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Az egyes sebészeti beavatkozá
sok különböző mértékű vér-
zéskockázattal járnak, esze-

rint alacsony, mérsékelt, illetve nagy
kockázatú műtétek különböztethetők
meg. (2) 

Alacsony vérzéskockázatot jelent va-
lamely nem életfontos szerven végzett,
testüreg megnyitása nélküli műtét (pl.
nyirokcsomó biopszia, foghúzás). Mér-
sékelt kockázattal jár bármilyen életfon-
tos szerv műtéte, a testüreg megnyitása,
vagy mély, illetve kiterjedt vágással járó
beavatkozások (pl. laparotomia, thora-
cotomia, mastectomia). Nagy vérzéskoc-
kázatú csoportba tartoznak az idegsebé-
szeti-, szemészeti-, prosztata műtétek, a
cardiopulmonalis bypass, valamint a
vérzés miatt végzett operáció. 

A beavatkozás gondos végrehajtásá-
val, megfelelő vérzéscsillapítással a vér-
zés sebészi oka kiküszöbölhető. Emel-
lett fontos a véralvadási rendszer mi-
lyenségének vizsgálata a műtétet meg-
előzően, mivel egy esetleg fennálló vér-
zékenység befolyásolja a műtét kivite-
lezhetőségét, biztonságát, a perioperatív
ellátást, a sebgyógyulást, valamint bizo-
nyos szövődmények kialakulását.
Urgens műtéteknél a perioperatív vérzé-
ses komplikációk gyakoribbak. 

A hemosztázis vizsgálata 
sebészi beavatkozás előtt
1. A vérzékenység helyes diagnózisa el-
sősorban klinikai alapokon nyugszik. A
laboratóriumi vizsgálatok eredményei

csak a klinikai képpel együtt értékelhe-
tők. Műtét előtt rutinszerűen végzett
vizsgálatok retrospektív értékelésekor a
vérzésidőt, aktivált partialis thrombo-
plastin időt és prothrombin időt 3,8 –
4,8 és 15,6 %-ban találták kórosnak és a
kapott eredmények csupán az esetek
0,22 %-ában befolyásolták a periope-
ratív teendőket. Adatok támasztják alá
továbbá, hogy tünetmentes betegnél a
rutinszerűen végzett véralvadási
screening tesztek perioperatív vérzésre
vonatkozó predictív értéke kérdéses. (3,
4, 5, 6, 7) 

A laboratóriumi szűrőteszteknek
megvannak a maguk korlátai, kizáró-
lagos értékelésük helytelen következ-
tetésekhez vezethet. Nem kellőkép-
pen érzékenyek egy enyhe defektus
kimutatására és nem jelzik a XIII vér-
alvadási faktor hiányát. Más esetben
viszont olyan állapotok okoznak kife-
jezett alvadási idő megnyúlást, melyek
nem járnak vérzékenységgel (pl. XII
faktor hiány, lupus anticoagulans je-
lenléte). A vérminta heparin szennye-
zettsége is az alvadási idő megnyúlá-
sához vezet.

A laboratóriumi vizsgálatokat klini-
kai vizsgálatoknak kell megelőznie,
melyek közül az első az anamnézis fel-
vétele. Tisztázandó, hogy vannak-e a
betegnek vérzékenységre utaló tünetei.
Ebben megfelelően összeállított kérdő-
ív is segíthet (8). Ha a beteg egygócú
vérzéseket panaszol, elsődleges lépés a
lokális ok kizárása. Spontán fellépő
vérzések, gyakori orrvérzés, menor-
rhagia, bőr-, nyálkahártya vérzések
haemorrhagiás diathesis fennállását
valószínűsítik. A pozitív családi anam-
nézis öröklött vérzékenység mellett
szól, de negativitása nem kizáró ténye-
ző. Bizonyos állapotokhoz, betegségek-
hez (pl. K vitamin hiány, máj-, vese-,
vérképzőszervi betegségek) másodla-
gos vérzékenység társulhat, így ezek
kiderítése igen fontos. Olykor véralva-
dási faktor ellenes autoantitestek kép-
ződése vezet vérzékenységhez. Számos
gyógyszer befolyásolhatja továbbá a
véralvadási rendszer működését (pl.
heparin, kumarin készítmények, nem
steroid gyulladásgátlók, széles spekt-

rumú antibiotikumok, cytostaticumok
stb.), emiatt ezek szedéséről is tájéko-
zódni kell. 

