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Rövidítések jegyzéke 
 
ABA   = Amerikai Égési Társaság (American Burn Association) 

ADH   = Antidiuretikus hormon  

Am   = amerícium 

ANP =  pitvari natriuretikus peptid (Atrial Natriuretic Peptid) 

ARDS =  felnőtt típusú légzési elégtelenség (Adult Respiratory   

Distress Syndrome) 

BD = bázisdeficit 

BMI   = testtömegindex (Body Mass Index)  

BSA    = testfelszín (Body Surface Area)  

CI   = szívindex (Cardiac Index)  

CNS = központi idegrendszer (Central Nervous System)  

CVP = centrális vénás nyomás (Central Venous Pressure) 

DMEM  =  Dulbecco’s modifikált Eagle’s medium  

DO2    = oxigén szállító kapacitás 

DTNB    = 5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoe sav) 

EDTA   = ethylen diamin tetraecetsav 

EVLWI = extravascularis tüdővíz index (Extravascular Lung Water 

Index) 

FI KG-1 %-1  = testsúly kg-ra és égett felületre számított folyadékigény 

FI KG-1 %-1 24h-1  = kg-ra és égett felületre számított folyadékigény az első 24 

órában  
FVS = fehérvérsejt 

GCS  = Glagow Coma Scale  

GR/GPX =glutathion reduktáz/peroxidáz rendszer  

GSH   =redukált glutathion 

I   = Jód 

ITO = Intenzív Terápiás Osztály 

IS   = Interszticiális tér (Interstitial Space) 

ISZB = Iszkémiás szívbetegség 
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ITBVI  = intrathoracalis vér volumen index (Intra Thoracal Blood 

Volume Index) 

KAT = kataláz  

MAP = artériás középnyomás (Mean Arterial Pressure) 

MDA   = malondialdehid   

MODS    = multiple organ dysfunction score 

MOF  = többszervi elégtelenség (Multiple Organ Failure) 

MPO    = mieloperoxidáz 

MRTG = mellkas-röntgen 

MRS  = mágneses rezonancia spektroszkópia (Magnetic 

Resonance Spectroscopy)  

MVK   = Mellékvesekéreg 

NAC   =N-acetyl-cystein 

NG   = nasogastricus 

NIRS  = infravörös közeli spektroszkópia (Near-Infrared 

Spectroscopy)  

NS = Nem szignifikáns  

O2
- anion = szuperoxid anion 

OD =Óradiurézis 

OPS  = ortogonális polarizációs spektrum képfeldolgozás 

(Orthogonal Polarisation Spectral imaging)  

PAOP  = arteria pulmonalis okklúziós nyomás (Pulmonar Arterial 

Occlusion Pressure) 

PiCCO  = Pulzuskontúr szívindex (Pulse Contur Cardiac Output) 

PCO2       = az artériás vér szén-dioxid nyomása 

PF   = Parkland Formula 

PMA    = Phorbol-12 Myristate-13 Acetát  

PSH = fehérjéhez kötött szulfhidril csoport (Protein Sulphidril 

Groups) 

RL = Ringer Lactát 

ROS   = Oxigén eredetű szabadgyök (Reactive Oxygen Species) 
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RVEDV = jobb kamrai végdiasztolés volumen (Right Ventricle End 

Diastolic Volume) 

RVEF = jobb kamrai ejekciós frakció (Right Ventricle Ejection 

Fraktio) 

ScvO2   = centrális vénás szaturáció 
SvO2   = kevert vénás szaturáció  

SIRS = szisztémás gyulladásos válasz reakció (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome) 

SOD   =Szuperoxid Dizmutáz 

SVR = perifériás érellenállás (Systemic Vascular Resistence) 

SVI = Vérvolumen index (Stroke Volume Index) 

SVV = verőtérfogat ingadozás (Stroke Volume Variability) 

TAC   = totál antioxidáns kapacitás (Total Antioxidant Capacity) 

TBARS = lipidperoxidációs végtermékek (Thiobarbituric Acid 

Reactive Species) 

TBSA    = égés kiterjedése (Total Burned Surface Area) 

TBVI   = teljes vértérfogat index (Total Blood Volume Index) 

TCA   = triklór-ecetsav (Trichlor Acid) 

TCT   = trombocita 

TRIS  = Trisz-(hidroximetil)-amino-metán 

Tx-A2  = tromboxán A2 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

1. Bevezetés 

 
 Az égés főként a fejletlen országokban előforduló olyan gyakori sérülés, 

melyet elsősorban direkt hőhatás okoz, azonban elektromos trauma, kémiai 

anyagok, sugárzás is előidézheti. Hatására rendszerint enyhe, nyom nélkül 

gyógyuló károsodás jön létre a bőrön, de a légutak, a szájüreg és a nyelőcső 

sérülése is bekövetkezhet. A hőbehatás a bőrt, a bőr alatti kötőszövetet, 

némelykor az inakat károsítja, és csak ritkán sérül az izomzat vagy mélyebben 

fekvő szerv. A sérülés súlyosságát alapvetően két tényező határozza meg: az 

égés mélysége (mely függ a hőmérséklettől és az expozíció időtartamától), 

illetve annak kiterjedése. Ha a sérülés súlyossága elér egy bizonyos kritikus 

értéket, drámai élettani és mechanikus változások sorozata indul el. Ez az érték 

kb. a testfelület 20 %-át (TBSA≥20%) jelenti, melynél a szervezet csaknem 

minden szervére kiterjedő funkciózavar az ún. „égésbetegség” jelentkezik.  Ez 

az állapot speciális intenzív terápiát igényel, mivel nemcsak a termikus 

traumának kitett bőrfelület vagy esetleg az alatta fekvő anatómiai struktúrák 

sérülnek, hanem az egész szervezetet érintő patofiziológiai változások 

alakulnak ki.  

 A lejátszódó patofiziológiai folyamatok közelítően 3 fázisban zajlanak: 
 

1. Reszuszcitációs fázis (sokk) sérüléstől a 36. óra végéig. 

2. Postreszuszcitációs fázis (hypermetabolikus) 2. naptól 7. napig. 

3. Rekonstrukciós fázis (rehabilitációs) sebzárástól a sérülés utáni 1-2 évig. 

 

Nyilván az akut ellátás legfontosabb időszaka az első két fázis, mely a 

sérülést követő első héten zajlik. Az utóbbi évek intenzív terápiájában a kezelés 

eredményét lényegesen meghatározó időszaknak a reszuszcitációs időszakot 

jelölték meg. Ebben a fázisban a vaszkuláris elváltozások következtében a 

folyadék-eltolódások négy alapvető folyamat révén jönnek létre. 

 

1. Intravaszkuláris folyadékvesztés az intersticiumban 

2. Égett szövetek fokozott ozmotikus nyomása 
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3. Biológiai membránkárosodás okozta intersticiumból az intracelluláris 

térbe mozgó folyadék „ shift”. 

4. Hypoproteinémia miatt intravaszkuláris térből való folyadékkiáramlás. 

A fentiek miatt a megfelelő folyadékpótlás alapvető fontosságú a 

nagykiterjedésű égettek szempontjából, mert a hipovolémia és a generalizált 

ödéma jelentős tényezők a betegség súlyosbodása szempontjából.  

A hipovolémia – az általános hatáson túl – az iszkémiás mély másodfokú 

égéseket igen gyorsan teljes vastagságú bőrelhalássá változtatja. 

A generalizált ödéma csökkenti a szöveti O2 tenziót, újabb iszkémiás inzultust 

okozva a már károsodott sejteknek. A nagy szöveti nyomás károsítva a 

véráramlást, további szövetkárosodást idézhet elő, fokozza az infekció 

veszélyét. 

A mellkasfali ödémaképződés növeli a légzési munkát, a felsőlégúti ödéma 

súlyos következményekkel jár. A terápia két alappillére a hipovolémia 

megszüntetése és a generalizált ödéma kivédése a patofizológiai történések 

ismeretében időben elkezdhető. 

 Az égési sérülés erős fájdalommal jár. Felborul a neuroendokrin rendszer 

működése (kontrainzuláris hormonok kerülnek túlsúlyba), aktiválódik a 

hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-tengely, melynek katabolikus 

anyagcsere-állapot a következménye [1]. A szervezet immunszuprimált 

állapotba kerül, az immunglobulin-szintézis csökken (down-reguláció), melynek 

következménye a fertőzésekre való fokozott hajlam [2, 3]. A vesében 

vazokonstrikció alakul ki, a GFR lecsökken, a sérülés kapcsán felszabaduló 

hemoglobin, mioglobin precipitálódhat a tubulusokban, ezért gyakori 

szövődmény az akut veseműködési zavar. Megindulnak a keringő volumen 

helyreállítását célzó adaptív reakciók, fokozódik az ADH- csökken az ANP-

szekréció. A gyomor és bélrendszer területén vazokonstrikció alakul ki, melynek 

hátterében a Tx-A2 felszabadulása áll [4]. Csökken a mezenteriális erek 

keringése, ami miatt károsodik a bél barrier funkciója, mely fokozott baktérium-

és endotoxin-transzlokációhoz vezet. Az immunrendszer aktiválódása miatt 

nagy mennyiségű gyulladásos mediátor szabadul fel. A makrofág- és leukocita- 

aktiváció kiváltó oka lehet a szabadgyökök, az arachidonsav és metabolitjai 
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termelődésének, melyek a korai ödémaképződés folyamatában, a citokin 

produkcióban (TNF-α, IL-1, -2, -6) is szerepet játszanak.  A felszabaduló 

metabolitok jelentős szerepet játszanak mind a seb körül kialakuló lokális, mind 

a szisztémás gyulladásos reakcióban [5]. A citokinek közül az IL-6 amellett, 

hogy részt vesz a gyulladásos válasz kialakításában, prognosztikai 

jelentőséggel bír, mivel értéke jó korrelációt mutat az égési sérülés 

súlyosságával, így a túléléssel is [6, 7].  A sérülés után szinte azonnal fokozódik 

a kapillárispermeábilitás, vazodilatáció lép fel, melyben a hisztaminnak, 

szerotoninnak, bradikininnek, prosztaglandinoknak, leukotriéneknek, a 

proinflammatorikus citokineknek és a szabadgyököknek van szerepe. Az 

érpermeábilitás fokozódása folyadék- és fehérje-vesztést eredményez az 

intersticiális térbe. E mechanizmus alapján 20%-ot meghaladó égés generalizált 

ödémaképződéssel és jelentős következményes hipovolémiával jár együtt.  
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1. 1. Az ödémaképződés 

1. 1. 1. Az ödémaképződés mechanizmusa 

 Ernest Starling 1896-ban publikálta elméletét, melyben a kapillárisból az 

IS felé irányuló folyadék-áramlást befolyásoló tényezőket ismertette. Az 

ödémaképződését mind a fizikai erőknek, mind a kapilláris és az IS 

szerkezetében bekövetkező változásoknak tulajdoníthatjuk: A kapillárisok 

részéről a hidrosztatikus illetve a kolloid ozmotikus nyomás a szabályozó 

tényező, az IS részéről szintén a hidrosztatikus és ozmotikus nyomás játszik 

szerepet. A nyomásértékeket és az erők egymásra hatását az 1. ábra 

szemlélteti.  

 

1. ábra: Az ödémaképződésében szerepet játszó fizikai faktorok 
Kapilláris nyomás: a kapillárisokban uralkodó hidrosztatikai nyomás. Fehérjék 

ozmotikus nyomása: a fehérjék által létrehozott onkotikus nyomás.. szöveti 
nyomás: a szövetek hidrosztatikai nyomása. Intersticiális folyadék: az 

intersticiumban levő folyadék.  
Demling RH. The burn edema process: Current concepts. J. Burn Care Rehab. 

2005; 26: 207-27. 
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Ideális esetben az ellentétesen ható erők között egyensúlyi állapot áll 

fenn, a folyadékkilépés az intersticiális térbe minimális, melyet a nyirokrendszer 

szállít el. Amennyiben az erők közötti egyensúly felbomlik, az IS-ban folyadék 

szaporodik fel és kialakul az ödéma. 

A Starling egyenlet újabb változata figyelembe veszi a fizika erőket, a 

kapillárisok fehérjére vonatkoztatott permeábilitását, valamint az intersticiális 

compliance értékét, mely szerint: 

Q  =  Kf  (Pcap – Pi)  +  σ  (πp – πi) 
 

Az összefüggésben: Q a folyadék filtrációs rátája, Kf a folyadék filtrációs 
együtthatója (mely a kapilláris ágy felszínével és a hidraulikus 
vezetőképességgel arányos), Pcap a kapilláris- míg a Pi az IS hidrosztatikai 
nyomása (Hgmm-ben). σ a refleksziós koefficiens (a kapillárisok 
permeábilitására utaló tényező), πp a plazma-, πi az IS onkotikus nyomása 
(Hgmm-ben) .  
 

1. 1. 2. Az égési ödémaképződésére ható tényezők 

A Starling egyenlet igaz égett betegek esetében is, de bizonyos faktorok 

jelentősége megnő.  

Interstíciális compliance: A compliance az a nyomás, mely ahhoz 

szükséges, hogy egységnyi térfogatú változás létrejöjjön a folyadéktérben. Az 

intersticiális tér komplex felépítésű struktúra, melyet makromolekulák és a 

mátrix állomány alkotnak. Az IS összetartásában fontos szerephez jutnak a 

különböző kollagének, a hialuronsav valamint a proteoglikánok. Égési sérülés 

során szerkezeti struktúrájukat alkotó mechanikai-, kémiai- és ionos kötéseik 

felbomlanak, ezáltal funkciójukat vesztik, nem tudják tovább megakadályozni a 

mátrixállomány duzzadását. Az IS compliance növekedése döntő jelentőségű 

az égési ödémaképződésének mechanizmusában [8].  

Az IS onkotikus nyomásának meghatározásában leginkább a hialuronsav 

molekuláknak van szerepük. Az égés során ezek fragmentálódnak, az 

ozmotikus nyomás nőni fog, szívóerő képződik, mely szintén az ödéma- 

képződés irányába hat [8]. 
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1. 1. 3. Ödémaképződés mély és felületes égésben 

A mély és felületes égés estén az ödémaképződés kinetikája és annak fő 

hajtóereje lényegesen különbözik egymástól. Felületes égés esetén a bőr 

keringése és a nyirokkeringés is megtartott, így az ödémaképződés fő 

hajtóerejét a kapilláris membrán áteresztőképességének fokozódása okozza. A 

nyirokkeringés fokozódása nem tud lépést tartani az extravazáció mértékével. 

Ezért felületes égés esetén az ödémaképződés gyors, csúcsát 12-18 órával a 

sérülés után éri el, a sérülést követő 6. órában a maximális ödéma kb. 94%-a 

jelen van. A 24. órától megkezdődik a felszívódás és a megtartott 

nyirokkeringés révén kb. 4 nap alatt felszívódik [8-9]. Mély égés esetén a bőr 

keringése és a nyirokkeringés egyaránt sérül. Az ödémaképződés fő hajtóerejét 

a hyaluronsav fragmentálódásából eredő ozmotikus hatás képezi. Az ödéma is 

mélyebben az epidermis és dermis között helyezkedik el. A csúcs ödéma 

később, a sérülést követő 18. órában vagy azután alakul ki, az egész kinetika 

lassúbb. Bár felszívódása a sérülést követő 24. órában megkezdődik, egy héttel 

a sérülést követően a keletkezett ödéma mintegy 25%-a még jelen van [10].  

 

1. 1. 4. Az égési ödéma mérésére használt módszerek  

Az égési ödéma kutatásában és kezelésében az egyik legnagyobb 

gondot az jelenti, hogy az ödéma mennyiségének és minőségének vizsgálata 

ma még metodikai hiányok miatt nem képezi részét a rutin klinikai eljárásoknak. 

Az égési ödéma mértékére ma még nagyon gyakran a következményes 

hipovolémia és az ennek pótlásához szükséges folyadék mennyiségéből 

következtetünk [11]. A megfelelő humán eljárások hiánya miatt az égési ödémát 

általában állatkísérletekben vizsgálják.  

Nyirokáramlás és a nyirok fehérje tartalmának meghatározása a 

folyadék-filtrációsráta mérésének és a kapilláris-permeabilítás vizsgálatának 

leggyakoribb módszere [12-14]. Mivel a nyirok az intersticiális folyadékból 

származik, az égés során keletkező mediátorok nagy koncentrációt érhetnek el 

és az ödémaképződésben betöltött etiológiai szerepük is vizsgálható [15]. E 

módszer mély égés esetén megbízhatatlanná válik.  
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Szövetbiopszia az ödéma mértékének meghatározására gyakran 

használt módszer. A kivett szövetmintát kiszárítják, és a nedves és száraz súly 

közötti különbség adja a szövet víztartalmát. Invazív volta miatt a klinikai 

gyakorlatban nem használható. Állatkísérletekben is nagyon megnehezíti a 

használatát az a tény, hogy a mintavétel igen nagy precizitást igényel, 

egyébként teljesen hibás eredmények adódnak [16-18].  

Izotópos technikákkal is vizsgálható az égési ödéma. Radioaktív jóddal 

megjelölt albumin beadásával vizsgálható a kapilláris permeábilítás [10]. A foton 

scan-technika alkalmazásáról Demling és munkatársai számoltak be először 

[18]. E technika az egyes szövetek összetevőit a foton-áteresztőképesség 

alapján határozza meg és elfogadott eljárás, például a csont ásványi anyag 

tartalmának meghatározására. I125 és Am241 izotópot használnak az eljárás 

során. A foton energiája többek között függ a szövetek karakterisztikájától, 

melyen áthalad [19, 20]. Az egyes összetevők, ásványi anyag, zsír, víz, fehérje 

foton-elnyelőképességének különböző volta miatt lehetséges az összetevők 

minőségi és mennyiségi meghatározására. A módszer non-invazív volta miatt a 

klinikai gyakorlatban is helyet kaphatna, azonban abszolút értékek 

meghatározására nem alkalmas, csak a változásokat követi nyomon, vagyis 

egy alapérték felvétele szükséges. Így az ödéma mértéke nem határozható 

meg, csak a változás iránya vizsgálható, mivel a betegek beérkezéskor már 

ödémásak, szerencsés esetben folyadékhiányuk rendezése is megkezdődött.  

