely szervek kerülhetnek átültetésre, és ezen 

szerveknek milyen lesz a kezdeti, illetve késői funkciója, így kihat a recipiens 

transzplantációt követő életminőségére és élettartamára. 
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III./23.2. A transzplantált beteg immunszuppressziója 
 

A donor szervvel szembeni immunválaszt a 6. számú kromoszómán 

található fő hisztokompatibilitási komplex (MHC) által kódolt humán 

leukocyta antigén rendszer (HLA-rendszer: HLA-A, -B, -DR antigén párok) 

és a fő vércsoport antigén rendszer határozza meg. A veleszületett 

immunválasszal párhuzamosan épül fel az adaptatív immunválasz, 

amelynek végeredménye a kilökődési folyamat. Immunszuppresszív kezelés 

célja az immunválaszok megakadályozása, a hosszú távú graft túlélés. A 

célzott kezelés donor szerv beültetésénél kezdődik és az indukciós 

kezelésből illetve a különböző immunszuppressziós kombinációkból álló 

fenntartó kezelésből áll. E szerekkel való kezelésénél az optimális dózis 

megtalálása fontos mivel a készítményeknek számos, itt nem részletezendő 

mellékhatása van valamint ha túlságosan lecsökkentjük az immunrendszer 

működését, súlyos fertőzések támadhatják meg a szervezetet, míg alacsony 

dozírozásnál nem tudjuk megakadályozni a szerv kilökődését. 

 

III./23.2.1. Immunszuppresszív szerek 
 

Citosztatikumok: Az azatioprin az osztódó limfociták purin bioszintézisét 

gátolja beépülve a DNS-be, RNS-be, a mikofenolát-mofetil  a limfociták 

GMP de novo szintézisét gátolja. Alkalmazásuk kombinációba: interleukin-

2 antagonistákkal illetve glükokortikoidokkal együtt n történik. 

 

Glukokortikoidok: Az immunszupresszív szerek másik nem specifikus 

csoportja, hatásukra csökken a keringő T-limfociták száma és a B-sejt-

aktiváció, így csökken a sejtes és humorális immunválasz. Intracelluláris, 

sejtmag receptoron hatnak, gátolják a gyulladásban fő szerepet játszó 

ciklooxigenázt, és több interleukin altípus termelését is. 

 

Kalcineurin-gátlók: A ciklosporin és a takrolimus a kalcineurin 

tevékenységhez kapcsolódó interleukin-2 szintézist gátolják a helpher T 

limfocitáknál, csökkentve a sejtes immunválaszt.  Indukciós és fenntartó 

immunszuppresszív terápiában alkalmazhatók. 

 

M-TOR antagonisták: Sirolimus egy makrolid antibiotikum, az FK-kötő 

fehérjéhez kapcsolódik és az m-TOR fehérjére kifejtett hatásán keresztül 

gátolja a G1-S-fázisú sejtek osztódását., antitumorális hatása is van. 

 

Antitestek: Az antitestek adott antigénnel reagáló immunglobulinok. A 

poliklonális antitestek nem egyetlen felszíni antigénnel reagálnak, nem 

specifikusak. A gyakorlatban használt antilimfocita-globulint és az 

antitimocita-globulin a keringő limfociták felületén lévő antigénekhez 

kötődve gátolják azoknak funkcióit és lízisüket okozzák. A monoklonális 

antitestek, csak egyetlen antigénnel reagálnak és specifikusan kötődnek, 

humanizált és khimer formában kevesebb mellékhatást okoznak. Különösen 

jelentősek az IL-2 (anti-CD25) receptor-, anti-CD20 és a CD3-ellenes 

antitestek, amelyek meggátolják a T-sejt aktivációt, és proliferációt. 

Indukciós terápiára és az akut kilökődés kezelésére használatosak. 
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III./23.3. Vesetranszplantáció 
 

A vesetranszplantáció indikációja az abszolút végstádiumú (krónikus uraemiás) 

vesebetegség. A veseátültetés történhet preemtív transzplantációként, még a vesepótló 

kezelések megkezdése előtt. 

 

A recipiens előkészítésének része szükség esetén a preoperatív hemodialízis, a 6 óránál 

frissebb laborértékek és az alvadási státusz ellenőrzése illetve a homeosztázis 

korrekciója. 

 

A műtéti eljárás során a saját vesék eltávolítása nélkül a donorvese extraperitonealis, 

heterotrop beültetése történik a jobb (vagy bal) fossa iliacába. Az anasztomózisok a vena 

renalis és a vena iliaca communis, illetve az arteria renalis és az arteria iliaca interna 

között készítik el, továbbá endo- vagy extra-vesicalisan történik az uréter beültetés. A 

műtéti idő 2-3 óra, a beteg fektetés háton történik. 

 

 

[[ 1_abra_III_23_3_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Vesetranszplantáció: (1) extraperitoneális feltárás; (2) a beültetendő 

vese graft; (3) a graft anasztómózis varrást követően; (4) a graft az anasztomózisok 

felengedését követően]] 

 

 

A műtét közben monitorozás nem invazív vérnyomás méréssel (nem a Cimino-fisztulás 

karon), EKG-val, ST-T analízissel, pulzoximetriával és kapnometriával történik. A 

recipiens társbetegségeitől függően perioperatív centrális vénás nyomás és invazív 

artériás nyomás monitorozás szükséges lehet. A műtéthez 16G-s vénás kanül mellett 

hólyagkatéter, illetve gyomorszonda és maghőmérő behelyezése történik. Intraoperatív 

betegmelegítés (melegítőmatrac, infúziók melegítése) szükséges. A műtét 2E választott 

vörösvérsejt koncentrátum biztosításával történik, gyermek esetében leukocytafilter 

segítségével történik a transzfúzió. A volumen terápia kialakításakor a szérum kálium 

szintet és az infúziós oldatok kálium tartalmát is figyelembe kell venni: normokalaemia 

esetén balanszírozott krisztalloid oldatok alkalmazhatóak,  hyperkalaemia esetén 0,9%-os 

NaCl és 5%-os glükóz infúzió javasolt. 

 

Minden transzplantáció anesztéziáját a szervi elégtelenségek függvényében kell 

alakítani, az opioidok, a volatilis anesztetikumok dózisát célszerű titrálni, 25-50%-al 

csökkenteni. Hipoalbuminémia, acidózis miatt megnő bizonyos barbiturátok, 

benzodiazepin származékok aktív frakciója, ezért 20-50%-al alacsonyabb dózist kell 

használni. A zsírban nem oldódó, magasan ionizált gyógyszerek közvetlenül a vesén 

keresztül választódnak ki, ezért dózisredukció szükséges; kivételt képez a succinylcholin, 

atracurium, cisatracurium, remifentanyl, esmolol, mert extrarenálisan enzimatikusan, 

spontán bomlanak le. Az inhalációs anesztetikumok: az isoflurán, a sevofluran bármely 

transzplantációs műtét anesztéziájához javasolható, mivel a legstabilabb hemodinamikai 

viszonyokat biztosítja, jelentős miokardium protekcióval rendelkezik, valamint opiát- 

származékkal együttadva jelentős ischaemiás prekondicionáló hatású. 

 

A vesetranszplantáció narkózisa endotracheaális intubációban, balanszírozott anesztézia 

(isoflurane, sevoflurane) és izomrelaxáció mellett történik. A narkózis bevezetése során 

preoxigenizációt követően, teltgyomrú betegnek megfelelő műveletek mellett történik az 

intubáció atracurium vagy cisatracurium relaxáns adása mellett. Succinylcholin 

ellenjavallt a szérum kálium szint emelése miatt. 

 



 

 

A veseátültetés sajátosságai közé tartozik, hogy a veseperfúziót optimalizálni kell. A 

ventiláció a preoperatív artériás pCO2-érték alapján történik, NaHCO3 adása akkor 

szükséges, ha az artériás pH 7,20 alatti vagy a bázisdeficit meghaladja a 16 mmol/l-t. 

Intraoperatív rendszeres laboratóriumi kontroll (szérum kálium szint, vérkép- és centrális 

vénás vérgáz vizsgálat) történik. A Cimino-fisztula ellenőrzése (surranás) és védése 

elengedhetetlen: tilos vérvételre használni, adott felső végtagon vérnyomást mérni. Az 

aszepszis szabályainak betartása kötelező. 

 

A szövődmények közül kiemelendő a vérzés, artériás hypotensio a narkózis bevezetésnél 

és a reperfúziónál (volumenpótlás), a hyperkalaemia a reperfúzió után (1-2 g kalcium-

gluconat, kalcium-klorid, inzulin és 40%-os glükóz, NaHO3). 

 

A posztoperatív időszakban intenzív osztályos kezelés a kísérőbetegségek esetén 

indokolt, egyébként transzplantációs nefrológiai osztályon történik az ellátásuk. 
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III./23.4. Máj- és béltranszplantáció 
 

A májátültetés indikációja a krónikus májelégtelenség (HCV-, HBV-infekció, alkoholos 

eredetű, autoimmun, PSC, PBC, Wilson-kór; akut májelégtelenség: 

amanita falloides-intoxikáció korai fázisa, gyógyszer indulálta (például paracetamol, 

amoxicillin-clavulansav). A patofiziológiai folyamatokat az akut vagy krónikus 

májelégtelenség dominálja többszervi diszfunkcióval.  

 

A beteg előkészítésének főbb elemei a hasi, mellkasi röntgenvizsgálat, ultrahang, 6 óránál 

frissebb laboratóriumi vizsgálatok és az alvadási státusz, homeosztázis korrekciója. 

 

A műtéti eljárás során a hilus kipreparálását követően a máj leválasztása történik a 

szomszédos szervekről (pl. rekesz), majd „piggy back” technika esetén a máj vena caváról 

„step by step” lepreparálását végzik. Az arteria hepatica lefogása után a vena portae 

lefogása (anhepaticus fázis kezdete), majd parciális (piggy back) vagy teljes vena cava 

kirekesztés (cross clamp) következik, ezt követően a májat eltávolítják. 

 

 

[[ 1_abra_III_23_4_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Májtranszplantáció – a recipiens saját májának kivétele ]] 

 

 

A graft behelyezését követően a vena cava varratok és a vena portae anastomosis után a 

vénás reperfúzió (anhepaticus fázis vége), majd az artéria varrat elkészítése történik.  

 

 

[[ 2_abra_III_23_4_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: Májtranszplantáció – a donor máj előkészítése és anhepatikus szak ]] 

 

 

Az artériás reperfúziót követően intraoperatív ultrahang vizsgálat történik a graft 

keringésének vizsgálata céljából. Az epeúti anasztomózis megvarrása után a hasfalat zárják. 

A műtéti idő 5–12 óra, a betegfektetés háton történik. 

 

 

[[ 3_abra_III_23_4_fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra: Májtranszplantáció – a vénás és az artériás reperfúzió ]] 

 

A májtranszplantáció anesztéziai vonatkozásai IV./7.2.1. fejezetben szerepelnek. 

 

Minden szerv transzplantációja során reperfúziós ártalom jelentkezik, amelyet a 

prezerváció, a hideg és meleg ischaemia során kialakult hypoxiás stressz indít el. A 

proinflamáció kialakulása és a mértéke a folyamat számos összetevőjétől függ. Az 

ischaemia miatt termelődött hypoxanthin a reperfúzió során oxigén jelenlétében szuperoxid 

és hidrogén- peroxid termelését indukálja, amelynek hatására a graft endothel sejtjeihez az 

általuk aktivált, neutrophil leukocyták letapadnak. Kezdetét veszi a teljes proinflammációs 

kaszkád, oxigén szabadgyökök, citokinek, adhéziós molekulák szabadulnak fel, az 

endothelből endothelin-1 áramlik ki. Beindul az arachidonsav metabolizmus, a 

foszfolipidek degradációja, aktiválódik a komplement és a kallikrein, bradykinin 

kontaktrendszer. A folyamatban szerepelő tényezők hatása összetett és hozzájárul a graft 

véráramlásának csökkenéséhez. Sokszor az ellentétes hatású anyagok helyi aránya is 

változik, amely inhomogenitást eredményez. A reperfúziós ártalom kezdetben csak a 

beültetett szervre lokalizálódik: megnő a graft érellenállása, romlik az oxigenizációja, 
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intersticiális ödéma alakul ki. Amikor a graftműködés progresszíven romlik, a graftból a 

folyamat kiterjedhet a többi szervre és súlyos többszervi elégtelenséget, később szepszist 

okozhat. 

 

A májtranszplantáció szövődményei közül a hepatectomia és az éranasztomózisok 

„próbája” során nagy és hirtelen vérvesztés miatt, valamint a reperfúziós szindróma 

következményeként keringésmegingás, illetve összeomlás lehetséges. A posztoperatív 

vérzés (koagulopathia vagy sebészeti), illetve éranasztomózisok trombózisa jelenthet 

problémát. A graft máj kezdeti elégtelensége (initial poor function, IPF) vagy teljes 

működésének hiánya (primer non-function, PNF) életet veszélyeztető szövődmény, mely 

akut máj retranszplantációt tehet szükségessé. 

 

Béltranszplantáció nem történik Magyarországon. A béltranszplantáció indikációját 

gyermekek esetén intestinalis artesia, gastroschisis, Crohn betegség, nekrotizáló 

enterocolitis, Hirschprung betegség, míg felnőtteknél Crohn betegség, arteria és vena 

mesenterica superior thrombosis, desmoid tumor miatti kiterjesztett bél rezekció, 

sugárterápia szövődményeként létrejövő enteritis, rövidbél szindróma képezi elsősorban. 

Vékonybél transzplantáció történhet vastagbéllel együtt vagy anélkül, illetve májjal együtt 

en bloc-ban. Multiviscerális transzplantáció esetén a gyomor, hasnyálmirigy-patkóbél 

komplex és vékonybél kerül beültetésre. Minden alkalommal tehermentesítő stomát 

képeznek. A sebésznek a technikai nehézségek mellett a fő problémát az 

immunszuppresszió, a transzplantációk között a perioperatív időszakban legnagyobb 

incidenciával kialakuló szeptikus szövődmények jelentik. 
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III./23.5. Szívtranszplantáció 
 

A szívtranszplantáció indikációi a végstádiumú, terápia rezisztens szívelégtelenség, különösen dilatatív vagy 

ichaemiás cardiomyopathia esetén 

 

A műtéti eljárás során az aorta, valamint a felső és alsó cava kanülálását követően a beteget szívmotorra 

csatlakoztatják. Ezt követi az aorta, a pulmonalis artériák és mindkét pitvar átmetszése a vena cava superior (a 

sinuscsomó átültetésre kerül; nemzetközileg ez a leggyakoribb) vagy az AV billentyűk (a sinuscsomó nem 

kerül átültetésre, csak az AV csomó) közelében. A saját szív kivételét követően a donorszívvel történő 

anasztomózisok megvarrása következik. 

 

A szívátültetés altatása teljes intravénás anesztézia alkalmazásával történik, tekintettel arra, hogy a 

transzplantáció előtt és után fellépő negatív inotropia miatt inhalációs narkotikumok nem javasoltak. A 

donorszív afferens és efferens beidegzése megszűnik, és ettől kezdve a mindenkori perctérfogat Frank-Starling 

mechanizmus elve szerint változik. A szívmotor leállását követően körülbelül 6–8 Hgmm centrális vénás 

nyomás és       10–12 Hgmm pulmonalis éknyomás ajánlott.  

 

A szívfrekvencia és a frekvenciavariáció attól függ, hogy a donor sinuscsomóját átültették-e vagy sem. Ha a 

donorszív sinuscsomóját átültetik (és a sinuscsomó impulzusa átvezetődik a kamrákra), akkor a nyugalmi 

szívfrekvencia a vagalis gátlás megszűnése miatt 80–100/perc lesz. Terhelés alatt a frekvencianövekedés csak 

késleltetve, a keringő katecholaminszint növekedésének segítségével, direkt kardiális β-adrenoreceptor-

stimuláció segítségével következik be. Az újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a folyamat a sinuscsomó 

részleges önálló reinnervációjához vezethet. 

 

Ha a sinuscsomót nem ültetik át, akkor az AV ritmus csak 40–60/perc frekvenciájú. A pitvarokhoz a recipiens 

sinuscsomója felől anterográd irányban vagy AV csomó felől retrográd irányból jut el az ingerület. Emiatt a 

pitvarok és a kamrák összehúzódásai nincsenek szinkronban egymással, ami a végdiasztolés kamratöltöttséget 

és ezzel együtt a verőtérfogatot csökkenti. Ezeket a szíveket a megfelelő térfogatok eléréséhez epicardialis 

pitvari és kamrai pacemakerrel kell stimulálni (DVI mód frekvencia kb. 100/perc). Később egy állandó 

pacemakert lehet beültetni, ami a pitvari ingerületet érzékeli, és ezt az impulzust késleltetéssel átviszi a 

kamrákra (VAT üzemmód). Az autonóm beidegződéstől való megfosztás azt eredményezi, hogy a betegnél a 

szívátültetést követően myocardialis ischaemia fellépésekor nem jelentkezik angina pectoris. 

 

A posztoperatív időszakban endotrachealis tubussal kerül a beteg az intenzív osztályra, ahol megfigyelése és 

keringéstámogatása folytatandó, amíg a recipiens állapota indokolja. 

 

A szívátültetés szövődményei közül kiemelendő a nodalis bradycardia (a donor szív hiányzó sinus 

működésekor), melynek kezelése közvetlenül ható β-sympathomimeticumokkal (például orciprenalin) vagy 

pacemaker segítségével lehetséges; az atropinnak és az indirekt sympathomimeticumoknak nincs hatása. Pitvari 

és kamrai szívritmuszavarok alakulhatnak ki, illetve már meglévő pulmonalis hypertonia esetén jobb szívfél 

elégtelenség léphet fel. A korai szakban ezenfelül vérzéses szövődményekre, illetve kilökődési reakciókra kell 

számítani. 
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III./23.6. Tüdőtranszplantáció 
 

Jelenleg Magyarországon nem történik tüdőtranszplantáció. A magyar agyhalott 

donorokból eltávolított tüdőket Bécsben transzplantálják, míg a magyar betegek 

(évente 8-10 beteg) Bécsben részesülnek tüdőátültetésben. 

 

A tüdőtranszplantáció indikációja krónikus obstruktív (emphysema, alfa-1-antitripsin 

deficiencia), restriktív (tüdő fibrózis), parenchymás (sarcoidózis) megbetegedések, 

krónikus szeptikus állapotok (cysztikus fibrózis), tüdő ér (primer pulmonális 

hypertónia, Eisenmenger szindróma) betegségek, illetve bizonyos típusú daganatok 

(bronchoalveolar carcinoma). Az alapbetegség következményeként krónikus légzési 

elégtelenség és többszervi diszfunkció alakult ki. Az alapbetegség függvényében 

unilaterális, bilaterális tüdő, illetve szív-tüdő együttes transzplantációja végezhető, 

ennek megfelelően szívmotor és extracorporális membrán oxigenizáció (ECMO) 

alkalmazása szükséges műtét közben. 

 

A műtéti előkészítés részeként mellkas röntgen, szívultrahang, artéria pulmonális 

katéterezés, bal szívfél katéterezés és koszorúérfestés történik, mikrobiológiai 

mintavételek mellett hat órán belüli laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, az alvadási 

státusz és a homeosztázis korrekciója megtörténik. 

 

A műtéti eljárás, a sebészi technika eltérő az alapbetegség, illetve az uni-/bilaterális, 

valamint a szív-tüdő átültetés tekintetében. A mellkas megnyitása medián 

szternotómiával (bilaterális tüdő, szív-tüdő kombinált szervátültetés), illetve 

intercostális (unilaterális, seqentiális bilaterális tüdő) irányból történik. A 

pneumonectomia során fixált pulmonális hypertónia jelenléténél, valamint kombinált 

szív tüdő-transzplantáció esetén szívmotor használata szükséges. Először a bronchiális 

(bilaterális esetben en block trachea anasztomózis), majd utána az ér anasztomózisok 

készülnek el. A reperfúzió a tüdő ventilációját követően történik. 

 

Az intraoperatív monitorozás artéria radiális kanül segítségével végzett artériás 

nyomásmérés, centrális vénás nyomás mérés (pulmonális hypertónia vagy jobb szívfél 

elégtelenség estén Schwan-Ganz katéter), EKG-ST analízis, pulzoximetria, 

kapnometria, óradiurézis mérés, maghőmérséklet mérés segítségével történik. A beteg 

melegítése (melegítőmatrac, infúziók melegítése) elengedhetetlen. A véralvadás 

laboratóriumi és thromboelestrográfiás (TEG) kontrollja elengedhetetlen. Vérmentő 

eljárások alkalmazása a külső transzfúzió mennyiségét csökkenti. Szükség esetén 

szívmotor (cardiopulmonális bypass) és intraoperatív vesepótló (CVVH) kezelés is 

történik. 

Az altatás bevezetése preoxigenizációt követően, teltgyomrú bevezetésnek megfelelő 

módszerekkel történik. A műtét intubációs narkózisban, balanszírozott anesztézia 

mellett (isoflurane, sevoflurane, desfluran), illetve total intravénás anesztéziában (szív 

motor használatakor) történik. Inhalációs pulmonális vazodilatátorok (NO, 

prosztaciklin) alkalmazása szükséges lehet.  

 

Anesztéziai szempontból a műtét sajátosságai közé tartozik a szétválasztott féloldali 

lélegeztetés (két lumenű tubus, bronchus blokker) miatt a shuntkeringés 

megnövekedése, a hypothermia elleni küzdelem (véralvadási zavar és hemodinamikai 

változások miatt), szívmotor használata esetén kardioplégia és hypothermia 

kivitelezése, illetve a homeosztázis korrekciója, alvadási faktorok szintjének és 

funkciójának optimalizálása. A reperfúziós szindróma kezelése, éranasztomózisok után 

optimális koaguláció-  antikoagulációs egyensúly és a vitális szervek szöveti 

oxigenizációjának biztosítása (PaO2:~100 Hgmm) a cél. 
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A tüdőtranszplantáció szövődményei közé tartozik a saját tüdők eltávolítása 

(pneumonectomia) alatt, illetve azt követően a jobb szívfél terhelés, a shuntkeringés 

fokozódása. Az ér anasztomózisok „próbája”során nagy és hirtelen vérvesztés 

alakulhat ki. A műtétet követően a vagus ideg denervációja révén a köhögési reflex 

kiesik, az aspiráció veszélye megnő. Baloldali tüdő átültetés esetén a nervus laryngeus 

recurrens sérülése gyakori. A hypoxiás vasokonstrikció mechanizmusa a denervált 

tüdőben megmarad. A lymphatikus rendszer sérülése kapcsán a tüdő szövetközi 

folyadéka felszaporodik mely a kardiális, a kapilláris károsodás mellett a műtétet 

követő tüdőödéma egyik oka lehet. A fentiek mellett az akut rejekció (klinikai képe: 

köhögés, légszomj, láz, nehéz légzés), pulmonális ödéma, jobb szívfél elégtelenség 

lehetőségét kell mérlegelni állapotromlás kapcsán. 
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III./23.7. Hasnyálmirigy-transzplantáció 
 

Hasnyálmirigy átültetés Magyarországon veseátültetéssel együtt történik az indikáció fennállásakor. A vesével 

történő együttes átültetéskor a hasnyálmirigy graft túlélése kedvezőbb (85%), mint csak hasnyálmirigy átültetés 

esetén (69%). 

 

A kombinált hasnyálmirigy- és vesetranszplantáció indikációja (simultan pancreas-kidney transplantation, 

SPK) az 1-es típusú diabetes mellitus, abszolút végstádiumú vesebetegséggel együtt. A patofiziológiai 

folyamatokban elsődleges a krónikus uraemia, a diabeteses microangiopathia (kardiovasculáris komorbiditás) 

és polyneuropathia (autonóm: ortosztatikus hypotensio, fixált szívritmus, gastro- és húgyhólyagparesis). A 

recipiens műtéti előkészítéséhez preoperatív hemodialízis, 6 óránál frissebb laboratóriumi leletek, alvadási 

státusz eredmények és a homeosztázis korrekciója szükséges. 

 

A műtéti eljárás során medián laparotomiából először a hasnyálmirigy-patkóbél „en-bloc”, majd a vese kerül 

beültetésre. A hasnyálmirigy intraperitonealis heterotrop beültetése a jobb fossa iliacába történik, az artériás és 

a vénás anasztomózisok az iliaca erekkel készítik, míg a duodeno-ileostomia végzése az exocrin hasnyálmirigy 

működése miatt szükséges. A donorvesét extraperitonealisan, heterotrop pozícióban a bal fossa iliacába ültetik 

be; az anasztomózisok a vena renalis és a vena iliaca communis, illetve az arteria renalis és az arteria iliaca 

interna között, továbbá ureter anasztomózis endo- vagy extravesicalisan varrják meg. A műtéti idő 4–6 óra 

 

 

[[ 1_abra_III_23_7_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Hasnyálmirigy transzplantáció, duodeno-ileostomia ]] 

 

 

Műtét közben a monitorozás az artéria radialis kanülálást követően invazív vérnyomás (nem a Cimino-fisztulás 

karon) és a centrális véna kanülálás után centrális vénás nyomás méréssel, illetve EKG-val, ST analízissel, 

pulzoximetriával és kapnometriával történik. A műtéthez 16G-s vénás kanül mellett hólyagkatéter, illetve 

gyomorszonda és maghőmérő behelyezése történik. Intraoperatív betegmelegítés (melegítőmatrac, infúziók 

melegítése) szükséges. A műtét 6E választott vörösvérsejt koncentrátum biztosításával történik, gyermek 

esetében leukocytafilter segítségével történik a transzfúzió. Jelentős vérvesztés esetén vérmentő eljárások 

alkalmazása is szükséges lehet. A volumen terápia kialakításakor a szérum kálium szintet és az infúziós 

oldatok kálium tartalmát is figyelembe kell venni: normokalaemia esetén balanszírozott krisztalloid oldatok 

alkalmazhatóak, hyperkalaemia esetén 0,9%-os NaCl és 5%-os glükóz infúzió javasolt. 

 

A kombinált hasnyálmirigy- és vesetranszplantáció narkózisa endotracheális intubációban, balanszírozott 

anesztézia (isoflurane, sevoflurane) és izomrelaxáció mellett történik. A narkózis bevezetése során 

preoxigenizációt követően, teltgyomrú betegnek megfelelően történik az intubáció atracurium vagy 

cisatracurium relaxáns adása mellett. Succinylcholin ellenjavallt a szérum kálium szint emelése miatt. 

 

A kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés sajátosságai közé tartozik, hogy a vese és hasnyálmirigy 

perfúziót optimalizálni kell. A ventiláció a preoperatív artériás pCO2-érték alapján történik, NaHCO3 adása 

akkor szükséges, ha az artériás pH 7,20 alatti vagy a bázisdeficit meghaladja a 16 mmol/l-t. Intraoperatív 

rendszeres laboratóriumi kontroll (szérum kálium szint, vérkép- és centrális vénás vérgáz vizsgálat) történik. A 

Cimino-fisztula ellenőrzése (surranás) és védése elengedhetetlen: tilos vérvételre használni, adott felső 

végtagon vérnyomást mérni. Az aszepszis szabályainak betartása kötelező. Az első éranasztomózist követően a 

koagulációt kontrollálva (a hasnyálmirigy reperfúzió következtében tromboplastin kiáramlás és fibrinolízis 

aktiválódása) antithrombin III-al, majd Na-heparinnal történik az antikoagulálás. 

 

A szövődmények közül kiemelendő a vérzés, mely sebészi lehet, illetve a tok nélküli hasnyálmirigyből 

kimosódott fibrinolízist aktiváló anyagok következménye lehet. Az artériás hypotensio a narkózis bevezetésnél 

és a reperfúziónál (volumenpótlás), a hyperkalaemia a reperfúzió után (1-2 g kalcium-gluconat, kalcium-klorid, 

inzulin és 40%-os glükóz, NaHO3) alakulhat ki. 



 

A posztoperatív időszakban a beteget intenzív osztályon kell elhelyezni a kísérőbetegségek miatt. Az artériás 

középnyomás célértéke 80–110 Hgmm, míg a javasolt centrális vénás nyomás 8-10 Hgmm. Az anaemia 

kompenzációja miatt magas a keringési perctérfogat kell számítani. Megfelelő graftfunkciók mellett a betegnek 

megszűnik az inzulin igénye, homeosztázisát a működő vese kontrollálja. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./23.8. Csontvelő-transzplantáció 
 

A csontvelő transzplantáció indikációja malignus vérképző rendszeri megbetegedések és csontvelő 

elégtelenség lehet. Az 1968-ban végzett első sikeres csontvelő átültetést követően világszerte több tízezer 

csontvelő transzplantáció történt.  

 

Csontvelő donáció esetén autológ (saját) és heterológ (idegen embertől származó) donációról beszélhetünk. Az 

előkészítés része a 6 órán belüli laboratóriumi eredmények, az alvadási státusz és a homeosztázis korrekciója. 

