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I. Bevezetés 

I.1. Bronchoaspiráció fogalma, előfordulása 

A bronchoaspiráció napjainkban is jelentős aneszteziológiai szövődmény. 

Aspiráció alatt szilárd illetve folyékony anyagnak a hangrésen túli légutakba való 

jutását értjük. A bejutó anyag származhat a külvilágból (pl. lenyelt falat, gyerekjáték, 

stb.), de éppúgy származhat regurgitált gyomortartalomból is, melynek előfordulása 

főleg aneszteziológiai szövődményként lép fel.  

Az aspirátum természetétől, mennyiségétől, gyakoriságától, a szervezet 

ellenálló-képességétől függően többféle következményes kórkép alakulhat ki. A két 

legfontosabb, részben egymással átfedő, mégis inkább elkülönülő kórkép az aspirációs 

pneumonitis és az aspirációs pneumonia. Az aspirációs pneumonitis, vagy Mendelson-

szindróma, a légutak kémiai károsodásával jár, melyet a steril gyomortartalom 

aspirációja okoz. Előfordulása jellemzően gyakoribb eszméletvesztéssel járó 

állapotokban (így a műtéti altatás során is), amikor a légúti protektív reflexek 

gyengülnek. A másik jelentősebb kórkép az aspirációs pneumonia, melyet bakteriálisan 

kolonizált aspirátum tüdőbe jutása okoz. Kialakulása főleg idősebbekben, illetve 

ismétlődő mikroaspirációt követően figyelhető meg. Ezen kívül más kórképek 

kialakításában is szerepe van az aspirációnak, így például a légúti elzáródások, 

tüdőtályogok illetve a krónikus interstitialis fibrosis etiológiai faktorai között is szerepel 

az aspiráció. [1]  

Dolgozatom során a továbbiakban az aspirációs pneumonitisszel, mint 

lehetséges aneszteziológiai szövődménnyel foglalkozok. 

Az aspirációs pneumonitis bár súlyos és félt szövődmény, előfordulása (talán 

éppen a megfelelő elővigyázatosság miatt) napjaink anesztéziájában meglehetősen ritka. 

A vonatkozó szakirodalomban gyakoriságának megítélése változó, 10.000 általános 

anesztézia során 3-5 körüli esetszámot írnak le. Ugyanakkor, mivel a klinikai 

gyakorlatban és a vonatkozó irodalom egy részében a fenti két kórképet nem mindig 

különítik el egymástól, így a pontos incidenciát csak becsülni tudjuk. Első tudományos 

igényű leírása 1946-ból, Mendelsontól származik [2], aki szülészeti anesztézia során 

vizsgálta a kórkép előfordulását. Mendelson 1932 és 1945 között 44106 telt gyomrú, 

endotracheális intubáció nélkül végzett narkózison átesett páciens vizsgálata során 66 
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esetben észlelte a gyomortartalom aspirációját (15/10.000), akik többségénél 24-36 órán 

belül a kritikus állapot stabilizálódását figyelte meg. Az általa vizsgált beteganyagban 

mindössze 2 esetben észlelt az aspirációval összefüggő halálozást (0,5/10.000).  

Újabb, a modern anesztézia mellett végzett kutatások alapján a kórkép 

gyakorisága lecsökkent a Mendelson által észleltekhez képest. Egy 1986-ban a 

stockholmi Karolinska Kórházban Olsson által végzett, 183.358 altatást feldolgozó 

retrospektív elemzés szerint 4,7/10.000 gyakorisággal fordul elő perioperatív aspiráció, 

ahol 83%-ban állt fenn legalább egy preoperatív kockázati tényező. Kutatásuk során 

megállapították azt is, hogy az előforduló esetek jelentős többsége éjszakai ügyeletben 

végzett műtétek esetében fordult elő. [3]  

Dindelli és munkatársai 1991-ben szülészeti beavatozások során (általános 

anesztéziában végzett császármetszés) vizsgálták a fellépő szövődményeket, mely során 

6,46/10.000 gyakoriságot fedeztek fel, mely az összes aneszteziológiai szövődmény 

61,5%-át adta. [4]  

Egy 1998-ban publikált, USA-beli felmérés eredményei szerint 

gyermeksebészeti beavatkozások során aspiráció 10,2/10.000 esetben fordult elő, ahol 

az aspirátum gyomortartalom (4,2/10.000) vagy vér (2,6/10.000) volt, a maradék 

esetekben az aspirátum természete felderítetlen maradt (2,76/10.000). Eredményeik 

szerint tehát gyermekekben közel kétszeres volt az aspiráció előfordulási gyakorisága, 

mint a korábban publikált, felnőttekre vonatkozó irodalmi adatok szerint. [5]  

Sakai és munkatársai által 2006-ban publikált tanulmány eredményei szerint 

nemszülészeti beavatkozások során USA-beli egyetemi klinikán 2001 és 2004 közötti 

intervallum retrospektív vizsgálata során 1,4/10.000 gyakorisággal észleltek 

perioperatív pulmonális aspirációt, melynek mortalitása 1/99.441-nek bizonyult. [6]  

2006-ban Lienhart és kollégái által publikált felmérés szerint Franciaországban 

az anesztéziával összefüggő halálokok között a vezető helyet nem a bronchoaspiráció, 

hanem az intraoperatív hypotensio és a posztoperatív ischaemiás szövődmények 

foglalták el. [7] 

A fenti kutatások eredményeit úgy foglalhatjuk össze, hogy a bronchoaspiráció 

rizikófaktor nélküli egészséges felnőtt populációban meglehetősen ritka, míg a 

gyakoriság emelkedését figyelhetjük meg mind gyermekekben, mind a szülészeti 

beavatkozások során. [8] 
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I.2. Prediszponáló tényezők 

A fenti, incidenciát érintő kutatások eredményei is már érintették részben a 

rizikófaktorokat. [3, 5] Ezek között fontos helyet foglalnak el az éjszaka vagy ügyeleti 

időben végzett beavatkozások, illetve az inadekvát anesztézia. Gyakran összefügg az 

aspiráció előfordulása nehéz intubációval, és az erre alkalmazott megoldási 

kísérletekkel is, amelyek az anesztézia mélységének csökkenéséhez vezethetnek, ami az 

ismételt manipulációkkal együtt hozzájárulhat a regurgitációhoz.  

