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A szívbetegségek és vesebetegségek nagyon gyakoriak és egyre többször együttesen fordulnak elő. Az Acute Dialysis 

Quality Initiative munkabizottság által megalakított konszenzuscsoport újonnan osztályozta és ismertette ezeket a 

cardiorenalis szindrómákat és azok szubtípusait. A cardiorenalis szindrómákat annak alapján osztályozták, hogy me-

lyik szervnek elsődleges és melyik szervnek másodlagos a károsodása, illetve hogy a szív- és a veseelváltozások együt-

tesen, szisztémás betegségként is létrejöhetnek. Öt altípust alakítottak ki: 1-es típus. Akut cardiorenalis szindróma: a 

cardialis funkció gyors csökkenése, amely akut renalis strukturális és/vagy funkcionális károsodáshoz vezet. 2-es típus. 

Krónikus cardiorenalis szindróma: krónikus szívbetegségek, amelyek krónikus vesekárosodáshoz és/vagy 

diszfunkcióhoz vezetnek. 3-as típus. Akut renocardialis szindróma: a vesefunkció hirtelen csökkenése, amely akut 

cardialis károsodáshoz és/vagy diszfunkcióhoz vezet. 4-es típus. Krónikus renocardialis szindróma: krónikus vesebe-

tegségek, amelyek a szív megbetegedéséhez és/vagy a szívfunkció károsodásához vezetnek. 5-ös típus. Szekunder 

cardiorenalis szindróma: akut vagy krónikus szisztémás betegségek, amelyek a szív és a vese szimultán megbetegedé-

séhez és/vagy diszfunkciójához vezetnek. Az egyes típusokhoz tartozó betegeknek az azonosítása és a patofi ziológiai 

mechanizmusoknak a megismerése segítséget fog nyújtani a kardiológusoknak, a nefrológusoknak és az intenzív te-

rápiás szakorvosoknak abban, hogy szív- és vesekárosodott betegeiket időben felismerjék és speciálisan kezeljék.

Orv. Hetil., 2011, 152, 1520–1527.

Kulcsszavak: akut szív betegség/elégtelenség, akut vese betegség/elégtelenség, cardiorenalis szindróma, krónikus 

szív betegség/elégtelenség, krónikus vese betegség/elégtelenség.

Cardiorenal syndromes

Cardiac and kidney diseases are very common, and increasingly coexist. Classifi cation for cardiorenal syndrome and 

for its specifi c subtypes has been developed and published recently by a consensus group of the Acute Dialysis Qual-

ity Initiative. Cardiorenal syndromes have been classifi ed according to whether the impairment of each organ is pri-

mary, secondary or whether heart and kidney dysfunction occurs simultaneously as a systemic disease. The different 

syndromes were classifi ed into fi ve subtypes. Type-1: acute cardiorenal syndrome: an abrupt worsening of cardiac 

function leading to acute kidney injury and/or dysfunction. Type-2: chronic cardiorenal syndrome: chronic abnor-

malities in cardiac function causing kidney injury and/or dysfunction. Type-3: acute renocardiac syndrome: abrupt 

worsening of kidney function leading to heart injury and/or dysfunction. Type-4: chronic renocardiac syndrome: 

chronic kidney diseases leading to heart injury, disease and/or dysfunction. Type-5: secondary cardiorenal syndrome: 

acute or chronic systemic diseases leading to simultaneous injury and/or dysfunction of heart and kidney. The iden-

tifi cation of patients and the pathophysiological mechanisms underlying each syndrome subtype will help cardiolo-

gists, nephrologists and physicians working on intensive care units to characterize groups of their patients with car-

diac and renal impairment and to provide a more accurate treatment for them. Orv. Hetil., 2011, 152, 1520–1527.

Keywords: acute heart failure, acute kidney failure, cardiorenal syndromes, chronic heart failure, chronic kidney 

failure
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1. táblázat A cardiorenalis szindrómák osztályozása

1-es típus. Akut cardiorenalis szindróma

A cardialis funkció akut csökkenése, amely a vesék morfológiai 

és/vagy funkcionális károsodásához vezet.

2-es típus. Krónikus cardiorenalis szindróma

Krónikus szívbetegségekben a krónikus cardialis funkciózavar a 

vesék morfológiai és/vagy funkcionális károsodásához vezet.

3-as típus. Akut renocardialis szindróma

A vesefunkció akut csökkenése (akut veseelégtelenség), amely a szív 

morfológiai és/vagy funkcionális károsodásához vezet.

4-es típus. Krónikus renocardialis szindróma

Krónikus vesebetegségek, amelyek a szív morfológiai és/vagy 

funkcionális károsodásához vezetnek.

5-ös típus. Szekunder cardiorenalis szindróma

Akut vagy krónikus szisztémás betegségek, amelyek egy időben 

vezetnek a szívben és a vesékben morfológiai és/vagy funkcionális 

károsodásokhoz.

Rövidítések

ADHERE = Acute Decompensated Heart Failure National 

Registry; ADQI = Acute Dialysis Quality Initiative; AKIN = 

Acute Kidney Injury Network; ARIC = Atheroscleros Risk in 

Communities; CKD = (chronic kidney disease) krónikus vese-

betegség; ESCAPE = Evaluation Study of Congestive Heart 

Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness; 

ESRF = (end-stage renal failure) végstádiumú vesebetegség; 

GFR = glomeruláris fi ltrációs ráta; RAAS = renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszer; RIFLE = risk, injury, failure, loss, end-

stage renal failure 

A krónikus vesebetegségben (chronic kidney disease, 
CKD) szenvedő egyének gyakori és korai halálozásának 
az oka elsősorban nem a veseelégtelenség, hanem a be-
tegség lefolyása során kialakuló cardiovascularis megbe-
tegedések [1]. Emellett egyre több adat utal arra is, hogy 
a szív- és érrendszeri megbetegedésekben is egyre gyak-
rabban alakul ki másodlagosan a vese károsodása, amely 
szignifi kánsan növeli a szívbetegek rövid és hosszú távú 
halálozását [2]. Ezeknek a cardiorenalis, illetve reno-
cardialis betegségeknek az áttekintésére, osztályozására 
2008 szeptemberében Velencében egy többnapos kon-
szenzuskonferenciát tartott az Acute Dialysis Quality 
Initiative (ADQI) csoport e célból alakult bizottsága. 
Ajánlásukat a közelmúltban közölték [3]. Az eredeti ja-
vaslatok máris számos újabb közlemény megírásához ve-
zettek, amelyek további szempontok alapján tárgyalják 
ezt a kardiológusok, a nefrológusok és az intenzív osztá-
lyokon dolgozó kollégák számára egyaránt kiemelkedő-
en fontos problémakört [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Jelen közleményünkben a cardiorenalis szindrómák 
különböző típusait és az egyes típusok legfontosabb is-
mérveit foglaljuk össze abból a célból, hogy hazánkban 
is elősegítsük a veszélyeztetett cardialis betegek és vese-
betegek korai felismerését, ismertté tegyük a kialakult 
elváltozások legújabb osztályozását, valamint a preven-
ció és a korai, körültekintő kezelés lehetőségeit.

