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l. BEVEZETÉS - ELŐZMÉNYEK

l.l. Kutatásaim indítása

Л Semmelweis СГЕЕ Ér- és Szívsebészeti Klinikáj án, az 

utóbbi két év folyamán nyitott szívműtétre került betegeink 

közül, klinikai szempontok alapján választottuk ki azt 

portot, amelyben matematikai módszerekkel kerestünk többsikú 

összefüggésreyidszereket a betegek perioperativ állapota (NYHA 

(New York Health Association) sátdium; klinikai szemléletű 

csoportosítás (HAMILTON, DOW Iqó2) és patofiziológiai leletei, 

valamint klinikai kémiai vizsgálataink paraméterei között 

(NEUTZE és mtsai I974, WILLEMS és mtsai Iq82),

a cso-

I. Táblázat. Betegeink megoszlása a műtéti indikáció szerint

ESETSZÁMMűtét típusa

Aortabillentyü-beültetés 

Mitrálbillentyü^beültét és 

Kettős billentyü-beültetés 

Iszkémiás szívbetegség miatt 

végzett műtétek

Veleszületett szív- és nagyérfej- 

lődési rendellenességek 

korrekciója

24

30

28

47

Ó2

IplÖsszesem

Első feladatunknak annak eldöntését tekintettük, hogy mennyi

ben indokolt a fenti bontás a bevezetőben említett összefüg

gésrendszerek tisztázása szempontjából?
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E kérdés megválaszolása céljából több, mint 20 adatot vettünk 

figyelembe, amikkel a betegek élettani (nem, életkor, test - 

súly) és klinikai adatait (EKG jellemzők, vérnyomás, hemodi

namikai paraméterek, kisérő betegségek), /pl. diabetes, hiper- 

lipoproteinaemia)/ kívántuk átfogni. Az egyes jellemzők közöt

ti korrelációkat (multikauzális varianciaanalízis) számítógép 

segítségével a Group Averagex kiásztérsz isztéma szerint ele - 

mez tűk.

Eredményeinket a mellékelt dendrogram (l. Ábra) szemlélteti.

I. Ábra. Műtét típusonként kialakított betegcsoportok összefüg

gései (klaszteranalizis, Group Average dendrogram.)

szignifikancia határ

l
2

3

4

5

x
Klaszterelemzést gyakran használtunk a laboratóriumi pa

raméterek és a klinikai adatok összefüggéseinek vizsgálatára.
igen hatékonynak bizonyuló matematikai módszert 

a speciális kutatási céljainkhoz kellett kiválasztanunk, ill. 
megfelelően adaptálnunk. A lehetséges kiasztermódszerek közül 
olyan hierarchikus rendszerre épülő szisztémát kellett keres
nünk, amely az összefüggések elemzésére használt számítási el
járásainkkal szemben irreleváns volt (maximum likelyhood),to - 
vábbá eredményét a szemléltetéshez alkalmazott disz tanciamátrix 
monoton transzformációja sem torzította. Tapasztalataink alap
ján a klinikai igények szerinti speciális kérdésié 1 tevéseink 
matematikai elemzésére a Group Average módszer bizonyult jól al
kalmazhat ónak. (W1SHART Iqóq, van RYZIN I977, JUmsZ, MALYUSZ
ló??)•

E_. t az
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1, Aortabillentyü-beültetés

2, Mitrálbillentyü-beültetés 

3• Kettős billentyü-beültetés

4, Iszkémiás szívbetegség miatt végzett műtétek

5. Veleszületett szív- és nagyér fejlődési rendellenessé

gek korrekciója.

1,2, Első eredményeim - a későbbi csoportositási rendszer

kialakitása.

Megállapítható, hogy a billentyű-beültetésen átesett be

tegeinket, tekintet nélkül a beültetett billentyű helyzetére 

(aorta ill, mitrális), illetve egyszeres vagy kettős voltára, 

indokolatlan lett volna továbbra is külön csoportokba sorolnunk.

A későbbiek folyamán mind preoperativ klinikai állapo

tukat, mind laboratóriumi paramétereiket tekintve, a leghomogé

nebbnek mutatkozó csoportod , az iszkémiás szívbetegek csoport

ját tettük részletes vizsgálataink tárgyává. Ebben a csoportban 

azoknak a betegeknek a száma, akiknek sorsát a korai posztopera- 

tiv időszak (Intenzív osztályon eltöltött napok) során is pon

tosan nyomon követhettük összesen 26, A kiindulási csoportban 

(lásd l. Táblázat) szereplő 47 beteg, elsősorban a klinikai do

kumentáció hézagos volta miatt olvadt le 26-ra, Ez a csoport a- 

zonban, amelyikkel a későbbiek során dolgozni fogunk, már egysé

ges szempontok szerint követhető végig vizsgálati protokollunkon.
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I•3• A vizsgálandó betegek csoportjának behatárolása

Vizsgálataink kiindulási alapja tehát az iszkémiás szív

betegség miatt operált betegek azon 26 tagú csoport]a lett, a- 

melyik egységesen (klinikailag, laboratóriumilag egyaránt) jól 

végigkísérhető volt a "teljes" (pre - intra - poszt operativ) 

gyógyulási perióduson át.