Idős-, illetve kisgyermekkor szintén prediszponáló tényező aspirációra: 80 év 

felettieknek közel tízszeres a kockázatuk aspiráció felléptére, mint a húszéves 

populációnak. [9]  

Legfontosabb tényező mégis a telt gyomor, illetve a gyomor lassabb ürülésével 

járó kórállapotok (például terhesség, trauma, koponyaűri nyomásfokozódás, 

gastrointestinális obstrukció). [8, 10] Amennyiben ilyenkor az aneszteziológus nem jár 

el kellő körültekintéssel, úgy az aspiráció előfordulási gyakorisága megnő. Sakai és 

munkacsoportja szerint az észlelt pulmonalis aspirációk kb. 70%-ában a szövődmény 

fellépése helytelen aneszteziológiai technikára volt visszavezethető. [6] 

I.3. Pathomechanizmus 

Bronchoaspiráció kísérletes modellezésére több elterjedt protokoll létezik. 

Leggyakrabban talán a gyomor pH értékének megfelelő sósav légutakba juttatása 

alkalmazott. Ez a gyomortartalom savkomponensének hatását vizsgálja, míg az 

aspiráció szövődményeinek kialakításában részt vehetnek egyéb, a savtól eltérő 

komponensek is. Ezek modellezésére gyomortartalmat is lehet juttatni a kísérleti 

alanyok légzőrendszerébe, melyben eltérést mutat az irodalmi adatok szerint, hogy 

egyesek ezt magasabb pH mellett, míg mások sav hozzáadásával, fiziológiás pH- 

megközelítő értéken adagolják. Utóbbi az aspiráció feltételezett többtalálatos 

patomechanizmusán alapul, ahol egyrészt maga a nem savas, darabos gyomortartalom 

és a sav, másrészt pedig az aspiráció és más addicionális stresszorok (hyperoxia, 

bakteriális tényezők vagy maga az anesztézia) külön-külön is képes elváltozások 

kialakítására, együtt pedig egymás hatását potencírozzák. [11-14] Az irodalmi adatok 

többsége megegyezik abban, hogy mind az aspirátum pH-ja, mind pedig a térfogata 

kritikus szerepet játszik a károsodás mértékének meghatározásában. A 2,5 alatti pH 

értéket tartják kritikus értéknek, mely szükséges az aspirációs pneumonitis 
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kialakulásához. Ugyanakkor a kísérletes adatok azt is megmutatják, hogy darabos 

gyomortartalom aspirációja esetén ennél, a kritikusnak tartott pH-értéknél kevésbé savas 

anyag is súlyos károsodás kialakulásához vezethet. [1] 

Már Mendelson is foglalkozott az általa megfigyelt jelenség 

patomechanizmusának kutatásával, ő főleg a pH patogén hatását tartotta fontosnak. 

Kísérletében nyulak tüdejébe juttatott savas gyomortartalom hatását vizsgálva nem 

látott különbséget az azonos pH-jú, 0,1 N sósav hatásához képest, míg a közömbösített 

gyomortartalom hatására kialakuló elváltozás minimális volt. [2] 

Sósav aspirációját követően patkánymodellben a károsodás bifázisos 

kialakulását figyelték meg, ahol a károsodás csúcsait 1, illetve 4 órával az aspirációt 

követően találták. A kialakult sérülésnek mértéke függött az instillált sav pH-jától 

(alacsonyabb pH növelte a károsodás mértékét), valamint a térfogattól is (nagyobb 

térfogat növeli a károsodást), mely azonban eredményeik szerint limitációt mutatott 1,2 

ml/kg térfogat felett. A sav aspirációját követően a pulmonális kapillárisok 

integritásának sérülése volt megfigyelhető, melyet folyadék és fehérje légutakba és 

alveolusokba történő extravasatiojával jellemeztek. [15]  

A savas gyomortartalom aspirációja a légutak és a tüdőparenchyma kémiai 

égését eredményezi, melyet intenzív gyulladásos válasz kísér. Elektronmikroszkópos 

vizsgálatok alapján pH=1,5 kémhatású sósav 1 órán belül a trachea súlyos károsodását 

mutatta, intenzív sejttörmelék-képződéssel, mely kb. 6 óra múlva érte el teljes mértékét. 

Ezt a trachea nyálkahártyájának desquamatioja, és az epithelium szinte teljes 

megsemmisülése jellemezte. 72 óra elteltével azonban regeneráció jelei mutatkoztak, 7 

nap múlva pedig szinte teljes helyreállítódás volt látható. Ugyanakkor pH=1,5 

kémhatású gyomortartalom aspirációját követően a károsodás mértéke és dinamikája 

bár lényegében megegyezett a sósav által kialakítotthoz, de 72 óránál nem voltak 

megfigyelhetőek a regeneráció jelei, valamint 1 hét elteltével is a regeneráció 

elhúzódását látták. [16]  

A gyulladásos választ többféle komponenssel lehet jellemezni. A sejtes 

komponenst a neutrophilek képviselik, melyek szerepe elsődleges a károsodás 

kialakításában. Ezen felül számos más mediátort mutattak ki kísérletes körülmények 

között mind lokálisan (bronchoalveolaris lavage során), mind pedig szisztémásan 

(vérből). Bronchoalveolaris lavage folyadékból kimutatták sósav, illetve darabos 

gyomortartalom aspirációját követően a gyulladásos citokin tumor nekrózis faktor-α 
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(TNF-α) emelkedett koncentrációját, melyet darabos tartalom esetén a TNF-α mRNS 

indukált expressziója is kísért patkánymodellben. A TNF-α patogenetikai szerepét 

erősítette meg az is, hogy mindkét csoportban az aspirációt követően megfigyelték az 

oxigenáció romlását, valamint a proteinpermeabilitás emelkedését. Ezt sósav aspirációja 

esetén TNF-α-gátló kezelés csökkentette, ugyanakkor a darabos gyomortartalom esetén 

nem volt kimutatható a TNF-α-gátló eredményessége a közel azonos mértékű post-

aspirációs TNF-α szint ellenére sem. [13] 

Bronchoalveolaris folyadékból különböző citokinek szintjének clusteranalízise 

során Knight és munkatársai arra jutottak, hogy az eltérő aspirációs modellek talán 

különböző citokinprofilok megjelenésével járnak. Analízisük során prognosztikai 

faktorokat is találtak: az interleukin-10 (IL-10) és a monocyta chemotaktikus fehérje-1 

(MCP-1, monocyta és neutrophil attraktáns) szintje korrelációt mutatott a klinikai 

súlyossággal, együttes emelkedésük súlyosabb állapotot jelzett előre. [11] 

Nyúlmodellben, illetve más rágcsálókban interleukin-8 (IL-8), illetve az ezzel 

homológ macrophag gyulladásos fehérje-2 (MIP-2) szintjének emelkedését figyelték 

meg sósav aspirációját követően. IL-8 gátló kezelés sikeresen megóvta a tüdőt a 

károsodástól 24 órás periódust tekintve, a permeabiliás csökkentése, az alveolaris 

folyadék-clearance fokozása és a légúti neutrophilek számának csökkentése révén. [17-

19] 

Martling és munkacsoportja patkánykísérletek során megállapította, hogy az 

aspirációt követő akut fázisban létrejövő légúti és alveolaris ödéma és protein 

extravasatio capsaicin-szenzitív afferensek közvetítésével, feltehetően tachykininek 

hatására történik. [20] 

Sav aspirációját követően leírták még olyan más mediátorok szintjének 

emelkedését, mint az eikozanoidok [21] vagy a komplementrendszer fehérjéi [22].  