Az anamnézis felvétele mellett elen-
gedhetetlen az inspekció és a beteg fizi-
kális vizsgálata. A vérzés jellege segíthet
a differenciál diagnózisban: petecchiák,
purpurák észlelése vascularis okra, vagy
thrombocyta eredetű vérzékenységre
utal, míg haematomák, izületi vérzések
a coagulopathiákra jellemzőek. A fiziká-
lis vizsgálat (pl. lép-, májmegnagyobbo-
dás) secunder coagulopathiára irányít-
hatja a figyelmet. 

Kis vérzéskockázattal járó beavatko-
zásoknál, ha a beteg anamnézise nega-
tív, nincs szükség véralvadási laborató-
riumi vizsgálatokra. Ha az anamnézis
alapján felmerül a vérzékenység gyanú-
ja, a véralvadási szűrőteszteket el kell
végezni. Mérsékelt-, vagy nagy vérzés-
kockázatú műtétek esetén még negatív
anamnézis mellett is ajánlatos a screen-
ing tesztek elvégzése. 

2. A véralvadási szűrőtesztekhez tar-
tozik a thrombocyta szám, vérzésidő,
aktivált partialis thromboplastin idő
(APTI) és a prothrombin idő (PI).

- A normál thrombocyta szám 150-350
x109/l. Nem várható fokozott vérzéshaj-
lam 80 x109/l körüli értéknél és 10
x109/l feletti vérlemezke szám mellett a
spontán vérzés ritka.

- A vérzésidő vizsgálatára csak stan-
dardizált technika (Ivy metodika) alkal-
mas. Megnyúlását thrombocytopenia
(rendszerint 80xG/l alatti vérlemezke
szám), öröklött vagy szerzett thrombo-
cyta funkció zavar, von Willebrand be-
tegség (1. típusban azonban gyakorta
normális), paraproteinaemia, FV hiány,
súlyos vesebetegség, hypo-, dysfibrino-
genaemia okozza. A vizsgálat periope-
ratív vérzést előrejelző értéke kicsi. (9,
10, 11)

- Az aktivált partialis thromboplas-
tin idő (APTI) a véralvadás intrinsic-
és közös útjának szűrőtesztje. Meg-
nyúlása a II, V, VIII, IX, X, XI, XII vér-
alvadási faktorok és a fibrinogén (erre
vonatkozóan érzékenysége alacsony)
defektusát jelzi, valamint véralvadási
faktor ellenes antitest jelenlétét is ki-
mutatja (ez esetben normál plazma

A műtétek és egyéb invazív beavatkozá-
sok egyik lehetséges szövődménye a vér-
zés, melynek hátterében a következők áll-
hatnak: műtéttechnikai okok, fel nem is-
mert vérzékenység, vagy vérzékeny beteg
nem megfelelő előkészítése, masszív
transzfúzió, a véralvadási rendszer akti-
válódása szövetsérülés és/vagy shock
következtében, véralvadásgátló gyógy-
szer, magával a beavatkozással kapcsola-
tos vérzékenység (pl. cardiopulmonalis
bypass, májtranszplantáció, prostatecto-
mia),  valamint ezek kombinációi. (1)

PERIOPERATÍV HEMOSZTAZEOLÓGIAI TEENDŐK 

Vérzési kockázatok csökkentése
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hozzáadása nem korrigálja az APTI
megnyúlást). A teszt szenzitivitása ki-
csi, enyhe coagulopathia kimutatására
nem alkalmas. További korlátja, hogy
kimutat olyan, klinikailag irreleváns
faktorhiányokat is, melyek nem járnak
vérzékenységgel (leggyakrabban XII
faktor defektus áll a háttérben). Hepa-
rin jelenlétekor az APTI megnyúlik, az
anti-factor Xa hatású kis molekulatö-
megű heparinokra (LMWH) azonban
nem érzékeny.

- A prothrombin idő (PI) a véralvadás
extrinsic és közös útjában szereplő fak-
torok (II, V, VII, X és fibrinogén) defek-
tusát jelzi. Önmagában (mivel a VII fak-
tor hiány ritkán fordul elő) veleszületett
vérzékenységet kimutató értéke kicsi.
Kumarin kezelés, májbetegség, K vita-
min hiány ugyancsak prothrombin meg-
nyúlást okoz. 

A screening tesztek eltérései esetén a
pontos diagnózis megállapításához to-
vábbi speciális hemosztázis vizsgálatok-
ra lehet szükség. 