A cardiorenalis szindrómák 

osztályozása

A cardiorenalis szindrómák a szív és a vesék megbetege-

dései. Ezekben az esetekben az egyik szervnek az akut 

vagy a krónikus morfológiai és/vagy funkcionális káro-

sodása a másik szervben másodlagosan akut vagy króni-

kus morfológiai és/vagy működési zavart okoz. Egy 

adott betegben a betegség lefolyása alatt az elváltozások 

ok-okozati kapcsolata változhat, és a beteg az egyik tí-

pusból a másik típusba kerülhet [3, 10, 11].

A cardiorenalis szindrómákat öt típusba soroljuk. Az 

egyes típusok neve mindig az elsőként megbetegedett 

szerv nevével és a károsodás akut vagy krónikus jellegével 

kezdődik és a másodlagosan megbetegedett szerv nevé-

vel folytatódik (1. táblázat). A szindrómák mindegyik 

típusában létrejöhet a cardialis vagy a renalis funkció ká-

rosodása átmenetileg vagy tartósan. A strukturális káro-

sodások kapcsán pedig reverzíbilis vagy irreverzíbilis, il-

letve lassúbb vagy gyorsabb progressziójú betegségeket 

egyaránt megfi gyeltek. Ezekre a részletekre azonban az 

osztályozás nem tudott kitérni. Hasonlóképpen hiányol-

ható az osztályozásból az a tény is, hogy a CKD-ban 

szenvedő betegekben nemcsak a cardialis megbetegedé-

sek gyakoriak, hanem ugyancsak gyakoriak a számos 

szervrendszert érintő vascularis megbetegedések is. Két-

ségtelen tény azonban, hogy ezeknek a szempontoknak 

a fi gyelembevételével csak egy jóval bonyolultabb klasz-

szifi kációt lehetett volna összeállítani.

1-es típus. Akut cardiorenalis szindróma 

A tünetegyüttes a cardialis funkció gyors csökkenése ese-

tén alakul ki, amely akut renalis strukturális és/vagy 

funkcionális károsodáshoz vezet [3]. A cardialis tünetek 

a kiváltó tényezőtől függetlenül gyakorlatilag azonosak: 

tüdő- és/vagy szisztémás pangás, amelyet a fokozott 

kamrai töltőnyomás okoz a perctérfogat csökkenésével 

vagy megtartottságával [9, 12, 13]. Vesekárosodás leg-

gyakrabban a krónikus szívelégtelenség akut dekompen-

zációja esetén fordul elő; új keletű szívelégtelenséget 

mindössze az esetek 15–30%-ában ismertettek.

A veseelváltozásokat okozó akut szívelégtelenség ki-

alakulásának a leggyakoribb okai a következők: akut 

coronariaszindróma, cardiogen sokk, szívsebészeti be-

avatkozás során kialakuló alacsony perctérfogat szindró-

ma, aritmiák (legtöbbször pitvarfi brilláció), rosszul ke-

zelt hypertonia, infekciók és a krónikus szívelégtelenség 

miatt kezelt betegek együttműködésének a hiánya [12].

Epidemiológia

Az akut szívelégtelenséggel felvett betegekben kimutat-

ható vesekárosodást számos, elsősorban retrospektív ta-
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nulmány vizsgálta [4]. Ezeknek a vizsgálatoknak az alap-

ján a vesefunkció romlására az esetek 19–45%-ában lehet 

számítani [12, 13]. A vesekárosodás általában korán ki-

alakul [14]. Súlyossága egyértelmű összefüggést mutat 

a hospitalizáció időtartamával, a kezelési költségek nagy-

ságával és a cardiovascularis, valamint az összes mortali-

tással [15]. Megfelelő anamnézis hiányában időnként 

nehéz kideríteni, hogy az akut szívelégtelenséget követő 

vesekárosodás egy ép veséjű betegben alakult-e ki vagy 

egy megelőzően már fennálló, de fel nem ismert kró-

nikus vesebetegségben az akut szívelégtelenség miatt 

akutan (tovább) romlott-e a vesefunkció.

A vesekárosodást általában az inadekvát renalis per-

fúzió okozza, amely mögött az alacsony perctérfogat 

és/vagy a vénás nyomás markáns növekedése állhat [6, 

13, 16].

Megelőzés, kezelés

A cardiorenalis szindrómák megelőzésére és kezelésére 

vonatkozó ajánlások egyelőre még nem készültek. Csak 

olyan irányelveket ismerünk, amelyek a két szerv megbe-

tegedésének a megelőzését és a kezelését külön-külön 

tárgyalják. A szívelégtelenségben javasolt prevenciós 

stratégia legfontosabb elemei az American Heart 

Association/American College of Cardiology legújabb 

irányelvei alapján a következők: a vérnyomás megfelelő 

kontrollja, elsősorban a renin-angiotenzin-aldoszteron 

rendszert (RAAS) blokkoló szerekkel, béta-blokkolók 

adása, valamint a coronariarendszert károsító kockázati 

faktorok korai felismerése és megfelelő kezelése diétával, 

egyéb életmódbeli változtatásokkal és gyógyszeresen 

[17]. Vénás pangás okozta hemodinamikai károsodás 

esetén még nem tisztázott, hogy vajon a centrális vénás 

nyomás normalizálására törekvő kezelés kivédi-e a vese-

károsodást.

Az akut szívelégtelenségben szenvedő betegek kezelé-

sének tervezésénél a következő szempontokat kell fi gye-

lembe venni: csökkentse a beteg panaszait, állítsa vissza a 

perifériás oxigénellátást és ezzel növelje a szervek (vese) 

perfúzióját, stabilizálja a hemodinamikát, javítsa a szív és 

a vese funkcióját. 

Kezdő terápiának kacsdiuretikum és vasodilatatorok 

(nitroglycerid, isosorbid dinitrát) adása javasolt [18]. 