 

A heterolog csontvelő vétel alkalmával 1-2 egység vér levétele történik preoperatív a recipienstől gerincközeli 

anesztéziában vagy narkózisban.  Autolog csontvelő vételénél vigyázni kell az anaemia kialakulására, a 

koagulációs zavar és kemoterápia mellékhatásaira. A medencecsont megszúrásakor körülbelül 1000 ml 

csontvelő leszívását végzik. A műtéti idő 30-45 perc, a medencecsont megszúrása hasra fektetve történik. 

 

A beavatkozás során a noninvazív vérnyomásmérés mellett EKG, pulzoximetria, kapnometria monitorizálás 

szükséges. Utána a donort ébredőszobában, majd egyéb osztályon helyezzük el. 
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Mi a különbség a hiperakut, 

akut és krónikus rejekció 

között? 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

A CRP, PCT szérum szintek 

alapján lázas transzplantált 

betegnél milyen kezelést 

alkalmazna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés 

 

Mely daganatok szűrésére 

kell figyelmet fordítani a 

transzplantált betegeknél? 

 

 

 

 

 

 

 

III./23.9. Rejekció, infekció, malignitás diagnosztizálása a 

transzplantált betegeknél 
 

A transzplantáció utáni szövődmények lehetnek technikai, immunológiai, 

fertőzéses, kardiovaszkuláris és malignus szövődmények. Az immunológiai 

szövődmények hiperakut, akut és krónikus rejekcióra oszthatók. A hiperakut 

rejekció az első 24 órában alakulhat ki, gyakran a graft reperfúziót követően 

keringési elégtelenség formájában jelentkezik. Alapja humorális, a preformált, 

non-specifikus immunglobulinok (előző átültetések, terhességek, 

vérátömlesztések, immunizálódás ellenanyag képzése) károsítják a graftot. Az 

akut rejekció a transzplantáció után bármikor előfordulhat, alapja specifikus, sejtes 

védekezés. Klinikailag lokális tünetek mellett, dominálóan steril szisztémás 

gyulladás jellemzi, amely jellemzően magas viharos citokin szintekkel és pszichés 

tünetekkel társul. A krónikus rejekció oka nem tisztázott, évek alatt alakul ki, 

lassan fokozódó, romló graft funkció jellemzi. 

 

Az immunszuppresszió során legyengített védekező mechanizmusok miatt a 

transzplantált beteg szervezete fogékonyabb lesz konvencionális, opportunista 

kórokozókkal szemben. Az infekció és a rejekció differenciál diagnózisa a 

szérumban mért C reaktív protein (CRP) és a prokalcitonin (PCT) emelkedés 

alapján történik (izolált magas C reaktív protein rejekciót, magas prokalcitonin 

szintek döntően bakteriális infekciót jeleznek).  

 

 

[[ 1_abra_III_23_9_fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Az infekció és a rejekció differenciál diagnózisa CRP és PCT 

alapján]] 

 

 

A különböző fertőzések előfordulása a transzplantációtól eltelt idő függvényében 

történik, az első hónapban döntően a konvencionális, azt követően virális - gombás 

vagy opportunista etológiájú fertőzések a gyakoribbak. A kezelés elkezdése során 

már órák is számítanak, az alkalmazott terápia kulcselemei: az azonnali 

immunszuppresszió csökkentése, a korai agresszív diagnosztika alapján 

alkalmazott antivirális, antifungális vagy antibakteriális kezelés, a védekező 

mechanizmusok támogatása érdekében a korai immunglobulin terápia, a 

különböző szervek szupportív kezelése.  

 

 

[[ 2_abra_III_23_9_fejezet.jpg 

felirat: 2. ábra: A fertőzések időrendbeli megjelenése a transzplantációt követően 

]] 

 

 

Az immunszupprimált állapot miatt a szervtranszplantált betegekben a daganatok 

kialakulásának a kockázata fokozott. A szűrővizsgálatok célja a daganatok korai 

stádiumban, a még tünet- és panaszmentes betegben történő felismerése, amikor a 

kezelés feltételei még kedvezőbbek. Nemzetközi ajánlás hiányában a hazai 

gyakorlat szerint a vizsgálatokat évente tartjuk indokoltnak.  

 

Az emlő-, méhnyak-, vastagbél-, végbélrák, szájüregi tumorok szűrésére a 

mammográfia, a nőgyászati és az exfoliatív citológiai vizsgálat, a székletben lévő 

okkult vér kimutatása, a szájüreg fizikális vizsgálata elfogadott eljárás. Bár a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szűrhető daganatok nem tartoznak a leggyakoribb poszttranszplantációs tumorok 

közé, szűrésük mégis ajánlott. Az 50 év feletti férfiak évenkénti prostata specifikus 

antigén és a prostata manuális vizsgálata javasolt. A bőrrák kiemelkedő 

gyakorisága miatt ugyancsak ajánlott a betegek havonkénti önvizsgálata, évente 

pedig a bőrgyógyászati konzílium. A mellkas röntgen a mediastinális, pulmonális 

daganatok korai diagnosztikájának első lépése, de korlátait is figyelembe véve, 

bizonytalanság esetén, illetve a tüdőrák szempontjából fokozott kockázatú 

betegeknél a mellkas CT vizsgálata indokolt. 

 

A hasi ultrahang vizsgálat a krónikus májbetegek, hepatitis vírus fertőzöttek 

esetében segítheti a májrák, illetve a vesetranszplantált betegek saját veséiben 

lényegesen gyakrabban kialakuló veserák felismerését. A szérum alfa-fötoprotein 

meghatározása a májrák miatt májtranszplantált betegekben a daganat kiújulására, 

a HCV, HBV pozitív, vagy májcirrózisban szenvedő, egyéb szerv átültetetésében 

részesült recipiensek esetében pedig a primer májrák kialakulására hívhatja fel a 

figyelmet.  

 

A posttranszplantációs lymphoproliferatív betegségek (PTLD) kialakulásában 

kockázatot jelent a recipiens negatív Epstein-Barr vírus státusza, mely 

gyermekkorban a leggyakoribb. A szerokonverzió és az EBV-DNS emelkedő titere 

a betegek vérében korai figyelmeztető jele lehet a PTLD megjelenésének.  

 

A tudatos kereséssel a daganatok nemcsak korai stádiumban ismerhetők fel, hanem 

rákelőtti állapotok is felfedezhetők, melyek kezelésével megelőzhetjük a tumorok 

kialakulását. Az onkológiai szűrővizsgálatokat a transzplantált betegek egyéni 

kockázati tényezőit, a szervátültetést indokló alapbetegséget és az átültetett 

szervet, valamint az alkalmazott immunszuppressziót figyelembe véve, személyre 

szabottan kell megtervezni. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./23.10. Korábbi transzplantáció későbbi intenzív terápiás vonatkozásai  
 

A korábban transzplantált, immunszupprimált betegek intenzív osztályos felvételét igénylő betegségek 

progressziója az átlagosnál gyorsabb, klinikuma tünetszegény, diagnózisa nehezebb. Bármilyen kórkép 

kezelése során tekintetbe kell venni az immunszuppresszió okozta opportunista fertőzési hajlamot, a 

transzplantált szerv kisebb funkcionális tartalékát és a tényt hogy a betegség vagy kezeléséhez alkalmazott 

gyógyszer az immunszuppresszív gyógyszer vérszintjét befolyásolhatja, rejekciót vagy „over” 

immunszuppressziót indukálva. Ezért a korábban transzplantált betegek kezelése olyan központokban 

javasolt ahol a széles spektrumú diagnosztikus lehetőségek gyorsan elérhetőek, nagy a gyakorlat szupportív 

kezelések alkalmazásában és lehetőség van az immunsszuppreszió monitorozására is. 

 

A szervátültetést követő időszak infektológiai szempontból három jól elkülöníthető részre bontható: 

transzplantáció utáni első hónap, első és a hatodik hónap közti időszak, hat hónapon túl. Arany szabály hogy a 

rejekció kialakulása fertőzés kialakulását, a fertőzés kialakulása viszont rejekció kialakulását indukálja. A 

fertőző betegségek időskálája segítséget nyúlt a differenciál diagnózisban, a hatékony profilaxis 

megtervezésében, az empirikus terápiában, fontossága rendkívüli a perioperatív időszakban, ha a transzplantált 

betegeknél egyéb okból sebészeti beavatkozás történik.  

Az első hónap fertőzései a sebészeti beavatkozással függnek össze Az infekciók gyakorisága, jellege 

megegyezik a nem immunszupprimált beteg sebészeti beavatkozásaihoz társuló fertőzések gyakoriságával, 

jellegével. 

A transzplantáció utáni első és hatodik hónap között gyakoribbak a virális és a környezetből származó 

opportunista fertőzések:a Nocardia, a Listeria, a Legionella fertőzés. Egyre gyakoribbá válik a non-albicans 

Candida, Aspergillus törzsek és Fuzariumok megjelenése, amelyeknek a letalitása, immunszupprimáltaknál az 

átlagosánál magasabb. A gombák közé sorolt Pneumocystis jiroveci elsősorban pneumoniát okoz a 

szervtranszplantáltaknál, főleg a magas rizikójú csoportba tartozó betegeknél alakul ki, későn felállított 

diagnózis és későn megkezdett kezelés itt is magas letalitással jár. 

A transzplantáció után 6 hónappal  a betegek 5-10%–ában alakul ki rejekció, illetve immunológiai alapon 

kezdődik el egy krónikus graft elégtelenség. Ezeknél a betegeknél az immunszuppresszív kezelés nagyobb 

mértékű és az anti-rejekciós terápia is gyakoribb. Gyakoriak a vírusfertőzések (hepatitis C, B vírus; 

cytomegalovírus; Epstein-Barr vírus; papillomavírus) amelyek a beültetett és egyéb szervek károsodását 

okozzák, és szerepük van a daganatok kialakulásában. 

A betegek 80%-a jó graft funkcióval rendelkezik ezért a legminimálisabb immunszuppresszív kezelést kapja. A 

fertőzéseik általában megegyeznek a nem transzplantált populációéval, ami elsősorban légúti infekciókat jelent. 

Csak jelentős, a környezetből származó expozíció esetén alakul ki aspecifikus fertőzés, mint például 

nocardiosis, aspergillosis.  

 

A szepszis monitorozási és kezelési szabályai a transzplantált populációban  is érvényesek, a korai terápia 

megkezdése során figyelembe kell venni, hogy a terápiás időablak rövidebb, mert a kezdődő infekció 

megtévesztően tünetmentes lehet, a szepszisnek gyakran okkult jellege van. Szeptikus transzplantált betegek 

esetében minden esetben csökkenteni szükséges az immunszuppressziót a mély gyógyszerszintek napi 

monitorizálása mellett. Vitális szerv esetében szűk terápiás tartomány mellett adottak a feltételei a 

gyógyulásnak rejekció elkerülése mellett ezért az immunszuppresszió csak csökkenthető, de teljesen nem 

elhagyható, pl.: mTOR gátlók illetve szteroidok elhagyásával. A beteg állapotának javulásával párhuzamosan a 

gyógyszerszintek ellenőrzése mellett az immunszuppreszív kezelést fokozatosan vissza lehet állítani. Amikor a 

szervi funkció szupportív kezeléssel helyettesíthető az immunszuppresziót átmenetileg szteroid kezelésre kell 

konvertálni vagy teljesen el lehet hagyni (pl. vesegraft és hemodializís) ennek sikertelensége esetén viszont 

bizonyos esetekben graftektomiát kell végezni. 

  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./23.11. E-learning-teszt 
 

 

1. Máj rezekció esetén mit tart elengedhetetlennek a májbetegek kivizsgálásánál a   

    posztoperatív májelégtelenség elkerülése céljából? 

 

    hagyományos tesztek 

    ICG clearence teszt 

    koagulációs profil 

    vaszkuláris (ascitesz) és parenchimás exkréciós rezerv kapacitást (icterus), 

    ICG alapján a funkcionális rezerv kapacitást 

 

 

2.  Az extrahepatikus diszfunkciók  kivizsgálást mikor tartja fontosnak a májbetegeknél? 

    (hepatopulmonális szindróma, portopulmonális szindróma, hepatikus encephalopathia,  

    cirrhotikus kardiomiopátia, hepatorenális szindróma) 

 

    Child A 

    Child  B, C 

    MELD 10 

    Child B,C és MELD 20 fölött 

 

 

3. Milyen előkészítést igényel a súlyos májbeteg koagulopathia korrekciója esetén? 

  

    Szubsztrátum = fibrinogen 

    Szubsztrátum = fibrinogen 

    Homeosztázis korrekció pH, T°C..stb 

    Mindhárom 

 

 

 

 



 

                                            

 

 

 

  

Bevezetés 

 

 

 

 

 

   Cél  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./24. Gyakori gyógyszerelési kérdések az intenzív osztályon 
 

III./24.1. Tanulási cél 
 

Az intenzív osztályon alkalmazott adjuváns gyógyszeres terápia számos specialitással bír. 

A súlyos-kritikus állapotú, műtét után álló betegek fájdalomcsillapítása, megváltozott keringési 

viszonyai és alterált hemosztázisa következtében kialakuló trombózis hajlam kezelése, a 

mélyvénás trombózis megelőzése, a szplanchnikus rendszer stressz indukálta mikro- és 

makrocirkulációs változásai következtében kialakuló gasztrointesztinális szövődmények 

megelőzése, mind speciális élettani és gyógyszerelési ismereteket kíván. Az intenzív osztályos 24 

órás munkarend következtében felboruló cirkadián ritmus, a kritikus állapot, és a megszokottól 

alapvetően eltérő élethelyzet, halálközeli állapot megélése, a terápiás eljárások és monitorozási 

eszközök okozta fájdalom és félelem adequat gyógyszeres kezelése szintén számtalan speciális 

szempontot vet fel.  

 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

- A kritikus állapotú betegek kezelése során kialakuló leggyakoribb komplikációk megismerése, 

felismerése, és a megelőzés lehetőségének ismerete. 

- Az intenzív osztályon használt adjuváns terápiák indikációinak, effektivitásának, 

kontraindikációinak biztos ismerete.  

- Az egyes terápiás célok eléréséhez használt gyógyszeres és egyéb alternatív terápiák részletes 

megismerése. 

 

III./24.2. Kompetencia  
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz az intenzív osztályon leggyakrabban előforduló 

szövődmények, mint a stresszulkusz, tromboembóliás komplikációk, agitáció, anxietás, fájdalom, 

megelőzésére, felismerésére, kezelési lehetőségeinek felmérésére és a kezelésre javaslatot tenni. 

Képes lesz az adott kórállapotok során alkalmazott gyógyszerek adagolását meghatározó alapvető 

szempontok figyelembevételére és a megfelelő terápia megértésére, javaslására, ellenőrzésére és 

életveszélyes esetekben átmeneti megindítására. 

Kulcsszavak: Intenzívosztály, profilaxis,  stresszulkusz, tromboembóliás komplikációk, agitáció, 

anxietás, fájdalom 

 



 

                                               

III./24.1. Szedáció 
 

III./4.1.1. Bevezetés 
 

A megváltozott tudatállapot, ami a nyugtalanságtól a kómáig terjedhet, gyakori manifesztálódása az akut 

megbetegedéseknek. A fájdalom és az emocionális kimerülés kezelhető. A szedáció lehetővé teszi a kritikus 

állapotú betegeknél a szupportív invazív beavatkozások, pl.: intubáció, gépi lélegeztetés, tolerálását. 

 

III./4.1.2. Szedáció az intenzív osztályon 
 

Célja: a betegek komfortérzetének biztosítása, a szorongás, a dyscomfort érzés és az agitáltság csökkentése, a 

fájdalomcsillapítók hatásának potencírozása, a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozások biztosítása, 

a gépi lélegeztetés elviselhetővé tétele, a nyugalom és a diurnális ritmus (alvás-ébrenlét) biztosítása. 

Az ideális mértékű szedáció csökkenti a műtéttel, traumával kapcsolatos kedvezőtlen metabolikus reakciókat, 

míg a nem megfelelő szedáció egyaránt növeli az intenzív osztályos morbiditást és mortalitást. 

A szedáció titrálása objektív score-rendszerek használatán alapul (Ramsay Scale, Addenbrook Scale, Cook 

Scale, Sedation Agitation Scale, Delirium Scoring System). 

Ramsay-scale: 

1. A beteg szorongó, agitált 

2. A beteg nyugodt, jól kooperál 

3. A beteg csak felszólításra reagál, magára hagyva alszik 

4. A beteg alszik, de nagyobb hangingerekre, a glabella ütögetésére pillacsapás jelentkezik 

5. A beteg alszik, nagyobb hangingerekre, a glabella ütögetésére csak enyhe reakció váltható ki 

6. A beteg alszik, nem reagál 

A 2.-5. pont intenzív osztályon elfogadható szedációs szintet jelent. 

„Ideális” szedáció: 

Pontosan, könnyen beállítható, gyors hatásbeállás, gyors lebomlás, biztosítja a diurnális ritmust, a szedáció 

mélysége változtatható, kevés mellékhatással bír (cardiovascularis, légzés, máj, vese), nem okoz dyscomfortot, 

nem invazív. 

Veszélyek: 

Túl mély szedálás Felszínes szedálás 

Hypotensio Hypertensio 

Elhúzódó ébredés Tachycardia 

Gépről való leszoktatás elhúzódik Oxigénfelhasználás nő 

Mobilizálás késik Myocardium ischaemia 

Thromboembóliás szövődmények Gépi lélegeztetés nehezebb 

Gyomor-bél motilitás csökken Légúti szövődmények, atelectasia 

Immunszuppresszió Infekció 

1. táblázat: A nem megfelelő szedáció veszélyei 

 

 III./4.1.3. Alkalmazott főbb gyógyszercsoportok 

 



Benzodiazepinek 

Hypnotikus fő hatásuk mellett anxiolytikus és anticonvulzív hatással is rendelkeznek. Izomrelaxáló hatásuk 

csekély. Hatásukat a gátló GABA-rceptorokon keresztül fejtik ki. Ópiátokkal szinergisták. Tartós adagolást 

követő hirtelen elhagyásakor megvonási tünetek (álmatlanság, zavartság, agitáltság, verejtékezés) 

jelentkezhetnek, lépcsőzetes csökkentésük javasolt. 

Diazepam: Lebomlásuk során aktív metabolitok képződnek (nor-desmethyl diazepam), hosszú féléletidővel 

rendelkeznek, a kumulálódás veszélye nagy (CAVE: idős betegek!). Bólus adagolásuk javasolt. 

Midazolam: Szöveti pH-n zsíroldékony, vénákat kevésbé irritálja. Az 1-hydroximidazolam aktív metabolitja 

kumulálódhat. Eliminációs féléletideje 2 h, de tartós szedáció esetén 2-3 nap is lehet. 

Lorazepam: Tartós szedálásra a legalkalmasabb szer. Lebomlása során a májban glucuronizálódik, aktív 

metabolitok nem képződnek. 

Flumazenil (Anexate): BZD-receptor antagonista. Túladagolás, kumuláció esetén felfüggesztésre alkalmazzuk. 

Féléletideje 1 h, rövid hatású, max. dózisa 2 mg. 

Propofol (2,6-diisopropylphenol) 

Hypnotikus és anxyolítikus hatású fenil-derivátum. Hatását szintén a GABA-receptorokon fejti ki. 

Hatásbeállása és metabolizációja egyaránt gyors. Folyamatos infúziós adaglásra ideális szer, tartós ( 8 h) 

adagolást  követően az ébredés 40 percen belüli. Obes betegekben kumulálódhat. Javasolt max. dózisa 4 

mg/kg/h. Szedáció céljára alkalmazott dózis: 2 mg/kg/h 

Hátránya:  

■  Erősen lúgos pH, beadás helyén lokális fádalom, thrombophlebitis 

■  Cardiorespiratorikus depressio (idős kor, hypovolaemia, sepsis) 

■  Allergizálhat (szója tartalmú) 

■  Tartós adásakor a cholesterin és triglicerid szint emelkedhet 

Ketamin 

Subanaesthetikus dózisban adva szedatív és analgetikus hatású. Hatását az N-methyl-D-aspartat (NMDA) 

receptorokon fejti ki.. Hátrányai: hypertensio, tachycardia, intracraniális nyomásemelkedés, hallucinogén (BZD 

együttes alkalmazásával csökkenthető). 

Etomidat 

Korábban leírt mellékvesekéreg szuppressziót okozó hatása miatt szedációra nem alkalmazzák, annak ellenére, 

hogy a fenti hatás klinikai relevanciája hitelt érdemlően nem került igazolásra, és egyszerű metodikával (C-

vitamin adagolása) a kortizol szintézisre gyakorlot hatás felfüggeszthető. . 

Barbiturátok 

Konvencionális szedáció céljára Javallata: koponyatrauma, intracranialis nyomásfokozódás, status epilepticus 

Mellékhatása: cardiovascularis depressio, gastrointestinalis motilitás csökkenés Hátránya: kumulálódik, 

elhúzódó ébredés 

 Neuroleptikumok 

Butyrophenonok, phenothiazinok: major trankvillánsok, főleg az intenzív osztályon kialakuló delírium, 

agitáltság esetén alkalmazandók. 

Előnyei: légzésdepressziót nem okoz, cardiodepresszív hatása csekély. 

Hátrányai: QT-megnyúlás, extrapyramidális hatások, malignus neuroleptikus syndroma 

Egyéb szerek 

Chlomethiazol: B1-vitamin származék. Delírium kezelésére alkalmazható, antikonvulzív hatással is bír. 

Előnye, hogy légzésdepressziós hatása minimális. 

Chloralhydrat: Gyermekintenzív ellátásban használják. Májban metabolizálódik, aktív metabolitja 

(trichloroethanol) miatt hatása elhúzódhat. Vesén át ürül, akut veseelégtelenségben nagy a kumulálódás 



veszélye. 

Gyógyszer Dózis 

Propofol 0,3-4 mg/kg/h 

Bólus 5-50 mg 

Midazolam 0,5-10 mg/h, bólus 2-4 mg 

Gyermek: 5 mg/kg/50 ml, 1-2 ml/h 

Morphin 1-5 mg/h, bólus 2-5 mg 

Gyermek: 0,5 mg/kg/50 ml, 1-4 ml/h 

Fentanyl 1-3 mcg/kg/h, bólus 50-100 mcg 

Gyermek: 50 mcg/kg/50 ml, 1-4 ml/h 

Alfentanil 1-5 mg/h, bólus 0,5-1 mg 

Haloperidol 5-10 mg bólus 

Ketamin 1-2 mg/kg bólus,  

majd 10-45 mcg/kg/min 

Thiopental 50-250 mg/h 

2. táblázat: Főbb szedatívumok és dózisaik 

Intenzív osztályon a szedációt gyakran kiegészítjük analgetikumok adagolásával. A kombináció alkalmazásával 

az alkalmazott szerek dózisa és mellékhatásai kölcsönösen csökkenthetők. 

 

III./4.1.4. Szedációs protokollok 
 

1. Nem lélegeztetett beteg: 

● Bólus adagolás 

● Optimális fájdalomcsillapítás (kooperáló betegnél PCA, regionális technikák 

2. Rövid idejű gépi lélegeztetés: 

Elsőnek választandó a propofol-alfentanyl kombináció, mely gyors ébredést tesz lehetővé. Hátránya, hogy 

drága, azonban a gépről való gyors leszoktathatóság az ápolási idő rövidülésével jár, ezáltal az ápolási költség 

kisebb lesz. 

Alternatív szerként benzodiazepin-morphin kombináció alkalmazható. 

 3. Tartós gépi lélegeztetés: 

A várhatóan hosszú lélegeztetési és leszoktatási idő miatt nincs értelme rövid hatású gyógyszereket alkalmazni. 

Fontos azonban, hogy a szedáció alkalmazkodjon a beteg diurnális ritmusához. A naponta egyszeri felengedés 

szigifikánsan csökkenti a lélegeztetés időtartamát és az intenzív kezelés hosszát. 

Ajánlott protokollok: 

○ Morphin + midazolam vagy propofol 

○ Propofol + morphin vagy fentanyl vagy pethidin 

 

III./4.1.5. Szedáció a műtőn és intenzív osztályon kívül 
 

A technikai fejlődéssel egyre szélesebb körben elterjedő különböző invazív diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások megteremtették az igényt az intenzív osztálytól, műtőtől távol végzett aneszteziológiai 

tevékenység iránt. 



Ezen beavatkozások általában ambulánsan történnek, a betegek szelekciójára azonban nincs mód, gyakran 

fokozott kockázatú betegekkel kell számolnunk. A beavatkozások a műtőtől, intenzív osztálytól távol 

történnek, gyakran speciális technikai körülmények között (hideg, sötét környezet, rtg sugárzás, mágneses tér). 

Az alkalmazott szedatívumokkal szembeni elvárás: 

● Gyors hatásbeállás 

● Rövid felezési idő 

● Kellemes, biztonságos ébredés 

● Kardiorespiratorikus funkciókra minimális befolyás 

 

Leggyakoribb beavatkozások: 

Diagnosztikus 

1. Radiológiai: általában nagy kockázatú betegek, kontrasztanyag allergiára fel kell készülni. 

a. Angiographia: nagy kardiovaszkuláris rizikójú betegek, javasolt az intubáció, capnographia 

alkalmazása. A mérsékelt hyperventillatio javítja az angiographiás kép minőségét. 

b. CT: nyugtalan, zavart, nem kooperáló beteg esetén, felületes vagy mély szedálás javasolt 

(monitorizálás!) 

c. MRI: hosszú beavatkozás (45-60 perc), az erős mágneses tér miatt speciális, MR kompatibilis 

felszerelés szükséges. Zavart, eszméletlen beteg, gyermek esetében csak általános anesztézia végezhető. 

Reanimatio csak mágneses téren kívül történhet. A beültetett fémeszközök kontraindikálják a 

vizsgálatot. 

d. Idegsebészeti intervenciós beavatkozások: gyakran akut beavatkozások, ICP fokozódással számolni 

kell. Ketamin alkalmazása kontraindikált. 

2. Endoszkópos vizsgálatok: 

a. Gastroscopia, colonoscopia: a szedációra főként a betegek részéről nő az igény. Benzodiazepin 

származékok, propofol alkalmazása javasolt. Kombinálhatók ópioidokkal, ekkor mindkét szer dózisa 

csökkentendő. 

 b. Bronchoscopia: felnőtteknél általában helyi érzéstelenítésben történik. Szedáció nem kooperáló beteg, 

speciális beavatkozások esetén szükséges. 

Lézeres beavatkozás: szemvédelem, fém, vagy fémmel bevont tubus, cuff-ot vízzel kell feltölteni, FiO2 

0,33-nál kevesebb legyen, N2O nem használható! 

Lélegeztetés: 100% O2 6-10 l/min 

● Merev bronhoscop + IPPV 

● Tubushoz csatlakozó fiberoscop + IPPV 

● HFJV 

Alkalmazott szerek: barbiturát vagy propofol, atropin védelem fontos, relaxálás atracuriummal, cis-

atracuriummal, mivacuriummal vagy sürgős esetben szukcinilkolinnal. 

Laryngospazmus, gégeoedema ellátására fel kell készülni! 

Terápiás 

Elektrokonvulzív terápia (ECT):  

Indikációja: gyógyszeres kezelésre nem reagáló endogén depresszió 

Cél: grand mal görcsroham kiváltása elektromos stimulussal (30-40 J) 

Mellékhatások: 

● Cardiovascularis: parasympatikus és sympatikus tünetek 
● ICP, agyi véráramlás, agyi oxigénfogyasztás nő 

Szedáció kivitelezése: 

● Iv. atropin indukció előtt ajánlott 

● Barbiturát vagy propofol iv. 



● Rövid hatású izomrelaxáns?  

● Lélegeztetés a spontán légzés visszatértéig. 

 

 

Irodalom: 

1. Influence of opioid choice on mechanical ventilation duration and ICU length of stay. Futier E. et al. 

MinervaAnestesiol. 2012 Jan;78(1):46-53. 

2. An analgesia-delirium-sedation protocol for critically ill trauma patients reduces ventilator days and hospital 

length of stay. Robinson BR. et al. J Trauma. 2008 Sep;65(3):517-26. 

3. Intensive Care Unit-acquired infection as a side effect of sedation. Nseir S. et al. Crit Care. 2010;14(2):R30. 

 



 

                                               

III./24.2. Analgézia 
 

III./24.2.1. Bevezetés 
 

A fájdalom definíció szerint olyan negatív emócionális és szenzoros élmény, mely valós vagy potenciális 

szövetkárosodáshoz társul, pontos meghatározása és objektív mérőmódszerekkel való mérése egyaránt nehéz. 

Komponensei (emócionális, racionális, pszichológiai) és a köztük lévő kapcsolat az ún. Venn-diagrammal 

ábrázolható. 

A beteg által észlelt fájdalom a három összetevő metszéspontjából adódik, ami magyarázatot adhat arra, miért 

különböző a fájdalom érzékelése az egyes betegekben. 

Az intenzív osztályon a betegeket kezelésük során számtalan negatív pszichés és fizikai élmény éri (zavaró 

környezet, invazív beavatkozások, mesterséges lélegeztetés, alvászavar, stb.). A megfelelő mértékű 

fájdalomcsillapítás javítja a betegek közérzetét és elősegíti gyógyulásukat. 

