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Definíció és jellemzők
• Prevalencia: 40-140/Millió
• A NMJ postsynapticus AchR
ellen termelődő EA okozta
autoimmun betegség.
• EA gátolja az ingerület
áttevődést a junctioban.
• Bármely életkor, de 20-40
között gyakori.
• 10-15%-ban thymus
persistens is (oki szerep?).

• Tisztán motoros érintettség.
• Tünetek fluktuálnak
(pihenésre javul, fizikai
aktivitásra romlik az izomerő,
„fáradás”)
• Gyakori az ocularis és
bulbaris érintettség.
• Tünetek: ptosis, diplopia,
kisimult arc, nasalis beszéd,
rágási-nyelési képtelenség
(Osserman and Genkins).

Diagnózis
• Anamnesis.
• Klinikai provokációs tesztek.
• Tensilon próba (Osserman):
edrophonium rövid hatású
AchEI, alkalmazása során az
izomerő javul (2mg iv,
max.10mg). A kolinerg tünetek
kivédésére Atropin.
• A teszt 90%-ban pozitív
• AchREA (85%-ban pozitív)
• EMG (80%-ban típusos)
• Thymoma kimutatása (MRI,
CT)

Terápia
• Anticholinestherase (pirydostigmine Mestinon) per os 3-4 óránként)
• Szteroid vagy Immunszupresszió
(azathioprine, cyclosporine)
• PE (bulbaris és respiratorikus tünetek!)
• Sebészi (thymectomia)

Krízisállapotok →ITO
• Kiváltó ok: fertőzés, műtét, gyógyszerek, immunszupresszív
szerek (steroid, AZA, cyclosporin) dóziscsökkentése
• Közös tünet: izomgyengeség, légzés-, nyelés-, rágás- és
beszédzavar, fenyegető légzési elégtelenség.
Myastheniás krízis: tág pupillák, sápadt, tachycardia,
hypotonia, hyporeflexia
Kolinerg krízis: szűk pupillák, könnyezés, vörös bőr,
bradycardia, hasmenés, izzadás, nyálzás, hasi görcs,
hányás, neurológiai tünetek: fejfájás, nyugtalanság,
zavartság, convulsio, eszméletvesztés
Mindkét krízis szövődménye: légzési elégtelenség,
hypoventilatio, hypercapnia vagy aspiráció és
következményes pneumonia.

Aneszteziológiai megfontolások
•
•
•
•

alapbetegség súlyossága – neurológus gondozó orvos
vázizomzat és a légzőizomzat ereje – LFT (NIP, FVC).
bulbáris izomzat érintettsége→ postop. resp. igény?
igazolt thymoma → elülső medisztinumban térfoglalás
(LFT, „flow-volume loop”)
• AchEI kihagyása műtét reggelén? (csökken az
izomrelaxáns igény) vs. terápia folytatása (psychés
támogatás)
• gyógyszeres kezelésre rosszul reagáló esetek: preop.
PE
• steroid dependens betegek hormon pótlása: perioperatív
időszakban is biztosítani kell!!!

Anesztézia gyógyszerei izomrelaxáció
• fokozottan érzékenyek a NDMR-ra (az enyhébb éppúgy, mint
remisszióban)
• kerüld a hosszú hatású NDMR-t
• rövid hatású szereket is relaxometriával monitorozzuk (TOF)
• Atracurium: ED95 érték 58%-a a normál kontrolénak (cisatracurium is)
• Mivacurium: a pyridostigmine gátolja a mivacurium metabolizmusát,
ezért a 25-75% -os ’recovery index’ jelentősen megnyúlik (T1: 20.5
min vs. 11.9 min, TOF mérésnél)
• rezisztenciát mutatnak depolarizáló izomlazítóval szemben (nagyobb
gyógyszerigény (ED95 2.6 szer nagyobb) - receptor hiány miatt)
• RSI-hez: 1.5-2.0mg/kg (gyakrabban alakul ki Phasis II.block,
különösen ismételt szukcinilkolin adását követően)
• PE után kolinészteráz depléció, pyridostigmine adása után
kolinészteráz gátlás miatt jön létre elhúzódó blokk
szukcinilkolin/mivacurium adását követően

Intravénás anesztetikumok
• propofol biztonságos szer
• opioid analgetikumok a terápiás koncentrációban a
neuromuszkuláris junkciót nem deprimálják
(centrális légzésdepresszió!!!)
• rövid hatású opioidok jobban titrálhatóak
(Remifentanyl, T1/2= 9.5 min)

A NMT-t rontó egyéb gyógyszerek:
• aminoglycoside, polymyxinek, béta-blokkolók
• steroidok is tudnak exacerbációt okozni
• procainamid és phenytoin: exacerbatio???