Az említett screening tesztek mellett
betegágy mellett alkalmazható hemo-
sztázis vizsgáló módszerek is alkalmaz-
hatók. Újra használják egyesek a véral-
vadás egészéről és fibrinolysisről globá-
lis információt adó thrombelastoprahiát
(TEG), az eljárás alkalmas a hemo-
sztázis intraoperatív monitorizálására
is. Elsősorban cardiopulmonalis bypass
műtéteknél lehet hasznos. Másik mód-
szer a PFA-100 készülékkel végezhető
automatizált thrombocyta funkciós
analízis. Ez az egyszerű, gyors, érzé-
keny, de költséges eljárás von Wille-
brand betegség, thrombocytopenia és
thrombocyta működési zavarok esetén
kóros.(12)

Perioperatív teendők 
vérzékeny beteg esetén
Ha a beteg vérzékenysége ismert, a bete-
get elő kell készíteni az invazív beavat-
kozásra. 

Ha a vérzés műtét közben vagy utána
váratlanul lép fel, a teendőket az hatá-
rozza meg, hogy mi áll a vérzés hátteré-
ben. Lokális ok esetén a vérzés egygócú,
rendszerint erős, a véralvadási vizsgála-
tok eredményei normálisak. Ilyen eset-
ben sebészi vérzéscsillapítás a megol-
dás. Ha szisztémás vérzékenységről van
szó, a vérzéses jelenségek több (olykor
szokatlan) helyen jelentkeznek és a vér-
alvadási tesztek kórosak. A teendő ez
esetben a hemosztázis rendezése, mely
az aneszteziológus, sebész, hematoló-

gus- hemosztazeológus, laboratóriumi
szakember és transzfuziológus részvéte-
lével team munkát igényel. 

Thrombocyta eredetű
vérzékenységek

Thrombocytopenia
Általában 80 x109/l thrombocyta szám
felett a vérzésveszély minimális, ha vi-
szont a vérlemezke szám 20 x109/l ér-
téknél alacsonyabb, a vérzés veszélye
nagy. 

Az általános sebészetben 50 (mások
szerint 80) x109/l vérlemezke szám ese-
tén műtét előtt thrombocyta transzfúzió
adása javasolt (poolozott készítményből
1E/10 testsúlykg, aferezises készítmény-
ből 0,5x 1011 thrombocyta/10 testsú-
lykg). Kis vérzésveszéllyel járó műtétek-
nél elegendő egyetlen thrombocyta
transzfúzió. Mérsékelt kockázatú műté-
teknél 50 x109/l feletti, nagy vérzéskoc-
kázatú műtéteknél 100 x109/l- nél ma-
gasabb vérlemezke szám biztosítása és
fenntartása javasolt, utóbbi esetben a
műtét után egy hétig. Figyelembe kell
venni, hogy láz, infekció, vérzés, alloan-
titestek jelenléte a thrombocyták élet-
tartamát csökkenti.

Cardiopulmonalis bypass műtéteknél
100 x109/l feletti thrombocyta számot
kell biztosítani. 

Speciális problémát jelent immun
thrombocytopeniás purpurában (ITP)
szenvedő betegnél splenectomia vég-
zése. 30 x109/l alatti thrombocyta
szám esetén steroid (40 mg/nap dex-
amethason p. os 4 napon át) vagy int-
ravénás immunglobulin (IVIG) infúzi-
óval (1-2 g/kg, 1-3 napig) a vérlemezke
szám emelése megkísérelhető. Throm-
bocyta koncentrátum adására ritkán
van szükség, ha mégis, leghatásosabb
műtét közben, a lépartéria lekötését
követően adni. ITP esetén a thrombo-
cyta koncentrátum hatása csupán át-
meneti. (13)

Thrombocytopathia
A thrombocyták veleszületett zavarai
esetén kis-és közepes vérzéskockázat-
tal járó beavatkozásoknál általában
elegendő a lokális vérzéscsillapítás és
a beteg gondos megfigyelése. Nagy
vérzésveszéllyel járó műtétnél DDAVP
(1-deamino-cys-8-D-arginin vasopress-
in, desmopressin) adása jön szóba (0,3
mg/kg iv. infúzióban 30 perc alatt).
Hatására a korábban megnyúlt vérzés-
idő lerövidül, a hatás kb. 8-12 óráig
tart. Thrombocyta koncentrátum is ad-

ható, ez azonban az alloimmunizáció
veszélye miatt csak indokolt esetben
javasolt.