A pletizmográfiát a test egyes részeiben bekövetkező folyadékváltozások 

kimutatására használják. Számos szerző használta a végtagokon megjelenő 

égési ödéma vizsgálatára. Bár az eljárás a teljes volumen vonatkozásában 

nagyon szenzitív, nem tesz különbséget a keringő vérvolumen és ödéma között 

[21].   

A folyadékigényt számos tanulmány használta az égési ödéma 

mértékének meghatározására, a folyadék egyenleg egyszerű testsúlyméréssel 

megállapítható. Amint az a későbbiekben azonban kiderül, a folyadékpótlás és 

az ödémaképződés mértéke nem feltétlenül esik egybe, így e paraméter az 

égési ödémaképződésének csak nagyon durva becslésére használható. 

 



 14

 1. 2. A hipovolémia kezelésére használt klinikai végpontok 
Az égésbetegség korai terápiájában kiemelt fontossággal bír az adekvát 

folyadékpótlás [22] azaz a keringő volumen pótlása, a keringés stabilizálása, 

ezáltal a kialakuló sokk megelőzése, illetve kezelése, ha az már kialakult. 

Annak ellenére, hogy a folyadékpótlás során a beadott folyadék az ödéma 

mértékét megnövelheti, a folyadékpótlás az egyik legfontosabb eszközünk a 

keringés stabilizálásában [23]. A folyadék infundálás célja a DO2 javítása 

anélkül, hogy az intersticiális ödémaképződését fokoznánk [24].  
 

1. 2. 1. Empirikus folyadékpótló sémák 
Jelenleg is kiterjedten használtak az empirikus tapasztalatokon alapuló 

folyadékpótló sémák (I. táblázat), melyek többsége az égett felület kiterjedése, 

a testsúly, esetleg a kettő kombinációja alapján számolja ki a beviendő folyadék 

mennyiségét. Az elmúlt években végzett kutatások alapján világossá vált, hogy 

ezek a sémák gyakran inadekvát folyadékpótlást eredményeznek [25-27]. 
 

Első 24 óra 2. nap Séma Krisztalloid Kolloid Krisztalloid Kolloid 

Evans 
1 ml ttkg-1 TBSA-1 + 

2000 ml 5% glükóz 

1 ml ttkg-1 

TBSA-1 

0,5 ml ttkg-1 TBSA-1

+ 2000 ml 5% 

glükóz 

0,5 ml ttkg-1 

TBSA-1 

Parkland 4 ml ttkg-1 TBSA-1 - - 

Számított 

plazmavolumen 

20 - 60%-a 

Brooke 1,5 ml ttkg-1 TBSA-1 
0,5 ml ttkg-1 

TBSA-1 

0,75 ml ttkg-1 

TBSA-1 

0,25 ml ttkg-1 

TBSA-1 

Módosított 
Brooke 

2 ml ttkg-1 TBSA-1 - - 
0,3 - 0,5 ml ttkg-1 

TBSA-1 
 

 

I. táblázat: A folyadékpótlás során leggyakrabban alkalmazott sémák 
összefoglaló táblázata 

 
A legáltalánosabban elfogadott séma a folyadék pótlására a Parkland-

formula, mely azonban az esetek mintegy 45-63%-ában alulbecsüli a 

szükséges folyadékigényt [25, 28-30]. Ennek oka, hogy az égési traumát 

elszenvedett betegek nem egyformán reagálnak a sérülésre, így a 
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folyadékszükségletük nem határozható meg biztonsággal egy adott séma 

alapján, hiszen számtalan faktor befolyásolja azt. A légúti sérülés, az 

elektromos égés, a megkésett folyadékpótlás mind-mind növeli a 

folyadékigényt, ezért e faktorokat is figyelembe kell(ene) venni a 

folyadékterápia megtervezésénél [31, 32], melyre egy adott séma választása 

esetén nincs lehetőségünk. Gyermekek folyadékigénye is szintén magasabb a 

testtömegükre vonatkoztatott relatíve nagyobb testfelületük miatt.  
 

1. 2. 2. Hagyományos (non-invazív) végpontok  

E paraméterek előnye, hogy használatuk egyszerű, invazív beavatkozást 

nem igényelnek, információ tartalmuk azonban korlátozott.  

Az óradiurézis a leggyakrabban használt végpont. Szoros korrelációt 

mutat a vese perfúziójával, így érzékenyen jelezheti a csökkenő cardiac 

outputot, illetve a kialakuló sokk állapotot. Célértéke az Amerika Égési 

Társaság protokollja alapján ≥ 0,5 ml h-1 kg-1 [31]. Alkalmazzák még a 30 - 50 

ml h-1 értéket is [33, 34] Egyes gyógyszerek, hiperozmoláris oldatok hamisan 

megemelhetik az óradiurézis értékét. Emiatt csak a csökkent vizeletkiválasztás 

hordoz magában klinikailag értékes információt, hiszen a megfelelő érték nem 

feltétlenül jelzi az intakt vesekeringést [35]. 

Egyéb non-invazív végpontok kis kiterjedésű, az életet nem 

veszélyeztető égési sérülés esetén alkalmasak lehetnek a folyadékpótlás 

vezérlésére. Súlyos égési sérülés esetén, amennyiben ezeket a végpontokat 

vették figyelembe, gyakrabban alakult ki SIRS, MOF, mivel az okkult 

hipoperfúziót nem vették észre időben, ezért nem is kezelték. A végpontok egy 

része pedig még nem került be a rutin klinikai használatba. A lehetséges 

végpontokat a II. táblázat foglalja össze. 
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Végpont Célérték Meghatározása Klinikai értéke 

Bázisdeficit ± 3 mmol/L Artériás vérgáz 

ARDS és MODS 

előrejelzése, a szervezet 

metabolikus státuszáról ad 

felvilágosítást. 

Laktát 

(piruvát) 
< 2 mmol/L 

Centrális vénából 

származó 

vérminta 

Magasabb értékei és a 

mortalitás között kapcsolat 

figyelhető meg. 

Gyomor 

tonometria 

pHi ≥ 7,32 

Pi-aCO2 < 10 torr 

Speciális NG-

szonda 

A magas PCO2 gap korrelál 

a mortalitással. 

Transz- és 

szubkután szöveti 

oxigenizáció 

PtcO2:FiO2 arány > 

200 PtcO2:PtcCO2 > 

3 

PtcO2 > 150 torr 

Speciális 

elektródok 

A technika nehezen 

alkalmazható, de korreláció 

figyelhető meg a MODS-al 

és a halálozással. 

Optikai módszerrel 

meghatározott 

szöveti 

oxigenizáció 

Referenciatartományt 

még nem határoztak 

meg. 

NIRS, OPS, MRS 

Kifejlesztés alatt áll 

minimális klinikai 

tapasztalatokkal. 

 
II. táblázat: A folyadékpótlás lehetséges speciális végpontjai 

ARDS: felnőtt típusú légzési elégtelenség. MODS: multiple organ dysfunction 
score. PCO2: az artériás vér széndioxid nyomása. NG: nasogastrikus. ITBVI: 

intratorakális vér volumen index. CI: cardiac index. NIRS: near-infrared 
spectroscopy. OPS: orthogonal polarization spectral imaging. MRS: magnetic 

resonance spectroscopy. 
Karla S. Ahrns, BSN, RN, CCRP. Trend sin burn resuscitation: shifting the focus 

from fluids to adequate endpoint monitoring, edema control, and adjuvant 
therapies.  Crit. Care Nurs Clin. N Am 2004; 16:  75-98. - alapján 

 
1. 2. 3. Invazív végpontok  

CVP az egyik legegyszerűbb módszer a klinikai gyakorlatban. 

Vitathatatlan előnye, hogy folyamatosan és egyszerűen mérhető, de égett 

betegek esetében nem korrelál a keringő folyadék mennyiségével, sokkal 

inkább az intraabdominális nyomással. Ezért az intraabdominális kompartment 

szindróma felismerésében van jelentősége, az égett beteg folyadék- 

terápiájának vezetésére alkalmatlan [36].  
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A Schwan-Ganz-katéter [37] használata jelenleg visszaszorulóban van, 

mivel behelyezése körülményes, a behelyezett kanül pedig infekció forrásként 

szerepelhet. A folyadékterápia végpontjaként kezdetben a CI-t, illetve a 

pulmonális éknyomást használták. Martyn és munkatársai már 1981-ben 

volumetriás végpontot kerestek és meghatározták a RVEDV-t és a RVEF-t. 

Vizsgálatuk során a CI a legjobb korrelációt a RVEDV-el mutatta. A pulmonális 

artériás középnyomás, az éknyomás, a jobb kamrai végdiasztolés nyomás és 

az óradiurézis csak nagyon gyenge kapcsolatot mutatott a CI-el. Az RVEDV 

értékét kevéssé befolyásolta az érzékelő esetleges pozícionálási hibája, a légúti 

nyomások alakulása vagy a kamra tágulékonyságának (compliance) 

megváltozása. A RVEF-el együtt az inotrop igény érzékeny paramétere [38]. 

Kalntscher és munkatársai vizsgálták azon hemodinamikai paramétereket, 

melyek mind Schwan-Ganz-katéterrel mind PiCCO monitorral mérhetők és jó 

egyezést találtak a CI, SVR és SVI vonatkozásában. Csak 5,5 l m-2 feletti CI 

esetén volt jelentős különbség a két módszer között. A vizsgálat során 130 

szimultán mérést végeztek. Az alacsonyabb költségek és kisebb komplikációs 

ráta miatt e módszer használatát javasolják [39].   

A transzpulmonális termodiluciós technikának két módszere ismert, a 

kettős diluciós technika (Cold), és az egyszeres hígulásos technika (PiCCO). A 

két módszer között lényeges különbség a tüdővíz meghatározásában van, 

mivel az első méri, míg a második számítja azt. E módszerek előnye a Schwan-

Ganz-katéterrel szemben, hogy nem igényelnek plusz katétert, a mérés a 

súlyos állapotú betegeknél egyébként is nélkülözhetetlen artériás és centrális 

vénás katéter segítségével történik.  

Martyn és munkatársainak vizsgálatai rámutattak, hogy a RVEDVI égett 

betegek esetében jól korrelál a CI-vel [37]. Majdnem kétszer olyan erős 

közöttük a kapcsolat, mint a CI és a CVP valamint a PAOP között, tehát a 

RVEDVI jó korrelációt mutat a preload értékével égett betegekben. Holm és 

munkatársai vetették fel először az ITBVI-t, mint lehetséges paramétert az 

adekvát folyadékterápia monitorizálására [40]. Az ITBVI a preload egyik 

legmegbízhatóbb klinikai mutatójának látszik [41], szemben a CVP-vel vagy a 

PAOP-vel, melyek nem alkalmasak a preload követésére [42].  



 18

A TBVI is egy lehetséges végpont lehet [36], azonban e paraméter 

használatát nehezíti az a tény, hogy mérése idocyanin zöld adását igényli, és 

ezért nem lehet olyan gyakran mérni, mint az ITBVI-t.  

Az ScvO2 irodalmi adatok alapján jó korrelációt mutat a SvO2-vel [43, 44], 

ami az artéria pulmonálisba vezetett eszköz (Schwan-Ganz-katéter) 

segítségével mérhető. Sokk állapotban a két érték változása nem minden 

esetben volt azonos nagyságú, a változás iránya azonban minden esetben 

azonos volt. Bár e paramétert kiterjedten használják például szeptikus betegek 

korai célirányos kezelésében [45] égett betegek folyadékpótlásának 

vezetésében azonban nem terjedt el. 

 
1. 3. A szabadgyökök  
 
1. 3. 1. Szabadgyökök jellemzése, szerepük a különböző kórállapotokban 
Az elmúlt időszakban számos kórképben (hipoxiás állapotok, iszkémia-

reperfúziós szindrómák, akut- és krónikus gyulladások, mérgezések, égés, uv- 

és rádioaktív sugárzás okozta károsodások, tumoros betegségek) igazolták a 

szabadgyökös reakciók patológiás szerepét. A molekuláris oxigénből keletkező 

szabadgyökök redukált oxigénszármazékok, melyek egy vagy több párosítatlan 

spinű elektront tartalmaznak külső elektronhéjukon, ezért igen nagy 

reakcióképességgel rendelkeznek. Legfontosabb képviselőik: O²¯ (szuperoxid 

anion), OH˙ (hidroxilgyök), singlet oxigén és reaktivitását tekintve még ide 

sorolható a H2O2 is. Az aerob metabolizmus során oxigén szabadgyökök 

folyamatosan képződnek, és jelenlétük elengedhetetlen számos enzim 

működéséhez és különböző mediátorok felszabadulásához. Az úgynevezett 

patológiás szabadgyökös reakciók során azonban a reaktív gyökök száma 

megsokszorozódik, és a közömbösítésükhöz rendelkezésre álló endogén 

antioxidáns védőrendszer kapacitása már nem elegendő [46]. Ezt az állapotot 

gyakran súlyosbítja, hogy a fehérjetermészetű antioxidáns enzimek (SOD, 

kataláz, glutathion-peroxidáz) is károsodhatnak, amelyek a makromolekulák 

károsodásához vezethetnek. A fokozott gyöktermelés, és az antioxidáns 

mechanizmusok elégtelen működése következtében súlyos károsodásokat 
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okozó állapot, az „oxidatív stressz” alakulhat ki. Az oxigén szabad gyökök 

szerepe számos betegség patogenezisében mint oki tényező, vagy mint a 

betegség progressziójáért felelős faktor kimutatott. A mai ismereteink szerint 

legfontosabb szabadgyökös betegségek az iszkémiás reperfúziós károsodások, 

kardiovaszkuláris kórképek, diabetes, hemorrágiás sokk, atherosclerosis, 

hipertenzió [47-51]. Igazolták a szabadgyökök kóroki szerepét alkoholos 

májbetegségben, krónikus C hepatitisben [52] illetve pulmonális embóliában 

[53]. A sebészi inzultus is kiválthat oxidatív stresszreakciót [54]. Kóroki 

tényezőként szerepelnek a polytraumát követő patofiziológiai folyamatok 

kialakulásában [55], valamint az égési traumát szenvedett betegek 

szervezetében fellépő gyulladásos válaszban is jelentős szerepet játszanak.  

 

 
 

2. Ábra: Az oxidativ egyensúly és felborulásának következménye a 
szervezetben. 

 

Rőth E, Hejjel L : Oxygen free radicals in heart disease. In: Cardiac Drug 
Development Guide. Ed. M. K. Pugsley. Humana Press Inc. Totowa NJ. 2003: 47-66. 
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1. 3. 2. Szabadgyökök keletkezése 
 A szabadgyökök többféle módon keletkeznek a szervezetben. E 

folyamatok egy része fiziológiás körülmények között is jelen van, míg mások 

csak kóros körülmények között aktiválódnak.  

A szabadgyökök egyik fiziológiás forrása a mitokondriális elektron 

transzport rendszer. A citokróm oxidáz (Komplex IV) enzim rendszerben az O2 

közvetlen négyelektronos redukción átesve vízzé alakul. Mindemellett e 

redukció azonban nem tökéletes és az O2 egy elektronos redukciója szuperoxid 

O2
- anion keletkezéséhez vezet, melynek spontán, illetve enzimatikus 

dizmutációja során H2O2 keletkezik. A sejtekben található H2O2 legfőbb forrása 

a mitokondriális elektron transzport lánc [56]. A H2O2 katalitikus bomlásából OH- 

keletkezhet. 

Peroxiszómális β oxidáció a szabadgyökök zsírsavakból való 

képződésének lehetséges útja, mely során H2O2 keletkezik melléktermékként. A 

cytochrome p-450 enzim képes az O2–t O2
--dá redukálni. E folyamat mértéke 

normális körülmények között nem ismert, patológiás körülmények között 

szerepe lehet az oxidatív stressz kialakulásában [57-58].  

Az oxidatív robbanás: A ROS gyulladás hatására bekövetkező 

nagymértékű képződését hívjuk oxidatív robbanásnak, mely a szervezet 

védekező működéséhez szükséges, azonban a gyökök expanzív termelődése 

súlyos szövetkárosodáshoz vezethet. A leukociták a szervezetet érő támadásra 

egy sor ROS termelésével válaszolnak (O2
-, H2O2, OH.) [59-61]. A leukociták 

képesek szabadgyökök felhasználásával hypoklórsav képzésére, majd ezt 

felhasználva OH. gyököt képeznek. A folyamat a következő: A NADPH oxidáz 

hatására NADP + 2H+ keletkezik, melynek mellékterméke a O2
-. A korábban 

említett módon spontán vagy enzimatikus úton O2
-ből H2O2 keletkezik. A 

sejtekben jelenlevő mieloperoxidáz enzim klorid ion jelenlétében létrehozza 

hypoklórsavat.  

H2O2 + Cl- → HOCl + OH- 

A keletkező hypoklórsav reakcióba léphet a szuperoxid anionnal, 

HOCl + O2
-→ OH. + Cl- + O2 
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Illetve kétértékű vas jelenlétében is keletkezhet hydroxyl gyök. 

HOCl + Fe2+ → OH. + Cl- + Fe3+ 

 

A nitrogén monoxid szintetáz enzim az L-arginint L-citrullinná oxidálja. E 

reakció során NO szabadul fel. Ezen enzimnek 3 formája ismeretes. A 

neuronalis és endoteliális forma a fiziológiás NO termelésben játszik szerepet. 

Az indukálható forma hatására gyulladásos reakciók során nagy mennyiségű 

NO szabadul fel, mely reakcióba léphet az O2
--kel és így a rendkívül agresszív 

peroxinitrit keletkezik , 

O2
- + NO → ONOO- + H+  ↔ ONOOH ↔ [HO + NO2] → NO3

- + H+ 

mely szerepet játszik a cyklooxigenáz aktivációban, emellett szignál 

molekulaként is ismeretes, a mitokondriális membrán depolarizációját okozza 

és felelős az oxidatív foszforiláció és ATP szintézis szétkapcsolásáért [62].  