Disszertációmban a téma hatalmas terjedelmére való te

kintettel, csak a 26 iszkémiás szívbeteg korai posztoperativ 

fázisának, azaz az Intenzív Osztályon eltöltött napjainak la

boratóriumi értékváltozásaival foglalkozom. A vizsgálati idő

szak teljes terjedelmét tekintve, klaszterelemzéssel az alábbi 

(egyébként is várható) korrelációkat észleltük a fontosabb 

laboratóriumi paraméterek között:

2. Ábra. A főbb laboratóriumi paraméterek átlegértékeinek ősz- 

szefüggései a teljes vizsgálati periódus folyamán 

(klaszteranalizis, Group Average dendrogram)

szignifikancia határCK-MB

Miogl.

AST-

Laktát

CK-UBDH

■

~v
r 4

V\ >
Го
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2. Táblázat, Egységes mintavételi protokoll

MINTA
VÉTEL

HONNAN ?MIKOR?

A könyökvénákbólI. A narkózis bevezetése után 

a sternotomia előtt 

(saját vak)
I
N

Az aorta lefogása után, az ál
talános hipotermia stabilizá - 

lódásakor 
(Temp.-22-23°C)

T 2.
R

a) A jobb pitvarbólA
О
F

b) A sziv-tüdő 

motor vénás 

szárából

Az iszkémiás arrest felengedé
se után, a reper fúzió kezdetén, 

a felmelegítés során 
(Temp,=з2-34°C)

E 3 •
R
A
T

í 4. A reperfúzió végén 

(a 3O, percben)V

A könyökvénábólPOSZT- 24, 48, 72, gó és I2O órával a
OPERA- műtétet követően

TIV

Ezektől, az irodalmi adatokból (BENDZ, STRÖM lg8l, 

BOMFIM lg80, lg8l/a, KETTUNEN 1д8з, LAARSE és mtsai lg84) is 

ismert átlagok alapján számolható összefüggésrendszerektől 

való eltárást kívánjuk a továbbiak során elemezni,
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l,4- Vizsgálati célkitűzéseim

Vizsgálataim eredményei, amiket dolgozatom bevezető - 

sében eddig megemlítettem, ugyanis csak azt bizonyítják, hogy 

képes voltam az irodalmi adatok reprodukálására. Célom azon

ban a laboratóriumi adatok hasznosításával éppen az lenne, hogy 

a különböző időpontokban (2. Táblázat, az intra- és posztope - 

rativ vizsgálati protokoll) és különböző patofiziológiai szi

tuációban (a beteg NVHA stádiuma, a műtéti megterhelés foka, 

stb.) vizsgáljam az általam érvényes összefüggésrendszerek 

(2. Ábra) erősségét, illetve az azoktól való eltéréseknek, a 

kivételek kialakulásának laboratóriumi módszerekkel felismer

hető oki kapcsolatait.
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2. AZ ELMÉLETI ALAPOK ÖSSZEFOGLALÁSA

2*1. A miokardium energiatermelő folyamatai

A miokardium nagyfokban specializált sejtekből áll: 

zavartalan működésűk egyik alapfeltétele környezetük biokémiai 

szabályozottsága. ügy a vaszkuláris komponensek, mint a cellu~

Iáris állomány sejtjei megfelelő működésükhöz szűk korlátok 

közé szorított speciális viszonyokat (pH, anorganikus ionkon-
tejföleinek.-

centráció pO , pCO ) stb.) A szükséges tényezők bármelyikének 

hiánya a miokardium energiatermelésének megváltozásához vezet. 

Fiziológiás körülmények között a szivizomsejtek energiaigényét 

a glukóz oxidációjának következő lépései biztositják (HASCHTEN, 

Ig8l, TAEGTMEYER IQ84):

1. glikolizis (Embden-JAeyerhof anyagcsere ut),

2. hexóz-monofoszfát <s.hunt,

3. Szentgyörgyi-Krebs ciklus,

4. elektrontranszport lánc

(3. Ábra.)