 

III./24.2.2. A fájdalom élettana 
 

A létrejött szövetkárosodás elindít egy, a szöveti receptorokat, perifériás, központi és autonóm idegrendszert, 

magasabb agyi központokat egyaránt érintő folyamatot, mely létrehozza a fájdalom percepcióját. 

Kialakulásának mechanizmusa alapján lehet: 

● Nociceptív fájdalom: a fájdalomérző receptorokat különböző felszabaduló mediátorok aktiválják. 

1. Szomatikus fájdalom: musculosceletalis fájdalom, éles, jól lokalizálható, NSAID-ra jól reagál. 

2. Visceralis fájdalom: testüregi beavatkozások során lép fel. Tompa, nehezen lokalizálható, 

testfelületre lokalizálhatóan jelenhet meg (Head-zónák), spazmolítikumokra, ópiátokra jól 

reagál. 

● Neuralgia: Oka a fájdalomérző idegek direkt károsodása (pl.: idegkompresszió, diabeteses neuralgia). 

● Deafferentációs fájdalom: Oka a gerincvelői idegek túlzott ingerlékenysége (pl.: fantomfájdalom). 

● Pszichoszomatikus fájdalom 

A fájdalomérző receptorok, ún.nociceptorok polimodális receptorok, melyek szupranormális hőre, mechanikus 

és kémiai ingerekre reagálnak. Az inger hatására a receptor alakváltozása jön létre, melyet intracelluláris K
+
 és 

H
+
 növekedés követ. Az ingerületet primer afferens rostok szállítják a gerincvelő hátsó szarvába. A 

velőhüvelyes Aδ rostok vezetési sebessége gyors, és felelősek a károsodással egyidőben fellépő, éles, jól 

lokalizálható fájdalomért, valamint a reflexes védekezésért. A velőhüvely nélküli C rostok vezetési sebessége 

lassabb, a károsodást követő tompa, nehezen lokalizálható fájdalom kialakulásáért felelnek. Az afferens rostok 

a gerincvelőt elérve többszörösen átkapcsolódnak (I-VI és X laminák). Az átkapcsolódást követően a 

gerincvelőbe jutott rostok kereszteződnek és az agy felé felszálló pályákat képeznek. 

 



 

 

1. ábra: A fájdalom percepciója 

 

Spinothalamikus pálya: a legfontosabb fájdalom közvetítő pálya, mely a thalamusban végződik. Az 

uralhatatlan daganatos fájdalmak kezelésére alkalmazott ún. cordotomia során ezt a pályát metszik át. 

Spinoretikuláris pálya: az agytörzs nucleus reticularisában végződik. 

Spinomesencephalikus pálya: a mesencephalon formatio reticularisában és a periaqueductalis 

szürkeállományban végződik. 

A thalamusban végződő pályák az agyban a somatosensoros kérgi központokba vetülnek. A fájdalomérzet 

ezenkívül eljut a hypothalamusba (hormonális változások), a limbikus rendszerbe (érzelmi hatások) és a 

frontális agykéregbe (pszichés változások). 

Leszálló pályarendszerek: a gerincvelői átkapcsolódások szintjén a fájdalom modulációja részben a 

periaqueductalis szürkeállomány , részben a ventromediális medulla területéről eredő leszálló gátló pályák által 

valósul meg. Mindkét területen nagy koncentrációban vannak jelen endogen opioidok és opioid receptorok, 

utóbbiak aktivációja hatására gátló monoamin transzmitterek szabadulnak fel. 

 

III./24.2.3. A fájdalom formái 
 

Klinikai szempontból fontos az akut, a krónikus és a daganatos fájdalom elkülönítése. 

Akut fájdalom: 3-6 hónapnál nem áll fenn régebben, nem tumoros eredetű, nem társul hozzá pszichés 

elváltozás. Hátterében akut szervkárosodás áll. Speciális formája a posztoperatív fájdalom, mely a műtétet 

követő sebfájdalomként jelentkezik és a gyógyulással párhuzamosan általában 7-10 nap alatt jelentősen 

csökken. Oka részben a műtét során fellépő direkt szervkárosodás, részben a műtétet övező pszichés hatások. 

Krónikus fájdalom: 3-6 hónapos fennállás után a fájdalomhoz pszichés elváltozás is társul. Oka általában 

nehezen tisztázható, mivel elkülönül a primer fájdalomtól, gyakran terápiarezisztens. A krónikus fájdalom 

kezelésében nagyon fontos a pszichés problémák kezelése. 

 

 III./24.2.4. Szisztémás analgézia 

 

NSAID-ok 

Hatásukat a perifériás idegrendszer szintjén, a prosztaglandin-képzés gátlásával (COX-inhibitor) fejtik ki. 

Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és egyes szerek lázcsillapító hatásúak is.  



Javallata: Kisebb sebészeti beavatkozások esetén önállóan, nagyobb műtétek esetén opioidokkal kombinálva 

(PCA) adhatók. A viscerális fájdalmakra kevésbé hatnak.  

Preemptív analgézia: preoperatíve, vagy a műtét alatti adagolás megakadályozza a gerincvelői 

hyperexcitábilitás kialakulását, ezáltal a fájdalomérzet később és kisebb mértékben jön létre. 

Fontosabb mellékhatásaik: gastritis, peptikus fekély, GI-vérzés, thrombocyta-aggregáció gátlás, vesekárosodás, 

bronchospazmus (Aspirin indukálta asthma). 

Pyrazolonszármazékok 

Jó fájdalomcsillapító és erős spazmolítikus hatásuk van. Ezáltal a visceralis eredetű fájdalmak csillapítására is 

alkalmazhatóak. 

Főbb mellékhatásaik: vérnyomásesés (gyors iv. adást követően), agranulocytosis (ritka) 

Anilinszármazékok 

Gyenge fájdalomcsillapítók, hepatotoxikus hatásuk miatt akut fájdalmak csillapítására nem ajánlottak. 

Gyógyszer Dózis/nap 

NSAID 

Diclofenac 

Ibuprofen 

Naproxen 

Piroxicam 

 

2x75 mg iv./im. 

4x200 mg p.o. 

2x250 mg p.o. 

2x10 mg p.o. 

Pirazolonszármazékok 

Noraminophenazon 

Phenylbutazon 

 

2x1 gr. i.v. 

3x100 mg p.o. 

Anilinszármazékok 

Paracetamol 

 

4x500 mg i.v. 

Egyéb 

Clonidin 

 

2-4 mg/ttkg/15 min inf. 

2. táblázat: Fontosabb non-opioid fájdalomcsillapítók 

 

 

 Opioidok 

Az opioidokat receptoraikon való hatásuk alapján agonista, agonista-antagonista, részleges antagonista és 

tisztán antagonista csoportokba sorolhatjuk. 

Szer Alkalmazás Adag mg/ttkg  

  Feltöltő Fenntartó 

Agonista 

Codein 

Hydrocodin 

Morphin 

Meperidin 

 

po., sc., im. 

po. 

po., sc., im., iv. 

po., sc., im., iv. 

 

1,0-1,5 

0,15 

0,15-1,0 

1,5-3,5 

 

0,5-0,75 

0,07-0,15 

0,1-0,5 

1,0-3,0 



Methadon 

Fentanyl 

Alfentanil 

Sufentanil 

po., sc., im., iv. 

iv. 

iv. 

iv. 

0,15-0,4 

0,001 

0,03-0,05 

0,0005-0,005 

0,1-0,4 

0,0016/h 

0,06-0,09/h 

0,00015-0,0007 

Agonista-antagonista 

Pentazocin 

Nalbuphin 

 

po., sc., im., iv. 

sc., im., iv. 

 

1,0-2,5 

0,05-0,1 

 

0,7-1,5 

0,05-0,1 

Részleges antagonista 

Buprenorphin 

 

sl., sc., im., iv. 

 

0,04 

 

0,002/h 

Antagonista (antidótum) 

Naloxon 

 

iv. 

 

0,4-2 mg összdózis 

 

 

3. táblázat: Főbb opioidok és antidótumuk 

Legfontosabb mellékhatásaik: 

● Viszketés (7,8%) 

● Vizelet retenció (4,9%) 

● Paresthesia (4,7%) 

● Hányinger, hányás (2,7%) 

● Szedáció (0,9%) 

● Dysphoria (0,9%) 

● Vérnyomás csökkenés (0,7%) 

● Légzésdepressió (0,4-0,7%) 

 

Az opioidokkal szemben számtalan félelem él, amelyek következtében gyakran inadekvát dózisban 

alkalmazzák őket. A szükséges dózis az, mely az adott beteg kellő mértékű fájdalomcsillapítását biztosítja. 

Légzésdepresszió leggyakrabban szedatívumok együttes alkalmazásakor fordul elő. Akut fájdalom esetén, 

rövid ideig adva nem okoz függőséget, krónikus és tumoros fájdalmak esetén azonban számolnunk kell ezzel a 

mellékhatással.  

 Az opioidok legfőbb ellenjavallatát a monitorozás hiánya és hisztamin felszabadító hatásuk miatt, az allergia 

adja, máj-és vesekárosodás esetén dózisuk csökkentendő. 

PCA (patient controlled analgesia): alkalmazható szisztémás fájdalomcsillapiítókkal és  

regionális technikák esetén is. 

Előnyei: 

● Alkalmazkodik az egyéni igényekhez 

● Jó minőségű fájdalomcsillapítás 

● Az analgetikum dózisa titrálható 

● Kisebb gyógyszerigény, kevesebb mellékhatás 

● Diurnális ritmus megtartott 

 

III./24.2.5. Regionális technikák 
 

Helyi érzéstelenítés: 

Javallata: posztoperatív fájdalomcsillapításban 



Hatása: csökkenti a szisztémás fájdalomcsillapítás szükségességét, dóziscsökkentést tesz lehetővé, fokozza a 

hatástartamot. 

Módja: infiltráció, perifériás idegblokádok, plexus blokád 

Mellékhatásai: 

● Fájdalom, haematoma, infekció 

● Vérnyomás esés (ritka) 

● Motoros blokk 

Kontraindikációja: 

● Lokál anesztetikumokkal szembeni túlérzékenység 

● Vérzékenység, antikoaguláns kezelés 

Gerincközeli érzéstelenítés: 

Ezen technikák közül a legelterjedtebb az epidurális analgézia. Az intra-és posztoperatív 

fájdalomcsillapításban, krónikus és tumoros fájdalmak enyhítésére egyaránt alkalmazható módszer. 

Alkalmazható szerek: 

1. lokál anesztetikumok 

2. opioidok 

3. fentiek kombinációja 

Az opioidokkal való kombináció előnye, hogy csökkenti az alkalmazott lokál anesztetikum dózisát, valamint 

hatását megnyújtja. Hátránya, hogy az ópiát mellékhatások ugyanúgy jelentkezhetnek, mint szisztémás 

alkalmazásukkor. 

 Alkamazás módja: 

● frakcionált 

● folyamatos 

● PCEA (patient controlled epidural analgesia) 

Előnyei: kiváló fájdalomcsillapító hatásán kívül az érintett gerincvelői szegmentumoknak megfelelően 

sympaticolysist vált ki. Utóbbi hatást használjuk ki pl. paralyticus ileus (bélmotilitás fokozódik), acut 

pancreatitis (enzimkiáramlás csökken) kezelése során. 

Szövődményei: 

● vérnyomás esés, bradycardia (különösen hypovolaemia esetén!) 

● vizelet retenció 

● bronchuskonstrikció 

● véletlen spinális anesztézia 

● hátfájdalom, haematoma, infekció 

● idegsérülés, gerincvelő sérülés (ritka) 

 

III./24.2.6. Fájdalomcsillapítás elve az intenzív osztályon 
 

Eredményesnek tekintjük a fájdalomcsillapítást, ha a beteg nyugodt, kooperál, a fájdalomcsillapítás mértéke 

megfelelő, a fájdalomcsillapító hatása szükség esetén felfüggeszthető. 

Előnyösebb a kombinált terápia a monoterápiával szemben, az ideális fájdalomcsillapítás multimodális, 

alkalmazkodik a beteghez, az igényekhez, az időbeli változásokhoz. 

Feltételei a képzett személyzet, a szoros betegkövetés, monitorizálás, a beteg tájékozott beleegyezése. 

Hatása: 

○ Komfortérzést biztosít 



○ Csökken a stresszhatás 

○ Gyorsabb mobilizálás 

○ Csökken a thromboembóliás szövődmények gyakorisága 

○ Légúti szövődmények száma csökken 

○ Javul a gyomor-bél működés 

Lépcsőzetes séma: 

● Kis műtét: 

■  NSAID, gyenge opioid 

■  Infiltráció, perifériás idegblokád 

● Közepes műtét: 

■  NSAID, infiltráció, perifériás idegblokád 

■  PCA (opioid) 

● Nagy műtét: 

■  NSAID, EDA (lokál anesztetikum + opioid) 

■  Szisztémás opioid 

 

 A nem megfelelő fájdalomcsillapítás okai: 

○ „Szükség szerinti” adagolási forma 

○ A beteg igényeit nem veszik figyelembe 

○ A dózis és az adagolás gyakorisága nem megfelelő 

○ A fájdalmat nem objektivizálják 

○ A módszer nem megfelelő 

○ Az adagolt szer nem megfelelő 

 

 Irodalom: 

1. Mechanisms of pain transmission and pharmacologic management. Argoff C. Curr Med Res Opin. 2011 

Oct;27(10):2019-31 

2. Assessment and Management of Acute Pain in Adult Medical Inpatients: A Systematic Review. 

(PMID:21155209) Helford M., Freeman M. 

3. Aitkenhead: Textbook of Anaesthesia, 2008: 510-525. oldal 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./24.3.  Stressz ulcus profilaxis      
  

III./24.3.1. Tanulási cél 
 

A fejezet során elsajátítandó célok: 

● A stressz ulcus kialakulásának, veszélyeinek megismerése 

● A stressz ulcus profilaxis indikációinak elsajátítása 

● A stressz ulcus megelőzésében alkalmazott fontosabb gyógyszercsoportok tulajdonságainak 

megismerése 

 

III./24.3.2. Kompetencia 
 

A fejezet elsajátításával a hallgató képes lesz a stressz ulcus rizikófaktorainak felismerésére, a stressz ulcus 

megelőzés fontosságának  megértésére, a stressz ulcus profilaxis alapvető gyógyszereinek alkalmazására. 

 

III./24.3.3. Bevezetés 
 

A stresszfekély az intenzív osztályon kezelt betegek 50-70%-ánál kialakulhat, rendszerint az intenzív ellátás 

megkezdését követő egy-két napon belül. 

A manifeszt gasztrointesztinális (GI) vérzés előfordulási gyakorisága az 1980-as években mintegy 25%-ra, az 

1990-es években 5%-ra, napjainkban kb. 3%-ra tehető az intenzív osztályon kezelt betegek körében, de 15%-

ra is emelkedhet azon rizikóbetegek körében, akik nem részesülnek valamilyen módon stressz ulcus 

profilaxisban. Manifeszt vérzés ugyan csupán a kritikus állapotú betegek 1–7%-ánál alakul ki, de a felső GI 

vérzés miatt vérzéses shock állapotába kerülő betegek esetében a mortalitás elérheti a 30%-ot is. 

 

III./24.3.4. A stressz ulcus kialakulása 
 

A stressz ulcus kialakulásában az agresszív és védekező tényezők feltételezett egyensúlynak a megbomlása 

játssza a főszerepet. A gyomormucosa akut károsodásához vezető iniciális epithelsérülés mind a gyomor 

lumenében érvényesülő agresszív hatások, mind a káros szisztémás hatások nyomán bekövetkezhet.  

Az akut stressz kezdeti szimpatoadrenerg fázisában az érspazmus hatására csökken a gyomormucosa 

vérátáramlása, mely következményes ischaemia kialakulásával jár. Ezzel egyidejűleg csökken a gyomorsav és 

pepszin elválasztása is. A következő fázisban kolinerg hatásra a kapillárisok tágulata, reperfúzió észlelhető és 

egyidejűleg muszkarinerg-3-receptor közvetítetten nő a gyomorsav és pepszin elválasztása is. Az ily módon 

sérült nyálkahártya-területen  a mucosa-barrier megszakad, a hidrogénionok rediffúziója pedig irreverzibilis 

nyálkahártya-károsodáshoz, nekrózishoz, vérző eróziók kialakulásához vezet. 

 

III./24.3.5. A stressz ulcus morfológiai jellemzői 
 

A stressz ulcus makromorfológiai és hisztológiai szempontból lényegesen eltér mind a klasszikus peptikus 

fekélyek, mind a nem szteroid gyulladásgátlók okozta fekélyek megjelenési formáitól. A stressz ulcus 

elnevezésétől eltérően csak ritkán ölti a tipikus fekély képét, endoszkópos vizsgálattal leginkább többszörös, 

felszínes eróziócsoportok észlelhetők. A stressz ulcusok leggyakrabban a gyomor fundusában, illetve 

corpusában jelentkeznek, de időnként előfordulhatnak az antrum, a duodenum és a distalis nyelőcső területén 

is. Az elváltozások a mucosa felső rétegének károsodásai, ritkán penetrálják a lamina muscularis mucosaet. 

 

III./24.3.6. Tünetek 
 

Szemben a klasszikus peptikus fekélybetegséggel a stressz hatására kialakuló fekélyek rendszerint 

aszimptomatikusak, fájdalommentesek. 

 

III./24.3.7. A stressz okozta GI vérzés rizikófaktorai
1
 



 

● légzési elégtelenség gépi lélegeztetési igénnyel >48 órája – önálló rizikófaktor 

● coagulopathia (thrombocytopenia; INR>1,5; <50.000/μl thrombocytaszám) – önálló 

rizikófaktor 

● hypotenzió 

● szepszis 

● akut májelégtelenség 

● akut veseelégtelenség 

● polytraumatizáció 

● a teljes testfelület több, mint 35%-ára kiterjedő égési sérülés 

● szervtranszplantáció 

● antikoaguláció 

● 4 órát meghaladó nagy sebészeti műtét 

● súlyos koponya- és gerincsérülés 

● korábbi peptikus fekélybetegség 

● anamnézisben előforduló gasztrointesztinális vérzés. 

 

A glükokortikoid kezelés önmagában nem jelent fokozott kockázatot a stressz ulcus kialakulása 

szempontjából, azonban együtt adva egyéb olyan szerekkel (pl. NSAID típusú fájdalomcsillapítók), melyek 

fokozzák a fekélybetegség kialakulásának kockázatát, nagy dózisban adva növelheti a stressz ulcus 

kialakulásának esélyét. 

 

III./24.3.8. A stressz ulcus megelőzésében használatos gyógyszerek 
 

● Hisztamin H2-receptor blokkolók: 

● Hatásmechanizmus: a parietalis sejt hisztamin H2-receptor antagonizmusával csökken az 

intracellularis cAMP szint, melynek hiányában a luminalis membránban elhelyezkedő H
+
/K

+
 

ATP-áz aktivitása, ezáltal a gyomorsav-elválasztás csökken. 

● Fontosabb hatóanyagok: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. 

● Beviteli út: per os (jó biohasznosulás), iv. 

● Felezési idő: 2-3 óra. 

● Elimináció: vesén keresztül, nagyrészt metabolizálódás nélkül. 

● A cimetidin gátolja a citokróm P450 aktivitását, ezáltal csökkenti azon hatóanyagok lebontását, 

melyek maguk is szubsztrátjai a hepatikus kevert funkciójú oxidázoknak. A cimetidin egyidejű 

alkalmazása elnyújtja több hatóanyag felezési idejét, pl.: fenitoin, teofillin, benzodiazepinek, 

béta-adrenerg receptor blokkolók, orális antikoagulánsok. A metoclopramid biológiai 

hasznosíthatóságát csökkenti. 

 

● Protonpumpagátlók: 

● Hatásmechanizmus: egy a parietalis sejtek szekretorikus csatornáiban létrejövő átalakulást 

követően a savelválasztás utolsó mechanizmusát katalizáló H
+
/K

+
 ATP-áz kritikus pontján lévő 

szulfhidrilcsoporthoz  kötődnek, irreverzibilisen gátolva ezzel az enzimet. Enzimaktivitás csak 

újabb H
+
/K

+
 ATP-áz képződése után figyelhető meg. 

● Fontosabb hatóanyagok: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. 

● Beviteli út: per os., iv. 

● Felezési idő: 30-120 perc (a klinikai hatástartam az irreverzibilis gátlás miatt ennél lényegesen 

hosszabb). 

● Elimináció: vese (80%), máj. 

 

● Sucralfat: 

● Hatásmechanizmus: a sucralfat egy szulfatált poliszacharid, a szacharóz szukróz-oktaszulfát 

aluminiumsója, mely a gyomorban pH 4 alatt igen intenzíven polimerizálódik, aminek 

eredménye egy nyálkahártyához tapadó gél képződése. A sérült sejtekhez való affinitása 

nagyobb, illetve a terápiás hatáshoz hozzájárul az is, hogy abszorbeálja a pepszint és az 

epesavakat. 



● Beviteli út: per os 4x1g. 

 

● Prosztaglandinok: 

● Hatásmechanizmus: nyálkahártyavédő  hatásuk van, melyet elsősorban a nyák- és 

bikarbonátszekréció, a mucosalis vérátáramlás és az epithelium regenerációjának fokozásával, 

illetve a H
+
 mucosába történő diffúziójának gátlásával fejtik ki. 

● Hatóanyag: misoprostol (szintetikus PGE1 metilszármazéka). 

● Per os adva nem bomlik le a gyomorban. 

● A prosztaglandinok egyelőre nem általánosan használt szerek az intenzív osztályos stressz ulcus 

profilaxisban, mert egyelőre kevés adat áll rendelkezésre a klinikai hatásukat illetően. 

 

● Antacidok: 

● Hatásmechanizmus: gyenge bázisok, sósavval sót képeznek, ezáltal csökkentik a gyomornedv 

aciditását. Ezenkívül a gyomornedv pH 4 fölé emelésével csökkentik a pepszin aktivitását, 

amely szintén szerepet játszik a terápiás hatásaikban. 

● Leggyakrabban alkalmazott antacidok: nátrium-bikarbonát, magnéziumsók, alumínium-

hidroxid, kalcium-karbonát. 

● Adagolás: 1-2 óranként 30-60 ml per os. 

● Számos gyógyszer felszívódását csökkentik, pl.: vas, digoxin, warfarin, tetracyclin, ranitidin 

stb. 

● Az intenzív osztályos stressz ulcus megelőzésben alkalmazásuk visszaszorult. 

 

 

 

III./24.3.9. A sztresszulkusz megelőzésében alkalmazható egyéb terápiák 
 

● Korai enterális táplálás
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● Minden intenzív osztályon kezelt beteg esetében kontraindikáció hiányában  24-48 órán belül 

megkezdendő az enterális táplálás. 

● A táplálás útja:  

● Ha a gyomron át való táplálás nem kontraindikált (pl. bélobsrukció): nagylumenű 

nasogastricus szondán át. 

● Az enterális tápanyagok pufferelják a gyomorsavat, indukálják a citoprotektív prosztaglandinok 

és a mucus termelését és javítják a mucosalis vérátáramlást. 

● Több vizsgálat kimutatta, hogy a korai enterális táplálás felépítése hatékonyabb a felső GI 

vérzések megelőzése szempontjából, mint a H2-receptor blokkolók vagy a protonpumpagátlók 

alkalmazása. 

● A gyógyszeres stressz ulcus profilaxis hatástalan vagy káros is lehet azon betegek körében, akik 

korai enterális táplálásban részesülnek: 

● Azon betegek körében, akik nem részesülnek enterális táplálásban a H2-receptor 

blokkolók adása csökkenti a sztresszulkuszból eredő vérzések kockázatát, de nincs 

hatása a mortalitásra, illetve a nozokomiális pneumoniák előfordulására. 

● Azon betegek körében azonban, akik korai enterális táplálásban részesültek a H2-

receptor blokkolók adása nem csökkentette a sztresszulkusból származó GI vérzések 

gyakoriságát, növelte viszont a mortalitást és a nozokomiális pneumoniák 

előfordulásának gyakoriságát is. 

 

● Szimpatikolízis 

● Az akut stressz kezdeti szimpatoadrenerg fázisát, az érspazmus kialakulását, amely a 

gyomormucosa csökkent vérátáramlásához is vezet és alapvető a stressz ulcus kialakulása 

szempontjából megelőzhetjük a szimpatikolízissel. 

● Szimpatikolízisre alkalmazhatóak α-szimpatolitikumok (pl. trifluperidol), β-szimpatolitikumok 

(pl. pindolol, oxprenolol stb.), paraszimpatomimetikumok (pl. neostigmin). 

● Epidurális katéter behelyezésével, folyamatos peridurális analgézia alkalmazásával javul a 

visceralis vérátáramlás, jó szimpatikolízis jön létre.  



 

III./24.3.9. Általános megfontolások a stressz ulcus megelőzésében alkalmazott gyógyszeres 

terápia terén 
 

● A stressz ulcus megelőzésében használt szerek egy része (H2-receptor blokkolók, 

protonpumpagátlók) emeli a gyomor pH-ját, ezzel elősegítve a dudenumból származó Gram-

negatív baktériumok növekedését a gyomorban. A gyomortartalom aspirációjának hatására ezen 

baktériumok endobronchialis kolonizációt vagy súlyosabb esetben pneumoniát okozhatnak. 

● Sebészeti betegek esetében kimutatták, hogy nagyobb a nozokomiális pnemonia 

előfordulásának rizikója azon betegek körében, akik stressz ulcus profilaxisnak 

protonpumpagátlót kaptak, szemben azokkal, akik H2-receptor blokkoló kezelésben 

részesültek.
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● Mindezek alapján minden intenzív osztályon kezelt betegnél ajánlott a rizikófaktorok, az 

anamnesztikus adatok, az aktuális általános állapot, a mellékhatásprofil együttes értékelésével 

kiválasztani a stressz ulcus profilaxisra alkalmazandó szert: 

● A stressz ulcus megelőzése szempontjából a legfontosabb -kontraindikáció hiányában- a 

korai enterális táplálás elindítása. 

● Ha a beteg anamnézisében nem szerepel rendszeres PPI-kezelés (pl. GERD miatt), 

akkor alkalmazzunk H2-receptor blokkolókat (pl. famotidin 20 mg iv./24 óra). 

● Ha a beteg anamnézisében GERD, ulcus duodeni, ulcus ventriculi szerepel (és nem szed 

PPI-t): famotidin 1x40 mg iv. vagy 2x20 mg iv. 

● Ha a beteg otthonában PPI-t szedett, akkor a PPI terápia folytatása javasolt (pl. 

pantoprazol 40 mg iv.). 
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III./24.4. Thrombosis profilaxis 
 

III./24.4.1. Bevezetés 
 

A vénás thromboembólia (VTE) az ischaemiás szívbetegség és a stroke után a harmadik 

leggyakoribb cardiovascularis betegség. Az intenzív osztályon kezelt betegek esetében a gépi 

lélegeztetés, a szedáció/paralysis, malignitások, centrális vénás katéterek és az elnyújtott kórházi 

tartózkodás miatt fokozottabb rizikóval találkozhatunk a mélyvénás thrombosisok kialakulása 

szempontjából. A kritikus állapotú betegek esetében a mélyvénás thrombosisok kialakulásának 

incidenciája 5-33% közé tehető. Kritikus állapotú betegekben szignifikánsan nagyobb a kockázata, 

hogy a kialakult mélyvénás thrombosis pulmonalis embóliához vezet és a mélyvénás 

thrombosisban szenvedő betegek esetében hosszabb a gépi lélegeztetés szükségességének, 

valamint a kórházi kezelésnek az időtartama, szemben a thromboemboliás szövődmények nélkül 

kezelt betegekkel. 

 

III./24.4.2. A thrombogenezis tényezői 
 

Virchow triász: 

● Hypercoagulabilitás: az alvadási faktorok veleszületett vagy szerzett zavara. 

● Stasis: a keringés lelassulása. 

● Érfalsérülés: endothel integritása megszakad, amely thrombocytaadhézió kialakulásához 

vezet, majd beindítja a véralvadási kaszkádot. 

 

III./24.4.3. A vénás thromboembóliák rizikófaktorai 
 

A vénás thromboembóliák multietiológiájú kórképek, kockázatának adott időpontbeli mértéke a 

betegre, illetve az orvosi beavatkozásra jellemzők eredője. A beteg kockázati tényezői:  

● örökletes véralvadási zavarok megléte vagy hiánya 

● társbetegségei  

● általános állapotát befolyásoló egyéb tényezők.  

A beavatkozás, esemény (műtét, trauma stb.) thrombogenitásának mértékét annak indikációja, 

jellege, nagysága, időtartama, az esetleges szövődmények hiánya vagy fellépte határozza meg. 

 

[[ 1_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 1. ábra: A vénás thromboembóliák rizikófaktorai]] 

 

Az intenzív osztályon kezelt betegek nagy többsége rendelkezik legalább egy rizikófaktorral, 

amely megnöveli a vénás thromboembóliák előfordulásának lehetőségét, sokakra jellemző több 

kockázati tényező együttes jelenléte.  