Partikulált gyomortartalom aspirációja során az irodalmi adatok a többlépéses 

károsodás kialakulását emelik ki, mely magyarázza azt, hogy kísérletes körülmények 

között savas pH-jú, partikulált gyomortartalom aspirációja során súlyosabb károsodások 

alakulnak ki, mint csak sósav vagy csak darabos gyomortartalom esetén.  

Savas, partikulált gyomortartalom aspirációja során a neutrophilek és 

gyulladásos citokinek száma jelentősen több sósav vagy nem savas, partikulált 

gyomortartalomhoz képest. [11, 13, 17, 23, 24] Ugyanakkor Knight fentebb említett 
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clusteranalízise azt sugallja, hogy bár a mediáló citokinek hasonlók mint sósav esetén, 

ezek szintje eltér, ami különböző citokinprofilok lehetőségét veti fel. 

I.4. Klinikai tünetek 

A klinikai tünetek meglehetősen sokfélék lehetnek bronchoaspirációt követően. 

Warner és munkatársai kb. 172.000 beteg adatainak retrospektív értékelése során 67 

esetben észleltek bronchoaspirációt. Ebből 42 esetben (67%) az aspiráció tünetmentesen 

zajlott, míg 13 esetben volt szükség gépi lélegeztetésre, közülük hárman elhaláloztak. 

[25] A tünetek skálája tehát széles sávban mozog a tünetmentestől a potenciálisan 

halálosig. A tüneteket prezentáló betegekben köhögést, sípolást, nehézlégzést, 

cyanosist, tüdőödémát, hypoxaemiát vagy hypotensiót láthatunk.  A tünetek hamar 

romolhatnak egészen a légzési elégtelenség vagy ARDS kialakulásáig. [1, 26] 

Diagnosztikai lehetőségként használható a hagyományos mellkasröntgen, 

melyen konszolidálódó területek láthatóak a dependens szegmentumokban már néhány 

órát követően, ezen területek mennyisége maximumát kb 48-72 óra alatt éri el. Ezen 

felül használható a légutak fiberoscopos vizsgálata vagy bronchoalveolaris lavage, mint 

kiegészítő vizsgálatok. [27] 

I.5. Kényszerített oszcilláció 

A légúti mechanikai paraméterek meghatározásához a kényszerített oszcilláció 

módszerét (Forced Oscillation Technique, FOT) használtuk kísérletünk során. Az 1950-

es években megalkotott módszer segítségével a vizsgált alany kooperációja nélkül 

képesek vagyunk a légúti mechanikai paraméterek vizsgálatára. [28] Jelenleg az egyik 

legkorszerűbb légzésfunkciós tesztként tartják számon, és tüdőbetegségek állatmodelles 

vizsgálatában a kényszerített oszcilláció vált a szakirodalomban elfogadott módszerré, 

ugyanakkor a klinikai gyakorlatban még nem terjedt el használata. [29] 

A légzés a levegő mozgásán alapul, mely a légzőrendszer és a mellkasfal által 

kifejtett nyomások hatására következik be. A légzőrendszer ellenállása modellezésében 

hasonló a váltóáramú kapcsolásokban az elektromos impedanciához. A légzőrendszer 

mechanikai ellenállásának van egy rezisztív, egy elasztikus és egy inertív (az áramló 

légoszlop tehetetlenségéből fakadó) komponense, melyek meghatározott módon történő 

összegzése által megkapjuk a légzőrendszer impedanciáját (Z). Az impedanciát a mérés 

során nyert nyomás- és áramlásadatokból határozhatjuk meg. Az impedanciát a 
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komplex számok halmazán tudjuk leírni, rezisztív (R) és reaktív (X) komponensekkel, 

amelyek segítségével szétválaszthatjuk az impedancia energiavesztéssel és 

energiatárolással kapcsolatos komponenseit. (Z=R+i*X, ahol Z, R és X az oszcillációs 

frekvencia függvényében helyettesítendő be, és i az imaginárius szám, így a rezisztencia 

adja a valós, míg reaktancia a képzetes részt.)  Vagyis a rezisztenciával írhatjuk le az 

energiavesztéssel kapcsolatos komponenseket, míg a reaktanciával az energiatárolást 

jellemezhetjük, melyet az elasztikus és az inertív komponensek kölcsönhatása alakít ki. 

[30] 

A mérések az első alkalmazás során a 4-32 Hz tartományban történtek, melyről 

később kiderült, hogy élettanilag kevesebb relevanciával bír [31], így a további 

kutatások során az alacsonyabb frekvenciák (akár ~0,1 Hz alsó frekvencia) felé kezdtek 

nyitni. A valós rész alacsony frekvenciák mellett kezdetben monoton csökkenő 

tendenciát mutat, majd lényegében konstans értéket vesz fel, míg a képzetes rész végig 

monoton növekvő tendenciát mutat. Ezt a jelenséget az alacsony frekvencián észlelhető 

heterogenitások, a légutak tágulékonysága, a parenchyma viszkoelaszticitása és a 

kilégzési áramlási limitáció összegződése adja. [32-35] 

A módszer során a légzőrendszerbe kívülről, egy hangszóró segítségével 

alacsony frekvenciájú, pseudorandom oszcilláló nyomáshullámot juttatunk (innen 

származik a név), mely során a légzőrendszerbe iktatott pneumotachográf segítségével 

mérjük az áramlást (V’), valamint egy nyomásmérő alkalmazásával a légúti nyomást 

(P). Ennek a kettőnek a hányadosából határozható meg a tüdő, illetve a légzőrendszer 

bemeneti impedanciája (Z=P/V’). [36] A légzési frekvencia körüli frekvenciákkal 

végzett mérések során szükséges az éber páciens részéről a kilégzésvégi apnoe tartása, 

az intubált alanyt pedig néhány másodpercre le kell csatlakoztatni a respirátor 

légzőköréről. [37, 38] 

A nyert impedanciaspektrumokból számítógépes modellillesztés során 

meghatározhatjuk a mechanikai paramétereket. A modell szerint az impedanciát egy 

légúti kompartment (melyet a légúti ellenállás (Raw) és a légúti inertancia (Iaw) alkot) 

és egy szöveti kompartment alkotja (mely a szöveti csillapításból (G) és szöveti 

rugalmasságból (H) áll). [39-41]  

Raw értéke nyitott mellkasú állatoknál a légutak ellenállásának értékét adja meg, 

míg Iaw a centrális légutakban lévő levegő tehetetlenségét jellemző érték. Raw és Iaw 

együtt mutatja meg a légutak impedanciáját. A szövetek impedanciáját G és H adja 
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meg, ahol G értéke a szövetekben fellépő energiaveszteség mértékét jellemzi, míg H a 

szövetek energiatároló képességére jellemző, ugyanakkor sem G, sem pedig H 

jellemzésére nem találták még meg a kutatások egyértelműen az ezekért felelős 

strukturális egységeket.  

