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Rövidítések jegyzéke 

 

AA = arachidonsav (Arachidonic Acid) 

ABCDE = A: airway/légút-, B: breathing/légzés-, C: circulation/keringés-,  

D: disability/idegrendszeri státusz-,  

E: exposure/külső behatások felmérése, vizsgálata 

ABA   = American Burn Association 

ABLS   = Advanced Burn Life Support 

ABSI = rövidített égés súlyossági index (Abbreviated Burn Severity Index) 

ACCP = American College of Chest Physicians 

ACTH   = adrenokortikotrop hormon  

ADH   = antidiuretikus hormon 

ADP   = adenozin-difoszfát 

Ag   = antigén 

AIS   = rövidített sérülési index (Abbreviated Injury Scale) 

AMP   = adenozin-monofoszfát 

APACHE II = Acute Physiology And Chronic Healt Evaluation 

APS = antigén prezentáló sejt 

APTI = aktivált parciális tromboplasztin idő 

ARDS = akut respiratórikus distressz-szindróma (Acute Respiratory Distress 

Syndrome) 

A.S.P.E.N. = American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 

ATLS = Advanced Trauma Life Support 

ATP = adenozin-trifoszfát 

BE = bázis hiány (Base Excess) 

BMI = testtömegindex (Body Mass Index) 

BNP = B-típusú natriuretikus peptid 

CD = egyezményes névsor (Cluster of Differentation) 

CRH = kortikotropin felszabadító hormon (Corticotropin Releasing Hormone) 

CRP = C-reaktív protein 

CVP   = centrális vénás nyomás (Central Venous Pressure) 

CVVHDF = folyamatos veno-venózus hemodiafiltráció (continous veno-venous 

hemodiafiltration) 

DAMP = szöveti sérülés eredetű válaszreakció (Damage Associated Molecular 

Pattern) 

DIC = disszeminált intravaszkuláris koaguláció  

DCR  = kármentő reszuszcitáció (Damage Control Resuscitation) 

DCS   = kármentő sebészeti beavatkozások (Damage Control Surgery) 

EDA   = epidurális anesztézia 

EDTA   = etilén-diamin-tetraecetsav 
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ELISA   = quantitative sandwich enzyme-linked immunosorbent assay 

eNOS = endotélhez kötött nitrogén-monoxid-szintetáz 

ESICM = European Society of Intensive Care Medicine 

ESzR = eritrocita szedimentációs ráta   

EVLWI =extravaszkuláris tüdővíz index (Extravascular Lung Water Index) 

FAST = Focused Assessment with Sonography for Trauma 

FFA = szabad zsírsav (Free Fatty Acid) 

G = Gauge (kanül méret) 

GCS  = Glagow Kóma Skála (Glasgow Coma Scale) 

G-CSF = granulocita kolónia-stimuláló faktor (Granulocyte Colony-Stimulating 

Factor)  

GFR = glomeruláris filtrációs ráta 

GMCSF = granulocita-makrofág kolónia-stimuláló faktor (Granulocyte-

Macrophage Colony-Stimulating Factor) 

HMGB   = Hgh Mobility Group Box  

HOCl   = hipoklórossav 

H2O2   = hidrogén-peroxid 

ICAM   = sejtközötti adhéziós molekula (International Adhesion Molecule) 

IL    = interleukin 

iNOS   = indukálható nitrogén-monoxid-szintetáz 

INR   = nemzetközileg normalizált ráta (International Normalized Ratio) 

IQR   = interkvartilis tartomány (Inter Quartile Range) 

ISS   = sérülés súlyossági index (Injury Severity Score)  

ITO = Intenzív Terápiás Osztály 

ITBVI  = intratorakális vér volumen index (Intrathoracal Blood Volume Index) 

KAIVS = kompenzatórikus antiinflammatorikus válasz szindróma 

(Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome - CARS) 

kg = kilogramm 

LAR = leukocita antiszedimentációs ráta (Leukocyte Antisedimentation Rate) 

LPS = lipopoliszacharidok  

LTB4 = leukotrién B4 

MAC   = membránt támadó komplex (Membrane Attacking Complex) 

MAP   = artériás középnyomás (Mean Arterial Pressure) 

MARS = kevert antagonista válasz-szindróma (Mixed Antagonistic Response 

Syndrome) 

MODS    = Multiple Organ Dysfunction Score 

MOF  = többszervi elégtelenség (Multiple Organ Failure) 

m-RNS = hírvivő ribonukleinsav (messenger-RNA) 

NADPH   = nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát hidrid 

NE = nemzetközi egység 
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NK-sejtek = természetes ölő sejtek (Nature Killer cells) 

NS = nem szignifikáns 

NO- = nitrogén-monoxid 

NYHA = New York Heart Association 

OH- = hidroxil gyök  

O2
•- = szuperoxid anion 

PAMP = kórokozó eredetű válaszreakció (Pathogen Associated Molecular 

Pattern) 

PAR = trombocita antiszedimetációs ráta (Platelet Antisedimentation Rate) 

PCC = protrombin komplex koncentrátum (Prothrombin Complex 

Concentrate) 

PCT = prokalcitonin 

PLA 2 = foszfolipáz A2 (Phospholipase A2) 

PLC 2 = foszfolipáz C2 (Phospholipase C2) 

PMNL = polimorfonukleáris leukocita (Polymorphonuclear Leukocyte) 

PRR = mintázat felismerő receptorok (Pattern Recognition Receptors) 

qSOFA   = quick Sequential Organ Failure Assessment 

RAAS   = renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer 

RASS = Richmond Agitation Sedation Score 

RNS = nitrogén eredetű szabadgyök (Reactive Nitrogen Species) 

ROC = Receiver Operating Characteristics 

ROS = oxigén eredetű szabadgyök (Reactive Oxygen Species) 

RSAS = Riker Sedation Agitation Scale  

ScvO2   = centrális vénás oxigénszaturáció 

SAGE   = surface area graphic evaluation 

SAPS   = Simplified Acute Physiology Score II 

SCCM    = Society of Critical Care Medicine 

SIRS = szisztémás gyulladásos válasz reakció (Systemic Inflammatory 

Response Syndrome) 

SOD   = szuperoxid dizmutáz 

SOFA    = Sequential Organ Failure Assessment 

SPSS   = Statistical Package for the Social Sciences 

SSC = Surviving Sepsis Campaign 

SVI = verőtérfogat index (Stroke Volume Index) 

SVRI = szisztémás vaszkuláris rezisztencia index (Systemic Vascular 

Resistance Index) 

TBSA    = az égés teljes kiterjedése (Total Burned Surface Area) 

TGFß   = transzformáló növekedési faktor ß (Transforming Growth Factor ß) 

TIC   = trauma indukálta koagulopátia (Trauma Induced Coagulopathy) 

TH    = T-helper sejt 

TLR   = Toll-szerű receptor (Toll-Like Receptors) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9n-monoxid
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TNF α   = tumor nekrózis faktor α 

ttkg   = testtömeg kilogramm  

TxA2  = tromboxán A2 

VCAM   = vaszkuláris adhéziós molekula (Vascular Adhesion Molecule) 

  



 10 

1. Bevezetés 

 

1.1. A politrauma és az égésbetegség 

1.1.1 A politrauma patofiziológiája  

A „21. század járványának” is nevezett politrauma, a perihospitális 

szakellátás dinamikus fejlődése ellenére vezető halálokként szerepel a 40 év 

alatti korosztályban [1]. A szervezetet ért súlyos sérülések meghatározásában, a 

több mint fél évszázadra visszatekintő - zömmel német, és angol nyelvű - 

nómenklatúra mérföldköve volt Border és szerzőtársainak közleménye 1975-ben, 

akik a politraumát kettő vagy annál több súlyos sérülésként definiálták [2]. 1984-

es közleményükben Tscherne és munkatársai politraumának tekintettek kettő 

vagy annál több súlyos sérülést, melyek közül az egyik vagy a sérülések 

kombinációja az életet súlyosan veszélyeztetették [3]. A politrauma definíció ilyen 

jellegű megközelítésének problémája, hogy nem ad konkrét információt a beteg 

állapotáról, illetve a sérülés súlyosságáról. Politraumatizált betegek esetén a 

sérülés súlyosságának megítélésére pontrendszerek terjedtek el: az ún. rövidített 

sérülési index (Abbreviated Injury Scale - AIS), vagy az ún. sérülés súlyossági 

index (Injury Severity Score - ISS), stb. Előbbi rendszer 7 testtájékot különít el 

(fej-nyak, arc, mellkas, has és medencei szervek, végtagok és medence, külső 

sérülések, csigolyák), és minden részt 0 - 6-ig pontoz: 1 enyhe, 2 moderált, 3 

komoly, 4 súlyos, 5 kritikus, 6 túlélhetetlen sérülés [4]. Utóbbi rendszer anatómiai 

alapú, melynél az egyes testtájékok sérüléseit a korábban ismertetett módon 0-

6-ig pontozzuk. Értékelésekor kiválasztjuk a 3 legnagyobb pontszámmal bíró 

testtájékot, négyzetre emeljük, majd összeadjuk őket (1.táblázat). Politraumáról 

abban az esetben beszélünk, ha a kapott ISS érték nagyobb, mint 15 [5]. 2012-

ben került leírásra a politrauma ún. új Berlin-definíciója [6], melynek 

értékelésében kettő vagy annál több testtájék AIS > 3 értékei mellett egy vagy 

több kórélettani paraméter (hipotenzió: szisztolés vérnyomás < 90 Hgmm; 

tudatzavar: GCS < 8; acidózis: BE < -6; véralvadási zavar: APTI > 40 sec vagy 

INR > 1.4; életkor > 70 év) szerepelnek. Ezek alapján a politrauma tehát az 

emberi szervezetet érő olyan sérüléskombinációt jelent, mely során az egyes 

sérülések következményei hatványozódnak - sokkos állapot, véralvadási zavar, 

többszervi elégtelenség stb. fejlődik ki -, illetve a sérülések jellege lehetetlenné 

teszi minden egyes sérülés megfelelő időben történő ellátását [1,4,6]. A terápia 
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fő csapásirányát az életmentés jelenti, melynek érdekében az ellátók 

kompromisszumokra kényszerülnek. 

 

 

1.táblázat A sérülés súlyossági index (ISS) alkalmazása  

(Baker SP, et al. The Journal of Trauma 1974; 14(3): 187-96) 

 

Az emberi testet érő traumás sérülések hatására a szervezet egészét 

érintő változások változások - pro-, és antiinflammatórikus válaszreakciók, 

neuroendokrin hatások, koagulopátia stb. - alakulnak ki, melyek 

eredményeképpen a priméren nem érintett szervek is károsodást szenvednek 

(1.ábra).  

 

1. ábra A trauma következményeként kialakuló szövetkárosodás szisztémás hatásai 
(Ag: antigén; APS: antigén prezentáló sejt; IL: interleukin; KAIVS: kompenzatórikus antiinflammatórikus válasz 
szindróma; SIRS: szisztémás gyulladásos válasz szindróma; TH: T-helper sejt; TNF-α: tumor nekrózis faktor-α).  

(Keel M, et al. Injury 2005; 36(6): 691-709.) 
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Az emberi szervezet összetett, kaszkádszerű védekező mechanizmusait az 

elsődleges és másodlagos sérülések aktiválják, ez az ún. kettős csapás elmélet 

(„two hit theory”) [7]. A lokális szövetkárosodást, a primér szöveti-, és szerv 

sérülések súlyosságát, valamint a következményes pro-inflammatórikus 

válaszreakciót a szervezetet ért traumás inzultus nagysága (mint az ún. első 

csapás), illetve a perfúziós viszonyok befolyásolják. Ezen felül az endogén és 

exogén tényezők is döntő szerepet játszanak a poszttraumatikus folyamatok 

elindításában, illetve a szövődmények súlyosságának alakulásában [1]. Az 

antigén terheléssel is járó második csapás például a hipoxia talaján kialakuló 

légzési distressz szindróma; a karidovaszkuláris rendszer instabilitása; 

metabolikus acidózis, iszkémia/reperfúziós károsodás, szövetelhalás, illetve 

fertőzés következtében alakulhat ki [8]. Az ún. második csapás elemei lehetnek 

továbbá a nem megfelelően kezelt vagy időben fel nem ismert sérülések, a 

szövetkárosodással járó műtéti beavatkozások, a masszív transzfúzió, illetve az 

ún. letális triász: hipotermia, koagulopátia, acidózis [9 - 11]. Mellkasi trauma vagy 

bordatörés következtében helyi és szisztémás gyulladásos reakciók indulnak be 

tüdőgyulladással, légzési elégtelenséggel, ARDS kialakulásával, vagy mindezek 

nélkül [12,13]. A combcsont, a hosszú csövescsontok, valamint az instabil 

medence törések jelentős vérvesztéssel, illetve a következményes pro- 

inflammatórikus válaszreakció kialakulásával járnak [14,15]. A végtagok lágyrész 

sérüléseit gyakran kísérheti csökkent szöveti perfúzióval járó hipoxiás károsodás, 

melynek következtében iszkémia/reperfúziós károsodás, rabdomiolízis, 

kompartment szindróma, akut veseelégtelenség, illetve másodlagos fertőzéses 

szövődmények léphetnek fel [16].  

A politraumatizáció kapcsán kialakuló szövetkárosodást az ún. első 

csapás elemei mellett a sérült szervezet általános állapota, genetikai tényezők, 

az antigénterhelés, valamint a gyulladásos citokinek, és a foszfolipidek helyi és 

szisztémás felszabadulásával arányos indukciója befolyásolhatja [17 - 20]. A 

szövetsérülés következtében az ún. szöveti sérülés eredetű válaszreakció 

(DAMP) fejlődik ki. A DAMP csoportba tartozó molekulák fiziológiásan 

intracellulárisan helyezkedhetnek el. A szövetet ért trauma hatására a sejtek 

felszínén expresszálódhatnak vagy kijuthatnak az extracelluláris térbe [21]. A 

sejten kívüli funkcióik között szerepelhetnek a gyulladásos válaszreakció 

stimulálása, a szervezet vészriasztása, illetve a regenerációban való részvétel. 
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A DAMP-ot kiváltó molekulák között találhatunk például hősokkfehérjéket, purin-

metabolitokat (ATP, adenozin, húgysav), illetve a HMGB1-et [22 - 24]. A 

sejtszintű reakciók, és az anyagcsere-folyamatok forrásmolekulájaként 

funkcionáló ATP-nek mind extra-, mind intracelluláris szerepe van: gyulladásos, 

hipoxiás, illetve iszkémiás környezetben számos sejttípusból szabadulhat fel 

aktív, és passzív módon - utóbbira példa a gyulladás kapcsán a neutrofil 

limfocitákból kiszabaduló pannexin ATP átlal modulált folyamata [25]. A HMGB1 

traumás, azaz nem programozott, sejthalál kapcsán képződhet, fő funkciói 

lehetnek egyes gyulladásos citokinek (IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α), illetve 

adhéziós molekulák (ICAM-1, VCAM-1) expressziójának fokozása [26,27]. A pro-

inflammatórikus hatású IL-1 a B-limfocita reguláció, valamint az akut fázis 

fehérjék indukálásában játszik szerepet. Az IL-6, -8 molekulákat makrofágok 

termelik, fontos szerepet játszanak a sérülést követő immunológia 

folyamatokban, mint például a limfocita aktiváció vagy a kemostaxis [28 - 30]. Az 

akut fázis reakció részeként az IL-12 az NK-sejtek indukálásában, illetve a CD4+ 

TH limfociták TH1 limfocitává történő differenciálódásában játszanak szerepet 

[31]. Egyéb immunológiai funkciói mellett a TNF-α az ér endothel rétegét 

aktiválva növeli a vaszkuláris permeábilitást, fokozva ezzel a sejtkilépést a 

szövetekbe [32]. Számos állatkísérletes és klinikai vizsgálat kimutatta, hogy a 

szövetsérülés kapcsán felszabaduló citokinek szintje a sérülés súlyosságával, a 

kialakuló több szervi elégtelenséggel, és a mortalitással is korrelál. 2015-ben kelt 

közleményükben Hengartner és szerzőtársai politraumás inzultust követően 

szisztémásan detektálható IL-1 szinteket írtak le in vitro mesenchymalis stroma 

sejtes modellükben [33]. Frink és munkatársai 2009-es közleményükben 

korrelációt találtak az IL-6, és a politrauma kapcsán kialakuló szervi diszfunkció 

és mortalitás között [34]. A TNF-α szint emelkedése politraumát követően szintén 

ismert jelenség [35], ugyanakkor sem ez a fajta kezdeti emelkedés, sem a 

sérülést követő 24 órás emelkedett szintek nem korreláltak a szövődmények 

kialakulásával [36]. A sérülést követő antigén hatásra a TH limfociták TH1 és TH2 

limfocita fenotípusokká differenciálódnak. Előbbi sejtek a pro-inflammatórikus 

kaszkádot modulálják, utóbbi sejtek anti-inflammatórikus mediátorok termelői. A 

monocita / makrofág rendszer az IL-12 szekréción keresztül vesz részt a a TH1 

limfociták differenciálódásában. A trauma következtében csökkent IL-12 termelés 

a TH1 / TH2 arány eltolódásával jár, a TH2 limfociták javára, kedvezőtlen klinikai 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Spielmann+S&cauthor_id=11207475
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kimenetelt eredményezve [37]. A gyulladásos citokinek az ún. priming 

jelenséggel serkentik a polimorfonukleáris leukociták (PMNL) toborzását, és 

fagocitotikus aktivitását a sérülést követő órákban. Az immunsejteknek ez a fajta 

aktiválódása a szervezet olyan elsődleges védelmi vonalát jelenti, mely során a 

PMNL-k proteázokat, és oxigén szabadgyököket termelnek légzési robbanást, 

illetve oxidatív stressz reakciót eredményezve [38]. Ezen felül a PMNL-k 

működését kolónia-stimuláló faktorok is befolyásolják (pl. G-CSF, GMCSF). Ezek 

egyrészről fokozzák a monociták vagy a granulociták képződését, másrészről 

csökkentik a PMNL-k apoptózisát a sérülést követően kialakuló pro-

inflammatórikus reakció vagy szepszis során [39 - 42]. Más gyulladásos 

mediátorok, a szövetkárosodás helyén a PMNL-k felhalmozódásával járulnak 

hozzá a neutrofil leukociták apoptózisának csökkentéséhez [43 - 50]. A 

mechanikus és a hipoxiás sejtkárosodás az intracelluláris kálcium szintet emeli, 

a PLA2, és a PLC2 aktiválásával [1,51]. Ezek az enzimek a membrán 

foszfolipidekből katalizálják az AA felszabadulást, melyekből további enzimatikus 

hatásokra LTB4, és TXA2 képződik [52]. 

A sérülést követő pro-inflammatórikus válaszreakció ellensúlyozására, a 

traumás inzultus súlyosságától, és időbeni lefolyásától függően anti-

inflammatórikus mediátorok képződnek [1]. Ennek részeként a TH2 limfociták és 

a monocita/makrofág rendszer IL-4, -10, -13-at, illetve TGFß-t termel. Az IL-4 az 

IL-1, -6, -8, a TNFα, illetve az oxigén szabadgyökök képződésének gátlásán 

keresztül hat az aktivált makrofágok ellen [53]. DiPiro és szerzőtársai az intézeti 

felvételt követően csökkent IL-4 szinteket írtak le traumás betegekben, akiknél 

nozokomiális pneumonia alakult ki az ITO szakellátás során [54]. Az IL-10 

megfelelő termelődése a sérülést követő 3 órában a traumát követő pro-

inflammatórikus válasz legfontosabb kompenzációs mechanizmusaként 

értékelendő. Ezzel kapcsolatban Neidhardt és munkatársai 1997-es 

közleményükben írták le, hogy az emelkedett plazma IL-10 szint nem csak a 

traumát követő szövődményekkel, hanem a sérülés súlyosságával is korrelál 

politraumatizált betegekben [55]. Az IL-13 a makrofág funkció modulálásán, 

illetve a gyulladásos citokinek expressziójának gátlásán keresztül fejti ki a 

hatását [53]. Ugyanakkor Hensler és szerzőtársai közleményükben az IL-10 

szintek kinetikájához hasonló IL-13 emelkedést nem írtak le politraumát követően 

[56]. A TGFß a limfociták aktivációját és differenciálódását szabályozza [57]. A 
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sérülést követő TGFß emelkedés Laun és szerzőtársai közleményében a sérülés 

súlyosságával és a következményes másodlagos fertőzések felléptével korrelált 

[58]. Úgy tűnik, hogy egy fokozott anti-inflammatórikus (hipo-inflammációs) 

válasz felelős a politraumát követő immunszupprimált állapotért, mely a 

fertőzésekre, és a következményes szeptikus szövődményekre mutat magas 

hajlamot [1]. A jelenséget a szervezet immunológiai státuszát helyreállító ún. 

kompenzatórikus anti-inflammatórikus válasz szindrómának (KAIVS) nevezzük. 

Úgy tűnik, hogy a szervezet védekezésének célja az egyensúly megteremtése a 

sérülést követő pro- és anti-inflammatórikus folyamatok között, egyrészt a 

reparatív mechanizmusok indukálásával, és a kórokozók terjedésének 

gátlásával, másrészt pedig az autoagresszív folyamatok, és a másodlagos 

szövetkárosodással és fertőzéssel járó állapotok megakadályozásával. Ezek a 

mechanizmusok az ún. kevert antagonista válasz-szindróma (MARS) elemei 

[59].   

A politrauma kapcsán képződő gyulladásos citokinek és a pro-

inflammatórikus válaszreakció sejtes elemei aktiválják a komplementrendszert, a 

kallikrein-kinin rendszert, a véralvadási kaszkádot, valamint az akut fázis fehérjék 

szintézise is fokozódni fog (1.ábra). Ezek a folyamatok értágulatot, és az 

érpermeabilitás fokozódását okozzák, illetve humorális, és celluláris hatások 

révén MOF kialakulásához vezethetnek [1] (2.ábra). A PMNL-k, és a szöveti 

makrofágok végzik a mikroorganizmusok és a sejt bomlástermékek fagocitózisát 

[60]. Az oxidatív sejtkárosodás során a reaktív szabadgyökök a sejtek 

makromolekuláit károsítják [61 - 63]. A gyulladásos citokinek, az AA metabolitok, 

és a komplement faktorok a sejtmembránhoz kötött NADPH - oxidáz enzimet 

aktiválják, melynek hatására szuperoxid anionok képződnek [62 - 64].  Ezt 

követően a szuperoxid anionok az ún. Haber-Weiss reakcióban SOD hatásra 

H2O2-vé redukálódnak. A H2O2 az ún. Fenton reakcióban OH- gyökké alakul, 

illetve a mieloperoxidáz enzim szubsztrátjaként citotoxikus hatású HOCl-t képez 

[65,66]. Ezek a szabadgyökök az ún. ROS-ok, melyek a sejtmembrán 

károsodásért, a sejtek nekrotikus- és apoptotikus-, valamint lipidperoxidációs 

folyamataiért felelnek [67]. A trauma indukálta szöveti károsodásokban az ún-

RNS-eknek van fontos szerepe . A gyulladásos reakció során a PMNL-k, valamint 

az érfal simaizom sejtjei az iNOS enzim-, illetve az endothel réteg sejtjei az eNOS 

enzim hatására NO-t termelnek. A NO szintjének emelkedése fokozza az erek 
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tágulatát, és permeábilitását. Az ROS-k, valamint az RNS-k az érrendszert 

károsítva generalizált ödémát okoznak, a sejtek duzzadását, és funkciózavarát 

zavarát eredményezve [68].  

 

2. ábra A szabadgyökök hatása az érpermeabilitásra, és az endotél sejtre 
(eNOS: endotélhez kötött nitrogén-monoxid-szintetáz; HOCl: hipoklórsav; 

iNOS: indukálható nitrogén-monoxid-szintetáz; O2
•-: szuperoxid-gyök; OH•-: hidroxil-gyök; ON00- : peroxinitrit; 

SOD: szuperoxid-dizmutáz) 
(Keel M, et al. Injury 2005; 36(6): 691-709.) 

 

 

Az iszkémia és reperfúzió jelensége is fontos szerepet játszik a 

politraumát követő károsodások kialakulásában. A szisztémás hipoxémia és 

hipotenzió a traumát követő reszuszcitációs periódusban, valamint a törések, 

zúzódások, érsérülések és kompartment szindróma okozta lokális perfúziós 

zavarok oxigén adóssághoz vezetnek az endothel-, a parenchyma és 

immunkompetens sejtekben. Ezt a szervezet az energiaforrásként szolgáló ATP 

ADP-vé, és AMP-vé történő lebomlásából részben kompenzálja [69]. Az 

iszkémiás periódusban a hipovolémia ATP hiányt eredményez, mely az ATP-t 

igénylő transzportfolyamatok zavarához, és a következményes nátrium-ion 

beáramlás, illetve sejtduzzadás további membrán-, illetve DNS károsodáshoz 

vezet. A folyamat ROS képződéssel, a PMNL-k aktivációjával, adhéziójával és 

extravazációjával jár [1].  

A sérülést követően a szervezet válaszrekacióját neuroendokrin- és 

anyagcsere hatások is befolyásolják [70 - 72]. A stresszreakció, a fájdalom a 

koponyaűrben felszabaduló vagy a sérült vér-agy gáton keresztül oda jutó 

gyulladásos mediátorok stimulálják a hipotalamuszt. A primer (vérzés) és a 

szekunder (a kapillárisok áteresztőképességének fokozódása) hipovolémia az 
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aorta- vagy a carotis baroreceptorain keresztül stimulálja a szimpatiko-adrenerg 

választ, a juxta-glomeruláris receptorokon keresztül pedig a renin-angiotenzin-

aldoszteron rendszert aktiválva biztosítja az életfontosságú szervek perfúzióját 

[73]. A vazokonstriktor hatású angiotenzin a só- és folyadék visszatartását 

fokozza a vesékben, ugyanakkor stimulálja az angiotenzin képződést. Ezenkívül 

a központi idegrendszer hipoxiát, hiperkapniát, acidózist vagy hipoglikémiát 

érzékelő kemoreceptorainak van szerepe a sérülést követő neuroendokrin válasz 

szabályozásában [69,72]. A szimpatikus idegrendszer és a mellékvese 

velőállománya a kardiovaszkuláris-, a légzőszervi- és az anyagcsere válaszok 

hatékony szabályozói. A hipotalamusz szimpatikus receptoraiból jövő ingerek 

katecholamin felszabadulását idéznek elő a mellékvesevelőben [69,74], 

ezenkívül a posztganglionáris szimpatikus idegek közvetlenül innerválják az 

ereket, és a szerveket. Az adrenalin a szív teljesítményét stimulálja a szív 

összehúzódásának, a pulzusnak és a preload-nak a növelésével (Frank - Starling 

mechanizmus). Az arteriolák összehúzódásával megnő a perifériás vaszkuláris 

rezisztencia, a szív-, és az agy perfúziójának fenntartására a szervezet a zsigeri 

keringést csökkentve emeli a vérnyomást [16]. A katecholaminok ezenkívül a 

traumás inzultust követő anyagcserét is befolyásolják fokozva az 

energiafelhasználást, a máj glükogenolízisét és a glükoneogenezist, valamint az 

FFA felszabadulását [72 - 74]. A politraumát  követő emelkedett hiperglikémiás 

epizódok a kedvezőtlen kimenetellel korrigálnak. 2004-es közleményükben Laird 

és munkatársai magasabb fertőzéses és halálozási arányt azon betegekben, 

akiknél a súlyos baleseti sérülést követő időszakban magasabb vércukor 

értékeket mértek [75]. A sérülést követő fájdalom, és stressz reakció a 

hipotalamuszban CRH felszabadulást okoz, mely a hipofízis elülső lebenyében 

stimulálja az adrenokortikotrop hormon ACTH termelést. Az ACTH a mellékvese 

kéregállományát stimulálva glukokortikoid (kortizol) vagy mineralokortikoid 

(aldoszteron) felszabaduláshoz vezet. A traumást inzultust követően néhány 

perccel a szteroidok emelkedése már kimutatható a szérumban [69,76]. A 

glükokortikoidok például a máj glükoneogenezisén, az izomszövetekben a 

fehérje lebontásán, valamint a lipolízisen kapcsán a szabad zsírsavak 

képződésén keresztül hatnak az anyagcsere folyamatokra [69,73]. Ezenkívül 

korlátozzák a mononukleáris sejtek működését, és gátolják az antitestek 
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képződését, illetve a PMNL-k spontán apoptózisát [73,77]. Az aldoszteron a 

nátrium renális visszaszívását fokozva folyadékretenciót okoz. 