Mig az első két reákcióut aerob vagy anaerob körülmények között 

egyaránt végbemehet és a citőszóiban zajlik le, addig a másik

12
mitochondriumokhoz kötötten bonyolódik le.

lépés csak aerob feltételek mellett, és a
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4« Ábra, Az aerob anyagcsereut lépései

Embden-Meyerhof anyagcsereut

glikogénglukóz

hexokináz iFősz foriIázЛТР
G-l-P

If ősz f о -g Lu^ömüT5z\

То szf o-gTük öi z ómé r azj

foszfo-fruktokinázATP
F-l,ő-dxP

l\ laldolázl\|
D/lfj + GAP

glicerinaldehid-foszfo-dehidro-
_____________ _genáz_______________

NAD + H PO 
3 4

trióz-foszfö 

izomeráz____
'

\

1,3-diP-glicerát

főszfo-glicerokináz
\

3-PGк
foszfogYiceromutáz

\
2-PG

leng láz

p'EP

piruvát -kináz,AD P
\

piruvát

Truvát-oxidázl

C o^ t 1H
(folytatás a következő oldalon)
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Trikarbonsavkör Ac-CoA

+
oxálecetsavr

>,H
Ima lát -dehidrogeviázLcitrát-szintetázs \malátcitromsav \

akonitázi fumaráz

fúrnavátcisz-akonitsav
~>2Hakonitáz

borostyánkősav 
dehidrogenáz

.V borostyánkősavizo-citromsav
f CO^+2H

xzocitromsav- 
dehidrogenáz U -ketoglutaráí-oxidáz

o< -ketoglutarát
Terminális 
/légzési /lánc 

+NAD+^
oxálborostyán

kősav
N ADH+H

- FMN
flavoprotein-F e 

FMN .H
2

41 ubikinon
hem-Fe3+ 

citokróm b+ci

hem-Fe2+
vU

2H+
citokrórn-c

hem-Fe3+ 

citokróm a+a
3

Си
hem-Fe2+

V/ 1/202
-------o2~H 0-

2
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2,1,1, OxibiÓZÍS
A glukóz oxidativ fősz forilációj ával induló és a

terminális oxidációjával záruló folyamat energetikailag nagyon 

hatékony, mert glukóz molekulánként 38-39 mákroerg foszfátkö

tés kialakításához biztosit kellő energiát, Egy mákroerg fosz

fátkötés pl, ATP-savanhidrid kötésben 8400 kai (35 ló2 J) ener

giát tartalmaz (5, Ábra,) - (TAEGTMEYER I984),

2,1,2, Hjyoxibiózis
Ha a miokardium oxigénellátása zavart szenved, ak

kor a glukóz oxidativ foszforilációja helyett olyan hipoxibio- 

tikus anyagcsere ut nyílik meg, mely csak a piruvát képződésig 

jut el (6, Ábra,), A piruvát, mint a hipoxibiózis H-akceptora 

LDH hatására laktáttá redukálódik, igy egyrészt biztosítja az 

eddig felhasznált enzimek koenzimjeinek oxidációját, másrészt 

pedig lehetőséget nyújt újabb glikolitikus és/vagy glikogenoli- 

tikus folyamatok lezajlására. Mivel a laktát energiatartalma 

még mindig jelentős, ennek a hipoxibiotikus anyagcsere útnak 

az energiatermelése csak mintegy l/ls-öd része az oxidativ gli- 

kolizisnek, azaz, molekulánként 2-3 mákroerg foszfátkötés 

(LI PAST!I984). Bár elvileg a laktát a Pasteur-Meyer reakció

láncon keresztül 4/5 részben visszaalakulhat glukogénné, (ehhez 

az energiát a fennmaradó 1/5 rész elégetése szolgálja), a gya

korlatban a laktát lokális koncentrációja mégis úgy megnő, 

hogy a szivizomsej tek kémhatása savanyú irányban tolódik el.



5» rtbra. A glukóz oxidativ foszfőrilációjának energetikai és respirációs 

mérlege és a kreatinfoszfát-ADP transzfoszfőrilációjának sémája

IIADP
*

CP
créatine-
phospho-

kinase

* T* T

glucose■gure 35
-
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ó. Ábra, A hipoxibiotikus anyagcsereut lépései

glukóz glikogén

I fősz for Házhexokináq i// 

v G-l-F
ATP

foszto-glukomutáz

G-d-P
foszt о-glukoizomé ráz

F-d-P
foszto-fruktokinázATP

\

F-l,d-diP
i aldoláz

DAP,_ + GAP

trÍÓZ—fOSZfO“

izomeráz
glicerinaldehid-foszfo-

dehidrogenáz
NAD+ + И PO 

3 4\

l,3~diP-glicerát

foszt o-ctlicerokinázV
3-PG

' foszfo-cjliceromutáz

2-PG

enoláz

PÉP
piruvát-kinázADP

)

piruvát

lak tá t-dehidr ogenázNADH \2

laktát
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2.1*3. Anoxibiózis

Teljes anoxia alatt is megindul a glukóz foszfo- 

rilációja, de már a glukóz-6-P kialakulásánál elakad a folya

mat és a glukóz aminoglikánok (GAG) képződése felé térhet el 

[7. Ábra). A glukóz-^GAG átalakulás magas energiatertalmú ve - 

gyületek (ATP, UTP, Ac-CoA) felhasználásával történik, 

termelés terén tehát még a hipoxibiotikus anyagcsere útnál is 

inszufficiensebb (KROMPECHER, LÁSZLÓ I982).