Raw értéke a légutak átmérőjének változásával fordított arányban változik 

(minél kisebb az átmérő, annál nagyobb az ellenállás mértéke), tehát Raw növekedése a 

légutak (főleg a centrális légutak) átmérőjének csökkenését jelzi, míg csökkenése 

bronchodilációt jelez. G értékének emelkedése a tüdőszövet belső súrlódásából adódó 

energiaveszteséget jellemzi, valamint a perifériás ventilációs-perfúziós heterogenitások  

növekedését mutatja, míg értékének csökkenése szöveti mechanika változását és a 

ventilációs heterogenitások kiegyenlítődését jelzi. H értéke a tüdő szövetének 

merevségét jellemzi: emelkedett értéke csökkenő compliance-t, míg csökkenő értéke 

emelkedett compliance-t tükröz, azaz H magasabb értéke esetén a tüdő egységnyi 

nyomásváltozásra kisebb térfogatváltozással válaszol, míg H kisebb értéke esetén 

ugyanerre a nyomásváltozásra nagyobb a térfogatváltozás. [29] 



 11 

II. Célkitűzés 

Kísérletes vizsgálatunk céljaként egyrészt a bronchoaspirációt követő 

tüdőkárosodást okozó különböző direkt, illetve indirekt mechanizmusok szerepének 

vizsgálatát a légúti mechanikai jellemzők változásán keresztül; másrészt pedig az 

aspirációt követő gépi lélegeztetés mellett fenntartott magasabb kilégzésvégi nyomás 

fenntartásának esetleges protektív hatásának feltárását tűztük ki. 
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III. Módszer 

III.1. Kísérleti elrendezés 

Vizsgálatainkat a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Állatkísérletes Etikai Bizottsága jóváhagyása mellett, hím törpesertéseken végeztük, 

melyek átlagos tömege 28,2±0,9 kg volt (21-33 kg), a csoportok között nem 

mutatkozott szignifikáns különbség. A kísérletek elvégzésére az SZTE ÁOK Sebészeti 

Műtéttani Intézetének műtőiben került sor. A kísérleti protokollba 13 egyedet vontunk 

be. Ketamin (20 mg/kg) és xilazin (2 mg/kg) indukciót követően az anesztéziát 

folyamatos infúzióban adott 2%-os propofol emulzióval tartottuk fenn. A kísérleti 

protokollhoz szükséges izomrelaxációt iv. pipecuronium-bromid adagolásával értük el. 

Az állatok dupla lumenű endotracheális tubussal történő intubációját követően 

thoracotomián estek át, gépi lélegeztetés mellett (Servo 900C, Siemens-Elema AB, 

Solna, Svédország). Folyamatos hemodinamikai monitorozás céljából az állatokat 

PiCCO monitorozásnak vetettük alá (PiCCO Plus, Pulsion Medical Systems AG, 

München, Németország), valamint oldalirányú kapnográffal (Datex Cardiocap II, 

Datex-Ohmeda, Helsinki, Finnország) rögzítettük a kilégzett szén-dioxid szintjét. 

III.2. Lélegeztetési paraméterek 

Az állatokat véletlenszerűen két csoportba soroltuk be: az egyik csoportban a 

lélegeztetés során 4 H2Ocm-es (n=7), míg a másik csoportban 10 H2Ocm-es (n=6) 

pozitív kilégzésvégi nyomást (positive end-expiratory pressure, PEEP) tartottunk fenn, 

az egyéb lélegeztetési paraméterek megegyeztek a két csoportban (PEEP4 és PEEP10 

csoport). A lélegeztetés során 7 ml/kg tidal volumen mellett a belélegzett 

oxigénkoncentrációt kezdetben 50%-on tartottuk, a frekvenciát pedig a normokapnia 

eléréséig (ETCO2 35-40 Hgmm) állítottuk (25-35/min).  

III.3. Légúti mechanikai paraméterek mérése 

A légúti mechanikai jellemzőket a kényszerített oszcilláció módszerével mértük 

mindkét tüdő esetén külön-külön, 8 másodperces kilégzésvégi szünetben a 

respirátorhoz, illetve az aktuálisan nem mért tüdőbe vezető tubus lefogása mellett. 
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1. ábra A kísérleti elrendezés.  

Lélegeztetés során a hangszóró felé vezető, míg kényszerített oszcillációs mérés során a 

respirátor és az egyik tüdő felé vezető ág kerül elzárásra. A nyomás-, illetve áramlási 

adatok rögzítése az ábrán látható helyeken történik. 

III.4. Kísérleti protokoll 

A kísérleti protokoll a következő volt: az állatok előkészítése, intubációja, 

thoracotomizálása és randomizálása után a kilégzésvégi nyomás szintjét beállítottuk a 

csoportnak megfelelő, 4 illetve 10 H2Ocm-es értékre, majd néhány perces stabilizációt 

követően kényszerített oszcilláció módszerével lemértük a légúti mechanikai 

paraméterek alapszinti értékeit mind a bal, mind a jobb tüdő esetén. Az aspiráció 

modellezésére az endotracheális tubus jobb tüdőbe vezető, endobronchiális lumenébe 

0,5 ml/kg, a preparáció során az állattól nyert gyomortartalmat juttattunk, melyet 

leszűrtünk, és szükség esetén 0,1 N koncentrációjú sósavat adtunk hozzá a 2-es pH érték 

eléréséig. A gyomortartalom (későbbiekben: sav) adagolását követően az állat a kísérlet 

hátralevő részében 100% oxigént lélegzett be. Az adagolást követően újabb 

kényszerített oszcillációs méréseket végeztünk mind a savval kezelt, mind az érintetlen 

tüdőben az 5., 15., 30., 45., 60., 95., 105. és 120. percben.  

III.5. Hemodinamikai monitorozás 

A hemodinamikai paramétereket termodilúciós mérés során nyert görbe 

pulzuskontúr-analízisével határoztuk meg az aspiráció előtt, illetve az azt követő 20. és 

110. percben. Az állatok monitorozására artériás és vénás vérgázmintákat vettünk a 

termodilúciós méréseket megelőzően (Cobas b 221, Roche Ltd., Basel, Svájc). 

a respirátor felé 

dupla lumenű ET tubus 

P 

V’ hangszóró 
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III.6. Adatelemzés, statisztikai analízis 

A kísérletek befejeztével adatainkat számítógépes feldolgozásnak vetettük alá: a 

nyert impedanciaspektrumokból meghatároztuk modellillesztés segítségével a légúti 

ellenállás (Raw), légúti csillapítás (G) és légúti rugalmasság (H) értékét (WinLung 2.4). 