A traumás inzultust követő első 24 órában (ún. akut/sokk/apály vagy ebb 

fázis) az anyagcsere folyamatokat csökkent metabolizmus jellemzi. Ezt egy 

néhány naptól két hétig tartó ún. dagály vagy flow fázis követi 

hipermetabolizmussal, majd az ezt követő végső, ún. reparatív fázisban a 

katabolikus anyagcsere folyamatok anabolikusba mennek át [69,73,78]. A dagály 

vagy flow fázisban a szervezet megfelelő védekezéséhez minden energiaraktárat 

- glüköz, fehérjék, zsírsavak - rendelkezésre kell bocsátani. Az 

energiafelhasználás a maximumát a sérülést követő 5 - 10. napokon éri el 

[69,73,74,76]. Az aminosavak a májban az akut fázis fehérjék-, illetve a 

mononukleáris sejtekben a gyulladásos mediátorok szintézisére használódnak 

fel. A neurotranszmitter glutamát a bél sejtjeinek, és az immunrendszer 

anyagcsere folyamatainak legfontosabb szubsztrátja. A bélfal 

immunrendszerének megőrzésével megakadályozza a kórokozók 

transzlokációját a traumát követő pro-inflammatórikus válaszreakció során [73]. 

A szervezetet ért trauma tehát a sérülés nagyságától, időbeni behatásától, 

jellegétől stb. függően az ismertetett pro- és antiinflammtórikus válaszreakciókon, 

a kapilláris permeábilitás növekedésen, a mikrocirkulációs zavarokon, celluláris 

hipoxiás károsodásokon stb. keresztül a priméren nem sérült szervek 

károsodáshoz vezethet. Mindezek szövődményeként a szervek maradandó 

funckióvesztése, irreverzibilis károsodása, esetleg MOF vagy halál léphetnek fel. 

A traumás inzultust alapul véve: elsődleges vagy korai, illetve másodlagos vagy 

késői MOF állapotok különíthetők el [1]. Korai szerv funkciózavart okozhat 

például a koponya trauma következtében kialakuló agyödéma vagy a mellkasi 

sérülést követő ARDS kialakulása [13, 79 - 82]. A másodlagos MOF állapotát a 

sérült szervek, és a funkciózavar súlyossága határozzák meg [1].  

A különböző állapotsúlyosságot leíró pontrendszerek, mint például az ún. 

MOF vagy Goris score, illetve az ún. SOFA score az egyes szervrendszerek - 

légúti, kardiovaszkuláris, vese, máj, gasztrointesztinális, hematológiai, központi 

idegrendszer - diszfunkciók leírására alkalmasak [83 - 85]. A légzési elégtelenség 

legsúlyosabb formáját jelentő, nem csak traumás eredetű, ARDS definiálásában, 

2012 óta az ún. Berlin-definíciót használjuk [86,87]. A gyomor-bélrendszer- és a 

vesék nagyon érzékenyek a mikrocirkulációs rendellenességek okozta 
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változásokra, melyek a belek elhalásához, valamint a vesetubulusok 

nekrózisához vezetnek, növelve a szérum kreatinin-koncentrációt, oliguriát (<0,5 

ml / ttkg / óra) vagy anuriát eredményezve [16,88]. Úgy tűnik, hogy a bél 

nyálkahártyájának változásai felelősek a kórokozók transzlokációjáért, ami 

magyarázhatja a traumát követően kialakuló szeptikus állapot kialakulását, akkor 

is, ha nem igazolható definitív fertőzésforrás - a jelenség az ún. bélhipotézis 

[16,88,89]. Traumás inzultus következményeként kialakuló többszervi 

elégtelenség esetén gyakran az emésztőrendszer a forrás, melynek motorja a 

máj, az akut fázis- és a citokinválasszal, valamint a májsejtek csökkent 

működésével (szérum bilirubin koncentráció növekedés) [16,90,91]. A sebészeti 

beavatkozások után a pontrendszerek ismételt alkalmazása segíthet az 

esetleges szövődmények, illetve a mortalitás kockázatának becslésében [83]. 

 

1.1.2 Az égésbetegség patofiziológiája 

Az égésbetegség egyik fő jellemzője, hogy - a szervezetet ért traumás 

inzultushoz hasonlóan - a priméren nem sérült szervek, szervrendszerek is 

károsodást szenvednek (1.ábra). Az égési sérülés szempontjából döntő 

fontosságú szervünk a bőr, mely - számos élettani funkciói mellett - határként 

szolgál a külvilág, és a szervezet belső környezete között [92 - 94]. A hőártalom 

lokálisan az bőr felhám rétegének, és az alatta lévő szöveteknek a  koagulációs 

nekrózisát okozza. A sérülés mélységét az érintett bőrterültet érő hőmérséklet, a 

kórokozó ágens típusa (pl. direkt hőhatás, elektromos trauma, kémia égés, 

ionizáló sugárzás), annak fizikai és kémiai jellegzetességei, illetve az expozíció 

időtartama határozzák meg. Az enyhe égési sérülések nyom nélkül gyógyuló 

elváltozásokat, míg a súlyosabb égési trauma a kültakaró sérülése mellett az 

egész szervezetet érintő változásokat indíthatnak el [93].  

Jackson szerint az érintett területen a hőhatás követketében 3 zóna különül el 

egymástól - ez az ún. Jackson-modell - : a koaguláció vagy nekrózis zónája, a 

sztázis zónája, valamint a hiperémia zónája [95]. A koaguláció vagy nekrózis 

zónájában levő szövetek az égési sérülés következtében irreverzibilisen 

károsodnak. Ezt a zónát, mintegy átmeneti zónaként, a sztázis zónája veszi körül, 

csökkent perfúziójú szövetekkel, sérült kapillárisokkal, és növekedett kapilláris 

permeábilitással. Az itt lévő szövetek a hőhatás mértékétől függően vagy 

irreverzibilisen károsodnak vagy gyógyhajlamot mutatnak [96]. A hiperémia 
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zónáját vazodilatáció jellemzi az égési seb körüli gyulladásos reakció 

következményeként. Ez a régió egyértelműen életképes szöveteket tartalmaz, 

ahonnan a gyógyulási folyamat megindulhat, és általában nem áll fenn a további 

nekrózis kockázata [93,95].  Az égési sérülés következtében a bőr, valamint a 

bőr alatti szövetek, az izomzat, és a mélyebb szervek sérülései mellett a szájüreg 

és a nyaki régió, a légutak, és a gáttájék is károsodhatnak, jelentősen 

befolyásolva ezzel a kimenetelt. Az égési sérült, illetve az égésbetegség 

prognózisát az égési ártalom korábban említett jellemzői mellett a sérült életkora, 

társbetegségei, a sérülés és a kimentés körülményei, illetve az azok kapcsán 

fellépő esetleges komplikáló tényezők, valamint a szakellátás színvonala, és 

gyorsasága befolyásolják. A szöveti szintű változások akkor jelentkeznek, amikor 

az elnyelt hőmennyiség meghaladja a szervezet kompenzációs mechanizmusait. 

Molekuláris szinten a fehérjék bomlása 40 ° C hőmérsékleten kezdődik. Ezen a 

hőmérsékleten megváltozik a sejtek homeosztázisa. A folyamat a hőmérséklet 

csökkenésével visszfordítható. 45 ° C-on a fehérjék véglegesen denaturálódnak, 

melyet lokálisan a szöveti nekrózis jelez. Az égési sérülés mélységét és 

súlyosságát az érintkező anyag hőátadási képessége határozza meg. Ez 

különösen fontos a forrázás, és az ún. kontakt égés esetén [93]. Az égési sérülés 

kiterjedésének meghatározása felnőttekben legegyszerűbben a Wallace-féle 9-

es szabállyal [97] történhet (3.ábra).  

 

3.ábra Az égési sérülés kiterjedésének korcsoportok szerinti megítélése testtájak szerint 
(Wallace AB, et a. The Lancet; 1: 501-4.) 

 

A fej és a törzs arányának változása miatt gyermekekben korcsoportonként 

változó számítások alapján lehet a kiterjedést megbecsülni például a Lund-

Browder táblázat segítségével [98].  
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Kis kiterjedésű égések becslésénél hasznos tudni, hogy a beteg nyitott 

tenyerének alapterülete a testfelszíne 1%-át jelenti. Ez az érték független a sérült 

antropometriai értékeitől, például a BMI-től [99]. A mindennapos gyakorlatban az 

égési sérülés mélységet legpontosabban a tapasztalt szakemberek képesek 

megítélni. A mélység pontos meghatározása a sebgyógyulás szempontjából 

döntő jelentőségű, mivel a kevésbé mélyégési sérülések kezelése teljesen más, 

mint az operatív beavatkozásokat igényelőké. Az új technológiák, mint például a 

Doppler-effektus elvén működő multiszenzoros áramlásmérő, ígéretesnek 

mutatkozik az égés mélységének kvantitatív meghatározásában [93,100]. A 

mindennapos gyakorlatban az égési sérülés kiterjedésének meghatározása 

mellett egyaránt fontos az égés súlyosságának, és a várható prognózisnak a 

gyors megítélése. Az égési sérülés mechanizmusa, mélysége, kiterjedése, illetve 

az érintett testtájak alapján az ABA enyhe, középsúlyos és súlyos égési 

sérüléseket különböztet meg [101]. A légúti égés akár a kültakaró sérülése nélkül 

is a súlyos kategóriába sorolandó, ugyanakkor kisebb kiterjedésű égési 

sérülések is a súlyosabb kategóriába sorolandóak egyes anatómiai régiók (arc, 

végtagok, gáttájék) égésekor, vagy ha nagy kockázatú betegeket (csecsemők, 

idős korúak, társbetegséggel élők) érint, illetve ha az égési sérülés egyéb 

traumával társul.  

Az égési sérülés prognózisának becslésére több pontrendszer létezik. A 

mindennapos gyakorlatban az ún. Baux-féle mortalitási index alkalmazása terjedt 

el, mely az égett testfelszín %-ának és az életkornak az összegét jelenti. 75 alatt 

a prognózis jó, 75-90 között kétes, 90 felett rossz, 100 feletti értéknél fatális 

kimenetel valószínű, 140 feletti érték esetén az égési sérülés túlélhetetlennek 

tűnik [102]. A Baux-index módosított változata az ún. módosított Baux-index 

(Revised Baux Score), mely a következő matematikai formulával számólható: 

égett testfelszín (%) + életkor (évek) + (17 x 0 , abban az esetben ha nincs 

inhalációs sérülés vagy 17 X 1 , abban az esetben ha van inhalációs sérülés) 

[103]. A Baux-index másik módosított változata az ún. rövidített égés súlyossági 

index (ABSI) (2.táblázat) [104]. 
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2. táblázat A rövidített égés súlyossági index (ABSI),  
és az általa becsült túlélési valószínűség 

(Tobiasen J, et al. Annals of Emergensy Medicine. 1982; (11) 5:260-62.) 

Számítása: 20 évenként 1 pont (maximum 5), az égett testfelület minden 10%-a 

után 1 pont (maximum 10), légúti égés esetén 1 pont, mély égés esetén 1 pont, 

női nem esetén 1 pont. A prognózist az esetleges kísérő betegségek, valamint 

az inhalációs sérülés tovább rontják. 

A politraumához hasonlóan, ha az égési sérülés kiterjedésében a 

testfelszín több mint 20%-át érinti, a sérülés helyén felszabaduló citokinek és más 

gyulladásos mediátorok okozta patofiziológiai változások a szervezet egészét 

érintő égésbetegség kialakulásához vezetnek. Amennyiben az égési ártalom a 

teljes testfelület egyharmadát meghaladja, égési sokknak nevezett állapot jön 

létre, az egyes szervrendszerek súlyos rendellenességeivel. Ezen állapotok az 

életet súlyosan veszélyeztető MOF kialakulásához vezetnek, és ellátásuk több 

szempontból is komoly kihívást jelentő, speciális ITO-s szakellátást igényel [93]. 

Égési trauma hatására mind a szisztémás keringés, mind a mikrocirkuláció 

szintjén komplex folyamatok zajlanak, melyeket az ellátás kapcsán alkalmazott 

folyadék reszuszcitáció nehezen vagy egyáltalán nem képes helyreállítani. A 

súlyos égési sérülés jelentős szöveti sérülést, és következményes hipovolémiás 

sokkot eredményez, melyek kapcsán számos lokális- és szisztémás mediátor 

képződik, és szabadul fel [93, 105 - 107]. A politraumát követő folyamatokhoz 

hasonlóan, a súlyos égési sérülés hatására aktiválódó pro-inflammatórikus 

válaszreakcióban is emelkedni fog a PMNL-k által termelt citokinek, valamint a 

keratociták, a monociták, és a makrofágok szintje.  
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Az immunrendszer aktiválódásával nagy mennyiségű pro-inflammatórikus citokin 

(pl. IL-6, IL-8) is felszabadul. Az égési sérülést követő emelkedett IL-6 szint jól 

korrelál az égési sérülés súlyosságával és a túléléssel, így prognosztikai 

jelentőséggel bírhat. A hőártalom okozta trauma következményeként a szérum 

IL-8 kinetika gyors emelkedést mutat, és a szövődmények kialakulását tekintve 

például az ARDS kialakulásával korrellálhat [93].  

A politraumához hasonlóan az égési traumát követő pro-inflammatórikus 

válaszreakció is aktiválja a komplement-, illetve a kallikrein-kinin rendszert, a 

véralvadási folyamatokat, valamint fokozza az akut fázis fehérjék képződését. 

Ezen - „A politrauma patofiziológiája” résznél ismertetett - folyamatok az ér 

áteresztőképességének fokozódásával, és vazodilatációval járnak együtt, a 

bradikinin, a hisztamin, a leukotriének, a prosztaglandinok révén, valamint a 

gyulladásos citokinek, és ROS-k, RNS-k közreműködésével MOF kialakulásához 

vezethetnek. 

Az égési traumát követő gyulladásos reakció során a fokozott iNOS és 

eNOS enzimek aktivitása, és az így emelkedett NO termelődés is felelős az  

érpermeabilítás fokozódásáért, és vazodilatációért, ezáltal az albumin 

kilépéséért is az interstíciális térbe [68,93]. Az ROS-k, és RNS-k, valamint az AA-

nak és metabolitjainak a korai ödémaképződés folyamatában van szerepe 

(2.ábra) [108]. 

Az égési sérülés kapcsán a plazma extravazációja lép fel az égési seb, és 

a környező szövetek területén, valamint az erek áteresztőképességének 

növekedésével folyadék- és fehérjevesztés jön létre. Amennyiben egy adott 

szövettömegben a mikrokeringés ereiben a folyadék filtrációja meghaladja a 

nyirokerek áramlását, úgy vízenyő vagy ödéma képződik. A 20%-os, vagy az azt 

meghaladó TBSA-hoz jelentős generalizált ödémaképződés, és hipovolémia 

társul [93]. Az égési sérülést követő ödémaképződés gyakran bifázisos 

mintázatot követ. Az első fázisban az égett szövet víztartalma azonnali és gyors 

növekedést mutat a sérülést követő első órában [109,110]. A második fázisban 

az égett- és a nem sérült szövetekben a folyadékkilépés további, és kifejezettebb 

növekedésnek indul az égési sérülést követő 12 - 24 órában [106,110]. Az 

ödémaképződés, és annak következtében kialakuló hipovolémia a már 

károsodott szövetek további iszkémiájához vezet, tovább súlyosbítva az égési 

sérülést. Az ödémaképződés mértékét a sérülés típusa, és mértéke (felüleletes 



 24 

vagy mély égés) határozzák meg. Ezeken kívül jelentősségel bír, hogy történt-e 

az égési sérülés kapcsán folyadékreszuszcitáció, és ha igen: mennyi és milyen 

infúziós oldattal [109, 111]. A bőr- és a nyirokkeringés felületes égési sérülésben 

intakt marad, az ödémaképződést a kapilláris membrán áteresztőképességének 

növekedése okozza. Az ödéma kialakulása ebben az esetben gyors folyamat, és 

a nem károsdott nyirokkeringésnek köszönhetően napok alatt felszívódik 

[112,113]. Mély égési sérülés esetén a bőr keringése mellett, a nyirokkeringés is 

károsodást szenved. Az interstícium felépítésében szerepet játszó hialuronsav 

molekulák fragmentálódnak, a funkcióvesztés az interstícium ozmotikus 

nyomásának növekedéséhez, a nyirokkeringés károsodása az ödéma 

felszívódásának lassulásához vezet [114].  

Hasonlóan a politraumához, az iszkémia és reperfúzió jelensége is fontos 

szerepet játszik az égési sérülés okozta károsodások kialakulásában, ennek 

részletei megegyeznek „A politrauma patofiziológiája” ismertetésében leírtakkal. 

Az égési traumát követő pro-inflammatórikus válaszreakció kialakulásával 

párhuzamosan a szervezet egyensúlyi állapotra törekszik (KAIVS, illetve MARS), 

a politrauma patofiziológiája részben leírtakhoz hasonlóan. Ennek részeként az 

anti-inflammatórikus citokinek (égés betegség szempontjából pl. az IL-4, IL-10, 

fontosak) képződése fokozódik [115]. A fertőzéses folyamatokra adott antitest 

válaszban a TH2 válasznak van jelentősége, melyet az IL-4 és IL-10 produkció 

jellemez. Munkacsoportunk égett beteganyagon végzett korábbi vizsgálata 

alapján az IL-10 az égési traumát követőe pro-inflammatórikus válasz gátlásában 

játszik szerepet [94]. Az égési sérülést követő emelkedett IL-10 szérum szintek 

a szepszis kialakulásának lehetőségével és a halálozással korrelálnak [116, 

117]. Ha a pro- és anti-inflammatórikus citokinek egyensúlya ebbe az irányba 

tolódik el, a csökkenő immunglobulin-szintézis (down-reguláció) mellett a 

szervezet immunszupprimált állapota kerülése fokozódik, növelve a fertőzéses, 

és a szeptikus szövődményekre való hajlamot [118 - 120].  

A termikus ártalom következtében kialakuló anyagcsere változások 

jellemzője, hogy az ún. apály/ebb fázist, az ún. dagály/flow fázis követ [69,73,93]. 

Az égési sérülés következtében kialakuló stressz-, és fájdalom reakciók a 

szimpatikus idegrendszert aktiválják, melyek a májban a glükoneogenezis-, 

valamint glükogenolízis fokozódásához vezetnek. Az inzulin csökkent 

szekréciója mellett a periférián növekszik az inzulin rezisztencia. Ezen 
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neurohormonális változások eredményeként egy hipermetabolizmussal járó 

katabolikus anyagcsere állapot alakul ki hiperdinám keringéssel, fokozott energia 

felhasználással, fehérje lebontással, és izomvesztéssel, megnövelve a 

testhőmérsékletet és a fertőzéses hajlamot [93]. A hipermetabolikus állapot 

fokozódása a TBSA növekedésével egyenes arányos [121]. 

A poltitraumához hasonlóan az égési traumát kísérő hipovolémia is a 

szimpatikus idegrendszer aktivációjával a juxtaglomeruláris rendszeren át 

aktiválja a RAAS-t. A folyamat, valamint az ADH szintek emelkedése, folyadék 

visszatartást eredményez. A vese ereinek szűkülete a GFR csökkenését 

eredményezi, illetve az égési sérülés kapcsán a sérült szövetekből felszabaduló 

hemoglobin és mioglobin precipitátumok a tubuláris rendszer károsodást 

okozzák, akut veseelégtelenséget eredményezve [93].  

Égési sérülést követően az emésztő rendszerben kialakuló 

vazokonstrikció hátterében a fokozott Tx-A2 felszabadulás áll [122], mely a 

mezenteriális erek hipoperfúziójához, és a bél barrier funkciójának károdásához 

vezet, fokozva a baktérium- és az endotoxin transzlokáció esélyét [123]. A 

bélbolyhok funkciójának, valamint a bél barrier intaktságának megőrzése céljából 

a megfelelő mikorcirkulációs viszonyok biztosítása mellett döntő fontosságú az 

égett betegek mielőbb megkezdett boholytáplálása. 

 
1.1.3 A politrauma kezelése 

 A politraumatizált beteg terápiájának fő csapásirányát „A politrauma 

patofiziológiája” fejezetben leírtak alapján tehát az életmentés jelenti, melynek 

érdekében az ellátók kompromisszumokra kényszerülnek. Ennek alapvető 

feltétele az egyes szakmák közötti megfelelő team munka. A mortalitási adatokat 

tekintve: politrauma kapcsán az azonnali halálozás kb. 50%-os (főleg a központi 

idegrendszeri-, a szív-, és a nagyerek sérülések miatt), a korai (4 órán belüli) 

halálozás 30%-os (fatális vérvesztés, koponyaűri vérzés, mellkasi sérülés, illetve 

többszörös törések szövődményeként), míg a késői (heteken belül bekövetkező) 

halálozás 20%-os (MOF, szepszis következtében) [124]. A sérülés körülményei 

mellett például az idősebb életkor, a társbetegségek, és az obezitás jelentenek 

kedvezőtlen prognózist politraumás sérülést követően [125]. A politraumatizált 

beteg multidiszciplináris ellátása az alábbi fázisokra különíthető el: a 

sokktalanítás fázisa, primer operatív fázis, primer stabilizációs fázis, szekunder 
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operatív fázis, valamint az intenzív terápia fázisa [126]. Jelen fejezet a 

multidiszciplináris ellátás aneszteziológiai és intenzív terápiás aspektusaira 

fókuszál. A sokktalanítóban történő ellátás során az ún. ABCDE gyorsvizsgálatot 

végezzük el [127]. A sokktalanítás során célunk a beteg monitorozásán (EKG, 

oxigén szaturáció, folyamatos invazív artériás vérnyomásmérés, diurézis) túl, az 

ún. DCR részeként a nyaki gerinc védelme (A), a megfelelő gázcsere biztosítása 

(B), a látható vérzések ellátása (C), valamint a keringés fenntartása - adekvát 

folyadék reszuszcitációval és/vagy vérkészítmények adásával, illetve a sérülést 

következtében fellépő pro-inflammatórikus válaszreakció részeként kialakuló 

vazodilatáció, valamint súlyosabb esetben hipovolémiás sokk esetén 

vazopresszor és/vagy inotrop terápia indításával. Ebben a fázisban a sérültbe két 

vastag lumenű (min. 16G) perifériás vénás kanült, súlyosabb esetben 

többlumenű dializáló kanült helyezünk be, a szakma szabályainak megfelelően 

[126]. A sokktalanítás során törekednünk kell, hogy minél kevesebb infúzió 

adásával biztosítsuk a szervek megfelelő perfúzióját, a folyadéktúltöltés ugyanis 

hemodilúciót okoz, oldja a vazokonstrikciót, növeli a vérnyomást, lesodorja a friss 

trombust [128,129]. Fedett vagy áthatoló sérülés esetén kontrollált hipotenzió 

alkalmazható, áthatoló törzssérülés esetén: 70 - 90 Hgmm közötti szisztolés 

vérnyomás érték, koponyasérüléssel nem járó tompa trauma esetén: 80 - 90 

Hgmm közötti szisztolés vérnyomás érték elérésével [130]. Koponya traumával 

járó tompa sérülés esetén normotenzió a kívánatos, 100 - 110 Hgmm - es 

szisztolés vérnyomás reszuszcitációs célértékkel [131,132]. Vérkészítmények 

adásakor a klinikai kép mellett az ScVO2 az irányadó, utóbbi esetben cél a 65% 

feletti érték elérése. Kritikus állapotú sérültekben mind a sérülések, mind a nem 

megfelelő ellátás szövődményeként az ún. letális triász (hipotermia: 

testhőmérséklet < 35°C , acidózis: pH < 7.2 , koagulopátia: prothrombin idő > 19 

másodperc) [133] alakulhat ki. A kihűlés fokozza a vérzés veszélyt, illetve a 

remegés révén az oxigénigény növekedéséhez vezet. A hipotermia 

megelőzésében, kezelésében a beteg melegítésével (melegített infúzió adása, 

betegmelegítő eszköz használata) ezen állapotok mérsékelhetők, javíthatók. Az 

acidózis korrekciója pH < 7.1 esetén iv. bikarbonát adásával, gyors 

sokktalanítással, megfelelő volumen reszuszcitációval, illetve a sérült 

melegítésével érhető el. A súlyos sérülést követő hiperfibrinolízis mérséklésére 

iv. majd folyamatosan adott tranexámsav (15 - 20 mg / ttkg), illetve fibrinogén, a 
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véralvadási státusz rendezéséhez faktor készítmények (PCC), dezmopresszin, 

kalcium, illetve vérkészítmények adhatók, a vérzésforrás megszűntetése 

intervenciós radiológiai vagy sebészi utón lehetséges [127,130].  Az ismertetett 

beavatkozások, és monitorozási módszerek mellett a már a sokktalanítás 

fázisában meg kell kezdeni a sérült adekvát fájdalomcsillapítását, illetve 

szedálását. A sokktalanítás során az ún. FAST ultrahang vizsgálat végzendő 

[126,134], mellkas röntgen felvétel készítendő, illetve ha a sérült állapota 

lehetővé teszi további radiológiai vizsgálatokra (pl. teljes test CT, angiográfiás 

embolizáció) szállítandó. A sokktalanítás fázisában az ún. DCS részeként csak 

olyan életmentő sebészeti beavatkozások végezhetők el, mint például torako- 

vagy laparotómia a vérzésveszély megszűntetésére. A torakotómia indikációja 

fennáll, ha a mellkasi drenázs során 1500 ml-nél nagyobb mennyiségű vér ürül, 

ha a csövezést követő órában lebocsátott vérmennyiség meghaladja az 500 ml-

t, ha a következő 4 órában a vérzés meghaladja óránként a 300 ml-t, ha a seben 

keresztül masszív levegővesztést tapasztalunk, ha súlyos intrapulmonális vérzés 

áll fenn, illetve ha intrapulmonális shunt alakul ki a vérzés vagy hematóma 

szövődményeként. Súlyos hemodinamikai instabilitás vagy gázcsere zavar 

esetén azonnal az ún. Clamshell torakotómia végzendő [135]. DCS kapcsán 

végezhető további operatív beavatkozások lehetnek még a nagy erek 

keringésének biztosítása, a pericardium drenázs, a sebészi légút biztosítása, a 

feszülő légmell detenzionálása, a végtagok és a medence töréseinek 

stabilizálása, vagy az epi-/subduralis vérzés kapcsán végzendő dekompresszív 

kraniotómia [126].          

 A primer operatív ellátás fázisban, mely a traumás sérülést követő 48 - 72 

órán belüli időszakot jelenti, a cél az életet veszélyeztető sérülések operatív 

ellátása. Sürgős műtétek kapcsán a szív-, a máj- és a lép sérüléseinek, a nyílt 

töréseknek, a kompartment szindrómának a műtéti ellátása, valamint az instabil 

medence- és gerinctörések, illetve a hosszú csöves csontok fixálása végzendők. 

 A primer stabilizációs fázis célja az oxigén egyensúly, és a szöveti perfúzió 

helyreállítása. Ezt egyéb szervtámogató/helyettesítő kezelésekkel az ITO-n 

végezzük. Időpontja a sérülést követő 2. - 5. napok között van, mely fázis 

egybeesik „A politrauma patofiziológiája” részben ismertetett ún. második 

csapással („second hit”). Ezzel kapcsolatban Pape és szerzőtársai 2001-es 

közleményükben azt találták, hogy azoknál a betegeknél, akiknél a sérülést 
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követő 2 - 4. napokon végeztek műtétet, lényegesen magasabb volt a 

posztoperatív szervi diszfunkciók fellépte, mint azon beteganyagban akiknél 

halasztott sürgőséggel, a sérülést követő 5 - 8. napokon végeztek sebészeti 

beavatkozást. A jelenség hátterében a traumás inzultust, illetve a műtéti terhelést 

kísérő kifejezett pro-inflammatórikus válasz (emelkedett IL-6, és TNF szintek) áll 

[136]. A politraumás sérülést követő pro-inflammatórikus válaszreakció okán 

tehát ebben a fázisban műtét nem javasolt, sebészeti beavatkozás a sérülést 

követő 5.naptól ajánlott [130].        

 A szekunder operációs fázis ideje a politraumás inzultust követő 5.naptól 

indul. Ennek kapcsán halasztott, definitív műtéti megoldások végezhetők. Ilyenek 

például az egyes módszerváltások (külső fixáció helyett intramedulláris rögzítés), 

a medence- és gerinctörések definitív oszteoszintézise, a kéz- és lábsérülések 

műtéti megoldása, a lágyrész sérülések rekonstrukciója, valamint idegsebészeti 

vagy urológiai beavatkozások.        