 

[[ 2_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 2. ábra: A vénás thromboembóliák prevalenciája thromboprofilaxis nélkül a különböző 
betegpopulációban]] 

 

III./24.4.4. A vénás thromboembóliák kockázati csoportjai 
 

Minden (sebészeti, belgyógyászati vagy traumatológiai) beteget a VTE kockázatának mértékét 

illetően fel kell mérni és az aktuális helyzetnek megfelelően kis (enyhe), közepes vagy nagy 

kockázati kategóriába sorolni. Ennek megtörténte után dönteni kell - az esetleges ellenjavallatokat 

is figyelembe véve - a thrombosis megelőzés szükségességéről, módjáról, mértékéről. 

 

[[ 3_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 3. ábra: A vénás thromboembóliák kockázati csoportjai]] 1 



 

 

III./24.4.5. Az intenzív osztályon alkalmazott thrombosis-profilaxisról általában 
 

● Minden intenzív osztályra kerülő beteget a felvétele pillanatában fel kell mérni a 

thrombosis kialakulásának kockázata szempontjából, ez alapján a legtöbbjüknek 

thrombosis-profilaxisban kell részesülniük. 

● A thromboprofilaxis módjáról ezen heterogén betegcsoportban minden esetben a 

thrombosis rizikóját és a vérzésveszélyt figyelembe véve kell döntenünk, amely azonban 

napról napra változhat a kritikus állapotú betegek esetében.
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● Fokozott vérzésveszély esetén mechanikus thromboprofilaxis ajánlott egészen addig, amíg 

a vérzésre való fokozott rizikó nem csökken. 

● Azon intenzív osztályon kezelt betegek esetében, akik nem rendelkeznek fokozott vérzéses 

rizikóval mindenképpen gyógyszeres thromboprofilaxis ajánlott: 

● Közepes kockázat esetén (pl. hasi sebészeti műtéten átesett betegek) LMWH vagy 

alacsony-dózisú nem frakcionált heparin alkalmazásával. 

● Nagy kockázat esetén (pl. ortopédiai műtéten átesett betegek, politraumatizáltak) az 

LMWH ajánlott. Egy újabb multicentrikus vizsgálat alapján nincs szignifikáns 

különbség az alacsony-dózisú nem frakcionált heparin és az LMWH alkalmazása 

mellett kialakult proximális mélyvénás thrombosisok arányában kritikus állapotú 

betegek esetében (5,1 illetve 5,8%), LMWH (dalteparin) alkalmazása mellett 

azonban szignifikáns csökkenést tapasztaltak a pulmonalis emboliák kialakulása 

szempontjából.
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[[ 4_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 4. ábra: A vénás thromboembóliák megelőzésére használt eszközeink kritikus állapotú 

betegek esetében a vérzéses és a thrombosis rizikó figyelembevételével]]4 
 

 

III./24.4.6. A thromboemboliák megelőzésének fizikai és gyógyszeres lehetőségei 

 
Fizikális módszerek 

Segítségükkel a vénás áramlás sebességét növelve gátoljuk a thrombózis képződést. 

Lehetőségek: 

● Mobilizálás, a végtag mozgatása 

● Kompressziós grádiens harisnya (GCS): 

● Általában az alsó végtagon alkalmazzák.  

● Önmagában súlyos vérzékenységben, az antikoaguláns kezelés ellenjavallatakor jön 

szóba (kivétel pl. lokális fertőzések, sérülés, perifériás artériás véráramlási zavar, 

túlságosan vastag láb, nyirok-oedema stb.). 

● Általában 18 Hgmm a boka körüli grádiens. 

● Hátrányuk az intenzív osztályon kezelt kritikus állapotú betegek esetében és éppen 

ezért rendkívül ritkán alkalmazzuk őket, hogy ezen betegek esetében a bőr 

vérellátása gyakran jelentősen korlátozott a keringési redisztribúció következtében, 

a harisnya alkalmazásával tovább sérülhet a bőr integritása, perfúziója, amely 

hólyagok, sérülések kialakulásához vezethet és másodlagosan felülfertőződések is 

kialakulhatnak. Éppen ezért higiéniai szempontból is javasolt minden betegnél 

naponta 2-3-szor a harisnya eltávolítása és a bőr állapotának megítélése. 

● Intermittáló pneumatikus kompresszió (IPC): 

● Az IPC készülékek 1, illetve 3 kamrásak, ritmusosan kb. 45 Hgmm nyomásra 

fújódnak fel, majd leengednek.  

● Önmagukban vérzésveszély esetén, gyógyszeres antikoaguláns kezeléssel 

kombinálva használják.  

● Alkalmazásuk ellenjavallt szívelégtelenségben, erysipelasban, neuropathiákban, 

sérült végtagon és malignus hypertensio egyidejű fennálltakor. 



● Vena cava inferior szűrő 

● Pulmonalis embolia megelőzésére szolgál.  

● Nagy kockázatú, sebészi betegcsoportban, ritkán alkalmazzák, nem-sebészi 

betegekben csak esetenként, ha a nagy embolia veszély ellenére is ellenjavallt az 

antikoagulálás vagy megfelelőnek tűnő alvadásgátlás mellett ismételt embolia lépett 

fel. 

 

A gyógyszeres megelőzés eszközei 

Csoportosítás hatásmechanizmus szerint: 

● Heparinok: 

● UFH (nem frakcionált heparin) 

● Kémia: mukopoliszacharid 

● Molekulatömeg: 3-30 kDa 

● Alegységek száma: >18 

● Hatásmechanizmus: Az antithrombinhoz (AT) kötődve, elsősorban a 

thrombin (FIIa) és a FXa inhibitora, de ezen túlmenően a heparin/AT 

komplex gátolja a FIXa, XIa és a XIIa aktivitását is. 

● Beviteli út: sc., iv. 

■  Intenzív osztályon kezelt betegek esetében a vazopresszor terápia 

által létrehozott perifériás vazokonstrikció rontja a subcutan adagolt 

heparinok felszívódását, amely fokozhatja a thrombosis létrejöttének 

rizikóját.
5
 Éppen ezért labilis keringésű, nagy dózisú vazopresszor 

terápiában részesülő betegek esetében nagyobb dózisok alkalmazása 

válhat szükségessé a subcutan alkalmazás során, a felszívódás és így 

a hatás kiszámíthatatlanabb, ezért intravénás adagolás javasolt. 

■  A perifériás ödéma nem befolyásolja a subcutan adagolt heparinok 

felszívódását.  

● Elimináció: vese, máj 

● Monitorozás: aktivált paciális thromboplastin idő (aPTI): a normál érték 1,5-

2,5-szeresére való megnyújtása a cél; alvadási idő (Lee-White); aktivált 

alvadási idő (ACT) 

● A hatása felfüggeszthető protaminnal (100NE UFH anatgonizálására 1mg 

protamin szükséges) 

● Alacsony molekulatömegű heparinok (LMWH) 

● Hatóanyagok: dalteparin, enoxaparin, nadroparin 

● Kémia: a kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos 

relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok sói, amelyekre 

jellemző, hogy az anyag teljes tömegének legalább 60 százaléka 8000-nél 

kisebb relatív molekulatömegű molekulákból áll 

● Molekulatömeg: 4-6 kDa 

● Alegységek száma: <18 

● Hatásmechanizmus: Elsősorban a FXa-t gátolják, kisebb mértékben az AT-

ra is hatnak, az anti-Xa-faktor aktivitás legalább 70 NE/mg. Az anti-Xa-

faktor aktivitás/anti-IIa-faktor aktivitás arány legalább 1,5. 

● Beviteli út: sc. 

● Elimináció: vese 

● Monitorozás: anti-Xa 

■  A profilaktikus LMWH adagolásnál a cél anti-Xa szint: 0,5-1 NE/ml 

4 órával a beadás után. 

● A hatás felfüggesztése: csak parciálisan függeszthetőek fel protaminnal, 

klinikailag ez a hatás elhanyagolható, gyakorlatilag nem antagonizálhatóak. 

 

[[ 5_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 5. ábra:A különböző LMWH-k molekulaméret és az ani-XA/anti-IIa arány szerinti 
csoportosítása]] 

 



● FXa-gátlók 

● Fondaparinux: 

● Kémia: szintetikus pentaszacharid 

● Molekulatömeg: 1728 Da 

● Alegységek száma: 5 

● Hatásmechanizmus: az ATIII-hoz történő szelektív kötődéssel (mintegy 300-

szorosára) fokozza az ATIII meglévő Xa-faktort neutralizáló képességét     

● Beviteli út: sc. 

● Elimináció: vese 

● Monitorozás: anti-Xa 

● Nem antagonizálható protaminnal. 

 

[[ 6_abra_3_24_4_fejezet.docx 

felirat: 6. ábra:Az alegységek száma a különböző antikoagulánsok esetén]] 

 

● Danaparoid 

● Kémia: heparinoid 

● Molekulatömeg: 6 kDa 

● Hatásmechanizmus: a fondaparinuxhoz hasonlóan indirekt FXa gátló 

● Beviteli út: sc. 

● Elimináció: vese 

● Monitorozás: anti-Xa 

● Nem antagonizálható protaminnal, csak plazmapheresissel távolítható el. 

● Rivaroxaban 

● Kémia: oxazolidinon származék 

● Molekulatömeg: 435.9 Da 

● Hatásmechanizmus: szelektíven, közvetlenül gátolja a szabad, ill. a kötött 

FXa-t is  

● Beviteli út: per os 

● Elimináció: vese, máj 

● Monitorozás: anti-Xa 

● Nem antagonizálható és a nagyfokú fehérjekötődése miatt nem dializálható. 

● Közvetlen thrombin-gátlók 

● Lepirudin 

● Kémia: polipeptid 

● Molekulatömeg: 7 kDa 

● Hatásmechanizmus: a thrombinhoz közvetlenül kötődve azt gátolja 

● Beviteli út: iv. 

● Elimináció: vese 

● Monitorozás: aPTI (1,5-2,5-szeres megnyúlás a cél) 

● Specifikus antidótuma nincs, hemodiafiltrációval távolítható el. 

● Argatroban 

● Kémia: szintetikus derivátum L-argininből 

● Molekulatömeg: 526.7 Da 

● Hatásmechanizmus: a thrombinhoz közvetlenül kötődve azt gátolja 

● Beviteli út: iv. 

● Elimináció: máj 

● Monitorozás: aPTI (1,5-2,5-szeres megnyúlás a cél) 

● Nincs specifikus antidótuma. 

● Dabigatran etexilat 

● Molekulatömeg: 628 Da 

● Hatásmechanizmus: a thrombinhoz közvetlenül kötődve azt gátolja 

● Beviteli út: per os (prodrug) 

● Elimináció: vese, máj 

● Monitorozás: aPTI (1,5-2,5-szeres megnyúlása a cél) 

● Nincs specifikus antidotuma, de dializálható. 



● K-vitamin antagonisták 

● Hatóanyagok: warfarin, acenocoumarol 

● Kémia: 4-hidroxi-kumarin származékok 

● Molekulatömeg: 308-353 Da 

● Hatásmechanizmus: a K-vitamin dependens alvadási faktorok hatásukra 

funkcióképtelen előanyagokként szintetizálódnak 

● Beviteli út: per os 

● Elimináció: warfarin: vese, acenocoumarol: máj 

● Monitorozás: prothrombin (INR) 

● A hatás felfüggesztése: per os vagy iv. K-vitamin, FFP, prothrombin-

komplex-koncentrátum (PCC). 

 

III./24.4.7. A vénás thrombembóliák megelőzésére alkalmazott gyógyszerek 

nemkívánatos mellékhatásai 
 

Heparin-indukálta thrombocytopenia (HIT) 

 

● Klinikailag két formát különítünk el: 

● Az I. típus nem immunmechanizmusú és valószínűleg a heparin enyhe, 

thrombocyta aggregációt indukáló hatásával függ össze. Általában a kezelés első 

két napján jelentkezik, rendszerint átmeneti és klinikailag nem jelentős 

thrombocyta szám csökkenést okoz.  

● A II. típus, immunmechanizmussal jön létre, az antigén ebben az esetben a heparin-

PF4 komplex és súlyos, életveszélyes thrombotikus, kisebb mértékben vérzéses 

szövődményhez vezet. Ezért, bármilyen heparin készítmény alkalmazása során a 

thrombocyta-számot a kezelés előtt, a 3-5., majd a 7-10. napok között, utána 

hetente egyszer, később szükség szerint, időnként kell ellenőrizni.  

● A HIT diagnózisa: ha a thrombocyta-szám két egymást követő meghatározás során 100 G/L 

alatt van, vagy a kezelés előtti értékhez képest 50 százalékkal csökkent.  

● Látszólagos paradoxonként artériás, agyi ereket érintő, illetve vénás thrombosisok ("heparin 

rezisztencia") hívhatják fel a figyelmet a diagnózisra, aminek lehetőség szerint 

laboratóriumilag (immunológiai, funkcionális tesztek) is törekedni kell az igazolására. 

● A HIT a thrombocyta-szám esés hátterében kizárandó akkor is, ha aktuálisan már nem kap 

heparint a beteg, de megelőzően két héten belül kapott. 

● A diagnózis alapos (klinikai) gyanújakor aa heparin kezeléssel le kell állni. A kezelés 

heparin készítménnyel semmiképpen sem (LMWH-val sem) folytatható.  

● HIT esetén thrombosisok megelőzésére alkalmazhatóak a közvetlen thrombin gátlók 

(lepirudin, argatroban), illetve az FXa-gátlók (fondaparinux, danaparoid). 

● Terhesekben a danaparoid a választható szer.  

● Súlyos esetekben az apheresisnek és a nagydózisú immunoglobulin (HIVIG:   0,4 g/ttkg, 3 

egymást követő napon, vagy 2x1 g, két egymást követő napon) adásának lehet szerepe.  

● Ha HIT antitest már nem mutatható ki, ér- és szívműtétek esetén UFH vagy LMWH rövid 

ideig a beavatkozás idejére, ismét adható. A beavatkozás előtti és után profilaxist azonban 

nem heparin származékkal kell végezni. 

 

Vérzés 

● A nagyobb vérzések (intracraniális vagy retroperitoneális hematóma, transzfúziót igénylő 

vagy halálhoz vezető vérzés) incidenciája heparin kezelés mellett kisebb, mint 5%. 

● A vérzéses rizikó emelkedik az életkorral, teljes dózisú heparin alkalmazásával 24 órán át, a 

beteg rossz általános állapotával, aspirin, GPIIb/IIIa antagonisták, illetve thrombolyticumok 

együttes adásával. 

● Magas vérzéses rizikóval járó állapotok esetén mechanikus thrombosis profilaxis javasolt 

egészen addig, amíg a fokozott vérzésveszéllyel járó állapot meg nem szűnik.
4
 Innentől 

kezdve UFH vagy LMWH adása javasolt (az UFH adása ilyen esetben a protaminnal való 

antagonizálhatósága miatt előnyösebb). 



● Veseelégtelen betegek esetében a thrombosis profilaxisra alkalmazott vesén át ürülő 

hatóanyagok (pl. LMWH-k) dózisának csökkentése javasolt a vesefunkció függvényében, 

illetve ilyen esetben az antikoaguláció szorosabb monitorozása javasolt a vérzéses 

szövődmények elkerülése érdekében. 
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III./24.5. E-Learning Teszt  
 

1 A szedáció mélységének meghatározására szolgáló Ramsay skála 

A, 1. pont = a beteg alszik nem reagál 

B, 6 = A beteg alszik nem reagál 

C, 5 = A beteg alszik nem reagál 

D, Az intenzív osztályon elfogadható szedáció 5,6 

E, egyik sem a fentiek közül 

 

2 Az intenzív osztályon kialakuló delírium kezelésére nem alkalmas 

A, Haloperidol 

B, Diazepám 

C, Chlomethiazol 

D, Midazolam 

E, Egyik sem a fentiek közül 

 

3 Fájdalomterápia 

A, Enyhébb fájdalomra NSAID, erősebb fájdalomra opiátok az első választandóak 

B, A választandó fájdalomcsillapító a fájdalom etiológiájától függ 

C, Krónikus fájdalom esetén előnyben részesítendőek az opiátok 

D, Krónikus fájdalom terápiájában fontosak az alternatív eljárások 

E, Akut fájdalom kezelését NSAID terápiával kell kezdeni 

 

4 A fájdalomcsillapítás hatékonyságát növeli 

A, Fájdalom terápia effektusának mérése  

B, A fájdalomcsillapítás szükség szerinti kiírása 

C, Amikor lehetséges epidurális adagolás (opiát, ketamin) 

D, Intramuszkuláris gyógyszeradagolás az egyenletes felszívódás érdekében 

E, Mindegyik a fentiek közül 

 

5 A stresszulkusz vonatkozásában igaz 

A, Vérzést okozó stresszulkusz előfordulási arány 10% feletti 

B, minden intenzív osztályon fekvő beteg esetében kötelezö a gyógyszeres profilaxis 

C, Kialakulásában a hyperaciditásnak jut vezető szerep 

D, Kialakulását iniciális hypoperfúzió, majd ezt követő hyperaciditás játszik szerepet 

E, Morfológiai szempontból a peptikus fekélyre hasonlít 

 

6 A stresszulkusz profilaxis vonatkozásában igaz 

A, Elsőként választandó szerek a legmagasabb pH-t biztosító protonpumpa inhibitorok (PPI) 

B, Az enterális táplálás fokozza a stresszulkusz kialakulásának rizikóját 

C, Korábbi fekély esetén kötelező a PPI profilaxis 

D, PPI adagolása csak korábbi PPI szedés esetén javasolt  

E, Mindegyik igaz a fentiek közül 

 

7 Mélyvénás trombózis profilaxisa 

A, A mélyvénás trombózis intenzív osztályos incidenciája 1-2% 

B, Az ortopédiai műtétek (csípő, térd) az alacsony rizikójú csoportba tartozik 

C, A Fondaparinux (Arixtra) nem anatgonizálható protaminnal 

D, A direkt trombingátlók alkalmasak a mélyvénás trombózis kezelésére 

E, Mindegyik válasz igaz 

 

8 A trombózis profilaxis monitorozása 

A, A könnyűmolekula súlyú heparinok (LMWH) hatása az anti Xa aktivitással mérhető 



B, Az LMWH aktivitás mérésére sosincs szükség 

C, A direkt  trombin gátlók monitorozására az INR a megfelelő vizsgálat 

D,A K-vitamin antagonisták nem befolyásolják az aPTI mérést 

E, Mindegyik igaz a fentiek közül 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./25. Problémakeresés az intenzív osztályon 
 

Ebben a fejezetben áttekintjük az intenzív osztályon kezelt betegeknél gyakrabban előforduló mindennapi 

problémák rövid differenciáldiagnosztikáját. 

Az intenzív ellátás során gyakran szembesülünk tünetekkel, jelekkel, sokszor elsőként a nővérek által észlelt 

problémákkal, melyek azonnali reakciót igényelnek. Ezen intenzíves problémák, riasztó tünetek hátterében az 

esetek egy részében életveszélyes elváltozás (pl. aszinkronitás – feszülő légmell) is állhat, azonos tünet 

különböző (banális vagy életveszélyes) okból is kialakulhat, míg egy ok többféle tünet formájában is 

jelentkezhet (pl. feszülő légmell – hipoxia, shock, stb.). 

Mivel ezek a problémák gyakran akut helyzetként jelentkeznek, amikor a strukturált, protokollizált 

vizsgálatnak és ellátásnak (ABCDE) fontos szerepe van, ezért egyrészt törekedtünk az ABCDE szemlélet 

lehetőség szerinti érvényesítésére, valamint az egyes fejezetek sorrendje is a sürgősségi ellátásban 

megszokott ABCDE-t követi. Fontos azonban kiemelni, az akut ellátás közben is érdemes és kell is 

gondolkozni: nem egyszer ritkábban előforduló betegség vagy az eszközök működésével kapcsolatos 

szokatlan eltérés áll a háttérben. 

A tünetorientált differenciáldiagnosztika az orvosi gondolkodás és a betegellátás legfontosabb, azonban az 

oktatásban talán nem kellően reprezentált része, ehhez próbálunk most vezérfonalakat nyújtani. 

Az alfejezetekben rövid, a főbb okokhoz gyorsan elvezető egyszerű algoritmusok szerepelnek, természetesen 

a teljesség igénye nélkül.  
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III.25.1. Légút 
 

Bevezetés 

Légúti elzáródás közvetlen életveszélyt jelentő állapot, sürgős ellátásra szorul.  

Spontán légző betegnél a sürgősségi ellátásban, illetve az anesztézia indukciójakor különböző oka van a 

légúti elzáródásnak. Az anesztézia során előálló légútbiztosítási vészhelyzetekre kidolgozott algoritmusok 

léteznek.  

A légútbiztosítás problémakörét a tankönyv más fejezeti részletesen tárgyalják (1.06.01., 4.04.01.01.; 4.05.; 

4.06.01.) Jelen fejezet célja az intenzív osztályon előforduló légúti sürgősségi helyzetek tárgyalása. 

Az elsődleges cél mindenkor az oxigenizáció biztosítása és másodsorban törekszünk csak az aspiráció 

megelőzése. 

Légúti elzáródást számos tényező okozhat  

 spontán légző betegen 

● légút obstrukciója 

○ orr- vagy szájnyílás elzáródása: hason fekvéskor, idegentest 

○ obstrukció a garat szintjén: megnagyobbodott nyelv, szájüregi tumor, idegentest (nem 

megfelelő helyzetben lévő légútbiztosító eszköz) 

○ elzáródás a gége szintjében (kétoldali hangszalag bénulás, idegentest, gégeödéma) 

○ elzáródás a trachea szintjén (váladék, idegentest, ödéma, külső kompresszió) 
 

 intubált vagy tracheostomizált betegen 

● a légútbiztosító eszköz kimozdulása, megtörtetése, váladék vagy idegentest általi 

eltömeszelődése. 

A cél minden esetben a légút szabaddá tétele, az elzáródást kiváltó ok megszüntetésével, ha ez nem 

kivitelezhető a gázcsere biztosítása az elzáródás megkerülésével.  

 

Légúti elzáródás kezelésére standardizált algoritmusok léteznek:  

● nehéz intubációs algoritmus  

● légúti idegentest algoritmus 

A siker záloga a nyugodt fellépés, mielőbbi segítséghívás. A várhatóan nehéz légútbiztosítási szituációkban 

(anesztézia indukciója) a megfelelő előkészítés tervezés.  

A cél minden esetben a hipoxiás periódus minimalizálása.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.2. Légzés 
 

Bevezetés 

A légzés biztosítja a megfelelő gázcserét, ezáltal a szövetek oxigén ellátását, az anyagcsere során keletkező 

széndioxid eliminációját.  

A légzés zavarai akut életet veszélyeztető állapotnak minősülnek, terápiájuk azonnali beavatkozást igényel.  

A következő fejezetek a hipoxia, a hiperkapnia és lélegeztetés során fellépő problémák kezelését írják le.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.2.1.Hypoxia 
 

A hipoxia rövid időn belül irreverzibilis károsodásokhoz vezethet, ezért a hipoxiával járó kórállapotok 

azonnali beavatkozást igényelnek. Egészséges pácienseknél 95% alatti oxigén szaturációt tartunk kórosnak. 

Krónikus hipoxiához hozzászokott betegeknél a 90% feletti érték elérése a cél.  

A globális hipoxia minden szervet érint. A központi idegrendszerben agitációt és csökkenő tudati vigilitást 

illetve görcstevékenységet is eredményezhet. A különböző szervekben létrejövő ischaemia a megfelelő 

tünetekkel jár: kardiális oxigén ellátási zavar miatt a pumpafunkció csökken, angina, ritmuszavarok 

alakulhatnak ki. A szimpatikus rendszer aktivációja a vérnyomást és a pulzusszámot emeli, a szervekben 

vasoconstrictiót okozva a szöveti oxigénellátást tovább rontja. Súlyos hipoxia (pO2    60 Hgmm alatt) a 

perifériás kemoreceptorokon hatva fokozza a légzési drive-ot, dyspone-t okoz. Amennyiben a vérben a 

deszaturált hemoblobin aránya 5%-ot meghaladja cyanosis jelentkezik.  

Az artériás hipoxia okai lehetnek: 

● elégtelen belélegzett oxigén koncentráció 

● csökkent alveoláris ventilláció 

● V/Q aránytalanság 

● sönt 

● diffúziós zavar 

● tüdőkeringési zavar 

● csökkent oxigénszállítási kapacitás  

A fentiek gyakran egymás mellett okozzák az oxigenizációs zavart. 

Diagnosztika, differenciáldiagnosztika 

● súlyosság felmérése: SaO2, PaO2, Horowitz kvóciens (PaO2/FiO2) 

● szabad légút, belélegzett oxigén koncentráció (gépi lélegeztetés esetén főleg) 

● légzésszám, légzési térfogat, légzési munka, ETCO2, aszimmetria (ptx, folyadék) 

● keringési paraméterek (vérnyomás, pulzus, perifériás perfúzió) 

● artériás vérgáz: pO2, pCO2, pH, sav bázis eltérések, hemoglobin 

● szöveti hipoxia jelei (laktát, kevert vénás oxigén szaturáció) 

● kiváltó ok keresése: fiz. vizsgálat, egész test (pl. has, idegrendszer) 

● képalkotó klinikai gyanú alapján (mellkas röntgen, CT, szívultrahang, hasi képalkotó, koponya 

CT, stb.) 

Terápia 

● oxigén: nazális vagy arcmaszkos oxigén, gépi lélegeztetés mellett FiO2 emelése 

● pneumothorax detenzionálása 

● gépi lélegeztetés 

● PEEP emelése 

● IRV tendencia, magas frekvenciás lélegeztetés  

● kiváltó oknak megfelelő specifikus terápia: pl. pleurális folyadék lebocsátása, tüdőembólia 

thrombolysise, szívelégtelenség kezelése stb.  

● terápia refrakter hipoxia esetén végső esetben extracorporális oxigenizációs eljárás 

Összefoglalás 

A hipoxia közvetlen életet veszélyeztető állapot, a diagnosztika és a terápia egy időben zajlik. Az oxigén 

igény és felhasználás egyensúlya felborul. Súlyos hipoxia, tudatzavar, globális légzési elégtelenség esetén 

gépi lélegeztetés indokolt. Gépi lélegeztetés mellett kialakuló hipoxia esetén a kiváltó ok megtalálásáig a 

FiO2 és bizonyos esetekben a PEEP emelése segíthet. A gépi lélegeztetési paraméterek változtatásakor cél a 

V/Q arány optimalizálása, a sönt keringés csökkentése, a diffúzió javítása.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.2.2. Hypercapnia 
 

Az emelkedett artériás széndioxin szint a ventilláció elégtelenségét jelzi. Tünetei aspecifikusak, de vérgáz 

vizsgálattal könnyen diagnosztizálhatóak. A kevert vénás és artériás vérben mért széndioxid tenzió közötti 

különbség meglehetősen állandó         (5-6 Hgmm), így a diagnózis nagy valószínűséggel a kevert vénás 

vérgáz alapján is felállítható. A vérben a széndioxid szint a termelés és az elimináció egyensúlyától függ. Az 

egészséges szervezet a percventilláció emelésével tág határok között képes kompenzálni a fokozott 

anyagcsere okozta fokozott széndioxid produkciót. Csökkent kompenzációs kapacitás (pl. fix gépi 

lélegeztetési beállítások, ventillációs zavar) a széndioxid termelés növekedése mellett hiperkapniához vezet. 

A hypercapnia egy darabig fokozza a légzési drive-ot, majd gátolja a légzőközpontot. Respiratoricus 

acidózist, pulmonalis vasoconstrictiót, cerebrális vasodilatatiot okoz, fokozza az intracraniális nyomást. 

Hosszabb ideig tolerálható mint a hypoxia, közvetlenül nem jelent életveszélyt, a következményes 

respiratórikus acidózis kompenzációja néhány nap alatt megtörténik. Ismeretes az intenzív terápiában 

bizonyos kórképek (pl. status asthmaticus, ARDS) esetén a permisszív hypercapnia fogalma, amikor a magas 

széndioxid szint káros hatásait azért toleráljuk, mert csak ennek árán kerülhető el a hypoxia.  

A hypercapnia okai: 

● fokozott széndioxid termelés  

○ láz 

○ hipertireózis 

○ malignus hyperthermia, malignus neurolepticus syndroma 

○ fizikai aktivitás, fokozott anyagcsere 

● csökkent elimináció: ventillációs zavar 

○ csökkent légzési drive 

○ csökkent légzési pumpa funkció 

○ áramlásimitáció 

○ tüdőkeringés csökkenése (pulmonális hypoxiás vasoconstrictio) 

Differenciáldiagnosztika 

● vérgáz: oxigén, pH, sav bázis paraméterek 

● vitális paraméterek, WOB 

● fizikális vizsgálat 

● kórelőzmény, gyógyszerek (szedatívum, opioid, egyéb légzésdepressziót okozó szerek) 

● toxinok, neurológiai vizsgálat (izomerő) 

● képalkotó klinikai kép alapján (pl. mellkas röntgen, szívultrahang stb.) 