Statisztikai értékelésre Sigmaplot programot használtunk (version 11, Systat Software, 

Inc. Chicago, IL, USA), a mechanikai paraméterek valamint a hemodinamikai 

paraméterek időbeli illetve PEEP-függő változásainak összehasonlítására 

kétszempontos varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk p=0,05 szignifikanciaszinttel, 

szignifikánsnak mutatkozó próba esetén Holm-Sidak-féle korrekcióval. A mechanikai 

paraméterek statisztikai elemzése során egyrészt ezek időbeli változását vizsgáltuk a 

megfelelő kontroll értékekhez képest, másrészt pedig a két csoport azonos időpontban 

mért értékei közötti különbséget kerestük. Az adatok közlésénél a hiba értékét 

mindenhol SE értékként tüntetem fel. 
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IV. Eredmények 

IV.1. Légúti mechanikai paraméterek 

Az alábbi ábrán egy reprezentatív sertés légúti impedanciaspektrumának 

alakulását prezentálom kontroll körülmények, illetve sav intratrachealis adagolását 

követően.  
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2. ábra Egy reprezentatív sertés impedanciaspektruma kontroll állapotban és sav 

adagolását követően. 

A tüdő bemenő impedanciájának értékeit az oszcillációs frekvencia függvényében 

ábrázolva felül a valós, míg az alsó grafikonon a képzetes részt illusztrálom. 

Az impedanciaspektrumnak két elkülöníthető része van: a valós és a képzetes 

rész. Az oszcillációs mérések során nyert impedanciaértékeket a frekvencia 

függvényében ábrázoljuk. Látható, hogy a valós rész a frekvencia emelkedésével 

csökkenő, míg a képzetes rész emelkedő tendenciát mutat. A trendvonalból kiugró 
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pontok nem a légzőrendszer, hanem a szívműködés által létrehozott artefactumok, 

melyek a szívfrekvencia értékénél és annak felharmonikusainál észlelhetők. Ezeket a 

pontokat a későbbi értékelés során ki kell hagyni. A sav adagolásának hatására az 

impedanciaspektrum eltolódása figyelhető meg: a valós rész pozitív irányba, míg a 

képzetes rész negatív irányba. Az impedanciaspektrum kvalitatív vizsgálata közelítő 

eredményt ad a várható változásokról, míg a konkrét, kvantitatív analízist a 

számítógépes modellillesztést követően lehet elvégezni. A valós rész magasabb 

frekvenciatartománybeli emelkedése a légúti ellenállás fokozódását, alacsony 

frekvenciáknál megfigyelhető emelkedése pedig a szöveti csillapítás várható 

növekedését jelzi. A képzetes rész negatívabbá válása a tüdő rigiditásának fokozódását, 

azaz a tüdőszöveti rugalmasság értékének emelkedését jelzi. 

A légúti és szöveti paraméterek (Raw, G, H) változásának megítélésére 

vizsgáltuk az abszolút értékek változását, illetve hogy az adott időpillanatokban a 

kontroll érték hány százaléka volt az adott paraméter értéke. Ezeket külön vizsgáltuk 

mind a savval kezelt, mind pedig az intakt oldalon, és külön-külön értékeltük. 
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3. ábra A légúti ellenállás (Raw) abszolút értékének változása. 

*: p<0,05 kontroll állapothoz képest. A szignifikancia jelölésének színe az adott csoport 

és oldal görbéjének színével egyezik. 



 17 

A sav adagolása után mindkét csoportban megemelkedik a légúti ellenállás 

értéke a kontrollhoz képest a kezelt oldalon, mely emelkedés a csúcsát az adagolást 

követő 5. illetve 15. percben éri el (PEEP10: 3,74±0,6 cmH2O.s/l, PEEP4: 7,38±2,96 

cmH2O.s/l). Ez a változás a PEEP4 csoportban szignifikánsnak bizonyult (p<0,001), de 

ezzel szemben a PEEP10 csoportban a mért adatok nagyfokú variabilitása miatt a 

különbség bár statisztikailag nem szignifikáns, feltételezhetően mégis fennáll (p=0,3). A 

15. percben a két csoport között megfigyelhető egy statisztikailag éppen nem 

szignifikáns, ám jelen lévő különbségre utaló tendencia (p=0,1). A grafikonról is 

megfigyelhető, hogy a PEEP4 csoportban a légúti ellenállás értéke a 120. percben is 

emelkedett maradt még (p=0,011), míg a PEEP10 csoportban ez nem figyelhető meg. 
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4. ábra A légúti ellenállás (Raw) kontrollhoz képest történő százalékos 

változásának alakulása. 

 *: p<0,05 kontroll állapothoz képest. A szignifikancia jelölésének színe az adott 

csoport és oldal görbéjének színével egyezik. 

Mivel az alanyok nagyfokú variabilitást mutattak már a kontroll értékek kapcsán 

is, megvizsgáltuk, hogy az egyes időpontokban hogyan alakult a légúti ellenállás értéke 

a kontroll értékhez képest, és statisztikai próbának vetettük alá. Ezek vizsgálata alapján 

az értékek szintén emelkednek mindkét csoportban, maximális emelkedésük pedig 

szintén 5 illetve 15 percnél figyelhető meg (PEEP10: +61±39%, PEEP4: +213±130%). 
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A változásokról szintén ugyanaz mondható el, mint az abszolút értékek esetében: a 

PEEP4 csoportban ez szignifikánsnak bizonyult (p<0,001), addig a PEEP10 csoportban 

a variabilitás miatt a különbség bár statisztikailag nem szignifikáns, feltételezhetően 

mégis fennáll (p=0,27). Itt is megfigyelhető, hogy míg Raw értéke a magasabb PEEP-

pel lélegeztetett csoportban a 120. percre alapszinti értéket ér el, addig az alacsonyabb 

PEEP-pel lélegeztetett csoportban ez a normalizálódás nem figyelhető meg (+40±15%, 

p=0,01).  
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5. ábra A szöveti csillapítási tényező (G) abszolút értékének változása.  

*: p<0,05 kontroll állapothoz képest, #: p<0,05 másik csoport azonos oldalhoz képest 

azonos pillanatban. A szignifikancia jelölésének színe az adott csoport és oldal 

görbéjének színével egyezik. 