Szerzett thrombocytopathia leggyako-
ribb oka valamilyen thrombocyta műkö-
dést gátló gyógyszer szedése. Ilyenek az
analgeticumok (aspirin, nem steroid
gyulladásgátló szerek), ticlopidin, clopi-
dogrel, thrombocyta GP IIb/IIIa receptor
antagonisták, b lactam antibioticumok,
bizonyos cardiovascularis-, psychotrop
és egyéb szerek. Ezek műtét előtti elha-
gyása kívánatos. A thrombocyta cyclo-
oxygenase enzimet irreverzibilisen gátló
aspirint elektív műtét előtt 5-7 nappal
abba kell hagyni. Az ADP receptor blok-
koló ticlopidin elhagyása elektív műtét
előtt 10 nappal javasolt. Urgens műtét-
nél, ha a vérzésidő megnyúlt, thrombo-
cyta transzfúzió adása jön szóba. Nagy
vérzések csillapítására rekombinans VII
faktor (rFVIIa, NovoSeven 90 mg/kg dó-
zisban) jó hatású. (14)

Szerzett thrombocyta működési zavar
bizonyos betegségekhez (krónikus vese-
elégtelenség, májbetegség, hematológiai
kórképek, diabetes mellitus, thrombo-
cyta ellenes antitestek) is társulhat. Ez
esetben az alapbetegség kezelése, mű-
tétkor szükség esetén thrombocyta
transzfúzió adása a teendő. (15)

Coagulopathiák 

a. Az öröklött coagulopathiák közül leg-
gyakoribb a haemophilia (A, B) és a von
Willebrand betegség. 

Haemophiliás beteg tervezett műtétekor
előzetes koagulációs vizsgálatok végzése
(faktorszint meghatározás, inhibitor
vizsgálat, egyéb véralvadási paraméte-
rek) és a szubsztitúciós terápia megter-
vezése szükséges. A műtétet gyakorlott
team végezze és addig nem szabad hoz-
zákezdeni, amíg az összes szükséges
faktormennyiség rendelkezésre nem áll.
Ehhez fel kell mérni a műtét nagyságát.
Kis műtéthez 30-40 %, közepes műtéthez
40- 60 %, míg nagy műtéthez 70- 100 %
faktorszintet kell biztosítani. Foghúzás
30- 40 % faktorszint mellett elvégezhető,
kiegészítő kezelésként tranexamsav és
szövetragasztó alkalmazása javasolt. 

Az első faktorpótló adag a műtét előtt
1 órával adandó. Az egyszeri szubsztitu-
ciós dózis az alábbi képletek segítségé-
vel számítható ki:
– Haemophilia A: kívánt FVIII aktivitás

% – beteg FVIII aktivitás % x testsú-
lykg/2

– Haemophilia B: kívánt FIX aktivitás 
% – beteg FIX aktivitás % x testsúlykg
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A FVIII rövid biológiai felezési ideje
(8-12 óra) miatt A típusú haemo-
philiában a faktorpótlást naponta két-
szer kell alkalmazni, míg haemophilia
B esetén naponta egyszeri szubsztitu-
ció elegendő. (16)

Von Willebrand betegség (vWD) esetén
a teendőket a betegség típusa és a ter-
vezett beavatkozás milyensége határoz-
za meg. 1. típusú vWD-ben kis vérzés-
veszéllyel járó beavatkozásnál szinteti-
kus vasopressin analóg (DDAVP) adha-
tó (0,3 mg / kg 50 ml fiziológiás sóol-
datban iv. infúzió formájában 30 perc
alatt). Hatására az endothel sejtekből
FVIII és vW faktor szabadul fel, a fak-
torszintek átmenetileg a kiindulási ér-
ték 3-8-szorosára emelkedhetnek. A
szer adása 2B típusú betegségben kont-
raindikált, 3. típusban pedig hatásta-
lan. Ezekben az esetekben, valamint
bármely típusú vW beteg közepes, il-
letve nagy vérzéskockázattal járó műté-
ténél VIII faktort és vW faktort tartal-
mazó faktorkoncentrátum adása szük-
séges. Foghúzáskor 20-30 IU/kg, kis
műtéteknél 30-50 IU/kg, nagyobb mű-
tétek esetén 40-60 IU/kg faktorkon-
centrátum adandó naponta egy alka-
lommal a sebgyógyulásig. Súlyos vérzé-
sek esetén thrombocyta koncentrátum,
rFVIIa (NovoSeven) alkalmazására le-
het szükség. Von Willebrand kóros  nő
szülésvezetése ugyancsak faktorpótlást
igényel: a tolófájások megindulásakor
30 IU/kg, ezt követően az 1-7. postpar-
tum napon 20 IU/kg faktorkoncentrátu-
mot kell adni. (16)