Terápia 

● légútbiztosítás amennyiben tudatzavar vagy aspiráció veszély miatt szükséges, illetve invazív 

lélegeztetési igény esetén 

● ventillációt rontó szerek elhagyása, légzéstámogatás, invazív illetve noninvazív lélegeztetés 

● gépi lélegeztetés mellett percventilláció (légzésszám, légzési térfogat) emelése 

● specifikus terápia: szedatívumok és opioidok és izomrelaxáns esetén antidótum 

● a fokozott széndioxid termelés normalizálása (láz, hipertermia kezelése) 

● kiváltó ok eliminációja 
 

Összefoglalás 

hypercapnia alakul ki akkor, ha a szervezet nem tudja biztosítani az aktuális széndioxid termelésnek 

megfelelő ventillációt. Amennyiben hypoxia és hypercapnia egyidejűleg van jelen, az előbbi rendezése 

elsőbbséget élvez. A ventilláció javulása a ventillációt rontó szerek elhagyásával, hatásuk felfüggesztésével 

érhető el. Mindkét eseben a légzés támogatása invazív és nem invazív lélegeztetés megkezdésével gyakran 

szükséges. Mindkét esetben cél az alveoláris ventilláció növelése. Ez a légzésszám illetve a légzési térfogat 

emelésével, az áramláslimitáció és holttérlégzés csökkentésével érhető el.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.2.3. Aszinkronitás 
 

Ebben a fejezetben ismertetjük a gépi lélegeztetett betegek esetén előforduló riasztások értelmezését, 

menedzselését.  

A megfelelően beállított riasztási határok jelzik a gépi lélegeztetés során fellépő problémákat, azonban a 

klinikai kép, a beteg szubjektív panaszainak felmérése, a gép-beteg szinkronitás megítélése döntő fontosságú 

a megfelelő terápia kiválasztásához.  

Gyakori riasztások 

● Magas légúti nyomás 

A beállított maximális nyomás (általában 35-45 mbar) elérésekor a szelepek automatikusan kinyílnak, 

nem engedik a légúti nyomást a beállított P max érték fölé. Köhögéskor, légúti leszíváskor néhány 

pillanatra a beállított fölé emelkedő légúti nyomás nem jelent problémát. Tartósan magas légúti 

nyomás hátterében a légúti ellenállás emelkedését, vagy a tüdőtágulékonyság (compliance) 

csökkenését kell keresnünk. 

Diagnózis: Fizikális vizsgálattal a főbb kiváltó okok könnyen diagnosztizálhatóak. Kétséges esetben 

helyszíni mellkas röntgen, vagy a pleurát érintő kórképekben ultrahang segíthet. A változás 

dinamikája fontos differenciáldiagnosztikai eszköz.  

Hirtelen alakul ki (másodpercek, percek): 

○ tubus megtöretése, váladékdugó 

○ bronchospazmus 

○ pneumothorax 

Fokozatosan, lassabban alakul ki (órák): 

○ tüdőgyulladás 

○ tüdőödéma 

○ hydrothorax, hemothorax 
 

Terápia a kiváltó októl függ.  

 

Fokozott légúti ellenállással jár:  

 

○ Tubus eltömeszelődése, megtöretése.  

Kezelés: légutak leszívása, váladékoldás, szükség esetén tubus cseréje 

○ Bronchospazmus, anafilaxia, COPD fellángolása 

Kezelés: bronchodilatátor terápia 

○ Felszaporodott légúti váladék 

Kezelés: mukolitikumok csökkentése, gyakori légúti leszívás 

 

 

Tüdőtágulékonyság csökkenéssel jár: 

 

○ atelektázia, váladékdugó, tubus mélyebbre csúszása miatt 

Kezelés: tubus helyzetének ellenőrzése, légutak leszívása, akár bronchoscóppal, alveoulus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toborzó manőverek, szükség esetén PEEP emelése, lélegeztetési mód módosítása 

○ pneumothorax  

Kezelés: detenzionálás, mellkasdrenázs 

○ hemothorax, serothorax 

Kezelés:mellkasdrenázs, mellkasi drén átjárhatóságának ellenőrzése 

○ tüdőödéma 

Kezelés: PEEP emelése, szívelégtelenség kezelése 

 

● Alacsony percventilláció 

Az alacsony percventilláció hypoventillációhoz, hyperkapniához illetve hypoxiához vezet. A 

percventillációt nem egy ideális értékhez viszonyítjuk, hanem mindig a beteg igényéhez illesztjük a 

vérgáz alapján. Hypoventilláció hátterében egyaránt állhat alacsony légzésszám, apnoe és alacsony légzés 

térfogat. A gépi lélegeztetés beállításait módosítva a probléma gyakran kiküszöbölhető. A lélegeztető 

gépek általában a kilélegzett térfogatot mérik. Szivárgás esetén a kilélegzett térfogat lényegesen kisebb, 

mint a belélegzett térfogat.  

Szivárgást okoz:  

○ lélegeztető kör szétesése 

○ tubus kimozdulása, cuff nyomás csökkenése 

ezt általában jól hallható hang (bugyborékolás) kíséri, tubus kimozdulása direkt 

laringoszkópiával felismerhető 

○ ritkán fistula (bronchopleurális, tracheooesophageális) 

Alacsony légzési térfogatot okoz: (nyomásvezérelt lélegeztetés esetén) 

○ Légúti ellenállás növekedése (bronchospazmus, váladékretenció) 

○ Compliance csökkenése lásd fent (atelektázia, tüdőödéma, pneumothorax stb.) 

○ spontán aktivitás csökkenése, kifáradás, izomgyengeség  
 

Kezelés az oki terápia mellett a lélegeztetési paraméterek módosítása, nyomás emelése, 

térfogatvezérelt lélegeztetésre váltás 

Alacsony légzésszám hátterében állhat: (támogatott légvételek, vagy assziszt/kontroll légeztetési 

módok esetén) 

○ légzési drive csökkenése, spontán légzési aktivitás megszűnése (gyógyszer vagy metabolikus 

ok hatására) 
 

Kezelés: kontrolált módra váltás, légzési drive megszűnését csökkenését kiváltó megszűnéséig 

 

● Magas légzésszám 
 

Magas légzésszám, a tachypnoe a légzési elégtelenség korai jele. Lélegeztetett betegnél az emelkedő 

légzésszám hátterében számos probléma állhat. A tachypnoe fokozott légzési munkát jelent, mely a 

fokozott oxigén felhasználással a dyspnoet tovább fokozhatja. 

Lélegeztetett beteg hiperventillációjának hátterében mindig meg kell keresni a kiváltó okot.  

  

○ Fokozott anyagcsere, fokozott széndioxid termelés (láz, hyperthyreosis, szepszis) 

○ metabolikus acidózis (veseelégtelenség, ketoacidózis, bélischaemia stb.) 

○ hipoxia (tüdőembólia, pneumonia, tüdőödéma stb.) 

○ szimpatikus túlsúly (fájdalom, félelem, sokk, dezorientáció szedációból ébredéskor stb.) 



○ fokozott izommunka, fokozott oxigénigény (pl. mobilizáció, hidegrázás stb.) 

○ fokozott légúti ellenállás (felszaporodott légúti váladék, bronchospazmus, kis tubusméret) 

○ rossz lélegeztetési beállítások (alacsony nyomás, rövid belégzési idő, alacsony áramlás, 

autotrigger stb.) 
 

Kezelés: kiváltó ok felismerése (fizikális vizsgálat, vérgáz) és kezelése, lélegeztetési 

beállítások optimalizálása, a beteg pszichés vezetése. A beteg szedálása csak a fentiek 

sikertelensége esetén jön szóba.  

 

● Alacsony belélegezett oxigén koncentráció 

Anesztézia során gyakoribb, de intenzív osztályon is előfordulhat a központi oxigénellátás zavara. A 

gázellátás elemeinek ellenőrzése során (fali oxigén csatlakozó, rotaméterek, légzőkör) a hiba forrása 

felismerhető. Szükség esetén a lélegeztetőgép cseréje szükséges. Ez idő alatt  oxigénpalackhoz 

csatlakoztatott lélegeztető ballonnal a beteg kézzel lélegeztethető.  

Beteg-gép aszinkronitás 

A sikeres gépi lélegeztetés titka az ideális lélegeztető gép – páciens szinkronitás elérése. A páciens 

lélegeztetési igénye a korlefolyás során rendszeresen változik. Amikor a gépi beállítások nem 

megfelelőek, gyakran mondjuk, hogy „a beteg küzd a gép ellen”. A helyes megfogalmazás az, hogy 

„a gép küzd a beteg ellen”, hiszen mindig a páciens igényeihez igazítjuk a lélegeztető gépet, nem 

pedig fordítva.  

Aszinkronitás jelei: 

○ agitált, nyugtalan beteg 

○ hypertonia, tachycardia 

○ tachypnoe 

○ alacsony vagy éppen magas percventilláció 

○ gyakran riaszt a gép magas légúti nyomás miatt 

○ fokozott légzési munka 

○ paradox légzőmozgás, belégzési fázis alatt a páciens kilélegezni próbál és fordítva belégzési 

fázis alatt kilélegezni próbál 

A jelenség hátterében gyakran áll:  

○ tubus eltömeszelődése, kimozdulása 

○ hipoxia (tüdőödéma, tüdőembólia) 

○ hipoventilláció (atelektázia, tüdőgyulladás), lélegeztetést indikáló kórkép rosszabbodása  

○ pneumothorax 

○ nem megfelelő lélegeztető gép beállítás  

Kezelés: a kiváltó ok felismerése fizikális vizsgálat, vérgáz, esetleg képalkotó alapján 

○ lélegeztetési paraméterek optimalizálása 

○ hipoxia esetén FiO2 növelése 

○ nyomástámogatás/kontroll növelése vagy csökkentése  

○ kontrolált –aszisztált módra váltás vagy fordítva 

○ belégzési idő, légzésszám változtatása a páciens igénye szerint 

○ belégzési trigger csökkentése/növelése 

○ végső esetben a páciens szedálása 

A páciens - lélegeztető gép aszinkronitás az aktuális beállítások nem megfelelőségét mutatja. Gyakran 

egyszerű fizikális vizsgálat, artériás vérgáz elegendő a probléma felismeréséhez. A probléma 

felismerésével kiválaszthatjuk a változtatandó paramétert. Ezt követően figyeljük a páciens reakcióját 

a lélegeztetési paraméterek változtatására, és a legtöbb esetben néhány percen belül észlelhetjük a 

pozitív irányú változást. Sikertelenség esetén természetesen tapasztalt kollégánk segítségét kérjük, a 

páciens szedálására csak kevés esetben van szükség.   



Összefoglalás:  

A gépi lélegeztetés optimalizálása a lélegeztetési paraméterek mindenkori legjobb illesztését jelenti a páciens 

igényeihez. A lélegeztető gép jól beállított riasztásai segítenek felismerni mikor nem megfelelő a lélegeztetés, 

de emellett nem lehet eléggé kihangsúlyozni a páciens folyamatos monitorozását, a gép-beteg aszinkronitás 

felismerését és kezelését.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.2.4. Véres tubusváladékváladék 
 

Intubált, gépi lélegeztetett betegeknél előfordulhat véres légúti váladék. A súlyosság megítéléséhez ismerni 

kell a vérzés lokalizációját, a vérzés intenzitását.  

A vérzés intenzivitása lehet 

● minimális: apró nyálkahártyasérülés leszívások, légutakban végzett beavatkozások (bronchoscopia) 

kapcsán 

● közepes: a fenti léziók koagulációs zavar esetén, légutak sérülése, posztoperativ állapot 

● erős: érsérülés trauma, tumoros folyamat kapcsán  

A vérzés eredete intubált betegnél lehet 

● légútból eredő vérzés 

○ felső légút: orr, szájüreg, garat irányából lecsorgó vérzés, a fentiek műtétje, traumája, gyulladásos 

vagy tumoros elváltozása miatt 

○ gége: intubációs sérülés, trauma, műtét, tumor 

○ trachea: tubus cuffja okozta decubitus, gyulladás, intubációs sérülés, fistula trachea és nagyerek 

között, tumor, műtét 

○ bronchus: tumor, gyulladás, trauma, műtét 

○ tüdőparenchyma: gyulladás, trauma, műtét 

● légutakon kívülről származó vérzés 

○ nyaki erek (trauma, műtét, tracheostoma,tumor) 

○ mediastinalis erek (tumor, trauma, műtét) 

○ gastrointestinális (sipoly, sérülés) 

Diagnózis:  

● vérzés intenzitása: erős vérzés azonnali beavatkozást igényel, enyhébb vérzésnél az obszerváció 

elégséges lehet  

● vérzés forrása: tubus cuffját ellenőrizve vér honnan szívható. A vérzés vizualizálható direkt 

laringoszkópiával, illetve bronchoscopiával.   

○ gége szintje alatt 

○ gége szintje felett 

○ légutakon kívül 

● páciens véralvadási státusza: thrombocytaszám, hemoglobinszint, INR, aPTI, alvadási faktorok, 

antikoaguláns és thrombocyta aggregáció gátló terápia: a talált eltérések rendezésével enyhe, közepes 

vérzések gyakran maguktól elmúlnak 

Kezelés:  

● tüdőparenchyma védelme a vér aspiráció ellen:  

○ gége szintje fölötti vérzésnél tubus ellenőrzése, szükség esetén cseréje 

○ gége szintje alatti vérzésnél ép tüdőfél védelme: endobronchiális intubáció, bronchusblokker, 

dupla lumenű tubus. 

● véralvadási státusz rendezése: a hiányzó faktorok pótlása, fibrinolízis gátlás 

● a vérzés sebészi kontrollja: vérzést ellátó ér koagulációja angiográfia során, gégészeti, tüdősebészeti 

műtét mellkassebész bevonásával 

● véraspiráció kezelése (lásd aspiráció, ARDS) 

Összefoglalás:  

Véres tubusváladék észlelésekor a tüdőparenchyma védelmével párhuzamosan a vérzés kontrollja szükséges 

az alvadási faktorok rendezésével és a vérzésforrás lokalizálásával, sebészi kezelésével.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.3. Keringés 

 
Az intenzív osztályon kezelt betegek többségénél jelentkezik a keringési instabilitás 

valamilyen fajtája, mely lehet elsődleges eredetű, vagy más kórképek következtében 

létrejövő. A keringés primer, cardiovascularis eredetű zavarai a szív- és érrendszer 

megbetegedéseinek következtében jelentkeznek és megnyilvánulhatnak a vérnyomás 

kóros eltéréseiben, vagy ritmuszavarban, de gyakran látszólag normális paraméterek 

ellenére észlelünk perfúziós zavart, mely szervi diszfunkció képében nyilvánulhat 

meg. 

A szekunder keringési eltérések valamilyen primer ok következtében lépnek fel, de 

megnyilvánulásuk nagyon hasonló lehet a primer keringési zavarokhoz. Az 

ioneltérések pl. ritmuszavart, a légzési elégtelenség tachycardiát, a szepszis 

hypotoniát, a delírium hypertoniát okozhatnak.  

Az intenzíven leggyakrabban észlelt keringési eltérés a sinus tachycardia, de csaknem 

minden betegnél észlelhető a vérnyomás valamilyen kóros eltérése is. A keringési 

eltérések felmérésénél fontos szempont, hogy az eltérés akutan jött létre, vagy egy 

krónikus állapot velejárója. 

A keringési eltérések diagnosztizálása és kezelése emiatt minden esetben komplex 

feladat és a beteg általános állapotának felmérésével kezdődik. Az EKG, vérgáz, 

labor- és képalkotó vizsgálatok pontosabb képet adhatnak a keringési zavar okáról és a 

kezelés célja minden esetben a kiváltó ok megszüntetése kell, hogy legyen. A 

keringési eltérések tüneti kezelése a kórok azonosítása nélkül súlyos 

következményekkel járhat. 

 

Irodalom 

Nolan JP et al.:European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 

Resuscitation 2010;81:1219-1276 

S Goodman S et al: Update on cardiac arrhythmias in the ICU. Curr Opin Crit Care 

2008;14:549-554 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obes betegeknél a 

noninvazív 

vérnyomásmérő 

aláméri, míg vékony 

testalkatúaknál 

föléméri a 

vérnyomást. 

 

 

 

 

 

 

Fluid challange:  

200-500 ml 

krisztalloid vagy 

kolloid infúzióra adott 

vérnyomásváltozás. 

 

 

 

III./25.3.1. Hypotonia 

 
A hypotonia a vérnyomás kórosan alacsony mivoltát jelenti, de míg a hypertonia 

esetén pontos definíciónk van, az alacsony vérnyomás egyénenként eltérő tartományt 

jelent. Ugyanazon értékek fiatal, egészséges emberek esetén fiziológiásak lehetnek, 

míg idős, hypertoniában szenvedő betegeknél a normotenzív értékek is okozhatnak 

elégtelen szervi perfúziót. Fontos ezért az adott beteg általában megszokott 

vérnyomásához hasonlítani az adott értékeket. 

A szisztolés és diasztolés értékek egymáshoz való viszonya is fontos, hiszen ezek 

határozzák meg a szervi perfúziót ténylegesen biztosító artériás középnyomást, ezért 

pl. a 120 Hgmm-es vérnyomás nem feltétlenül jelent normotenziót, ha az pl. 30 

Hgmm-es diasztolés nyomáshoz társul. Összességében a 90 Hgmm alatti szisztémás 

nyomást, ill. 60 Hgmm alatti MAP-ot tekintjük hipotenziónak. 

Az intenzív osztályon észlelt hipotenzió esetén az elsődleges kérdés, hogy valós 

értéket észlelünk-e. Non-invazív vérnyomásmérési technikánál az alkati nehézségből 

fakadóan (pl. extrém obes betegeknél) kaphatunk valótlan mérési eredményt. Invazív 

artériás vérnyomásmérésnél ellenőrizni kell, hogy a kanül nem törik-e meg, illetve 

hogy a rendszer nullpontja jól van-e beállítva. 

Tényleges hipotenzió esetén az elsődleges kérdés, hogy milyen a beteg ritmusának 

kvalitása és kvantitása. A sinus tachycardia kompenzatórikus jelenség és általában 

shock jelenlétét igazolja. Egyéb tachycard ritmuszavar maga is kóroki tényező lehet 

a hipotenzió létrehozásában (pl. SVT, pitvarfibrillatio). Ilyen esetekben a ritmus 

rendezése sürgős feladat.  

Ha a hipotenzióhoz bradycardia társul, annak hátterében lehet vezetési zavar (pl. AV 

blokk) vagy sinus ritmus esetén a vegetatív idegrendszer zavara, szedáció illetve 

intoxikáció. Antiarrhythmiás szereket szedő betegeknél a shockban jellemző reflexes 

tachycardia elmaradhat, így ilyen esetekben jellemző a bradycard-hypoton 

tünetegyüttes. 

Súlyos hypotonia esetében a létfontosságú szervek perfúziója veszélyben van, ezért 

ha ezt valamilyen ritmuszavar következményének tulajdonítjuk, akkor sürgős  

beavatkozás indikált (pacemaker ill. cardioverzió). Amennyiben a hypotonia sinus 

ritmushoz társul és shock következményének tulajdonítjuk, az elsődleges kezelés az 

ún. fluid challange, melyre adott válasz a shockformák elkülönítésére alkalmas. Az 

erre adott válasz és további laboratóriumi, képalkotó vizsgálatok segítik a shock 

hypovolaemiás, cardiogén, obstruktív ill. disztributív formáinak elkülönítését. (lásd a 

sokkról szóló III./5. fejezetet) 

Egyéb ritka, speciális endokrin kórok lehet a mellékvesekéreg elégtelenség (Addison 

kór) illetve a pajzsmirigy hypofunkció. Ilyen esetekben laboratóriumi vizsgálat vezet 

diagnózisra. 

[[ 1_abra_3_25_3_1 fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Hypotonia differenciál diagnózisa]] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jellegzetes, 

intermittáló, igen 

magas 

vérnyomáskiugrások a 

phaeochromocytomás 

betegek csak kis 

részében jelentkeznek, 

gyakoribb a tartósan 

magas, nehezen 

befolyásolható 

hypertenzio.  

 

 

III./25.3.2. Hypertonia 

 
Hypertoniának nevezzük a vérnyomás kóros emelkedését (szisztolés vérnyomás         

>140 Hgmm és/vagy diasztolés vérnyomás >90 Hgmm).  

Miután verifikáltuk, hogy a mért érték valós (noninvazív vérnyomásmérő remegés, 

a kar megfeszítése miatt kórosan magas értéket mutathat, invazív vérnyomásmérő 

kanül kórosan magas értéket mutat, ha a kanül az artéria falának nekifekszik, vagy 

ha a transzducer a nullponthoz képest alacsonyan van), az elsődleges kérdés, hogy a 

hypertonia mióta áll fenn és mihez társul. 

A hypertonia leggyakoribb kóroka az intenzív osztályon a szimpatikus aktiváció, 

tehát a vérnyomás emelkedése társtünet. Amennyiben a hypertonia szimpatikus 

aktiváció következménye, tehát légzési elégtelenséghez, fájdalomhoz, traumához, 

lázhoz társul, minden esetben a primer ok kezelendő, mivel a szimpatikus aktiváció 

megszűnésével gyakran a vérnyomás is rendeződik, sőt akár hypotonia is 

kialakulhat. 

Amennyiben a hypertonia primer ok nélkül jelentkezik, azt magas vérnyomás 

betegség következményének tartjuk. Ilyen esetekben fontos a hipertenzív kiugrás és 

hypertoniás krízis elkülönítése. Ez utóbbinál valamilyen szervi működészavar 

(csökkent diuresis, zavartság, szív ischaemia) tünetével jár együtt. A hipertenzív 

kiugrás hátterében gyakran gyógyszerelési hiba, vagy gyógyszer megvonás állhat. 

A hypertonia speciális okai lehetnek az endokrin betegségek (pl. thyreotoxikus 

crisis, phaeochromocytoma), a coarctatio aortae, ill. intracranialis 

nyomásfokozódás. 

[[ 1_abra_3_25_3_2 fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Hypertonia differenciál diagnózisa]] 
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III./25.3.3. Tachycardia 

 
Tachycardiának nevezzük a >100/min frekvenciájú pulzust. Fontos elkülöníteni az 

EKG monitoron számolt frekvenciát és a periférián ténylegesen észlelt pulzust, 

hiszen például pitvarfibrillatio esetén a ténylegesen észlelt perifériás pulzus 

jelentősen kevesebb lehet a monitoron észlelt értékhez képest. 

Minden esetben szükséges a ritmus egyértelmű megítélése, mely alapján a 

tachycardiát sinus ritmusra és egyéb ritmuszavarokra oszthatjuk. 

A sinus tachycardia minden esetben következmény, ezért a tünet hátterében álló 

kórokot kell keresni. Megítélésében a többi vitális paraméter mérlegelése 

elengedhetetlen. Amennyiben a tachycardia sinus ritmus, de hipotenzióhoz társul, 

az a shock diagnózisát erősíti meg, ezért annak differenciálása szükséges. 

Amennyiben a tachycardia nem shock része, általában szimpatikus aktiváció 

következménye, kompenzatórikus jelenség, így a leggyakoribb kiváltó kórokok 

kizárása szükséges. Ezek a láz, anaemia, hypoxia, fájdalom és anxietás. Ritkább 

kórok az endokrin eredet (hyperthyreosis, phaeochromocytoma), de okozhatja 

terhesség vagy igen ritka esetekben lehet habituális tachycardia is.  

Amennyiben a tachycardia hátterében nem sinus ritmus igazolódik, a ritmuszavar 

pontos azonosítása szükséges. Ennek alapja 12 elvezetéses EKG-n azonosítható 

regularitás ill. a QRS morfológia. A kóreredet lehet cardialis, elektroliteltérés, 

intoxikáció, de egyéb ritka kórok is okozhat ritmuszavart (pl. subarachnoidalis 

vérzés).  

[[ 1_abra_3_25_3_3 fejezet.jpg 

felirat: 3. ábra: Tachycardia differenciál diagnózisa]] 
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III./25.3.4. Bradycardia 

 
Bradycardiának nevezzük a 60/min alatti frekvenciájú pulzusszámot. Bizonyos 

esetekben ennél magasabb pulzusszám is relatív bradycardiát jelent (pl. lázas 

betegnél ill. gyermeknél), ugyanakkor fiatal, egészséges sportolóknál az ennél 

alacsonyabb (akár 40/min frekvencia) is normálisnak tekinthető. Nagyon fontos, 

hogy hogyan észleljük a pulzusszámot, hiszen az EKG monitoron észlelt frekvencia 

nem feltétlenül egyezik meg a periférián észlelt valós pulzusszámmal. 

Bradycardia észlelésekor elsődleges a 12 elvezetéses EKG készítése, mely alapján 

elkülöníthető a bradycard sinus ritmus, a különböző ingerképzési zavarok (SSS, SA 

blokk, AV blokk), illetve a vezetési zavarok. 

Hirtelen jelentkező bradycardia esetén elsődlegesen kizárandóak a banális okok, 

mint a különböző ingerek (pl. fájdalom, vizelet retenció) által kiváltott vasovagalis 

bradycardia. Ilyenkor a kórok kezelése rövid időn belül rendezheti a bradycardiát. 

Amennyiben a hirtelen bradycardia hátterében nem vagus hatás áll, a leggyakoribb 

kórok a cardialis eredet, ezért hirtelen fellépő bradycardia esetén a nekroenzim és 

echocardiographiás vizsgálatok elkerülhetetlenek. Hirtelen jelentkező bradycardia 

hátterében állhat még intracraniális történés, ilyenkor a bradycardia jellemzően 

hypertoniához társul. Ennek elkülönítésére szemfenék vizsgálat, neurológiai 

vizsgálat, szükség esetén képalkotó vizsgálat szükséges.  

A fokozatosan kialakuló bradycardia hátterében leggyakrabban gyógyszerhatás áll 

(pl. β-blokkoló-, digitálisz-intoxikáció), de okozhatja metabolikus eltérés 

(veseelégtelenséghez társuló acidosis) és elektrolit zavar (leggyakrabban 

hyperkalaemia), endokrin ok, valamint toxinok.  

[[ 1_abra_3_25_3_4 fejezet.jpg 

felirat: 4. ábra: Bradycardia differenciál diagnózisa]] 
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III./25.3.5. Mellkasi fájdalom 

 
A mellkasban számos vitális szerv helyezkedik el, ezért a mellkasi fájdalomnak 

szerteágazó differenciáldiagnosztikája van. Az intenzív osztályon fellépő 

mellkasi fájdalom vizsgálatakor is elengedhetetlen a pontos anamnézis (előző 

betegségek, fájdalom kiváltója, kezdete, jellege, erőssége, lefolyása, 

kisugárzása, légzéssel való összefüggése) és fizikális vizsgálat (társuló 

neurológiai jelek, dekompenzáció, légzési zavar, bőrtünetek), hiszen ezek 

eredménye jelentősen befolyásolja a további kivizsgálás menetét. (Amennyiben 

pl. hirtelen fellépő mellkasi fájdalomhoz asszimmetrikus légzési hang és 

légzési nehezítettség társul, a primer cél nem az akut coronaria szindróma, 

hanem a pneumothorax kizárása.) 

A differenciáldiagnosztika alapja a legnagyobb időfaktorú és mortalitású 

kórképek kizárása. Ennek értelmében a primer differenciáldiagnosztikai lépés a 

12 elvezetéses EKG készítése és a nekroenzimszint vizsgálat, illetve az 

empírikusan megkezdett konzervatív ACS terápiára adott válasz. Ez alapján 

elkülöníthető az instabil angina és az akut myocardialis infarctus.  

A további nagy időfaktorú kórképek (aorta disszekció, pulmonalis embólia) 

kivizsgálásához egyszerűen kivitelezhető vizsgálat a helyszínen végzett 

echocardiographia, mely a gyanút megerősítheti, vagy kizárhatja. A tényleges 

verifikálása ezen kórképeknek mellkas CT vizsgálattal lehetséges. 

Amennyiben a fenti vizsgálatokkal a cardialis okokat kizártuk, a mellkas 

röntgen vizsgálat a jelentős pulmonalis (pneumonia, pleuritis, ptx) eltérések 

azonosítására alkalmas. A diagnózis pontosításában segíthet a CT és az 

ultrahang vizsgálat. 

Amennyiben a fájdalom hátterében nem cardialis és nem pulmonalis kórok áll, 

a gastrointestinalis eredet kizárására empírikusan alkalmazott antireflux terápia 

illetve szükség esetén endoszkópos vizsgálat végezhető. A ritka 

nyelőcsőperforatio szintén okozhat mellkasi fájdalmat, ekkor a mellkas 

röntgenen észlelt mediastinalis levegő gyanújelként szolgálhat, míg a tényleges 

diagnózisban a CT és az endoszkópos vizsgálat nyújt segítséget. 