A szöveti csillapításban is hasonló trendeket láthatunk, mint a légúti ellenállás 

esetén. Sav adagolása után G értéke szintén emelkedik mindkét csoportban a kezelt 

oldalon, itt maximumát a 30. illetve a 15. percben éri el (PEEP10: 38,4±22 H2Ocm/l, 

PEEP4: 84,6±36,8 H2Ocm/l). Ez a légúti ellenálláshoz hasonlóan PEEP10 esetén 

statisztikailag nem szignifikáns, de feltételezhetően mégis jelen lévő változást mutat 

(p=0,2), míg PEEP4 esetén statisztikailag is szignifikánsnak bizonyul (p<0,001). Az 5. 

és 15. percben a két csoport között statisztikailag is megfigyelhető különbség van 

(p=0,02, illetve p=0,055). Itt is megfigyelhető a jelenség, hogy a 120. percre PEEP10 
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esetén normalizálódik az érték, míg PEEP4 esetén emelkedett marad, mely bár 

statisztikailag éppen nem szignifikáns, mégis feltehetően jelen levő különbségre utaló 

tendenciát mutat (p=0,096). 

Raw-hoz hasonlóan G esetében is megvizsgáltuk a százalékos változásokat is, 

melyek az abszolút értékekhez hasonló trendeket követtek. A maximumokat a 30. 

illetve a 15. percben láthatjuk (PEEP10: +267±259 %, PEEP4: +638±362%). Ezeket 

megfigyelve azonban már statisztikailag nem látható, hogy a PEEP4 csoportban a 120. 

percre emelkedett maradna G értéke (+49±40%, p=0,3), míg a PEEP10 csoport Raw-

hoz hasonlóan normalizálódik. 
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6. ábra A szöveti csillapítás tényezőjének (G) kontrollhoz képest történő 

százalékos változásának alakulása.  

*: p<0,05 kontroll állapothoz képest, #: p<0,05 másik csoport azonos oldalhoz képest 

azonos pillanatban. A szignifikancia jelölésének színe az adott csoport és oldal 

görbéjének színével egyezik. 

A szöveti rugalmasság szintén emelkedik sav adagolását követően, maximumát 

15 illetve 5 perc után éri el (PEEP10: 126,1±11 H2Ocm/l, PEEP4: 352,6±197,8 

H2Ocm/l). A maximum érték szignifikánsnak bizonyul a PEEP4 csoportban (p<0,001), 

míg a PEEP10 csoportban egy statisztikailag nem szignifikáns, de erős különbségre 

utaló tendencia látszik (p=0,13). A két csoport között az 5. és 15. percben is 
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statisztikailag szignifikáns különbség figyelhető meg (p=0,016 illetve p=0,036). H 

esetén már nem figyelhető meg a két csoport között különbség a 120. percre, ekkor 

mindkettő a kiindulási értékre tér vissza. 

H százalékos változásait tekintve hasonló trendet láthatunk az abszolút 

értékekhez. Maximumát mindkét csoport 5 perc után éri el (PEEP10: +59±18%, PEEP4: 

+302±188%). Ugyanakkor a PEEP10 csoportban 30. percnél figyelhetünk meg 

szignifikáns változást (+49±50%, p=0,054), míg PEEP4 csoportban a maximumok 

szignifikánsnak bizonyulnak (p<0,001). Az abszolút értékekhez hasonlóan itt sem 

figyelhető meg, hogy a 120. percben eltérés van a két csoport között, mindkettő a 

kiindulási értékre tér vissza.  

Az intakt oldalon nem találtunk eltérést a mechanikai paramétereket illetően sem 

a PEEP4, sem pedig a PEEP10 csoportban, illetve a két csoport között sem találtunk 

eltérést sem az abszolút értékeket sem pedig a százalékos változások vonatkozásában. 
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7. ábra A szöveti rugalmassági tényező (H) abszolút értékének változása.  

*: p<0,05 kontroll állapothoz képest, #: p<0,05 másik csoport azonos oldalhoz képest 

azonos pillanatban. A szignifikancia jelölésének színe az adott csoport és oldal 

görbéjének színével egyezik. 
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8. ábra A szöveti rugalmasság tényezőjének (H) kontrollhoz képest történő 

százalékos változásának alakulása. 

*: p<0,05 kontroll állapothoz képest, #: p<0,05 másik csoport azonos oldalhoz képest 

azonos pillanatban. A szignifikancia jelölésének színe az adott csoport és oldal 

görbéjének színével egyezik. 

IV.2. Hemodinamikai paraméterek 

Hemodinamikai paraméterek közül a vérnyomás – ezen belül a systolés, 

diastolés vérnyomás, az artériás középnyomás és a pulzusnyomás –, valamint a 

szívritmus és a szívindex változásait vizsgáltuk. 

A szívritmus változásait illetően kontroll körülmények között statisztikailag nem 

szignifikáns, ám mindenképpen jelentős különbséget fedeztünk fel a csoportok között 

(PEEP10: 104±4/min, PEEP4: 78±4/min, p=0,16), mely sav adagolása után 20 perccel 

is hasonlóan jelen volt (PEEP10: 110±16/min, PEEP4: 77±8/min, p=0,076). 

Ugyanakkor a sav adagolása után 20 illetve 110 perccel is a szívritmus mindkét 

csoportban a kiindulási szinten maradt. 
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9. ábra A szívritmus alakulása. 

A szívindex értékeit tekintve mindössze a 110. percben láthatunk egy 

statisztikailag nem szignifikáns, ám különbségre utaló tendenciát a PEEP10 csoportban 

(kontroll: 3,33±1,03, 110. perc: 1,972±0,18, p=0,089), a többi időpillanatban és 

csoportban nem figyeltünk meg szignifikáns változást. 
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10. ábra A szívindex alakulása. 
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A systolés vérnyomást illetően szignifikáns esés figyelhető meg mindkét 

csoportban, mely a PEEP10 csoportban mind a 20., mind pedig a 110. percben 

(kontroll: 98±9 Hgmm, 20. perc: 89±8 Hgmm, p=0,038), míg a PEEP4 csoportban csak 

a 110. percben szignifikáns (kontroll: 130±6, 110. perc: 117±5 Hgmm, p=0,01). A két 

csoport közötti különbség már a kontrollértékeknél, majd a protokoll során végig 

szignifikánsnak bizonyul (p=0,002-0,016).  

A diastolés vérnyomást illetően szintén fennáll a két csoport közötti különbség 

már a kontroll értékek tekintetében is (PEEP10: 68±6 Hgmm, PEEP4: 85±9 Hgmm, 

p=0,1), mely bár statisztikailag nem szignifikáns, mégis jelentősnek tűnik. Ez a 

különbség a kísérlet során végig fennmarad hasonló jellemzőkkel. A csoportokon belül 

a kontrollhoz képest csak a 110. percben figyelhető meg szignifikáns csökkenés 

(PEEP10: 62±6 Hgmm, p=0,01, PEEP4: 81±7 Hgmm, p=0,003), a 20. percben nem 

találtunk szignifikáns különbséget a kontrollhoz képest egyik csoportban sem. 
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11. ábra A systolés, diastolés és artériás középnyomás változásainak alakulása.  