 
1. 3. 3. Szabadgyökök feltételezett szerepe az égésbetegség és égési 
ödéma kialakulásában 
Az égésbetegség során felszaporodó ROS-ek egyik fontos célpontját a 

többszörösen telitetlen zsírsavakban gazdag sejtmembrán képezi. A lipid 

peroxidáció az égés során fellépő legveszélyesebb patológiás reakciók közé 

tartozik [63, 64]. A lipid peroxidáció következménye a sejtmembrán 

tulajdonságainak megváltozása és ezáltal jelentősen károsodhat a különböző 

membránhoz kötött fehérjék funkciója is [65]. A lipidperoxidáció erőssége és az 

égéshez kapcsolódó szervelégtelenség és sokk kialakulása között szoros 

kapcsolat figyelhető meg [66-67].  Az égés hatására az intarvaszkuláris neutrofil 

sejtek gyöktermelése fokozódik és a keletkező ROS oxidálják a sejtek 

foszfolipid membránját. Az oxidatív mechanizmus patogenetikus szerepét 

mutatja az a tény, hogy a lipidperoxidáció végtermékei kimutathatók az égés 

által érintett szövetekben, az ödémafolyadékban és a nyirokban is. A 

szabadgyökök felszaporodása az égésbetegség korai fázisában a profúz 

ödémaképződéssel párhuzamosan megfigyelhető [68, 69].  

A szabadgyökök kétféle mechanizmus útján vesznek részt az égési 

ödémaképződésében. Egyrészt a fent leírt mechanizmus révén károsítják a 
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sejtmembránt és fokozzák annak áteresztőképességét, ugyanis az égett 

területen a kapillárisok gyakorlatilag szabadon átjárhatóvá válnak az albumin 

számára a sérülést követő első 24 órában. Másrészt a szabadgyökök károsítják  

a hyaluronsavat, a kollagént és egyéb a matrix állományt alkotó elemeket  [70-

71].  E folyamatok az intersticiális tér compliance-nek növelése és a keletkező 

vegyületek ozmotikus aktivitásán keresztül hozzájárulnak az égési ödéma 

kialakulásához. Az oxidatív reakciók ödémaképződésben betöltött szerepét 

mutatja az a tény, hogy kísérletes körülmények között allopurinollal [72, 73],  

vagy egyéb antioxidáns vegyülettel történő előkezelés jelentősen csökkentette 

az égést követő ödémát. C-vitamin alkalmazása 60 mg kg-1 h-1 dózisban 6 

órával az égést követően jelentősen csökkentette az égési ödémaképződését 

[74]. Különösen nagy érdeklődésre tarthat számot az a tény, hogy a C-vitamin 

terápia mély égés esetén szignifikánsan csökkentette az intersticiális tér szívó 

hatását és ezáltal az ödémaképződést.  Más tanulmányok is igazolták [75, 76] 

az antioxidáns terápia kedvező hatását a kapilláris permeábilításra. Mindezen 

eredmények azonban állatkísérletes adatokon alapulnak a klinikai tanulmányok 

száma elenyésző. 

 
1. 3. 4. Az antioxidans rendszer, a szabadgyökök okozta károsodások 
kezelésének lehetőségei égett betegekben 
A ROS hatásainak kivédésében az antioxidáns rendszer játszik fontos szerepet. 

Az antioxidáns védelmi rendszer tagjai a szuperoxid dizmutáz, a kataláz és a 

glutathion reduktáz/peroxidáz enzimek. A SOD az O2
--t kevésbé toxikus H2O2-

dá alakítja, a kataláz a H2O2 és a szerves peroxidok semlegesítésében játszik 

alapvető szerepet. A SOD a KAT és GR/GPX rendszer védi a szervezetet a 

szabadgyökök hatásától, szérumszintje megemelkedik a szabadgyökök okozta 

károsodások első fázisában, illetve fokozott lipidperoxidáció során [77].  

 A nem enzimatikus védelmi rendszer jelentős részét a plazma szulfhidril 

csoportjai képezik. A nem fehérjéhez kötött csoportok nagy részét a redukált 

glutathion tartalmazza, mely fontos szerepet játszik a ROS megkötésében. 

Normális körülmények között a sejtekben a redukált és oxidált glutathion aránya 

magas, a glutathion reduktáz nagymennyiségű redukált glutathiont képez mely, 
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képes a ROS megkötésére [78-79]. Az égés után fellépő szöveti hypoxia 

hatására csökken az intracelluláris GSH szintje, mely csökkenés hátterében a 

szabadgyökök hatására fellépő nagymértékű GSH felhasználás állhat [80, 81].  

A SOD aktivitása rendszerint csökken égés után az aktivált SOD 

elhasználódása miatt [82-83]. Experimentális és klinikai adatok alapján az 

exogén SOD terápia hatásos volt a ROS okozta károsodások kivédésében [63, 

85, 86].  SOD derivátumok adagolása 1 mg/kg dózisban, patkányokban enyhén 

csökkentette a lipid-peroxidációs végtermékek szintjét a szérumban, tüdőben és 

a vesében az égésbetegség korai szakaszában [85]. Természetesen egyéb 

antioxidáns vegyületek is felkeltették a kutatók és klinikusok érdeklődését. 

Állatkísérletekben antioxidánsok alkalmazásával csökkenteni lehetett az égési 

ödéma mértékét, és a ROS okozta szöveti károsodást [87, 88]. Antioxidáns 

terápiára eddig a desferroxamint (15 mg kg-1 nap-1), allopurinolt (50 mg kg-1 

nap-1), NAC-t (1 mg kg-1 nap-1) és a SOD-ot (10000 U kg-1 6h-1) használták. 

Ezek közül a NAC a legtöbbet vizsgált vegyület a glutathion ismert prekurzora. 

Állatkísérlettekben az intravénásan beadott NAC ROS kötő képessége 

következtében csökkentette az iszkémia-reperfúziós károsodás mértékét [89], 

emellett csökkentette a gyulladásos citokinek szintjét, az adhéziós molekulák 

expresszióját és gátolta az NF-κB aktivitását [90, 91]. Állatkísérletben az is 

bizonyítást nyert, hogy NAC égési sérülést 15 perccel megelőző, majd az égést 

követő második órában 150 mg kg-1 dózisban történő alkalmazása 

szignifikánsan emeli a keringő GSH szintjét, csökkenti a malondialdehid 

szérumszintjét és a mieloperoxidáz aktivitását, valamint minimalizálja a 

bakteriális transzlokációt [92]. 

Humán vizsgálatokban égést követően csökkent C- és A-vitamin, 

valamint szelénium szintet találtak az emelkedett lipidperoxidációs végtermékek 

mellett [93]. Az antioxidáns kezelés C-vitamin, GSH, NAC hatására a szervezet 

megőrzi az oxidatív károsodással szembeni védekezőképességét és csökken a 

szövetkárosodás [94, 95]. Jelen ismereteink szerint C-vitamin (0,5-14,2 mg kg-1 

nap-1) valamint E vitamin (1200 IU nap-1) történő adagolása hasznos a súlyosan 

égett beteg számára. Állatkísérletekben ennél nagyobb dózisban is 

alkalmazták, például C-vitamin (66 mg kg-1) bólust követő (33 mg kg-1 h-1) 



 24

infúziós adagolásával patkányokban jelentősen csökkenteni lehetett az égési 

ödéma mértékét [96]. A C-vitaminnak önmagában egyébként nincs antioxidáns 

hatása a vegyület a GPX visszaredukálódásához szükséges. 

Bár az eddig leírtakból látható, hogy az antioxidáns terápia az égés- 

betegség kutatásának szerves részét képezi, azonban nem született ezidáig 

konszenzus arra nézve, hogy mely antioxidáns vegyületeket, és milyen 

dózisban használjunk. Emellett kevés a humán adat, a rendelkezésre álló 

adatok nagy része állatkísérletekből származik. 
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2. Célkitűzések 

A bevezetőben leírtak alapján nagyon sok folyadékpótlási stratégia 

létezik, ami azt is mutatja, hogy egyelőre nem sikerült megtalálni az ideális 

módszert. A sémák nem individualizálhatók, ismertek olyan faktorok (légúti 

égés, nagyfeszültségű elektromos égés, vagy a késve elkezdett 

folyadékpótlás), melyek megnövelik az égett betegek folyadékigényét. 

Ugyanakkor számtalan faktor folyadékigényre gyakorolt hatása még nem 

tisztázott az égési traumát elszenvedett betegek esetében. Az sem ismert, hogy 

a jelenleg legáltalánosabban használt óradiurézis illetve invazív végpontok 

alapján vezetett folyadékpótlás közül melyik a hatékonyabb. 

   Az oxidatív stressz a SIRS-en keresztül, de önmagában is hozzájárul az 

érpermeábilítás fokozásához, illetve ozmotikusan aktív molekulák létrejöttéhez, 

melyek az égési ödémaképződésében fontos szerepet játszanak. Ismert 

továbbá, hogy az iszkémia-reperfúzió az oxidatív stressz egyik kiváltó oka lehet. 

Nem ismert azonban, hogy milyen viszonyban áll a trauma súlyossága és a 

kiváltott stresszreakció egymással, továbbá az sem, hogy az eltérő 

folyadékpótlási sémák különböző iszkémia-reperfúziós károsodásokat okozva 

befolyásolják-e a fellépő oxidatív stressz mértékét. 

 Az előbb leírtak tükrében, az alábbi célkitűzésekben megfogalmazott 

vizsgálatok elvégzését terveztük. 

 

1. Az égésbetegség után fellépő hipovolémia kezelése történhet sémák alapján. 

A leggyakrabban használt PF az esetek mintegy 45-63%-ában alulbecsüli a 

szükséges folyadék mennyiségét. Retrospektív tanulmányunkban arra a 

kérdésre kerestük a választ, hogy az ismert és korábban felsorolt faktorokon 

kívül mely tényezők befolyásolják az égett beteg folyadékigényét, és hogyan 

lehet a PF-t pontosabbá tenni. 

 

2. Célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy az invazív végpont (ITBVI) alapján 

végzett folyadékpótlás jobb eredménnyel jár-e, mint a hagyományos óradiurézis 

alapján vezetett.  
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3. A ScvO2 korai normalizálása szeptikus betegek esetében javította a túlélést. 

Ezért vizsgálni kívántuk, hogy a fenti paraméter korábbi normalizálása 

valamelyik folyadékpótlási módszer segítségével, javítja-e a MODS értékét a 

sérülést követő napokban, vagyis az égett betegek profitálhatnak-e egy a 

szepszishez hasonló korai célirányos terápiából. 

 

4. Az irodalomban alig van adat az oxidatív stressz és az égés kiterjedése 

közötti összefüggésről. Ezért vizsgálni kívántuk az égés kiterjedése és a 

sérülés kiváltotta oxidatív stressz közötti korrelációt, valamint az oxidatív 

stressz markerek szintjének változását a sérülést követő időszakban. 

 

5. Az iszkémia-reperfúzió a szabadgyökök keletkezésének egyik ismert oka. A 

hipovolémiát követően a keringés helyreállása után szerepet játszik 

égésbetegségben is. Vizsgáltuk, hogy egy az igényhez jobban adaptált 

folyadékpótlási séma (ITBVI-vezérelt) hogyan befolyásolja a szervezet oxidatív 

stressz státuszát. 
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3. Vizsgálatok   

 
3. 1. Az égett betegek folyadékigényét befolyásoló faktorok vizsgálata a 

sérülés utáni első 24 órában 
 

3. 1. 1 Bevezetés és célkitűzés:  
Számos faktor folyadékigényre gyakorolt hatása ismert (lásd 

célkitűzések), vannak azonban olyan faktorok, melyek szerepét eddig nem 

vizsgálták. Ilyen faktor lehet a BMI, melynek magas értéke a test relatív 

zsírtartalmának növekedését jelzi, és a kor, melynek előrehaladtával a szervezet 

relatív víztartalma csökken. A folyadékigényre befolyást gyakorolhat a TBSA 

nagysága is, mivel 20%-os égési sérülés esetén már generalizált 

ödémaképződéssel is számolnunk kell [8]. Az égési sérülés kiterjedésének 

növekedésével az égett területen és a nem sérült területeken kialakuló ödéma 

mértéke különböző, arányuk változik, ez a változás befolyásolhatja az égett 

betegek folyadékigényét.  

Retrospektív vizsgálatunk célja azon faktorok keresése volt (életkor, 

testsúly, BMI, TBSA, mély égés jelenléte), melyek az első 24 óra során 

befolyásolhatják az egységnyi égett felületre és testtömeg kg-ra eső 

folyadékigényt. Célul tűztük ki olyan korrekciós faktorok meghatározását, 

melyek segítségével a PF pontosságát növelni tudjuk, és így a betegek 

folyadékigényét képesek leszünk pontosabban megbecsülni. Vizsgáltuk a 

felületes illetve mély égés folyadékigényre gyakorolt hatását is. 

 

3. 1. 2. Beteganyag és módszer:  
Vizsgálatunkban azon égési traumát elszenvedett betegek adatait 

dolgoztuk fel, akik 2001. januárja és 2005. októbere között kerültek intenzív 

osztályunkra. A vizsgálatba vételi kritérium volt a testfelület legalább 15%-át 

érintő égési sérülés, valamint a sérülés után 3 órán belül osztályunkon 

megkezdett folyadékpótlás. Az égés kiterjedését a Lund-Browder ábra 

segítségével határoztuk meg [97]. Kizárási kritériumnak tekintettük az 

elektromos eredetű égési sérülést, a krónikus bal szívfél- és 
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veseelégtelenséget, a 14 év alatti életkort, a légúti égést valamint a sérülés 

után, 72 órán belül kialakult akut veseelégtelenséget. Légúti égés gyanúja 

esetén (égési sérülés az arcon, korom a szájban, jellemző röntgenkép) 

bronchoszkópiával vizsgáltuk annak meglétét. 

Az intravénás folyadékpótlás során, az első 24 órában kizárólag Ringer 

laktát infúziót adtunk betegeinknek. Az infúzió ütemét a kezelés elején a PF 

alapján határoztuk meg (4 ml kg-1 %-1) [34, 40, 98]. Az infúzió sebességét úgy 

állítottuk be, hogy a becsült folyadékigény felét az első 8 órában (0,25 ml kg-1 

%-1 h-1) kapja meg a beteg, majd  a folyadékterápiát az óradiurézis alapján 

vezettük [31, 40, 98, 99]. Amennyiben az óradiurézis két órán keresztül 

alacsonyabb volt, mint 0,5 ml kg-1 h-1, a folyadékpótlás ütemét 0,05 ml kg-1 %-1 

h-1-val megemeltük a következő két órás időintervallumra. Abban az esetben, 

ha az infúzió ütemét 0,5 ml kg-1 %-1 h-1 értékre kellett felemelnünk (legkorábban 

10 órával a sérülés után), a folyadékterápiát invazív hemodinamikai 

monitorozás, transzpulmonális termodilúció segítségével folytattuk (PiCCO, 

Pulsion Medical Systems., München, Németország). Az infúzió ütemét 0,05 ml 

kg-1 %-1 h-1-val csökkentettük, ha a diurézis értéke két órán keresztül 

meghaladta a 1,0 ml kg-1 h-1-s értéket. 

A következő paramétereket vizsgáltuk az első 24 óra során: életkor, 

nem, TBSA, BMI, mély égés jelenléte, a PF által meghatározott 

folyadékszükséglet, FI KG-1 %-1 és a vizeletmennyiség. A prehospitális ellátás 

során adott folyadékmennyiséget figyelembe vettük a beteg folyadékigényének 

meghatározásakor.  

  Összehasonlítottuk a felületesen égett és a mély égett betegek 

folyadékigényét, égési sérülésük kiterjedését és óradiurézisük átlagát. 

Statisztikai analíziseinkhez a Statistical Program for Social Sciences 11,0 

for Windows programcsomagot (SPSS®, Chicago, Ill., USA) használtuk. A 

paraméterek közötti korreláció vizsgálatára a Spearman tesztet, míg az egyes 

paraméterek összehasonlítására a Mann-Whitney U-tesztet alkalmaztuk. 

Adataink nem mutattak normál eloszlást, ezért minden paraméternek a medián 

és interkvartilis értékeit (IQR) adtuk meg. Szignifikánsnak a p<0,05 értéket 

fogadtuk el.  
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3. 1. 3. Eredmények:  
Vizsgálatba vételi kritériumainknak 55 beteg felelt meg. A prehospitálisan 

beadott folyadék mennyisége 8 páciens esetében bizonytalan volt, ezért őket 

kizártuk a vizsgálatból. Akut veseelégtelenség egy betegnél sem alakult ki az 

első 72 óra során, így 47 beteg (7 nő, 40 férfi) adatait dolgoztuk fel, életkoruk 

mediánja 48 év (IQR 39 - 62), TBSA-juk mediánja 35% (IQR 25 - 51) volt. Mély 

égés 15 beteg esetében fordult elő. 

FI KG-1 %-1 24h-1 mediánja 4,66 kg-1 %-1 (IQR 4,15 – 5,13) volt. Az egyes 

betegek folyadékigényét a 3. ábra mutatja.  
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3. ábra: Az egyes betegek folyadékigénye az első 24 órában 
Minden beteg (n=47) egységnyi égett felületre és testtömeg kg-ra 

vonatkoztatott folyadékigényét külön oszlopban ábrázoltunk. 