Regionális anesztézia
• local anesztetikumok csökkentik a
postjunctionalis membrán érzékenységét
acetil-kolinnal szemben (különösen észter
típusú lokál anesztetikumok!)
• előnyben kell részesíteni az amide típusú
szereket (kerülve a magas vérszintet)
• transsternalis thymectomia (case report):
bupivacaine-nal végzett thoracalis EDA
(intraop. anesztézia és posztop. analgézia)

Anesztézia kivitelezése
• izomlazítók kerülése és inkább potens inhalációs anesztetikum
intubációhoz és a sebészi bavatkozáshoz (sevo. vagy
desflurane)
• tört dózisú közepes hatású izomrelaxáns intubációhoz és a
sebészi relaxációhoz
• antidótum ellentmondásos: mivel antikolinészteráz illetve
antimuszkarin hatásban nehéz eldifferenciálni, hogy az
izomgyengeség hátterében a NMT zavara vagy kolinerg krízis
áll (a spontán izomerő visszatérésének türelmes kivárása
javasolt)
• TIVA: idősebb betegekben haemodinamikai instabilitás, de
fiatalabb betegek jól tolerálják
• amikor lehetséges loko-regionális technika végzése javasolt
(hasi sebészetben is elkerülhető az izomrelaxáns adása, a
posztoperatív szakban pedig csökkenthető az opioid igény)

Posztoperatív komplikációk
• Extubáció: preop. állapot, a műtét hossza és a
reziduális anesztetikus hatás befolyásolja leginkább
• Posztop. lélegeztetési igény előrejelzése Can J
Anaesth 1996
• Adekvát posztop. fájd.csillapítás, léguti toilette és a
NMT gyengítő gyógyszerek kerülése: lélegeztetési
igény↓
• A közvetlen posztop. szakban PACU/ITO
• Az izomgyengeség differenciál diagnosztikájának
ismerete elengedhetetlen (myastheniás krízis,
residuális anesztetikus hatás, egyéb gyógyszer okozta
interakció vagy kolinerg krízis).

Sclerosis Multiplex
• Definíció: inflammatio és
demyelinisatio – Schneider,
2005 (demyelinizációs plakk)
• Prognózis: 20-30% benignus
• MacLean (2010): 10% primér
progresszív, 80% relapsingremitting, sec. progresszív
• 1/1.000.000 lakos (geográfiai
tényezők!) A mérsékelt
éghajlat: 5X gyakoribb!
• Nő:ffi=2:1
• Fiatal

Szervdiszfunkció
• súlyos motoros tünetek (spasticus
paresis)
• vegetatív zavarok (incontinentia, lassú
gyomorürülés stb.)
• végstádiumban respiratórikus funkció
zavarok (légzőizomzat gyengeségére,
„bulbar paralysis”, dysphagia, aspiráció)
• neuropsychológiai zavarok (depresszió,
pánik)

American Society of Regional Anesthesia and
Pain Medicine guidelines

SM betegeknél “az állapot rosszabbodás
vagy új tünetek megjelenésének kockázata
fokozott, függetlenül az anesthesia
technikájától”
ezért
“a regional anesthesia vs alternatív
perioperatív anesthesia és analgesia
technikák gondos mérlegelése szükséges a
kockázat – haszon szempontjából.”

Anesth Essays Res. 2013

Partial conduction blockade in the demyelinated areas is responsible for the
“negative” symptoms (weakness and hypoesthesia). Ectopic impulses at
the site of demyelination are responsible for „positive” symptoms (seizures
and spasticity)
GA: Sevoflurane is safe for anesthetic management in patients with multiple
sclerosis. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2006
Regional block in the UK: A 12-month follow-up for neurological
complication after subarachnoid anesthesia in a parturient affected by
multiple sclerosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2011

Anesztéziai megfontolások
• 0.5 C˚ magtemperatúra változás: jelentős
állapotromlás (kerüld: cholinerg szerek,
láz, hypothermia)- T monitorozás
• Preop. status (jogi vonatkozások)
• Katéter viselő beteg – infectio? – exac?
• Postop. monitorozás (lélegeztetés igény)
• Autonom zavarok: lassú gyomorürülés,
hypotensio hajlam
• Post-partum állapot romlás