*: p<0,05 azonos csoport kontroll értékéhez képest, #: p<0,05 azonos időpillanatban a 

két csoport systolés értékei között, †: p<0,05 azonos időpillanatban a két csoport 

középnyomás értékei között. 
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Az artériás középnyomás értékeit tekintve a PEEP4 csoportban szignifikáns 

magasabb értékeket láttunk a kísérlet során végig (kontroll PEEP10: 81±7 Hgmm, 

PEEP4: 108±8 Hgmm, p=0,02), azonban egy csoporton belül vizsgálva nem változott 

szignifikáns mértékben. 

A pulzusnyomás változásai az artériás középnyomásnál láthatóhoz hasonló 

tendenciát követ: a PEEP4 csoportban értéke magasabb, és ez végig fennmarad a 

kísérlet során (kontroll PEEP10: 30±2 Hgmm, PEEP4: 44±4 Hgmm, p=0,027). Egy 

csoporton belül itt sem találtunk szignifikáns eltérést a kontroll értékekhez képest. 
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V. Megbeszélés 

Kísérletünk során megállapítottuk, hogy gyomortartalom unilateralis aspirációja 

eltérő hatásokat okoz az aspirációval érintett és az aspiráció által közvetlenül nem 

károsított tüdőfélben. Eredményeink szerint az aspiráció lényegében unilaterális 

károsodást hozott létre, mely károsodás 2 órán belül képes légzésmechaikai mérések 

szerint javulni. Amigoni és kutatócsoportja egérmodellben végzett kutatást unilaterális 

aspirációval kapcsolatban, mely szerint az aspirációt követő 12 órán belül már 

szövettanilag igazolható károsodás látható az érintetlen tüdőben is, azonban az 

hamarabb gyógyult az érintett tüdőnél. [42] Schreiber és munkatársai eredményei 

alapján unilaterális aspiráció makroszkóposan unilaterális károsodást hoz létre 4 órás 

intervallumban. Ugyanakkor 24 óra múlva a gyulladásos sejtek (neutrophilek és 

macrophagok) számában szignifikáns emelkedés látszott az intakt oldalon is. [43] Az 

általunk vizsgált 120 perces időintervallumban nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést 

az ép tüdőben a mechanikai paraméterek tekintetében, valamint makroszkóposan nem 

láttunk eltérést az intakt tüdőben a kontroll állapothoz képest. Ez arra enged 

következtetni, hogy nem következett be lényeges eltérés az intakt tüdőfélben az 

unilaterális aspirációt követően. Ugyanakkor nem zárhatjuk ki, hogy olyan 

mikroszkópos eltérés esetleg már jelen van a 2 órás intervallumot követően az ép 

tüdőben, mely a funkciót még nem rontja. 

A mechanikai változások kinetikájával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy 

változásuk jellemzően az aspirációt követő 15. percben éri el maximális mértékét, utána 

fokozatosan közelítenek a kontroll értékekhez, mely a PEEP10 csoportban eléri a 

kontroll szintet, míg a PEEP4 csoportban eltérőek maradnak attól. Irodalmi adatok 

szerint az aspiráció bifázisos károsodást okoz, az első maximummal kb. 1 óra, míg a 

másodikkal kb. 4 óra múlva. Ez kétlépcsős mechanizmusra utalhat, melynek első 

lépcsője a sav által létrehozott direkt károsodás, második lépcsője pedig a néhány (4-6) 

óra alatt kifejlődő neutrophil infiltráció. [15] Kísérletünkben feltehetően a rövid 

időintervallum miatt láttunk egyfázisos reakciót, melyet a sav direkt hatása ural.  

A légúti ellenállás emelkedése arra utal, hogy a savval kezelt tüdőfélben az 

aspiráció hatására nagyfokú bronchokonstrikció alakul ki mind a centrális, mind pedig a 

perifériás légutakban. Ez a bronchokonstrikció gyorsan eléri csúcsát, majd fokozatosan 

oldódik a kísérleti protokoll ideje alatt. A kialakuló bronchokonstrikció mértéke negatív 
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PEEP-függést mutat: a fenntartott magasabb PEEP mérsékli a kialakuló légúti szűkület 

mértékét. 

A szöveti csillapítás értékének emelkedése arra utal, hogy aspirációt követően 

fokozódik a perfúziós-ventilációs heterogenitás, azaz rosszul ventilált területek 

alakulnak ki az érintett tüdőfélben. Az, hogy G értéke magasabb az alacsonyabb PEEP-

pel lélegeztetett csoportban azt mutatja, hogy ezek a rosszul ventilált területek nagyobb 

mértékben fordulnak elő ebben a csoportban, ami egyrészt a heterogénebb 

bronchokonstrikciós mintázat, másrészt a kialakuló alveolaris károsodások miatt alakul 

ki.  

A szöveti rugalmasság értékének fokozódása a sérült tüdő merevebbé válására 

utal, azaz egységnyi nyomásváltozásra kisebb volumenváltozással képes reagálni. Heuer 

és munkatársai sertésben végeztek kísérleteket pulmonalis aspirációt követően. A tüdők 

szövettani metszetein egyrészt fokozott volt a necrosis és alveolaris ödéma a kontroll 

csoporthoz képest, mely hozzájárulhat a fokozódó heterogenitás révén G 

emelkedéséhez. Ezen kívül az alveolaris septum megvastagodását is észlelték 

(interstitialis ödéma, gyulladásos sejtes infiltráció), mely a tüdő merevebbé válását, és 

ezen keresztül H értékének emelkedését okozza. [44] Meers is hasonló eredményeket 

észlelt kutatásaiban, valamint CT vizsgálattal több konszolidálódott területet talált a 

savval kezelt csoportban a kontrollhoz képest, mely szintén alveolaris károsodás és 

interstitialis infiltráció jelenlétére utal. Az emelkedett nedves/száraz tömegarány szintén 

a fokozott ödémaképződésre utal gyomortartalom aspirációját követően. [45] 

A hemodinamikai paraméterek tekintetében az irodalomban észleltekhez 

hasonlót látunk, azaz a pulmonalis aspiráció nem befolyásolja lényegesen sem a 

szívritmust, sem pedig a vérnyomásértékeket. Heuer és munkatársai is hasonló 

eredményekre jutottak munkájuk során. Kutatásuk szerint azonban aspiráció hatására a 

pulmonalis artériás középnyomás és az extravascularis tüdővízindex értékében 

szignifikáns emelkedés figyelhető meg. [44] Ezzel szemben Schertel és munkatársai 

kutyákon végzett kísérletükben a szisztémás és pulmonális artériás középnyomás és a 

perctérfogat csökkenését figyelték meg aspirációt követően. A különbséget adhatja az 

eredmények között a fajok közötti különbség, valamint az is, hogy utóbbi kísérletben az 

állatokat atropinnal és propranolollal kezelték. [46] Heuer további eredményei a jobb 

kamrai ejekciós frakció értékének csökkenését mutatják, így ők eredményeikkel 
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kizárták, hogy az extrapulmonalis károsodásokért (szív, vese, agy) a hipoxaemia vagy a 

keringésromlás lenne felelős.  