 

Összehasonlítva a betegek átlagos folyadékszükségletét a PF alapján 

számolttal, jól látható, hogy szignifikánsan több (p<0,05) folyadékot igényeltek 

betegeink (14.500 ml nap-1 [IQR 8.550 – 18.640], vs.  9.800 ml nap-1 [IQR 7.500 

– 14.000]). Szignifikáns negatív korrelációt találtunk a FI KG-1 %-1 24h-1 és a 
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BMI között (r =-0,570; p<0,01; 4. ábra), ahogyan a FI KG-1 %-1 24h-1 és a TBSA 

között is (r =-0.553; p<0,01; 5. ábra).  
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4. ábra: Szignifikáns negatív korreláció az egységnyi égett felületre 
és testtömeg kg-ra vonatkoztatott folyadékigény (ml kg-1 TBSA-1) és a 

testtömegindex (BMI kg m-2) között (r =-0,570; p<0,01) 
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5. ábra: Szignifikáns negatív korreláció az egységnyi égett felületre 
és testtömeg kg-ra vonatkoztatott folyadékigény (ml kg-1 TBSA-1) és az 

égési sérülés kiterjedése (%) között (r =-0.553; p<0,01). 
 

Eredményeink alapján a PF korrekciós faktorait határoztuk meg, 

melyekkel a számított folyadékigény pontosabban számítható ki. (III. és IV. 

táblázat).  
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BMI Korrekciós faktor 

20-25 kg m-2 1,30 

25-30 kg m-2 1,18 

30-35 kg m-2 1,05 

35-40 kg m-2 0,90 

 

III. táblázat: A testtömegindex (BMI) alapján számított, a PF-ra vonatkozó 
korrekciós faktorok 

 

 

 

TBSA Korrekciós faktor 

< 20% 1,3 

20-40% 1,2 

40-60% 1,1 

60-80% 1,0 

80-100% 0,9 

 

IV. táblázat: Az égett felület (TBSA) alapján számított, a PF-ra 
vonatkozó korrekciós faktorok 

 

A mély égést elszenvedett betegek esetében a a FI KG-1 %-1 24h-1 

magasabb volt, mint a felületesen égett betegek csoportjában: 4,95 ml kg-1 %-1 

(IQR 4,60 – 5,38) és 4,47 ml kg-1 %-1 (IQR 4,03 – 4,90; p<0,01; 6. ábra).  
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6. ábra: A felületes és mély égést elszenvedett betegek folyadékigényének 
összehasonlítása 

Az ábra az egységnyi égett felületre és testtömeg kg-ra vonatkoztatott 
folyadékigény (ml kg-1 TBSA-1) és az égés mélységének viszonyát mutatja be. 

32 betegnek csak felületes égési sérülése volt (első oszlop), míg 15 beteg 
esetében mély égést is diagnosztizáltunk (második oszlop). Mély égés esetén 
az egységnyi égett felületre és testtömeg kg-ra vonatkoztatott folyadékigény 

magasabb volt (p<0,01). Az ábrán feltüntettük a medián (vastag fekete vonal), 
az interkvartilis (téglalap) és a minimum-maximum értékeket (vonal diagramm). 

 

Az óradiurézis átlagértéke nem mutatott szignifikáns különbséget a mély, 

illetve a felületes égett csoportban: 0,92 ml kg-1 h-1 (IQR 0,80 – 1,07) és 0,97 ml 

kg-1 h-1 (IQR 0,71 – 1,14). A TBSA mediánja ugyanezen két csoport esetében 

hasonló volt: 35% (IQR 30 - 46) és 37% (IQR 28 - 48).  

Nem találtunk statisztikailag kimutatható kapcsolatot a FI KG-1 %-1 24h-1 és a 

testsúly (r =-0,022; NS), a testmagasság (r = 0,123; NS) és az életkor (r=0,095; 

NS) között.  

Az intenzív osztályos mortalitás 19%-os volt (n=9). Az exitált betegeket 

nem zártuk ki a vizsgálatból, adataikat feldolgoztuk. 5 beteg esetében égési 

sérülésük kiterjedése meghaladta a 80 %-ot, mindannyiukat az intenzív 
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osztályon veszítettük el. 4 beteg halt meg későbbi időpontban, az intenzív 

osztályos elbocsátás, majd ismételt felvétel után. Hárman közülük szeptikus 

komplikáció és többszervi elégtelenség (multiple organ failure: MOF) miatt 

haltak meg, a negyedik beteg pedig akut légzési distressz szindróma (acute 

respiratory distress syndrome: ARDS) következtében. 

 

3. 1. 4. Megbeszélés:  
A folyadékigény betegeinknél a PF által számítottnál szignifikánsan 

magasabb volt.  Baxter és Shires cikkükben arról írtak, hogy a PF az esetek 

több mint 88%-ában megfelelő folyadékterápiát biztosított a betegek számára, 

mindössze 12%-uk igényelt 4,0 ml kg-1 %-1-nél több folyadékot [34] az első 24 

órában. Számos más cikk vizsgálatunkkal megegyező eredményt közölt. A PF 

alapján vezetett folyadékpótlás a betegek 45-63%-ában nem megfelelő a 

hiányzó intravazális folyadék pótlására [28, 29, 100], általában alulbecsüli a 

szükséges folyadék mennyiségét. Vizsgálatunkban 7 beteg esetében azonban 

kevesebb folyadékra volt szükség, mint ahogy azt a PF előre jelezte. Betegeink 

esetében az intravénás folyadékpótlás üteme kisebb volt, mint amit más 

publikációkban említenek [28, 29, 96]. A leggyorsabb ütemű folyadékpótlás sem 

haladta meg a 8 ml kg-1 %-1-t (ami megfelel 0,5 ml kg-1 %-1 h-1-s ütemnek), mely 

értéket más vizsgálatokban túlléptek [28, 29, 100]. Betegeinknél nem alakult ki 

hasi kompartment szindróma, az égéstől megkímélt végtagokon fasciotomiára 

nem volt szükség. Betegeinknél nem észleltünk folyadéktúltöltésre utaló klinikai 

jeleket. Folyamatosan monitoroztuk a centrális vénás nyomást, az esetlegesen 

kialakuló tüdőödémát mellkas-röntgennel, illetve az artériás vér oxigén 

nyomásának monitorozásával vizsgáltuk.  

A BMI és az egységnyi égett felületre eső folyadékigény között az első 

24 órában, vizsgálatunkban szignifikáns negatív korrelációt észleltünk. A 

MEDLINE rendszerében nem találtunk a FI KG-1 %-1 24h-1 és a BMI kapcsolatát 

vizsgáló adatot. Jól ismert tény az, hogy a gyermekek FI KG-1 %-1 24h-1-je 

magasabb, mint a felnőtteké [101]. Ezt a magasabb folyadékigényt a 

gyermekek magasabb szöveti compliance értékével és nagyobb testtömegre 

vonatkoztatott BSA-val magyarázhatjuk. Felnőttekben az alacsonyabb BMI 
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nagyobb testtömegre vonatkoztatott BSA-val társul, ami magyarázata lehet 

annak, hogy felnőttekben miért tapasztalható szignifikáns negatív korreláció a 

FI KG-1 %-1 24h-1és a BMI között.  A magasabb BMI esetén észlelt alacsonyabb 

folyadékigény másik magyarázata lehet az a lehetőség, miszerint e betegek 

esetén az égés kiterjedését túlbecsüljük. Nincs irodalmi adat arra vonatkozóan, 

hogy a Lund-Browder-ábra megbízhatósága miként változik a BMI 

függvényében. Azonban Berry és munkatársai igazolták, hogy az egy tenyérnyi 

égett felület a magas BMI-jű betegeknél nem 1, hanem csak 0,64%-t jelent 

[102]. Ezen adatok alapján elképzelhető, hogy az általunk használt módszer is 

túlbecsli az égés kiterjedését. Cancio és munkatársai negatív korrelációt találtak 

a FI KG-1 %-1 24h-1 és a testtömeg között, de nem vizsgálták a FI KG-1 %-1 24h-1 

és a BMI kapcsolatát [29]. A FI KG-1 %-1 24h-1 és TBSA között ugyanakkor nem 

találtak kapcsolatot [29].  

 A FI KG-1 %-1 24h-1 és a testtömeg között e vizsgálattal szemben nem találtunk 

szignifikáns korrelációt.  

A mély égés jelenléte szignifikánsan növelte a folyadékigényt a felületes 

égéssel szemben. Cancio és munkacsoportja hasonló megállapításra jutott a 

folyadékigény és a mély égés kérdésében, megállapításuk alátámasztja 

eredményünket [29]. A felületes égett és mély égett csoport között nem 

találtunk szignifikáns különbséget az óradiurézis és a TBSA viszonylatában. A 

mély égett csoport magasabb folyadékbevitele tehát nem a folyadéktúltöltés 

vagy az égés kiterjedésének eltérései miatt alakult ki. 

Megállapításaink értékét korlátozza a tanulmány retrospektív volta. 

Betegeink viszonylag alacsony száma is további kutatásokat tesz szükségessé. 

Eredményeinket a jövőben prospektív, randomizált vizsgálatoknak kell 

igazolniuk, hogy az általunk meghatározott korrekciós faktorokat tovább 

pontosíthassuk, újabbakat határozhassunk meg és az égett betegek számára 

egy, a klinikumban pontosabb folyadékpótlást biztosító formulát fejleszthessünk 

ki. 
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3. 2. Az artériás termodilúciós mérés alapján végzett 
folyadékpótlás hatása az infúzió időbeli eloszlására és a 

centrális vénás szaturációra 
 

3. 2. 1. Bevezetés:  
Az égett betegek folyadékterápiáját sémák, non-invazív és invazív 

paraméterek alapján egyaránt vezetik, ami arra utal, hogy az ideális paramétert 

még nem sikerült megtalálni. Használnak formulákat (PF), vezetik a terápiát 

OD-, illetve invazív hemodinamikai paraméterek (ITBVI, TBVI) alapján.  

Az irodalomban nincs arra vonatkozó adat, hogy a ScvO2 korai 

normalizálása befolyásolja-e az égés prognózisát, de más kóros állapotokban 

például szepszisben [45, 103], traumában [104] és myocardialis infarktusban 

[105] igazolták ennek hasznos voltát. Ezért a ScvO2-t választottuk elsődleges 

célparaméternek.  

Másodlagos célparaméternek a MODS-t választottuk, mivel power-

analízisünk alapján betegeink száma nem elegendő, hogy a halálozásra 

vonatkoztatva következtetéseket vonjunk le. Az irodalomban azonban igazolták, 

hogy a MODS [106] égett betegek esetében korrelál a halálozási kockázattal az 

ITO-n [107].  

Vizsgálatunk célja a két klinikai paraméter (OD és ITBVI) 

folyadékpótlásban betöltött szerepének vizsgálata volt. 

 

3. 2. 2. Beteganyag és módszer:  
Vizsgálatba Intenzív Terápiás Osztályunkra 2004. januárja és 2006. 

júniusa között felvett betegeket vontunk be a regionális etikai bizottság 

engedélyét követően. A vizsgálathoz engedélyt a betegtől, illetve legközelebbi 

hozzátartozójától kértünk. Bevételi kritérium a TBSA>15% és az osztályos 

folyadékpótlási protokoll 3 órán belüli elkezdése volt. Az égett felületet Lund-

Browder-táblázat segítségével határoztuk meg. Kizárási kritérium a dokumentált 

krónikus vese- illetve szívelégtelenség, valamint a 18 év alatti életkor voltak. 

Légúti égés gyanúja esetén (arcégés, korom a garatban, MRTG) 

bronchoszkópiát végeztünk annak igazolására. 
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Beavatkozások: Borítékos randomizálással betegeinket két csoportba osztottuk. 

Az OD-csoportban az óradiurézis, az ITBVI-csoportban az intratorakális 

vérvolumenindex alapján vezettük a folyadékterápiát (7. ábra).  

 

 

 

 

 
 

 

7. ábra: A vizsgálat folyamatábrája 

 

Az invazív transpulmonális hemodinamikai mérésekhez mindkét 

csoportban artériás katétert (PULSIOCATH, Pulsion Medical Systems, Munich, 

Germany), a folyamatos ScvO2 monitorozáshoz speciális fiberoptikus katétert 

(CeVOX, Pulsion Medical Systems, Munich, Germany) vezettünk be a CVK-n 

keresztül a véna cava superiorba. Az eszközt in vivo naponta kétszer 

kalibráltuk. A CVK korrekt pozícióját MRTG-vel ellenőriztük. Mindkét csoportban 

kizárólag RL oldatot használtunk folyadékpótlásra. Az infúzió kezdeti 

sebességét a PF alapján határoztuk meg [34].  

Bevonni kívántak 
(n=30) 

Megfelelő (n=24) 

Randomizált 
(n=24) 

OD-csoportba 
bevonva (n=12) 

ITBVI-csoportba 
bevonva (n=12) 

Kizárt (n=6) 
     Extrém súlyos égés (n=3) 
     Krónikus szívelégt. (n=2) 
     Krónikus veseelégt. (n=1) 
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Az OD-csoportban (n=12) a folyadékterápiát az 5. 1. 3. fejezetnek 

megfelelően végeztük (7. ábra) [31, 40, 98, 101]. A MAP 70 Hgmm feletti 

értéken tartásához norepinephrint adtunk maximum 0,1 µg kg-1 min-1dózisban. 

Invazív hemodinamikai méréseket 8 óránként végeztünk 20 ml 4 oC–nál 

hidegebb NaCl oldat segítségével. Három egymást követő mérés átlagát 

használtuk fel statisztikai értékeléshez. A kezelőorvos nem ismerte az invazív 

monitorozás adatait ebben a csoportban. 

Az ITBVI-csoportban 2 óránként végzett hemodinamikai mérések alapján 

vezettük a folyadékterápiát. A cél az ITBVI 800 - 850 ml m-2 közötti értéke volt, 

ami alacsonyabb normál értékénél (850-1000 ml m-2). Az alacsonyabb értéket a 

folyadéktúltöltés elkerülése miatt választottuk. Ha az ITBVI alacsonyabb volt 

mint 800 ml m-2 az infúzió sebességét 10%-al növeltük. Ha az ITBVI 

alacsonyabb volt mint 750 ml m-2 500 ml RL-t adtunk majd a hemodinamikai 

méréseket megismételtük, amennyiben az   ITBVI magasabb volt mint 850 ml 

m-2  az infúzió sebességét 10%-al csökkentettük (8. ábra). 
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8. ábra: A folyadéktöltés protokollja az óradiurézis (OD) és az 
intratorakális vérvolumenindex (ITBVI) csoportban 

PF = Parkland-formula, PiCCO = transpulmonáris hemodinamikai mérés, ITBVI 
= intratorakális vérvolumenindex, OD = óradiurézis, RL= Ringer-laktát infúzió 

 

Ha az ITBVI elérte a megcélzott tartományt, de az oliguria (diurézis kevesebb 

mint   0,5 ml kg-1 h-1),   vagy/és  hipotenzió  (MAP kevesebb mint 70 mmHg), 

perzisztált  norepinephrint adagoltunk méréseinknek megfelelően. Mindkét 

csoport a 2. és 3. napon bázis infúzióként 20 ml kg-1 h-1 dózisban Sterofundin B 

oldatot kapott, amit az OD-, illetve ITBVI alapján hydroxiethyl keményítővel 

(Voluven®) és RL-al egészítettünk ki az OD-, vagy ITBVI alapján. 

Mintavétel: Az ScvO2-t mindkét csoportban folyamatosan monitoroztuk. A 

szérum laktátszintjét 8 óránként határoztuk meg, az óradiurézis átlagát 8 

óránként számoltuk ki. A MODS értékét felvételkor majd minden 24 órában 

meghatároztuk. Invazív hemodinamikai méréseket az OD-csoportban 8 

óránként az ITBVI-csoportban 2 óránként végeztünk, de statisztikai analízishez 
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csak a 8 óránként mért adatokat használtuk fel (CI, ITBVI, EVLWI, SVV, CVP). 

Statisztika: minden beteg esetében 9 hemodinamikai mérés eredményét (3 

mérés 3 napig) használtunk fel statisztikai analízisre (216 mérés). 

Statisztikai analízisünket a 3. 1. 2. fejezetben leírtaknak megfelelően 

végeztük. Az időbeli változások vizsgálatát kétutas ANOVA-val az eloszlások 

közötti különbségeket Chi-négyzet teszttel vizsgáltuk. Adataink nem mutattak 

normál eloszlást, ezért minden paraméternek a medián és interkvartilis értékeit 

(IQR) adtuk meg.  

Erőanalízisünk alapján melyet 10 beteg bevonása után végeztünk el a ScvO2 

vonatkozásában 22 beteg (4,5% különbség, SD 3,7, erő 80%, α hiba 5%.), a 

MODS vonatkozásában 28 beteg (3 pont különbség, SD 2,8, erő 80%, α hiba 

5%) bevonására volt szükség. Mivel a nulla hipotézis MODS vonatkozásában 

24 beteg után elvethető volt, leállítottuk a tanulmányt. 

 

3. 2. 3. Eredmények:  
Vizsgálatunkba 24 beteget (2 nő, 22 férfi) vontunk be. Életkoruk 

mediánja 46 év (IQR 39-63), TBSA 43% (IQR 30-63). Minden beteg gépi 

lélegeztetésre szorult a vizsgálat alatt. A sebkimetszést és a seb fedését a 

sérülést követően 72 órán belül, az enterális táplálást 24 órán belül kezdtük el. 

Nem találtunk szignifikáns különbséget a felvételkor életkor, TBSA, MODS és 

EVLWI vonatkozásában a két csoport között (V. táblázat). 
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. 

 

 OD-csop 

n=12 

ITBVI-csop 

n=12 

p érték 

Nő/Ffi 2/10 0/12 NS 

Életkor (év) 45 (39-65) 46 (40-70) NS 

Dohányzás 9 10 NS 

Dokumentált ISZB 4 5 NS 

Dokumentált diabetes mellitus 1 2 NS 

TBSA (%) 38 (29-61) 45 (31-63) NS 

Inhalációs égés 5/12 6/12 NS 

MODS (felvételi) 2,0 (1,75-2,75) 2,0 (1,00-3,00) NS 

ITBVI (felvételi) (ml m-2) 780 (700-840) 790 (710-870) NS 

EVLWI (felvételi) (ml kg-1) 5,0 (4.8-6.0) 6,5 (5.0-8.0) NS 

ScvO2 (felvételi) (%) 70 (68-73) 72 (66-73) NS 

Szérum laktátszint (felvételi) (mmol/l) 1,8 (1,6-2,2) 2,0 (1,7 – 2,6) NS 

 

V. táblázat: Demográfiai adatok és felvételi paraméterek.  
Az adatokat mint mediánt és interkvartilis tartományt adtuk meg.  TBSA= égett 

testfelület, MODS = multiple organ dysfunction score, ITBVI = intratorakális 
vérvolumenindex, EVLWI = extravaszkuláris tüdővizindex, ScvO2 = centrális 

vénás szaturáció, NS = nem szignifikáns. 