Az előző kórokok kizárásával a mellkasi fájdalom eredeteként a mellkas 

falának elváltozásai lépnek előtérbe. A csontos elemekből eredő fájdalom 

(törés, arthrosis, vagy arthritis miatt) jól reagál NSAID terápiára, míg az izom 

eredetű fájdalom izomlazítókra. Heves mellkasi fájdalmat okozhat a herpes 

zooster még a diagnosztikus értékű bőrelváltozások megjelenése előtt, mely 

jellemzően féloldali és a dermatomáknak megfelelő kiterjedésű. 
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felirat: 5. ábra: Mellkasi fájdalom differenciál diagnózisa]] 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./25.3.6. Echokardiográfia differenciáldiagnosztikai szerepe az intenzív osztályon (ITO-

n) fekvő páciensnél 
 

Bevezetés 

 

A szívultrahang-vizsgálat (transztorakális echokardiográfia TTE, ill. transzözofázeális echokardiográfia TEE) 

az 1980-as évek elejétől vált  elérhető vizsgálati módszerré, de az ITO-n és a perioperatív betegek 

vizsgálatában szélesebb hozzáférhetősége az 1980-as évek közepére tehető. Az echokardiográfiás vizsgálat 

fontos anatómiai és funkcionális információt ad a szívről, a vizsgálat könnyen kivitelezhető, reprodukálható, 

szövődményrátája minimális, és a betegek adekvát terápiás vezetésében sok esetben nélkülözhetetlen 

információval szolgál. 

Az echokardiográfiás vizsgálat fontos differenciáldiagnosztikai jelentőséggel bír az ITO-s betegek 

kivizsgálásában, amennyiben tisztázandó a hemodinamikai megingás, hipotónia, hipoxia ill. hipoxémia oka, 

továbbá felmerül pulmonális embolizáció, aortadisszekció, endokarditisz, billentyűbetegség, 

szívelégtelenség, ischemias szívbetegség, miokarditisz  gyanúja.  

Didaktikai szempontból hemodinamikai megingással, hipotóniával járó, ill. ezekkel nem jellemezhető 

állapotok szerint csoportosíthatjuk azokat a betegségeket, melyek tisztázásában az echokardiográfiás 

vizsgálatnak differenciáldiagnosztikai jelentősége van.  

 

 

A.  Hemodinamikai megingást, hipotóniat okozó kórképek 

 

    1. Hipovolémia 

    2. Pulmonális embólia (magas rizikójú) 

    3. Aortadisszekció 

    4. Endokarditisz 

    5. Műbillentyű-trombózis 

    6. Miokardiális infarktus 

    7. Perikardiális tamponád 

    8. Miokarditisz 

    9. Szepszis 

 

B. Hemodinamikai megingással, hipotóniával nem járó kórképek 

    

    1. Bal– és/vagy jobbkamra-elégtelenség, tüdőödéma 

    2. Pleurális fluidum 

    3. Söntkeringés 

    4. Pulmonális embólia (alacsony rizikójú) 

    5. Pneumotorax                       

    6. COPD   

 

III./25.3.6.1. Hemodinamikai megingás/hipotónia 

 

A legerősebb indikáció intenzív osztályon történő echokardiográfiás vizsgálat végzésére a hemodinamikai 

megingással, hipotóniával járó állapotok okának minél gyorsabb és pontosabb tisztázása, mivel a gyors 

diagnózis felállítása és a késlekedés nélküli adekvát kezelés megkezdése a betegek túlélési esélyét alapvetően 

meghatározza.   

A továbbiakban részletesen foglalkozunk azon hemodinamikai megingással, hipotóniával járó állapotokkal, 

melyek differenciáldiagnosztikájában az echokardiográfiás vizsgálatnak jelentős szerepe van.  

 

III./25.3.6.1.1. Hipovolémia 

 

Hipovolémia esetén preload csökkenés áll fenn, s az echokardiográfiás vizsgálat során erre 



következtethetünk, ha  a balkamra ürege szisztoléban jelentősen megkisebbedik vagy a szemközti kamrafalak 

szisztoléban összeérnek (kissing heart). További echokardiográfiás jel lehet a jobbkamra üregi átmérőjének 

ill. az IVC (inferior vena cava) átmérőjének csökkenése vagy az utóbbi légzésszinkron kollapszusa.   

Dilatált bal- és/vagy jobbkamra esetén is fennállhat azonban hipovolémia, volumenpótlásra lehet szükség, 

amit egyéb klinikai paraméterek segítségével tudunk megítélni.    

A fenti echokardiográfiás eltéréseket részben produkálhatja az  afterload csökkenése - pl. szeptikus betegnél, 

amikor a legkifejezettebb a balkamra szisztoléban történő teljes kiürülése (kissing heart), de ehhez nem társul 

feltétlen a jobbkamra ill. az IVC üregi átmérőjének csökkenése.   

Bal-jobb söntkeringés (VSD, ASD) esetén is a bal kamra szisztoléban történő kiürülése a jellemző, de ekkor 

a jobbszívfél és az IVC tágulatával találkozunk, s az esetek nagy részében maga a söntkeringés is 

vizualizálható.   

 

III./25.3.6.1.2. Pulmonális embólia 

 

Pulmonális embolizáció erős gyanúja áll fenn, ha direkt módon a jobb szívfélben, a truncus pulmonalisban 

vagy az art. pulmonalisokban trombust látunk, s ez egyben rossz prognosztikai jel is. 

Gyakran csak indirekt echokardiográfiás jelekből tudunk a hemodinamikai instabilitást okozó  tüdőembólia 

meglétére következtetni. Ezen indirekt a jelek a következők: 

- tágult jobbkamra és jobbpitvar 

- a jobbkamra szabadfalának hipo-akinézise 

- a jobbkamra csúcsi részének hiperkinezise (McConell-jel) 

- jelentős trikuszpidális inszufficiencia 

- emelkedett jobbkamrai szisztolés nyomás (ált. 40 Hgmm feletti) 

- szűk üregű balkamra (bal kamrai töltéscsökkenés) 

- szeptális mozgászavar (D-jel)  

Magas kockázatú pulmonális embolizáció esetén a hemodinamikai instabilitás mellett gyakran látjuk a 

jobbszívfélterhelés jeleit, s megfordítva is igaz, ha a jobbszívfélterhelés megjelenik, akkor magas rizikójú 

pulmonális embolizáció jelenléte valószínű.   

 

III./25.3.6.1.3. Aortadisszekció 

 

Az aortadisszekció életet veszélyeztető állapot, melynél a gyors diagnózis és kezelés jelenti a túlélés esélyét. 

A diagnózis gyors felállításában, az aortadisszekció szövődményeinek tisztázásában az echokardiográfiás 

vizsgálatnak kulcsszerepe van. 

Pontos, megbízható diagnózishoz gyakran csak TEE vizsgálat segítségével lehetséges. Az aortadisszekció 

jelenlétére utaló echokardiográfiás eltérések a következők lehetnek:  

- az intimaszakadás vizualizálása, kiterjedésének meghatározása 

-aortaregurgitáció megjelenése a disszekció okozta billentyűdeformáció következtében. 

- perikardiális fluidum megjelenése, tamponád detektálása. 

- koronáriadisszekció vizualizálása.                      

                     

III./25.3.6.1.4. Endokarditisz 

 

Hemodinamikai megingás mellett, ha Staphylococcus bacterémiat, embolizációt (kis- és nagyvérkörit 

egyaránt) a már megkezdett antibiotikus kezelés hatására sem javuló klinikumot észlelünk, továbbá, ha a 

beteg lázas és műbillentyűje van ill. újkeletű szívzöreje jelentkezik,  akkor fel kell, hogy merüljön a háttérben 

endokarditisz ill. ahhoz társult komplikáció gyanúja. Echokardiográfiás vizsgálattal az endokarditisz 

jelenlétére a következő eltérések alapán gondolhatunk: 

-  vegetácio vizualizálása billentyűn, vagy pacemaker- vagy ICD-elektródán 

-  billentyűinszufficiencia az endokarditisz okozta billentyűdestrukció okaként 

-  vegetáció okozta billentyűt obstruáló elváltozás, ami viszonylag ritka 

- az infekció paravalvuláris terjedése következtében kialakuló komplikációk detektálása, mint fisztula (sönt) -

képződés a szívüregek között, ritkán a perikardium felé törve tamponád képződés, műbillentyű esetén 

paravalvuláris leak kialakulása ill. részleges műbillentyű-kiszakadást lehet látni. 

 



III./25.3.6.1.5. Műbillentyű-trombózis 

 

Mechanikai műbillentyűvel élő betegnél hipotónia, hemodinamikai megingás esetén mindig gondoljunk 

műbillentyű-trombózisra. Biológiai műbillentyű-trombózis is előfordul, de viszonylag ritkán. A gyors 

diagnózis és az adekvát kezelés megindítása a túlélés szempontjából nélkülözhetetlen, s ebben a folyamatban 

az echokardiográfiás vizsgálatnak kulcsszerepe van. Echokardiográfiás vizsgálattal a következő eltéréseket 

detektálhatjuk:                            

1. a transzvalvuláris grádiens megemelkedése 

2. korlátozott műbillentyű-lemezke mozgás. 

3. a billentyűtrombózis direkt vizualizálása.   

 

III./25.3.6.1.6. Miokardiális infarktus 

 

A típusos mellkasi fájdalom, miokardiális markeremelkedés és EKG-kép alapján általában felállítható a 

miocardiális infarktus diagnózisa. A miokardiális infarktushoz társuló hipotónia, hemodinamikai megingás 

esetén azonban az echokardiográfiás vizsgálat nagy jelentőséggel bír a miokardiális infarktus 

szövődményeinek a tisztázásában, melyek három nagyobb csoportba szedhetők.  

1. Súlyos szisztolés balkamrafunkció-károsodás, nagy kiterjedésű miokardium-elhalás következtében. 

Echokardiográfiás vizsgálattal a következőket észlelhetjük: 

- kiterjedt, több regiót érintő miokardiális falmozgászavar 

- az EF (ejekciós frakció) jelentős csökkenése 

- kitágult balkamrai üreg és szekunder mitrális inszufficiencia 

- emelkedett balkamrai töltőnyomás - beáramlási görbék alapján 

 

2. Jobbkamrai infarktus, ami mindig inferior lokalizációjú miokardialis infarktushoz társul, azaz inferior 

miokardiális infarktus esetén mindig gondoljunk jobbkamrai infarktusra is, és az alábbi echokardiográfiás 

eltérések észlelhetők:  

  

- jobbkamra szisztolés funkció csökkenése (hipo-akinezis) 

- kitágult jobbkamra a fokozott volumenterhelés következményeként 

- balkamra felé nyomott szeptum a jobbkamrai volumenterhelés következményeként  

- Trikuszpidális inszufficiencia a kitágult jobbkamra következményeként    

  (trikuszpidális kuszpiszok nem érnek össze) 

- a jobbpitvar megnagyobbodása 

- tág IVC (inferior vena cava) 

3. A miokardiális infarktushoz társuló mechanikai szövődmények viszonylag ritkák (2-4%), de 

megjelenésük életet veszélyeztető állapot, s a gyors diagnózisban az echokardiográfiás vizsgálat 

kulcsfontosságú. Mechanikus szövődmény a kamrai szeptumruptúra, a szabadfali ruptúra és a papilláris 

izomruptura. A mechanikus szövődmények létrejöttekor a következő echokardiográfias képpel 

találkozhatunk:  

- Kamrai szeptumruptúra esetén vizualizálhatjuk a ruptúra helyét, color doppler   vizsgálattal bal-jobb 

söntkeringést detektálhatunk, a jobbszívfél kitágulása  gyakori, a Qp/Qs hányados 1,5-nél nagyobb, a stroke 

volumen lecsökken.  

- Szabadfali ruptúra esetén a gyakran tamponádot okozó perikardiális fluidumot detektálhatjuk. 

- Papillaris izomruptúra esetén a legszembeötlőbb a súlyos mitrális inszufficiencia detektálása, s általában a 

leszakadt, csapkodó papilláris izomdarab is látható.              

 

III./25.3.6.1.7. Pericardiális tamponád 

 

Hemodinamikai megingás, hipotónia, tachikardia mellett észlelt tág nyaki vénák, halk szívhangok, 

megnövekedett szívárnyék, felvetik perikardiális tamponád gyanúját, melynek tisztázásában az 

echokardiográfiás vizsgálat kulcsfontosságú, s egyben a perikardiocentézis lebonyolításában is 

nélkülözhetetlen segítség. Perikardiális fluidum igazolására a szubkosztális ablakból történő 



echokardiográfiás vizsgálat a legalkalmasabb. A diagnózist nehezíti, ha a perikardiális folyadék rekeszesen a 

jobbkamra vagy a jobbpitvar mentén helyezkedik el. Perikardiális fluidum/tamponád esetén perikarditisz 

(vírusos, bakteriális, immunmediált, etc.), posttorakotómiás szindróma (pl. CABG után), szabadfali ruptúra 

miokardiális infarktusban vagy trauma következtében, aortadisszekció perikardiumra való szakadása, 

endokarditisz perikardiumra terjedése, iatrogén sérülés, traumás sérülés állhatnak a háttérben.  

 

III./25.3.6.1.8.  Miokarditisz (akut, fulmináns és óriássejtes) 

 

Az akut, fulmináns ill. óriássejtes miokarditiszt az akut szakban sokszor nehéz megkülönböztetni az akut 

miokardiális infarktustól, hiszen  mindkét esetben miokardiális markeremelkedés, szignifikáns ST-T -eltérés 

észlelhető, gyakran koronarográfia segít a kórkép pontos diagnózisában. 

Echokardiográfiás vizsgálat során  miokarditisznél általában diffúze hipokinetikus falmozgásokat észlelünk, 

míg miokardiális infarktusnál regionális falmozgászavar a legjellemzőbb. Miokarditiszben az 

echokardiográfiás vizsgálat a balkamrafunkció-károsodás mértékének megítélésében játszik jelentős szerepet, 

mivel a további kezelési stratégia agresszivitását a balkamrafunkció milyensége jelentősen befolyásolja.  

 

III./25.3.6.1.9. Szepszis 

 

A szepszis nem  echokardiográfiás diagnózis, de a volumentöltöttség  ill. a balkamrafunkció megítélésében 

az echokardográfiás vizsgálat fontos információval szolgálhat. Szeptikus, lélegeztetett betegnél az IVC (vena 

cava inferior) átmérőjének légzésszinkron változása ill. a balkamra kiáramlási traktusban a véráramlási 

sebesség légzésszinkron változása segít a beteg intravazális töltöttségi szintjének a megítélésében. A ki- és 

belégzés során ugyanis minél nagyobb a változás a fenti két paraméterben, annál nagyobb az intravazális  

volumenhiány.  

A balkamrafunkció megítélése ugyanakkor segíthet az inotróp gyógyszeres kezelés optimális elindításában.  

Szeptikus betegek afterload csökkenése a balkamra üregének szisztoléban történő csaknem teljes kiürülésével 

(kissing heart) járhat együtt, ami jellegzetes echokardiográfiás eltérés szeptikus betegeknél megtartott 

szisztolés balkamrafunkció mellett.  

 

III./25.3.6.2. Hemodinamikai megingással/hipotóniával nem járó állapotok 

 

Ide sorolható a fent részletezett kórállapotok egy része is, melyek még nem progrediáltak 

keringésmegingással, hipotóniával járó állapotig.  

A továbbiakban elsősorban azon kórképeket taglaljuk, melyekről eddig még nem volt szó, az ITO-n gyakran 

előfordulnak, sok esetben hipoxiával járnak, s differenciáldiagnosztikájukban az echokardiográfiás vizsgálat 

jelentős szerepet kap.  

Az ITO-n nem ritka probléma, hogy a betegek adekvát lélegeztetés mellett is hipoxiásak, s nem vehetők le a 

respirátorról. Ilyen helyzetben a következő kórállapotokra feltétlen gondolnunk kell: bal- és/vagy 

jobbkamraelégtelenség/ tüdőödema, pleurális fluidum, söntkeringés, pulmonális embólia, pneumotorax és 

COPD  

 

III./25.3.6.2.1. Bal- és/vagy jobbkamra-elégtelenség/tüdőödema 

 

Szisztolés balkamrafunkció-csökkenés áll az esetek nagy részében a keringési elégtelenség háttérben, amit 

echokardiográfiás vizsgálattal gyorsan diagnosztizálhatunk, ugyanis a balkamra kitágulását látjuk, diffúz 

vagy regionális falmozgászavart detektálhatunk, csökkent ejekciós frakciót (EF) mérhetünk. A képhez 

gyakran társul különböző súlyossági fokozatú mitrális inszufficiencia is.    

Diasztolés/restriktív balkamrafunkció-zavar képezi a következő nagy csoportját a balkamra-

elégtelenségnek. Ekkor megtartott szisztolés balkamra-funkció mellett kóros balkamrai beáramlási görbét 

detektálhatunk, amely a diastolés funkciózavar igazolásán túl annak súlyosságára is szolgáltat információt.  

Billentyűbetegségek talaján kialakult szívelégtelenség képezi a harmadik nagy csoportot. Aortasztenózis, 

mitrális inszufficiencia a leggyakrabban diagnosztizált eltérések.  

A szisztolés és diasztolés balkamra elégtelenséghez idővel jobbkamra-elégtelenség is társul(hat), azaz 

echocardiográfiás vizsgálattal a balkamra diszfunkció  mellett a jobbszívfél tágulását, trikuszpidális 

inszufficiencia megjelenését és emelkedett jobbkamrai szisztolés nyomást is detektálhatunk. Ilyen 



helyzetekben a jobbszívfél inotrópiáját csökkentő gyógyszereket óvatosan adjuk vagy akár hagyjuk is el (pl. 

beta-blokkolók, calcium-csatorna blokkolók és egyes antiarritmikumok). 

A primer pulmonális hipertónia nem gyakori kórkép, de ennek gyanúja merül fel, ha echocardiográfiás 

vizsgálattal tágult, hipertrófiás jobbkamrát és jelentősen megemelkedett jobbkamrai szisztolés nyomást 

mérünk.  

 

III./25.3.6.2.2. Pleurális fluidum 

 

Bármely okból kialakult pleurális folyadék a tüdő kompressziója révén csökkenti a légzőfelületet, s 

hipoxiához vezethet. 

Gyakran a szívelégtelenség részjelenségeként pleurális fluidum jelenik meg, amit szívelégtelen betegek 

vizsgálatakor mindig keresni kell. Az echokardiográfiás vizsgálathoz használt transzducerfej teljesen 

alkalmas a pleurális fluidum detektálására. Sok esetben a mellkasi röntgenvizsgálat során becsült pleurális 

fluidum nagyságához képest lényegesen nagyobb mennyiséget tudunk ultrahangvizsgálattal detektálni. 

Ultrahangvizsgálattal  egyben a pleurocentézis helyét is biztonsággal ki tudjuk  jelölni.  

  

III./25.3.6.2.3. Pulmonális embólia 

 

A korábban már tárgyalt pulmonális embólia azért emelendő ki, mert a közepes rizikócsoportba tartozó 

betegeknél, hemodinamikai instabilitás nélkül is időnként detektálhatóak a jobb szívfélterhelés 

echokardiográfiás jelei.  

             

III./25.3.6.2.4. Pneumotorax 

 

Ultrahangvizsgálat segítségével lehetőség van a pneumotorax detektálására. Ennek hatékonysága gyakorlott 

vizsgáló kezében a mellkasi röntgenvizsgálattal egyezik, szenzitivitása 94%, míg specificitása 100%. A 

vizsgálat kivitelezésére optimálisan lineáris transzducerfej ajánlott.   

  

III./25.3.6.2.5. Intrakardiális söntkeringés 

 

Bal-jobb söntkeringés (VSD, ASD, PFO) 

Detektálásukban az echokardiográfiás vizsgálatnak kulcsszerepe van, s az alábbi eltéréseket láthatjuk:  

- vizualizálható anatómiai defektus (szövethiány) a pitvari vagy kamrai szeptumon  

- a pitvari vagy kamrai septumon keresztüli shunt keringés (color doppler) 

- a jobbszívfél és az IVC tágulata 

- Qp/Qs > 1,5, akkor ez jelentős söntkeringést igazol 

Szerzett bal-jobb söntkeringést okozhat: fisztulaképződéssel szövődött endokarditisz ill.   miocardiális 

infarktus mechanikus szövődményeként létrejött  kamrai szeptumruptúra. 

Jobb-bal söntkeringés 

Kórbonctani vizsgálatok azt mutatják, hogy a nyitott foramen ovale (PFO) incidenciája 27%, s a gépi 

lélegeztetés során alkalmazott magas PEEP a PFO-n keresztüli a bal-jobb söntkeringés megfordulásához 

vezethet, s ezáltal jobb-bal söntkeringést eredményez. A kialakult jobb-bal sönt echokardiográfiás 

vizsgálattal jól detektálható, ha oxigenizált (jól felrázott) fiziológiás sóoldatot juttatunk  perifériás vagy 

centrális vénába, ami 3-5 szívciklust követően a PFO-n mikrobuborékok formájában keresztül jutva 

megjelenik a balpitvarban. Ilyen esetben a PEEP mértékének a csökkentése javíthat a vér oxigenizációján.   

 

III./25.3.6.2.6. COPD 

 

Echokardiográfiás vizsgálat során jellegzetes kép a tágult, hipertrófiás jobbkamra és az enyhén emelkedett 

jobbkamrai szisztolés nyomás. A COPD és a primer pulmonális hipertónia között lényeges echokardiográfiás 

különbség, hogy primer pulmonális hipertrófiában a COPD-hez képest lényegesen nagyobb a mért 

jobbkamrai  szisztolés nyomás.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./25.4. Idegrendszer 
 

Bevezetés 

 

Az akut tudatvar gyakori kórkép mind a sürgősségi, mind az intenzív osztályon. Megkülönböztetjük a tudat 

tartalmi és vigilitási zavarait.  

A tudat tartalmi zavarait nevezzük ezentúl tudatzavarnak. Ide tartoznak az agitáció, delírium. Ilyenkor az 

érzékelés, orientáció, memória, hangulat megváltozását észleljük.  

A tudat vigilitási zavarait másnéven eszméletzavaroknak nevezzük. Az eszméletzavarok súlyosságban az 

enyhe somnolenciától a súlyos kómáig változhatnak.  

Az idegrendszer működése a szervezet homeosztázisának megváltozására érzékenyen reagál, ezért a 

keringés, gázcsere, folyadékháztartás, elektrolitszintek, metabolikus státusz megváltozásai mind 

megnyilvánulhatnak tudat tartalmi vagy vigilitási zavarában.  

A következőkben a tudat- és eszméletzavarok menedzselését ismertetjük.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.4.1. Tudatzavar 
 

Bevezetés:  

Jelen fejezetben a tudat tartalmi zavarait részletezzük, a tudat vigilitási zavaraival a következő fejezet 

foglalkozik (lásd eszméletzavarok)  

Felborult neurotranszmitter egyensúly okozta zavartság, delírium az intenzív osztályon gyakran előfordul. A 

kiváltó ok rendezésével az esetek többségében magától megszűnik. Antipszichotikus gyógyszerek hatására 

ilyenkor az állapot akár rosszabbodhat is.  

Delírium tünettana:  

● megváltozott érzékelés, hallucinációk 

● megváltozott figyelem 

● hangulatzavar, depresszió 

● dezorientáció  

● memóriazavar 

● alvás ébrenlét ciklus felborulása 
 

Rizikófaktorok 

● sérült agyi funkció (demencia, stroke, idős kor) 

● infekció,  

● elektrolit-, folyadék háztartás zavara 

● metabolikus zavar (glükóz, sav-bázis) 

● felborult neurotranszmitter egyensúly (gyógyszerek, anesztézia) 

 

Akut tudatzavar  hátterében keresendő kórképek könnyebb memorizálására az alábbi betűszó használható: I 

WATCH DEATH 

● I: infekció: szisztémás vagy központi idegrendszeri 

● W: withdrawaal elvonás: alkohol, drog 

● A: akut metabolikus zavar: vércukor, sav bázis háztartás zavar, máj- veselégtelenség 

● T: trauma: commotio, subdurális vérzés stb 

● C: CNS azaz központi idegrendszerei patológia: demencia, meningitis, encephalopathia 

● H: hipoxia 

● D: deficit azaz hiányállapotok: kiemelten a B vitamin hiány, alultápláltság 

● E: endokrin kórképek : hypo- vagy hyperthyreosis, Cushing kór 

● A: akut vasculáris lézió: stroke, subarachnoidális vérzés 

● T: toxin, gyógyszerhatás: intenzív terápiában gyakori a kolinerg gyógyszerek, nagy dózisú szteroid, 

szedatív mellékhatású gyógyszerek okozta zavartság 

● H: heavy metal azaz nehézfém mérgezés (iv vaspótlás) 

 

Vizsgálatok: 

Az ABCDE séma, mint minden sürgősségi kórképnél, itt is alkalmazható a beteg vizsgálatánál.  

● A: légút  

○ átjártható légút biztosítása  

○  aspiráció megelőzése,  

○ fokozott nyáltermelés kolinerg hatású gyógyszerre utalhat 

● B: légzés 

○ metabolikus eltérések jellegzetes légzésmintákat eredményeznek (acidózisban Kussmaul) 

○ hipoxia okozhat tudatzavart, ugyanakkor tudatzavar ronthatja a légzést és eredményezhet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hipoxiát 

● C:keringés 

○ megfelelő perfúziós nyomás biztosítása fontos 

○ az agitációval áltatlában fokozott szimpatikus tónus (tachycardia, hipertónia) társul, mely az 

agitációt kiváltó ok rendezésével rendeződik, gyakran ilyenkor hipotónia jelentkezik 

● D: idegrendszer 

○ gócjel, oldaliság központi idegrendszeri képalkotó indikációja 

○ központi idegrendszeri infekció kizáradndó 

● E:egyéb 

○ a kilinkai kép alapján indokolt vizsgálatok  elvégzése javasolt 

Diagnosztikai algoritmus:  

● légút biztosítása  

● vitális paraméterek mérése (oxigén szaturáció, vérnyomás, pulzus, vércukor)  szükség szerint 

korrekciója 

● vérgáz vizsgálat: oxigenizáció, ventilláció, sav-bázis, folyadék és elektrolit stástusz, hemoglobin, 

perifériás perfúzió állapotát jelzi, a talált eltérések korrekciója szükséges 

● neurológiai vizsgálat, különös tekintettel a féloldali eltérésekre, infekciós jelekre, ezek fennállása 

esetén a kiváltó ok tisztázására képalkotó, liquor vizsgálat indikált 

● alkalmazott gyógyszerek áttekintése, pszichotrtop potenciállal rendelkező gyógyszerek elhagyásával, 

hatásuk gyakran ellensúlyozható, felfüggesztehető megfelelő antidotummal (antikolinerg 

szindrómában physostigmin, benzodiazepin túlsúlyban flumazenil) 

● hipoglikémia esetén, ha B vitamin felszívódási zavar felmerül (alkoholista, alultáplált beteg) B1 

vitamin pótlásra 100 mg thiamin iv.  

● szedativ, antipszichotikus gyógyszer csak légútbiztosítási készülség mellett adható 

● gyakori antipszichotikus gyógyszerre adott adverz reakció, agitáció fokozódása 

● a türelmes hozzáállás, pszichés vezetés sokszor hatásosabb, mint bármilyen gyógyszeres terápia 

Összefoglalás: 

Az akutan kialakult zavartság az intenzív osztályon kezelt betegeknél gyakori probléma, és szinte mindig 

megtalálható a kiváltó ok. Primer pszichózis igen ritka. A vitális paraméterek kontrollja, a szervezet 

homeosztáziásnák rendezése és a kiváló alapbetegség gyógyulása után legtöbbször a zavartság magától 

megszűnik, ezért antipszichotikus gyógyszerek óvatosan adandók.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III./25.4.2. Eszméletzavar 
 

A tudat vigilitásának csökkenésével járó állapotokat eszméletzavarnak nevezzük. Az akutan fellépő hypnoid 

tudatzavar azonnali diagnosztikus és terápiás beavatkozást igénylő sürgősségi állapot. A diagnosztika és a 

szupportív terápia egy időben zajlik.  

Hátterében számos ok állhat. A könnyebb memorizálást segíti az alábbi betűszó: 

AEIUO TIPS 

● A: alkohol intoxikáció vagy megvonás 

● E: epilepsia, elektrolitzavarok, metabolikus encephalopathia  

● I: insulin, vércukor szint kóros eltérései 

● O: opiát, overdose, azaz túladagolás, intoxikáció 

● U: urea, azaz veseelégtelenség 

● T: trauma 

● I: infekció (herpes simplex encephalitis, N.meningitidis, Pneumococcus, H.influenzae fertőzés) 

● P: pszichiátriai kórképek 

● S: shock , SAV, stroke, hőguta 

Diagnózis:  

Autoanamnézis általában nem vehető fel, a heteroanamnézis feltárhatja a tudatzavar kialakulásának 

dinamikáját, a kiváltó alapbetegséget. A fizikális vizsgálat célja a tudatzavar súlyosságának felmérése és a 

kiváltó ok tisztázása.  

A: légút védelem képességének elvesztése gyakori, légútbiztosítás GCS 9 alatt szükséges. Nyaki gerinc 

stabilizálása fontos.  

B: a központi idegrendszert érintő kórképek, gyakran befolyásolják a légzőközpontot, a metabolikus és 

elektrolit eltérések a légzőizmok funkcióját. Hypoventilláció, aspiráció gyakori. Központi idegrendszeri 

sérüléshez társulhat neurogén tüdőöedéma. Kóros légzésminták utalhatnak az alapbetegségre. 

C: Keringés gyakran érintett, a megfelelő cerebrális perfúziós nyomás biztosítása vitális. 