Vasodilatator szereket azoknak a betegeknek adjunk, 

akiknek nincs szimptómás hypotensiója vagy súlyos 

obstruktív billentyűbetegsége. A vasodilatatorok általá-

ban a hemodinamika befolyásolása nélkül képesek meg-

szüntetni a pulmonalis pangást [19], ha azonban nagy 

mennyiséget adunk és nem kellően kontrolláljuk a bete-

gek állapotát, hypotensio alakulhat ki és romolhat a vese-

funkció. Diuretikumok adása javasolt, ha a tünetek pan-

gás vagy volumentúlterhelés következményei. Típusos 

esetben az akutan dekompenzálódott krónikus szív-

elégtelenséggel felvett betegeknek a nagy része már 

diuretikumokat szed és ezért többnyire nagyobb dózisú 

kacsdiuretikum adására van szükség. A kacsdiuretikum-

infúziók hatékonyabbak, mint a bolusban adott kezelés. 

A nagy dózisú diuretikumok azonban elektrolitzavarokra 

(hypokalaemia, hyponatraemia) hajlamosíthatnak, nö-

velhetik a hypovolaemia és a hypotensio kockázatát, 

amelyek azután tovább ronthatják a vesefunkciót. 

Az utóbbi időben egy rekombináns B típusú nat-

riureticus peptid (nesiritid) adását javasolják az akut szív-

elégtelenség kezelésére, ez a szer azonban hazánkban 

még nem elérhető [20]. Ultrafi ltrációval kell kezelni 

azokat a betegeket, akik nem kellően reagálnak a vaso-

dilatator- és a diuretikumkezelésre, vagy a diuretikumok 

standard dózisaira rezisztensek.

Cardiogen sokkban az elsőrendű cél a perctérfogat 

növelése és ezzel a vese vérátáramlásának a helyreállítása. 

A perzisztálóan alacsony vérnyomás inotrop kezelést tesz 

szükségessé [21]. A betegeket oxigénterápiában kell ré-

szesíteni, valamint néhány beteg nem invazív lélegezte-

tést is igényelhet. A kezelés kezdetén morfi n adását kell 

mérlegelni azoknál a betegeknél, akik nagyfokú nehéz-

légzésre és mellkasi fájdalomra panaszkodnak.

2-es típus. Krónikus cardiorenalis szindróma

A szindróma krónikus cardialis betegségekben alakul ki 

(például krónikus pangásos szívelégtelenség, krónikus 

ischaemiás szívbetegség, krónikus balkamra-elégtelen-

ség, aritmiák, elsősorban pitvarfi brillációval, pericarditis 

constrictiva), amelyek (általában lassan progrediáló) kró-

nikus vesekárosodáshoz vezetnek [3]. 

Epidemiológia

A krónikus szívbetegségek 45–63,6%-ában fi gyelték meg 

veseérintettség kialakulását [22, 23]. A különböző vizs-

gálatokban (Acute Decompensated Heart Failure 

National Registry, ADHERE, Digitalis Investigation 

Group és Atherosclerosis Risk in Community, ARIC) 

a CKD súlyossága egyenes arányban volt a klinikai keze-

lés időtartamával és az összes, valamint a cardialis morta-

litással [22, 24].

A vesefunkció romlásának mechanizmusa a krónikus 

szívelégtelenségben szenvedő betegekben nem ugyanaz, 

mint az akut szívelégtelenség esetén. Krónikus szívelég-

telenségben a gyakran fennálló micro- és macrovascularis 

betegségek miatt már eleve gyakori a krónikusan csök-

kent veseperfúzió. Ezekben a betegekben megőrzött bal 

kamrai funkció (ejekciós frakció >45%) és károsodott bal 

kamrai funkció (ejekciós frakció <45%) mellett egyaránt 

kialakulhat a vesefunkció csökkenése [25]. Jelenleg úgy 

tűnik, hogy egyedül a vese hipoperfúziója nem magya-

rázza a renalis diszfunkciót. Egyes esetekben neuro-

hormonális rendellenességeket írtak le nagy mennyiségű 

vasoconstrictiv mediátor (adrenalin, angiotenzin, endo-

thelin) keletkezésével. A szívelégtelenség kezelése is 

ront hatja a vesék funkcióját. A diuresis okozta hypo-

volaemia, a RAAS agresszív blokádja okozta hypotensio 

ugyancsak hozzájárulhatnak a cardiorenalis szindróma 
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kialakulásához [26]. Eritropoetinhiány patogenetikai 

szerepe is felmerül [27], mert erythropoesisstimuláló 

szerek használata esetén javul a cardialis funkció és a 

balkamra-hypertrophia azokban a krónikus szívbetegek-

ben, akikben anaemiával kísért vesekárosodás áll fenn 

[28]. Diasztolés és szisztolés kamrai diszfunkcióval kísért 

súlyos szívelégtelenségben egyaránt előfordul a vese-

funkció beszűkülése, és a megfi gyelések szerint a veseká-

rosodás nagysága független negatív prognosztikai fak-

tora a diasztolés és a szisztolés kamrai diszfunkciónak is 

[29]. Sajnálatos módon az utóbbi évek nagy randomizált 

kontrollált vizsgálataiból rendszeresen kimaradtak azok 

a szívbetegek, akiknek szignifi káns vesekárosodása is 

volt, illetve a nagyobb cardiovascularis tanulmányokban 

renalis végpontok nem szerepeltek. Így kevéssé megítél-

hető, hogy a szívelégtelenség optimális kezelésével meny-

nyire lehet csökkenteni a vesekárosodás kialakulását.

Megelőzés, kezelés

A krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegek keze-

lésére vonatkozó szakmai ajánlások a cardiorenalis szind-

rómák megelőzési lehetőségeivel és kezelésével nem fog-

lalkoznak [30, 31]. Ezek a szakmai ajánlások a krónikus 

szívelégtelenség természetes lefolyásának a kedvezőbbé 

tételére röviden összefoglalva a következőket ajánlják: 

RAAS-blokkolók és béta-blokkolók adása, nitrátok és 

hydralazin kombinációja, szükség szerint cardialis re-

szinkronizáció alkalmazása [30, 32].