GA vs. loco-regional
• Centrális neuraxiális blokád: tünetek
progressziója, relapsus hajlam növekedés
(nem a technika miatt!)
• Epidural analgesia: szülészetben nem
kontraindikált (minimális lokál anesztetikumot
használjunk)
• Epidural kisebb rizikóval jár, mint a spinál
anesztézia mivel a lokál anesztetikum
koncentráció a gerincvelői fehérállományban
alacsonyabb
J Clin Anesth. 1988
Spinál anesztézia nem ajánlott?

PD – ‘the shaking palsy’
• Definíció: Krónikus, progresszív neurodegeneratív
betegség (substantia nigra lassú és relatíve
szelektív dopaminerg neuronvesztése)
• 0.3% USA-ban, de prevalenciája az életkorral nő
(65 év felett a prevalencia: 3%, 80 év felett 10%).
• Etiológia: genetika + környezeti
• Rizikó faktorok: idős kor, családi halmozódás, férfi,
toxicus ártalom (szénmonoxid, réz (Wilson), vas,
mangán, szerves oldószerek, ólom), trauma,
fejsérülés, encephalitis.

Secunder PD
Hátterében álló ok tisztázott:
• gyógyszer indukálta forma (neurolepticumok,
metoclopramide, trimetazidine, MPTP),
• infekciók (encephalitis lethargica, vírus, HIV,
CJD stb.)
Idiopathiás PD felismerése:
• motoros tünetegyüttes (trias: tremor, rigiditás,
bradykinesia, unilateralis kezdet)
• L-DOPA kezelésre mindig jól reagál!
• Autonom: orthostaticus hypotensio, constipatio,
dysphagia, fokozott verejtékezés, hőintolerancia,
vizelési zavarok illetve depresszió, psychosis

Anesztéziai megfontolások
•
•
•

•
•
•

gyógyszerinterakciók-CAVE: Cerucal,
Haloperidol, Risperidon, Olanzapine
zavartság esetén: Rivotril, quetipaine, clozapine!
anesztézia gyógyszerei és az alapbetegség
kezelésre használt gyógyszerek közötti
interakció
anesztézia alatti problémák (vérnyomás
csökkenés, szívritmuszavar, aspiráció,
légzési/lélegeztetési nehézségek)
Hyperventillatio – pCO2↓ ↔ gyakran okoz
zavartságot
perioperatív időszak gyógyszerelési kérdései

Perioperatív szak
• Dysphagia illetve fokozott nyálelválasztás: post-op. gépi
lélegeztetés szükségessége?(aspiráció veszély)
• Autonóm zavarok: GERD
• Posturalis hypotensio (hátterében dysautonómia és
hypovolaemia állhat): óvatos anesztézia indukció (gyors
észlelés - artériás vérnyomásmérés)
• Cardiac Output helyreállítására (folyadékterápia illetve
vasopressor)
• Gyógyszer indukálta arrhythmia (VES) nem ritka, de
klinikailag nem szignifikáns.
• Bradykinesia, izom rigiditás: légzésfunkció, mellkas
röntgen és vérgáz vizsgálat a preoperatív szakban?
• Gyakori a nyákretenció
• Korai hólyag katéterezés (postop. vizelet retenció veszély)

Anesztézia vezetése
• Az alapbetegség gyógyszerelése! (3 órával a kihagyott
dózis után jelentkezik a tünetek rosszabbodása)
• Premedikáció többnyire szükségtelen
• Dysphagia esetén RSI
• Normothermia: a postop. reszketés elkerülése illetve
csökkentése érdekében
• Amennyiben loco-regionális analgesia nem
alkalmazható, akkor iv. MO a választandó analgetikum
• PCA használata a mozgáskorlátozottság miatt nehéz
• NG szonda indokolt dysphagia esetén, így a
posztoperatív gyógyszerelés (analgetikum ill.
antiparkinzon gyógyszerek) kérdése is megoldott

Posztoperatív megfontolások
• Súlyosabb stádiumban kerül műtétre: postop. ITO illetve
gépi lélegeztetés igény (információ)
• Izomrigiditás és nyákretenció veszélye - postop.
fizioterápia!
• Elhúzódó GIT funkciózavar: az enterális
gyógyszerbevitel és felszívódás elégtelensége miatt
kritikus állapotba kerülhet. Az újabban piacra került
gyógyszerformák (transdermális tapasz, infusio)
némileg csökkentik ennek veszélyét.
• Hányáscsillapítás: domperidon (10-20 mg 4-6 óránként
p.o.) az első választandó szer (a vér-agy gátat nem lépi
át!)
• Ha a domperidon hatástalan lenne, akkor a serotonin
antagonista ondansetron 4mg iv.