D: neurológiai vizsgálattal oldaliság, gócjel, központi idegrendszeri infekcióra utaló jel észlelése jelentős. A 

neurológiai vizsgálat kiterjed a pupilla, szemmozgások, agytörzsi reflexek (pupilla fényreflex, 

vestibuloocularis reflex), motoros válasz, érzékelés, beszéd vizsgálatára. Vércukor mérés kötelező. 

E: kiváltó ok felismerése céljából a klinikum alapján célzott vizsgálat, mindenképpen szükséges a 

testhőmérséklet mérése, sérülések keresése.  

Laboratóriumi vizsgálatok:  

Rutinszerűen ajánlott: 

● vérkép,  

● elektrolit (Na, Ca, Mg, K) 

● vese és májfunkció,  

● coagulogram 

● szérum ozmolaritás,  

● vércukor,  

● vérgáz vizsgálat 

Klinikai gyanú alapján:  

● endokrinológiai vizsgálat,  

● gyulladásos paraméterek,  

● toxikológia,  

● gyógyszerszintek.  

Képalkotó: 

Klinikai gyanú alapján az alapbetegség tisztázásához szükséges vizsgálatok indokoltak.  



Koponya CT indikált:  

● Féloldali tünetek 

● Görcstevékenység 

● Koponyatrauma 

● Rendezett metabolikus státusz mellett perzisztáló tudatzavar 

Lumbálpunkció indikált: meningitis, SAV, demyelinizációs, hematológiai betegség gyanújakor 

Lumbálpunkció kontraindikált: emelkedett ICP, alvadási zavar (INR 1,5 alatt, thrombocytaszám 50 G/l alatt.  

 

Összefoglalás: Az eszméletzavar akut, életet veszélyeztető kórkép. A diagnosztikával párhuzamosan meg kell 

kezdeni a szupportív terápiát, melynek kiemelkedő elemei a légút, a megfelelő oxigenizáció és perfúziós 

nyomás biztosítása, vércukor kontroll. A diagnosztika célja a kiváltó ok felismerése, melynek rendezésével a 

legtöbb esetben az eszméletzavar is rendeződik.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.4.3.Konvulzió 
 

A konvulzió a központi idegrendszeri neuronok kóros túlműködését jelenti, mely terápia nélkül irreverzibilis 

károsodáshoz vezethet. Emellett a görcstevékenység következtében a beteg önmagát és másokat 

veszélyeztetve másodlagos sérüléseket szerezhet.  

A konvulzió magas időfaktorú, életet veszélyeztető állapot. A terápia és a diagnosztika egy időben zajlik. 

Harminc percnél tovább tartó görcstevékenység esetén status epilepticusról beszélünk. Ennyi idő után már 

hipoxia illetve keringési elégtelenség hiányában is kialakul irreverzibilis idegsejt károsodás.  A roham 

jellegét tekintve lehet fokális (egy végtagra, egy oldalra lokalizált) vagy generalizált (kétoldali érintettség). 

Megkülönböztetünk egyszerű és komplex rohamot, mely utóbbinál tudatzavar is észlelhető. A konvulziók 

alatt megnövekedett szimpatikus tónus jellemző. Rövid légzésleállás, hipoxia előfordulhat. A nagyfokú 

izomaktivitás következtében átmeneti hipertermia, lactataemia, hiperglikémia jelenkezik. Elhúzódó roham 

esetén hipoxia, hipotónia, szívritmuszavar, hipertermia, rhabdomyolysis alakulhat ki.  

Differenciáldiagnosztika 

 Görcsöt utánozhat: 

● hidegrázás, remegés 

● csuklás 

● Parkinson szindróma 

● tetánia 

● pszichogén roham 

 Ismert epilepsziásoknál görcs hátterében állhat: 

● gyógyszer kihagyása (egyéb betegség, non compliance miatt) 

● gyógyszer csökkent felszívódása (hányás, hasmenés) 

● stressz 

● alvásmegvonás 

● gyógyszerkölcsönhatás, megváltozott metabolizmus 

Első roham esetén kizárandó: 

● Központi idegrendszeri eltérések (stroke, tumor, trauma, hipoxiás károsodás) 

● metabolikus zavar (glukóz, nátrium, kalcium, májelégtelenség) 

● toxikus okok (alkohol megvonás, alkohol intoxikáció, kokain, teofillin, isonicid, triciklikus 

antidepresszáns stb) 

● fertőzés (meningitis, encephalitis, agytályog, malária) 

● terheseknél eclampsia 

Intenzív osztályon leggyakoribb okok: 

● alkoholmegvonás 

● hipoxiás agyi károsodás (posztreszusztitáció időszak, stroke) 

● gyógyszer toxicitás (antibiotikum, lokálanesztetikum) 

● metabolikus- illetve elektrolit zavar (hiponatrémia, hiperkalcémia, hipoglikémia) 

● meningitisz 

Vizsgálatok 

● vitális paraméterek, teljes fizikális vizsgálat 

● neurológiai vizsgálat, különös tekintettel a fokális jelekre 

● laborvizsgálatok 

rutin: elektrolit, glukóz, vérkép, nőknél terhességi teszt 

további vizsgálatok célorientáltan, klinikai kép függvényében (májfunkció, gyulladásos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraméterek) 

● toxikológia anamnézis alapján célzottan 

● képalkotó 

koponya CT: első roham illetve trauma esetén rutin; ismert epilepsia esetén indokolt, ha a 

görcs után friss neurológiai eltérés, infekcióra utaló jel van jelen 

● lumbálpunkció: infekció gyanú, erős fejfájás, immungyengeség, tartós tudatzavar esetén, 

emelkedett intracranialis nyomás kizárását követően (CT, szemfenék) 

● EKG: megnyúlt QT, vezetési zavar, malignus aritmia 

● EEG: tartós tudatzavar esetén diagnosztikus jelleggel (nem konvulziv státusz epilepticus 

kizárására), illetve szedált, relaxált betegnél a görcsgátló terápia hatásosságának felmérésére 

EEG monitorozás javasolt 

Terápia:  

A kezelés célja hármas: a roham felismerése, megállítása és a kiváltó ok tisztázásával a további 

görcstevékenység kialakulásának megelőzése. Korai agresszív kezelés szükséges, mivel már néhány perces 

tartós görcstevékenység után elkezdődhet az irreverzibils neuronkárosodás.  

Szupportív terápia 

● vitális paraméterek kontrollja: ABC (légút, légzés, keringés) 

● oxigén, monitor, vénabiztosítás 

● szükség esetén légútbiztosítás, lélegeztetés 

● nyaki gerinc védelme 

● vércukor, elektrolit kontroll 

● alapbetegség, kiváltó ok kezelése (antibiotikum, májelégtelenség kezelése, eclampsiában 

magnézium stb) 

● szövődmények kezelése (trauma, rhabdomyolysis, hipertermia, hipotonia) 

Specifikus terápia, antikonvulzív gyógyszerek 

● benzodiazepinek: első választandó szerek, magas dózisokra lehet szükség 

Lorazepam 0,1 mg/kg iv 

Diazepam 0,2 mg/kg 

midazolam 0,2 mg/kg bólus, majd 0,05-0,2 mg/kg/óra 

● fenitoin második választandó szer, 20mg/kg iv telítés, majd 10mg/kg dózissal ismételhető, 

fosfenitoin 

● barbiturát 

phenopbarbitál 20 mg/kg 

● karbamazepin 

● valproát 15-20 mg/kg 

Általában kettős kombináció elegendő (fenitoin + benzodiazepin).  Ezen gyógyszerek szedatív mellékhatása 

miatt légútbiztosításra, lélegeztetésre kell felkészülni, mellékhatásként hipotónia gyakori.  

Összefoglalás 

Az intenzív osztályon jelentkező görcsrohamok leggyakrabban szekuder konvulziók. A kiváltó ok 

felismerése és kezelése elsődleges. Azonban emellett a tartós neurológiai károsodás megelőzése céljából a 

korai agresszív görcsgátlás kiemelt fontosságú. Az alkalmazott gyógyszerek mellett gyakran szükséges 

légútbiztosítás, lélegeztetés. A betegeknél gyógyulást követően teljes neurológiai kivizsgálás javasolt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

III./25.5. Vizelet kiválasztás 

 
A vizelet-kiválasztás nagyon fontos paraméter az intenzív osztályon kezelt betegek 

monitorozásában. A diuresis mértéke (min 0,5 ml/ttkg/h) finom jelzője a veseperfúzió 

elégséges voltának és így a keringés összességéről ad képet. Ugyanakkor az adekvát 

diuresis nem jelent feltétlenül adekvát vesefunkciót, a kiválasztás hatékonyságát a 

kreatinin clearance értéke jellemzi. A vizelet makroszkópos elváltozásaiból (haematuria, 

pyuria, üledékes vizelet) következtethetünk különböző kórképekre, mikroszkópos 

összetétele és a laborvizsgálatából nyert további adatok (keton-, nátriumtartalom, vizelet 

üledék) a kritikus állapotú betegek további differenciál diagnosztikájában segíthetnek.  

A vizelet-kiválasztás azonban nem csak monitorozási szempontból fontos, mértéke 

meghatározza a folyadék egyensúlyt, mely a kritikus állapotú betegeknél szoros kontrollt 

igényel. 

 

Irodalom 

Srisawat N et al: Acute kidney injury: definition, epidemiology, and outcome. Curr Opin 

Crit Care 2011;17:548-555 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.5.1. Oligo-anuria 

 
Oligoanuriának nevezzük, ha a diuresis mértéke 0,5 ml/ttkg/h alá csökken. Ennek 

pontos monitorizálásához az állandó hólyagkatéter és az ún. óradiuresis zsák 

elengedhetetlen. Fontos, hogy az intenzív osztályra került kritikus állapotú betegnél a 

katéterezéskor primeren leengedett vizeletmennyiség általában retenció és emiatt 

megtévesztő lehet. 

Az óradiuresis látványos csökkenésekor az első kérdés, hogy valós oligo-anuriáról van-

e szó. A katéter megtörése illetve eltömődése okozhat ilyen problémát, ezért a katéter 

steril átmosása vagy szükség esetén cseréje megoldhatja a problémát. 

Amennyiben tényleges oligo-anuria áll fenn, az első kizárandó kórok a prerenalis 

tényező. Mivel a diuresis igen érzékeny mutatója az adekvát perfúziónak, az oligo-

anuriák 60%-ában perfúziós zavar áll. Ennek kizárására a (szükség esetén invazív) 

hemodinamikai monitorizálással lehetséges. A folyadékbevitel és szükség esetén 

vazopresszor terápia hatékonyságát legelsőként a diuresis megindulása igazolja.  

Ha a makrocirkulációs paraméterek adekvát perfúziót mutatnak, attól a vese lokális 

perfúzióra még nem feltétlenül zavartalan. Emelkedett intraabdominális nyomás, a 

veseartériák szűkülete, illetve thromboembóliája szintén prerenalis úton eredményez 

csökkent diuresist. Ezen kórképek és a viszonylag ritka postrenalis kórokok (pl. 

nephrolithiasis, intraabdominalis tumor okozta ureter kompresszió) elkülönítésére 

alkalmas vizsgálat a hasi ultrahang.  

Amennyiben a pre- és postrenalis okok kizárhatók, az oligo-anuria hátterében renalis ok 

áll. Az intenzív osztályon észlelt akut veseelégtelenség hátterében általában perfúziós 

zavar következtében létrejött akut tubuláris nekrózis áll. A primer vesebetegségek 

(glomerulonephritis, nephrosis szindróma) viszonylag ritkák, ilyenkor jellegzetes, hogy 

a vezető tünet az akutan kialakuló veseelégtelenség, mely perfúziós zavarhoz primeren 

nem társul. 

Amennyiben az oligo-anuria renalis eredetű, az intenzív osztályon gyakran fordulunk 

diuretikus kezeléshez. Ennek alkalmazásakor tudnunk kell azonban, hogy a diurezis 

növelése, bár a folyadékegyensúlyt és így a beteg általános állapotát pozitívan 

befolyásolhatja, a vesefunkciót és a mortalitást nem feltétlenül javítja, sőt egyes 

vizsgálatok szerint kifejezetten rontja. Emiatt az utóbbi években a kritikus állapotú 

betegek renalis diszfunkciójának kezelésében előtérbe került a korai indikációval 

elkezdett folyamatos vesepótló kezelés. 
[[ 1_abra_3_25_5_1 fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Oligo-anuria differenciál diagnózisa]] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III./25.5.2. Véres vizelet 

 
A véres vizelet differenciál diagnosztikájának első kérdése, hogy valóban véres vizelettel 

állunk-e szemben. Egyes gyógyszerek, ételek és kórképek a vizeletet megfesthetik (pl. 

rifampicin, cékla, porfíria), hemolízis vagy izomsérülés mellett pedig a hemoglobin-, vagy 

myoglobinuria minden esetben vöröses színű vizeletet eredményez. 

Amennyiben valódi haematuriáról van szó, azt a vizelet üledékvizsgálata igazolhatja. 

Mivel az áttetsző folyadékokban keveredett vér mennyisége ránézésre nem jól becsülhető, 

a vizeletmintából centrifugálással nyert hematokrit érték jól mutatja a haematuria mértékét. 

A haematuria leggyakoribb oka általában traumás katéterfelhelyezés. Ilyen esetekben a 

heamaturia fokozatos feltisztulása várható. Intravesicalis eltérés (trauma, tumor vagy 

gyulladás) szintén okozhat hematuriát, ami általában perzisztáló jellegű. Ilyen esetben hasi 

ultrahang vagy szükség esetén cystoscopos vizsgálat vezethet diagnózisra. Az alvadás 

zavarainál spontán, húgyúti patológia nélkül is kialakulhat haematuria. 

Intermittáló haematuria hátterében általában nephrolithiasis áll, ennek diagnózisában a hasi 

ultrahang illetve röntgen felvétel segíthet. 

Végül viszonylag ritka kórok a nephritishez kapcsolódó haematuria. Ilyenkor a 

vizeletüledékben észlelt vörösvértestek jellemzően deformáltak és akut veseelégtelenség 

állhat fenn. Leggyakoribb formája az akut vírusos fertőzés után kialakul akut 

glomerulonephritis (poststreptococcalis glomerulonephritis, IgA nephropathia), de 

társulhat arhtritishez (Schönlein-Henpch purpura), haemoptysishez (Goodpasture 

szindróma), vagy légúti granulomaképződéshez és légzési elégtelenséghez (Wegener 

granulomatosis). 

 
[[ 1_abra_3_25_5_2 fejezet.jpg 

felirat: 1. ábra: Véres vizelet differenciál diagnózisa]] 
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III./25.6. Hasi panaszok és tünetek 
 

Tanulási célok: Az intenzív osztályon előforduló fő hasi panaszok és tünetek ismertetése, 

kitérve a kiváltó okok definiálására és a lehetséges diagnosztikus lépésekre. 

 

Hallgatói kompetenciák: A hallgató ismerje a legfőbb, akut hasi panaszokat és a háttérben 

álló kórképeket, valamint alapvető diagnosztikai lépéseket.   

 

Kulcsszavak: meléna, hemoatchézia, gastro-intestinalis vérzés, hasi fájdalom, intraabdominális 

nyomás, akut hasi kompartment szindroma, feszes has, néma has, ileus, hasmenés, Clostridium 

difficile, drénekkel kapcsolatos problémák. 

 

III./25.6.1. Bevezetés 
 

A hasi panaszok és tünetek pontos ismerete elengedhetetlen a minden napi gyakorlatban. 

Eredetük szerint a hasi panaszok hátterében az alábbi szervek diszfunkciója vagy 

megbetegedése állhat: 

● gasztro-intesztinalis traktus szervei 

● urinalis traktus szervei 

● genitalis traktus szervei 

● intra- és extraabdominalis cardiovaszkuláris rendszer szervei és szövetei (artériás 

és vénás oldal, szív) 

● respiratorikus rendszer szervei és szövetei 

● neuro-muszkuláris és csontrendszer (gerinc, hasizom stb.) 

● extra és intraabdominalis savóshártyák (pleura, peritonuem, pericardium) 

 

Jól látszik tehát, hogy mennyire szerteágazó megbetegedések vezethetnek hasonló 

panaszokhoz! 

 

A továbbiakban fejezetünkben az intenzív osztályon előforduló leggyakoribb abdominális 

panaszokkal és a háttérben álló kórokokkal foglalkozuk! 
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III./25.6.1. Hematochézia és meléna 
 

Tanulási célok: a hematochézia és a meléna leggyakoribb okainak és differenciál diagnózisának ismertetése  

 

Hallgatói kompetenciák: a hematochézia és a meléna definíciójának, a héttérben álló kórokoknak és 

diagnosztikájának ismerete 

 

Kulcsszavak: gastro-intestinalis vérzés, hematemezis, meléna, hematochézia, gastroscopia 

 

III./25.6.1.1. Bevezetés 

  

Európában és az USA-ban évente körülbelül 100.000 betegből 100 igényel felső gastro-intestinalis (UGI-upper 

gastro-intestinal) vérzés miatt kórházi, esetenként intenzív osztályos kezelést. Az alsó gastro-intestinalis (LGI-

lower gastro-intestinal) vérzés miatt kórházba és intenzív osztályra kerülők száma ezzel szemben 20-30 fő/ 

100.000 fő.   

 

III./25.6.1.2. Definíció 

 

A tápcsatorna vérzések három fő tünetete:  

● Hematemezis: vérhányás 

A felső tápcsatornavérzések során a Treitz- szalagtól proximális lokalizációból származó friss piros vagy 

kávézaccszerű vérhányás.  

● Meléna: szurokszéklet ürítés 

A tápcsatorna felső szakaszából származó vér megemésztett állapotban távozik a széklettel. A meléna a 

vérzést követően addig perzisztálhat, amíg az emésztett vér a tápcsatornán végig nem halad (átlagosan 14 

óra vagy annál régebben történő vérzésre utal). 

Pseudomeléna oka lehet per os vas terápia (anaemia kapcsán), bizmut intoxikáció, vörös festékanyagot 

tartalmazó élelmiszerek (pl.: áfonya, cékla, szeder, vörös bor stb.) fogyasztása. 

● Hematochézia: a rectumból származó friss, piros vérzés  

Felgyorsult gastro-inestinalis motilitás esetén a széklet lehet véres vagy vérrel festenyzett abban az esetben 

is, ha nem a rectumból, hanem a colon proximalis, esetlegesen a vékonybél distalis szakaszáról származik.  

 

III./25.6.1.3. Okok 

 

A felső és alsó GI-tractus vérzések leggyakoribb okait a 3./25.6.1.3._1. és _2. ábra foglalja össze. 

Meléna intenzív osztályon fekvő betegek körében:   

Gyakori okok:  

● Stressz ulcus: intenzív osztályon kezelt betegek körében a betegek 75%-ánál kimutatható 

valamilyen mucosalis károsodás már az első 24 órát követően. Ennek hátterében splanchnicus 

hipoperfúzió, mucosalis barrier integritáskárosodás és fokozott savszekréció szerepel. Fokozott 

stressz ulcus rizikót jelenet: politrauma, kiterjedt égés, perzisztáló hipovolémia septicus állapot vagy 

bármilyen etiológiájú sokk. 

● Pepticus fekély: a nem hospitailzált betegek körében a leggyakoribb oka a felső GI-vérzéseknek.  

Anamnézisben szereplő, jellemző információ lehet a visszatérő epigastrialis fájdalom, mely táplálék 

felvétellel függ össze. A krónikus NSAID, szteroid, phenilbutazon, acetyl-szalicilát fogyasztás, 

ismert hiatus hernia szintén prediszponál. 

● Oesophausvarixok, Mallory-Weiss szindroma, krónikus hepatitis, portalis hipertenzió: a 

leggyakoribb ok hazánkban az anamnézisben szereplő aethylismus. Portalis hipertenziót tud okozni 

minden intraabdominális nyomás fokozódással, vagy vénás elfolyási akadály kialakulásával járó 

kórkép (lásd III./25.6.3. fejezet) 

● Coagulopathia: az intenzív osztályon kezelt betegek rendszeres thrombosisprofilaxisban, 

alapbetegségtől függően terápiás antikoagulációban részesülnek. Ehhez járulhat hozzá a teljes 



vérzésforrások?  
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parenteralis táplálás, esetlegesen a K-vitamin hiány, thrombocyta-aggregációgátló kezelés, mely 

faktorok meglévő nyálkahártya eróziók esetén fokozzák a vérzésveszélyt. 

Ritka okok:   

● Aorto-duodenalis fistua: ritka, életveszélyes kórkép, melynek nem a meléna lesz mindig az első és 

vezető tünete 

● Oesophagitis, duodenitis, Crohn betegség 

● Gyomor vagy nyelőcső carcinoma 

Hematochézia:  

Az intenzív osztályon a melénánál ritkábban találkozunk vele.  

Leggyakoribb okok:  

● Diverticulitis: a fennálló diverticulosis gyulladása, a fent említett coagulopathiát fokozó tényezők 

(malnutrició, gyógyszerhatás, thromoboprofilaxis). Jellemzően idős betegeknél fordul elő.  

● Ischaemiás colitis: a bélmukóza nagyon érzékenyen reagál a perfúziós zavarra, így minden tartós 

hipoperfúzióval járó állapotban kialakulhat vérzés. A kiváltó ok keresése, annak rendezése és a vérzés 

mértékétől függően sebészi ellátás javasolt. 

● Tumor: korábbiakban fel nem ismert colon, sigma és rectum carcinoma első jele lehet.  

 

III./25.6.1.4. Diagnózis 

  

● Anamnézis és fizikális vizsgálat: fókuszáljunk a háttérben húzódó fenti okokra. Végezzünk rectalis digitalis 

vizsgálatot és vizsgáljuk meg a beteg hemodinamikai állapotát, mert ez dönti el a további diagnosztikus és 

terápiás lépéseinket! Amennyiben lehetőség van rá, vizsgáljuk meg a gyomorszivadékot: tartalmaz-e vért? 

● Laborvizsgálatok:  

○ vérkép (hemoglobin, hematokrit, leukocyta, thromobocyta, szükség szerint szabad hemoglobin is), 

alvadási paraméterek (prothrombin, INR, APTI), szervfunkciós paraméterek (májfunkció!), 

gyulladásos markerek (CRP, PCT), BUN (felső GI vérzésekben emelkedett). 

○ székletvér vizsgálat: Weber-teszt 

● Endoszkópia:  

○ gastroscopia: felső gastro-inestinalis vérzés gyanúja, és meléna esetén mindig végzendő 

○ colono- és/vagy rectosigmoideoscopia: amennyiben van mód a beteg előkészítésére, akkor érdemes 

elvégezni.  

● A további képalkotó vizsgálatok a beteg hemodinamikai stabilitása esetén végzendők 

○ Angiographia: akkor informatív, ha a vérzés üteme >0,5 ml/min. Érmalformációk, tumorok esetén 

előnye, hogy azonnal szelektív embolizáció vagy célzott vazopresszin bejuttatás végezhető.  

○ Hasi röntgen vizsgálat: penetráló ulcus szabad hasi levegőt tud produkálni, de ennek a vizsgálatnak 

GI vérzések esetén az információtartalma kevesebb, bár a betegek jól tolerálják.  
○ 

99
Technéciummal jelzett vörösvértestek: okkult vérzések esetén verifikálja a vérzést, inkább a 

belgyógyászati diagnosztika része.
 

○ Szelektív mesenterialis arteriographia 

 

III./25.6.1.5. Összefoglalás 

 

Intenzív osztályon kezelt betegek körében a súlyos GI-vérzések aránya 1-3%, mely túlnyomó részt a felső GI-

tractusból származik. A meléna a felső GI-tractusból származó, vérzés kapcsán kialakuló szurokszékelést jelenti, 

míg hematochéziáról az alsó GI-tarctusból ürülő, friss, piros vérrel festenyzett székletürítéskor beszélünk.  

 

(1)http://www.harrisonspractice.com/practice/ub/view/Harrisons%20Practice/141135/all/Gastrointestinal+Bleeding 

(2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK411/ 
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III.25.6.2. Hasi fájdalom 
 

Tanulási célok: a hasi fájdalom, mint tünet leggyakoribb okainak ismertetése 

 

Hallgatói kompetenciák: a hasi fájdalom differenciál diagnosztikájának ismerete 

 

Kulcsszavak: visceralis fájdalom, somaticus fájdalom, Head-zónák, extraabdominalis okok, 

intraabdominális okok.  

 

III./25.6.2.1 Bevezetés 

 

A hasi fájdalom a leggyakoribb fájdalmak egyike. Nem csupán a hasűri szervekből, hanem az 

izom, ér, visceralis képletekből származó fájdalmat is jelezhet. A fájdalommal szemben 

tanúsított reakció egyénenként eltérő, azonban a kiváltó ok felderítése mindig elengedhetetlen 

feladat.  

 

III./25.6.2.2. Kórokok 

 

A hasi fájdalom hátterében egyaránt állhat abdominális és extraabdominális kórok. Mivel 

számos betegség járhat hasi fájdalommal, így több csoportosítási lehetőség áll rendelkezésre: 

A fájdalom hátterében álló kórok sürgőssége:   

● Akut életveszélyes állapot, mely azonnali terápiás beavatkozást igényel:  

○ Aorta aneurysma ruptúra: hirtelen jelentkező, hátba és lágyékba sugárzó éles 

fájdalom. Férfiak körében gyakoribb. A betegek jellemzően középkorú vagy 

idősebb, hipertóniás, dohányzó, perifériás verőérbetegek.  

○ Acut myocardialis infarctus: az alsó fali infarctus jellemzően tud hányást, 

hányingert, epigastrialis nyomó jellegű fájdalmat provokálni.  

○ Gastro-intestinalis vérzés: amennyiben a beteg nem hospitalizált, úgy 

anamnézisében jellemzően pepticus fekély, gastritis, aethylismus, portalis 

hipertenzió, krónikus NSAID szedés szerepel. Amennyiben hopitalizált betegról 

van szó, úgy a stressz ulcus a leggyakoribb ok. Attól függően, hogy a vérzés mely 

szakaszt érinti a kísérőtünetek között hematemezis, meléna vagy hematochézia 

szerepelhet. 

○ Gastro-intestinalis perforáció és varratelégtelenség. Trauma okozta ruptúra, lép- és 

májsérülés: nem csak a klasszikus értelemben vett traumás esetekben, hanem 

diverticulitis vagy penetráló ulcus esetén is gondoljunk rá. Korábbi műtét esetén a 

postoperatív varratelégtelenség az 5. nap környékén komplettálódik.  

○ Peritonitis: akut, hasűri sepsis hátterében fennálló leggyakoribb kórok. Terápiája 

sebészi, az infekcióforrás szanálása elengedhetetlen. 

○ Pseudoperitonitis diabetica, diabeteses ketoacidosis: súlyos metabolikus zavar, 

mely intenzív terápiát igényel.  

○ Ectopiás terhesség: fogamzó képes korú nők újkeletű hasi fájdalma esetén mindig 

ki kell zárni! 

● Sürgősségi kórállapot, mely szoros obszervációt és sürgős kezelést igényel: 

○ Cholecystitis, appendicitis acuta 

○ Pancreatitis acuta 

○ Stresst ulcus vagy peptikus fekély 

○ Gastro-intestinalis obstrukció, ileus, incarcerált sérv 

○ Húgyúti obstrukció 

● Akut hasi fájdalmat okozó kórképek, melyek obszerválandók, de nem kívánnak azonnali 

sürgős beavatkozást 

○ Gastritis, gastro-enteritis, diverticulitis, sigmoiditis 
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○ Irritábilis bél szindróma 

○ Obstipatio 

○ Húgyúti infekció, veseköves kólika 

○ Dysmenorrhea, endometriosis 

○ Hepatitis 

○ Pancreatitis chronica 

 

III./25.6.2.3. Diagnosztika 

 

Fizikális vizsgálat:  

● Általános szempontok: prioritás az ABCDE –szerinti vizsgálat 

○ Összbenyomás 

○ Kültakaró: Izzadt, verejtékes-e vagy sápadt, anaemiás küllemű, esetleges icterusos? 

Milyen a bőrturgor, csökkent-e? Van-e infekcióra utaló bőrtünete?  

○ Testhőmérséklet: bármilyen testhőmérséklet kísérhet abdominális fájdalmat. 

Hipotermia, mely acrocyanosissal társul súlyos hemodinamikai redistribúciót, 

centralizált keringést jelez. Infekcióban lehet pyrexiás, normotermiás és 

hipotermiás a beteg.  

○ Cardiovascularis paraméterek: a pulzus frekvencia és minőség, vérnyomás,   12 

elvezetéses EKG (ACS kizárása!). Alacsony vérnyomás keringési elégtelenségben, 

míg magas vérnyomás septicus sokk hiperdinám szakaszában vagy súlyos 

szimpatikotoniás állapotokban (pl.: myocardialis infarctus vagy aorta aneurysma 

ruptúra esetén fájdalom által provokálva) fordulhat elő. A fájdalom önmagában 

szimpatikotóniát okoz! 

○ Respiratoricus paraméterek: milyen a légzés szám és milyen a légzés minősége? 