 A politraumatizált beteg ITO-s szakellátása során folytatni kell a keringés 

fenntartását, a megfelelő gázcsere biztosítását, a sav-bázis háztartás, és a 

véralvadási státusz rendezését, a sérült adekvát analgo-szedációját. Az ITO 

felvételt követően azonnal el kell végezni a sérült ismételt vizsgálatát, illetve a 

traumás inzultus megelőző esetleges egyéb kórállapot szakellátását. A mellkast 

ért sérülések érinthetik a csontos mellkast (szegycsont törés, bordatörések, a 

bordaporcok sérülései), illetve a mellűri szerveket (traumás légmell, 

haemothorax, a tüdő- és a szív sérülései, nyelőcső-, illetve trachearuptura) [130]. 

Az ITO-s szakellátásban ezen sérüléseknél alapvető fontosságú az adekvát 

analgézia (iv. major analgetikummal, idegblokáddal vagy torakális EDA-val) 

mellett a rendszeres légzési fizioterápia, mellyel az ateletáziák oldhatók, illetve a 

nyákretenció elkerülhető. Gépi lélegztetést parciális vagy globális légzési 

elégtelenség, acidózis, illetve tachypnoe (légzésszám > 30/perc) esetén 

kezdünk. Mellkasi sérülés kapcsán thoracotomia indikált abban az esetben ha 

légúti obstrukcióval fenyegető vérzés, masszív levegővesztés veszélye áll fenn, 

vagy ha a sérült tüdőből levegő jut a keringésbe [137]. Mellkasi sérülést követően 

körülbelül három nappal fejlődik ki teljes mértékben a tüdőkontúzió. Ennek során 

a sérült gázcseréje fokozatosan romlik, alveolusaik jelentős része vérrel kitöltött, 

illetve az interstíciális területeken is megjelenik. Ezen tüdőterületek nem 

vonhatók be a gázcserébe, ugyanakkor a széli részek alkalmasak lehetnek 
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alveolus toborzásra, de sok lesz az ún. non-reszponder tüdőterület [138]. A 

tompa hasi sérülések, és annak lehetséges szövődményei (kétszakaszos 

lépruptúra, hasi szerv fedett perforációja, rekesz ruptúra, traumás pancreatitis) 

gyakran csak később kerülnek felismerésre. Ennek kapcsán a sérülést követő 

napokban kontroll CT vizsgálat javasolt [139]. Medence törés, kismedencei 

sérülés, retroperitonealis vérzés vagy hematóma esetén cél, hogy a medence 

stabilitásának vizsgálatát minél kevesebbszer végezzük el, a vérzés 

fokozódásának megelőzése végett. A medenceöv törése akár 2000 - 3000 ml 

vérvesztéssel járhat, a sebészi feltárás akár keringésösszeomláshoz vezethet, 

így a műtét mindenképpen transzfúziós védelemben végezhető el. Sebészi 

feltárás abban az esetben végzendő, ha a medencében kiterjedt hematóma, 

valódi vagy álaneurizma alakul ki, illetve ha a medencei vérzés miatt 24 órán 

belül több mint 4 egység vagy 48 órán belül több mint 6 egység vvs koncentrátum 

transzfúziójára van szükség. Az intervenciós radiológiai beavatkozással 

szemben a túlélés mértékét a medencetörés sebészi megoldás szignifikánsan 

rontja (87% vs. 63%) [140].   

1.1.4 Az égésbetegség kezelése 

Égésbetegségben a termikus ártalom hatására kifejezett pro-

inflammatórikus reakció indul be. A kezdeti ellátásban döntő fontossággal bír a 

minél korábban megkezdett agresszív folyadékreszuszcitáció [141], melynek 

célja a relatív hipovolémia következményeként kialakuló preload-, és a szív 

perctérfogat csökkenés helyreállításával a szöveti oxigénadósság rendezése. Az 

égési sérülés első 24 órájában az intravénás folyadékpótlást általában Ringer-

laktát infúzióval végezzük. Az égett betegek folyadékterápiája többféle séma (pl. 

Brooks, Evans, Parkland) alapján végezhető [142 - 144], ugyanakkor a 

leggyakrabban használt Parkland-formula egyik nagyon komoly limitációja, hogy 

sokszor alábecsüli a szükséges folyadékigényt [145 - 149]. Az égési traumát 

követően a sérültek folyadékigényét számos tényező befolyásolja, komplikálja. A 

nem megfelelő folyadékpótlás szöveti hipoperfúzióhoz, és MOF kialakulásához, 

míg a folyadéktúltöltés az interstíciális ödémaképződés fokozódása révén az 

ileus, a kompartment szindróma és az ARDS kialakulásának esélyét fokozhatja  

[150]. A folyadékigényt megnövelheti az égési sérülés jellege (pl. elektromos 

égés, mélyebbre terjedő égés, inhalációs ártalom), a magas BMI, a késve 
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megkezdett folyadékpótlás [151]. Ebből következik, hogy a folyadék 

reszuszcitáció megtervezésekor egyénre szabott, a sérült szempontjából 

optimalizált, folyadékterápiás rezsimre van szükség, mellyel a szöveti perfúzió 

fenntartásához szükséges folyadékmennyiséget visszük be, úgy, hogy ezzel az 

élettani folyamatokat csak minimálisan károsítsuk [141]. Ez az égett betegek 

intenzív terápiájának egyik komoly kihívást jelentő feladata, hiszen a végpontok 

tekintetében jelenleg nincs olyan egyértelmű érték, mellyel kimondható, hogy a 

folyadékpótlás vezetése megfelelő. Számos vizsgálatban az óradiurézist 

tekintették olyan konszenzus paraméternek, mellyel a folyadékpótlás 

hatékonyságát monitorozták. Az óradiurézis a vese megfelelő perfúzióját jelzi, az 

optimális célértékét égésbetegségben 0,5 - 1 ml / ttkg -nak jelölték meg, 

ugyanakkor kísérletesen ezt soha nem igazolták [153]. Az ABA szerint a vese 

perfúziója, a folyadéktöltöttség és a szív perctérfogata szoros korrelációt 

mutatnak, ugyanakkor ezt a fajta összefüggést állatkísérletes modellben nem 

sikerült igazolni, illetve a célértéknek tekintett 0.5 ml / ttkg / óra vizeletprodukció 

mellett laktát acidózis alakulhat, az inadekvát szövet oxigenizáció 

következményeként [152,154 - 156]. Paratz és szerzőtársai közleményükben 

rámutattak, hogy nem volt különbség a mortalitás tekintetében azon égett 

betegcsoportban, ahol a folyadékterápia monitorozására csak az óradiurézist 

használták, összehasonlítva azon betegcsoporttal, ahol a folyadékterápiát 

invazív hemodinamikai monitorozás alapján vezérelték [157]. Retrospektív 

vizsgálatukban Dries és munkatársai a rutinszerűen monitorozott vitális 

paraméterek, és az óradiurézis kapcsolatát vizsgálták az oxigénszállító 

kapacitással, és -fogyasztással, illetve a szív perctérfogattal égett betegekben. 

Közleményük egyik következtetése az volt, hogy önmagában ezen hagyományos 

paraméterek követése nem elégséges a folyadékreszuszcitáció 

hatékonyságának monitorozása [158].  

A szöveti oxigénadósság vizsgálata égett betegekben invazív 

monitorozási módszerekkel is történhet. A CVP a keringő folyadék 

mennyiségével nem korrelál, így a folyadékterápia vezetésére kevésbé alkalmas, 

jelentősége sokkal inkább a kompartment szindróma felismerésében van [159]. 

Az ScVO2, a politraumát elszenvedett, valamint a szeptikus betegek korai 

célvezérlet terápiájához hasonlóan égett betegekben is alkalmas lehet a 

folyadékpótlás vezetésére [160]. A szeptikus betegeknél megjelölt 65% feletti 
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ScVO2 érték elérése javasolt ebben az esetben is [161]. A folyamatos invazív 

hemodinamikai monitorozás paraméterei közül az ITBVI-t - mint egyik 

megbízható paramétert, mely az adekvát folyadékreszuszcitáció monitorozására 

alkalmas - égett beteganyagon Holm és szerzőtársai vizsgálták elsőként [162].  

Az égési sérülést követő hipovolémia az ödémaképződés 

következményeként alakul ki, ezért a szakellátása egyik kulcspontja annak 

csökkentése. Állatkísérletes modellekben allopurinollal, illetve egyéb antioxidáns 

anyagokkal végeztek vizsgálatokat [163,164]. E vizsgálatokban az 

ödémaképződés mértékét jelentősen csökkentette az antioxidáns vegyületekkel 

végzett előkészítés. Ugyancsak jelentősen csökkentheti a termikus ártalom 

következtében kialakuló ödémaképződést, a C-vitamin folyamatos adagolása 66 

mg / ttkg / óra dózisban 6 órával a sérülést követően [165]. Az aszkorbinsav nagy 

dózisú adagolása ödémacsökkentő hatása mellett mérsékelheti a folyadékigényt, 

illetve a légzési elégtelenség súlyosságát [166]. Súlyos égési sérülésben jelen 

ismereteink alapján a C-vitamin, és az E-vitamin adagolása hasznosnak 

bizonyulhat, ugyanakkor az adagolás pontos értéke egyelőre az idő méhében 

pihen. A szelén, mint antioxidáns, alkalmazása égett betegekben ugyanakkor 

nem mutatott javulást a túlélésben az elmúlt évek közleményeiben [167]. 

A súlyos égési sérülések operatív kezelése alapvető fontosságú a 

kezelésben. A különböző műtéti technikák, illetve a műtétek időzítése az égési 

sérültek morbiditását, és mortalitását komolyan befolyásolják. A legtöbb 

égéssebészeti beavatkozást alapjait, és stratégiáját a XX.században fektették le, 

ezek a mai napig a standard szakellátás részét képezik. Ennek ellenére a 

közelmúltban is számos újabb technika került bevezetésre, átértékelésre [168]. 

A lehetséges fertőzéses szövődmények megelőzése céljából az égett betegeknél 

az égett bőrterületek eltávolítását (nekrektómia) az intézeti felvételét követően 

minél előbb el kell végezni. Időzítés szempontjából a szövetek kimetszését, és a 

graft kezelés megkezdését 72 órán belül ajánlják megkezdeni. Nem javasolják 

30%-nál több égett szövet eltávolítását egy műtét kapcsán, a beteg általános 

állapotától, és teherbírásától függően az égéssebészeti beavatkozások 3-4 

naponta ismételhetők. Amennyiben az arc égési sérülése, vagy az égési sérülés 

kapcsán inhalációs ártalom következik be, illetve annak csak a gyanúja is fennáll 

vagy a beteg tartós gépi lélegeztetést igényel, traheotómia elvégzése indokolt, 

még a legelső graft kezelést megelőzően. A későbbiekben ez a fokozott 
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ödémaképződés, valamint a hemosztázis zavara miatt meghiúsulhat [169]. 

Amennyiben anamnesztikus adatok, a sérülés körülményei alapján, illetve a 

beteg fizikális vizsgálatakor (megperzselt arc-, és orrszőrzet, a garatban korom 

jelenléte, belégzési stridor, stb.) inhalációs ártalomra van gyanú, az artériás vérgáz 

analízis mellett, a karboxi-hemoglobin szint mérése és bronchoszkópiás vizsgálat 

szükséges. Mivel az égési sérülést követően a folyadékigényt a gépi lélegeztetés 

növeli, a respirátor terápia bevezetését javasolt halasztani a korai fázisban, amíg 

ezt a klinikai kép, és a sérült állapota lehetővé teszi. Az égésbetegséget kísérő 

hiperkatabolizmus például béta blokkoló adásával jelentősen mérsékelhető  

[170]. Az égési sérülést követően a  boholytáplálást a sérült hemodinamikai 

státuszának stabilizálódása után kell megkezdeni az aktuális nemzetközi 

irányelveknek megfelelően (SCCM/A.S.P.E.N.) [171]. Az égési sérülések - a 

nocicepció intaktsága mellett különösen az első- és másodfokú égések - jelentős 

fájdalommal járnak, adekvát analgetikus terápiát igényelnek major 

analgetikumok adagolásával.  

 

1.2 A szepszis, mint a politrauma, és az égésbetegség leggyakoribb 

komplikációja 

Politraumás sérülés, illetve az égés leggyakoribb, sokszor fatális 

szövődménye a szepszis, ami az új szemlélet alapján a szervezet kisiklott 

válaszareakcióját jelenti valamely infekciós ártalomra. A szepszis kórlefolyását 

tekintve sok hasonlóságot mutat az égés patofiziológiája részben leírtakra. A 

szervezet a traumás szövetsérülésekre, és az infekciós ártalomra hasonló 

módon reagál. Ennek oka feltehetőleg abban keresendő, hogy a sérülés során 

felszabaduló mitokondriumok, illetve a szervezetet megtámadó kórokozók 

genetikai szerkezete nagyon hasonlít. DAMP-nak - „A politrauma patofiziológiája” 

részben megfogalmazottak alapján - a szövetsérülés okozta válaszreakciót 

nevezzük. Hasonló válaszreakció zajlik le, ha a szervezetet valamilyen kórokozó 

károsítja („Pathogen Associated Molecular Pattern” vagy PAMP).  

A PAMP csoport tagjai olyan ősi eredetű molekuláris minták, melyek az 

eukarióta sejtek felszínén nem találhatók. Felismerésükben a TLR-k, illetve a 

PRR-k játszhatnak szerepet [172]. E molekulák prototípusát a LPS jelenti, egyéb 

típusai közé tartoznak a bakteriális flagellinek, peptidoglikánok, illetve 

nukleinsav-variánsok. A PAMP-ot kiváltó molekulák a TLR-ek nyugalmi 
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állapotának megszüntetésével működnek. Hatásukra a patogén vagy a fertőzött 

sejtek elpusztulnak, immunológiai választ válthatnak ki, például T-sejtek 

aktivációját [173,174].  Az éretlen immunrendszer mind a DAMP-ot, mind a 

PAMP-ot okozó molekulákat felismeri, ez meglehetősen hasonló válaszreakciót 

eredményez. Bianchi szerint [172] mind a traumás, mind az infekciós ártalmak 

egyaránt szövet- és sejtkárosodást okoznak, és ezért hasonló válaszokat 

triggerelnek. 

A szepszis, és a hozzá kapcsolódó kórfolyamatok nómenklatúráját 

elsőként az 1991-es az amerikai konszenzus konferencia (ACCP/SCCM) fektette 

le [175]. E definícó alapján infekciónak tekintették valamely mikroorganizmus 

(baktérium, gomba, vírus stb.) jelenlét az erre utaló klinikai kép, illetve az ezt 

verifikáló mikrobiológiai eredmények alapján. A szerveztet ért noxa hatására 

bekövetkező szisztémás gyulladásos válaszreakciónak (SIRS) a kóroki 

tényezőktől függetlenül, tehát infekció nélkül is, kialakuló pro-inflammatórikus 

folyamatot nevezték, mely abban az esetben volt megállapítható, ha az alábbi 

kritériumok közül legalább kettő teljesült: testhőmérséklet >38 ºC vagy <36 ºC, a 

szívfrekvencia >90/perc, a légzésszám >20/perc vagy a PaCO2 <32 Hgmm, a 

fehérvérsejtszám >12000/µl vagy <4000/µl vagy >10% éretlen sejtalak. 2001-

ben, a második nemzetközi konszenzus konferencián erősítették meg a SIRS, 

és a szepszis definícióját. Ennek megfelelően a szepszisről a meglevő SIRS, és 

a klinikai kép alapján vélt vagy valós infekció együttes jelenléte esetén beszéltünk 

[176]. A leírtakból következik, hogy az infekció, illetve a szepszis 

diagnosztizálása extrémen nehéz olyan betegekben, akinél kifejezett SIRS van 

jelen. A szepszis mikrobiológiai igazolása gyakran időigényes, a mindennapi 

klinikai praktikumban ezen okból fontos kihangsúlyozni a klinikai kép 

jelentőségét, mely alapján, az infekciós folyamatok, és a szepszis lehetősége 

feltételezhető. Ezt támaszthatják alá a fizikális vizsgálat, a laboratóriumi leletek, 

és a radiológiai képalkotó vizsgálatok eredményei is. Az ITO szakellátás 

szempontjából a korai felismerés, illetve az ennek alapján minél hamarabb 

megkezdett antimikróbás kezelés a kimenetel legfontosabb tényezője [176]. 

A mindennapi ITO-s gyakorlatban számos pontrendszerrel ítélhetjük meg 

a szervelégtelenség, illetve a szepszis súlyosságát, kimenetelét. Saját 

gyakorlatunkban leggyakrabban a MODS-t, és a SOFA-t  használjuk [177,178]. 
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A szepszis jelenleg is érvényben levő definíciója, újabb konszenzus 

alapján került leírásra 2016-ban, ún. Szepszis-3 definíció néven. Ez a korábbi 

definíciókat jelentősen módosította [179]. Mivel a SIRS kritériumai nem 

bizonyultak kellően érzékenynek a kritikus állapotú betegek kiszűréséhez, a 

SOFA pontrendszer használatával a többszervi elégtelenség vizsgálata került 

inkább előtérbe a SIRS kritériumokhoz képest. A jelenleg használt definíció 

alapján szepszisnek a szervezet valamely infekciós behatásra adott, kisiklott 

válaszrekcióját tekintjük, valamint az ennek következtében kialakuló - akár 

magasabb mortalitást is eredményező - szervelégtelenséggel járó állapotot. Az 

új definíció jobban elkülöníti a lázzal, leukocitózissal, mérsékelt tachycardiával 

járó egyszerűbb fertőzést, a szervelégtelenséggel járó súlyosabb infekciótól, 

amely már valóban az életet veszélyezteti. Ha az infekciót nem kíséri valamely 

szerv elégtelensége, akkor 2 vagy annál magasabb SOFA pontérték esetén 

beszélünk szepszisről. Amennyiben a betegnél már korábban kialakult valamely 

szerv elégtelensége, ebben az esetben a szepszis diagnózisához a korábbi 

SOFA 2 pontos akut emelkedése szükséges. Ez a mortalitás kockázatát akár 

10%-kal is megnövelheti. Az ún. Szepszis-3 definíció alapján a szepszis 

diagnózisának korai felállításában a SOFA pontrendszernek egyszerűsített 

változata az ún. qSOFA alkalmazható, melynek értékelésében a meglevő 

infekció mellett a tachypnoe-t (légzésszám>22/perc), a tudatzavart (GCS<13), és 

a hipotenziót (szisztolés vérnyomás <100 Hgmm) kell figyelembe venni [180]. 

Szeptikusnak abban az esetben tekintjük a beteget, ha az infekció mellett a 3 

kritérium közül 2 teljesül. 

A jelenlegi definíció alapján szeptikus sokkról abban az esetben 

beszélünk, ha az alkalmazott folyadék reszuszcitáció ellenére a szöveti perfúzió 

csak gyógyszeres keringéstámogatással érhető el, valamint ha a szérum laktát 

szint >2 mmol/l. A szeptikus sokk gyakran tárul MOF tünetegyüttesével, mely az 

intenzív osztályos kimenetel szempontjából súlyos szövődménynek tekintendő. 

A korábbi definíciók [175,176] alapján a súlyos szepszis fogalma a 

szepszis következtében kialakult szervdiszfunkciót jelentetette, az érintett 

szervek perfúziós zavara miatt. Az ún. Szepszis-3 definíció a súlyos szepszis 

fogalmát eltörölte.  

 
1.2.1 A szepszis jellegzetességei égésbetegségben 
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Az égett betegek intenzív terápiájának fejlődése ellenére a szepszis jelenti 

az égésbetegség fő halálozási okát. Az égésbetegség jellegéből 

(hipermetabolizmus, magasabb maghőmérséklet, vérlemezke kinetika stb.) 

adódóan az égett betegek szepszis diagnosztikája eltérő, a nem égett szeptikus 

betegeknél jelenleg alkalmazott ún. Szepszis-3 kritériumokhoz képest [179]. 

Mindennapos ITO-s gyakorlatunkban az ABA szepszis kritériumait 

használhatjuk, amely a korábbi szepszis definícióhoz hasonlít annyi 

különbséggel, hogy az egyes paraméterek értékeit némileg kitolta. Ezek alapján 

égett betegekben a szepszis kialakulásának jelei a következők lehetnek: 

testhőmérséklet > 39°C vagy <36.5 °C, szívfrekvencia  > 110/perc, légzésszám 

> 25/perc, lélegeztetett beteg percventillációja > 12 liter/perc, vérlemezke szám 

< 100G/liter, kezelés nélkül a vércukor szint > 11 mmol/liter, vagy az intravénás 

inzulin igény > 7 NE/óra, vagy az inzulin igény 25%-os emelkedése 24 órán belül, 

intolerancia a boholytáplálással szemben, valamint a befolyásolhatatlan 

hasmenés [180]. Fontos különbség a korábban használt szepszis kritériumokhoz 

képest, hogy a beteget mindig a korábbi önmagához kell viszonyítani, ami 

megközelítőleg megfelel az ún. Szepszis-3 definicónál a SOFA pontszám 

emelkedésének. A kiterjedt szövetelhalások következtében a súlyosan égett 

betegeknél már az ITO-s felvételüket megelőzően megindul a hő ártalom okozta 

pro-inflammatórikus válaszreakció, mely az égésbetegség korábban részletezett 

jellegzetességeit is figyelembe véve, megnehezíti az esetleges szeptikus állapot 

időbeni felismerését.  

A döntésben segítséget nyújthat például a vérből, valamint az infekció 

feltételezett forrásának helyéről történő mintavétel pozitivitása. A diagnózis 

folyamata időigényes lehet, ugyanakkor az empírikus antimikróbás kezelést a 

szepszis diagnózisát követően egy órán belül ajánlott megkezdeni. 

Bognár és szerzőtársai az EVLWI szerepét vizsgálták égett 

beteganyagon. Közleményükben az EVLWI emelkedése a klinikai diagnózisnál 

egy nappal korábban jelezte a szepszis felléptét, illetve a prognózis becslésében 

is értékes információnak bizonyult [182]. Több közlemény is foglalkozik a a PCT 

szerepével szeptikussá váló égett betegekben. A PCT a klinikai képpel 

párhuzamosan segíthet a szepszis felismerésében, illetve az alkalmazott 

antimikróbás kezelés hatékonyságának megítélésében. Barati és munkatársai 

szeptikussá vált égett betegekben szignifikánsan magasabb PCT szinteket írtak 
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le, a nem szeptikus égettekhez képest [183]. Ezzel szemben Paratz és 

szerzőtársai a PCT kinetikát nem találták jó prediktornak, viszont 

közleményükben a BNP, valamint a folyamatos hemodinamikai monitorozás 

paramétereinek (SVI, SVRI) változása jó specificitással, és szenzitívitással 

jelezte a szeptikus állapot felléptét égett beteganyagban [184]. 

 

1.2.2 A szepszis kezelése 

Az intenzív terápia dinamikus fejlődése ellenére további is komoly kihívást 

jelent a szeptikus, és a szeptikus sokkos betegek napi szakellátása. Eredettől 

függetlenül, a szeptikussá váló betegek kezelésében az antimikróbás, illetve a 

kiterjesztett szervtámogató kezelések minél előbbi bevezetéséhez kiemelkedő 

jelentőséggel bír a korai felismerés. Ezt lényegesen megnehezíti, hogy jelenleg 

nincs olyan specifikus labortatóriumi érték, radiológiai lelet, klinikai jel, stb. mely 

alapján a szepszis egyértelműen diagnosztizálható, illetve a mikrobiológiai 

vizsgálatok eredményei is sokszor késve mutatnak pozitivitást. Számos vizsgálat 

foglalkozott azzal, hogy olyan kellően szenzitív, és specifikus biomarkert találjon, 

mellyel a szervezetben zajló gyulladásos, és fertőzéses folyamatok 

egyértelműen elkülöníthetők, és amely alkalmas lehet arra, hogy az állapot 

súlyosságát jól tükrözze. A mindennapos klinikai gyakorlatban jelenleg 

rutinszerűen használt markerek közül a szérum PCT érzékenyebben jelzi a 

bakteriális fertőzés súlyosságát mint a CRP. A vélemények ugyanakkor 

megoszlanak arról, hogy mekkora az a szérum PCT érték, amely felett súlyos 

szepszisről beszélhetünk, illetve, hogy a szeptikus állapot súlyosságának 

megítélésében a PCT kinetika követése informatívabb-e [185]? 

A súlyos szepszis és a szeptikus sokk kezelésének irányelveit több 

szakmai kollégium - ESICM, SCCM, SSC - is részletesen megfogalmazta [186]. 

A kezdeti folyadéreszuszcitációt krisztalloid infúzióval (30 ml / ttkg) javasolják. A 

hipoxia-, és a szöveti oxigénadósság csökkentése, illetve a gázcsere javításának 

céljából azonnali oxigénterápia bevezetése szükséges, non-invazív 

légzéstámogatással vagy annak hatástalansága esetén korai gépi lélegeztetés 

megkezdésével. Elsődleges fontossággal bír a gyanújelek megjelenését követő 

egy órán belül - az ún. arany óra vagy Golden Hour - az adekvát antimikróbás 

kezelés bevezetése, illetve mikrobiológiai feldolgozásra mintavétel (sorozat 

hemokultúra, illetve a klinikai kép függvényében vizelet, trachea vagy 
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sebváladék, intravaszkuláris katétervég stb.). A priméren kezdett empirikus 

antimikróbás kezelés hatékonyságát 48 órán belül javasolt értékelni, emellett a 

mikrobiológiai rezisztencia vizsgálatok alapján revideálható, deeszkalálható - 

utóbbi fontos a multirezisztens kórokozók kialakulásának megelőzésében. A 

szeptikus állapot hátterében levő ok radiológiai képalkotó vizsgálatokkal 

diagnosztizálható, a leletek függvényében a forrás operatív ellátását, és 

szanálását a beteg állapotának stabilizálódása után kell elvégezni. Amennyiben 

a szepszis okaként valamilyen intravaszkuláris invazív eszköz szerepel, azt 

haladéktalanul el kell távolítani és az új kanült más punkciós helyen kell 

behelyezni. A szöveti oxigénadósság monitorozásában nélkülözhetetlen 

paraméter, az ScVO2 mérése a vena jugularis interna-n, vagy a vena subclavia-

n bevezetett centrális vénás kanülön keresztül végezhető, azonban az ScVO2-

nek mint markernek alkalmazása a szepszis kezelésének e dolgozat írásakor 

érvényben levő kezelési irányelvébe nem került bele [186]. Az ITO szakellátás 

részét képezi az artériás kanül bevezetése is, mellyel a folyamatos invazív 

vérnyomásmérés mellett, az esetleges hemodinamikai megingások is azonnal 

észlelhetők, illetve az artériás vérgázanalízishez szükséges vérvétel 

fájdalommentes végezhető. Amennyiben a centrális vénás kanül behelyezése a 

klinikai kép, vagy az anatómiai sajátságok miatt nem kivitelezhető kettő darab 

nagy lumenű (min. 16 G) perifériás vénás kanül behelyezése javasolt. A fentebb 

említett 30 ml / ttkg krisztalloid infúzióval történő folyadékreszuszcitációt a klinikai 

tünetek megjelenését követő 1 órán belül ajánlák elkezdeni, és maximum 3 órán 

belül kivitelezni [160]. Amennyiben az adekvát folyadék töltöttség ellenére is 

perzisztál a hipotenzió (MAP < 65 Hgmm) presszoramin kezelést kell kezdeni. 