A krónikus szívelégtelenségnek a kezelése egy komp-

lex stratégiát igényel, amelyben a szívbetegség kialakulá-

sához és progressziójához vezető tényezők eliminációja, 

továbbá a már kialakult szívbetegség/szívelégtelenség 

kezelése mellett a beteg együttműködésének a fontos-

sága is szerepel [30, 31]. Az életmódbeli változtatások 

(diéta, dohányzás elhagyása, rendszeres fi zikai aktivitás 

fenntartása) jelentősége jól ismert. A RAAS-rendszer 

gátlása béta-blokkolóval kombinálva szignifi kánsan csök-

kenti a morbiditást és a mortalitást. Azokban a bete-

gekben, akik nem tolerálják ezeket a kezeléseket, 

hydralazin és nitrátok adása jöhet szóba [31]. A digoxin 

és a diuretikus kezelés is javítja a tüneteket, de nem befo-

lyásolja szignifi kánsan a mortalitást [21]. Cardialis re-

szinkronizációs kezelés vagy cardialis defi brillátor beülte-

tése a jelentősen csökkent ejekciós frakcióval rendelkező 

NYHA III–IV. stádiumban levő betegekben jöhet szóba 

[31]. A különböző kezelésekre nem reagáló betegekben 

szívtranszplantáció lehet a megoldás [33].

A krónikus szívelégtelenségben kialakuló vesekároso-

dás kezelése egyelőre csak tapasztalatokon alapul. Ezek a 

betegek típusosan hypervolaemiásak, és emiatt intenzív 

diuretikus kezelésre szorulnak [34]. Elsősorban kacs-

diuretikumok adása javasolt, a thiazidok nem annyira 

 hatékonyak [34]. A kettő kombinációja előnyös lehet, 

de legjobb natriureticus hatás az infúzióban adott kacs-

diuretikumok amiloriddal vagy aldoszteronantago-

nistákkal való kombinációjától várható [35]. A legna-

gyobb nehézséget általában nemcsak a diuretikum fajtá-

jának és adagjának a megválasztása jelenti, hanem az a 

tény is, hogy össze kell hangolni a nefrológiai álláspontot 

(a beszűkült vesefunkció miatt fokozzuk a folyadékbevi-

telt abból a célból, hogy kihasználjuk a kompenzatorikus 

hiperfi ltrációval elérhető nagyobb diuresist) és a kardio-

lógiai álláspontot (a hypervolaemia veszélye miatt szorít-

suk meg napi 1–1,5 literben a folyadékbevitelt). A nagy 

adagú kacsdiuretikum adása csak nagyon szoros megfi -

gyelés mellett javasolt azért is, mert az Evaluation Study 

of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery 

Catheterization Effectiveness (ESCAPE) vizsgálat sze-

rint csökkentheti a betegek túlélését [36].

A RAAS-gátló szerek adása mellett tovább csökkenhet 

a vesefunkció, amely azonban általában átmeneti és re-

verzíbilis, de gondos észlelést igényel. A hyperkalaemia 

előfordulása csökkenthető diétás káliummegszorítással 

is. A vesefunkció beszűkülése megváltoztathatja egyes 

gyógyszerek, például a digoxin- és az allopurinolclear-

ance-t, ami miatt dózisredukcióra lehet szükség.

3-as típus. Akut renocardialis szindróma 

A tünetegyüttes a vesefunkció hirtelen csökkenése ese-

tén alakul ki, amely másodlagosan a cardialis funkciók 

akut károsodásához (például szívelégtelenség, aritmia, 

ischaemia) vezet [3].

Epidemiológia

A betegségről kevés adattal rendelkezünk, mert előfor-

dulását nagy beteganyagon szisztematikusan vizsgáló ta-

nulmányok még nem készültek [4]. Ugyanakkor pedig 

az akut veseelégtelenség a kórházakban, elsősorban az 

intenzív osztályokon kezelt betegek egyre gyakoribb és 

rettegett szövődménye. Mióta az akut veseelégtelen-

ség defi níciójára a Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage 

renal failure (RIFLE) konszenzuskongresszus megálla-

podásait használjuk (2. táblázat), ami egységes vizsgá-

lati szempontokat biztosított, a kórházban kezelt bete-

gek közel 9%-ában, egy másik, nagy, intenzív osztályos 

 adatbázis alapján készült vizsgálatban pedig a betegek 

>35%-ában mutattak ki akut veseelégtelenséget [37]. 

Az akut veseelégtelenség legújabb Acute Kidney Injury 

Network (AKIN) osztályozásával (2. táblázat) egyelőre 

kevés a tapasztalat [9]. A klasszikus vesebetegségekben 

előforduló akut vesefunkció-csökkenés mellett egyre 

gyak rabban fordul elő a kontrasztanyagok vagy gyógy-

szerek indukálta akut veseelégtelenség, valamint a nagy 

szívsebészeti és egyéb sebészeti eljárások során kiala-

kuló akut veseelégtelenség.

Az akut veseelégtelenség számos módon károsíthatja a 

szívet. A csökkent diuresis miatt kialakuló hypervolaemia 

tüdőödémához vezethet. A hyperkalaemia aritmiákkal 

járhat és szívmegállást okozhat. Az acidosis miatt vaso-

constrictio alakulhat ki a tüdőben, amely elősegít heti a 

jobbszívfél-elégtelenség kialakulását [38]. A kétoldali 

38.indd   1523 2011.09.05.   15:20:47



ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

2011  ■  152. évfolyam, 38. szám ORVOSI HETILAP1524

2. táblázat Az akut veseelégtelenség RIFLE és AKIN klasszifi kációja 

[9, 37]

RIFLE-klasszifi káció

Kategóriák Szérumkreatinin vagy GFR-

kritériumok

Vizeletmennyiségi 

kritériumok

„Risk”

(kockázat)

A szérumkreatinin növekedése

>150% vagy 

a GFR csökkenése >25%

<0,5 ml/ttkg/h

>6 órája

„Injury”

(károsodás)

A szérumkreatinin növekedése

>200% vagy 

a GFR csökkenése >50%

<0,5 ml/ttkg/h

>12 órája

„Failure”

(hiba)

A szérumkreatinin növekedése

>300% vagy 

a GFR csökkenése >75% vagy

a szérumkreatinin >4 mg/dl

 (354 μmol/l)

<0,3 ml/ttkg/h

>24 órája vagy 

anuria >12 órája

„Loss”

(veszteség)

Perzisztáló akut veseelégtelenség 

= a vesefunkció

komplett elvesztése >4 hete

„ESRF”

(végstádium)

végstádiumú veseelégtelenség 

(>3 hónapja)