A PEEP változtatása szintén komoly befolyással volt a légúti mechanikai 

paraméterekre. Megfigyelhetjük az eredményeinknél, hogy a magasabb 10 H2Ocm-es 

PEEP mellett alacsonyabb értéket ért el mind Raw, mind pedig G és H értéke. Ez 

alapján elmondható, hogy a magasabb PEEP hatására a centrális légutak tágassága 

megnő (ezért a légúti elleállás csökken). G értékét a légzőrendszeri heterogenitások 

befolyásolják [47], így változását a perifériás légutak tágulása, illetve az alveolusok 

recruitálódása magyarázhatja, melyek hatására csökkennek a légzőrendszeri 

heterogenitások. Ezen mechanizmusokkal a magasabb PEEP hozzájárul a ventilációs-

perfúziós egyenetlenségek elkerüléséhez, mellyel a szöveti csillapítás értékének 

emelkedését mérsékli. H értékének csökkenését szintén a recruitment jelensége illetve a 

potenciálisan előforduló kevesebb ödémafolyadék magyarázhatja. [48] 

Az irodalomban leírták már a mechanikai paraméterek PEEP-függését 

pneumoniás betegekben. Raw, G és H is negatív PEEP-függést mutatott: 

eredményeinkhez hasonlóan náluk is nagyobb PEEP-hez alacsonyabb értékek társultak 

a mechanikai paraméterek tekintetében. [49] 

A hemodinamikai paramétereket is befolyásolta a PEEP értéke. A vérnyomás 

értéke (systolés, diastolés, szisztémás artériás középnyomás) alacsonyabb értéket vett 

fel magasabb PEEP hatására. Magasabb PEEP hatására bal kamrai afterload-csökkenés 

és jobb kamrai preload-csökkenés jön létre. [50] Ennek magyarázata a csökkenő vénás 

visszaáramlás, melyet a PEEP hatására bekövetkező direkt vena cava inferior 

kompresszió okoz. [51] Feltehetően ez az afterload- és preload-csökkenés lehet a 

magyarázata az észlelt alacsonyabb nyomásértékeknek.  

Irodalmi adatok szerint a magasabb PEEP mind zárt, mind pedig nyitott mellkas 

mellett csökkenti a verőtérfogat értékét. [52] Ennek a csökkenésnek a kompenzációjára 

láthatjuk esetlegesen a szívritmus nem szignifikáns, mégis jelentős emelkedését a 

PEEP10 csoportban. 
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VI. Összefoglalás 

Kísérleti adataink és az irodalmi adatok összesítéséből megállapíthatjuk, hogy 

sertésmodellben gyomortartalom unilateralis aspirációját követően a légúti 

funkcióromlás néhány percen belül beáll, maximumát kb. 15 perc alatt eléri. A savas 

gyomortartalommal károsított tüdőben komoly légzésmechanikai funkcióromlás volt 

megfigyelhető, mely a kényszerített oszcilláció módszerével mind a légúti ellenállás, 

mind a szöveti csillapítás és rugalmasság értékében észlelhető. A savval nem károsított 

tüdőben ugyanakkor nem figyelhető meg szignifikáns változás a légúti mechanikai 

paraméterek értékében az aspirációt követő 120 perc során, ami arra utal, hogy az ép 

tüdőben a vizsgált időintervallumban nem figyelhető meg funkcióromlás. Ezek alapján 

unilateralis aspiráció az aspirációt követő első 120 perben unilateralis károsodást hoz 

létre sertésmodellben. 

Növekvő kilégzésvégi nyomás (PEEP) hatására a kialakuló károsodások mértéke 

csökken légésmechanikai mérések alapján: 10 H2Ocm PEEP alkalmazása során a 

maximális légzésmechanikai válaszok mérséklődnek 4 H2Ocm PEEP alkalmazásához 

képest. A magasabb PEEP-pel lélegeztetett csoportban a légúti mechanikai eltérések 

nem csak kisebbek voltak, de azok 120 percre normalizálódtak is, míg a kisebb PEEP-

pel lélegeztetett csoportban a légúti ellenállás és szöveti csillapítás értéke emelkedett 

maradt 120 perc múlva. A hemodinamikai paraméterekben az aspiráció nem okoz 

szignifikáns eltérést, ugyanakkor a magasabb PEEP hatására a keringés gátlódása 

figyelhető meg, melyet az alacsonyabb vérnyomásértékek és magasabb pulzus jellemez. 

A megfigyelhető változások alapján az aspiráció okozta képet az általunk 

vizsgált időablakban a sav által kiváltott direkt, lokális hatások uralják, systémás vagy 

reflexes hatások csupán kisebb mértékben figyelhetők meg. Azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a kezdeti szakban a légzésfunkció romlása feltehetően nem reflexes 

eredetű, hanem közvetlenül a nyálkahártyát károsító hatások eredménye. Ez a 

megfigyelés fontos adalékként szolgálhat az aspirációt követő terápiában a későbbiekre: 

esetleg az agresszív lélegeztetési stratégiák alkalmazása célravezetőbb lehet az aspiráció 

akut szakaszában. 
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VII. Rövidítések jegyzéke 

ETCO2: end-tidal CO2, kilégzésvégi CO2 

FiO2: fraction of inspired O2, a belégzett O2 százalékos aránya 

FOT: forced oscillation technique, kényszerített oszcilláció módszere 

G: szöveti csillapítás 

H: szöveti rugalmasság 

Iaw: légúti inertancia 

IL: interleukin 

iv.: intravénás 

MCP-1: monocyte chemotactic protein-1, monocyta chemotaktikus fehérje-1 

MIP-2: macrophage inflammatory protein 2, macrophag gyulladásos fehérje-2 

P: légúti nyomásmérőn mért nyomás 

PEEP: positive end-expiratory pressure, pozitív kilégzésvégi nyomás 

PiCCO: pulse-induced contour cardiac output,  

R: az impedancia valós része rezisztencia 

Raw: légúti ellenállás 

SE: standard error, standard hiba 

TNF-α: tumor nekrózis faktor-α 

V’: a pneumotachográffal mért áramlás 

X: az impedancia képzetes része, reaktancia 

Z: a légzőrendszer bemenő impedanciája 
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