Ha intravénás folyadékpótlással, valamint a katekolaminokkal végzett 

keringéstámogatással sem biztosítható a szervek megfelelő perfúziója, úgy 

folyamatos parenterális kortikoszteroid (100 mg bólus adása után 200 mg / 24 

óra folyamatos adása 5 napig, majd a dózis csökkentése), illetve argipresszin 

terápia indítandó. Transzfúziós triggerek vonatkozásában a szeptikus állapot 

korai fázisában a  90 - 100 G/liter hemoglobin célérték [187], míg a későbbi 

fázisban - 55 éves életkor alatt, és APACHE II < 20 pontszám esetén - 70 G/liter 

végpont elérése ajánlott [188]. Non-invazív légzéstámogatásra rezisztens légzési 

elégtelenség esetén a minél korábban megkezdett tüdőprotektív gépi 

lélegeztetés javasolt [189]. A volumenterápiára adott válaszkészség 
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monitorozása statikus (pl. MAP, ScVO2, CVP), és dinamikus (pl. vena cava 

átmérő, a.radialis pulzus nyomás, aorta véráramlás csúcssebessége)  

paraméterekkel lehetséges [186,190]. A vizsgálatok egyre inkább a dinamikus 

paraméterek, illetve az individuális folyadékterápia jelentőségét hangsúlyozzák 

[191,192]. A szeptikus beteg táplálásában is a hemodinamikai stabilizációt 

követő minél korábbi boholytáplálás elindítása a cél a teljes parenterális 

nutrícióval szemben. A szénhidrát háztartás szoros kontrollja, és a 

normoglikémiás állapot elengedhetetlen, különösen a táplálás megkezdését 

követő periódusban, illetve a szteroid kezelés kapcsán [193]. A 

veseelégtelenség, mint a szepszis egyik lehetséges szövődményének 

ellátásában a korán megkezdett folyamatos vesepótló ellátások közül a CVVHDF 

modalitás javasolt. Ez egyrészt a hemodinamikailag instabil betegnél kisebb 

keringésmegingást okoz, másrészt pedig a későbbiekben szükségessé váló 

krónikus hemodialízis igény esélyét is csökkentheti [194]. Amennyiben a klinikai 

kép, illetve a szeptikus beteg állapota alapján a szedáció mellett izomrelaxáció 

fenntartása is szükséges, azokat a lehető legkevesebb ideig szabad csak 

alkalmazni, a megfelelő indikáció mellett. A beteg agitáltságának objektivizálása, 

illetve az adekvát szedáció fenntartásának megítélésére több fajta pontrendszer 

is alkalmazható, a mindennapos ITO-s gyakorlatunkban az ún. Richmond 

Agitation Sedation Score (RASS)-t [195], illetve az ú.n Riker Sedation Agitation 

Scale (RSAS)-t használjuk [196]. Az ismertetett monitorozási, diagnosztikus, és 

terápiás modalitásokon túl a trombózis profilaxis, valamint a stressz fekély 

kialakulásának gyógyszeres prevenciója fontos a szeptikus beteg ITO-s 

szakellátásában.  

 

1.3 A leukociták élettani és kórélettani szerepe  

A leukociták vagy fehérvérsejtek az immunrendszer sejtmaggal, és 

struktúrált citoplazmatikus állománnyal bíró sejtes elemei, normál tartományunk 

felnőtt emberben 4 x 109 / liter  - 1.1 x 1010 / liter között van. A leukocitáknak 

többféle típusa (granulociták, limfociták, monociták, makrofágok) létezik, melyek 

mindegyike a csontvelőben levő pluripotens vérképző őssejtből 

(hematocitoblaszt) képződik. Fizikai jellemzőik (pl. térfogatuk, a citoszólban levő 

szemcsézettségük, vezetőképességük) változhatnak attól függően, hogy 

aktiválónak-e vagy, hogy érett vagy éretlen alakként vannak-e jelen a 



 39 

keringésben. A leukociták főleg a vér-, és a nyirokkeringésben helyezkednek el, 

illetve egyes fehérvérsejtek szövetekbe vándorolva ott megtelepednek (pl. a máj 

Kuppfer sejtjei). A gyulladásos reakció során az aktivált leukociták az ér endotél 

rétegének akitválódott sejteivel ideiglenes molekuláris kölcsönhatásba kerülnek. 

A kontaktus az ún. adhéziós fehérjék (pl. P- és E-szelektin) révén valósul meg, 

majd az endotél sejtek változásai beindítják a leukociták kilépését - az ún. 

extravazációt - az érpályából. A szelektinek és ligandjaik között gyors, 

ugyanakkor gyenge interakció alakul ki, melynek következménye, hogy a 

leukociták áramlása lassul, melynek során az endotél sejtek felszínén gördülnek 

- az ún. rolling - , majd kis időre meg is állnak (az endotél sejtek oldaláról ez a 

befogás vagy az ún. capture, míg a fehérvérsejtek részéről a kipányvázódás vagy 

az ún. tethering). A citokinekkel aktivált leukociták integrin fehérjéi azt követően 

az endotél sejtek ICAM molekuláival lépnek az előbbinél egy erősebb 

kölcsönhatásba, melynek eredményeként a fehérvérsejtek gördülése abbamarad 

- ez a megállapodás, vagy az ún.arrest. A fehérvérsejtek és az endotél sejtek 

közötti interakció stabilizálódik,  a fehérvérsejtek szétterülnek (a jelenség neve 

az ún. spreading). Az aktiválódott leukociták aktinszálaik segítségével 

nyúlványokat bocsátanak ki, a szétváló endotél sejtek közötti résbe, mellyel 

megindul aktív kilépésük az érpályából - ez az ún. diapedesis, miközben az 

egyéb intercelluláris interakciók biztosítják az endotélium folytonosságát. A 

kivándorolt fehérvérsejtek a gyulladásos területre vándorolnak, illetve a 

kórokozók kemotaktikus molekuláinak koncentráció grádiense irányába azokhoz 

eljutnak [197]. 

A neutrofil granulociták alkotják a fehérvérsejtek kb. 50 - 70%-át. A 

gyulladás akut szakában kezdetben ezek a sejtek lépnek ki nagyobb 

menniységben, élettartamuk órákban mérhető. A neutrofil graunlociták felelősek 

a detritus (genny) képződéséért [197].  

Az eozinofil granulociták a fehérvérsejtek 2 - 5%-át alkotják. Sokrétű 

funkcióval (pl. a paraziták elleni védekező reakciókban vesznek rész) bíró, pro-

inflammatórikus sejtek, melyek egy része a csontvelőből kijutva - rövid 

élettartamú sejtként - kering a vérben. A keringési rendszer mellett a 

légzőrendszer, illetve az emésztőtraktus nyálkhártyájában találhatók meg, 

ezeken a helyeken hosszabb ideig tartózkodhatnak. A gyulladásos reakció során 

kemokinek hatására extravazálódnak, majd degranulálódnak. A pro-
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inflammatórikus hatásra citokin- és lipid mediátorok révén erősítik a gyulladásos 

reakciót, illetve ROS-ket is termelhetnek [197].  

A bazofil granulociták a fehérvérsejtek kevesebb mint 1%-át teszik ki. 

Sejtfelszíni receptorai, és azok funkciói alapján a hízósejtekhez hasonlóak, pro-

inflammatórikus hatásra kiléphetnek a szövetekbe, a neutrofil granulocitákhoz 

hasonlóan rövid élettartamúak. Funkciójuk pl. az allergiás, és az anafilaxiás 

immunválaszok modulálása, valamint a gyulladásos reakció-, és az eliminációs 

folyamatok szervezése (effektor funkció) [197]. 

A limfociták a fehérvérsejtek 20 - 40% - át teszik ki. Típusaikat tekintve 

megkülönböztetjük az B-, és T-limfocitákat, valamint az ún. NK sejteket. 

Funkciójuk az immunválasz modulálása, melyből az antigén felismerés, az 

antitestek termelése,  illetve a patogén direkt elpusztítása emelendők ki [197].  

A monociták a fehérvérsejt populáció 3 - 6% -át alkotják, a neutrofil 

granulocitákkal közösen eltakarító szerepük (fagocitózis) van. Szemben a 

neutrofil granulocitákkal élettartamuk hosszabb, mely lehetővé teszi, hogy a T-

sejteknek prezentálják a patogének egyes darabjait, ami által lehetővé válik, hogy 

a  későbbiekben azokat újra felismerjék, és elpusztítsák, vagy ellenanyagválaszt 

indítsanak be. A monociták képesek a véráramból a szövetekbe kilépve nagy faló 

sejtekké - az ún. fagocitákká -  differenciálódni [197].   

A leukociták élettani, és kórélettani jellegzetességeinek vizsgálatához 

általában izolálnunk kell őket a vér egyéb alakos elemeitől. Korábbi vizsgálatok 

arra hívták fel a figyelmet, hogy a grádiens centrifugálással végzett limfocita-

izolálás során nagy mennyiségű, méretben és szerkezetben eltérő ún. könnyű 

granulocita (PMNL) szennyezi a limfocitákat, ha a vérminta valamilyen infekciótól 

szenvedő betegektől származott [198 - 200]. A patogének nyálkahártya-felszíni 

vagy szöveti inváziója során a PMNL-k, a monociták, valamint a veleszületett 

immunitás sejtjei a TLR-ken keresztül érzékelik a PAMP-okat [201]. Endotoxinok 

jelenlétében a PMNL-k egyrészt közvetlenül, másrészt a monociták által termelt 

citokinek, illetve a komplementrendszer hatására aktivált állapotba kerülnek. A 

PMNL-k az endotél sejtek permeábilitásának fokozása mellett, a kapillárisok 

elzáródását, valamint a parenchimás szervek károsodását okozhatják [202]. A 

leukociták a gyulladás folyamatában is részt vesznek, mégpedig úgy, hogy 

egyszerre forrásai és célsejtjei is a citokineknek [203]. A primér pro-

inflammatórikus mediátorok a PMNL-ket, és a monocitákat aktiválják, a 
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folyamatot tovább fokozhatják a megjelenő másodlagos mediátorok (a 

komplement rendszer fragmentumai, vérlemezke aggregációs faktor stb.) [204]. 

A sejtek aktivációjával járó folyamatokat fajsúlyuk csökkenése kíséri. Számos 

egyéb exogén- és endogén anyag fokozza a PMNL-k, és a monociták 

aktivációját. A Gram-negatív baktériumok sejtfelszíni LPS molekulái, az 

endotoxinok, valamint számos endogén pro-inflammatórikus mediátor 

hatékonyan aktiválja a leukocitákat, és hasonló módon változtatja meg 

működésüket, fokozva ezáltal a gyulladásos válaszreakciót [202].   

 

1.3.1 A leukociták szerepe politraumában és égésbetegségben 

A leukociták aktivációja, és a sejtek fizikai jellegzetességeinek változásai 

fontos szerepet játsznak a sérülést követő pro-inflammatórikus válasz reakció 

beindításában, és kialakulásában [205,206]. Traumás sérülést követően a pro-

inflammatórikus citokin produkció - mint a szervezet elsődleges védővonala - 

aktiválja, és serkenti a PMNL-k fagocitotikus tevékenységét, és ROS termelését. 

A védekezési folyamat természetes következményeként a leukocitózist 

eredményező folyamat fokozza a csontvelőből a granulociták felszabadulását, 

illetve csökkenti a PMNL-k apoptózisát [207]. Clardige és szerzőtársai 2010-es 

közleményükben azt talalálták, hogy a jelenség a politraumás inzultust követő 1 

héten belül kialakult a vizsgált sérültek 92%-ában, ugyanakkor az infekciós 

szövődmények lehetséges kialakulásával nem korrelált [208]. Traumás 

sérültekben a PMNL-k infiltrációja, és akkumulációja sarkalatos esemény a 

másodlagos szöveti-, és szervkárosodások kialakulása szempontjából (neutrofil-

mediált szöveti sérülés) [1,38,209 - 211]. A PMNL-k aktivációjának folyamatát, 

illetve az ebben résztvevő molekulákat részletesen „A leukociták élettani és 

kórélettani szerepe” résznél tekintettük át. A szervezetet ért traumás inzultus 

követően az immunválaszért felelős gének elégtelen expressziója, valamint a 

sejtes immunválasz csökkent aktivitásának szövődményeként 

immunszupresszív állapot alakul ki, mely jelentősen fokozza a sérültek 

fertőzéses szövődményre való hajlamát. Az anti-inflammatórikus folyamatok 

túlsúlyja a gyakoribb infekciós-, és a magasabb mortalitási ráta okán rossz 

prognózist jelent mind a politraumatizált, mind az égett betegekben 

[1,94,205,212]. A szervezetet ért traumás sérülés kapcsán kialakuló 

immunszuppresszív állapot, illetve a sejtes immunválasz csökkenése fontos 
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tényezője a sérülést követő morbiditási, és mortalitási rátának [205,213,214]. 

Reikeras 2010-ben kelt közleménye a politraumát követő kifejezett KAIVS 

állapotát jelölte meg origo-ként a fertőzéses, és szeptikus szövődmények 

vonatkozásában [215]. Munkacsoportunk korábbi közleménye  az égési sérülést 

követő túlzott anti-inflammatórikus folyamatok jelentőségére világított rá, a 

szeptikus szövődmények felléptének, és az emelkedett mortalitás 

vonatkozásában [94]. Murray és munkatársai közleményében a 

maghőmérséklet, a fehérvérsejt szám és a neutrofil leukociták százalékos aránya 

nem bírt prediktív értékkel véráramfertőzések vonatkozásában égett betegeknél 

[216]. Bár retrospektív vizsgálatukban a fehérvérsejt szám és a neutrofil 

leukociták százalékos aránya szignifikánsan magasabb volt azon betegeknél, 

akiknek pozitív tenyésztési eredményeik voltak, a ROC görbék elemzése alapján 

a megfigyelések nem bizonyultak elég meggyőzőnek a véráramfertőzés 

előrejelzésében. 

 A traumás sérülést követő leukocita aktivációval, a PMNL-k 

viselkedésével kapcsolatban számtalan állatkísérletes közlemény is 

rendelkezésre áll a kutatók részére. Patkányokon végzett tüdőkontúziós 

vizsgálataikban Franz és szerzőtársai a szisztémás PMNL aktiváció mellett a 

PMNL-k lokális, szignifikáns migrációját találták az érintett tüdőszövetekben 

mellkasi traumát követően [217]. Choi és szerzőtársai CD11 és CD18 ellenes 

antitest kezeléssel, és a neutrofil leukociták szöveti migrációjának blokkolásával 

biztosították a szövetek keringését égési sérüléses patkány modellben [218].  

 

1.4 A trombociták élettani és kórélettani szerepe  

A vérlemezkék vagy trombociták a vér sejtmag nélküli, lencse alakú, sejtes 

elemei. A vöröscsontvelőben keletkeznek, a poliploid megakariociták 

fragmentálódásával. Egészséges felnőtt szervezetben mm³-enként átlagosan 

150 - 400 ezer van belőlük. Átlagos élettartamuk 9-11 nap [219]. Hagyományos 

szerepük a véralvadási folyamatokban van, ugyanakkor a közelmúltban egyre 

inkább előtérbe kerültek az immunitásban szerepet játszó tulajdonságaik, mint 

például a szöveti sérülést követő-, és a pro-inflammatórikus válasz reakcióban 

való részvétel, a patogének elpusztítása vagy a szöveti reparáció. A 

trombocitopénia a teljes ITO beteganyag 20 - 50 %-ában fordulhat elő, 

kialakulása a kedvezőtlen prognózis egyik jele lehet [220]. A szervezetet ért 
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traumát követően a sérült érfal simaizmainak közvetlen reakciója, a lokálisan 

felszabadult vazokonstriktor anyagok (adrenalin, szerotonin, TXA2), valamint a 

vazokonstrikciót okozó reflex következményeként érszűkület alakul ki. Ez a fajta 

érszűkület azonban csak átmeneti, a valóban effektív és tartós vérzéscsillapító 

mechanizmusok beindítására ad csak időt. Ezt követően indul be a 

vérzéscsillapodás második szakasza, melynek során a trombociták adhéziója, 

aktivációja majd aggregációja zajlik le. Az aktivált endotél sejteken a trombociták 

adhéziója hasonló mechanizmusokkal történik, ahogyan azt „A leukociták 

élettana és kórélettana” részben ismertettük. A kapcsolódási folyamat kulcs 

molekuláit a különböző glikánok jelentik [221]. Az összecsapzódott vérlemezkék 

az érsérülés helyéhez tapadó vérlemezke dugót, vagy az ún. fehér trombust 

képzik. Ezzel párhuzamosan indul be a hemosztázis harmadik szakasza, a 

véralvadás (koaguláció), de az alvadási folyamat csak a vérlemezke dugó 

kialakulása után válik teljessé. A folyamat végeredményeként képződik a sérült 

eret biztonságosan záró alvadék, az ún. vörös trombust. A hemosztázis 

folyamatában a három szakasz pozitív visszacsatolás révén kapcsolódik 

egymáshoz. Az alvadási folyamathoz szükség van az aktivált trombociták 

felületére, illetve a véralvadás során keletkező trombin az ún. reciprok 

aktiválással maga is részt vesz a trombociták aktiválásában [222].  

A vérlemezkék aktivációjuk során pro-inflammatórikus hatású 

molekulákat, cito-/kemokineket, vazoaktív aminokat, eikozanoidokat, stb. 

szekretálnak, melyek fő támadáspontjai a leukociták valamint az endotél réteg 

sejtjei [223,224]. A trombociták és a leukociták közti kölcsönhatások 

elengedhetetlenek a szervezetet ért traumás inzultusokat követő pro-

inflammatórikus folyamatok megfelelő működéséhez [225]. A gyulladásos 

folyamatokban a vérlemezkék aktivációja megváltoztathatja az érrendszer 

tónusát, amelynek következtében sérülhet az érrendszer integritása. Ez 

fokozhatja a vaszkuláris barrier áteresztőképességét, és sejtkárosodáshoz 

vezethet, például a neutrofil leukociták ROS termelésének fokozásán keresztül 

[226]. A vérlemezkékből felszabaduló pro-inflammatórikus mediátorok aktiválják 

a  gyulladásos kaszkád, a véralvadási-, és a komplement rendszer elemeit 

[227,228].  A trombocitáknak nemcsak a gyulladásos, hanem a fertőzéses 

folyamatokban is szerepük van. A PAMP-ok vagy a PAMP-ok 

következményeként felszabaduló ún. alarmin-ok szintén aktiválhatják a 
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vérlemezkéket, a gyulladásos mediátorok raktáraiként szerepük lehet a szeptikus 

állapot kapcsán fellépő „citokin vihar” kialakulásában [229], illetve a szepszis 

álltakísérletes [230 - 232], és humán [233,234] modelleiben is számos közlemény 

írt le vérlemezke aktivációt, mely a szeptikus állapot súlyosságával korrelált. 

1.4.1 A trombociták szerepe politraumában és égésbetegségben 

A szervezetet ért súlyos sérülés, valamint az ennek szövődményeként  

kialakuló hipotenzió olyan biológiai események kaszkádját indítja el, melyek az 

ún. TIC kialakulásához vezetnek. A TIC a véralvadás,a fibrinolízis, és a 

vérlemezkék funkciójának zavarain keresztül alakul ki [235,236]. A trombociták 

viselkedésének vizsgálata traumás sérülést követően például a vérlemezkék 

számával, illetve annak kinetikájával, valamint standard koagulációs, és 

trombocita funkciós tesztekkel végezhető [237]. A szervezetét ért traumás 

inzultust követően a trombociták - a hemosztázis sejtes modelljéből kiindulva - 

az érsérülés helyén képzett vérröggel vesznek részt a vérzéscsillapítás 

fenntartásában. Ennek során adhéziós, és aggregációs tulajdonságaik mellett a 

koagulációs proteázok membrán amplifikációján keresztüli aktiválása játszik 

szerepet [238]. A szervezetet ért trauma szövődményeként kialakuló 

koagulopátia, és trombocitopénia a morbiditás, és a mortalitás növekedésével jár 

[239]. Súlyos sérültekben az  intézeti felvételt követően észlelt trombocita szám, 

még normál érték esetén is, fordított arányosságot mutat a korai mortalitás 

kialakulásával, illetve a transzfúziós igénnyel [240]. A vérlemezkék funkciójának 

zavara ugyanakkor még normál trombocita szám mellett is a vérrögképződés 

csaknem teljes károsodását eredményezheti [241]. A jelenség mind 

állatkísérletes, mind humán modellekben leírásra került, ugyanakkor a 

vérlemezkék funkciójának viselkedéséről ismereteink csak az utóbbi években 

kezdtek el bővülni [237]. Schaub és szerzőtársai idézett közleményükben 

majmokban mutattak ki korai (a sérülés után 60 - 180 perccel kialakuló) 

trombocita diszfunkciót a súlyos traumás inzultust, és vérzéses sokkot követően 

[235]. Solomon és szerzőtársainak 163 fő  politraumatizált betegen végzett 

vizsgálata azt mutatta, hogy az intézeti felvételt követő koagulopátia, és az ezzel 

járó mortalitás növekedés már kisfokú trombocita funkció csökkenés esetén is 

fellépett [237]. Kutcher és munkatársai 101 fős politraumát elszenvedett 
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beteganyagon a mortalitás szignifikáns növekedését írták le azon sérülteknél, 

akiknél az intézeti felvételt követően a trombociták alulműködését írták le [239].  

Az égési sérülés közvetlen környezetében képződő mikrotrombusok 

elengedhetetlenek az égési seb körüli mikrovaszkuláris egység integritásának 

megtartásához. Noha ez a jelenség védelmi rendszerként szolgálhat az égési 

sérülés következtében fellépő vérzéses folyamatok ellen, a generalizált 

szisztémás mikrotrombus képződés a szervek perfúziójának csökkenését, és 

következményes DIC kialakulását eredményezheti [241,242].  

Az égésbetegség a véralvadás homeosztázisának zavarához vezet, 

megváltoztatva a mikrotrombus képződés, és a lízis kiegyensúlyozott folyamatát. 

A heveny égési sérülés által kiváltott koagulopátiát az ér endotél rétegének 

sérülése, az akut fázis fehérjék felszabadulása, valamint a károsodott 

véralvadási-, és fibrinolítikus útvonalak jellemezik [241]. A folyamatot egy 

szubakut majd egy tartós hiperkoagulobilitással járó állapot követi, amely a 

mortalitás növekedéséhez önállóan járulhat hozzá [243,244]. Mind humán 

[245,246], mind pedig állatkísérletes modellekben [247] a hőkárosodáshoz 

kezdetben átmeneti trombocitopénia társul, melyet a vérlemezke szám 

normalizálódása és esetleges reaktív trombocitózis követ. Az égési sérülést 

követően a vérlemezke szám általában határozott dinamikát követ: az égési 

sérülést követő 2-5. napon van a mélypontja, majd a 10-18. napon emelkedik a 

csúcsértékére. Ez a korai stádiumú trombocitopénia számos mechanizmus miatt 

alakulhat ki: (i.) az égési sérülés kezdeti ellátásakor alkalmazott folyadék 

reszuszcitáció során kialakuló hemodilúció miatt; (ii.) a vérlemezkék aktivációja 

és az ezt követő perifériás konszumpció következtében; (iii.) csökkent csontvelői 

termelődés eredményeként [245]. 1981-ben Chotow és Michas elsőkként 

publikálták a vérlemezke szintek rendellenességeit égési sérülések után. 

Tanulmányukban a vérlemezke szintek csökkenését figyelték meg valamennyi 

égési sérült betegnél a kezdeti periódust követően, melyek 7 - 12 nap elteltével 

tértek vissza a normál tartományba [248]. 1997-ben Takashima és szerzőtárai a 

vérlemezkék viselkedését írták le súlyosan sérült égett betegekben [249]. Mazur 

és szerzőtársainak közleménye alapján a trombocitopénia periódusában a 

termikus ártalom károsítja a bőr kapillárisait, így a vérlemezkék 

mikrotrombusként csapdába eshetnek, vagy a trombotikus folyamat részeként 

véralvadási folyamatokhoz mobilizálódhatnak [250]. Mindezek a trombociták 
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konszumpcióját fokozhatják, és új vérlemezkék szintézisére serkenthetik a 

csontvelőt. A gyulladásos és fertőzéses folyamatokban a trombociták - mint a 

veleszületett immunrendszer kulcs elemeinek - nem-hemosztatikus szerepe 

egyre inkább előtérbe kerül [251]. Égési traumát követően az immunrendszert a 

szövetkárosodás aktiválja, ami viszont olyan válaszreakciókat generálhat, 

melyek fokozhatják a veleszületett immunválaszt, szabályozva a túlzott 

gyulladásos reakciókat, ezáltal csökkentve a kiterjedt szövetkárosodást [252]. 

Cato és munkatársainak közleménye alapján a bőr ereinek sérülése, és az azt 

követő mikrotrombus képzõdés eredményeként a trombociták felhasználódnak 

az égési sebben. Ezek a mikrotrombusok az égési sérülést követően 24 - 48 

órával alakulhatnak ki, és így egybeeshetnek a vérlemezke szintek 

mélypontjával. Jól dokumentált jelenség az is, hogy a környező erek 

permeabilitásának növekedése kiterjedt vaszkuláris hiperpermeabilitással jár 

együtt, mely a vérlemezkék fokozott aktiválódásához vezethet. Ez a 

szubendotéliumban a szöveti faktorral, és az aktivált alvadási faktorokkal való 

kölcsönhatás révén a trombociták következményes aggregációjához és 

felhasználódásához vezethet, a vérlemezke korai aktiválódásának hiánya pedig 

rendellenes immunválaszt válthat ki. Ebben a közleményben a súlyos égési 

sérüléseket követően a vérlemezke szám a túlélők többségében szignifikánsan 

emelkedettebb volt az elhunytakhoz képest a sérülést követő mélyponti 

időszakban, illetve az azt követő 5. napon [251]. 

 

1.5 A leukocita antiszedimentációs ráta (LAR), és a trombocita 

antiszedimentációs ráta (PAR) alapja  

Traumás szöveti sérülés hatására humorális-, és celluláris gyulladásos 

reakciók indulnak be. A patogén mikroorganizmusok által beindított elsődleges, 

aspecifikus immunválasz részeként a makrofágok, és a dendritsejtek aktivációja 

zajlik, melynek során a mikroorganizmusokat bekebelezik, illetve a CD4-pozitív 

T-limfocitákból származó citokinek a felszínükre kötődnek. Pro-inflammatórikus 

citokinválasz jön létre abban az esetben ha a makrofágok és a dendritsejtek 

nekrózissal elpusztult sejteket kebeleznek be, illetve anti-inflammatórikus 

citokinválaszt eredményez ha ezen sejtek apoptózis miatt elhalt sejteket 

fagocitálnak. A PMNL-k az endotoxinok, a monociták által termelt citokinek, 

illetve a komplementrendszer hatására aktiválódnak, majd specifikus 
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glikoprotein-receptorokkal (CD11b/CD18) az endotél sejtekhez tapadnak. 

Lizoszomális enzimek, és ROS-k hatására a PMNL-k a kapillárisok elzáródását, 

az ér endotél réteg permeabilitásának fokozódását, valamint a parenchima  

sejteinek károsodását okozhatják [202]. A citokinek pro- és anti-inflammatórikus 

hatású molekulái sajnos sem önmagukban, sem pedig csoportosan nem 

alkalmasak arra, hogy az ITO kezelés szempontjából kedvezőtlen események 

felléptét időben detektáljuk. Mindezekből kiindulva az egyes izolált gyulladásos 

markerek helyett egy komplexebb jelenséget vizsgáltunk, mégpedig a 

vérsüllyedés mechanizmusát, remélve, hogy egy informatívabb, és koraibb képet 

kaphatunk a szöveti sérülést kapcsán kialakuló aspecifikus immunfolyamatokról, 

és ezzel a a potenciális szövődmények korai diagnosztikáját segíthetjük. Az 

eritrocita szedimentációs rátával (ESzR) a szöveti gyulladással járó kórállapotok 

egyszerűen, szenzitíven, ugyanakkor sajnos nem-specifikusan jellemezhetők. Az 

akut fázis reakció és az ESzR közötti összefüggést elsőként az 1930-as években 

írták le [253]. Az eritrociták aggregációját a nagy molekulájú akut fázis fehérjék - 

legmarkánsabban a fibrinogén - felgyorsítják. Az aggregáció első fázisában zajlik 

az ún. pénztekercs-képződés jelensége, mely után a különböző hosszúságú 

pálcákká összekapcsolódott eritrociták gömb alakú aggregátumokba tömörülnek. 

A szedimentáció első szakasza az alvadásában gátolt nyugalmi vérmintában kb. 

5 perc alatt lezajlik anélkül, hogy a vér sejtes elemei vagy a plazma szétválnának 

[202,254]. A második szakasz ennél tovább tart (1 - 3 óra), az egyenlő méretű 

aggregációs gömbök ekkor állandó sebességgel süllyednek a plazmában. Ennek 

eredményeként az eritrociták, és a plazma közötti határréteg megközelítően 

egyenletes sebességgel halad lefelé. A végső, harmadik szakaszban a 

vérsejtsüllyedési sebesség lelassul, majd megáll [202,254]. Az eritrociták 

aggregációját befolyásoló molekuláris kölcsönhatások, illetve fizikai, és kémiai 

jelenségek jól ismertek [255], ugyanakkor az eritrocita szedimentáció közben 

mérhető leukocita mozgásról kevesebb adat áll rendelkezésre. 1970-es 

közleményében Cutts egyenes arányosságot állapított meg az eritrociták 

szedimentációs sebessége, és a leukociták felfelé történő mozgási sebessége 

között. A szerző ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a jelenséget milyen egyéb 

tényezők befolyásolják, szerepet játszik-e ebben a leukociták egyéb jellemzőinek 

változása [256]. Hipotézisünk szerint az eritrocita szedimentáció közben a 

leukociták áramlását nemcsak az eritrocita-aggregátumok mozgási sebessége 



 48 

határozza meg, hanem a leukociták aktivációját követő sejtfajsúlyváltozás, 

valamint a leukociták egymással képzett aggregációjának módosulása, melynek 

hatására az eritrocita szedimentáció közben megváltozik a leukociták aszcendáló 

mozgásának gyorsasága [202,257].  