AKIN-klasszifi káció

Stádiumok Szérumkreatinin-kritériumok Vizeletmennyiségi 

kritériumok

1. A szérumkreatinin növekedése 

≥0,3 mg/dl (26 μmol/l) vagy 

>150–200%

<0,5 ml/ttkg/h

>6 órája

2. A szérumkreatinin növekedése

>200–300%

<0,5 ml/ttkg/h

>12 órája

3. A szérumkreatinin növekedése 

>300% vagy a szérumkreatinin ≥4 

mg/dl (354 μmol/l) és ≥0,5 mg/dl 

(44 μmol/l) akut növekedéssel

<0,3 ml/ttkg/h 

>24 órája vagy 

anuria >12 órája

AKIN = Acute Kidney Injury Network; ESRF = end-stage renal failure; 

GRF = glomerular fi ltration rate; RIFLE = risk, injury, failure, loss, 

ESRF

arteria renalis stenosisban (vagy szoliter vese esetén egy-

oldali arteria renalis stenosisban) kialakuló 3-as típusú 

cardiorenalis szindróma eseteiben pedig a RAAS aktivá-

cióját fi gyelték meg nátrium- és vízretencióval, krónikus 

hypertoniával, diasztolés diszfunkcióval. Az intenzív pe-

rifériás vasoconstrictio pedig akut myocardialis ischae-

miát okozhat [39].

Megelőzés, kezelés

Mivel a 3-as típusú akut renocardialis szindróma létezé-

sére csak mostanában fi gyeltek fel, ezért nagyon kevés 

a megelőzésére és a kezelésére vonatkozó információ. 

A leggyakoribb klinikai problémát általában az akut vese-

elégtelenség miatt kialakult hyperkalaemia korai felisme-

rése és megfelelő kezelése jelenti. A só- és vízretenció és 

a következményes hypervolaemia kialakulásának a meg-

előzésével a cardialis pangás fellépése csökkenthető. Az 

akut veseelégtelenséget okozó elváltozás, például a gyors 

progressziójú glomerulonephritis időben történő felis-

merése és azonnali effektív kezelése megakadályozhatja 

az ilyenkor gyakran előforduló bal kamrai diszfunkció 

kialakulását. Az egyre gyakrabban előforduló kontraszt-

anyag-nephropathia szerencsére ritkán károsítja a cardia-

lis funkciókat. A kontrasztanyag-nephropathia meg-

előzésének és kezelésének a részletezése meghaladja 

közleményünk terjedelmét. A témával foglalkozó nem-

zetközi és hazai útmutatók a megfelelő folyadékbevitel 

fontosságát hangsúlyozzák [40, 41]. Az N-acetilcisztein 

jótékony hatása egyelőre nem egyértelmű. Ennek elle-

nére széles körben elterjedt a használata, mivel mellék-

hatása gyakorlatilag nincs és relatíve olcsó [42].

4-es típus. Krónikus renocardialis 

szindróma

A tünetegyüttest primer krónikus vesebetegség jellemzi, 

amely csökkenő cardialis funkcióval, balkamra-hyper-

trophiával, bal kamrai diasztolés diszfunkcióval és/vagy 

általában egyéb kedvezőtlen kimenetelű cardiovascu-

laris események (például szívinfarktus, szívelégtelenség, 

stroke) fokozott kockázatával jár [3].

Epidemiológia

Ma már a CKD-ben szenvedő betegeket a vesefunkció 

károsodásának a súlyossága alapján öt stádiumba osztjuk. 

A krónikus vesebetegek extrém fokú cardiovascularis 

kockázata a vesefunkció károsodásával egyenes arányá-

ban nő [1]. Az 5. stádiumú CKD-ben szenvedő bete-

geknek >50%-a szív- és érrendszeri betegségben hal meg. 

Ezekben a betegekben kialakuló myocardialis infarctus-

nak már a kétéves halálozási aránya >50% [43]. Ugyan-

akkor az átlagnépességben kialakuló szívinfarktusok 10 

éves mortalitási aránya is csak 25%. Egy újabban közölt 

meta analízis szerint a CKD súlyossága, valamint a car-

dialis szövődmények előfordulásának valószínűsége és a 

bármely okból bekövetkező, valamint a cardialis halá-

lozás is szignifi káns kapcsolatban van. A CKD-ben szen-

vedő  betegekben 10–20-szor nagyobb a cardialis halá-

lozás kockázata, mint a korban és nemben egyeztetett 

nem vesebeteg kontrollok csoportjában [43, 44]. Ezeket 

a sta tisz tikai adatokat befolyásolhatja azonban az a tény, 

hogy a CKD-ben szenvedő betegek kevésbé agresszív 

kezelésben részesülnek cardialis szövődmények, például 

myo cardialis infactus esetén, mint az átlagnépesség [45]. 

Az átlagnépességben készült vizsgálatok szerint már a 

CKD korai stádiumaiban (1–3. stádiumok) nő a cardio-

vascularis rizikó, a cardiovascularis betegségek mortali-

tása és morbiditása [46, 47]. Ezekben a vizsgálatokban 

is szignifi káns negatív korreláció volt a vesefunkció ká-

rosodásának a mértéke és a cardiovascularis események 

előfordulása között.
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A CKD-ben kialakuló kalcium-foszfor anyagcsereza-

var jelentősen hozzájárul a fokozódó atherosclerosishoz, 

ennek következtében a szív károsodásához. A renalis 

anaemia következtében a parenchymás szervek, így a szív 

oxigénellátottsága is csökken, amely szintén szerepet 

játszhat a másodlagos cardialis érintettség kialakulásában. 

Továbbá a veseelégtelenség következtében kialakuló sú-

lyos metabolikus acidosis és neurohumorális hormonak-

tivációk is kedvezőtlen hatásúak a szív munkájára.