 

Szignifikánsan több folyadékot kaptak a betegek az ITBVI-csoportban, 

mint az OD-csoportban a sérülést követő napon 5,7 ml TBSA-1 ttkg-1, IQR 4,5 – 

6,5; 4,7 ml TBSA-1 ttkg-1, 4,4 – 5,2, (p=0,019). Továbbá a plusz folyadék 58%-át 

az első 8 órában, 28%-át a 2. 8 órában, míg 14 %-át az utolsó 8 órában kapták 

a betegek. 
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Az ScvO2 szignifikánsan alacsonyabb volt az OD-csoportban, mint az ITBVI-

csoportban a sérülést követő első 24 órában, de nem volt szignifikáns 

különbség a 2. és a 3. napon. A MODS szignifikánsan magasabb volt az OD-

csoportban a sérülést követő 48. és 72. órában, azonban nem volt szignifikáns 

különbség a sérülést követő 24. órában. Nem volt szignifikáns különbség a 

laktátszintben, PaO2-ben, a PO2/FiO2-arányban az EVLWI-ben a két csoport 

között a sérülést követő első 3 napon (VI. táblázat) . 
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Paraméter csop 1. nap 2. nap 3. nap 
ScvO2 (%) OD 68 (64-71) 72 (61-77) †††,  76 (71-78) †††,** 

 ITBVI 74 (71-78) 74 (69 – 79) 77 (73-79) ††,** 

  p=0,024 NS NS 
MODS OD 4,0 (2,0 – 5,0)  5,0 (4,3-5,8) † 5,0 (4,3 – 6,0) † 

 ITBVI 3.5 (3,0 – 5,0) 4,0 (3,0-4,3) 3,0, (3,3 – 3,8) * 

  NS p=0.024 p=0.014 
ITBVI (ml m-2) OD 723 (590-844) 802 (701-959) ††† 860 (785-965) †††,* 

 ITBVI 851 (753-970) 873 (817-920) 970 (903-1020) ††,** 

  p=0,009 p=0,043 p=0,003 
CI (l/m-2) OD 3,0 (2,4-3,5) 3,9 (3,0-5,0) †† 3,8 (2,9-4,7) †† 

 ITBVI 3,5 (3,3-3,8) 4,2 (3,4-5,2) * 4,3 (3,1-5,0) ** 

  p=0,013 NS NS 
Szérum laktát  OD 2,4 (1,7 – 3,6) 2,0 (1,6 – 3,1) † 1,7 (1,3-2,8) ††,* 

(mmol/l) ITBVI 2,3 (1,3 – 4,7) 2,2 (1,6 – 3,2) 2,0 (1,4 – 2,3) 
  NS NS NS 
PaO2  (kPa)  OD 17,1 (15,1 – 19,9) 15,0 (1,8 – 17,9) † 15,1 (13,3-17,1) † 

 ITBVI 20,5 (16,4 – 22,5) 15,0 (14,8 – 17,2)†† 14,7 (11,4-16,6) †† 

  NS NS NS 
PaO2/FiO2-arány OD 43,7 (32,8 – 49,6)  34,5 (29,2 – 37,5)†† 32,6 (28,6-34,9) ††,* 

(kPa) ITBVI 44,5 (33.7 – 55,1) 29,7 (26,6 – 32,9)†† 30,5 (27,2-33,9) †† 

  NS NS NS 
 

EVLWI (ml kg-1) 
 

OD 6,0 (5,0 – 7,0) 7,0 (6,0 -9,0) 7,0 (6,5 – 7,0) 

 ITBVI 
 

6,0 (5,0 – 7,0 6,0 (5,5 – 7,8) 6,5 (6,0 – 7,8) 

  NS 
 

NS 
 

NS 
 

EVLWI/ITBVI OD 0,0082 (0,0068 – 0,0098) 0,0085 (0,0078 – 0,0103) 
 

0,0081 (0,0068 – 0,0098) 
 

(m2 kg-1) 
 

ITBVI 0,0070 (0,0059 – 0,0088) 
 

0,0072 (0,0055 – 0,0082) 
 

0,0069 (0,0054 – 0,0086) 

  p=0,025 
 

p=0,008 
 

p=0,023 
 

Hemoglobin (g/l) OD 125,0 (110,0-138,8) 120,0 (102,5-130,0) 112,3 (101,3–120,3) †††,**  
 ITBVI 112,5 (100,3-120,5) 110,3 (100,3-115,5 100,3 (90,5–110,3)†††,** 

 
  p=0.002 

 
p=0,007 p=0,009 

 
VI. táblázat: A vizsgált paraméterek összefoglalása az első 72 órában. 
Az adatokat mint mediánt és interquartilis tartományt ábrázoltuk. A medián 

értékekeket a betegek adott napon mért összes értékéből számítottuk. ScvO2 = 
centrális vénás oxigén szaturáció, MODS = többszervi elégtelenség pont, ITBVI 
= intratorakális vérvolumenindex, EVLWI = extravaszkuláris tüdővizindex,  CVP 
= centrális venás nyomás, PEEP = pozitív végkilégzési nyomás, CI = szívindex  

A  szimbólumok csoporton belüli különbségeget jeleznek, az első naphoz 
képest †= p<0,05, ††= p<0,0 1, ††† = p<0,001, a második naphoz képest, * = 

p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,00,1  p- értékek és NS (nem szignifikáns) a 
csoportok közötti különbséget jelzi. 
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Az egyes szervrendszerekre vonatkozó MODS értéket a VII. táblázat 

szemlélteti.  

Szervrendszer 

 

 

Légzés 

 

 

Vérképzés 

 

 

Májfunkció 

 

 

Keringés 

 

 

GCS 

 

 

Vesefunkció 

 

 

 

 

 

OD 

ITBVI 

 

OD 

OD 

 

OD 

ITBVI 

 

OD 

ITBVI 

 

OD 

ITBVI 

 

OD 

ITBVI 

1. nap 

n=12 

 

0,3 (0,0-0,5) 

0,3 (0,3-0,5) 

NS 

0,8 (0,3-1,0) 

1,0 (0,3-1,3) 

NS 

0,5 (0,3-0,8) 

0,5 (0,3-0,8) 

NS 

2,0 (1,3-2,8) 

1,0 (0,3-1,8) 

p=0,043 

0,7 (0,3-1,0) 

0,7 (0,5-0,1) 

NS 

0,0 (0,0-0,0) 

0,0 (0,0-0,0) 

NS 

2. nap 

n=12 

 

0,3 (0,3-0,5) 

0,3 (0,3-0,8) 

NS 

1,0 (0,3-1,3) 

1,0 (0,3-1,3) 

NS 

0,5 (0,3-1,0) 

0,8 (0,3-1,0) 

NS 

1,5 (1,0-2,0) 

1,0 (0,3-1,3) 

p=0,032 

0,7 (0,5-1,3) 

0,7 (0,3-1,0) 

NS 

1,0 (0,3-1,3) † 

0,3 (0,0-0,8)  

p=0,026 

3. nap 

n=12 

 

0,3 (0,3-0,8) 

0,3 (0,3-0,8) 

NS 

1,0 (0,3-1,3) 

0,8 (0,3-1,0) 

NS 

0,3 (0,5-0,8) 

0,5 (0,3-1,0) 

NS 

2,0 (1,0-2,3) 

1,0 (0,3-1,3) 

p=0,002 

0,.7(0,3-1,3) 

0,7 (0,3-1,0) 

NS 

1,0 (0,3-2,0) †† 

0,3 (0,0-1,0)  

p=0,017 
 

VII. táblázat: Többszervi elégtelenség pontja (MODS) szervrendszerek 
szerint.  

Az adatokat mint mediánt és interkvartilis tartományt ábrázoltuk. GCS = Glagow 
Coma Scale. A  szimbólumok csoporton belüli különbségeget jeleznek, az első 

naphoz képest †= p<0,05, ††= p<0,0 1, ††† = p<0,001,a második naphoz 
képest, * = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001  p- értékek és NS (nem 

szignifikáns) a csoportok közötti különbséget jelzik. 
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A klinikai kimenetelt a VIII. táblázat összegzi. Nem található szignifikáns 

különbség a két csoport között. 

 

 OD-Csop. 

n=12 

ITBVI-Csop. 

n=12 

p érték

ITO halálozás (n)  5 4 NS 

ITO tartózkodás (medián nap, IQR) 30 (19-36) 27 (18-32) NS 

Lélegeztetett napok (medián nap, IQR) 17 (11-20) 15 (9-22) NS 

Veseelégtelenség az első 3 napon (n) 0 0 NS 

Veseelégtelenség az első 3 napon az ITO-n (n) 3 1 NS 

Noradrenalin alkalmazás az első 3 napon (n) 6 2 NS 

 

VIII. táblázat: A klinikai kimenetel összesítése.  
IQR = interkvartilis tartomány, OD= óradiurézis, ITBVI = intratorakális 

vérvolumenindex, NS = nem szignifikáns 
 

A két célparaméter, a 48. és 72. órában számított MODS és az első napon mért 

ScvO2 szignifikáns negatív korrelációt mutatott (r=-0,684, p=0,004, r=-0,677, 

p=0,003). Szignifikáns korreláció volt található az ITBVI és ScvO2 között 

(r=0,855, p=0,0008, 9. ábra).  
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9. ábra: Korreláció az ScvO2 és ITBVI között az első két napon. 
Mindkét csoport valamennyi mérése (144) alapján (r=0.855, p=0.008). ITBVI = 

intratorakális vérvolumenindex, ScvO2 = centrális vénás szaturáció 
 

Szoros korreláció volt található az ITBVI és CI között, amint a ScvO2 mint az 

első célparaméter és CI között. További szignifikáns negatív korreláció volt 

megfigyelhető a SVV az egyik preload paraméter és ScvO2 között. OD, CVP és 

CVP mínusz PEEP (CVP-PEEP) nem mutatott korrelációt az ScvO2-vel, vagy 

más hemodinamikai paraméterrel. Nem volt korreláció a szérum laktátszint és 

az 1-3 napon számolt MODS, az 1-3 napon mért ScvO2, ITBVI, OD, CVP és 

CVP-PEEP között (IX. táblázat).   
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Paraméter Korrelációs faktor p érték 

ITBVI  - CI r = 0,491 p = 0,0008 

ScvO2 - CI r = 0,412 p = 0,0009 

SVV - ScvO2 r = -0,329 p = 0,001 

ScvO2 - OD r = 0,114 NS 

ScvO2 - CVP r = 0,087 NS 

ScvO2 - (CVP-PEEP) r = 0,040 NS 

ScvO2 - laktát r = -0,218 NS 

laktát - ITBVI r = -0,241 NS 

laktát - OD r = -0,018 NS 

laktát - CVP  r = -0,248 NS 

laktát - (CVP-PEEP) r = -0,191 NS 

 
IX. táblázat: Az egyes paraméterek közötti korrelációk az első napon 

ITBVI = intratorakális vérvolumenindex, CI = szívindex, ScvO2 = centrális vénás 
szaturáció, SVV = lökettérfogat-variabilitás, OD = óradiurézis, CVP = centrális 
vénás nyomás, PEEP = pozitív kilégzésvégi nyomás, NS = nem szignifikáns 

 

3. 2. 4. Megbeszélés:  
Vizsgálatunk másodlagos végpontjának a MODS-t választottuk, mivel ez 

klinikailag korrelál a halálozás valószínűségével égett betegekben [107]. Power 

analízisünk alapján több mint 200 beteg bevonására lett volna szükség ahhoz, 

hogy a mortalitás vonatkozásában nyilatkozhassunk, e betegszám azonban 

csak multicentrikus tanulmányban érhető el. A MODS értékének alakulását a 3. 

napig vizsgáltuk, mivel ezt követően a folyadékpótlás mellett számtalan egyéb 

hatás is befolyásolhatta azt. 
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Holm és munkatársai nem találtak különbséget a mortalitásban, amikor 

az ITBVI és a PF alapján vezetett folyadékterápiát hasonlították össze [40], 

azonban a MODS alakulását a sérülést követően nem vizsgálták. A két 

tanulmány között lényeges különbség volt a folyadékpótlás időzítésében. 

Tanulmányunkban két órával a sérülés után megkezdtük a folyadékterápiát, 

míg Holm és munkatársai csak 8 órán belül tették ezt és lehetséges volt, hogy 6 

óráig egyáltalán nem kapott folyadékot a beteg. Tanulmányunkban az ITBVI 

meghatározása 2 óránként történt szemben a Holm-tanulmánnyal, ahol ez az 

idő 8 óra volt, ezért jelen tanulmányban korábban lehetett a hipovolémiát 

felismerni és kezelni. 

Az ITBVI által vezérelt csoport MODS értéke a 2. és 3. napon 

szignifikánsan alacsonyabb volt, a ScvO2 viszont magasabb volt az ITBVI-

csoportban az első napon. Ezek az adatok azt sugallják, hogy az ITBVI alapján 

végzett folyadékpótlás megfelelőbb, ami az első napi magasabb ScvO2-ben és 

az alacsonyabb második, harmadik napi MODS-ban tükröződik. Az első napon 

mért és a második, harmadik napon számolt MODS közötti szignifikáns 

korreláció alátámasztja hipotézisünket. Holm és munkatársai korábbi 

tanulmányában, ahol a túlélők és elhunytak adatait hasonlították össze 

magasabb CI-t és DO2-t találtak a túlélőknél [108]. E tanulmány rávilágít a 

megfelelő keringés jelentőségére az égett beteg folyadékterápiája során. 

Az ITBVI-csoport betegei szignifikánsan több folyadékot kaptak, mint az 

OD-csoport betegei. Azonban sokkal nagyobb jelentőséggel bír e plusz 

folyadék megoszlása. Az ITBVI-csoport betegei sokkal korábban kaptak nagy 

mennyiségű folyadékot, ami visszatükröződött a kezdettől magasabb ITBVI-

ben. Nem volt szignifikáns különbség az EVLWI-ben a PaO2/FiO2 arányban, 

illetve a PaO2/FiO2 arány csökkenésében. Betegeink nem mutatták 

folyadéktúltöltés jeleit. Sem tüdőödéma, sem abdominális kompartment 

szindróma nem lépett fel egyik csoport betegeinél sem. A nem érintett végtagok 

bemetszésére sem volt szükség. Adataink alátámasztják Holm és munkatársai 

azon eredményeit, melyek szerint az EVLW és a pulmonalis kapilláris 

permeábilítás nem emelkedik meg a folyadékpótlás során égett betegekben. E 

tanulmányban nem találtak korrelációt az EVLWI értéke és a beadott volumen 



 49

között, és nem találtak különbséget a légúti égettek és nem légúti égettek 

EVLW-je között [27]. Holm és munkatársai vizsgálataikat kettős 

indikátorhígításos módszerrel végezték. Sakka és munkatársai a kettős 

hígításos és az általunk használt egyszeres hígításos módszer között jó 

egyezést találtak kritikus állapotú betegekben az EVLWI és ITBVI 

vonatkozásában [41], ezért vizsgálatunk és Holm vizsgálatai a különböző 

monitorozási technikák ellenére is összevethetők. 

A folyadékterápia célpontjaival számos tanulmány foglalkozik [25, 26, 28, 

29, 30, 31, 36, 40, 109]. A leggyakrabban az OD-t használják végpontul, 

melynek szokványos célértéke 0,5 és 1,0 ml kg-1 h-1 [31, 110] között van. Nincs 

irodalmi adat az OD és az adekvát szöveti oxigenizáció viszonyára 

vonatkozólag. Azonban Choi és munkatársai adatai alapján [109] a megfelelő 

OD mellett is emelkedett BD alakulhat ki. Adataink szerint nincs korreláció az 

OD és ScvO2 illetve egyéb invazív hemodinamikai paraméterek között. Jelen 

vizsgálatunk során is észleltünk betegeket, akiknél a centrális vénás szaturáció 

alacsonyabb volt, mint 70% a megfelelő OD mellett. A Choi és munkatársai által 

észlelt BD emelkedés a szöveti oxigenizáció zavara lehet. Természetesen a 

bevitt nagymennyiségű laktát is felelős lehet a megnövekedett BD-ért. A szérum 

laktátszint és BD egyforma volt mindkét csoportban és értékük nem korrelált az 

ScvO2–vel. Ezen adatok alapján a szérum laktátszintje nem jelzi korán a szöveti 

hypoxiát égett betegekben, és értéke nem korrelál sem az OD-vel, sem az 

ITBVI-vel. 

Az SVV szignifikáns negatív korrelációt mutatott a ScvO2-vel. Az 

irodalomban nem található adat e paraméter használhatóságáról égett betegek 

folyadékterápiájában. Használhatóságát behatárolja az a tény, hogy csak 

lélegeztetett és szinusz ritmusban lévő betegeknél alkalmazható. 