Van- e jellegzetes légzésmintázat (pl.: Kussmaul légzés diabeteses 

ketoacidózisban)?  

○ Neurológia: agitált vagy somnolens-e a beteg. A tudati status megváltozás a 

kezdődő infekció, centralizálódó keringés vagy metabolikus kisiklás első jele lehet. 

● Lokalizáció:  

○ Somaticus fájdalom: jól lokalizálható, általában szúró jellegű, aszimmetrikus 

fájdalom.  

A hasfalra gyakorolt nyomás vagy mély belégzés provokálja: nem direkt az érintett 

szerv fájdalma, hanem a vizsgált szervnek a parietalis peritoneumra kifejtett irritáló 

hatása hozza létre. Pl.: appendicitis acuta esetén McBurney pont. 

○ Visceralis fájdalom: hátterében a hasűri szervek simaizomzatának feszülése áll. A 

fájdalom általában nyomó jellegű és a középvonal mentére lokalizálódik, így 

epigastrialis, umbilicalis és alhasi fájdalmat eredményez.  

A visceralis fájdalom eredetét az autonóm beidegzés révén, a Head-zónák alapján 

meg tudjuk határozni. A dermatóma szabály lényege, hogy az adott zsigeri szerv 

kisugárzó fájdalma arra a bőrterületre projektál, mellyel azonos embrionális 

szegmentből (dermatómából) fejlődött ki.  

 

Leggyakrabban a visceralis és somaticus fájdalom kombinációja fordul elő. Ilyenkor a beteg 

akár nyugalomban jelentkező, nem lokalizált hasi fájdalmat panaszol, melyet a vizsgálat során 

lokalizált nyomásérzékenység is kísér.  

A hasi kórképek lokalizáció szerinti felosztását és a választandó képalkotó eljárást a 3./25.6. 

2._1. táblázat ismerteti. 

 

III./25.6.2.4. Összefoglalás 

 

Összefoglalva tehát a fájdalom önmagában alarmírozó, akár első jel lehet, azonban a terápia 

szempontjából csak a többi tünettel és vizsgálattal együtt értékelve nyeri el igazi jelentőségét. 

 

1. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003120.htm 
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2. http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal_disorders/ 

acute_abdomen_and_surgical_gastroenterology/acute_abdominal_pain.html 

(3)http://www.med.upenn.edu/gastro/documents/AmFamPhysacuteabdominalpain.pdf 
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III./25.6.3. Emelkedett intraabdominális nyomás 
 

Tanulási célok: az intraabdominális nyomás definíciójának és intenzív terápiás 

alkalmazásának ismertetése  

 

Hallgatói kompetenciák: az intraabdominális nyomás monitorozása jelentőségének és a 

normál, valamint kóros értékeknek az ismerete.  

 

Kulcsszavak: intraabdominális nyomás, akut hasi kompartment szindróma  

 

III./25.6.3.1. Bevezetés 

 

Emelkedett intraabdominális nyomással (IAP- intraabdominal pressure) ileus, gastro-

intestinalis perforatio, peritonits, trauma, vagy akut panreatitis kapcsán találkozhatunk 

leggyakrabban az intenzív osztályon.  

  

III./25.6.3.2. Definíció  
 

Intraabdominális nyomásnak nevezzük a hasüregben uralkodó nyomást. Normálértéke 2-

10 Hgmm.  

Intraabdominális hipertenzióról (IAH -intrabdominal hypertension) 12 Hgmm felett 

beszélünk.  

25 Hgmm feletti nyomás esetén akut hasi kompartment szindróma (AACS – acute 

abdominal compartment syndrome) alakul ki.  

Akut hasi kompartment szindrómának nevezzük azt az állapotot, melyben az 

intraabdominális nyomás tartósan 20 Hgmm feletti, mely egy vagy több a hasűri szerv új 

keletű diszfunkciójával vagy definitív károsodásával jár. 

Típusai:  

● primér AACS: hasi trauma vagy infekció kapcsán alakul ki 

● szekunder AACS: második „betegség”, nem abdominális eredetű kórállapot 

következménye 

Gyakoriság intenzíves betegek körében:  

● IAH: akut sebészeti betegek 40%-ánál, akut hasi traumás és égett betegek akár 

70%-ánál, egyéb betegek 18%-ánál észlelhető  

● AACS: akut hasi traumás betegek 36%, míg égettek 20% -ában  

Rizikófaktorokat a 3./25.6.3._1. ábra szemlélteti.  

 

III./25.6.3.3. IAP mérés 

 

Az IAP mérést ún. intravesicularis technika segítségével végezzük. Előnye, hogy 

egyszerű és a betegágy mellett kivitelezhető. Hátránya, hogy a méréshez hólyagkatéter 

viselése szükséges.  

Mérési indikáció: 

● Fokozott hasi disztenzió 

● Pulmonalis okkal nem magyarázott tüdő-compliance csökkenés 

● Akut veseelégtelenség, oligo-anuria 

● Hipotenzió, csökkenő cardiac output és növekvő centrálvénás nyomás 

Mérés módja:  

● Fektessük a beteget hanyatt, a mérési pontunk zérópontja a mons pubis 

magasságában legyen 

● Fecskendezzünk be 25 ml steril fiziológiás sóoldatot a katéteren át, majd egy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalás  

 

közbeiktatott csappal zárjuk le a katétert. 

● 30-60 sec alatt a hólyagnyomás a befecskendezés követően kiegyenlítődik, és a 

csatlakoztatott vízcenti vagy nullázást követően piezoelektromos nyomásátalakító 

rendszer (monitor) segítségével leolvashatjuk az eredményt.  

Megfontolások:  

● Érdemes a kilégzés végén mérni az IAP-t, mert belégzés során a belek 

disztendálnak. 

● Vizsgálatok igazolták, hogy elegendő 20-25 ml folyadék is a hólyagban uralkodó 

nyomásviszonyok mérésére. Nagyobb volumen torzítja a mérést, és tévesen 

nagyobb mért nyomást eredményez. 

● Neurogén hólyag, hólyag spazmus esetén tévesen magas eredményt kaphatunk. 

● Az állandó befecskendezés növeli a húgyúti infekciók veszélyét 

● A vízcentiben kapott eredményünket váltsuk át Hgmm-re!                                  (1 

Hgmm = 1,36 vízcm) 

● 25 Hgmm nyomás felett sebészi dekompresszió szükséges!  

● Hipovolémiás betegnél nem érvényes a 25 Hgmm-es szabály. Ilyen esetekben 

kisebb nyomásoknál is kialakulhat AACS. 

 

III./25.6.3.4. Összefoglalás 

 

Összegezve az IAP egy olyan élettani paraméter, melynek változása támpontot adhat a 

hasűri szervek állapotának monitorozásához.  

 

(1)http://www.ccmpitt.com/ebm/abdominal_comp/0075.pdf 
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III./25.6.4. Feszes has 
 

Tanulási célok: a feszes has, mint tünet hátterében álló kórokok ismerete 

 

Hallgatói kompetenciák: a feszes has, gyors differenciál diagnózisának pontos ismerte 

 

Kulcsszavak: intraabdominalis gázképződés, folyadék felszaporodás és szövetszaporulat, hasi RTG, hasi UH, hasi CT  

 

III./25.6.4.1.Bevezetés 

 

A feszes has, mint tünet nagyon gyakori az intenzív osztályon kezelt betegek között. Leggyakoribb oka a passage zavar, az 

obstipáció, és a hipoperfúziós állapotokat követő bélparalízis.  

 

III./25.6.4.2. Kórokok 

  

Alapvetően három dolog felszaporodása okozhat feszes hasat: gáz, folyadék és extramennyiségű szövet vagy egyéb szolid terime.  

   

● Gázképződés:  

○ extraintestinalis: az idetartozó kórképek szabad hasi levegő megjelenésével járhatnak .  

pl.: penetráló ulcus, traumás bélsérülések, IBD (inflammatory bowel disease) vagy ulcus okozta perforáció stb. 

○ gastro-intestinalis: a belekben, gyomorban, peritoneumban felszaporodó gázok a bélrendszer intraluminaris 

disztenzióját vagy ritkább esetben intramurális feszülését hozza létre 

pl.: mechanikus/obstrukciós/paralitikus ileus, bármilyen motilitási probléma, peritonitis, volvulus, hernia, 

Clostridium difficile infekció, toxikus megacolon, Ogilvie szindróma stb. 

○ hasfalban keletkező gázfelszaporodás: ez a speciális eset subcutan emphysema képződés kapcsán jön létre, melyet 

laparaszkópos műtéteket követően figyelhetünk meg.  

● Folyadékfelszaporodás:  

○ letokolt folyadékgyülemek  

pl.: hematoma, tályog, cystosus képletek stb.  

○ nem letokolt abdominalis folyadékgyülemek 

pl.: bármilyen szabad hasi folyadékképződéshez vezető kórkép, posztoperatív állapotok, akut vérzés, ascites stb. 

○ intraabdominális szervek szöveti ödémája 

pl.: súlyos sepsis, capillary leakage, inflammáció (IBD bármely típusa), bármilyen malnutrícióval vagy 

hipalbuminaemiával járó állapot stb. 

● Tumoros vagy bármilyen szövetszaporulattal járó állapot: 

pl.: heptomegalia, splenomegalia, myoma uteri, bármilyen a peritoneumot is befogó malignus folyamat stb. Fogamzóképes 

korban lévő nőknél a gravditás is mindig kizárandó! 

Fontos a folyamat, vagyis a feszes has kialakulásának dinamikáját követni, mert az is utalhat a háttérben álló folyamatra! Így 

például a gázképződés, vagy vérzés okozta abdominális feszülés mindig gyorsabban alakul ki, mint a szolid terime okozta 

disztenzió.  

 

III./25.6.4.3. Diagnosztika 

 

Általános szempontok:  

● Fizikális vizsgálat: a has vizsgálata során a nyomásérzékenység, kóros rezisztencia, betapinthatóság és bélhangok jellege és 

megléte együtt értékelendő.  

Meteorizmus okozta feszülés során a belekben intraluminarisan szaporodnak fel a gázok, a bélhangok általában 

megtartottak, mechanikus obstrució esetén loccsanó vagy pengő jellegűek.  

Abdominalis disztezió során szekunder módon jön létre a belek motilitási zavara. A bélhangok renyhék, halkak. 

Az intraabdominális nyomás mindkét esetben emelkedik. Fontos feszes has esetén az intraabdominális nyomás mérése és 

dinamikus utánkövetése. 

Amennyiben a beteg nasogastricus szondát visel a szonda ejtőre engedése,      500 ml-nél több retenció ürülése a passage-

zavar egyik első jele lehet. Ileus gyanúja esetén vezessünk le mindig nasogastricus szondát! 
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Forrás: 

Fontos a széklet mennyiségének és minőségének ismerete is.  

● Laborparaméterek: jelentőséggel inflammáció, tályog, vérzés, egyes szerfunkciós paraméterek monitorozása, tumormarker 

vizsgálatok során bírnak.  

Speciális vizsgálatok: 

● Hasi RTG vizsgálat: az intraabdominalis gázképződés egyszerű és a betegek által jól tolerált vizsgálata.  

● Hasi UH vizsgálat: szabad vagy letokolt hasi folyadékgyülemeknél informatív vizsgálati mód. 

● Hasi CT vizsgálat: mind a gázképződés, mind a folyadékgyülemmel járó állapotok és az extra-szövetszaporulatot okozó 

kórképekben informatív. Amennyiben a beteg szállítható és mód van rá, elsőként választandó képalkotó vizsgálat. 

● Kontrasztanyagos passage-vizsgálat: passagezavarok természetének tisztázására alkalmazható. Maga a kontrasztanyag is 

prokinetikus hatású. 

● Széklettenyésztés, mikrobiológiai mintavétel: napjainkban nagy jelentősége van Clostridium difficile szerodiganosztikának, 

melyet székletből végeznek. A C. difficile infekció súlyos, akár életveszélyes állapot, mely speciális kezelést igényel! 

● Sebészi feltárás, diagnosztikus laparoszkópia: ultimum refugiumként, amennyiben a fenti lépések nem vezetnek 

eredményre, mely egyben lehet terápiás is. 

A gyors differenciál diagnózishoz vezető algoritmust a 3./25.6.4.3_1. ábra mutatja be. 

 

(1)http://www.ajol.info/index.php/sajcn/article/viewFile/69803/57886 

(2)http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal_disorders/acute_abdomen_and_surgical_gastroenterology/ileus.html 
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III./25.6.5. Néma has 
 

Tanulási célok: a néma has, mint tünet hátterében álló kórokok ismerete  

 

Hallgatói kompetenciák: a néma has alapvető differenciál diagnózisa 

 

Kulcsszavak: normomotil, hipermotil és hipomotil bélmozgások, postoperatív gastro-intestinalis motilitási zavar, ileus 

 

III./25.6.5.1. Bevezetés 

 

A bélhangok vizsgálata évszázadok óta része az orvosi betegvizsgálatnak.  

A bél mucosa inflammáció, oedema vagy toxikus ágensek által kiváltott károsodása a belek hiperkinesisével és így élénk bélhangokkal jár. A serosa 

hasonló eredetű károsodása ezzel ellentétben hipomotilitáshoz vezet, és így renyhe vagy hiányzó bélhangokat eredményez. 

A béltraktus érzékeny a tartós hipoperfúzióval járó állapotra, azonban a bélperisztaltika mértéke nem korrelál pontosan a bélhangok intenzitásával.  

 

III./25.6.5.2. Okok 

 

Fontos differenciál diagnosztikai tényező, hogy a „néma hasat” milyen állapot előzte meg, vagyis előzőleg normo-, hipo- vagy hipermotilis 

bélhangokat hallottunk-e! 

A fentiek alapján az alábbi kórállapotokat tudjuk megkülönböztetni: 

 Élénk bélhangokat követően néma has alakul ki:  

Eredendően jó bélmotilitási funkció mellett fellépő kórállapotok, melyek következtében a bél kezdetben hipermotillá, majd teljesen 

paralitikussá válik, és a bélperisztaltika kimerül.  

Általában egy jól lokalizált ok hozza létre, melynek idejében történő oldásával a bélmotilitás rendeződik.   

● Mechanikus ileus: tipikusan mechanikus stop (intra-/extraluminaris) 

- stranguláció, volvolus, epekő, adhézió következtében kialakul. 

1. Renyhe vagy normál bélhangokat követően néma has alakul ki: 

Alapvetően normál vagy renyhe bélmotilitás előzi meg a bélparalízist.  

Amennyiben a paralízis nem oldódik meg 24-48 órán belül, úgy paralyticus ileus képe bontakozik ki, mely a bélrendszer teljes motilitási 

stopjával jár. A paralízis általában generalizált probléma, mely a háttérben álló kórkép rendezésével és adjuváns kezeléssel oldható.  

 Háttérben álló lehetséges kórképek és okok: 

● Infekció, inflammáció, SIRS, sepsis: 

○ abdominalis: peritonitis, appendicitis, diverticulitis, recto-sigmoiditis, abscedáló folyamatok, glomerulonephritis, generalizált 

kismedencei gyulladások, tumorszétesés, C. difficile infekció esetén toxikus megacolon stb. 

○ extra-abdominalis: pneumonia, pleuritis 

● Gastro-intestinalis hipoperfúzió vagy keringési zavar: 

A bélhipoperfúzió legsúlyosabb következmény a bélnekrózis, mely szintén azonnali műtéti sebészi kezelést igényel. 

○ vaszkuláris eredetű: ezen állapotok esetén sürgős sebészi feltárás javasolt. 

■  thrombo-embolia: mesenterialis thrombosis az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb ok  

■  érsérülés miatti vérzés, thoracalis vagy abdominalis aortaaneurysma ruptúra, intraabdomnalis hematoma 

○ extravaszkuláris eredetű:  

■   bármilyen generalizált hipoperfúzióval, katecholamin-támogatással, hemodinamikai instabilitással járó állapot.  

● Elektrolit zavarok:    

○ hypokalaemia 

○ hypercalcaemia 

○ hypomagnesaemia 

● Postoperatív gastro-intestinalis motilitási zavar alakulhat ki: 

○ Spinális anesztéziában zajló műtétek után  

○ Általános anesztéziában zajló, 3 órát meghaladó nagy hasi, ér-, mellkasi, idegsebészeti műtétek után gyakori. Az első 24-48 

órában várható hipo- vagy amotilitás, mely a bélrendszer átmeneti funkcionális zavarával magyarázható. 

● Immobilizáció: 
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Forrás 

○ a tartós fekvés az egyik leggyakoribb provokáló tényezője a hipomotilitásnak  

● Invazív gépi lélegeztetés:  

○ az invazív gépi lélegezetésben részesülő betegek több, mint 50%-nál észlelhetünk renyhe bélhangokat,míg 10%-ukban paralyticus 

ileus képével találkozunk 

Fenti esetben a gépi lélegeztetett betegek mobilizációja is nehéz (de nem lehetetlen!), így az immobilizációt, mint additív tényezőt 

bele kell, hogy kalkuláljuk a fenti számokba. 

● Gyógyszerek: 

○ opiátok, antikolinerg szerek, triciklikus anti-depresszánsok, phenotiazinok, p.o. vaskészítmények stb. 

● Egyéb ok:  

○ Ogilvie szindroma: pseudo-megacolon 

○ Endokrin: hypopituarismus, hypothyreosis, hypocortosiolismus 

 

III./25.6.5.3. Diagnózis 

 

Általános:  

● Fizikális vizsgálat és anamnézis (lázlap!): a bélhangok meglétét mindig az általános állapottal, fájdalommal és hasi 

nyomásérzékenységgel együtt vizsgáljuk! 

Nézzük át a beteg gyógyszerelést, korábbi betegségeit is! 

● IAP monitorozás: jelentőségét a III./25.6.3. fejezet tárgyalja. 

Specifikus:  

● Hasi RTG vizsgálat: obstrukció, szabad hasi levegő és perforáció esetén informatív 

● Hasi CT/CTA: amennyiben a natív hasi RTG és a laborparaméterek és az általános vizsgálati szempontok nem mutatnak eltérést, 

elvégzése indokolt. Bármilyen vaszkuláris eredetű bélperfúziós probléma (hasi aorta aneurysma, mesenteriális thrombosis lehetősége) 

CTA vizsgálat végzendő! 

● Sebészi feltárás, diagnosztikus laparaszkópia: tisztázatlan eredetű hasi sepsis esetén mindig kötelező az exploráció. Sok esetben csak így 

tudunk végső diagnózishoz jutni.  

A differenciál diagnózis algoritmusát a 3./25.6.5.3._1. ábra mutatja be. 

  

(1) http://www.rightdiagnosis.com/symptoms/absent_bowel_sounds 

(2) http://chestjournal.chestpubs.org/content/119/4/1222.full.pdf+html 

(3)http://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal_disorders/acute_abdomen_and_surgical_gastroenterology/intestinal_obstruction.html 
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III./25.6.6. Hasmenés 
 

Tanulási célok: a hasmenés, mint tünet hátterében álló kórokok ismerete  

 

Hallgatói kompetenciák: a hasmenés alapvető differenciál diagnózisa 

 

Kulcsszavak: iatrogén okok, enterális táplálás, nosocomiáls infekciók, C. difficile 

 

III./25.6.6.1. Bevezetés 

 

Hasmenésnek (diarrhea) nevezzük azt a széklethabitus változást, mely során a székletürítés 

gyakorisága nő (> 4x/die), a széklet állaga vizes vagy híg lesz.  

A gastro-intestinalis problémák közül a hasmenés a leggyakoribb kórképek egyike. Egyes 

adatok szerint az intenzív osztályon kezelt betegek 40%-ában a kezelés során legalább egyszer 

előfordul; a háttérben rejlő okok pedig eltérnek a normál populációban előforduló hasmenéstől.   

 

III./25.6.6.2. Okok 

● Iatrogén okok:  

○ Enterális táplálás: 

■  A nasogastricus szondán át adagolható, magas kalória-tartalmú enterális 

tápszerek zsírokban gazdagok, és ozmotikus hatásúak lehetnek. A nem 

folyamatos, hanem bólusokban történő táplálás szintén segíti a hasmenés 

kialakulását. 

○ Gyógyszerek:  

■  Antibiotikumok: minden antibiotikum okozhat gastro-intestinalis 

panaszokat, de a penicillin-származékokra, cephalosporinokra és 

aminoglikozidokra különösen jellemző a prokinetikus hatás. Bizonyos 

adatok szerint minden harmadik fenti antibiotikum terápiában részesülő 

betegnél kialakul a hasmenés.  

Következményként C. difficile infekció, súlyos esetekben pseudo-

membranosus colitis (PMC) alakulhat ki.  

■  Egyéb: magnézium tartalmú gyomornyálkahártya bevonó szerek, egyéb 

antacidák (PPI), non-szteroid gyulladáscsökkentők, laktulóz, theophyllin, 

digitálisz, béta-blokolók, antiviralis szerek (nalfinavir) is okozhatnak 

hasmenést, azonban intezív osztályos körülmények között ezek 

jelentősége csekély. 

● Infekciók 

○ Vírusok: 

■  Jellemzően közösségben szerzett nosocomialis fertőzések: Calici-, Rota-, 

Adenovírusok okozzák.  

○ Baktériumok: 

■  Clostridium difficile: ritkán területen szerzett, de jellemzően 

nosocomiális eredetű. Az infekció klinikai tünetei: 

● vizes, esetenként véres-nyákos hasmenés,  

● láz, étvágytalanság, hányinger,  

● hasi fájdalmak és/vagy tenezmus. 

A felnőtt populáció 3%-ban hordozza tünetmentesen. Az infekció rizikó 

faktorai: 

● időskor 

● antibotikus kezelés (ld. korábban) 

● immunszuprimált állapot 

● proton-pumpagátló kezelés 
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Diagnosztika 

 

● korábbi hasi műtét  

○ Shigella ssp., Salmonella ssp., ETEC (enterotoxicus E. coli), EHEC (entero-

haemorrhagiás E. coli): előfordulásuk jóval ritkább a C. difficilénél. A beteg 

anamnézise utalhat rá (utazás, tömeges előfordulás, élelmiszer stb.)   

● Egyéb okok: 

○ Immunszupresszió: GI tumor, MALT lymphoma, ALL 

○ Endokrin: hyperthyreosis, hypercortisolismus 

○ GI vérzést követően: az emésztett vér jelentős prokinetikus hatással bír 

○ IBD: M. Crohn vagy colitis ulcerosa 

○ Postoperatív diarrhea:  

Az alábbi műtétek után alakulhat ki: cholecytectomiát, pancreas resectio, 

jelentős vékonybélresectio („rövid bél szindróma”), gastrectomia. 

 

III./25.6.6.3. Diagnosztika 

 

● Anamnézis: terjedjen ki a szedett gyógyszerekre, táplálásra, korábbi külföldi utazásokra, 

lázra  

● Fizikális vizsgálat: hasi status mellett rectalis digitalis vizsgálatot is végezzünk!  

● Laborparaméterek: a gyulladásos markerek, ionszintek és vérkép vizsgálat 

elengedhetetlen. Történjen széklet vérvizsgálat is! 

● Mikorbiológiai mintavétel: székelt szerodiagnosztika (C. difficile A toxin) és tenyésztés, 

hemokultúra láz esetén. 

● Képalkotó vizsgálatok:  

○ Natív hasi RTG: abdominális gázképződés lokalizációjának verifikálására. 

Súlyos C. difficile infekció esetén toxikus megacolon alakulhat ki: RTG-n 

megvastagodott bélfalakat, jelentős reziduális gázt és disztendált beleket látunk! 

○ Hasi CT és UH: abscedáló folyamatok esetén jön szóba  

 

A hasmenés gyors diagnosztikus algoritmusát a 3./25.6.6.3. _1. ábra mutatja be. 

 

(1) Richard S. Irwin, James M. Rippe: Manual of Intensive Care Medicine Lippincott Williams 

& Wilkins, 2009.05.27. Chapter 84. 506-508 

(2)http://www.oek.hu/docs/korhazi_jarvany/heti48.pdf 

(3)http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/micu/diarrhea_icu.htm 
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III./25.6.7. Hasi drénekkel kapcsolatos problémák  

 
Tanulási célok: a hasi drénekkel kapcsolatos problémák hátterében álló kórokok ismerete  

 

Hallgatói kompetenciák: a hasi drénekkel kapcsolatos problémák alapvető differenciál 

diagnózisa 

 

Kulcsszavak: malpozíció, malfunkció, nem megfelelő drénváladék  

 

III./25.6.7.1. Bevezetés 

 

Hasi műtéteket követően hátrahagyott drének okozta problémákkal gyakran találkozunk az 

intenzív osztályon. Amennyiben egy beteg drént visel, legyen mindig feltüntetve a 

lázlapon és a drénen egyaránt a drén eredeti lokalizációja és funkciója (öblítő, redon stb.), 

valamint a behelyezés időpontja. A drén a hasban hátra hagyott szövetidegen eszköznek 

minősül, így infekció és szöveti irritáció forrása lehet.   

 

III./25.6.7.2. Okok 

 

A fejezet célja a drénnel kapcsolatos problémák elemzése, az intraabdominalis infekciókat 

a III./10.6. fejezet tárgyalja. 

 

A hasi drénekkel kapcsolatban három problémakör merülhet fel: 

 

1. Malpozíció:  

○ Kicsúszás: ilyenkor a drénen hozam nem érkezik, általában a subcutisban 

vagy a cutisban van a drén vége. A drén vége fizikális vizsgálattal is 

tapintható lehet a bőr alatt. Amennyiben a drénen ún. „furulyák” vannak 

(preformált lyukak a váladék jobb elvezetése érdekében), azok megjelenése 

a bőrfelszínén a kicsúszás biztos jele. Az ilyen drént mindig távolítsuk el!  

○ Penetráció és usuratio: a drén a környező szöveteket irritálja, súlyos 

esetben usurálja őket. Az usuratio során a lumenes szervek és érképletek 

belsejébe penetrálhat, melynek egyértelmű jele lehet a drénen nem várt 

váladék nagy hozamú megjelenése (lásd később „Nem megfelelő hozam”) 

2. Malfunkció: 

○ Megtöretés: a drének egyik leggyakoribb problémája a megtöretés, mely 

történhet intraabdominalisan és extraabdominalisan (ad abszurdum a 

betegen kívül) is. Gyanús lehet, ha a friss drénen nem érkezik váladék, 

illetve a testhelyzettel összefüggésben meginduló váladékhozam. 

Amennyiben betegünk hasi drénnel rendelkezik, úgy a drének lefutása 

legyen mindig szabad, melyet rendszeresen ellenőrizzünk is!  

○ Okklúzió: több tényező kapcsán alakulhat ki 

■  thrombus vagy koagulum zárja el a lument: a drén belső felszíne 

thrombogén hatású, így normál alvadási viszonyok mellett a drén 

belsejében koagulumok képződnek. A belső felszínre kitapadt 

koagulumokat a drén ún. „fejésével” távolíthatjuk el. 

■  szövet zárja el a lument: a drénekhez csatlakoztatott szívórendszer 

kapcsán a drén gyakran „beszippanthat” cseplesz darabot, vagy más 

környező szöveti elemet. A szívás megszakításával ez a hiba 

oldódik, a rendszer az ismételt összecsatlakozást követően újra 

működő képes.  

3. Nem megfelelő drénváladék: 

○ Vérzés: az egyik legfontosabb és azonnali terápiás lépést igénylő eltérés. 
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Összefoglalás 

 

 

 

 

 

Forrás 

Azt, hogy valóban véres váladék érkezik-e a drénen, a drénváladékból (pl. 

vérgázgéppel) mért hematokrit érték segítségével tudjuk azonnal eldönteni. 

Normál esetben a drénen érkezős sero-sanguinolens váladék hematokrit 

értéke csak néhány százalék. 

○ Bélnedv: a varrat insufficientia vagy bármely bélperforációval 

(esetlegesen, ha a drén usurálta a bélfalat és penetrált a béllumenbe!) járó 

állapot biztos tünete! A terápia akut sebészi revíziót jelent! 

○ Serosus váladék: normál esetben a dréneken csökkenő hozamú seros-

sanguinolens váladék érkezik. Ascites, súlyos malnutríció, 

hipalbuminémia, tumoros alapbetegség, portalis hipertenzió kapcsán 

azonban a váladék mennyisége nem csökken, több liternyi hozamú is lehet. 

A megoldás ilyenkor az alapbetegség kezelésében rejlik. 

○ Lympha: főként tumor- és kitejesztett nyirokcsomórezekció, valamint a 

retroperitoneumban történő műtétek kapcsán alakulhat ki a nyirokrendszer 

sérülése vagy keringési zavara. Az állapot szerencsés esetben hetek alatt 

spontán rendeződik, amennyiben perzisztál, gyógyhajlama nem jó.  

 

III./25.6.7.3. Összefoglalás 

 

A hasi drének naponta történő obszervációja, a váladék mennyiségének és minőségének 

pontos ismerete az intenzív osztályon elengedhetetlen. A legfontosabb hasi 

drénproblémák: a malpozíció, a malfunkció és a drénváladék minőségének megváltozása.   

 

(1) http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-surgery/volume-16-number-

2/drain-erosion-into-bowel-an-unsual-complication.html 

 