A traumás szöveti sérülés hatására kialakuló sejtes válasz első lépése 

tehát egy olyan aspecifikus immunműködés, amelyben a neutrofil leukociták 

aktiváltak lesznek: adherenciájuk fokozódik, kemotaxissal az interstíciumba 

vándorolnak, fagocitózisuk, szabadgyök-termelésük, vízfelvételük 

megnövekszik. A funkcióváltozás mindegyike csak bonyolult vizsgálattal 

követhető, azonban a vízfelvétel csökkenti a fehérvérsejtek fajsúlyát, amit 

rendkívül egyszerű módon ellenőrizhetünk. Korábbi vizsgálatokkal kiderült, hogy 

az egészséges egyénektől vett, alvadásában gátolt, teljes vér egyórás, 

gravitációs szedimentálásával a véroszlop felső felében az eredeti 

koncentrációhoz képest maximum 10%-kal több fehérvérsejt helyezkedik el 

(antiszedimentálódik). Ha az aktiválódással együtt járó vízfelvétel miatt a 

fajsúlyuk kisebb, mint a nyugalmi állapotban, akkor a felszálló, 

antiszedimentálódó fehérvérsejtek aránya megnő, és a véroszlop felső felében 

az eredetihez képest 15%-nál több lesz a sejtkoncentráció [202, 257]. Ezt az 

arányt, a leukociták antiszedimentációs rátájának nevezzük, melyet egyórás 

vérsüllyedéssel vizsgálhatunk [258 - 260]. Ezen koncepciót alapul véve, a 

trombociták antiszedimentációs rátája is meghatározható, mérhető [261].   

 

1.5.1 A leukocita antiszedimentációs ráta (LAR), és a trombocita 

antiszedimentációs ráta (PAR) mérések korábbi hasznosításai 

A mindennapi intenzív terápiás gyakorlatban a keringő leukociták, illetve 

trombociták aktiválódását mutató LAR, illetve PAR ritkán mért értékek, ennek 

megfelelően kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Korábbi közlemények a LAR-

t a leukocita aktiváció indikátoraként írták le. Minél nagyobb a LAR százalékos 

értéke, annál több az aktivált leukociták száma.  

Bogár és szerzőtársai elsőként írták le a leukociták szedimentációs 

tulajdonságait vizsgáló módszer elvét, a klinikai gyakorlatban is alkalmazható 

eszközeit, illetve, hogy nyelőcső-, és gyomortumor rezekciós műtétek korai 

posztoperatív időszakában jól reprodukálhatóan és érzékenyen jelezte a 

szisztémás gyulladásos válaszreakció megjelenését [262]. 2006-os 
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közleményükben a szerzők azt tapasztalták, hogy a bakterémiás vizsgálat pozitív 

vagy negatív eredménye, a LAR-ral érzékenyebben, és specifikusabban 

jelezhető előre, mint a procalcitonin szint mérésével. Ennek alapján az ITO-n 

végzett LAR vizsgálat kiegészítő információval szolgálhat az antimikróbás 

kezeléssel kapcsolatos döntésekhez [257]. Szintén 2006-ból való az a 

közlemény, melyben a szerzők nyelőcső tumor miatt operált, és a posztoperatív 

időszakban ITO-n kezelt beteganyagban, a műtétet követő 2. napon 

szignifikánsan magasabb LAR értéket találtak azon betegeknél, akiknél a 

harmadik posztoperatív napon légzési elégtelenség alakult ki [259]. 2008-as 

közleményükben Molnár és szerzőtársai iszkémiás stroke-ot elszenvedett 

betegekben korai (6 órán belüli) LAR emelkedést írtak le. Azon betegeknél, 

akiknél a LAR emelkedésének elmaradása volt megfigyelhető, gyakoribbak 

voltak a szeptikus komplikációk, illetve a kedvezőtlen neurológiai kimenetel. A 

szerzők gyenge pozitív korrelációt írtak le a stroke súlyossága, és a LAR között, 

tehát a LAR ez alapján prediktív értékkel is bírhat [263].  

A PAR vizsgálatával kapcsolatban még ennél is kevesebb irodalmi 

hivatkozás áll rendelkezésre. 2019-es közleményükben a PAR vizsgálata 

kapcsán Ezer és szerzőtársai az éretlen vérlemezke-szubpopuláció 

diszfunkcióját írták le trombocita aggregáció gátló kezelésben részesülő 

érbetegekben [261]. Ez a fajta kölcsönhatás a megakariocita- és a vérlemezke 

képződés későbbi szakaszaiban lehet fontos, olyan szabályozó tényezőkkel, 

mint például az eritropoetin, a citokinek, az interleukinok és a trombopoetin [250]. 

Korábban a LAR, és a PAR viselkedése, kinetikája nem került közlésre 

politraumatizált, és súlyos égési sérülés kapcsán. Vizsgálatainkban a súlyos 

baleseti-, és égési sérüléseket követő immunfolyamatokban, illetve a 

szövődményes állapotok kialakulásában, azok előrejelzésében tanulmányoztuk 

a LAR-t, és a PAR-t. 

 

 

 

1.6. A C-reaktív protein (CRP) és a prokalcitonin (PCT) élettani, és kórélettani 

szerepe 

A pro-inflammatórikus citokinek (TNFα, IL-1ß, IL-6) szöveti sérülést követő 

lokális (Kupffer-sejtek), és szisztémás felszabadulása az ún. akut fázis reakciókat 
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indítja be a májban,  biztosítva a szövetek védelmét, és a szervezet védekezését 

a kórokozókkal szemben [1]. Az akut fázis fehérjék egyike a pentraxinok közé 

tartozó ún. C-reaktív protein, egy centrális pólus körül 5, nem kovalens kötéssel 

kapcsolódó, közel 23 kDa felcsavarodott fehérjeláncokból álló molekula. [264]. A 

szöveti sérülést követő pro-inflammatórikus válasz vagy infekciós noxa hatására 

a CRP termelése órák alatt fokozódik a májsejtekben. Termelődéséért, és 

kiválasztódásáért az IL-6, az IL-1β, és a TNFα felelős. Extrahepatikus CRP 

termelődés történthet például a makrofágokban, a monocitákban, a 

limfocitákban, az artériás plakkok környezetében megvastagodott intima réteg 

simaizomsejtjeiben, stb. [265]. A májműködés zavaraiban a szérum CRP szintje 

jelentősen csökken [266]. A CRP autológ (pl. apoptotikus sejtek, károsodott 

sejthártyák, stb.), és extrinszik (foszfolipidek, kórokozók szomatikus vagy 

kapszuláris összetevői, stb.) ligandokhoz egyaránt kötődik. A CRP, és a ligandok 

kötődése klasszikus komplement aktivációval valósul meg, melyek egyrészt 

opszoninként hatnak, másrészt antigén-antitest kapcsolat révén az ún. késői 

fázisú fehérjéket serkentik, létrehozva a MAC-eket [267]. A CRP ugyanakkor 

korlátozza is a komplement serkentésének mértéket, az ér endotél sejtjeinek ún. 

komplement gátló faktorainak serkentésével. A CRP számos baktérium sejtfalát 

képező foszfokolinhoz közvetlenül kötődve indítja be az opszonizációt, serkentve 

ezzel az érintett sejtek fagocitózisát [264]. A CRP fokozza továbbá a szöveti 

faktor aktivitását a PMNL-ken, a monocitákon, és a makrofágokon, illetve serkenti 

a véralvadás kaszkád extrinszik útját [268]. Bár korábban a CRP diagnosztikai 

értékét megkérdőjelezék, tekintettel, hogy termelődése a nem specifikus akut-

fázis reakció része, a CRP valójában az akut-, és krónikus gyulladásos 

folyamatok értékes markerének tekinthető [265]. A CRP kinetika változásai 

ugyanakkor csak a klinikai kép ismeretében értékelhetők [267]. Egérmodelleken 

végzett vizsgálatokban igazolták, hogy a CRP fő funkciója a gyulladásos reakció 

mérséklése, emellett Sclerosis multiplex-modellben a CRP késleltette az 

allergiás encephalomyelitis kialakulását. Alveolitis modellben a CRP gátolta a 

neutrofil granulociták toborzását [264]. A  CRP meghatározása a klinikumban 

alkalmas a szervi betegség szűrésére, a gyulladás és fertőzés kapcsán 

alkalmazott kezelés hatékonyságának monitorozására, valamint az 

immunszupprimált beteganyagban kialakuló fertőzés észlelésére, valamint olyan 



 51 

állapotok diagnosztizálásra, ahol az akut fázis-válasz mérsékelt vagy hiányzik 

[264,267]. 

A prokalcitonin (PCT) fiziológiásan a pajzsmirigy C-sejtjeiben termelődő, 

116 aminosavból álló fehérje, a kalcitonin hormon szintézisének előanyaga (ún. 

pro-hormon), mely egészséges egyének plazmájában igen alacsony (pg/ml) 

koncentrációban van jelen [269,270]. Infekció kapcsán a PCT, és proteolítikus 

bomlástermékeinek koncentrációja anélkül nő meg a plazmában, hogy a 

kalcitonin szintje megemelkedne [271]. Stabilitása, valamint 18-24 órás 

féléletideje megkönnyíti használatát a rutin laboratóriumi diagnosztikában, a 

citokinekkel szemben a plazmakoncentrációkat a vérminták speciális 

előkészítése nélkül lehetséges meghatározni, a mérési eljárást a gyógyszerek 

nagyrészt nem befolyásolják. Diagnosztikailag a PCT a bakteriális és a nem 

bakteriális infekciók különválasztásra, illetve a fertőzéses folyamatoknak a  

gyulladásos folyamatoktól való elkülönítésére használható. Ugyanakkor a PCT 

nem egy specifikus, bakteriálisan indukált paraméter, mivel szérum 

koncentrációja nem bakteriális origo (pl. politrauma, égésbetegség) kapcsán is 

megemelkedhet. Bár már 1993-ban leírták a prokalcitonint, mint az infekció által 

indukált plazmaproteint, indukciója, kialakulása, és biológiai funkciója csak 

részben ismert.  Értékei függetlenek a napi ingadozásoktól, lokális infekciók 

esetén legtöbbször nem emelkedik, nem indukálódik autoimmun betegségekben, 

kisebb invazív beavatkozások kapcsán, transzplantátum kilökődés vagy vírus 

fertőzés esetén [272].  A terápia (főleg az antimikróbás kezelés) ellenőrzésére, 

és prognózis becslére is alkalmas marker: a csökkenést mutató kinetikája 

általában kedvező prognózissal, valamint a sikeres fókuszeliminációval korrelál, 

míg a magas szérum koncentráció vagy az emelkedést mutató kinetika a 

kedvezőtlen prognózis, és a perzisztáló gyulladás, fertõzés jelei lehetnek. 

Állatkísérletes modelleken végzett vizsgálatokban, például hörcsögökön 

endotoxin sokkban a PCT-t potenciális letál faktorként írták le [273]. Oberhoffer 

és munkatársai humán monocitákban mind endotoxin expozíció-, mind pro-

inflammatórikus mediátor hatásra a PCT m-RNS stimulálhatóságát mutatták ki. 

[274]. Brunkhorst, illetve Dandona és szerzőtársaik egészséges egyéneket 

vizsgálva bakteriális endotoxin hatásra a PCT erõs termelõdését írták le 

[275,276]. In vitro vizsgálatokban tehát a bakteriális endotoxin expozíció 

bizonyult a legerősebb stimulusnak, ugyanakkor az ex vivo vizsgált 
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fehérjeszintézis mértéke valójában nem magyarázza meg a klinikailag ismert 

PCT termelődést az akut bakteriális infekciót követõen. Így az pro-

inflammatórikus hatásra indukált PCT eredete továbbra is tisztázatlan. 

Feltételezhető, hogy a PCT a gyulladásos citokinek bizonyos modulációjára is 

hatással van [277].  

 

1.6.1 A C-reaktív protein (CRP), és a prokalcitonin (PCT) szerepe politraumában, 

és égésbetegségben 

A CRP, és a PCT tehát a szeptikus folyamatok laboratóriumi 

diagnosztikájában használható konvencionális markerek.  

Traumás szöveti sérülés kapcsán a CRP az akut fázis reakció részeként 

modulálja a pro-inflammatórikus válaszreakció celluláris, és humorális 

komponenseit, illetve a véralvadási kaszkád extrinszik útját [268]. Ugyanakkor 

számos közlemény leírta, hogy a CRP kinetika nem annyira specifikus, és 

szenzitív a traumás sérülést követő szövődmények - mint például az infekció -  

vonatkozásában [1].   

A szintén akut fázis fehérjeként funkcionáló PCT hasznos markernek tűnik 

a szöveti sérülést követő immunológiai folyamatok, valamint az infekciós és 

szeptikus szövődmények, illetve a MOF jellemzésében, előrejelzésében [278 - 

281]. Politraumatizált betegeket vizsgálva Gosling és szerzőtársai nem találtak 

korrelációt a szérum CRP szintek, és a sérülés súlyossága vagy a sérültek 

várható túlélése között [282]. Hasonló következtetésre jutottak Roumen és 

szerzőtársai, akik szintén nem találtak pozitív korrelációt a sérülések súlyossága, 

az ISS értékek, és a C-reaktív protein válasz között [52]. Közleményükben Mimoz 

és szerzőtársai politraumát követően lassabb szérum CRP emelkedést írtak le, 

szemben a gyors és átmeneti szérum PCT növekedéssel. A sérülést követő első 

napon a CRP, és PCT csúcsértékei a szöveti sérülés nagyságával, az ISS 

értékével, és az alkalmazott folyadék reszuszcitácitval korrelláltak. A traumás 

inzultust követő 3 napban a sérültek 90%-ában fertőzéssel nem járó kifejezett 

pro-inflammatórikus reakció zajlott le [278]. A CRP viselkedésével kapcsolatban 

égési traumát elszenvedett gyermekekben Neely és munkatársai azt találták, 

hogy a sérülést követő kifejezett szérum CRP-szint emelkedés prediktív értékkel 

bírt az infekciós szövődmények vonatkozásában [283]. Ugyanezen szerzők a 

szérum CRP, és PCT szinteket vizsgálva égési sérülést elszenvedett 
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gyermekekben nem találtak korrelációt a szeptikus szövődmények, és a PCT 

szintek között, illetve a PCT prediktív értékkel sem bírt az infekciós 

szövődményeket tekintve [284]. Lavrentieva és szerzőtársai ugyanakkor nem 

találtak összefüggést a szérum CRP szintek, és a szeptikus szövődmények 

alakulása között égett betegekben [285]. Hasonló eredményeket közöltek 

Jeschke és munkatársai, akik súlyos égési sérülést követően a szérum CRP 

kinetikát nem találták prediktívnek az infekciós, illetve a szeptikus szövődmények 

vonatkozásában. Ugyanakkor a szerzők szignifikánsan magasabb CRP 

értékeket találtak magasabb TBSA%, valamint az égésbetegségben elhunyt 

sérültek esetében [286]. Az égett betegek szepszis diagnosztikájával 

kapcsolatban Lavrentieva és szerzőtársai 43, kritikus állapotú égési sérültben 

vizsgálta a szérum PCT, CRP, a fehérvérsejt szám és maghőmérséklet 

prognosztikai értékét. A szeptikus és a nem szeptikus csoportok tagjai között 

szeptikus betegekben szignifikáns különbség mutatkozott a PCT szintekben. A 

szepszist megelőző periódushoz képest a PCT szintek szignifikánsan 

emelkedettebbek voltak a szepszis kialakulásának első napján, és fokozatosan 

csökkentek azokban a betegekben, akik a 3. és a 7. nap között még éltek [285]. 

Barati és szerzőtársainak 60 fős égett beteganyagban végzett vizsgálata hasonló 

eredményeket mutatott, ahol a szeptikussá váló égett betegek PCT értékei 

szignifikánsan emelkedettebbek voltak a nem szeptikus csoport tagjaihoz képest. 

A vizsgált beteganyagban a szérum PCT szintek hatékony laboratóriumi 

paraméternek bizonyultak az égést követő súlyos fertőzéses szövődmények 

diagnosztizálásához [183].  
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2. Célkitűzéseink 

 

2.1 A LAR vizsgálata politraumatizált és égett beteganyagon 

Célunk a LAR szerepének, kinetikájának vizsgálata volt súlyos baleseti 

sérülést követően, illetve az égésbetegség kezdeti szakaszában. 

 

 Célul tűztük ki a LAR kinetikájának leírását a szervezetet ért súlyos 

sérülést (politrauma, égési sérülés) követően, illetve annak korai 

szakaszában. 

 Eltérést kerestünk a LAR értékeiben a kontroll csoport tagjaihoz képest. 

 Vizsgálni kívántuk a LAR alakulását a túlélő-, és az elhunyt 

betegcsoportok tagjaiban. 

 Eltérést kerestünk a túlélő-, illetve az elhunyt csoportok tagjainak LAR 

értékeiben a kontroll csoport tagjaihoz viszonyítva. 

 

2.2 A gyulladásos, és fertőzéses folyamatokban konvencionálisan használt 

laboratóriumi markerek (CRP, PCT) vizsgálata politraumatizált és égett 

beteganyagon 

Vizsgálatunk célja a gyulladásos, és fertőzéses folyamatokban 

konvencionálisan használt laboratóriumi markerek (CRP, PCT) politrauma, illetve 

égési sérülés során lezajló változásairól és esetleges prognosztikai szerepéről. 

 

 Célul tűztük ki a CRP, és a PCT kinetikájának leírását a szervezetet ért 

súlyos sérülés (politrauma, égés) követően, valamint annak korai 

fázisában.  

 Vizsgálni kívántuk a CRP, és a PCT szintek alakulását, és viselkedését a 

túlélő-, és a nem túlélő csoportok tagjai között.  
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2.3 A LAR, valamint a gyulladásos, és fertőzéses folyamatokban 

konvencionálisan használt laboratóriumi markerek (CRP, PCT) vizsgálata 

politraumatizált és égett betegekben a szepszis kialakulása körüli időszakban 

Mivel a politrauma, és az égésbetegség legsúlyosabb szövődménye a 

szepszis, célunk a LAR, valamint a gyulladásos, és fertőzéses folyamatokban 

konvencionálisan használt laboratóriumi markerek (CRP, PCT) időbeni 

változásának, potenciális prognosztikai jelentőségének a vizsgálata volt 

szeptikussá váló baleseti- és égési traumát elszenvedett betegekben, a szepszis 

kialakulását megelőző, és az azt követő 3 napokon.  

 

 Célul tűztük ki a LAR, valamint a gyulladásos, és fertőzéses 

folyamatokban konvencionálisan használt laboratóriumi markerek (CRP, 

PCT) változásainak vizsgálatát a szepszis kialakulása körüli időszakban.  

 Keresni kívántuk a LAR, valamint a gyulladásos, és fertőzéses 

folyamatokban konvencionálisan használt laboratóriumi markerek (CRP, 

PCT) szerepét a szeptikus folyamatok előrejelzésében.   

 

2.4 A PAR és a LAR vizsgálata égésbetegségben 

Tekintve, hogy az égésbetegség korai fázisa a vérlemezkék számának 

csökkenésével, illetve leukocita aktivációval jár, célul tűztük ki a PAR, és a LAR 

szerepének, illetve időbeni változásának leírását égésbetegségben. 

 

 Célul tűztük ki a PAR, és a LAR változásainak leírását homogén égett 

betegpopulációban.  

 Vizsgálni kívántuk a PAR, és a LAR kinetikáját a túlélő-, és a nem túlélő 

csoportokban. 

 Össze kívántuk hasonlítani a PAR, és a LAR viselkedését a túlélő-, és a 

nem túlélő csoport tagjai között.  

 Vizsgálni kívántuk a PAR, és a LAR kinetikáját a nem szeptikus-, illetve a 

szeptikussá váló égett betegekben.  

 Össze kívántuk hasonlítani a PAR, és a LAR viselkedését a nem 

szeptikus-, és a szeptikussá váló égett betegek között.   
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3. Beteganyag és módszerek 

 

3.1 Vizsgálataink kutatásetikai háttere 

Vizsgálataink protokollját a 2003-as, majd a 2008-as  Helsinki Nyilatkozat 

etikai irányelveivel összhangban terveztük és a Pécsi Tudományegyetem 

Regionális Kutatásetikai Bizottsága által engedélyezett protokollnak megfelelően 

a méréseket kettő különböző időpontban végeztük. A betegeket, vagy 

akadályoztatásuk esetén a legközelebbi hozzátartozójukat részletesen 

tájékoztattuk a tanulmány menetéről, akik ezt követően írásos beleegyezésüket 

adták.  

 

A vizsgálatokhoz tartozó engedélyek száma:  

 A LAR, CRP és PCT, és a PAR vizsgálata politraumatizált és égett 

betegekben: 4422/2012, illetve 6635/2020. 

 

3.2 Beteganyag 

A paraméterek kinetikáját a betegek ITO felvételét követően öt napig 

vizsgáltuk. 5 nap alatt szövődménymentes esetben a sérülést kísérő gyulladásos 

válaszreakció eléri a csúcspontját, és csökkenni kezd [1,93]. A minimális 

betegszámot korábbi tanulmányaink alapján határoztuk meg. A mintavételeket 

folytattuk a beteg ITO-ról történő távozásáig. A traumát elszenvedett heterogén 

(politraumatizált és égett) betegpopuláció szeptikussá váló tagjainál, a vizsgált 

paraméterek kinetikáját a szepszis klinikai diagnózisát megelőző, és az azt 

követő 3 napon elemeztük. 

 

3.2.1 A politraumatizált és égett betegcsoportban végzett vizsgálatok 

Prospektív, leíró vizsgálatunkat a PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Intézet Akác utcai telephely 10 ágyas intenzív osztályra 2013. márciusa 

és 2015. szeptembere között felvett politraumatizált, és égett betegeken 

végeztük. Őket egységesen, az érvényben lévő ATLS- [126,127,130] és ABLS 

irányelvek [152,153] alapján kezeltük. A vizsgálatba 16 fő égett és 20 fő 

politraumát elszenvedett beteget vontunk be, akiket túlélő és az ITO szakellátás 

ellenére elhunytak csoportjára osztottunk. A vizsgálatokban résztvevők 

demográfiai, állapotsúlyossági és főbb felvételkori klinikai adatait a 3. 
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táblázatban ábrázoltuk. Kontrollcsoportként a LAR vizsgálatakor 10 fő 

egészséges önkéntes szerepelt, akik korban, és nemben nem mutattak 

különbséget az adott betegcsoport tagjaihoz képest. 

 Politraumatizált 
betegek 
(n=20) 

Égett  
betegek 
(n=16) 

Összes  
beteg 
(n=36) 

p 

Életkor (év)  48(28-64) 67(54-81) 60(34-69) p<0,05 

Nem: férfi / nő 

(fő) 

15 / 5 12 / 4 27 / 9  p<0,01 

ISS 29(22-34)   NS 

ABSI  7(5-8)  NS 

TBSA (%)  33(25-48)  NS 

szepszis (n) 5 6 11 NS 

3. táblázat A LAR, a CRP, és a PCT kapcsán vizsgált, traumát elszenvedett heterogén 
betegcsoport demográfiai és klinikai adatai. 

Az adatokat, mint mediánt és interkvartilis tartományt adtuk meg. (ISS: sérülés súlyossági index; TBSA: égett testfelület; 
ABSI: Abbreviated Burn Severity Index; NS: nem szignifikáns). 

 

3.2.1.1 Bevonási kritériumok a politraumatizált és égett betegeknél 

 ISS: minimum 16  

 TBSA: legalább a teljes testfelület 15%-át érintette 

 a beteg a traumát követő első 3 órában ITO felvételre került  

 

3.2.1.2 Kizárási kritériumok a politraumatizált és égett betegeknél 

 18 év alatti életkor  

 az élettel összeegyeztethetetlen baleseti- vagy égési sérülés 

 ismert tumoros alapbetegség 

 krónikus szteroid használat, illetve a normál immunválaszt befolyásoló 

immunszuppresszív terápia (pl. radio-, kemoterápia)  

 ITO felvétel előtti krónikus, súlyos szervi betegség (pl. NYHA 4 stádiumú 

szívelégtelenség, krónikus hemodialízis, májcirrózis, stb.)  

 

3.2.2 A szeptikussá váló politraumatizált és égett betegcsoportban történt 

vizsgálatok 

 10 fő szeptikussá váló politraumatizált és égett beteg esetében elemeztük 

a vizsgált paraméterek kinetikáját a szepszis klinikai diagnózisát megelőző, és 
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az azt követő 3 napon. Azt a napot tekintettük nulladiknak, amikor a klinikai jelek 

alapján a szepszis diagnózisát felállítottuk és ez alapján mikrobiológiai leoltásra 

mintavétel történt, valamint antimikróbás kezelést indítottunk.  

Ezen beteganyag esetében még az ún. Szepszis-3 definíció előtti fogalmakat és 

szepszis definíciót alkalmaztuk, ugyanis a vizsgálatok idején, illetve a betegek 

bevonásakor, és az eredmények közlésekor még a 2001-es konszenzus definíció 

volt az irányadó [176]. A vizsgálatok idején hatályos ún. Szepszis-2 definíció 

[176] mellett az ABA által megfogalmazott [181] kritériumokat használtuk fel. A 

betegek kezelése egységesen, az aktuálisan érvényben levő szepszis kezelési 

irányelv alapján történt [176].  

 

3.2.3 A homogén égett betegcsoportban végzett vizsgálatok 

Prospektív, leíró vizsgálatunkat a PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Intézet Központi ITO 16 ágyas intenzív osztályra 2016. márciusa és 

2018. júliusa között felvett égett betegeken végeztük. Őket egységesen az ABLS 

irányelvek alapján kezeltük [152,153].  

A prospektív, leíró vizsgálatba bevont betegeket kimenetel szerint túlélőkre, és 

elhunytakra, illetve szeptikussá nem váló, és szeptikussá váló csoportokra 

osztottuk. A bevonási, valamint a kizárási kritériumok azonosak voltak a 3.2.1.1, 

valamint a 3.2.1.2 pontokban felsorolt, égett betegekre vonatkozó kritériumokkal. 

A tanulmányba bevont 23 betegből 16-an túlélték, míg 7-en elhunytak az ITO 

szakellátás során. 10 főnél szeptikus szövődmények léptek fel. ITO felvételkor a 

23 főből öt beteg szedett valamilyen trombocita aggregáció gátló gyógyszert.A 

vizsgálatokban résztvevők demográfiai, állapotsúlyossági és főbb felvételkori 

klinikai adatait a 4.táblázatban ábrázoltuk. Kontroll csoportként a PAR, és a LAR 

vizsgálatakor 10 fő egészséges önkéntes szerepelt, akik korban, és nemben nem 

mutattak különbséget az adott betegcsoport tagjaihoz képest. 
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 Összes beteg 
(n=23) 

Túlélélők  
 (n=16) 

Elhunytak 
(n=7) 

p 

Életkor (év)  66(49-80) 60(32-66) 74(54-90) NS 

Nem: férfi / nő (fő) 15 / 8 12 / 4 3 / 4  p<0,05 

ABSI 7(5-8) 6(5-8) 8(7-10) NS 

TBSA (%) 30(25-72) 25(18-30) 50(38-80) p<0,05 

Trombocita 

aggregáció gátló 

gyógyszer 

szedése 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

NS 

szepszis (n) 10 5 5 NS 

4.táblázat A PAR, és a LAR kapcsán vizsgált, égési traumát elszenvedett homogén 
betegcsoport demográfiai és klinikai adatai 

Az adatokat, mint mediánt és interkvartilis tartományt adtuk meg. (ABSI: Abbreviated Burn Severity Index; 
TBSA: égett testfelület; NS: nem szignifikáns). 

 

3.3 Mérési módszerek 

3.3.1 A mintavétel módja és gyakorisága 

A betegeinktől a vérmintákat az ellátásukhoz is szükséges artériás 

kanülből fájdalommentesen vettük. A vérvételeket az ITO felvételkor, majd a 

vizsgálati időszak alatt a reggeli vérvételekkel párhuzamosan történtek. A 

kontrollcsoportok egészséges önkéntesekből álltak, akiktől összesen egy 

alkalommal vettünk vérmintát. A vérvétel ebben az ő esetükben is valamely felső 

végtagi artériából (a.radialis vagy a.brachialis) történt. 

 

3.3.2 A LAR mérési módszere 

A LAR-t Na-citrátot tartalmazó „süllyedéses” kémcsőbe (5.2 ml, nátrium-

citrát 0.105M; Vacutainer, Becton Dickinson, Meylan, France) artériás 

vérmintából határoztuk meg. A kémcső oldalához kívülről illesztett vonalzó 

segítségével a levett teljes véroszlop hosszát megmértük, majd annak felénél 

alkoholos filctollal egy jól látható vonalat húzva a kémcső falán, jelöltük a 

felezővonalat.  