A CVP, illetve CVP-PEEP nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a 

ScvO2-val, illetve CI-el. Értékét a folyadékpótlás során sokkal inkább az intra-

abdominális nyomás, és nem az égett beteg folyadékstátusza befolyásolja [36] 

így alkalmatlan folyadékterápia vezetésére. Az ITBVI azonban szignifikáns 

pozitív korrelációt mutat a - ScvO2-val és a CI-el. Az irodalomban nem találtunk 

kapcsolatukra vonatkozó adatot égett betegekben. Mivel a ScvO2 a szöveti 
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oxigén kereslet és kínálat egyensúlyának markere, eredményeink alátámasztják 

Holm és munkatársai azon eredményeit miszerint az ITBV korrelál a CI-el és 

DO2-val égett betegekben [26]  

A vizsgálat legnagyobb hibája a relatíve alacsony betegszám, így a 

mortalitásról, mint végpontról nem tudunk nyilatkozni, bár a MODS és mortalitás 

között szoros összefüggés áll fenn [107]. A továbbiakban eredményeinket nagy 

betegszámú multicentrikus vizsgálatban kellene igazolni. 
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3. 3. Az oxidatív stresszmarkerek és az égett testfelület nagysága közötti 
összefüggés vizsgálata 

 
3. 3. 1. Bevezetés:  

Amint az a bevezetésben részletesen tárgyalásra került, a teljes 

testfelület 15%-át meghaladó égés égésbetegség kialakulásával jár, aminek 

létrejöttében az oxidatív stressz is fontos szerepet játszik, melyet számos 

kísérletes adat és viszonylag kevés számú klinikai vizsgálat igazol [8]. Az égési 

sérülés és az oxidatív stressz közötti kapcsolat vizsgálata általában 

állatkísérletes modellekben történik. Ennek jellemzője, hogy standard 

körülmények között 30%-os égési sérülést hoznak létre [85, 111, 112, 113] és e 

kísérletes modellben vizsgálják az oxidatív stressz hatásait csökkentő 

lehetőségeket. A Medline rendszerében alig található olyan közlemény, mely a 

TBSA és az oxidatív stressz kapcsolatával foglalkozik, a humán adatok száma 

pedig elenyésző. Első megközelítésben logikusnak tűnik az a felvetés, hogy 

minél nagyobb sérülés éri a szervezetet annál nagyobb oxidatív stresszválasz 

kíséri a traumát. Pintaudi és munkatársai 10, 20, és 40 százalékosan megégett 

betegek esetében vizsgálták a lipid peroxidációs végtermékek és egyes 

antioxidánsok szintjének változását, az égést követő első 30 napban [114]. 

Összefüggést találtak néhány paraméter esetében az égés súlyossága és az 

oxidatív stressz mértéke között. Politraumatizált betegeken elvégzett 

vizsgálatok szintén kapcsolatot mutattak ki a sérülés súlyossága és az oxidatív 

stressz mértéke között [115, 116, 117].   

Jelen prospektív, leíró tanulmányunk célja az égett testfelület nagysága 

és az égés által kiváltott oxidatív stressz közötti korreláció vizsgálata volt az 

égést követő első 6 napon. Célul tűztük ki azon paraméterek meghatározását, 

melyek korrelálnak az égés kiterjedésével. 

 

3. 3. 2. Beteganyag és módszer: 
Vizsgálatunkba a regionális etikai bizottság engedélyét követően 23 

beteget vontunk be az érintettek, vagy legközelebbi hozzátartozójuk írásbeli 

engedélye alapján. A betegek 2004. október és 2007. augusztusa között 
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kerültek felvételre osztályunkra, vagy az I. számú Sebészeti Klinika 

Égésplasztikai Osztályára. Bevételi kritérium volt a testfelszín 15%-át 

meghaladó égési sérülés és a betöltött 18. életév. Kizárási kritériumnak 

tekintettük az elektromos eredetű égési sérülést, a krónikus bal szívfél- és 

veseelégtelenséget, a 18. év alatti életkort, valamint a sérülés után, 72 órán 

belül kialakult akut veseelégtelenséget. 

Az égés kiterjedését a Lund-Browder ábra segítségével határoztuk meg 

[97]. Az égett testfelület kiterjedése alapján a betegeket két csoportra osztottuk. 

Kisebb kiterjedésűnek tekintettük a 30% alatti (I. csoport: n=14), míg nagyobb 

kiterjedésűnek a 30% feletti (II. csoport: n=12) égési sérülést. 

A betegektől perifériás vénás vérmintát vettünk közvetlenül a felvétel 

után, majd ezt követően öt napig naponta. Meghatároztuk a fehérvérsejtszámot, 

a granulociták, limfociták és monociták százalékos arányát, a malondialdehid 

(MDA), a redukált glutathion (GSH), a plazma SH (PSH) csoport szintjét, a 

szuperoxid dizmutáz (SOD), kataláz (KAT) és mieloperoxidáz (MPO) enzimek 

aktivitását, valamint a teljes vér stimulált szabadgyök termelését (ROS). A 

csoportok adatait egymáshoz, valamint egészséges, önkéntes populációhoz 

(n=9) viszonyítva értékeltük. 

 

3. 3. 2. 1. Az oxidatív stressz paraméterek laboratóriumi 
meghatározása:  

Malondialdehid mérése Ohakawa-módszerrel [118]: A MDA a 

többszörösen telítetlen zsírsavak oxidatív károsodása során keletkezik, ezáltal 

a lipidperoxidáció fontos markere. Alvadásában EDTA-val (etiléndiamin-

tetraecetsav) gátolt vért 4000-es fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk. A 

plazmához 0,2%-os nátrium-dodecil-szulfátot, Na-acetát-puffert (pH: 3,5) és 

200 µM EDTA-t adtunk, majd az elkészített keveréket 0,67%-os tiobarbitursav 

oldattal egy órán keresztül 90 oC-on inkubáltuk. Az oldat lehűtése után 

butanolt adtunk a keverékhez és 10 percig 5000-es fordulatszámmal 4 oC-on 

centrifugáltuk. A felülúszót spektrofotométerrel 535 nm-es hullámhosszon 

mértük. Kalibráló sorként tetrametoxipropánt használtunk, a MDA értékét µmol 

l-1-ben fejeztük ki. A normál érték: 0.24±0.05 µmol l-1. 



 53

 A redukált gluthation mérése a teljes vérben [119]: A GSH az egyik 

legfontosabb endogén antioxidáns, melynek szintje oxidatív stressz során 

csökken. 0,2 ml EDTA-val antikoagulált vért 0,8 ml desztillált vízzel 

hidrolizáltunk, majd 4 ml  10%-os koncentrációjú TCA-val (triklóresetsav) 

összekevertük. Centrifugálást követően 2 ml felülúszóhoz 4 ml 8,7-es pH-jú 

TRIS-puffert (Tris(hidroximetil)-aminometán) adtunk. A színreakciót 100 µl 10 

mmol-os DTNB (5,5'-ditio-bis(2-nitrobenzosav–Ellman-reagens) hozzáadásával 

hoztuk létre, majd 412 nm–es hullámhosszon fotometráltuk. A kalibráláshoz 

standard GSH-oldatokat használtunk, az eredményeket µmol l-1-ben fejeztük ki. 

A normál érték: 806±55 µmol l-1. 

 PSH-szint meghatározása Ellman-reagenssel [119]: A plazma 

szulfhidril-csoportok szintje túlnyomóan plazmafehérjékből származik, melyek 

részt vesznek a szervezet oxidatív stressz elleni védekezésében. A SH-

csoportok méréséhez 100 µl plazmát, 100 µl Ellman-reagenst (1 mmol l-1 

koncentrációjú, metanolban oldott DTNB) és 800 µl EDTA-t tartlmazó TRIS-

puffert kevertünk össze és 412 nm-es hullámhosszon fotometráltuk. A 

kalibrációhoz standard PSH-oldatokat használtunk, a PSH-t µmol l-1-ben adtuk 

meg. A normálérték: 51.8±1.2 µmol l-1.  

 A SOD-aktivításának mérése a teljes vérben [120]: A szuperoxid 

dizmutáz az endogén enzimatikus antioxidáns rendszer részét képezi. 

Aktivitásának meghatározásához 100 µl EDTA-val antikoagulált vért 900 µl 

desztillált vízzel hemolizáltunk, majd etanol és kloroform 2:1 arányú 

keverékével centrifugálással (4 oC, 5 perc, 1300-as fordulatszám) távolítottuk 

el a hemoglobint. Az enzimaktivitás meghatározása az adrenalin adrenokróm 

spontán oxidáció gátlásán alapul. Spektrofotometriás méréseket 480 nm-es 

hullámhosszon végeztünk kontrollként nátrium-karbonát-puffert (pH 10,2) 

használtunk, a SOD-enzim aktivitását L-adrenalin hozzáadásával (16,48 mg 

adrenalin 10 ml 0,1 N sósavban) mértük és IU ml-1-ben adtuk meg. A normál 

érték: 735±48 IU ml-1.  

A KAT-aktivitásának mérése a teljes vérben [121]: A H2O2-t a KAT bontja 

le a szervezetben vízre és oxigénre, így meggátolja a H2O2 toxikus 

metabolitokká alakulását. A KAT-enzim szerepe a megemelkedett 
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hidrogénperoxid-szinttel járó állapotokban kifejezett. Szintjét 100 µl EDTA-val 

antikoagulált vérből határozzuk meg 900 µl fiziológiás sóoldattal történt kimosás 

után. A minta centrifugálása után megismételtük a mosási eljárást. 37 ºC-on, 

240 nm-es hullámhosszon vizsgáltuk a minta fényelnyelését a hozzáadott 

foszfát puffer, 10 µl vörösvértest és 30 mmol H2O2 után. A normál érték: 

1931±72 BU mL-1. 

 A ROS-termelődés vizsgálata teljes vérben: Az aktivált leukociták, 

elsősorban a neutrofilek, a szabadgyökök potenciális forrásai a gyulladásos 

folyamatok során. A keringő leukociták gyöktermelő képességére a teljes vér 

indukált gyöktermelése alapján vonhatunk le következtetéseket. 

Kemilumineszcenciás mérés alapját a luminol szabadgyökökkel való reakciója 

adja. Összefoglalva, 20 µl Na-citráttal antikoagulált vért 1400 µl 37 ºC-os 

DMEM (Dulbecco modifikált Eagle-médium) tápláló oldattal hígítottunk, 

hozzáadtunk 50 µl 0,01%-os luminolt és a küvettát azonnal a lumi-

aggregométerbe helyezzük (Chrono-Log, Model 560, USA). Az esetleges 

spontán gyöktermelés mérését követően 30 µl PMA-t (forbol-12-mirisztát-13-

acetát, Sigma, USA) mértünk a küvettába. Az oldatot a mérés alatt 

folyamatosan kevertük és  37 ºC-on tartottuk. A fénykibocsátás változását 

regisztráltuk (Chrono-Log, Model 707, USA), és a felvett görbéből 

meghatároztuk a gyöktermelés a fehérvérsejtszámra vonatkoztatott 

maximumát, a gyöktermelés maximális intenzitását és a PMA-stimulációtól a 

gyöktermelés elindulásáig eltelt időt. A gyöktermelés normál értékei: maximum 

34,0±5,5 AU, maximális intenzitás: 0,048±0,007 AU, késési idő: 215±30 s. 

 MPO-szint meghatározása: A mieloperoxidáz lizoszomális enzim, mely 

megtalálható a neutrofil granulocitákban és szérumszintje rendszerint 

megemelkedik gyulladásos állapotokban. A plazma MPO-szintjének 

meghatározásakor 200 µl plazmát adtunk a következő keverék 1 ml-éhez 

(10,9 ml Na-citrát, 100 µl o-dianisidin, 1 ml H2O2 és 5 µl 0,05% Triton-x-100). 

Az összeöntést követően az elegyet 5 percig 37 ºC-on inkubáltuk. 1 ml 35%-os 

perklórsav hozzáadását követően az oldatot 10 percig centrifugáltuk 2500-as 

fordulatszámon, majd ezt követően fotometriás mérést végeztünk 560 nm-es 

hullámhossznál. A normál érték: 0,26±0,04 BE ml-1. 
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Statisztikai analízis: A betegek kórházi felvételekor és a későbbiekben 

mért értékek közötti eltérés szignifikanciáját egymintás t-próbával vizsgáltuk. A 

két vizsgált csoport közötti különbséget, valamint a csoportok és a 

kontrollpopuláció adatait ANOVA teszttel hasonlítottuk össze a vizsgálati 

periódus során. Az ábrákon az átlagot és a standard hibát tüntettük fel. 

 

3. 3. 3. Eredmények:  
A fehérvérsejtszám felvételkor mind a két csoportban jelentősen 

magasabb volt a laboratóriumi normál tartomány felső szintjénél és 

szignifikánsan magasabb volt a nagyobb kiterjedésű égést szenvedett 

betegekben. A kezelés során a fehérvérsejtszám csökkenő tendenciát mutatva 

a 3. napra normalizálódott, és nem mutatott szignifikáns különbséget a két 

csoport között (10a. ábra). A granulociták százalékos aránya a leukocitákon 

belül a sérülést követő első 3 napon mind a két betegcsoportban csökkent, de a 

II-es csoportban a 4. naptól megemelkedett, és szignifikáns eltérés volt 

kimutatható a két csoport között (10b. ábra). Ezzel ellentétben a limfociták 

százalékos aránya a sérülést követő első 3 napon mind a két betegcsoportban 

emelkedett, de a II-es csoportban a 4. naptól csökkent és szignifikáns eltérés 

volt kimutatható a két csoport között (10c. ábra). A monociták százalékos 

aránya az I-es csoportban folyamatosan emelkedett, míg a II-es csoportban 

stagnált (10d. ábra). 
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10. ábra: Fehérvérsejtszám (FVS, a), a keringő granulociták (b), limfociták 
(c), monociták (d) aránya a két betegcsoportban. 

A kockák a 30% alatt (n=14), a körök a 30% felett (n=12) égett csoport 
eredményeit jelölik * = p<0.05 az első naphoz viszonyítva, # = p<0.05 a 30% 

alatt és a 30% felett égett csoport között. Eredményeinket mint átlagot és 
standard deviációt adtuk meg. 

 

A plazma MDA koncentrációja (11a. ábra) az I-es csoportban a 3., a II-es 

csoportban a 4. napig emelkedő, majd azt követően csökkenő tendenciát 

mutatott és végig szignifikánsan magasabb volt az egészséges kontroll 

csoporténál, de szignifikáns különbség a két betegcsoport között nem volt 

kimutatható. A teljes vér indukált szabadgyök termelésének maximuma (11b. 

ábra) a 3. naptól mind a két csoportban erőteljes, az egészséges populáció 

értékéhez viszonyítva szignifikáns emelkedést mutatott, és maximumát mindkét 

csoportban az 5. napon érte el. A két csoport között szignifikáns különbség nem 

volt megfigyelhető, de az 5. naptól az átlagos érték magasabb volt a nagyobb 

égett testfelületű csoportban. A teljes vér stimulált gyöktermelésének 

meredeksége (11c. ábra) az I-es csoportban végig, a II-es csoportban a 3. 
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naptól kezdve szignifikánsan magasabb volt, mint az egészséges kontroll 

csoporté, és 4. napon szignifikáns különbség mutatkozott a két csoport között. 

A MPO-enzim (11d. ábra)  aktivitása felvételkor szignifikáns különbséget 

mutatott a két csoport között. Az I-es csoportban az MPO aktivitás a 4. napig 

csökkent, majd erőteljesen emelkedett, a II-es csoportban végig emelkedő 

tendenciát mutatott, és a 6. napon szignifikánsan meghaladta a felvételkori 

értéket. Az MPO aktivitás a II-es csoport felvételkori értékét kivéve végig 

szignifikánsan magasabb volt az egészséges önkénteseknél mért értékeknél.  
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11. ábra: A plazma malondialdehid koncentrációjának (MDA, a), teljes vér 
indukált szabadgyöktermelés (ROS) maximumának (b), meredekségének 

(c), és a mieloperoxidáz enzim aktivitásának (MPO, d) alakulása a két 
betegcsoportban.  

BE=Bergmeyer unit, AU= arbitrary unit. 
A kockák a 30% alatt (n=14), a körök a 30% felett (n=12) égett csoport 
eredményeit, míg a szaggatott vonal az egészséges önkéntesek (n=9) 
eredményeit jelölik.  * = p<0,05 az első naphoz viszonyítva, $=p<0,5 az 

egészséges kontroll csoporthoz képest, # = p<0,05 a 30% alatt  a 30% felett 
égett csoport között. Eredményeinket mint átlagot és standard deviációt adtuk 

meg. 
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 A PSH-szint (12a. ábra) a kezelés első napjától szignifikánsan 

alacsonyabb volt az egészséges önkéntesekben mértnél. A kiindulási értékhez 

képest a PSH-szint mindkét csoportban szignifikánsan csökkent a felvételt 

követő napokban. A két csoport között szignifikáns különbség nem volt 

kimutatható. A teljes vér GSH koncentrációja felvételkor mindkét csoportban 

magasabb volt az egészségesekben mért értéknél. Ez a különbség a II-es 

csoportban szignifikáns mértékű volt. A GSH koncentráció az I-es csoportban a 

4. napig, míg a II-es csoportban végig szignifikánsan csökkent a felvételkori 

értékhez viszonyítva (12b. ábra). A SOD-enzim aktivitása (12c. ábra) a 

vizsgálati periódusban végig alacsonyabb volt, mint az egészséges 

önkéntesekben. Értéke a vizsgált időszakban nem változott jelentősen, de a két 

csoport között szignifikáns különbség mutatkozott a 3. és 6. napon. A KAT 

enzim aktivitása (12d. ábra) az I-es csoport felvételkori és II-es csoport 1. 

napon mért értéke kivételével szignifikánsan magasabb volt az egészséges 

populáció értékeinél. A KAT enzim aktivitása az I-es csoportban folyamatosan 

emelkedett és az 5. naptól szignifikánsan meghaladta a felvételkori értéket.  
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12. ábra: A plazma szulfhidril csoportok szintjének (PSH, a), a redukált 
glutathion koncentrációjának (GSH, b), a szuperoxid dizmutáz enzim 

(SOD, c) és a kataláz enzim (KAT, d) aktivitásának alakulása a két 
betegcsoportban. 