OSAS - a probléma
• Apnea/hypopnea index >5: férfiak 24%-a, nők
9%-a (30 – 60 év) N Engl J Med, 1993
• OSA 80-90%-a fel nem ismert Sleep, 1997
• férfiak 38%-a ,nők 28%-a (PSG alapján) Am J
Respir Crit Care Med, 2001

• AHI>15: férfiak 11.4%-a, nők 4.7%-a

Am J Respir

Crit Care Med, 2001

• Korosodás (10 évente) OR:1.79 (95% CI:
1.41–2.27) JAMA 2003
• BMI>40 (legerősebb független prediktor), AHI
≥10 (log reg coefficient 0.0869, P 0.0067) Sleep, 1991

Epidemiológia
magas OSA rizikó: 24% (elektív sebészet,
preop. „Berlin kérdőív”) J Clin Anesth, 2007

Anesth Analg, 2008

Anesztézia gyógyszerei
és OSAS
•
•
•

Propofol anesztézia mélysége és felső
légutak elzáródása Anesthesiology, 2005
Thiopental m.sternothyroid. et sternohyoid.
izomtónus↓ Br J Anaesth, 1989
Propofol m.genioglossus gátlás Anesthesiology,
2005

•

•

Midazolam növeli a supraglotticus léguti
ellenállást Br J Anaesth, 1992
Dexmedetomidin (szedatív és analgetikus)
nem okoz légzésdepressziót Can J Anaesthesia,
2005

Gyógyszerek és a felső
légutak dinamikája
• Felső légúti elzáródás: a belégző izmok által
generált negatív nyomás meghaladja a felső
légutakat nyitvatartó dilátor izmok kapacitását
Respirology, 2006

• OSAS: felső légutak (retropalatalis) átmérője↓ és
ellenállása↑, primér miopátia (m.genioglossus) Am J
Respir Crit Care Med 1995, 1999

• Garat izomzat „neuromuscularis aktivitás” éber
OSA betegekben fokozott (kompenzáció, mely
alváskor megszűnik!)
• Szedatív., aneszt., analgetikumok, alkohol Anaesth Int
Care, 1994 (MRI study)

Opiátok
• Hypoxiára és hypercapniára adott
csökkent válasz egészségesekben (Weil)
N Engl J Med, 1975

• Morfin post-op.szakban (6-8 óra), ha a
beteg visszaalszik: deszaturáció és
arrhythmia Anesthesiology, 1985
• OSA gyermekek: kisebb Morfin dózist
igényeltek (szenzitivitás↑?) Anesthesiology, 2006
Post-op.opiátot nagyon óvatosan!!!

Posztoperatív szak
• Anesztézia hossza ≠ post-op. SaO2
(morfin analgézia) Anesthesiology, 1985
• Oxygén adása: deszaturáció↓, DE!
apnoe/hypopnoe esemény változatlan J R
Soc Med, 1985

• Midazolam, fentanyl, flurazepam szedáció
egészségesekben is apnoe események
Anesthesiology, 1990

OSA-val összefüggő morbiditás
Kezeletlen OSA:
• CVD - CHF, arritmia, hypertonia (OR 3.1, 95%CI
1.2– 8.3) Eur Resp J, 1999

• Stroke (OR 4.33, 95% CI 1.32–14.24, P

0.02) Am J Resp Crit

Care Med, 2005

Együttes előfordulás:
• Metabolikus sy., IGT, dyslipidaemia (OR 9.1,
95% CI, 2.6 –31.2, P 0.0001) Eur Heart J, 2004

Mortalitás:
• Össz.mortalitás és stroke független
rizikófaktora (HR 1.97, CI 95%, 1.12–3.48, P 0.01) New
Engl J Med, 2005