energiá

éi gli.kolizis előbbiekben vázolt háromféle lehető

sége: az oxidativ, a hipoxibiotikus és az anaerob egymással pár

huzamosan is folyhat, de a különböző anyagcsereutak részvételé

nek aránya az energiatermelő folyamatokban - még ugyanazon szö

veten belül is - az aktuális szöveti parciális Оnyomástól füg

gően változhat. A fiziológiásán túlsúlyban lévő oxidativ gliko- 

lizis a zavartalan centrális gázcserén kívül a kapilláris rend

szer jó funkciójához, illetve az előbbi kettőnek és a szöveti 

oxigénigénynek az egyensúlyához kötött. Ha romlik a kapilláris 

keringés, a szöveti oxigénnyomás csökkenésének függvényében lép 

előtérbe a laktát felszaporodásával járó hipoxibiózis, vagy akár 

a GAG-ok képződéséhez vezető anyagcsereút. A 8* Ábra megmutatja, 

hogy milyen következményekkel jár a miokardiumra a hipoxibió - 

zist megindító szöveti parciális Оnyomás csökkenése.

Az iszkémiás miokardium néhány patobiológiai vonatkozása2.2.

Iszkémiás állapotban az energiatermelés zavara miatt 

csökken az ATP reszintézise és megindul az ADP és AMP fölszapo-
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7. Ábra. A GAG-ok bioszintézise

glukóz

ATP
\

G-ó-P

Glutamin
j

glukóz amin-l-P glükózamin-ó-P
\ \

: Ac-OA
'

UDP-glukózamin U-Ac-glukózamin-ó-P 

N-Ac-glukózamin-l-P
I UTP

—UDP-N-Ac-glukóz amin
\

UDP-да laktózamin ■

UDP-N-Ac-galaktózamin

____^ cfiszacharidák
^ polimerizációja + aktiv Sö2~ 

PAPS

-UDP -cjalák turonsav

UDP glukuronsav 

N AD 

UDP -glukóz
If

I UTP
glukóz-l-P 

glukóz-ó-P

jf ATP
glukóz
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porodása. Ez egyrészt növeli a hipoxibiotikus glikolizis inten

zitását és az ezzel járó laktat fölhalmozódást (L1PASTI, 1984); 

másrészt r fokozza а СК-Л1В aktivitását, aktiválva a KrP + ADP 

Kr + ATP energiatermelő folyamatot. Ez a folyamat azonban nem 

képes kiegyenlíteni a laktat elégetésének hiányából eredő nega

tiv energiaegyenleget (p. Ábra).

8. Ábra. A parciális О^ nyOmás csökkenésének következményei a 

miokradiumra

a miokardiális keringés károsodása
í;

P°2
i GAG termelődés

hipoxibiózis
indul 1aktát felhalmozódásATP

гeszín t éy i s O'
intracelluláris

^ 6,5Ри 7,4AAtP+ADP
felszaporodás

TPC Ca2* kötő 

kapacitása lV
CK-MB

aktiválódás \У

í, TPl. akt inhoz aktin-miozin
kapcsolat 

gátolt
kötött maradKrP+ADP—^Kr+ATP

a Ca mobilitás 

1lenőrizhete tienné 

válik 4Í/
az izomsejt 

kontrák ti li tásaj /
membránpeгтеa- 

bilitás szelek- 

\ J tivitása Ca-paradoxQn
kialakulása

V
enzim és mioglo- 

' \hin kiáramlás
[a sejtek Ca-nekvózisa
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g. ábra. A mitochondriumok alaki változása (duzzadás, stb.) 

hipoxibiotikus károsodásuk során.

v

A laktát felhalmozódása, az intracelluláris pH savanyú irányú 

^6,5) eltolódásán keresztül,a trop<~ ..ЫТРС) Ca2hkötő 

kapacitását a fiziológiás érték I5-20 %-ára csökkenti. Ezért a 

troponi)

(pH: 7,4

alegységek túlnyomó többsége aktinhoz kötött állapot

ban marad, tehát az aktin és miozin közötti fiziológiás kölcsön

hatás nem alakulhat ki. A laktát felhalmozódás egyik következ

ménye végeredményében tehát, a szívizom kontratilitásának csök

kenéséhez vezet (L0SSN1TZER és mtsai lg8g).