A kockák a 30% alatt (n=14), a körök a 30% felett (n=12) égett csoport 
eredményeit, míg a szaggatott vonal az egészséges önkéntesek (n=9) 
eredményeit jelölik.  BE= Bergmeyer unit. * = p<0,05 az első naphoz 

viszonyítva, $=p<0,5 az egészséges kontroll csoporthoz képest, # = p<0,05 a 
30% alatt  a 30% felett égett csoport között. Eredményeinket mint átlagot és 

standard deviációt adtuk meg. 
. 
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3. 3. 4. Megbeszélés:  
A szabadgyökök kóroki szerepét számos kritikus állapotot létrehozó 

betegségben igazolták már. Szerepet játszanak a szepszisben, traumában, az 

égésbetegségben, akut pankreatitiszben, az akut májkárosodás kialakulásában, 

súlyos diabéteszben, a felnőttkori légzési distressz szindróma kialakulásában 

és az akut veseelégtelenség patofiziológiájában [122]. Jelen vizsgálatunk 

humán betegeken igazolta azt az elsősorban állatkísérletekből jól ismert tényt, 

hogy az égési sérülést jelentős oxidatív stressz kíséri.  

 A szabadgyökök kimutatása nehézkes a rendkívül rövid fél életidejük 

miatt. Az oxidatív stressz mértékére általában a lipidperoxidációs végtermékek 

szintjéből, a szabadgyökös reakciókban szerepet játszó enzimek aktivitásából 

és a plazma antioxidáns kapacitásának alakulásából vonhatunk le 

következtetéseket. Jutkiewicz-Sypniewska és munkatársai égett gyermekeken 

vizsgálták az oxidatív stressz alakulását. Az első, második, harmadik, hetedik 

és huszonegyedik napon vizsgálták a vér totál antioxidáns kapacitását (TAC) és 

a tiobarbitursav reaktív anyagok (TBARS) szintjének alakulását 

vörösvértestekben [123]. Eredményeinkhez hasonlóan csökkent TAC és 

emelkedett TBARS szintet találtak a teljes vizsgálati periódus alatt. Bertin-

Maghit és munkatársai az égési sérülést követő első öt napon vizsgálták az 

oxidatív stresszt. A szérum szelénium és antioxidáns vitaminszintjének 

csökkenését valamint a TBARS jelentős emelkedését találták [93]. Pintaudi és 

munkatársai felvételkor szignifikánsan emelkedett MDA-értéket találtak, mely 

eredményeinkkel szemben gyorsan csökkenő tendenciát mutatott [114], bár a 

teljes harminc napos vizsgálati periódus alatt emelkedett maradt. Ritter és 

munkatársai az oxidatív stressz és túlélés közötti kapcsolatot vizsgálták. A 

kórházi felvételt követően és a hatodik órában az elhunytaknál szignifikánsan 

magasabb volt a TBARS és protein carbonyl szint a túlélőkhöz képest. A 

felvételkori xantin-oxidáz-aktivitás is jól korrelált a mortalitással. A SOD és 

plazma antioxidáns kapacitása nem mutatott összefüggést a túléléssel [124].  

A szabadgyökök fontos szerepet játszhatnak az égéshez kapcsolódó 

szívizom-károsodás kialakulásában is [125]. Állatkísérletes adatok igazolják, 

hogy az égést követő szívizom-károsodásban a mitokondriumok oxidatív 
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stressz okozta károsodása fontos szerepet játszik. A mitokondriumokban a 

lipidperoxidációs végtermékek szintje 30 – 50%-os emelkedést mutat, a SOD-

csökkenés maximumát az égést követő 8. órában éri el (a csökkent érték az 

egészségesek 63%-a), míg a gluthathion-peroxidáz-aktivitás a legnagyobb 

csökkenést 2-24 órával a sérülést követően mutatja (a csökkent érték az 

egészségesek 63%-a). Antioxidáns vitaminok adásával ezen elváltozások 

kivédhetőek [126].  

Jelen vizsgálatunkban a kiterjedtebb égést ugyan fokozottabb 

leukocitózis, nagyobb mértékű MDA emelkedés és a teljes vér fokozottabb 

gyöktermelése kísérte, azonban a két csoport közötti változások közül csak 

granulociták, limfociták és monociták százalékos aránya mutatott szignifikáns 

különbséget. A neutrofil granulociták a ROS egyik fő forrását képezik, így 

emelkedett százalékos arányuk magasabb ROS-termelés alapját képezhetné. 

Az indukálható gyöktermelés meredeksége viszont a kisebb égést elszenvedett 

betegek leukocitái esetén volt magasabb, vagyis a magasabb sejtszám mellett 

a leukociták ROS-termelő képessége csökkent nagyobb kiterjedésű égési 

sérülés esetén. Vizsgálati eredményeinkhez hasonlóan, enyhe és súlyos égési 

sérülést szenvedett gyerekek esetében, nem találtak statisztikailag igazolható 

különbséget a TAC és TBARS vonatkozásában [123]. Állatkísérletes 

körülmények között 20%-os és 40%-os égést elszenvedett patkányok esetén 

összefüggést találtak az égés kiterjedése és a TBARS, plazma tiolcsoportok 

szintje és a GPX között [127] hasonlóan Nagane és munkatársai 

eredményéhez [128]. Ugyanakkor Farriol és munkatársai az antioxidáns 

kapacitás vonatkozásában, saját eredményeinkhez hasonlóan, nem találtak 

korrelációt az égés kiterjedésével [129].  

 Eredményeink szerint az égési traumát jelentős oxidatív stressz kíséri a 

szervezetben. A relatíve alacsony esetszám ellenére úgy tűnik, hogy a 15% 

égési felületet meghaladó traumát követően nem mutatható ki összefüggés az 

égett terület nagysága és az égést kísérő oxidatív stressz között.  
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3. 4. A folyadékpótlási séma hatása az oxidatív stressz markereire 

 

3. 4. 1. Bevezetés:  
Az oxidatív stressz fellépte egyike az égési sérülést követő patofiziológiai 

változásoknak. Az égési sérülés szabadgyökök termelődését indukálja, a 

gyökök képződése és eliminációja közötti egyensúly felbomlik. A szabadgyökök 

a különböző szövetek struktúráját és funkcióját is károsítják (gastrointestinális 

rendszer, légzési rendszer, idegrendszer, kardiovaszkuláris rendszer) és fontos 

mediátorként szerepelnek a gyulladásos folyamatok létrejöttéért felelős sejtek 

aktiválásában és az endotheliális diszfuknció kiváltásában. E mechanizmusok 

szerepet játszhatnak a MOF kialakulásában is [130-132]. A ROS direkt mérése 

csak nagyon nehezen kivitelezhető, ezért a lipidperoxidáció végtermékeinek 

emelkedéséből és az endogén antioxidáns rendszer aktivitásának 

csökkenéséből tudunk az oxidatív stressz mértékére következtetni.  

Bár az égést kísérő oxidatív stresszel sok tanulmány foglalkozik [76], a 

vizsgálatok nagyobb része állatkísérletes modellben történik, a humán adatokat 

közlő cikkek száma nagyon kevés [88, 93, 123]. E vizsgálatok igazolták a ROS 

szerepét a MOF létrejöttében, és az antioxidáns rendszer védő szerepét égési 

sérülés során [76, 132].  

Az égésbetegséget kísérő ödéma jól ismert jelenség, kialakulási 

mechanizmusa különbözik felületes és mély égés esetén [8, 133]. A 

kapillárispermeábilitás fokozódása fontos szerepet játszik elsősorban felületes 

égésnél az ödéma kialakulásában. A permeábilitás fokozódás hátterében a 

szabadgyökök kóroki szerepe is kimutatható [8]. Az oxidatív stressz 

paramétereinek vizsgálata segíthet az égési ödéma okának jobb megértésében 

és így új terápiás lehetőségek nyilhatnak meg az égett betegek kezelésében. 

Az égési sérülés után létrejövő ödéma miatt kialakuló hipovolémia 

megfelelő kezelése kritikus pontja az égett beteg ellátásának, melynek során 

nem csak kezelni kell tudni az égést követő hipovolémiás sokkot, hanem meg 

kell előzni annak kifejlődését. A megfelelő folyadékpótlással csökkenthető a 

komplikációk száma és javítható a túlélés. Azonban a megfelelő folyadékterápia 

kivitelezése nem egyszerű, egységes ajánlás nincs az irodalomban [22].           
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A klinikumban, a folyadékterápia gyakran sémák alapján történik. A 

leggyakrabban használt séma a Parkland-formula [25, 28, 30], amely korrekciós 

faktorok alkalmazásával jobban hozzáigazítható a betegek folyadékigényéhez 

[134]. Az ABA ajánlásának megfelelően óradiurézis alapján végzett 

folyadékterápia (cél az óradiurézis 0,5 – 1,0 ml kg-1 h-1 közötti értéken tartása) 

pontosabb folyadékpótlást tesz lehetővé [31]. Azonban normál értékek közötti 

óradiurézis mellett is emelkedett bázis hiány volt kimutatható, ami együtt járt az 

ARDS gyakoribb kifejlődésével [109]. Ezért az invazív végpontok alapján 

végzett folyadékpótlás egyre nagyobb teret nyer a klinikai gyakorlatban. A 

transpulmonális termodiluciós technika kifejlesztésével lehetőség van a 

folyadékterápia ITBVI alapján történő vezetésére, melynek mérése történhet 

COLD vagy PiCCO készülék alkalmazásáva [26, 40].  

Vizsgálatunk célja annak tanulmányozása volt, hogy az ITBVI illetve 

óradiurézis alapján vezetett folyadékpótlás milyen hatással van az oxidatív 

stressz paraméterekre égett betegekben. 

 

3. 4. 2. Beteganyag és módszer:  
A tanulmányba intenzív osztályunkra 2005. februárja és 2007. októbere 

között felvett betegeket vontuk be a helyi etikai bizottság engedélyét követően. 

A tanulmányba vétel előtt, felvilágosítás után kértük a beteg, vagy legközelebbi 

hozzátartozójának írásbeli beleegyezését.  Bevételi kritérium volt, a testfelület 

20%-át meghaladó égési sérülés és a folyadékpótlás megkezdése legkésőbb 3 

órával a sérülés után. A TBSA-t a Lund–Browder ábra alapján határoztuk meg. 

Kizárási kritérium volt, az elektromos égés, dokumentált krónikus vese és/vagy 

szívelégtelenség, 18 év alatti életkor és a sérülést követő 3 napon belül 

kialakult akut veseelégtelenség. Inhalációs sérülés gyanúja esetén 

bronchoszkópiát végeztünk a sérülés igazolására. Folyadékpótlásra kizárólag 

Ringer laktát oldatot használtunk. Folyadékpótlási sémánk megegyezett az 

ITBVI és óradiurézis ScvO2-re gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányunkban 

használttal (8. ábra). Az oxidatív stressz paramétereinek mérése az égés 

kiterjedése és az oxidatív stressz paraméterek változását vizsgáló 

tanulmányunknak megfelelően zajlott. 
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Statisztika: A PSH-ra vonatkozó előzetes analízisünk alapján (α hiba 5%, erő 

80%) csoportonként 7 beteg bevonására volt szükség. Statisztikai analízisre egy 

illetve két mintás t-próbát és többutas ANOVA analízist használtunk. Az adatokat 

mint átlagot és standard deviációt tüntettük fel. 

 

3. 4. 3. Eredmények:  
A vizsgálatba 16 beteget (3 nőt és 13 férfit) vontunk be (13. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: A vizsgálat folyamatábrája 

 

 

A két csoport között nem volt szignifikáns különbség az életkor, az égett terület 

kiterjedése és az inhalációs égés előfordulási gyakoriságát tekintve (X. táblázat)  

Bevonni kívánt 
(n=32) 

Megfelelő (n=16) 

Randomizált 
(n=16) 

OD csoportba 
randomizálva 
(n=8) 

ITBVI csoportba 
randomizálva (n=8)  

Kizárt (n=16) 
     Élettel összeegyeztethetetlen 
     sérülés                                  (n=2) 
     Krónikus szívelégtelenség    (n=2) 
     Krónikus veseelégtelenség   (n=1) 
     3 óránál hosszabb transzport idő  
                                   (n=11) 
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 OD-csoport (n=8) ITBVI-csoport (n=8) p érték 

Nem (F/N) 6/2  7/1 NS 

Életkor (év) 54±20 59±13 NS 

TBSA (%) 38.1±13.1 36.9±21.0 NS 

Inhalációs sérülés 6 6 NS 
 

X. táblázat: A betegek adatai 
OD = óradiurézis, ITBVI = intratorakális vérvolumenindex; F/N = férfi/nő, TBSA 

= égett testfelület, NS = nem szignifikáns 
 

3. 4. 3. 1. Vérparaméterek:  
A fehérvérsejtszám emelkedett volt a felvétel napján mind a két 

csoportban, majd ez követően fokozatos csökkenést mutatott, és a sérülést 

követő 3. napon érte el a normál tartományt (14a. ábra). A felvételkori 

fehérvérsejtszámhoz képest a csökkenés a 3. naptól mind a két csoportban 

szignifikáns volt (p<0.05). A fehérvérsejtszám alakulásában nem volt 

szignifikáns különbség az OD- és ITBVI-csoport között. A felvétel napján enyhe 

granulocitozis és limfocitopénia volt megfigyelhető (14.b., 14c. ábra). A 

limfociták és granulociták aránya stagnált az első három napon az OD-

csoportban, majd csökkent, ezzel szemben a granulociták aránya fokozatosan 

csökkent a limfocitáké pedig emelkedett az ITBVI-csoportban. A felvételi 

értékhez viszonyítva a változás mértéke a 3. naptól elérte a szignifikáns szintet 

(p<0,05). A granulociták és limfociták aránya a 4. és 5. napon szignifikáns 

különbséget mutatott az OD- és ITBVI-csoport között (p<0,05). A monociták 

aránya stagnált az OD-csoportban, de enyhe emelkedő tendenciát mutatott az 

ITBVI-csoportban (14d. ábra). 
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 14. ábra: A fehérvérsejtszám (FVS, a), a keringő granulociták (b), 

limfociták (c), monociták (d) aránya a két betegcsoportban. 
A kockák az óradiurézis (OD) csoport (n=8), a körök az intratorakális 

vérvolumenindex (ITBVI) csoport (n=8) eredményeit jelölik * = p<0,05 az első 
naphoz viszonyítva, # = p<0,05 az OD-csoport és az ITBVI-csoport között. 

Eredményeinket mint átlagot és standard deviációt adtuk meg. 
 

 

A szérumhemoglobin-szint felvételkor a normál érték felső határán volt 

és a továbbiakban szignifikánsan csökkent a felvételi értékhez képest a felvételt 

követő hatodik napon az OD (p<0,05), a harmadik naptól a vizsgált periódus 

végéig az ITBVI (p<0,05) csoportban (15a. ábra). A szérumhemoglobin-szint a 

4. naptól a normál tartomány alá csökkent mindkét csoport esetében. A 

trombocitaszám a felvételkor a normál tartomány alsó határa fölött volt, majd 

szignifikáns csökkenés volt megfigyelhető mindkét csoprtban 3. 4. 5. napon a 

kiindulási értékhez képest (p<0,05). Az ITBVI-csoportban a trombocitaszám a 
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harmadik naptól emelkedést mutatott az OD-csoportban azonban tovább 

csökkent és szignifikáns különbség volt kimutatható a két csoport között az 5. 

és 6. napon (p<0,05; 15b. ábra). A fibrinogénszint felvételkor mind az OD- mind 

az ITBVI-csoportban a normált tartományon belül volt, majd folyamatos 

emelkedést mutatott az ITBVI-csoportban a harmadik az OD-csoportban a 

negyedik naptól haladta meg a fizológiás értéket (15c. ábra). A két csoport 

között szignifikáns különbség nem volt kimutatható. 
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15. ábra: A hemoglobinszint (a), trombocitaszám (TCT, b), 
fibrinogénszint (c) alakulása a két betegcsoportban. 

A kockák az óradiurézis (OD) csoport (n=8), a körök az intratorakális 
vérvolumenindex (ITBVI) csoport (n=8) eredményeit jelölik. * = p<0,05 az első 

naphoz viszonyítva, # = p<0,05 az OD-csoport és az ITBVI-csoport között. 
Eredményeinket mint átlagot és standard deviációt adtuk meg. 

 

3. 4 3. 2. Az oxidatív stresszparaméterek alakulása:  
A plazma MDA-koncentrációja felvételkor szignifikánsan magasabb volt, 

mint az egészséges önkénteseké (p<0,05) mind a két csoportban (16a. ábra). 
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Értéke folyamatosan emelkedett az OD-csoportban és értéke a 4. naptól 

jelentősen meghaladta az ITBVI-csoport betegéit bár a különbség statisztikailag 

nem volt igazolható. A PMA-val stimulált gyöktermelés maximuma a teljes 

vérben, a normál tartományban volt felvételkor és az azt követő napon mindkét 

csoportban. Értéke a 3. naptól emelkedni kezdett, csúcsértékét a 6. illetve 5. 

napon érte el, szignifikánsan meghaladva az egészséges önkéntesekét 

(p<0,05), mind az OD-, mind az ITBVI-csoportban (16b. ábra). A PMA-

stimuláció és a gyöktermelés beindulása közti időtartam hosszabb volt a 

kontroll csoport betegeinél mért értéknél, az OD-csoportban az első három 

napon, az ITBVI-csoportban a teljes vizsgálati periódus alatt. A negyedik ötödik, 

hatodik napon szignifikánsan hosszabb volt ez az időtartalom az ITBVI-csoport 

betegei esetében (p<0.05; 16c. ábra). A ROS termelés meredeksége a 

negyedik naptól az OD-csoportban erős emelkedést mutatott és szignifikánsan 

magasabb volt a kontroll csoport értékénél. Az ITBVI-csoportban csak enyhe 

emelkedés volt megfigyelhető, és bár a 4. 6. napon a gyöktermelés 

meredeksége magasabb volt a kontroll csoporthoz viszonyítva (p<0,05), a 6. 

napon a két csoport között szignifikáns különbség volt kimutatható (p<0,05; 

16d. ábra).  
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16. ábra: A plazma malondialdehid-szint (MDA, a), gyöktermelés (ROS) 
maximumának (b), a gyöktermelés megindulásának idejének (c) és a 
gyöktermelés meredekségének (d) alakulása a két betegcsoportban. 