Ismert OSA egyéb szövődmények
•
•
•
•
•

Arritmia, vezetési zavar Chest, 2005
Pitvar fibrilláció Coron Artery Dis, 1996
SBP, DBP↑ Sleep, 1998
HR, CO, SV↓ Am J Cardiol, 1983
Ha a coronaria flow rezerv↓, myocardialis
ischaemia J Appl Physiol, 1998
• Kp. és súlyos OSA: post-op. AMI esélye↑Anesth
Analg, 2004

• Tüdő oedema (tracheotomia után) Otolaryngol Head
Neck Surg, 2001

OSA – nehéz intubáció

•
•

253 OSA vs. Kontroll: nehéz intubáció
(Cormack) 21.9 vs. 2.6% Anesth Analg, 2002
F.O.G sebészet: prevalencia 44% Br J Anaesth,
1994

•

Nehéz intubáció esetén gyakoribb OSA Br J
Anaesth, 1998

•

Nehéz intubáció 66%-ában: AHI>5
Anesthesiology, 2006 (szűrés PSG-re?)

Preop. Ambulancia: „OSA szűrés”
• Berlin kérdőív (BQ): szenzitivitás:89%,
specificitás: 71%. Ann Intern Med 2000
• BQ: 5 kérdés a horkolásra, 3 a túlzott
nappali álmosság, 1 álmosság vezetés
közben és 1 hypertónia fennállása. (kor,
nem, BMI, nyak körfogat)
• BQ: 318 betegben 24% OSA (95%CI
19%–29%) J Clin Anesth 2007

Preop. Ambulancia: „OSA szűrés”
• STOP (snoring, tiredness, stop breathing
during the night, high blood pressure)
• STOP: igen≥2 =OSA rizikó
• STOP kérdőív érzékenysége (AHI> 5, > 15,
> 30) 65.6%, 74.3% és 79.3% Anesthesiology, 2008
• STOP-BANG (BMI>35, Age >50, Neck >40,
Gender-férfi)
• STOP-BANG: szenzitivitás 83.6%, 92.9% és
100% Anesthesiology, 2008
• ASA checklist Anesthesiology 2006

Prediktív értékek összevetése
177 beteg
PSG

BQ

ASA

STOP

AHI> 5

68.9%

72.1%

65.6%

AHI> 15

78.6%

78.6%

74.3%

AHI> 30

87.2%

87.2%

79.5%

NS

Anesthesiology 2008

Perioperatív rizikó faktorok
• Nem minden OSA betegnél lesz szövődmény
• Súlyosabb OSA → több komplikáció Low level of evidence
• Preop. AHI és SaO2min nem korrelál a post-op.
szövődményekkel Otolaryn Head Neck Surg, 1998, Anesth Analg 2003
• Obezitás (gyomor sebészet) → több komplikáció, de
nem OSA-val összefüggő! Surg Obes Relat Dis 2006
• Obezitás + tüdő betegség → ITO igény és hosszabb
ápolási idő Obes Surg 2005
• Alvásszerkezet megváltozása (kezdetben REM
alvás↓, majd rebound post-op. REM ↑) Anesthesiology 1990
• 0-24 óra, 2-3 post-op. éj Mayo Clin Proc 2001, Anaesthesia 1999

Anesztézia technikája
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dexmedetomidin vs.BDZ premedikáció
Clonidin premed.→ indukciós propofol↓
Propofol vs. Isoflurane
Remifentanil vs. Fentanyl
Desflurane vs. Sevoflurane (morbid obez)
Extubálás: csak éber beteget!
Extubálás előtt NMB teljes reverzálása
Ébredő szoba, oxygén, oxymetria
Félülő helyzet vs. laterális pozíció (CPAP
level↓) Sleep 2001

Post-op. fájdalom csillapítás
• PCA → resp.szövődmény 1-2% (háttér
dózis, kor, szedatívum és OSA), 2-31 óra
között! (monitorozás!) J Clin Anesth 2005
• OSA betegekben PCA-val nincs RCT!
• ASA ajánlás: regionál anesztézia
Anesthesiology 2006

• Multimodális non-opioid analgézia
Anesth Analg 2005

• Új probálkozások: ketamin, clonidin,
gabapentin, dexmedetomidin Anesth Analg 2005

Meghívó
Az akut stroke korszerű ellátása
(a prehospitális fázistól a rehabilitációig)

• OFTEX 2019 11.15.
• Helyszín: PDK, Rét utca 2. Oktatóterem