Egyéb coagulopathiák ritkán fordulnak
elő. Az ilyen betegek műtétjénél a hiány-
zó alvadási faktor pótlásáról kell gon-
doskodni. 

b. A szerzett coagulopathiák többnyire
komplex hemosztázis zavarral járnak.
Egyidejűleg több véralvadási faktor
szintje csökkenhet, emellett thrombocy-
topenia, vagy thrombocyta működési
zavar is fennállhat. 

Ha a szerzett vérzékenység hátteré-
ben valamilyen alapbetegség áll, ennek
kezelése az elsődleges. Műtét esetén a
hiányzó véralvadási faktorokat tartal-
mazó koncentrátum (pl. Prothromp-
lex), ennek hiányában friss fagyasztott
plazma (FFP), szükség esetén throm-
bocyta koncentrátum adható.

Ha a beteg vérzékenységét anticoagu-
lans kezelés okozza, a műtét előtti teen-
dőket az anticoagulans milyensége mel-
lett az szabja meg, hogy elektív, vagy
urgens műtétre kerül sor. 

Profilaktikus célból történő, kis dó-
zisú heparin kezelés csupán minimáli-
san fokozza a haematoma képződés
veszélyét. Terápiás adagban alkalma-
zott heparin viszont a vérzés kockáza-
tát növeli. Ilyenkor elektív műtét előtt
a nem frakcionált heparin (UFH) utol-
só adagját 6 órával, kis molekulatöme-
gű heparin (LMWH) kezelés esetén 12
órával kapja meg a beteg. A műtétet
követően a thrombosis védelem profi-
laktikus dózisú heparinnal 8-12 óra
múlva folytatható. Terápiás dózisú
heparin kezelés leghamarabb műtétet
követően 12 óra múlva folytatható, ha
nincs vérzés.

Sürgős műtétnél a heparin hatás fel-
függesztésére protamin szulfát adandó
(1 mg protamin szulfát 100 IU UFH-t kö-
zömbösít, LMWH esetén ennél 30 %-kal
többre van szükség).

Tartós anticoagulans (kumarin) keze-
lés alatt álló beteg kis vérzéskockázat-
tal járó elektív műtéte INR < 2 mellett
elvégezhető. Ehhez elegendő a
kumarin (Syncumar) adagjának csök-
kentése. Foghúzás 1,5-2 INR érték mel-
lett nem jár nagyobb vérzéssel, ilyen-
kor fontos a megfelelő helyi vérzéscsil-
lapítás, adjuváns kezelésként antifibri-
nolyticum (tranexamsav) adható. Mér-
sékelt, illetve nagy vérzéskockázatú
elektív műtéteknél 1,5 alatti INR érték
a kívánatos. Ez a következő módon ér-
hető el: ha a beteg INR értéke 2-3 kö-
zötti, a Syncumart a műtét előtt 2-4
nappal elhagyva a –2. és +2. napokon
az INR várhatóan 1,5 vagy annál kisebb
lesz. Ha az INR érték >3, akkor a
kumarint a műtét előtt korábban kell
elhagyni. Kis műtét esetén, illetve, ha
nincs nagy thrombosis kockázat, pre-
és posztoperatív heparin adás nem
szükséges. Ha viszont a thromboembo-
lia rizikó magas, a kumarin felfüggesz-
tés idejére a beteget preventív dózisú
heparin terápiában kell részesíteni,
melynek utolsó adagját műtét előtt 6-
12 órával, az első posztoperatív dózist
pedig a műtét után 8-12 órával kapja
meg. (17) Urgens műtéti beavatkozás-
kor, ha az kis vérzéskockázattal jár,
INR <2 értéknél nem várható vérzéses
komplikáció. Mérsékelt és nagy vérzés-
kockázatú beavatkozás előtt a kumarin
hatás felfüggesztésére van szükség. Ez
a prothrombin komplexus minden tag-
ját tartalmazó faktorkészítménnyel
(Prothromplex Total, 20-30 IU/kg),
vagy FFP (10-20 ml/kg) adásával érhető
el. K vitamin is adható, de ennek hatá-
sa csak 12-24 óra múlva várható.  
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