A kockák az óradiurézis (OD) csoport (n=8), a körök az intratorakális 
vérvolumenindex (ITBVI) csoport (n=8), a szaggatott vonal az egészéges 

önkéntesek (n=9) eredményeit jelölik. AU= arbitrary unit. * = p<0,05 az első 
naphoz viszonyítva, # = p<0,05 az OD-csoport és az ITBVI-csoport között, 
$=p<0,05 az egészséges kontrollcsoporthoz képest. Eredményeinket mint 

átlagot és standard deviációt adtuk meg. 
 

A plazma szulfhidril-csoportok szintje felvételkor a normál érték alatt volt, 

és a további vizsgált időszakban szignifikáns csökkenést mutatott (p<0,05; 17a. 

ábra). Értéke a második naptól kezdve szignifikánsan alacsonyabb volt az 

egészséges önkéntesekénél (p<0,05), a két csoport között szignifikáns 

különbség nem volt kimutatható. A PSH-hoz képest a plazma redukált 

glutathion szintje felvételkor mindkét csoportnál szignifikánsan magasabb volt, 

mint a kontrollcsoport esetében (p<0,05). Ezt követően szignifikáns csökkenés 

figyelhető meg mind a két csoportnál (p<0,05; 17b. ábra). A csökkenés az 

ITBVI-csoportban jelentősebb az ötödik napon, a különbség szignifikáns 
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(p<0,05).  A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitása mind a két csoport esetében 

alacsonyabb volt a normál populációénál de a különbség csak az OD- 

csoportban, az 5. napon volt szignifikáns mértékű (p<0,05). A két csoport között 

szignifikáns különbség nem volt (17c. ábra). A kataláz enzim aktivitása a 

vizsgált periódus alatt végig a magasabb volt a normál értéknél. A harmadik 

naptól a vizsgált időszak végéig ez a különbség szignifikáns (p<0,05) volt az 

OD-csoportban, míg az ITBVI-csoportban a harmadik nap kivételével volt 

szignifikáns eltérés kimutatható (p<0,05; 17d. ábra). 
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17. ábra: A plazma szulfhidril csoportok (PSH, a), a redukált glutathion 
(GSH, b) szintjének, a szuperoxid dizmutáz (SOD, c) és kataláz enzim 

aktivitás (KAT, d) alakulása a két betegcsoportban. 
A kockák az óradiurézis (OD) csoport (n=8), a körök az intratorakális 

vérvolumenindex (ITBVI) csoport (n=8), a szaggatott vonal az egészéges 
önkéntesek (n=9) eredményeit jelölik. BU=Bergmeyer unit.* = p<0.05 az első 
naphoz viszonyítva, # = p<0,05 az OD-csoport és az ITBVI-csoport között, 
$=p<0,05 az egészséges kontrollcsoporthoz képest. Eredményeinket mint 

átlagot és standard deviációt adtuk meg. 
 
3. 4. 4. Megbeszélés:  
 Az égés által kiváltott oxidatív stresszt számos tanulmány leírta [93, 114, 

120]. A vizsgálatok időtartama 24 óra és 30 nap között változott, azonban a 

követési periódus hosszától függetlenül minden vizsgálat a pro- és antioxidáns 

egyensúly jelentős és tartós kisiklását igazolta égett betegekben. A 

nagymértékű szabadgyöktermelődés következtében lipidperoxidáció következik 

be, melyet az MDA-szint megemelkedése jelez a betegekben. 

Tanulmányunkban mind az OD-, mind az ITBVI-csoportban szignifikánsan 
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emelkedett MDA-szintet mértünk a felvétel napjától kezdve a kontroll 

csoporthoz viszonyítva. A MDA emelkedés kifejezettebb volt az OD-csoportban 

a harmadik naptól kezdve, de a két csoport közötti különbség nem volt 

szignifikáns.  

 A szabadgyöktermelődésének egyik fő forrását patológiás állapotokban, 

így égésben is a neutofil granulociták NADPH dependens oxidáz rendszere 

képezi [135]. A keringő granulociták érzékenyített állapota stimulált szabadgyök 

termelésük in vitro mérésével jellemezhető. Beteganyagunkban a PMA-val 

stimulált szabadgyöktermelés a teljes vérben nem tért el jelentősen a kontroll 

csoporttól felvételkor és az azt követő napon. Ennek hátterében a neutrofil 

granulociták gyors kitapadása állhat, mely tényt égésbetegségben több 

közlemény is igazolta [136]. Patkányban végzett kísérlet során 15 perccel a 

sérülés után a leukociták gördülését és kitapadását figyelték meg fluorescensz 

mikroszkóppal az intestinális venülákban, ugyanakkor a keringő leukociták ROS 

termelése csökkent volt [137]. A nem halálos égési sérülést kísérletes 

körülmények között vizsgálva, az égési sérülés a csontvelőben megbontotta 

neutrofil granulocita termelés és kibocsátás egyensúlyát. A fehérvérsejt 

kibocsátás meghaladta a fehérvérsejt termelődés mértékét, a csontvelőben a 

neutrofil granulocita raktár átmeneti kimerülését idézte elő. A későbbiekben 

természetesen újra helyreállt az arány és a raktárak is feltöltődtek. Letális égés 

esetén a kibocsátás végig meghaladta a termelődést, valamint a csontvelő 

neutrofil termelő képességének csökkenése miatt a csontvelői neutrofil pool 

teljes kimerülése következett be [138]. Ezek az adatok magyarázatul 

szolgálhatnak arra az általunk talált tényre, hogy a keringő granulociták 

szabadgyöktermelése nem mutatott emelkedést az első két napon. A két 

kezelési séma szabadgyöktermelésre gyakorolt vonatkozásában, a teljes 

vérben kismértékű különbségeket találtunk a két folyadékpótlási séma között a 

harmadik naptól. A csúcsérték mind a két csoportban szignifikánsan magasabb 

volt, mint a kontroll csoport értéke, és enyhén emelkedettebb volt az OD-

csoportban, mint az ITBVI-csoportban. Továbbá az OD-csoportban a 

gyöktermelés szignifikánsan korábban indult be, és a gyöktermelődés 

maximuma szignifikánsan magasabb volt mint az ITBVI alapján kezelt betegek 
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értéke, ami azt mutatja, hogy az OD-csoportban a keringő granulociták sokkal 

inkább stimulált állapotban voltak. A szabadgyök termelődés kifejezett 

emelkedése a harmadik naptól kapcsolatba hozható proinflammatorikus 

citokinek jelentős felszabadulásával – különösen IL6 és IL 8 (nem publikált 

adatok) – és a csontvelő normális granulocita képző funkciójának 

helyreállásával. 

 Az égés által emelkedett szabadgyök termelés és lipidperoxidáció 

jelentős változásokat hozott létre az antioxidáns státuszban is. A plazma PSH- 

szintje folyamatosan és szignifikánsan csökkent a kezelés második napjától 

kezdve, az egészséges önkéntesekhez képest. Eredményünk alátámasztja 

Bertin-Maghit és munkatársai megfigyelését [93], akik csökkent albumin szintet 

találtak égett betegekben a sérülést követő első 5 napban. A teljes vér GSH 

koncentrációja meghaladta a kontroll csoportét a felvétel időpontjában. Ennek 

oka a GSH raktárakból (máj) történő fokozott felszabadulása lehetett. A 

második naptól a GSH koncentráció szignifikánsan csökkent a felvételi értékhez 

képest, de nem különbözött jelentősen a kontroll csoporthoz képest. E 

minimális eltérés hátterében az a tény állhat, hogy a szervezet megpróbálja 

aktív szabályozás révén a GSH-t a normál tartomány körül tartani [93]. A SOD 

aktivitása enyhén a normál tartomány alatt volt tanulmányunkban. E 

megfigyelés összecseng Saitoh és munkatársai eredményével [139], és 

ellentmond Bertin-Maghit és munkatársainak adatainak [93], akik enyhén 

emelkedett SOD-aktivitást mértek égési sérülést követően. Kísérletes adatok 

[140] és tanulmányunk adatai szerint a kataláz enzim aktivitása enyhén 

emelkedett égési traumát követően a hatnapos megfigyelési periódus alatt. 

Kétségtelen azonban, hogy szignifikáns különbséget az antioxidáns 

paraméterek vonatkozásában kimutatni nem lehetett az OD- és ITBVI-csoport 

között.  

 Jelen tanulmányban egyes oxidatív stressz markerek égési sérülés 

hatására bekövetkező változását vizsgáltuk a sérülést követő hat napon át. 

Adataink igazolták, hogy az égés súlyos és hosszan tartó oxidatív stresszt hoz 

létre emberben. Legfontosabb megfigyelésünk az a tény, hogy a folyadékpótlási 
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séma a prooxidáns státuszra, elsősorban a granulocita funkcióra van hatással, 

és gyakorlatilag nem befolyásolja az antioxidáns státuszt égett betegekben. 
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4. Általános diszkusszió 
 

A jelentős ödémaképződés, melynek kialakulásában szabadgyökös 

reakciók fontos szerepet játszanak, és a következményes hipovolémia az 

égésbetegség legkorábbi, karakterisztikus jele. A hipovolémia rendezése az 

égésbetegség kezelésének egyik kulcspontja, mivel az oxigénkínálat és -igény 

arányának felborulása következtében az egyes szervek funkciójában zavar 

léphet fel, súlyos esetben többszervi elégtelenség is kialakulhat. Ugyanakkor a 

hipoxia, hipovolémia és mikrocirkulációs zavar játszik a szabadgyökök 

keletkezésében, ily módon circulus vitiosust hozva létre a szervezetben.  

A fentiekből adódóan a hipovolémiát minél előbb és megfelelő módon 

kell kezelni. A kezelés történhet sémák alapján, melyek bizonyos korrekciós 

faktorok alkalmazásával, mint arra jelen dolgozatban is kísérletet tettünk, ugyan 

pontosabbá tehetők, de az egyénre szabott folyadékpótlás nem valósítható meg 

e módszer alkalmazásával. 

A folyadékpótlás másik lehetséges útja az óradiurézis illetve ITBVI 

alapján vezetett folyadékpótlás. Az első módszer hátránya, hogy csak a 

csökkent diurézis értékelhető, mivel számos hatás például ozmotikusan aktív 

anyagok jelenléte, hamisan megemelheti a diurézis értékét, másrészt a diurézis 

csökkenéséért a veseperfúzió romlása tehető felelőssé, ami már viszonylag 

késői jele a hipovolémiának. Ezért célszerűbb lenne az ilyen mértékű 

hipovolémia kialakulását megelőzni. Ennek eszköze lehet a folyadékpótlás 

invazív hemodinamikai végpont (ITBVI) alapján történő vezetése. Ugyan Holm 

és munkatársai [40] nem tudták igazolni e módszer mortalitásra gyakorolt 

előnyös hatásait, jelen dolgozat alapján az ITBVI 800 - 850 ml m-2 közötti 

értéken tartása esetén magasabb, 70 százalék feletti ScvO2 volt mérhető, míg 

az óradiurézis alapján vezetett betegek esetében az ScvO2 értéke nem érte el a 

kritikus 70 százalékos értéket. Ez a tény magyarázatául szolgálhat azoknak az 

irodalomban leközölt adatoknak, melyek szerint a 0,5 – 1,0 ml kg-1 h-1 

tartományban tartott óradiurézis mellett is jelentős bázisdeficit alakulhat ki. 

Adataink alapján az ScvO2 70% feletti szinten történő tartása a sérülést követő 
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időszakban kedvező hatást gyakorolt a MODS-ra, ami felveti az égésbetegség 

esetén is a korai célorientált kezelési stratégia szükségességét. 

Számos tanulmány igazolta, hogy az égésbetegséget jelentős oxidatív 

stressz kíséri, valamint az oxidatív stressz szerepét az égési ödéma 

kialakulásában. Mindezidáig azonban alig van adat arra, hogy az oxidatív 

stressz mértéke és az égett testfelület nagysága miként viszonyul egymáshoz. 

Különösen hiányoznak a humán kísérletek eredményei. Adataink alapján az 

égett testfelület mértéke nem befolyásolja szignifikánsan a kialakuló oxidatív 

stresszt, vagyis már 15%-ot meghaladó égési sérülés is nagyon súlyos oxidatív 

válaszreakció kialakulásával jár. A pro- és antioxidáns rendszerben 

bekövetkező változások megegyeztek az irodalomban leírtakkal.  

Az égésbetegség által okozott hipovolémia iszkémiát illetve, iszkémia-

reperfúziót okoz. Mivel e két folyamat a szabadgyökök kialakulásában fontos 

szerepet játszik, feltételeztük, hogy az ScvO2 korábbi normalizálódása, az ITBVI 

alapján vezetett folyadékpótlás kedvező hatást gyakorolhat az égést kísérő 

oxidatív stresszre is. Adataink alapján az ITBVI alapján vezetett 

folyadékterápia, az ScvO2 gyorsabb normalizálódása kedvező hatással van a 

prooxidáns státuszra, ugyanakkor nem befolyásolja az antioxidáns rendszert.  

Eredményeink és irodalmi adatok alapján a jelentős oxidatív stressz 

csökkentése kedvező lehet az égett betegek számára, melyben az adekvát 

folyadékterápia mellett antioxidáns vegyületek például N-acetil-cisztein, 

sztatinok is fontos szerepet kaphatnak. A továbbiakban e vegyületek oxidatív 

stresszre gyakorolt hatását kívánjuk vizsgálni égett betegekben.  
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5. A vizsgálatokból levonható új megállapítások, eredmények: 
 

1. Adataink szerint az égett betegek egységnyi égett bőrfelületre eső 

folyadékigényét befolyásolja az égés kiterjedése és a beteg 

testtömegindexe. Szignifikáns negatív korrelációt található az 

egységnyi égett felületre eső folyadékigény valamint a 

testtömegindex és az égés kiterjedése között.  

 

2. Eredményeink alapján a testtömegindex és az égés kiterjedése 

alapján a Parkland-formulát pontosabbá tevő új korrekciós faktorok 

határozhatók meg. 

 

3. Eredményeink megerősítették, hogy a mély égés jelenléte 

szignifikánsan megnöveli a folyadékigényt. 

 

4. Igazoltuk, hogy az ITBVI mérése lehetővé teszi a hipovolémia korai 

és megfelelő kezelését égett betegeken, amit a magasabb ScvO2 

érték igazol. Az ITBVI szignifikáns korrelációt mutat a ScvO2-val, így 

az égett betegek korai célirányos kezelésének egyik kulcspontja lehet 

az ITBVI alapján vezetett folyadékterápia, mely javíthatja a betegek 

életkilátásait. 

 

5. Megállapítottuk, hogy az SVV is alkalmas lehet a folyadéktöltés 

monitorozására égett betegekben, de használatát behatárolja az a 

tény, hogy csak lélegeztetett, szinusz ritmusban lévő betegeknél 

alkalmazható. 

 

6. Elsőként végeztünk vizsgálatokat az égett betegek 6 napon át történő 

biokémiai monitorozására, különös tekintettel az oxidatív stressz 

súlyosságának felmérésére. Vizsgálatainkban igazoltuk, hogy az 
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égési traumát követően jelentős oxidatív stressz alakul ki. 

 

7. Elsőként mutattuk ki, hogy a folyadékpótlásra használt séma 

elsősorban a prooxidáns rendszerre van hatással. Az ITBVI által 

vezetett folyadékpótlás mellett a prooxidánsok szintje alacsonyabb, 

mint az óradiurézis által vezetett csoportban 

 

8. Vizsgálataink alapján a 15%-ot meghaladó égett felület felett nem 

mutatható ki összefüggés az égett terület nagysága és az égést 

kísérő oxidatív stressz mértéke között. 

 

9. Megállapítottuk, hogy a folyadékpótlásra használt séma jelentősen 

befolyásolja az egyes fehérvérsejtek arányát. Az ITBVI alapján 

vezetett folyadékterápia mellett a granulociták százalékos aránya 

csökkent, a limfociták százalékos aránya emelkedett az óradiurézis 

alapján kezelt csoporthoz képest. 
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8. Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetet szeretnék mondani első helyen családomnak, akik nem csak, hogy 

elviselték a dolgozat megírásával együttjáró kellemetlenségeket, de kifejezetten 

ösztékéltek jelen munka mielőbbi elkészítésére.  

Köszönöm, első mesteremnek, Prof. Dr. Tekeres Miklósnak, hogy rádöbbentett 

a klinikai munka mellett a tudományos munka fontosságára. 

Külön szeretnén köszönetemet kifejezni Prof. Dr. Bogár Lajosnak a cikkek és e 

dolgozat megírásában nyújtott segítségéért, valamint azért a támogatásért, amit 

az ilyen dolgozat megíásával óhatatlanul együttjáró hullámvölgyekben nyújtott. 

Köszönöm Prof. Dr. Rőth Erzsébetnek, hogy csatlakozhattam doktori 

iskolájához, és a témaválasztásban, valamint a kutatásban nyújtott segítségét. 

Szintén hálával tartozom Dr. Lantos Jánosnak, akitől nagyon sokat, de még 

nem eleget tanultam a szabadgyökökről, köszönöm a publikációk megírásában 

és a dolgozat elkészítésében nyújtott segítségét. 

E dolgozat nem készülhetett volna el Tóthné Fajtik Csilla segítsége nélkül, aki 

amellett, hogy szabad és ünnepnapjait nem kímélve bármikor rendelkezésre, 

állt, a labormetodikák megértésében és megírásában is nagy segítséget 

nyújtott.  

Szeretnén kifejezni köszönetemet azon kollegáimnak, akik a PiCCO mérések 

kivitelezésében nagy segítséget nyújtottak és a betegek kezelését 

távollétemben is folytatták. Külön köszönöm Dr. Földi Viktornak az adatok 

összerendezésében nyújtott segítségét. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani az AITI Akác utcai 

Osztályának és az Égésplasztikai Osztály nővérgárdájának és Tímár 

Csabának, hogy gondos ápolási munkájuk mellett mintáimnak is gondját 

viselték.  