Az egyórás szedimentációs időt követően a véroszlop felezővonala felett, és alatt 

elhelyezkedő vért „vérképes” kémcsőbe (3ml, K2 EDTA; Vacutainer, Becton 

Dickson, Meylan, France) injektáltuk (4.ábra).  
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4.ábra A LAR és a PAR mérési elve  
(Az egyszer használatos süllyedéses csőben végzett egyórás gravitációs szedimentáció után a felső vérmintafél 

aspirációs eltávolítása.) 
 

A kémcsöveket kvalitatív vérkép meghatározása céljából a Pécsi 

Tudományegyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézetébe 

szállítottuk. Ennek során meghatározásra kerültek az egyes véroszlopokban - 

felső (F) és alsó (A) - a leukociták száma.  

Ezt követően számoláshoz a LAR = 100 (F-A)/(F+A) formulát használtuk, amely 

az eredeti leukocita szám százalékában adja meg azoknak a leukocitáknak a 

számát, amelyek az egyórás szedimentáció során felfelé átlépték a 

süllyedéscsőben lévő vérminta felezővonalát [257 - 263]. Bár a mintavételek 

manuálisan történtek, a kapott értékek szempontjából a jövőben mindenképpen 

ígéretes lehetőséget jelentene a véroszlop megfelezésének, illetve a felső és az 

alsó vérminta részek kinyerésének valamiféle automatizált kivitelezése. 

 

3.3.3 A PAR mérési módszere 

A PAR-t a LAR-hoz hasonlóan Na-citrátot tartalmazó „süllyedéses” 

kémcsőbe (5.2 ml, nátrium-citrát 0.105M; Vacutainer, Becton Dickinson, Meylan, 

France) artériás vérmintából határoztuk meg. A mintavétel, és a kémcsövek 

feldolgozása a 3.3.2 pontban leírtakkal azonos módon történt (4.ábra).  

Ennek során meghatározásra kerültek az egyes véroszlopokban - felső (F) és 

alsó (A) - a trombociták száma. Ezt követően számoláshoz a PAR = 100 (F-

A)/(F+A) formulát használtuk, amely az eredeti trombocita szám százalékában 

adja meg azoknak a trombocitáknak a számát, amelyek az egyórás 

szedimentáció során felfelé átlépték a süllyedéscsőben lévő vérminta 

felezővonalát [261].  
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3.3.4 A gyulladásos, és fertőzéses folyamatokban használt konvencionális 

laboratóriumi markerek (CRP, PCT) mérése 

A CRP, és a PCT szintek mérése az égett- és politraumatizált betegek 

ITO-s napi rutin laboratóriumi monitorozásának részeként történt. A mérések a 

Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében történtek.  

 

3.4 Statisztikai módszerek 

Statisztikai analízishez az IBM SPSS Software v22 programot (SPSS, IBM 

Corporation, Chicago, IL, USA) használtuk. Mivel adataink nem mutattak normál 

eloszlást az eredményeket, mint medián, illetve 25-75%-os intrekvartilis 

tartomány fejeztük ki, valamint 95%-os konfidencia intervallum formájában 

ábrázoltuk. A vizsgált paraméterek napi kinetikájának elemzéséhez, illetve a 

csoportok közti különbségek meghatározáshoz Mann-Whitney U tesztet 

használtunk.  

Az egyes csoportokon belüli változások leírása Kruskall-Wallis teszttel, a 

vizsgálati periódus alatt a szignifikancia szintek trendjének vizsgálata 

Jonckheere-Terpstra teszttel történt. Statisztikai szignifikanciának minden 

esetben a p<0,05 valószínűségi értéket tekintettük.  
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4. Eredmények 

 

4.1 A LAR vizsgálata politraumatizált és égett beteganyagon 

A  traumát elszenvedett heterogén (politrauma, égés) betegpopuláció 

összetételét az a koncepció adta, hogy az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásmechanizmusaik alapján azonos origónak tekintettük a súlyos baleseti, 

illetve égési sérülést. A túlélő és nem túlélő sérültek között szignifikáns 

különbséget találtunk egyrészt az életkorban (p<0,05), másrészt az égési traumát 

elszenvedett betegeknél az égett terület kiterjedésében (p<0,05). Ugyanakkor a 

politraumatizált betegeknél az ISS nem különbözött a túlélők és elhunytak között. 

Ugyancsak szignifikáns különbséget találtunk az életkor vonatkozásában az 

égett és a politraumatizált betegek között (p<0,05), illetve az összes traumás 

sérülést elszenvedett heterogén betegcsoportnál a nemek vonatkozásában 

(p<0,01). A betegek további demográfiai adatait a 3.táblázatban foglaltuk össze. 

 

4.1.1 A LAR kinetikája politraumatizált és égett betegekben a kontroll csoporthoz 

viszonyítva 

Az égett és politraumatizált betegek eredményeit 10 fő kontroll 

egészséges, nemben és korban illesztett kontroll csoporthoz viszonyítottuk.  

A vizsgálat során a LAR értékei szignifikánsan emelkedő tendenciát mutattak 

(p<0,001). Az első napon nem találtunk szignifikáns különbséget az egészséges 

kontroll és a traumát elszenvedett összes beteg között. A különbség a második 

(p<0,05), a harmadik (p<0,05), a negyedik (p<0,001), és az ötödik (p<0,001) 

napra vált szignifikánssá (5.ábra).  
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5. ábra A LAR változásai a politraumatizált és égett betegcsoportban a kontroll 
csoporthoz viszonyítva  

Adatainkat medián, és interkvartilis tartomány, valamint 95 %-os konfidencia intervallum formájában ábrázoltuk. 
A fehér oszlop a kontroll-, a sötét oszlopok az összes politraumatizált és égett betegcsoportot jelzik. 

A * szimbólummal a kontroll és a traumát elszenvedett heterogén betegcsoport közötti szignifikáns különbséget jelöltük 
(* p<0,05; *** p<0,001). 

 

4.1.2 A LAR változásai a túlélő és nem túlélő politraumatizált és égett betegekben 

a kontroll csoporthoz viszonyítva 

A LAR értéke az ITO felvételtől folyamatosan emelkedett a kezelést túlélő 

csoportban (p<0,05), a maximális értéket a 4. napon érte el. Az elhunytakban a 

harmadik naptól észleltük a LAR emelkedését (p<0,05), a maximális érték szintén 

a 4. napon volt megfigyelhető. Túlélőkben a LAR szignifikánsan emelkedett volt 

a felvétel napján, mind az elhunyt (p<0,01) mind a kontroll (p<0,05) csoporthoz 

képest. A szignifikáns különbség a 2. napon is megmaradt mind az elhunyt 

(p<0,01), mind a kontroll (p<0,001) csoporttal összehasonlítva. A túlélő és a nem 

túlélő betegek között a LAR értéke a harmadik naptól nem mutatott szignifikáns 

különbséget. A kontroll csoportba bevontak értékeihez viszonyítva a LAR a 

túlélőkben szignifikánsan magasabb maradt a 3. (p<0,001), 4. (p<0,001) és 5. 

(p<0,001) napon. Elhunytakban a 3. (p<0,05), 4. (p<0,05) és 5. napon (p<0,05) 

érte el az emelkedés a szignifikáns szintet (p<0,05) (6.ábra). 
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6.ábra A LAR változásai a túlélő, illetve a nem túlélő politraumatizált és égett 
betegcsoportokban a kontroll csoporthoz viszonyítva 

  
A 6.ábrán a fehér oszlop a kontroll-, a sötét szürke oszlopok a túlélő-, a világos szürke oszlopok a nem túlélő 

politraumatizált és égett betegcsoportot jelzik.  
A * szimbólummal a túlélő- és a nem túlélő betegcsoportok közti szignifkáns különbséget jelöltük (** p<0,01).  

A # szimbólummal a túlélő betegcsoport, és a kontroll csoport közti szignifkáns különbséget jelöltük (# p<0,05; ### 
p<0,001).  

A ^ szimbólummal a nem túlélő betegcsoport, és a kontroll csoport közti szignifkáns különbséget jelöltük (^ p<0,05). 

 

4.2 A CRP, PCT vizsgálata politraumatizált és égett betegekben 

 A gyulladásos folyamatok diagnosztikájában használt konvencionális 

laboratóriumi marker a szérum CRP szintek (PTE KK Laboratóriumi Medicina 

Intézet referencia érték: 5 mg/liter) a LAR-hoz hasonlóan szintén növekvő 

tendenciát mutattak (p<0,001). A második naptól az 5%-os konfidencia 

intervallum is végig magasabb volt a laboratórium által meghatározott normál 

érték felső határánál. (Az adatokat nem ábrázoltuk). A szepszis 

diagnosztikájában használt paraméter a szérum PCT szintek (PTE KK 

Laboratóriumi Medicina Intézet referencia érték: 0,5 ng/ml) egyértelmű kinetikát 

nem mutattak, és érdemben nem haladták meg a laboratórium által 

meghatározott normál érték felső határát. (Az adatokat nem ábrázoltuk). 

 

4.2.1 A CRP, PCT változásai a túlélő és nem túlélő politraumatizált és égett 

betegekben 

 A szérum CRP a PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet által megadott 

referencia értékéhez (5 mg/liter) képest emelkedettebb értékeket találtunk a 

túlélő csoportban már az ITO felvétel napján, mely az elhunyt betegekhez képest 

szignifikánsan magasabb volt (p<0,05).  
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A nem túlélő csoportban a CRP a második napon indult növekedésnek. A 2. és 

3. napon a túlélők és elhunytak között nem találtunk szignifikáns különbséget. A 

túlélőkben a CRP a negyedik napon kezdett csökkenni, ekkor az elhunytakban a 

CRP szint szignifikánsan emelkedettebb volt (p<0,05) a túlélőkhöz képest. A nem 

túlélőkben az 5. napon észleltük a CRP csökkenését, a szignifikáns különbség a 

két csoport között ekkor megszűnt (7.a ábra). A szérum PCT a PTE KK 

Laboratóriumi Medicina Intézet által megadott referencia értékéhez (0,5 ng/ml) 

képest az elhunytakban magasabb PCT értékeket detektáltunk az első napon. A 

túlélők csoportban a medián értékek nem haladták meg a normál érték felső 

határát, illetve a túlélő és az elhunyt csoport PCT szintjei sem mutattak 

szignifikáns különbséget egymáshoz képest. A vizsgálat további ideje alatt 

ugyancsak nem találtunk szignifikáns különbséget a PCT szint tekintetében a 

túlélő és az elhunyt csoport betegei között. A PCT szint sem növekvő, sem 

csökkenő tendenciát nem mutatott egyik betegcsoportban sem (7.b ábra).

 

7.ábra A CRP és a PCT változásai a politraumatizált és égett túlélő, és a nem túlélő 
betegcsoportokban 

Adatainkat medián, és interkvartilis tartomány, valamint 95 %-os konfidencia intervallum formájában ábrázoltuk. 
A sötét szürke oszlopok a túlélő, a világos szürke oszlopok a nem túlélő égett betegcsoportot jelzik.  

A * szimbólummal a túlélő és a a nem túlélő betegcsoport közötti szignifikáns különbséget jelöltük (* p<0,05). 

 

4.3 A LAR, CRP, PCT változásai szeptikussá váló politraumatizált és égett 

betegekben a szepszis kialakulása körüli napokban 

 A tanulmányba bevont 36 égett és politraumatizált betegből 11 főnél (6 fő 

égett, 5 fő politrauma kapcsán sérült) szeptikus szövődmények léptek fel az első 

2 hét alatt. Ezeknél a betegeknél a LAR, CRP és PCT kinetikát a szepszis 

kialakulását megelőző 3 (-1 - -3.) napon, és az azt követő 3 (1 - 3.) napon 

elemeztük.  
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4.3.1 A LAR értékek kinetikája szeptikussá váló politraumatizált és égett 

betegekben a szepszis kialakulása körüli napokban 

 A három vizsgált markert összehasonlítva a LAR (8.a ábra) szintek 

csökkenést mutattak a szepszis kialakulását megelőzően. A szepszis kialakulása 

előtti napon a csökkenés szignifikánsnak (p<0,05)  bizonyult a szepszis felléptét 

megelőző -3. naphoz képest. 

 

4.3.2 A CRP, PCT kinetikája szeptikussá váló politraumatizált és égett 

betegekben a szepszis kialakulása körüli napokban 

A CRP (8.b ábra) szintek a LAR értékeihez hasonlóan szintén csökkenést 

mutattak a szepszis kialakulását megelőző napon.  

Ez a CRP szintek esetén is szignifikánsnak (p<0,05) bizonyult a szepszis felléptét 

megelőző -3. naphoz képest. A PCT szintek (8.c ábra) a szepszis klinikai 

diagnózisának napjától mutattak csak emelkedő tendenciát.  

Szignifikáns különbséget (p<0,05) a szepszis kialakulását megelőző napokhoz 

képest csak az infekciós szövődmények kialakulásától kezdve találtunk.  

 

8.ábra A LAR, a CRP, és a PCT változásai szeptikussá váló politraumatizált, és égett 
betegekben a szepszis kialakulása körüli időszakban 

Adatainkat medián, és interkvartilis tartomány, valamint 95 %-os konfidencia intervallum formájában ábrázoltuk. 
A sötét szürke oszlopokkal a szeptikussá váló politraumatizált, és égett betegeket ábrázoltuk.  

A * szimbólummal a szepszis kialakulását megelőző -3.naphoz képest szignifikáns különbséget jelöltük (* p<0,05). 

 

4.4 A PAR, és a LAR vizsgálata égésbetegségben 

 Vizsgálatunk következő része a trauma origója szempontjából homogén 

(csak súlyos égési sérülés) betegpopulációban történt. Az intenzív osztályos 
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kezelést túlélő és nem túlélő égett betegek között szignifikáns különbséget 

(p<0,05) találtunk a nemek, és az égett testfelület nagyságában. A homgén égett 

betegcsoport további vonatkozó demográfiai adatait a 4.táblázat tartalmazza. 

 

4.4.1 A PAR és a LAR változásai a teljes égett beteganyagban  

Mind a PAR, mind a LAR értékek emelkedő tendenciát mutattak a 

vizsgálati periódusban. Csúcsértékeiket PAR esetében az  5., illetve LAR 

esetében a 4. napokon érték el. (Az adatokat nem ábrázoltuk).  

 

4.4.2 A PAR és a LAR változásai a túlélő és az elhunyt égett betegcsoportok 

között 

Az ITO ellátást túlélő csoportban a PAR értékei a 2. naptól mutattak 

szignifikáns emelkedést (p<0.05), a maximális értéket az 5. napon érték el. Az 

elhunytakban a 3. naptól észleltük a PAR statisztikailag szignifikáns emelkedését 

(p<0.05), a maximális érték náluk az 5. napig volt megfigyelhető. A túlélő csoport 

tagjainál az elhunytakhoz képest szignifikánsan magasabb PAR értékeket 

mértünk a 2. (p<0.05), a 4. (p<0.05), és az 5. (p<0.05) napon (9.a ábra). A 

túlélőkben a LAR értékei a 2. naptól mutattak szignifikáns (p<0.05) emelkedést, 

a csúcsértéket a 4. napon érték el. Az elhunyt betegek LAR értékei ezt a fajta 

szignifikáns emelkedést (p<0.05) csak a 3. naptól mutatták, a maximális értéket 

az 5. napon érték el. A túlélő csoportban az elhunytakhoz képest a LAR értékei 

szignifikánsan emelkedettebbek voltak az 1. (p<0.01), a 2. és a 3. (p<0.05), a 4. 

(p<0.01) napon. Az 5. napon statisztikailag szignifikáns különbség nem volt a 

LAR értékének vonatkozásában (p=0.211) (9.b ábra). 
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9.ábra A PAR és a LAR kinetika a túlélő, és a nem túlélő égett betegcsoportokban  

Adatainkat medián, és interkvartilis tartomány, valamint 95 %-os konfidencia intervallum formájában ábrázoltuk. 
A szürke oszlopok a túlélő, a fehér oszlopok a nem túlélő égett betegcsoportot jelzik. A ^ szimbólummal a nem 

szeptikus és a szeptikus égett betegcsoport közötti szignifikáns különbséget jelöltük (^ p<0,05; ^^ p<0,01). 

 

4.4.3 A PAR és a LAR változásai a nem szeptikus és a szeptikus égett 

betegcsoportok között 

A nem szeptikussá váló betegcsoportban a PAR értékei a 2. naptól 

mutattak szignifikáns emelkedést (p<0.05), a maximális értéküket az 5. napon 

érték el. A szeptikussá váló betegekben a PAR értékei a 3. naptól mutattak csak 

szignifikáns emelkedést (p<0.05), a maximális értéküket az 5. napon érték csak 

el. A nem szeptikus és a szeptikus betegcsoportokat összehasonlítva, 

előbbiekben szignifikánsan magasabb (p<0.01) PAR értékeket találtunk (10.a 

ábra) az 5. napon.  

 

A nem szeptikussá váló betegekben a LAR értékei a 3. naptól mutattak 

szignifikáns emelkedést (p<0.05), maximális értéküket az 5. napon érték el. A 

szeptikussá váló betegcsoportban a LAR értékei a 4. naptól mutattak csak 

szignifikáns emelkedést (p<0.05), maximális értéküket az 5. napon érték el.  A 

nem szeptikus és a szeptikus csoportokat összehasonlítva, a szeptikussá váló 

betegekben a LAR csökkenését találtuk az 1. és a 2. napokon, ugyanakkor ezen 

értékek nem bizonyultak statisztikailag szignifikánsak a nem szeptikussá váló 

betegekhez képest. A LAR értékeit tekintve nem találtunk statisztikailag 

szignifikáns eltérést a nem szeptikus, és a szeptikus csoport tagjai között a 3., a 

4., és az 5. napon. (10.b ábra). 
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10.ábra A PAR és a LAR kinetika a nem szeptikus és a szeptikus égett 
betegcsoportokban  

Adatainkat medián, és interkvartilis tartomány, valamint 95 %-os konfidencia intervallum formájában ábrázoltuk. 
A szürke és a sakktábla mintázatú oszlopok a nem szeptikus, a fehér oszlopok a szeptikus égett betegcsoportot 

jelzik. 
A * szimbólummal a nem szeptikus és a szeptikus égett betegcsoport közötti szignifikáns különbséget jelöltük (* 

p<0,05). 
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5. Megbeszélés 

 

5.1. A LAR vizsgálata politraumatizált és égett beteganyagon 

Vizsgálatainkból következtetésként levonható, hogy azon politraumatizált, 

és égett betegeknél, akiknél a LAR az intenzív osztályos felvételt követő második 

napig nem mutatott emelkedést, a halálozás, illetve a szeptikus szövődmények 

előfordulása gyakoribb volt. 

A mindennapi ITO-s gyakorlatban a keringő leukociták aktiválódását 

mutató LAR ritkán mért érték, ennek megfelelően kevés irodalmi adat áll 

rendelkezésre [257 - 260, 263]. A traumás szöveti sérülést követően aktiválódó 

pro-, és antiinflammatórikus folyamatokat jól jellemzi a leukociták aktivációja, és 

migrációja. A traumás sérülést követő heterogén betegpopulációt vizsgálva 

politrauma, illetve súlyos égési sérülés hatására leukocita aktivációt találtunk. Ez 

a változás az ITO felvételt követő naptól bizonyult szignifikánsnak, szemben 

Molnár és munkatársai adataival [263], akik iszkémiás stroke-ot elszenvedett 

betegeken korai (6 órán belüli) LAR emelkedést detektáltak. Az észlelt különbség 

oka lehetett, hogy esetünkben az első mintavétel az ITO felvételkor 

beérkezéskor, de legkésőbb 3 órával az intézeti felvétel után történt. Azon stroke-

ot elszenvedett betegekben, akiknél a LAR emelkedése elmaradt, a rossz 

neurológiai kimenetel jele volt. Jelen vizsgálatunk eredményei összhangban 

vannak a fenti adatokkal, hiszen azon betegeknél, akik a sérülés 

következményeként az ITO szakellátás ellenére elhunytak, a LAR 

emelkedésének elmaradását észleltünk mi is a második napon.  

A traumás sérülést követő heterogén beteg populációt vizsgálva nem a 

LAR értékében, hanem annak kinetikájában kaptunk eltérést a túlélők és 

elhunytak között. Mind a felvétel napján, mind az ezt követő napon a túlélő 

csoport tagjaiban a LAR szignifikánsan emelkedett volt az elhunyt-, majd az ITO 

ellátás 2.napjától a kontroll csoport tagjaihoz képest is. A túlélő és a nem túlélő 

betegek között a LAR értéke a harmadik naptól nem mutatott szignifikáns 

különbséget. A LAR emelkedés elmaradásának hátterében 2 magyarázat is 

állhat, egyrészt a csökkent immunválasz készség, amit alátámaszt Csontos és 

munkatársainak idézett vizsgálata - elhunyt égettekben emelkedett 

antiinflammatórikus citokin (IL-10) szint a túlélőkhöz képest [94].  
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Másrészt mivel a keringő leukocitákat vizsgáltuk, elképzelhető, hogy az aktivált 

fehérvérsejtek kiléptek a sérülés helyére és a keringésben csak kevéssé érett 

sejtek voltak - vagyis tükörképét láttuk a valós folyamatoknak.  

 

5.2 A CRP, PCT változásai politraumatizált és égett betegekben 

Bár a szöveti sérülést követő folyamatok komplex jellegéből adódóan 

többféle lehetőség kínálkozik azok tanulmányozására [94,288,289], a 

mindennapi klinikai gyakorlatban a gyulladásos, és a fertőzéses folyamatok 

laboratóriumi diagnosztikájában, illetve elkülönítésében konvencionálisan 

használt markerek a CRP, valamint a PCT [264 - 271].  

A CRP, mint akut fázis fehérje, szintje gyulladásos folyamatok kapcsán 

megemelkedik. Termelődésének késése a rossz prognózis, illetve a szeptikus 

komplikációk előfordulását jelezheti.  A szérum CRP szintek a traumás sérülést 

elszenvedett heterogén betegpopulációban mind a túlélő, mind a nem túlélő 

csoportokban emelkedő kinetikát mutattak, azonban az elhunyt betegekben ez 

csak a második naptól volt megfigyelhető. A túlélő csoport tagjaihoz képest a 

4.napon szignifikánsan magasabb szérum CRP medián értékeket találtunk, a 

csökkenés csak az 5.napon indult be, szemben a túlélő csoport tagjainál, ahol ez 

már a 4.napon megkezdődött. A CRP akut fázis fehérjeként tükrözheti a 

gyulladásos folyamatokat, de mivel nem lép ki a gyulladás helyére, feltételezhető, 

hogy nem a leukociták extravazációja, hanem az akut fázis reakció, és a szöveti 

sérülést követő pro-inflammatórikus folyamatok későbbi beindulása 

magyarázzák a CRP kinetika leírt változásait a nem túlélő betegcsoportban. 

A traumás sérülést követő heterogén betegpopulációt vizsgálva az 

elhunytakban a  szérum PCT szintek emelkedettebbek voltak a túlélőkhöz képest 

az első napon, bár a különbség így sem volt szignifikáns. Az eredmények 

hasonlóak Barati és munkatársai közleményéhez, ahol a szerzők szeptikussá 

vált égett betegekben szignifikánsan magasabb PCT szinteket írtak le a nem 

szeptikus égettekhez képest [183]. Egy másik közleményben Mimoz és 

szerzőtársai politraumát követően lassabb szérum CRP emelkedést írtak le, 

szemben a gyors és átmeneti szérum PCT növekedéssel [278]. A vizsgálat 

további ideje alatt sem találtunk szignifikáns különbséget a PCT szint 

tekintetében a túlélő és az elhunyt csoport betegei között.  
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Ugyanakkor a nem túlélő betegben a szérum PCT szintek emelkedettebbek 

voltak, a túlélőkhöz képest, mégha statisztikailag nem is bizonyultak 

szignifikánsnak.  

 

5.3 A LAR, CRP, PCT változásai szeptikussá váló politraumatizált és égett 

betegekben a szepszis kialakulása körüli napokban 

Az infekciós szövődmények kialakulása, és a LAR kapcsolatáról kevés 

irodalmi hivatkozás áll rendelkezésre [257,259,260,262], ugyanakkor a CRP, és 

a PCT szerepét, jelentőségét számtalan közlemény leírta a politrauma, és a 

súlyos égési sérülés következtében kialakuló szeptikus állapot vonatkozásában 

[1,93,278 - 286]. 

A szövődménymentes beteganyaghoz képest, Bogár és munkatársai a 

műtétet követő 2. napon szignifikánsan magasabb LAR, és PCT értéket írtak 

azon nyelőcső tumor miatt operált, és a posztoperatív időszakban ITO-n kezelt 

betegekben, akiknél a harmadik posztoperatív napon légzési elégtelenség 

fejlődött ki. Ezen betegpopuláció halálozása is magasabb volt [259]. Molnár és 

munkatársai idézett közleményében [263] a LAR emelkedés elmaradása volt 

megfigyelhető a második napon azon betegeknél, akiknél szeptikus komplikáció 

lépett fel. A stroke súlyossága és a LAR között gyenge pozitív korreláció került 

leírásra, vagyis a LAR prediktív értékkel bírhat. 

A traumás sérülést elszenvedett heterogén betegcsoport eredményei 

összhangban vannak a fenti adatokkal, hiszen azon betegeknél, akik a sérülés 

következtében elhunytak, a LAR emelkedésének elmaradását észleltünk mi is a 

második napon. A szeptikus komplikációk fellépte vonatkozásában ilyen, naphoz 

kötődő LAR értékváltozást nem találtunk, feltehetőleg azért, mert a szeptikus 

szövődmények hosszabb intervallum alatt, eltérő időszakban léptek fel. 

Megvizsgálván azonban a LAR viselkedését, a szepszis klinikai diagnózisát 

megelőző napon, illetve a szepszis kialakulásának napján a LAR szignifikáns 

esését tapasztaltuk a szepszist megelőző -3. naphoz képest, így a két vizsgálat 

eredményei hasonlóak. E megfigyelés jelentőségét kiemeli azon 

megállapításunk, hogy ekkor még a szepszis diagnosztikájában rutinszerűen 

használt PCT nem mutatott eltérést.  
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Irodalmi adatok alapján politraumatizált betegekben a CRP nem mutat 

korrelációt a szöveti sérülések súlyosságával vagy a várható mortalitással 

[52,278,282], azonban például gyermekeknél az égési sérülést követő kifejezett 

szérum CRP-szint emelkedés prediktív értékkel bírhat az infekciós 

szövődmények vonatkozásában [283]. A traumás sérülést elszenvedett 

heterogén betegpopulációt vizsgálva feltételeztük, hogy a szeptikussá váló 

betegeknél a gyulladásos folyamat későbbi beindulása, illetve a gyulladásos 

válasz szepszist megelőző átmeneti blokkolódása tehető felelőssé az észlelt 

változásokért. A szepszis klinikai diagnózisát megelőző napon, illetve a szepszis 

kialakulásának napján a LAR-hoz hasonlóan, a CRP is szignifikáns esést 

mutatott a szepszist megelőző -3. naphoz képest, mely megfigyelés jelentősége 

azonos értékkel bír a LAR-nál megfogalmazottakhoz. 

A közlemények a szérum PCT szinteket hatékony paraméternek találták a 

traumás sérülést követő fertőzéses folyamatok laboratóriumi diagnosztikájában 

[278,285]. A szepszis kialakulása körüli időszakban a heterogén traumás 

betegcsoportot vizsgálva a PCT-nek a LAR-hoz, illetve a CRP-hez hasonló 

prognosztikai értéke nem volt. A szepszist megelőző napokhoz képest a szérum 

PCT kinetikában csak a szepszis kialakulását követő időpontokban találtunk 

szignifikáns emelkedést, mely összhangban van az irodalmi adatokkal 

[183,278,280,285,286]. Ugyanakkor limitációt képez az alacsony esetszám, és a 

nagy szórás, melyet figyelembe véve a megfigyelések tudományos bizonyító 

erejéhez a LAR, CRP, PCT kinetikájának vonatkozásában mindenképpen 

nagyobb elemszámú minta kívánatos.  