Megelőzés, kezelés

A CKD-ben szenvedő betegekben a cardiovascularis 

kockázati faktoroknak az adekvát kezelése jóval ke-

vésbé gyakori, mint az átlagnépességben. A betegeknek 

<50%-a kap aszpirin, béta-blokkoló, RAAS-gátló és 

statinkezelést [48]. Ennek a „terápiás nihilizmusnak” az 

az oka, hogy félünk a gyógyszerek hatására esetleg be-

következő további vesefunkció-romlástól, valamint a 

gyógyszerek toxikus hatásától, amelyet a csökkent rena-

lis clearance-ük okozhat. Pedig a gondosan monitoro-

zott cardiovascularis terápia CKD-ben szenvedő bete-

gekben ugyanolyan veszélytelen és jótékony hatású 

lehet, mint az átlagnépességben [49]. Egy, 12 angio-

tenzinkonvertálóenzim-gátlóval végzett, véletlen beso-

rolásos, placebokontrollos vizsgálatot értékelő metaana-

lízis szerint, ha a szérum kreatinin maximum 30%-kal 

nő és ez az érték két hónapon belül stabilizálódik, a 

hosszú távú vesevédelem létrejön [50]. Ennek alapján 

a RAAS-gátlók óvatosan, de egyértelműen adhatók 

CKD-ben szenvedő betegekben a szérumkreatinin, vala-

mint a szérumkálium (maradjon <5,6 mmol/l) szoros 

monitorozása mellett [11]. Az angiotenzinblokkolók 

mellett alkalmazott spironolactonkezelés azonban csak 

nagyon szoros szérumkálium-ellenőrzés mellett, szi-

gorúan válogatott betegekben alkalmazható. Az előre-

haladott CKD komplikációinak kezelésére alkalma-

zott eljárások (a kalcium-foszfor anyagcserezavar és a 

hyperparathyreosis komplex kezelése, valamint az erit-

ropoetinstimuláló szerek) cardialis betegségek együttes 

fennállása esetén is biztonsággal alkalmazhatóak.

5-ös típus. Szekunder cardiorenalis 

szindróma

A tünetegyüttest akut vagy krónikus szisztémás betegsé-

gekben (például szepszis, szisztémás lupus erythematosus, 

amyloidosis vagy diabetes mellitus) a szívben és a vesék-

ben párhuzamosan létrejövő morfológiai és/vagy funk-

cionális károsodás jellemzi [3]. Az akut szisztémás be-

tegségek közül súlyos szepszisben fi gyelhető meg egyre 

gyakrabban a két szerv együttes megbetegedése. A szep-

szisben szenvedő betegek 11–64%-ában írtak le akut 

 veseelégtelenséget [51, 52], 30–80%-ukban pedig a szív-

re specifi kus troponinok emelkedett szintjét észlelték 

[53]. Azonban egyelőre nem történtek olyan epidemio-

lógiai felmérések, amelyek specifi kusan vizsgálták volna 

a két szerv együttes megbetegedésének a gyakoriságát, 

a kórélettanát és a kimenetelét szepszisben szenvedő be-

tegekben.

Súlyos szepszisben az akut veseelégtelenség és a sú-

lyos szívizom-diszfunkció együttes kialakulásának a pri-

mer mechanizmusa nem ismert. A szívizom funkcio-

nális károsodása és a csökkent perctérfogat tovább 

csökkentheti a vesefunkciót. Az akut veseelégtelenség 

és a vese ischaemiája pedig csökkentheti a szív műkö-

dését, és a gyakran kialakuló circulus vitiosus mindkét 

szerv egyre fokozódó károsodásához vezet.

Megelőzés, kezelés

A primer elváltozás (szepszis stb.) súlyosságának a gyors 

felismerése és intenzív kezelése mellett elsőrendű fontos-

ságú a két szerv működésének a fenntartása, mint azt 

már az 1-es és 3-as típusú cardiorenalis szindróma ke-

zelésénél részleteztük. Szeptikus sokkban hemofi ltrá-

cióra is szükség lehet az egyéb dialíziskezelések mellett 

[54, 55].

Következtetések

Az ADQI konszenzuskonferenciája által készített, az 

előzőekben részletesen ismertetett összeállítás a cardio-

renalis szindrómák 5 típusát különítette el és ismertette 

az egyes típusok számos tekintetben még hiányos epide-

miológiáját, kórélettanát, megelőzési és kezelési lehető-

ségeit. A konferencia célja emellett az volt, hogy további 

vizsgálatokra ösztönözzön, amelyek ezeknek a szind-

rómáknak a korai felismerését és sikeresebb kezelést is 

elősegítenék. Jelen munkánk azzal a nem titkolt céllal is 

készült, hogy ezeknek a rendkívül gyakori betegségek-

nek a korai felismerésére és megfelelő ellátására az érin-

tett szakmák hamarosan hazánkban is ki fognak dolgoz-

ni egy közös irányelvet, amely egységes keretet adhatna 

a magyarországi cardiorenalis szindrómát érintő vizs-

gálatoknak is.

Köszönetnyilvánítás

A közlemény a TÁMOP 422B tudományos műhelyek támogatása pá-

lyázat segítségével, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Doktori Iskola 

(vezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel) Nephrologia programjának (vezető: 

Prof. Dr. Nagy Judit) a keretén belül készült.

Irodalom

Foley, R. N., Parfrey, P. S., Sarnak, M. J.:[1]  Clinical epidemiology 

of cardiovascular disease in chronic renal disease. Am. J. Kidney 

Dis., 1998, 32, S112–S119.

Forman, D. E., Butler, J., Wang, Y. és mtsai:[2]  Incidence, predictors 

at admission, and impact of worsening renal function among pa-

tients hospitalized with heart failure. J. Am. Coll. Cardiol., 2004, 

43, 61–67.

38.indd   1525 2011.09.05.   15:20:48



ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

2011  ■  152. évfolyam, 38. szám ORVOSI HETILAP1526

Ronco, C.:[3]  Cardio-renal syndromes: defi nition and classifi cation. 

Eds: Ronco, C., Costanzo, M.R., Bellomo, R. és mtsai. In: Fluid 

overload: diagnosis and management. Contrib. Nephrol. Basel, 

Karger, 2010, 164, 33–88.

Mentz, R. J., Lewis, E. F.:[4]  Epidemiology of cardiorenal syn-

drome. Heart Fail. Clin., 2010, 6, 333–346.

Bagshaw, S. M., Cruz, D. N.:[5]  Epidemiology of cardiorenal syn-

dromes. In: Cardiorenal syndromes in critical care. Eds: Ronco, 

C., Bellomo, R., McCullough, P. A. Contrib. Nephrol. Basel, 

Karger, 2010, 165, 68–82.

Shamseddin, M. K., Parfrey, P. S.:[6]  Mechanisms of the cardiorenal 

syndromes. Nat. Rev. Nephrol., 2009, 5, 641–649. 

Wall, B. M.:[7]  Cardiorenal risk factors. Am. J. Med. Sci., 2010, 

340, 25–29.

House, A. A., Haapio, M., Lassus, J. és mtsai:[8]  Therapeutic strate-

gies for heart failure in cardiorenal syndromes. Am. J. Kidney 

Dis., 2010, 56, 759–773.

Shrestha, K., Tang, W. H.:[9]  Cardiorenal syndrome: diagnosis, 

treatment, and clinical outcomes. Curr. Heart Fail. Rep., 2010, 

7, 167–174.