Az előbbiekkel párhuzamosan az extracelluláris lokalizá- 

ciójú Ca2h szarkoleimához való kötődése is megváltozik. A sziv- 

izomsej tek fiziológiás pH-ján a szarkolemma kettős lipidrétegén 

kívül elhelyezkedő glukokalix molekulák alacsony af finitású 

Ca2+kötő helyként viselkednek. Ide kötődik az intracelluláris



is

Ca2+egyik frakciója (lo. Ábra), (LOSSNITZER és mtsai I983).

Io. Ábra. A glukokalix molekulák, mint alacsony affinitású

Ca2+ kötő helyek szerepe a Ca2+ fiziológiás áramlá

sában .

Secteur vasculaire 
Ca++

Г Sectaírterelibe)

ТТЛr r
J [l ff fiitФ*cocaly*’

• »-•

,*v

'rC

A kettős lipidrétegnek és a hozzáilleszkedő glukokalix moleku

láknak nagy szerepe van a celluláris Ca-homeosztázis regulálá- 

sában, valamint a kettős lipidréteg "fluid-mozaik" jellegének 

fenntartásában és permeabilitásának biztosításában (LOSStUTZEK 

és mtsai 1984).
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ZZ. Ábra,A miociták membránjának molekuláris szintű szerkezete

■-
Ca++

S'

LJ
ó
ó- ion Ca++
ó

Az intracelluláris Ca2+ másik frakciója azokhoz a magas affi- 

nitású Ca2+ kötő helyekhez kapcsolódik, amiket a kettős lipid- 

réteg és a glukokalix molekulák kapcsolódási pontjaiban elhe - 

lyezkedő foszfolipid molekulák negativ töltésű oldalláncai rep

rezentálnak (I2. Ábra).
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12• Ábra. A Ca2+ beáramlása a miociták állományába és a kalci

um rezervoárokba a sejtmembránon keresztül

cá*Ca*AP
1

w — _____

sg сЧ^п
T r

;rCál
Ca++ T I++

* *-
HM+ФФФ-

Ф<МИ MHMIjj^rcorn^
■*•4 +фф-

»«»Him 2▲ strie-Z

Ezekről a magas affinitású helyekről a Ca2+ kimosódása ugyan 

nehezebben történik meg, ha azonban mégis megtörténik, a 

szarkolemnában olyati jellegzetes változások jönnek létre, amik 

hozzájárulhatnák a Ca-paradoxon jelenségének kialakulásához is

(l3. Ábra).

A sejtmembrán permeabilitásának fokozódása és szelektivitásé - 

nák csökkenése szorosan összefügg a Ca-nak a glukokalixból tör

ténő kimosódásával, illetve a glukokalix párhuzamos károsodásá

val. Jól tükrözi ezt a folyamatot a membránhoz kötött és a ci- 

toszólban lokalizálódó enzimek és a mioglobin release-je is 

(RAY lg8o, B0MF1M lg8l, BOMFIM és mtsai lg8l/b) .
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Iszkémia hatására fokozatosan elvész a sejtmembrán Ca-áramlást

-tartalmú oldatokreguláié képessége, ami elsősorban magas Ca 

perfúziójakor, a szivizomsejtek Ca-nekrózisához vezet.

(HEARSE és mtsai IpSl.j.

1.3« áÁbra. A Ca-paradoxon kialakulásának sémája: a se j tmembrán 

Ca-áteresztő képességének kóros fel fokozódása
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3. ANYAG ES MÓDSZEREK

3»l. A vizsgált betegek klinikai és műtéti adatai.

A dolgozatomban 26 iszkémiás szívbetegség miatt operált 

beteg adatait elemzem. A következő táblázatban ezen betegek a- 

lapvető klinikai és műtét technikai jellemzőit adom meg.

я» Táblázat. Iszkémiás szívbetegség miatt mütött betegeink 

adatainak összefoglalása

Betegek száma zó

Átlag életkor (tól-ig) 50 (40-64)

férfiNeme 24
nő 2

Beültetett bypassok száma (átl.) 

(tól-ig)
1,94

1-3

86.1-3Q,8Aortalefogás ideje 

(átlag - SD, min)

Т-34 • 3~52 * 3Reperfúzió ideje 

(átlag - SD, min)

I000-3000Kardioplégia 

(tól-ig, ml)

23-31Hipoterrnia
ltól-ig, C°)
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3*2» Különböző kardioprotektiv oldatok

Klinikánk szívsebész csoportja a Bretschneider féle 

kardioplégiás oldat módosított változatát (Moravcsik és mtsai, 

I982) használja a miokardium védelmére, A 4,Táblázatban né - 

hány kardioplégiás oldatot hasonlítok össze.

3*3* A kardioprotektiv oldatok alkalmazásának célja és

feltételei

A kardioplégiás oldat alkalmazásának célja kettős 

(BRETSCHNEIDER, lg8o).

- hogy a szivet a műtéti beavatkozás végrehajtására 

alkalmas állapotba hozza (aszisztólia, vérzés csők- 

keytóse stb,),

- hogy a sebészi (aorta arrest miatt globális) hipoxia 

következményeit kivédje.