 
5.4 A PAR, és a LAR vizsgálata égésbetegségben 

A LAR-hoz hasonlóan a PAR is kevésbé vizsgált paraméter a mindennapi 

ITO-s praktikumban [261]. A szervezet érő traumás inzultus következményeként 

kialakuló trombocitopénia, origotól függetlenül, kedvezőtlen kimenetelt 

eredményezhet, melyet számos közlemény leírt [235,239,245 - 247]. Ugyancsak 

jól dokumetált jelenség az égési sérülést követő napokon a vérlemezkék 

viselkedése, dinamikája [245,248 - 251].  A vérlemezkék hemosztázisban 

betöltött funkcióin túlmutató viselkedéséről ismereteink az elmúlt időszakban 

kezdtek el bővülni.  
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A vonatkozó irodalmi adatok a traumás behatást követő trombocita funkció 

csökkenés szoros összefüggését mutatják a morbiditással, és a mortalitással 

[235,239,250,251]. Vizsgálatainkban feltételeztük, hogy a vérlemezkék 

aktiválódása a PAR segítségével jellemezhető. Az ITO kezelést túlélő csoport 

tagjaiban a PAR értékek korábbi emelkedését észleltük (2.napon a túlélőknél, 

illetve 3.napon a nem túlélőknél), és szignifikánsan magasabb PAR értékeket 

találtunk a 2.,3., és 5.napokon, mint az ITO szakellátás során elhunyt 

betegekben. Mivel a vérlemezkék az immunválaszban is központi szerepet 

játszanak feltételezzük, hogy a PAR értékek korábbi emelkedése a veleszületett 

immunrendszer korábbi aktivációját, és a termikus sérülésre adott hatékonyabb 

gyulladásos reakciót tükrözi [220,251]. A vérlemezke korai aktiválódásának 

hiánya rendellenes immunválaszt válthat ki. Vizsgáltunkban nem annyira a 

vérlemezkék számára, hanem inkább aktivációs tulajdonságaikra, valamint 

dinamikus változásaikra összpontosítottunk. Az aktivált trombociák 

kölcsönhatásba léphetnek a keringő leukocitákkal, fokozva az extravazáció 

képességét a sérülés helyén.  

Korábbi közlemények a LAR-t a leukocita aktiváció indikátoraként írták le 

[258,259,263]. Minél nagyobb a LAR százalékos értéke, annál több az aktivált 

leukociták száma. Az égett betegeket, mint traumát elszenvedett homogén 

betegcsoportot, vizsgálva a leukociták aktivációjának - melyet az égési sérülésre 

adott válasznak tekintettük - jellemzésére használtuk fel a LAR-t. A LAR 

kinetikája nagyon hasonló volt a PAR-hoz: azon betegekben, akik túlélték az ITO 

kezelést az emelkedés a 2.napon kezdődött, míg a nem túlélőknél csak a 

3.napon. Az ITO felvételt követően, és az azt követő 3 napon a túlélő 

betegcsoportban a LAR értékek szignifikánsan magasabbak voltak, mint az 

elhunytakban - ez arra utalhat, hogy az LAR emelkedésének elmaradása a 

kedvezőtlen kimenetel jele lehet. Az eredmények hasonlóak Bogár, illetve Molnár 

és munkatársainak korábban már idézett közleményében leírtakkal [259,263]. Az 

égési sérülést követő korai időszakban a LAR emelkedésének hiánya a termikus 

ártalom által kiváltott immunparalízisre, illetve rendellenes immunválaszra 

utalhat. A jelenség megegyezik a traumás sérülést elszenvedett heterogén 

betegpopulációban tapasztaltakkal, ahol a a LAR emelkedésének elmaradása 

ugyancsak a kedvezőtlen kimenetel jele volt. 
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5.4.1 A PAR és a LAR változásai a túlélő és az elhunyt égett betegcsoportok 

között 

A túlélő és az elhunyt csoportok PAR és LAR kinetikája kapcsán leírt 

jelenségek mögött egyrészt az égési sérülés következtében a csökkent 

immunválasz készséget vagy a túlzott gyulladásos válaszreakciót feltételezzük. 

Ezt támasztja alá munkacsoportunk említett közleménye [94].  

Másrészt mivel a keringő leukocitákat vizsgáltuk [258 - 260], elképzelhető az is, 

hogy az aktivált fehérvérsejtek ebben ez esetben is a sérülés helyére léptek ki, a 

keringésben pedig csak kevéssé érett alakok maradtak, azaz a valós 

eseményeknek tulajdonképpen itt is a tükörképét láttuk. A leírt folyamatokat a 

gyulladásos citokinek (pl. IL-6) is súlyosbíthatják az égési sérülés utáni 

szisztémás gyulladásos reakció részeként. Mivel a PAR és a LAR értékek 

viselkedése a citokinek kinetikáját tükrözheti, úgy tűnik, hogy vizsgálatunkban a 

csökkent immunválasz tűnik a megfigyelt jelenségek valószínűbb okának. A 

túlélő csoport tagjainak magasabb PAR és LAR értékei arra utalhatnak, hogy 

esetükben az égési sérülésre hatékonyabb immunválasz fejlődött ki. 

 

5.4.2 A PAR és a LAR változásai a nem szeptikus és a szeptikus égett 

betegcsoportok között 

A szepszis felismerése kihívást jelent égésbetegségben is, mivel az égési 

sérülést követő szisztémás gyulladásos reakció elfedheti a klasszikus tüneteket. 

A jelenleg érvényben levő ún. Szepszis-3 definíció kritériumait nem égett 

betegekre alkalmazzák, ami indokolja annak megkülönböztető értékelését ebben 

a környezetben, mielőtt alkalmazni lehetne azokat a lehetséges laboratóriumi 

diagnosztikai markerek értékeléséhez [181,251]. Az égésbetegségben kialakuló 

szepszis laboratóriumi diagnosztikájában számos paraméterrel (pl. IL-10, 

fehérvérsejt szám, trombocita szám, CRP, PCT, ESzR stb.) kapcsolatban 

született közlemény [94,183,216,246,285].  

Az ESzR, a fehérvérsejt vagy a vérlemezke szám abszolút értékei helyett 

dinamikus megközelítést alkalmaztunk: a PAR és a LAR értékeket használtuk fel 

a trombociták és a leukociták aktivációjának indikátoraként. 

A homogén égett betegpopulációban azon sérültekben, akiknél az égési 

trauma következményeként nem léptek fel szeptikus szövődmények, az 5.napon 

szignifikánsan magasabb PAR értékeket találtunk a szeptikussá váló 
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populációhoz képest. Úgy gondoljuk, ez egy adaptív válasz lehet a fokozott „de 

novo” vérlemezke termelésre. A keringő trombocita populáció mind méretében, 

mind életkorában heterogén, magában foglalja például az éretlen trombociákat - 

mint a vérlemezke termelődés markerét - amelyek potenciális kapcsolatban 

állnak például a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegek klinikai 

kimenetelével [287].  

Vizsgálatunkban a 2.naptól a LAR értékek emelkedő kinetikáját találtuk a 

nem szeptikus, és a szeptikus csoportokban egyaránt. Ugyanakkor azon égett 

betegeknél, akiknél a LAR értékek korábban indultak emelkedésnek (a nem 

szeptikus betegek esetén a 2.-, a szeptikus betegek esetén a 3.naptól) nem 

léptek fel infekciós jellegű szövődmények. A leírtak megegyeznek Molnár és 

munkatársainak korábban részletezett eredményeivel [262]. A PAR-ral 

ellentétben azonban a LAR kinetikája nem különbözött szignifikánsan a nem 

szeptikus és a szeptikussá váló égett betegcsoportok között, ami arra utal, hogy 

a trombociták immunfunkciójával jobban jellemezhető az égési sérülést követő 

károsodás immunopatológiája. 
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6. Összegzés 

 

Vizsgálatainkban a gyulladásos folyamatokban konvencionálisan 

használt, és új markereket tanulmányoztunk politrauma és súlyos égési sérülést 

követően, valamint szeptikussá váló betegekben. Utóbbi állapot a politrauma-, és 

az égésbetegség egyik leggyakoribb szövődménye, az ITO-s szakellátás 

ellenére bekövetkező halálozás vezető oka. A korábbi irodalmi adatokkal 

egyértelműen alátámasztva kimutattuk, hogy a súlyos baleseti-, és égési sérülést 

jelentős pro-inflammatórikus válasz kíséri. A traumát elszenvedett heterogén 

betegpopulációban sérülés hatására leukocita aktivációt találtunk, mely a szöveti 

sérülést követő pro-inflammatórikus reakció folyamatában fontos. 

Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a túléléshez a megfelelő gyulladásos 

válaszreakció szükséges. Ezt igazolják eredményeink, melyek a túlélő csoport 

tagjaiban a felvétel napján, majd az ezt követő napon egyaránt a LAR 

szignifikánsan emelkedett értékeit mutatták, mind az elhunyt-, mind a kontroll 

csoport tagjaihoz képest. Az elhunyt betegcsoportban a LAR későbbi 

emelkedését találtuk.  

A gyulladásos és fetőzéses folyamatok elkülönítésére a mindennapos 

klinikai gyakorlatban használt konvencionális laboratóriumi markerek a CRP, 

illetve a PCT. Mindkét fehérje fontos szerepet játszik az akut fázis reakcióban 

kapcsán. A traumás sérülést elszenvedett heterogén betegcsoport túlélő tagjaival 

szemben az elhunytakban a CRP kinetika később indult csökkenésnek, 

feltételezve, hogy a szöveti sérülést követően, a túléléshez szükséges adekvát 

akut fázis reakció, és pro-inflammatórikus folyamatok később indultak be. A 

traumás sérülést elszenvedett heterogén betegcsoportban a szeptikussá váló 

betegnél a szepszis kialakulása körüli időszakban vizsgálatuk ezen paraméterek, 

valamint a LAR viselkedését. A szepszis klinikai diagnózisát megelőző napon, 

illetve a szepszis kialakulásának napján a LAR, és a CRP is szignifikáns esést 

mutatott a szepszist megelőző -3. naphoz képest. Ebben  a vonatkozásban a 

LAR-nak, mint nem konvencionálisan vizsgálat laboratóriumi paraméternek, 

prediktív értéke lehet az infekciós folyamatok előrejelzése szempontjából. E 

megfigyelés jelentőségét kiemeli, hogy a PCT kinetika a szepszis kialakulását 

megelőzően nem mutatott hasonló eltérést.  
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Vizsgálatunk utolsó része a PAR, és a LAR viselkedésére terjedt ki 

égésbetegségben. A LAR analógiájára feltételeztük, hogy amíg a leukociták 

aktivációja a LAR, a vérlemezkék aktiválódása a PAR segítségével jellemezhető. 

Mivel a súlyos égési sérülést követően túlélő betegekben a PAR korábbi 

emelkedését találtuk, feltételezzük, hogy ez a veleszületett immunrendszer 

korábbi aktivációját, és a hő ártalom okozta szöveti sérülésre adott effekítvebb 

pro-inflammatórikus válasz reakciót tükrözi. A túlélő és az elhunyt csoportok PAR 

és LAR kinetikája kapcsán leírt jelenségek mögött egyrészt az égési sérülés 

következtében a csökkent immunválasz készséget vagy a túlzott gyulladásos 

válaszreakció állhat, mely összhangban van munkacsoportunk korábbi 

közleményével [94]. Homogén égett betegpopulációban azon sérültekben, 

akiknél az égési trauma következményeként nem léptek fel szeptikus 

szövődmények, az 5.napon szignifikánsan magasabb PAR értékeket találtunk a 

szeptikus betegpopulációhoz képest. A jelenséget egy adaptív válasznak 

gondoljuk a fokozott „de novo” vérlemezke termelésre. Vizsgálataink limitációját 

az alacsony esetszám jelenti, a perdöntő bizonyítékok kimondásához 

mindenképpen további betegek bevonása szükséges, melyek az égésbetegség 

ITO-s szakellátásának gyakorisága kapcsán nem jelentenek könnyű feladatot.  
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7. Tézisek, következtetések, új megállapítások 

 

 Elsőként írtuk le a LAR viselkedését, kinetikáját traumás sérülést követő 

heterogén (politraumatizált, és égett) beteganyagon. Az elhunyt 

betegcsoportban a LAR később indult növekedésnek, és szignifikánsan 

alacsonyabb volt az első két napon, valamint a túlélő csoport tagjaihoz 

képest.  

 A kontroll csoport tagjaihoz viszonyítva túlélőkben a vizsgálati 

periódusban végig, az elhunytakban csak a harmadik naptól észleltünk 

szignifikánsan emelkedett LAR értékeket. 

 Elsőként írtuk le a szepszis kialakulása körüli időszakban a LAR, a CRP, 

és a PCT kinetikáját azon traumás sérülést követő heterogén 

(politraumatizált és égett) beteganyagon, akiknél szeptikus 

szövődmények alakultak ki. A szepszis kialakulását megelőző időszakban 

a LAR, és a CRP szintek esését tapasztaltuk. A szepszis kialakulása előtti, 

illetve a szepszis kialakulásának napján szignifikánsan alacsonyabb LAR, 

és CRP szinteket írtunk le, a szepszis kialakulását megelőző  

-3.naphoz képest.  

 Szeptikussá váló politraumatizált, és égett betegekben a PCT szintek 

hasonló kinetikát nem mutattak a szepszis kialakulását megelőző 

időszakban. A PCT értékek szignifikáns emelkedése a szepszis 

kialakulását megelőző -3.naphoz képest csak a szepszis kialakulását 

követő napokon volt megfigyelhető.  

 Elsőként írtuk le a PAR viselkedését, kinetikáját égett betegekben. Égési 

traumát követően a PAR emelkedő kinetikáját észleltük. A túlélő csoport 

tagjainál a második, míg az elhunytakban harmadik naptól vált 

szignifikánssá az emelkedés. Túlélő égett betegeknél a 2., 3. és az 5. 

napokon szignfikánsan magasabb PAR értékeket találtunk az 

elhunytakhoz képest.  

 Szeptikussá nem váló égett betegekben a PAR értékei korábban mutattak 

emelkedést a szeptikussá váló égett csoport tagjaihoz képest. Azon 

égetteknél, akiknél szepszis nem alakult ki az 5. napon szignifikánsan 

magasabb PAR értékeket írtunk le.  
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Abstract 

BACKGROUND: In polytrauma and burn injury Systemic Inflammatory Response Syndrome 

(SIRS) develops. SIRS is presented in many hospitalized patients, including those who never 

develop infection or sepsis. Both in SIRS and sepsis the leukocyte activation occurs. In acute 

phase reaction leukocytes’ upward flotation i.e. leukocyte antisedimentation rate (LAR) can 

indicate infectious origin. 

OBJECTIVE: To evaluate the predictive power of LAR, serum C-reactive protein (CRP) and 

procalcitonin (PCT) levels regarding mortality risk and development of septic complications. 

METHODS: In a prospective, observational study, 36 patients were followed for 5 days (T1-

T5) after admission to a critical care unit immediately with severe polytrauma or burn injury. 

Eleven patients developed septic complications, their LAR, CRP and PCT levels were analyzed 

before and after 3 days of sepsis was declared.  

RESULTS: Ten patients died due to septic complications. In survivors LAR at T1 (p<0.001) 

and T2 (p<0.001) as well as CRP at T1 (p<0.05) were significantly higher compared to controls 

and non survivors. In septic patients LAR (p<0.05) and CRP (p<0.05) showed a significant 

drop one day before sepsis was declared. PCT levels failed to predict this. 

CONCLUSIONS: Drop in LAR and CRP levels may be warning signs regarding the onset of 

septic complications after severe polytrauma and burn injury. 

 

Keywords: mechanical and heat trauma, inflammatory response, leukocyte antisedimentation 

rate, C-reactive protein, procalcitonin 

 



Introduction 

The reactions of the human body to traumatic tissue injuries and bacterial infections are 

similar. The reason of this might be that antigen structures of mitochondria released during 

injury and the genetic structures of the pathogens attacking the host are very similar. The 

inflammatory patterns caused by tissue injuries are called DAMPs (damage/danger associated 

molecular patterns), the reactions caused by microorganisms are PAMPs (pathogen associated 

molecular patterns). 

Physiological DAMPs are located intracellularly, mainly in the nucleus or in the 

cytoplasm. Due to traumatic events these can express on the cell surface or can get out to the 

extracellular space [1]. The extracellular functions can be e.g. the stimulation of the 

inflammatory reaction, the emergency alert of the host. The molecules generating DAMPs 

include heat-shock proteins, purine-metabolites (ATP, adenosine, uric acid) or high-mobility 

group box 1 (HMGB-1) [2-4]. HMGB-1 can form through traumatic, i.e. not programmed cell 

death, its main function is to enhance the expression of some inflammatory cytokines (e.g.: 

Interleukin [IL]-1, IL-6, IL-8 or Tumour Necrosis Factor [TNF]-α) and adhesion molecules 

(e.g.: Intercellular Adhesion Molecule [ICAM]-1, Vascular Cell Adhesion Molecule [VCAM]-

1) [5-6].  

The members of the PAMPs are ancient molecular patterns which cannot be found on 

the surface of eukaryotic cells. Toll-like receptors (TLR) and pattern recognition receptors 

(PRR) can bear a part in the identification [7]. The molecules that trigger PAMPs work through 

the elimination of the resting state of the TLRs. This causes the death of the pathogen or infected 

cells, generating an immune reaction, like the activation of T cells.    

The innate immune system recognizes molecules causing DAMPs and PAMPs 

expression resulting in a rather similar response. According to Bianchi [7] both traumatic and 

infectious harms effect in tissue and cell damages, therefore, they trigger affinitive reactions. 

Ensue from this in clinical practice both infection and polytrauma or combustion can effect in 

similar Systematic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). The dysfunction of the non-

traumatized organs or – in severe cases – multiple organ failure (MOF) appear due to the 

escalating SIRS. We can define the criteria of SIRS by the consensus conference of the 

American College of Chest Physicians/Society of Care Medicine in 1991 and since 2016 we 

can say that sepsis is a life threatening condition which evolves from the infectious injuries 

affecting the tissues and organs of the body [8]. Unfortunately, bacterial infection or sepsis is 

extremely hard to diagnose in patients who have explicit SIRS. In everyday clinical practice the 

mostly used markers to diagnose and separate SIRS and sepsis are C-Reactive Protein (CRP) 

and procalcitonin (PCT). TNF-α can be used not routinely as well as IL-1, IL-6, IL-8 and IL-

10. IL-1 has proinflammatory effect and plays role in the B-lymphocyte regulation just like in 

the induction of the acute phase proteins. Macrophages produce IL-6, -8 and -10 molecules 

which play important roles in the post combustion physiological process [9-11].  Numerous 

clinical researches have shown that the level of cytokines released during tissue injury correlate 

with the severity of injury, the developing MOF and mortality [12].  Frink and associates found 

correlation between IL-6 levels and the organ dysfunction and mortality caused by polytrauma 



[13]. Csontos and associates found elevated anti-inflammatory IL-10 levels in burned patients. 

In their research the early appear of significant anti-inflammatory response (IL-10 elevation) 

was a good predictor of sepsis or mortality [14]. The importance of in time recognized infection 

is that the survival of sepsis can be improved by fast and adequate antibiotic treatment in the 

early hours [15]. 

The available diagnostic procedures cannot identify perfectly the time of the emerging 

bacterial infection or sepsis. It would be important to find such a marker or a threshold, perhaps 

a tendency for the existing markers that can predict the clinical state tending to infection or 

threatening infection. Infection generates humoral and cellular reactions. The first step of the 

cellular response is an aspecific immune function, when the neutrophil leukocytes become 

activated which results in increase of adherence, chemotaxis to the interstitial space. Free 

radical production, phagocytosis and water uptake are also enhanced. All these changes in their 

function can be measured by sophisticated methods but the water uptake reduces their specific 

gravity and it can be measured easily. Previous studies found that anticoagulated whole blood 

samples from healthy individuals contains zero to 10% more leukocytes than originally in the 

upper half of the blood column (due to upward flotation i.e. „antisedimentation”) after one hour 

gravity sedimentation [16-17]. Leukocytes’ water uptake associated with their activation leads 

to further decrease in their specific gravity, therefore, antisedimentating ratio will increase 

above 15% [16-17]. This ratio is called leukocyte antisedimentation rate (LAR) which can be 

measured by whole blood gravity sedimentation [18-20]. In severe burns and polytrauma SIRS 

starts before admitting to the intensive care units (ICU) because of extensive tissue necrosis. 

The “classic” symptoms (tachycardia, tachypnoe, leukocytosis, fever) and – in a false positive 

way – the increased PCT and CRP serum levels confirm this. The evolving bacterial infection 

must be diagnosed in this state, in the first few days of the treatment. This task is difficult since 

we can’t relay on exact parameters because the existing SIRS. A tool is needed which is more 

specific and is indicative of emerging early infection.  



Patients and methods 

Legal ethical aspects and informed consent 

Our study’s protocol was based on the ethical directives of the 2003 Helsinki 

Declaration. After receiving permission from the Regional Research and Ethical Committee of 

the University of Pécs (4422/2012) an informed consent was obtained from the patient or from 

his/her relatives.  

Inclusion and exclusion criteria 

Polytrauma patients who had an Injury Severity Score (ISS) 16 or above and patients 

who had 20% or more total burned surface area (TBSA) were selected to our study. Exclusion 

criteria were Baux index (Age + Percent Burn + 17 * (Inhalational Injury, 1 = yes, 0 =no) [21] 

above 100, age under 18 years, New York Heart Association (NYHA) IV grade heart failure, 

patient with chronic haemodialysis treatment, liver cirrhosis or portal hypertension, chronic use 

of steroid drugs, malignant haematological disease and immune suppressive therapy affecting 

the normal immune response (radio-, chemotherapy etc.). Healthy volunteers with similar age 

and sex to the observed population were included to the control group. Primary and secondary 

outcomes were critical care survival and development of septic complications, respectively. 

Location and study design 

Our prospective, observational study was conducted on acute polytrauma and burn 

victims admitted to our 10-bed ICU at the University of Pécs, between March 2013 and 

September 2015. The patients were treated regarding to the latest Advanced Trauma Life 

Support (ATLS), American Burn Association (ABA) and Sepsis Guidelines [8, 22]. Blood 

samples were drawn immediately after their admission to ICU (T1) and on the following days 

till discharge from ICU. The kinetics of parameters were analysed for five days (T1-T5). Due 

to previous observations [23, 24] during the first 5 days after trauma, SIRS reaches its peak and 

starts to cease in case of uncomplicated events. We assumed that these five days are far enough 

to monitor the acute changes in LAR, serum CRP and PCT levels.  

Diagnosis of sepsis 

When obvious clinical sings of sepsis were observed, blood sampling continued for an 

additional three days’ time. The diagnosis of sepsis was based on latest guidelines [8]. Day 0 

(D0) for sepsis was regarded when the declaration of sepsis was made by clinical signs and 

microbiological sample was taken and antimicrobial therapy was introduced. Of course blood 

samples were also drawn before sepsis was diagnosed and on the previous 3 days (D-3 to D-1). 



Measurement of LAR  

The first step was to draw arterial blood to test-tube containing sodium-citrate 

(Vacutainer, Becton Dickinson, Meylan, France). After one hour of blood sedimentation the 

leukocyte count of the total blood column’s upper part (U) and lower part (L) were measured 

(Fig. 1). For the calculation the equation of LAR = 100 x (U-L)/(U+L) was used. This equation 

represents the number of the leukocytes, in the percentage of the original leukocyte number, 

which passed upwards the half line of the test tube after one hour of blood sedimentation [16]. 

With multiple measurement of the same sample the coefficient of variation for LAR 

measurement estimated 3.2%. 

Serum CRP and PCT levels were measured by the Department of Laboratory Medicine, 

University of Pécs as the part of the patients’ daily routine examination. Serum CRP is the 

conventional laboratory marker widely used in the everyday clinical practice for the diagnostics 

of inflammatory processes (reference level of our lab below 5 mg/l). Serum PCT is a commonly 

used the marker in the identification of sepsis (reference level of our lab below 0.5 ng/ml). 

Statistics 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) statistics software, version 22.0 (IBM 

Corporation, USA) was used for statistical analysis. Data were expressed as median and inter-

quartile range (IQR standard 25th-75th percentile) as distribution was not normal according to 

Kolmogorov-Smirnov test. Kruskal-Wallis test followed by Mann Whitney U test were used 

for interday analysis. 

Patients with healthy controls, survivor (SU) group with non-survivor (NSU) group 

were compared using Mann-Whitney U test. Jonckheere-Terpstra test was used to detect 

significant trends across the study period. The incidence of the septic complications in SU 

compared to NSU was analysed with Fisher’s exact test. Values of p<0.05 were considered 

significant. 



Results 

Demographic data 

Sixteen burned (Abbreviated Burn Severity Index, ABSI: 7 (5-8)) and twenty 

polytraumatized (ISS: 29 (22-34)) were involved in the study. Nine of the patients were women 

and twenty-seven were men. Twenty-six of them survived ICU treatment (ten burned and 

sixteen polytraumatized). Their demographic data are shown in Table 1. We found significant 

differences between the SU and the NSU group in age (p<0.05) and the extension of the burn 

surface (p<0.05). There was also a significant difference in age in burn and polytraumatized 

patients (p<0.05). In the same time ISS showed no difference in SU and NSU group in the 

polytraumatized group. Septic complications occurred in eleven patients (six of them were 

burned and five were polytrauma victims) in the first two weeks in ICU. 

Changes in LAR, CRP and PCT levels 

LAR levels increased by time (p<0.001) and became statistically significant on T2 

(p<0.05), T3 (p<0.05), T4 (p<0.001) and T5 (p<0.001) (Fig. 2a.). There was no statistically 

significant difference between healthy control group and the whole traumatized group on T1. 

The CRP levels showed an increasing tendency (p<0.001). Its levels were above the upper level 

of the normal range from T2 (Fig. 2b). During the observed period PCT levels did not show 

any statistically significant changes (Fig. 2c) and its median did not exceed the upper limit of 

the lab.  

Differences of LAR kinetics between survivors and non-survivors 

In SU group LAR levels increased significantly (p<0.05) from T1 and reached its peak 

value on T4. In NSU group a significant elevation was detected from T3 (p<0.05) only, reached 

its peak on T4. Compared SU to NSU LAR levels were significantly higher on T1 (p<0.01) and 

T2 (p<0.01). Compared to healthy controls LAR levels were significantly higher on T1 

(p<0.05), T2 (p<0.001), T3 (p<0.001), T4 (p<0.001) and T5 (p<0.001) in SU group. Compared 

NSU group to healthy controls a non-significant decrease could be observed on T1 and T2. In 

NSU group LAR levels were significant higher on T3 (p<0.05), T4 (p<0.05) and T5 (p<0.01) 

compared to the healthy controls (Fig. 3a).  

Differences of serum CRP levels between survivors and non-survivors 

CRP levels of SU group were above the reference range of the lab on T1 while NSU 

group were below it. Compared SU group to NSU group CRP levels were significant on T1 

(p<0.05). CRP levels showed an increasing tendency thereafter in both groups (SU (p<0.05), 

NSU (p<0.05)). The median CRP levels exceeded the upper lab limit from T2 in both groups 

(p<0.05) with a peak level in SU group on T3 (p<0.01) and in NSU group on T4 (p<0.01). CRP 

levels started to decrease in NSU group on T5, but it was not statistically significant compared 

to the peak value. CRP levels were higher in NSU group than in SU group on T4, this difference 

was significant (p<0.05) (Fig. 3b).  



Differences of serum PCT levels between survivors and non-survivors 

Median values of PCT were below the reference level given by the laboratory in SU 

group during the whole observation period whereas they were slightly above the reference level 

in NSU group from T3. Significant tendencies were not found neither in SU group nor in NSU 

group. PCT levels did not show any significant differences between SU group and NSU group 

during the observation period (Fig. 3c). 

Incidence of the septic complications in survivors and non survivors 

The incidence of sepsis between SU group and NSU group showed a statistically 

significant difference (p<0.05). In SU group five, while in in NSU group six patients become 

septic in the first two weeks. The average onset time point of sepsis was on T5 (T2-T8) in SU 

group whereas in NSU group it was on T3 (T2-T3). Compared SU group to NSU group the 

time difference was not significant. 

Changes of LAR, serum CRP and PCT before and after clinical diagnosis of sepsis 

LAR (Fig. 4a) and serum CRP levels (Fig. 4b) showed a decreasing tendency in eleven 

patients who become septic in three days (D-3 to D-1) before clinical diagnosis of sepsis (D0). 

Compared LAR on D-3 to D-1 and D0 LAR levels were significantly lower on D-1 and D0 

(p<0.05). The drop of CRP levels were significant (p<0.05) too on D-1. Serum PCT levels did 

not show any specific kinetic before the clinical diagnosis of sepsis. Its levels were increased 

significantly (p<0.05) from D0 only (Fig. 4c).  