Jessup, M., Constanzo, M. R.:[10]  The cardiorenal syndrome. Dow we 

need a change of strategy or a change of tactics? J. Am. Coll. 

Cardiol., 2009, 53, 597–599.

Ronco, C., Haapio, M., House, A. A. és mtsai:[11]  Cardiorenal syn-

drome. J. Am. Coll. Cardiol., 2008, 52, 1527–1539.

Ponikowski, P., Ronco, C., Anker, S. D.:[12]  Cardiorenal syndromes – 

Recommendations from Clinical Practice Guidelines: The cardi-

ologist’s view. In: Cardiorenal syndromes in critical care. Eds: 

Ronco, C., Bellomo, R., McCullough, P. A. Contrib. Nephrol., 

Basel, Karger, 2010, 165, 145–152.

Sarraf, M., Masoumi, A., Schrier, R. W.:[13]  Cardiorenal syndrome in 

acute decompensated heart failure. Clin. J. Am. Soc. Nephrol., 

2009, 4, 2013–2026.

Gottlieb, S. S., Abraham, W., Butler, J. és mtsai:[14]  The prognostic 

importance of different defi nitions of worsening renal function 

in congestive heart failure. J. Card. Fail., 2002, 8, 136–141.

Smith, G. L., Vaccarino, V., Kosiborod, M. és mtsai:[15]  Worsening 

renal function: what is a clinically meaningful change in creati-

nine during hospitalization with heart failure? J. Card. Fail., 

2003, 9, 13–25.

Mullens, W., Abrahams, Z., Francis, G. S. és mtsai:[16]  Importance of 

venous congestion for worsening of renal function in advanced 

decompensated heart failure. J. Am. Coll. Cardiol., 2009, 53, 

589–596.

Damman, K., van Deursen, V. M., Navis, G. és mtsai:[17]  Incrased 

central venous pressure is associated with impaired renal func-

tion and mortality in a broad spectrum of patients with car-

diovascular disease. J. Am. Coll. Cardiol., 2009, 53, 582–588.

Ronco, C., Anker, S., McCullough, P. és mtsai:[18]  Cardio-renal 

 syndromes: report from the consensus conference of the Acuta 

 Dialysis Quality Initiative. Eur. Heart J., 2010, 31, 703–711.

Hollenberg, S. M.:[19]  Vasodilators in acute heart failure. Heart Fail. 

Rev., 2007, 12, 143–147.

Sackner-Bernstein, J., Skopicki, H. A., Aaronson, K. D.:[20]  Risk of 

worsening renal function with nesiritide in patients with acutely 

decompensated heart failure. Circulation, 2005, 111, 1487–

1491.

Zahnad, F., Mebazaa, A., Juiliere, Y. és mtsai:[21]  Clinical profi le, 

contemporary management and one-year mortality in patients 

with severe acute heart failure syndromes: The EFICA study. 

Eur. J. Heart Fail., 2006, 8, 697–705.

Heywood, J. T., Fonarow, G. C., Costanzo, M. R. és mtsai[22] : High 

prevalence of renal dysfunction and its impact on outcome in 

118,465 patients hospitalized with acute decompensated heart 

failure: a report from the ADHERE database. J. Card. Fail., 

2007, 13, 422–430.

Ahmed, A., Rich, M. W., Sanders, P. W. és mtsai:[23]  Chronic kidney 

disease associated mortality in diastolic versus systolic heart fail-

ure: a propensity matched study. Am. J. Cardiol., 2007, 99, 

 393–398.

Campbell, R. C., Sui, X., Filippatos, G. és mtsai:[24]  Association of 

chronic kidney disease with outcomes in chronic heart failure: 

a propensity-matched study. Nephrol. Dial. Transplant., 2009, 

24, 186–193.

Bhatia, R. S., Tu, J. V., Lee, D. S. és mtsai:[25]  Outcome of heart 

failure with preserved ejection fraction in a population-based 

study. N. Engl. J. Med., 2006, 355, 260–269.

Liang, K. V., Williams, A. W., Greene, E. L. és mtsa:[26]  Acute decom-

pensated heart failure and the cardiorenal syndrome. Crit. Care 

Med., 2008, 36 (Suppl. 1), S75–S88.

Jie, K. E., Verhaar, M. C., Cramer, M. J. és mtsai:[27]  Erythropoietin 

and the cardiorenal syndrome: Cellular mechanisms on the car-

diorenal connectors. Am. J. Physiol. Renal. Physiol., 2006, 291, 

F932–F944.

Palazzuoli, A., Silverberg, D. S., Iovine, F. és mutsai:[28]  Effects of 

beta-eryhtropoietin treatment on left ventricular remodeling, 

systolic function, and B-type natriuretic peptide levels in patients 

with the cardiorenal anemia syndrome. Am. Heart J., 2007, 154, 

645.e9–e.15.

McAlister, F. A., Ezekowitz, J., Tonelli, M. és mtsa:[29]  Renal insuffi -

ciency and heart failure: Prognostic and therapeutic implications 

from a prospective cohort study. Circulation, 2004, 109, 10004–

10009.

Hunt, S. A.:[30]  ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis 

and management of chronic heart failure in the adult: a report of 

the American College of Cardiology American Heart Association 

Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Up-

date the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of 

Heart Failure). J. Am. Coll. Cardiol., 2005, 46, e1–e82.

Dickstein, K., Cohen-Solal, A., Filippatos, G. és mtsai:[31]  ESC guide-

lines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure 2008; the Task Force for the diagnosis and treatment of 

acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of 

Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure 

Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European 

Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur. J. Heart Fail., 

2008, 10, 933–989.

Boerrigter, G., Costello-Boerrigter, L. C., Abraham., W. T. és mtsai:[32]  

Cardiac resynchronization therapy with biventricular pacing im-

proves renal function in heart failure patients with reduced 

glomerular fi ltration rate. Circulation, 2007, 116, II
–
405–411

Tatsumi, E., Nakatani, T., Imachi, K. és mtsai:[33]  Domestic and for-

eign trends in the prevalence of heart failure and the necessity of 

next-generation artifi cal hearts: a survey by the Working Group 

on Establishment of Assessment Guidelines for Next-Generation 

Artefi cial Heart Systems. J. Artif. Organs, 2007, 10, 187–194.

Taal, M., Tomson, C.:[34]  Clinical practice guidelines. Module 1. 

Chronic kidney disease. http://www.renal.org/pages/guide-

lines/current/ckd.php. Published online a head of print 7 

 August 2009.