E két cél megvalósításához a következő feltételeknek kelL tel

jesülniük a kardioplégiás időszak során:

1, alakuljon ki gyors aszisztólia, mert meg kell akadá

lyozni a szivizomkontrakció során felhasználódó ma

gas energiatartalmú vegyületek пет-produktiv elektro

mechanikai munkával történő bomlását (az aortalefo - 

gást követő hipermetabolikus fázis kivédése);

2, olyan fokú hipotermiát kell létrehozni, hogy a szív

izom energiaigénye optimálisan a legalacsonyabb 

szintre csökkenjen anélkül, hogy az élő szövetben 

hidegkárosodás alakuljon ki.



Táblázat, Néhány széleskörben használt kardioplégiás oldat összetételének 

összehasonlítása és értékelése
4•

Illinois Egyetem 

oldata

Bretschneider - féle St. ThomasÖsszetétel
nanol/l No.l.

oldat
HIS.-es 
N0.2. oldat

N 0.2« 
oldat

HIS. -es 
No.l. oldat

N0.3.
oldat

l5,° 1-4,4 U,0 

10,0 

ló,о 

16,0

Ringer oldatI2,0 15,0NaCl 
HaHCO 
KCl 3 

Mgcl2
CaCl2 

Frokain HCl
Mannit
Hisztidin
Hiszt. HCl
Triptofán
pH {20°C)

Osmolaritás 
(ipOsm/Kg/H О) 
mér t 2
számított

Ha = I47,9mmol/l
10,0
2,0

9,08,0 20,0
ló,0

2,2

Ca 4,5
4,08,0 К 4,0

cl = 15,0 "
KCl = 24,0
Gluk = 7,0 g/l
THAM = 0,8 ml/l

/Tromethamin)

1,2
1,07,4

30,0
180,0
18,0
2,0

239,0 20,0
180,0

1

te
*

I

2,0
7,2 pH=y,42 (250 C)5,5-7,0 7,85,5-7,2 7,4

2802Q0 3°5 3ОО mOsm: 375285
32О 3°2 33° 32О 3ОО 385

Hatásmehanizmus ЕС IC IC ЕС ЕС ЕС

opt.-nál alacsonyabboprtimálisnál alacsonyabb optimálisHa:Ca arány

komplex mechanizmus и közvetlen mechanizmusúSzöveti eauilibrá- 
ció az infúzió alatt?



4. Táblázat (folytatás)

összetétel 

nrnol/l
BretSchneider - féle Illinois EgyetemSt. Thomas

No. I.HIS.-es 
No.2.oldat oldat

N 0.2. 
oldat

HIS.-es 
No.I.oldat

N 0.3. 
oldat

Kimosódással 
szembeni re
zisztencia

optimális optimálisoptimálisnál kisebb

Átfogó ozmol. 
intervallum kicsi kicsi kicsikicsi nagynagy

Puf ferkapa- 
citás kicsikicsikicsi nagy nagynagy

Iszkémiás tole
rancia (kutyá - 
kan)

Кb. 180 min in situ?Kb. 2Ю min ex vivo? 1
M
01

I

HIS = Hisztidin
y"

/>
ЕС = Extracelluláris

IC « IntracellulárisY<- vy
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3» a membránok stabilizálódását kell elérni, ezért hogy 

- az energiaellátás szintjének csökkenése miatt kia

lakuló Na+ -K+ -pumpa müködészavara ne vezessen irre

verzibilissé váló ion-szint eltolódásokhoz (cellu- 

láris K+ vesztés és Na+ dusulás),

- az extracelluláris és intracelluláris terek pH el- 

tolódáSAjmiatt létrejövő membránkárosodás ne könnyít

se meg az esetleges Ca-nekrózis kialakulását.

4. hiperozmolalitást kell teremteni ahhoz, hogy elkerül

hessük az intracelluláris ödéma kialakulását. (Erre 

a célra a gyakorlatban glukózt vagy mannitolt hasz - 

nálnak.)

5. a savpufferolás célja, hogy kiegyenlítsük az anaerob 

metabolizmus okozta intracelluláris acidózist (tejsav- 

fölszaporodás), (ó. Ábra),

A vizsgált laboratóriumi paraméterek mérési módszerei3*4»

Az egyes feltételek megvalósulásának mértékét az alábbi 

laboratóriumi paraméterek változásán kívántuk lemérni:

3.4,1, AST (aszpartát aminotranszferáz, ЕС, 2.6.I.l.)