 



Discussion 

The main findings of the study: 

i.) the patients who failed to increase LAR levels from Day 2 had higher risk for septic 

complications and consequent mortality.  

ii.) a sudden drop of LAR levels may predict the onset of sepsis earlier than the other 

clinical signs  

In the everyday intensive care LAR is not a frequently measured parameter, therefore, 

we have little reference about the characteristics of LAR in traumatized patients. According to 

our knowledge it is the first paper examining LAR kinetics in polytrauma and burned victims. 

In our study leukocyte activation was found due to injury (mechanical or thermal). Compared 

SU to NSU and healthy controls this change was statistically significant form T1. These 

findings are differing from Molnar and associates results [25] who detected early (within 6 

hours from admission) LAR elevation in patients suffering from ischemic stroke. In our study 

the first blood sample was taken at the patient’s arrival to our ICU. This very early blood 

sampling can explain the missing LAR elevation on T1. Bogar and associates [19] found 

significantly higher values of LAR on the second postoperative day in patients admitted to ICU 

after oesophagus tumour resection and in whom respiratory insufficiency developed on the 3rd 

postoperative day. The mortality rate of these patients was higher too. Molnar and associates 

found a weak positive correlation between the severity of stroke and the LAR values. In this 

regard LAR might have a predictive value [25]. Our results showed significant differences 

between SU group and NSU group in the kinetics of LAR. SU group showed a significant 

elevation of LAR from D1 while in NSU group this tendency was present from D3 only. We 

assumed two possibilities behind this. The first one is the decreased immune response. These 

findings are identical with the above mentioned results of Csontos and associates [14] who 

found an elevated anti-inflammatory cytokine expression profile (elevated IL-10 levels) in non-

surviving burned patients compared to survivors. On the other hand as we sampled circulating 

leukocytes, it is possible, that the activated leukocytes had passed the capillary wall – so maybe 

we detect the inverse of the real processes. Because LAR mirrors the cytokine kinetics the first 

possibility is more feasible. Bogar and associates found statistically significant differences in 

the median values of LAR among patients treated at the ICU [17] due to bacteremic or non-

bacteremic fever. Molnar and associates found that in patients with septic complications the 

lack of increase in LAR was found on the second day and it was the sign of worse neurological 

outcome [25]. In NSU group a decrease of LAR levels was seen on T1 and T2 in our study. The 

significant drop in LAR levels on the day before and on the day when sepsis was supports our 

hypothesis together with the above mentioned studies that LAR can predict septic 

complications. Our findings are supported with the fact that in the observation period the PCT 

levels did not showed any kinetics before the development of sepsis. 

CRP is a part of the acute phase proteins, its increased production can be seen in 

inflammatory conditions. As serum CRP levels reflect to the inflammatory processes, we may 

presumed that not the extravasation of the leukocytes rather the late onset of the inflammatory 

processes or temporary inhibition of the inflammatory response before the development of 



sepsis might be responsible for the observed changes in the LAR kinetics. In patients whom 

sepsis was developed we saw a decreasing tendency before the onset of sepsis, which was 

statistically significant too. 

The serum PCT levels had no prognostic value in the prediction of the development of 

sepsis in our study. PCT become significantly elevated at the onset of sepsis. According to the 

references PCT is a good marker of guiding and termination of antibiotic treatment.  

 

Limitations of our study 

Eleven patients who became septic after burn injury are not enough to observe their 

kinetics around the development of sepsis – further patients need to be involved. In our case we 

faced to the problem with anyone who is dealing with sepsis at the time we have no adequate 

laboratory parameter, radiological finding or any other sign that confirm the presence of 

infection, so in our practice we can rely on clinical signs only. The microbiological results for 

declaration of sepsis were not useful too, due to time delay, sample contamination or the 

possibility of false negative findings that may not be ruled out.  
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CAPTIONS 

Table 1. Patients’ demographic data  

 

Figure 1. Measurement of leukocyte antisedimentation rate (LAR). See description in the 

text. 

 

Figure 2a. The kinetics of leukocyte antisedimentation rate (LAR) levels.  

Dark plots = all traumatized patients, Chessboard sampled plots = Control group. 

* = p<0.05 between all traumatized patients and the Control Group, *** = p<0.001 between 

all traumatized patients and the Control Group. Data are given as median in a 25-75% 

interquartile range and 5-95% confidence interval.  

 

Figure 2b. The kinetics of C-reactive Protein (CRP) levels.  

Data are given as median in a 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. Flat 

line represents the normal value of CRP. 

 

Figure 2c. The kinetics of procalcitonin (PCT) levels.  

Data are given as median in a 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. Flat 

line represents the normal value of PCT. 

 

Figure 3a. The kinetics of LAR levels between survivor (SU) group and non-survivor (NSU) 

group  

Dark plots = SU group, White plots = NSU group, Chessboard sampled plots = Control group. 

** = p<0.01 between SU group and NSU group, # = p<0.05 between SU group and the Control 

group, ### = p<0.001 between SU group and the Control group, ^ = p<0.05 between NSU and 

the Control Group.  

Data are given as median in a 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval.  



Figure 3b. The kinetics of CRP levels between survivor (SU) group and non-survivor (NSU) 

group 

Dark plots = SU group, White plots = NSU group 

* = p<0.05 between SU and NSU group  

Flat line represents the normal value of CRP. Data are given as median in a 25-75% interquartile 

range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 3c. The kinetics of PCT levels between survivor (SU) group and non-survivor (NSU) 

group 

Dark plots = SU group, White plots = NSU group 

Flat line represents the normal value of CRP. Data are given as median in a 25-75% interquartile 

range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 4a. The kinetics of LAR levels in septic patients before and after 3 days of the onset of 

sepsis 

Dark plots: Represent the data of the patients in whom septic complications developed 

* : p<0.05 comparing three days before the onset of sepsis Data are given as median and 25-

75% interquartile range with 5-95% confidence interval. The declaration of sepsis signed as 

Day 0. 

 

Figure 4b. The kinetics of CRP levels in septic patients before and after 3 days of the onset of 

sepsis 

Dark plots: Represent the data of the patients in whom septic complications developed 

* : p<0.05 comparing three days before the onset of sepsis. Flat line represents the normal value 

of CRP. Data are given as median and 25-75% interquartile range with 5-95% confidence 

interval. The declaration of sepsis signed as Day 0. 

 

Figure 4c. The kinetics of PCT levels in septic patients before and after 3 days of the onset of 

sepsis 

Dark plots: Represent the data of the patients in whom septic complications developed 

* : p<0.05 comparing three days before the onset of sepsis. Flat line represents the normal value 

of PCT. Data are given as median and 25-75% interquartile range with 5-95% confidence 

interval. The declaration of sepsis signed as Day 0. 



 

Table 1. 

 

  All 

patients 

Burned 

patients 

Polytrauma 

patients 

p - value 

Number of cases (n) 36 16 20 - 

Age (years) ¹ 60 [34-69] 67 [54-81] 48 [28-64] <0.05² 

Survivors /  

Non survivors (n) 

26 / 10 10 / 6 16 / 4 NS 

Patients who became 

septic (n) 

11 6 5 NS 

ABSI ¹ - 7 [5-8] - <0.05³ 

ISS ¹ - - 29 [22-34] - 

  

¹ The values were given as median and inter quartile range [IQR]. 

 

² Compared survivor (SU) group to non survivor (NSU) group in both burn and polytrauma    

   victims. 

 

³ Compared survivor (SU) group to non survivor (NSU) group in burn victims. 

 

ABSI: Abbreviated Burn Severity Index , ISS: Injury Severity Score  
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Abstract 

BACKGROUND: Major burn injury causes massive tissue destruction consequently enhanced 

platelet function and leukocyte-mediated inflammatory response. 

METHODS: In a prospective, observational study 23 consecutive patients with more than 20% 

body surface burn injury were followed for five days (T1-T5) after admission to a university 

intensive care (ICU). Platelet and leukocyte antisedimentation rate (PAR and LAR) was 

measured by one-hour gravity sedimentation. It detects the percentage of total platelet and 

leukocyte number crossed the half line of blood sample column, therefore, they can be regarded 

as cells of decreased specific gravity. We aimed to investigate the time course of PAR and LAR 

after burn injury, as the trend of platelet and the leukocyte activation in the early post-burn 

period. 

RESULTS: Daily mean PAR and LAR values continuously increased in the observation period 

(T1 to T5). Daily mean PAR and LAR were lower in ICU non-survivors (n=7) compared to 

survivors (n=16) between T2 and T4 (p<0.05 and p<0.01). PAR values of septic patients (n=10) 

were lower than that of non-septic ones (n=13, p<0.01 at T5).  

CONCLUSIONS: Both PAR and LAR, as novel bedside test can predict septic complications 

and unfavorable outcome after major burn injury. Further studies with higher sample size are 

warranted. 

Keywords: platelet activation, leukocyte activation, burns, sepsis after burns  



Introduction 

Platelets are known traditionally for their predominant physiological functions in haemostasis 

and thrombosis. The general physiological changes occurring immediately after burn injury are 

important for the initial survival of the patient. Microthrombi formation within the immediate 

vicinity of burn injury is essential for maintaining the integrity of the microvasculature 

surrounding the burn wound. Although this phenomenon may serve as a defence system against 

bleeding by burn wound vessels, the generalized systemic microthrombi formation may lead to 

reduction in organ perfusion and create DIC [1, 2]. Burns leads to the disruption of coagulation 

homeostasis by inducing changes in the balanced processes of clot formation and lysis. An 

acute burn induced coagulopathy, characterized by endothelial injury, release of acute phase 

reactants, and impaired coagulation and fibrinolytic pathways [1]. A subsequent, subacute, and 

a persistent hypercoagulable state follows, independently contributing to increased mortality 

[3, 4]. Thermal injury is also associated with an initial transient thrombocytopenia followed by 

normalization of platelet count and eventual reactive thrombocytosis in both human [5, 6] and 

animal models [7]. Platelet counts after burn injury tend to follow a distinct pattern; falling to 

a nadir at days 2-5, then rising to a peak value at days 10-18. However, non-haemostatic roles 

of thrombocytes as sentinels of the innate immune system during infection and inflammation 

are becoming increasingly recognised [8]. Platelets are now conceded as inherent elements of 

the innate immune response, monitoring and rapidly responding to harmful signals [9]. After 

heat trauma the immune system is activated by the tissue damage and this can in turn activate 

specific types of responses that can enhance innate immune reactivity, control excessive pro-

inflammatory responses, and reduce continued tissue damage [10]. The systemic inflammatory 

response after burns is associated with both cellular and humoral inflammatory responses. 

During the first step of the cellular response neutrophil leukocytes become activated as a part 

of a non-specific immune function. This increases the adherence of the neutrophils and their 

chemostaxis to the interstitium. Furthermore, the leukocytes free radical production and water 

uptake increase, too. All these changes in leukocyte function can be measured by sophisticated 

methods. However, the water uptake which reduces their specific gravity can also be easily 

measured. Previous studies have found that anticoagulated whole blood samples from healthy 

individuals contained a maximum of 10% increase in leukocyte concentration in the upper half 

of the blood column (due to up flotation i.e. „antisedimentation”) after one hour of gravity 

sedimentation. The degree of water uptake by leukocytes associated with their activation leads 

to further decrease in their specific gravity, therefore, antisedimentation ratio will increase [11, 



12]. This ratio is known as the leukocyte antisedimentation rate (LAR) which can be measured 

by whole blood gravity sedimentation [13 - 15]. Based on this concept the platelets’ 

antisedimentation rate (PAR) can be measured, too. Rozanovic and al. found that among 

patients who admitted to the ICU immediately after polytrauma or severe burn injury and who 

had a drop in their LAR levels on days 1 and 2 after admission, had a higher chance for septic 

complications and consequent mortality. Among these patients, the evaluation of the previous 

and the following 3 days since the patients treated as septic, a sudden drop in the levels of the 

LAR levels might have been predicted the onset of sepsis earlier than C-reactive protein or 

procalctionin [16]. 

The aim of this study was to investigate the time course of PAR and LAR after burn injury, the 

possible differences of the platelets’ and the leukocytes’ activation among the members of the 

survivor and the non-survivor groups in the early post-burned period. Moreover, we aimed 

study the features of PAR and LAR both in non-septic and septic burned patients.  

  



Materials and Methods 

Legal ethical aspects and informed consent  

Our study’s protocol was based on the ethical directives of the 2003 Helsinki Declaration with 

the relating rules of the Hungarian law and the Good Clinical Practice. After receiving 

permission from the Regional Research and Ethical Committee of the University of Pécs 

(4422/2012), a written informed consent was obtained from each patient or from his/her 

relatives before sample collection.  

 

Inclusion and exclusion criteria 

Patients who had 20% or more total burnt surface area (TBSA) were screened to our study. The 

exclusion criteria were Baux index above 100, patient’s or relative’s refusal, age under 18 years, 

chronic use of steroid drugs, malignant haematology disease and immune suppressive therapy 

affecting the normal immune response (chemo-, radiotherapy etc.), New York Heart 

Association (NYHA) grade IV heart failure, patient with chronic haemodialysis treatment, liver 

cirrhosis or portal hypertension. Primary and secondary outcomes were intensive care survival 

and development of septic complications, respectively.  

 

Location and study design 

Our prospective observational study conducted on acute burn patients admitted to our 16 bed 

ICU at the Department of Anaesthesia and Intensive Care, University of Pécs, between March 

2016 and July 2018. The patients were treated according to the latest American Burn 

Association (ABA) and Sepsis Guidelines [17, 18]. Sepsis was considered when the declaration 

of sepsis was established based on clinical signs, microbiological sampling and antimicrobial 

therapy was introduced. Blood samples were drawn immediately after their admission to our 

ICU (T1) and on the following days until discharge from the ICU. The kinetics of the parameters 

were analysed for 5 days (T1-T5).  In five postburn days, the pro- and anti-inflammatory 

responses to the thermal injury reach their peak and start to cease/decrease in the case of 

uncomplicated events [19, 20].  We assumed that these five days were far/long enough to 

monitor the acute changes in PAR, LAR. 

  



Laboratory tests 

Arterial blood samples were drawn into a sedimentation tube containing sodium-citrate (5.2 ml, 

sodium-citrate 0.105M; Vacutainer, Becton Dickinson, Meylan, France). After one hour gravity 

sedimentation of whole blood, leukocyte count of the upper (U) and the lower halves (L) of 

blood sample were measured (Fig. 1).  Leukocyte antisedimentation rate was calculated based 

upon the equation of LAR = 100 x (U-L)/(U+L), indicating the ratio of leukocytes expressed in 

percentage moving upwards and crossing the half line of the blood column during 1-hour 

sedimentation [14]. Similarly, platelet antisedimentation rate was quantified by using the 

equation of PAR = 100 x (U-L)/(U+L), indicating the ratio of the platelets as moving upwards 

and crossing the half line of the blood column during 1-hour sedimentation [21].   

 

Statistics  

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) statistics software, version 22.0 (IBM 

Corporation, USA) was used for statistical analysis. The data was expressed as median and 

inter-quartile range (IQR) as the distribution was not normal according to Kolmogorov-

Smirnov test. Kruskal-Wallis test followed by Mann-Whitney U test were used for interday 

analysis.  

Jonckheere-Terpstra test was used to detect significant trends across the study period. In all 

cases values of p<0.05 were considered significant. 

  



Results 

 

Demographic data 

The mean age of the patients (n=23) was 61 (standard-deviation: 19) years. 15 of them were 

males and 8 were females. The Abbreviated Burn Severity Index (ABSI) and TBSA were 7 (5 

- 8) and 30 (25 – 40), respectively. Sixteen patients survived (SU) the intensive care treatment 

while seven of them deceased (NSU). Ten patients developed septic complications. On 

admission 5 of 23 patients were on antiplatelet therapy. A statistically significant difference 

(p<0.05) was found among survivors and non-survivors in respect of their gender and Burnt 

Body Surface (BBS) values, respectively.  

 

Temporal profile of the observed parameters 

 

Changes in PAR and LAR values in all burnt patients 

Daily mean PAR and LAR values continuously increased in the observation period (T1 to T5), 

reaching their peak at T5 (Fig. 2a) and T4 (Fig. 2b), respectively.  

 

Differences of PAR and LAR kinetics between SU and NSU group  

In the SU group PAR levels increased significantly (p<0.05) from T2 reaching its peak value 

at T5. In the NSU group, PAR levels increased significantly from T3 (p<0.05) reaching its peak 

on T5. When PAR value was compared in SU vs NSU groups (Fig. 3a), it was significantly 

higher among survivors at T2, T4 - T5 (p<0.05, respectively). 

In the SU group LAR levels increased significantly (p<0.05) from T2 reaching its peak value 

at T4. In the NSU group LAR levels increased significantly (p<0.05) from T3 only, reaching 

its peak value at T5. Compared the SU to the NSU group (Fig. 3b) LAR levels were 

significantly higher at T1 (p<0.01), T2-T3 (p<0.05), and T4 (p<0.01) in survivors. No 

significant differences were found at T5 (p=0.211). 

 

Differences of PAR and LAR kinetics between NSE and SE groups  

In the Non-Septic group (NSE) PAR levels increased significantly (p<0.05) from T2 reaching 

its peak value at T5. In the Septic group (SE) PAR levels increased significantly (p<0.05) from 

T3 only, reaching its peak at T5. Comparing PAR values between the NSE and the SE group, 

PAR levels were significantly higher (p<0.01) at T5 in the NSE group (Fig. 4a).  

 



In the NSE group LAR levels increased significantly (p<0.05) from T3 reaching its peak value 

at T5. In the SE group LAR levels increased significantly (p<0.05) from T4 only, reaching its 

peak at T5. Comparing LAR values between the NSE and the SE group, LAR were decreased 

at T1 and T2 in the SE group, but these values were not significant statistically. Regarding LAR 

values we found no statistical differences between the NSE and the SE group at T3, T4 and T5 

(Fig. 4b). 

  



Discussion 

Although LAR was reported in mixed population of burns and polytrauma earlier [16], PAR 

was examined as an absolute novelty in patients treated in the ICU [16]. Importantly, the 

kinetics of PAR and LAR were first explored in burn patients here. After the traumatic insult 

of the host, no matter what the origin is, thrombocytopenia is common and it is associated with 

poor outcomes [9]. After burns decreasing platelet count occurs with a nadir between days 2 

and 5 followed by a peak of thrombocytosis at around days 11-17 [8].  This early stage 

thrombocytopenia can develop due to several mechanisms: (i) hemodilution by fluid 

resuscitation during the initial treatment of burn injury; (ii) platelet activation with subsequent 

peripheral consumption; (iii)  by depressed bone marrow production [5].  In 1981, Chotow and 

Michas first noticed the abnormality of platelet levels after burn injury. In their study, a decrease 

in platelet levels was observed in all patients after the initial period of burn shock, and it took 

7-12 days to return within the normal range [22]. In 1997, Takashima et al. described the blood 

platelets features in severely injured burned patients [23]. Regarding to Mazur, et al. during the 

period thrombocytopenia, thermal injury harms the skin’s micro vessels, so the platelets may 

be trapped in microthrombi or may be mobilized to coagulate as a part of thrombotic process 

[24]. This results in an increased consumption of platelets and facilitates the bone marrow to 

begin the synthesis of new platelets. Dysfunction of immature platelet subpopulation was 

recently published in patients on antiplatelet therapy due to vascular disease [21]. This may 

require interaction, during the later stages of megakaryocytopoesis and platelet release, with 

such regulatory factors as erythropoietin, cytokines, interleukins and thrombopoetin [24]. 

Regarding to Cato et al., it is reasonable to suggest that platelets are being consumed within the 

burn wound as a result of destruction of the skin’s vessels and the subsequent microthrombi 

formation. These microthrombi form by 24-48 hours and so this may coincide with the nadir. 

It is also well documented that the permeability of surrounding vessels increases along with 

development of widespread vascular hyperpermeability, and this may lead to increased 

activation of platelets through interaction with tissue factor on the sub-endothelium and 

activated clotting factors, leading to subsequent aggregation and consumption [8]. In this 

present study we hypothesized that the platelet’s activation can be described by PAR. Among 

the patients who survived the ICU treatment an earlier increase of the PAR levels (T2 in 

survivors and T3 in non-survivors) were seen, and significantly higher PAR levels were found 

at T2, T4 and T5 comparing to those patients who died in the ICU. As platelets have pivotal 

role in the immune response too, we believe that an earlier increase of PAR reflects an earlier 



activation of the innate immune system, and a more effective inflammatory response to the 

thermal injury [8,9]. Lack of early platelet activation suggested a dysregulated immune 

response. In their retrospective study, Cato and his coworkers found that most of the survivors 

after severe burn injury displayed a much higher platelet count at the nadir with a significantly 

greater platelet count at day 5. On average, non-survivors, did not display thrombocytosis at 

any given moment within the 50 days post-injury [8]. We focused more to the activation 

features and the dynamic changes of the platelets rather than the platelet count itself. Activated 

platelets may interact with circulating leukocytes, potentiating their ability to extravasation into 

the site of injury.  

LAR was previously found as an indicator of leukocyte activation [13, 14, 16]. The higher the 

LAR value expressed in percentage, the more increased the number of activated leukocytes. In 

our study, LAR was used to explore the activation of leukocytes as a response to thermal injury. 

The kinetics of LAR was very similar to PAR, in patients who survived the ICU treatment 

elevation started at T2, while in non-survivors at T3, only. After admission to the ICU and on 

the following 3 days the patients who survived the ICU treatment had significantly higher LAR 

levels, compared those who died - suggesting that lack of elevation of LAR is associated with 

poor outcome. Similarly, in acute ischemic stroke Molnar et al. [25] detected an early (within 

6 hours from admission) elevation of LAR in patients with favourable stroke outcome, while 

lack of elevation of LAR at post-stroke 24 hours indicating dysfunction of immune response 

was explored in patients with poor outcome. In this present study, the first blood sample was 

taken at the patient’s arrival to our ICU. In this study, the immune-paralysis induced by the 

thermal injury itself was explored by a missing early elevation of LAR indicating a dysregulated 

immune response [26]. 

We assumed two possibilities behind the features of the PAR and LAR kinetics in the SU and 

the NSU groups. The first one is the possibility of a later or less effective immune response, or 

an overwhelming counter inflammatory response to the inflammation after burn injury. The 

PAR and LAR kinetics and their later elevation in the non-survivors after burn injury are 

identical with the results of Csontos et al. [27], who found an elevated anti-inflammatory 

cytokine expression profile (elevated IL-10 levels) in non-surviving burned patients compared 

to survivors. Rozanovic et al. [16] found that in the mixed population of polytrauma and burned 

patients who failed to increase LAR levels from the next day after ICU admission had higher 

risk for infectious complications and consequent adverse events. On the other hand, based on 

previous observations of circulating leukocytes [13-15], it is possible that the activated cells 



have passed the capillary wall while the less mature cells remain in the circulation – thus we 

may conclude the inverse of the real processes. This whole process may also be exacerbated by 

inflammatory cytokines (e.g. IL-6) during the systemic inflammatory response after thermal 

injury. In this study of the PAR and LAR kinetics of the observed whole burned population in 

this study are in concordance with the previously mentioned study of Csontos et al. [27] who 

observed the elevation of inflammatory cytokines (e.g. IL-6, IL-8) from the second day after 

injury and reaching the peak value on day 4. Since PAR and LAR may mirror the cytokine 

kinetics, the decreased immune response seems to be more feasible. Higher PAR and LAR 

values among the survivors suggesting a more effective immune response to thermal injury.  

Diagnosis of sepsis is challenging in patients with severe burn injury because the systemic 

inflammatory response can mask the classical diagnostic criteria. In burned patients the ABA’s 

2007 Consensus sepsis trigger criteria [17] are used widely. The recent Sepsis-3 definition [18] 

criteria has not yet been applied in burn population and warrants evaluation of its discriminatory 

performance in this setting before it can be applied to the evaluation of potential laboratory 

diagnostic markers [8]. In 43 critically ill burn patients, Lavrentieva et al. estimated the 

prognostic value of serum PCT, CRP, white blood cell count and core temperature as markers 

of sepsis. There was a significant difference in PCT between patients with infected and non-

infected systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Compared to pre-sepsis period, 

PCT was significantly higher on first septic day and declined gradually in patients who survived 

between days 3 and 7 [28]. In a study of 60 burned patients with and without infection, similarly 

to our study, Barati et al. demonstrated significantly higher PCT levels in the septic group 

compared to those without sepsis. The serum PCT level was a highly efficient laboratory 

parameter for the diagnosis of severe infectious complications after burn [29]. In these studies, 

the white blood cell count, temperature, erythrocyte sedimentation rate (ESR) and CRP levels 

did not differ significantly in non-infected and infected SIRS [28, 29]. Murray et al. reported 

that core temperature, white blood cell count, neutrophil percentage failed to predict 

bloodstream infections [30]. Their retrospective review was based on electronic records of 223 

burn patients’ 1063 blood cultures taken between 2001 and 2004. Although, white blood cell 

count and neutrophil percentage were significantly higher in patients with positive than negative 

culture results, receiver operating characteristic curve analysis was not convincing enough in 

prediction of blood stream infection.  

Instead of ESR, leukocyte or platelet count, a dynamic approach was applied here using PAR 

and LAR values as indicators of the activated platelets and leukocytes. Based on LAR values, 



Bogar et al. could discriminate patients with bacteremic and non-bacteremic fever in the ICU 

[15]. In our study among the patients who did not have septic complications after burn injury 

had significantly higher PAR levels at T5 compared to the septic population. We think this may 

be an adaptive response due to increased “de novo” platelet production. The circulating platelet 

population is heterogeneous in size and age. This population includes for example the immature 

platelets, as a marker of platelet turnover, which have the potential association with clinical 

outcomes in patients with cardiovascular disease [31]. So far, it is still not clear how the function 

and the activational status of platelets develop after burns. Marck et al. concluded in their study 

with 6 burned patients with over 15% TBSA that platelets after burn-injury appears to be 

functional and not overly activated. However, burn patients seem to remain in a procoagulant 

state for an extensive period, which may impact their pathology [32]. An increasing tendency 

of LAR was observed from T2 in both NSE and SE groups. An earlier elevation of LAR was 

also explored among burn victims who did not develop septic complications (at T2 in NSE vs 

at T3 in SE group). These results are identical with the results of Molnar et al., who have 

observed the lack of increase in LAR at 24 post-stroke hours in acute ischemic stroke patients 

with later manifested post-stroke infections [25]. In their study a weak positive correlation was 

found between the severity of stroke and LAR values. In this regard, both PAR and LAR might 

have a predictive value [25] regarding ICU outcome. In contrast to PAR, the kinetics of LAR 

was not differed significantly comparing the NSE and the SE groups suggesting that the 

immune function of platelets can even better describe the immunopathology of post-thermal 

injury.  

  



Limitations of our study 

Ten patients who became septic after burn injury are not enough to observe their kinetics around 

the development of sepsis – further patients need to be involved. In our case we faced to the 

problem with anyone who is dealing with sepsis at the time we have no adequate laboratory 

parameter, radiological finding or any other sign that confirm the presence of infection, so in 

our practice we can rely on clinical signs only. The microbiological results for declaration of 

sepsis were not useful too, due to time delay, sample contamination or the possibility of false 

negative findings that may not be ruled out. Further studies with higher sample size required to 

confirm our findings and to explore the predictive power of PAR and LAR in the outcome of 

thermal injury. 
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Legends for figures 

 

Figure 1. Measurement of the platelet and the leukocyte antisedimentation rate (PAR and 

LAR). See description in the text. 

 

Figure 2a. The kinetics of platelet antisedimentation rate (PAR) levels.  

Dark columns = all burnt patients. 

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 2b. The kinetics of leukocyte antisedimentation rate (LAR) levels.  

Dark columns = all burnt patients. 

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 3a. The kinetics of platelet antisedimentation rate (PAR) levels in the Survivor (SU) 

and the Non-survivor (NSU) groups.  

Dark columns = SU group, White columns = NSU group. 

^ = p<0.05 between the SU and the the NSU Group.  

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 3b. The kinetics of leukocyte antisedimentation rate (LAR) levels in the Survivor (SU) 

and the Non-survivor (NSU) groups.  

Dark columns = SU group, White columns = NSU group. 

^ = p<0.05, ^^ = p<0.01, ^^^ = p<0.001 between the SU and the NSU Group.  

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 

 

Figure 4a. The kinetics of platelet antisedimentation rate (PAR) levels in the non-septic 

(NSE) and the septic (SE) groups.  

Chessboard sampled columns = NSE group, White columns = SE group. 

* = p<0.05 between the NSE and the SE Group.  

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 

 

  



Figure 4b. The kinetics of leukocyte antisedimentation rate (LAR) levels in the non-septic 

(NSE) and the septic (SE) groups.  

Chessboard sampled columns = NSE group, White columns = SE group. 

Data are given as median, 25-75% interquartile range and 5-95% confidence interval. 
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