Pitt, B., Zannad, F., Remme, W. J. és mtsai: [35] The effect of spironol-

actone on morbidity and mortality in patients with severe heart 

failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. 

N. Engl. J. Med., 1999, 341, 709–717.

Hasselblad, V., Gattis Stough, W., Shah, M. R. és mtsai:[36]  Relation 

between dose of loop diuretics and outcomes in a heart failure 

population: results of the ESCAPE trial. Eur. J. Heart Fail., 

2007, 9, 1064–1069.

Bagshaw, S. M., George, C., Dinu, I. és mtsa:[37]  A multi-centre evalu-

ation of the RIFLE criteria for early acute kidney injury in criti-

cally ill patients. Nephrol. Dial. Transplant., 2008, 23, 1203–

1210.

Figueras, J., Stein, L., Diez, V. és mtsa:[38]  Relationship between pul-

monary hemodynamics and arterial pH and carbon dioxide ten-

sion in critically ill patients. Chest, 1976, 70, 466–472.

38.indd   1526 2011.09.05.   15:20:48



ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

ORVOSI HETILAP  2011  ■  152. évfolyam, 38. szám1527

Gandhi, S. K., Powers, J. C., Nomeir, A. M. és mtsai:[39]  The patho-

genesis of acute pulmonary edema associated with hypertension. 

N. Engl. J. Med. 2001, 344, 17–22.

Weisbord, D., Palevsky, P. M.:[40]  Strategies for the prevention of 

contrast-induced acute kidney injury. Curr. Opin. Nephrol. Hy-

pertens., 2010, 19, 539–549.

Állásfoglalás a kontrasztanyagok vesekárosító hatásának meg-[41] 

előzésére. Magyar Nephrologiai Társaság szakmai irányelvek. 

www.nephrologia.hu

Noist, L., Sontrop, J. M., Gallo, K. és mtsai:[42]  Effect of N-acetyl-

cysteine on serum creatinine and kidney function: results of 

a randomized controlled trial. Am. J. Kidney Dis., 2010, 56, 

643–650.

Herzog, C. A.:[43]  Dismal long-term survival of dialysis patients after 

acute myocardial infarction: can we alter the outcome? Nephrol. 

Dial. Transplant., 2002, 17, 7–10.

Johnson, D. W., Craven, A. M., Isbel, N. M.:[44]  Modifi cation of car-

diovascular risk in hemodialysis patients: an evidence-based re-

view. Hemodial. Int., 2007, 11, 1–14.

Collins, A. J., Li, S., Gilbertson, D. T. és mtsai:[45]  Chronic kidney 

disease and cardiovascular disease in the Medicare population. 

Kidney Int. Suppl., 2003, 87, S24–S31.

Go, A. S., Chertow, G. M., Fan, D. és mtsai:[46]  Chronic kidney dis-

ease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitali-

zation. N. Engl. J. Med., 2004, 351, 1296–1305.

Garg, A. X., Clark, W. F., Haynes, R. B. és mtsa:[47]  Moderate renal 

insuffi ciency and the risk of cardiovascular mortality: Results 

from the NHANES I. Kidney Int., 2002, 61, 1486–1494.

Berger, A. K., Duval, S., Krumholz, H. M.:[48]  Aspirin, beta-blocker, 

and angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy in pa-

tients with end-stage renal disease and an acute myocardial 

 infarction. J. Am. Coll. Cardiol., 2003, 42, 201–208.

Ruggenenti, P., Perna, A., Remuzzi, G.:[49]  Gruppo Italiano di Studi 

Epidemiologici in Nefrologia. ACE inhibitors to prevent end-

stage renal disease: when to start and why possibly never to 

stop: a post hoc analysis of the REIN trial results. Ramipril Effi -

cacy In Nephropathy. J. Am. Soc. Nephrol., 2001, 12, 2832–

2837.

Bakris, G. L., Weir, M. R.:[50]  Angiotensin-converting enzyme in-

hibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause 

for concern? Arch. Intern. Med., 2000, 160, 685–693.

Bagshaw, S. M., Lapinsky, S., Dial, S. és mtsai:[51]  Acute kidney injury 

in septic shock: clinical outcomes and impact of duration of 

 hypotension prior to initiation of antimicrobial therapy. Inten-

sive Care Med., 2009, 35, 871–881.

Bagshaw, S. M., George, C., Bellomo, R.:[52]  Early acute kidney 

 injury and sepsis: a multicentre evaluation. Crit. Care, 2008, 32, 

660–665.

Elst, K. M., Spapen, H. D., Nguyen, D. N. és mtsai: [53] Cardiac tro-

ponins I and T are biological markers of left ventricular dysfunc-

tion in septic shock. Clin. Chem., 2000, 46, 650–657.

Honore, P. M., Jamez, J., Wauthier, M. és mtsai:[54]  Prospective evalu-

ation of short-term, high-volume isovolemic hemofi ltration on 

the hemodynamic course and outcome in patients with intrac-

table circulatory failure resulting from septic shock. Crit. Care 

Med., 2000, 28, 3581–3587.

Bellomo, R., Ronco, C., Kellum, J. A. és mtsai:[55]  Acute Dialysis 

Quality Initiative Workgroup. Acute renal failure defi nition, out-

come measures, animal models, fl uid therapy and information 

technology needs: the second international consensus confer-

ence of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. 

Crit. Care, 2004, 8, R204–212.

(Nagy Judit dr.,

Pécs, Pacsirta u. 1., 7624

e-mail: judit.nagy@aok.pte.hu)

A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (2760 Nagykáta, Dózsa György út 46.)
orvosigazgatója pályázatot hirdet szakorvosok részére, az alábbi munkakörök betöltésére:

Röntgen Osztályon – vezető,
Szülészet-nőgyógyászati Osztályon – szülész-nőgyógyász szakorvos

Az állások megbeszélés szerint tölthetők be.

Pályázati feltételek:
– radiológus ill. szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A Röntgen Osztályon a pályázat elbírálásánál UH-diagnosztikai képesítés előnyt jelent.

Bérezés: a Kjt. alapján, vagy vállalkozói szerződés kötése is lehetséges.

A pályázatok a hirdetés megjelenése után azonnal benyújthatók.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: (06-29) 440-221 vagy (06-29) 440-059/108-as mellék.

Pályázatot írásban vagy személyesen lehet eljuttatni a fenti címre, dr. Nádai Tamás orvosigazgatónak címezve.

38.indd   1527 2011.09.05.   15:20:48