A meghatározást Boehringer (I2588I) kittel végez

tük az alábbi reakcióegyenlet szerint:

zx-oxoglutarát+L-aszparátr-^L-glutamát^oxálacetát 

{REITMAN, FRANKEL IQ57). Az Oxálacetát 2,4-dinit- 

rofenilhidrazinnal képzett hidrazonját 546 nm 

hullámhosszon fotometráltuk.
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CK (kreatin feiHÁz, ЕС 2.7.3.2.J 

Az össz-kreatin kináz aktivitást Boehringer 

(l87844, I26322) UV tesztjével (SZÁSZ és mtsai,

3.4.2.

I97Ó, GRUBER I978) végeztük az alábbiak alapján 

kreatinfoszfát+ADP —? kreatin+ATP 

glukóz+ATP glukóz-ó-foszfát+ADP

glukóz-6-foszfát+NADP*—^ glukonát-6-fősz fát+NADPH+H+ 

A NADP+ NADPH átalakulás t 365 nm-en mértük.

3.4.3. CK-МБ (kreatin kináz szivspecifikus izoenzim.

ЕС 2.7*4.2,)

A kreatin kináz izoenzimeket Sephadex A-50 ioncsré- 

lőn adsz őrbe áltattuk, majd lépésenként eluáltuk. 

Végül a CK-МВ frakciót UV fényben (365 nm) mértük. 

(Boehringer I892I9, MERCER I974).

3.4.4. LDH (Iaktát dehidrogenáz, ЕС I.I.I.27.Ó

Boehringer (I24907) UV tesztet (пт: 349) használ-

laktát+NAD+ elven alapulótunk a piruvát+NADH+H+ 

méréshez (BUHL és mtsai 1978).

3.4.5. cx-HBDH (hidroxibutirát-dehidrogenáz, ЕС 1.1.1.27»)

Meghatározását a következők szerint végeztük:

ck-oxobutirát+NADH4H+—*>o<-hidroxibutirát+NAD+ 

és az LDH aktivitásának mérésével megegyezően 340 nm

en fotometráltuk. (LEDERER, GERSTBREIN, I975).
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3.4‘6» Mioglobin

A mioglobin release meghatározása Theil (lgó8) 

módosított módszerével történt. A mioglobint Sepha- 

dex G-50 oszlopon elválasztjuk a hemoglobintól. 

Majd az eluátumot spektrofotometráljuk (2=630 nm 

közös csúcs, 2 =583 és 2=543 им mioglobin csúcs; 

^=576 és ^=540 nm hemoglobin csúcs), NaNO ^-tel 

történt oxidálás után az abszorpciós maximumok 

megváltoznak:

A =630 és 2=305 nm mioglobin csúcs; 2=630 és

2=540-550 nm hemoglobin csúcs).

Na S О -tál való redukció után az eredeti abszorp- 224
ciós maximumokat kapjuk vissza, rendszerint ala - 

csonyább platóval.

3,4.7. Laktát

Meghatározása megfelelt a 4. pontban leírtaknak, 

ha az LDH-t fölöslegben adva a rendszerhez végez

tük a mérést (NOLL, Z974), és az LDH aktivitásár 

nak mérésével megegyezően 340 nm-on fotometráltuk.

3.4.8. GAG (glukózaminoalikánok)

Először proteolitikus emésztést végeztünk (pH=7,8- 

37-40°C). Majd kloroform-butanol-TCA 

elegyével kiráztuk a maradék proteineket és a kis 

molekulatömegü fragmentumokat. A GAG-ot kicsaptuk 

cetil-piridiumkloriddal (CPC). (SCOTT, I970). Ezu

tán a GAG-CPC komplexet szétválasztottuk, a CPC-t

8,0), hőm.
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el távoli tot tűk a rendszerből• A GAG-ot а СРСчпеп- 

tes oldatból etanollal kicsaptuk, majd Sephadex 

G-200 oszlopon gélszürtük (TANIGUCHI, 1970), Az e- 

luátumokat nefelomé trióval mértük.

Az enzimaktivitásokat U/l-ban adtuk meg, amikor l U enzim 

l/Umol szubsztrát átalakulását katalizálja 250 C-on l perc a - 

latt, A mioglobint ng/ml-ben, a laktátotmmol/l-ben, a GAG-ot 

a hexozamintartalom mg%-ában fejeztük ki.

3.5. Alkalmazott módszerünk indoklása.

Itt kell elmondani, hogy a nagyon fontosnak látszó he- 

matokrit meghatározása miért nem szerepel az előbb felsorolt 

paraméterek között? A korai posztoperativ időszakban, 

műtétet követő első 24 órában a nyitott szívműtéten átesett be

tegek az Intenzív Osztályon többsikú egyensúlyfenntartó terápi

ában részesülnek (JAKAB és mtsai lgy8): 

vérpótlás (transzfúzió) 

volumenpótlás (infúzió)

ioneltérés korrekció (K+-tartalmú oldatok vagy vizhajtók)

szubsztrütok (pl, glukóz) pótlása

energiahordozók (pl, ATP) pótlása

ozmoreguláció (dextrántartalmú oldatok)

vérnyomás szabályozása (katekólaminok, nátriumnitrát

tartalmú gyógyszerek, stb,)

azaz a

Nyilvánvaló, hogy ha ebből a komplex kezelésből csak a vérpót- 

lásra irányuló tevékenységet emeljük ki és, ha csak az optimális 

keretek között, mesterségesen reguláit hematokrit értékhez pró

báljuk viszonyítani a szérumban mérhető enzimaktivitás változá

sokat, de nem vesszük figyelembe a többi, hematokrit értéket
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befolyásoló, illetve enzimaktivitást moduláló tényezők (pl,: a 

Ca++ koncentráció emelkedése, a PH változása megváltoztathatja 

egyes enzimek aktivitását, továbbá gyógyszerek, pl, а {Ъ recep

torblokkolók és Ca-antagonisták a membrán permeabilitás megvál

toztatásával okozhatnak enzim release-t), akkor is torzított ké

pet kapunk a vizsgált értékeket illetően.

VIZSGALATI EREDMÉNYEIM ISMERTETÉSE,4 •

Az 5, Táblázatban megadjuk a különböző vérvételi időpon

tokban mért enzimáktivitások, illetve a kémiai jellemzők átlag

értékeit (x), a standard deviációját (-SD) és a variációs koef

ficiensét (Vk %), A nyitott szívműtéten átesett betegek a műtétet 

követően általában 3 napot töltöttek az Intenzív Osztályon gyó

gyulásuk zavartalan lefolyása érdekében. Szükségesnek láttuk, 

hogy az általunk vizsgált 26 beteg közül kiemeljük azokat, akik 

3 napot túlhaladóan is intenzív ellátást igényeltek, azaz vala

milyen, a gyógyulást zavaró, késleltető körülmény lépett fel 

lo ilyen beteget találtunk, 

betegnek az adataiból számolt és ábrázolt összefüggéseket külön 

kezeltük és összehasonlítottuk azokéval, akik fölépülése zavar

talan volt, A ó. Táblázatban ennek a lo betegnek az adatait 

rögzítettük. Következő, 7. Táblázatunk annak a ló betegnek az 

adatait tartalmazza, akik 3 nap után kikerültek az Intenzív Osz

tályról, A 8, Táblázatban különböző paraméterek Student "t” ér

tékeit és szignifikancia szintjeit közöljük, A továbbiakban pe

dig a táblázatokban feltüntetett értékek alapján megrajzolható 

aktivitás-idő görbéket mutatjuk be.

A továbbiakban ennek a lonáluk,



Vérvételi
időpontok Meghatározott paraméterek

(\-HBDH Miogl. 
U/1 ид/m1

Lafct. 
iwtiol/l

CK СК-1ЛВ L DM
U/l U/l U/l U/l
AST GAC^

13.6 
2,27

16.7

b,2

2g,6

179,6
47,8
26,6

1-33,8
52,0
38,9

l .posztop. 
nap

46,2
33,°
38,4

259,2 23,8
8,4

35,3

309,3
99,°
32,0

?x
9<$,7
37,3

+ SD 4,5
Vk%

I2,7 3I8,0
87,0 
27,4

194,8 
52,9 
27,2

1-7,5 
12,0 
68,6

ll4,1
57,3 
5°, 2

176,6 
I43,0 

1,0

10,6

56,6

2.pOSZtOp.
nap

335,9
67,0
19,9

x
6,06,3+ SD

Vk% 49,68

13,7 
1 °,4 
75,9

2I5, l 
52,5 
24,4

106,2 
5°, 9
47,9

8,4 340,6
4,2 9°,9

50,0 26,7

308,4 
92,8 
3°, 1

8,03.posztop. 
nap

73,7
35,3
47,9

x
+ SD
Vk%

5,5
68,8

1

1°, 5 
U,4 

108,6

6,6 34l,2 
97,7 
28,6

220,2 
60,0 
27,2

262,9
88,1
33,5

62,5 5,8 Ui4.posztop. 
nap

94,5 
38,0 
4°, 2

x
3l 6,0+ SD 4,4

Vk% 50 1° 3,4 166,6

61,9 6,2
4,0

60,0
°4,3
29,0

5. posztop. 
nap

83.6 
18,1
21.7

9,3273,9
95,5
34,9

í 242,4
62.8
25.9

7,9x
2I 3,6+ SD 5,4

58,1:ím 35 64,545,6

5. Táblázat. A különböző időpontokban vett minták aktivitás, illetve koncentráció 

átlagai (x), + SD és Vk% értékei

x
Hexozamin mg %-ban kifejezve.
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Vérvételi
időpontok

Meghatározott paraméterek

LDH (X-HBDH Miogl. L akt. GACX
U/l ng/ml tnmol/l

С К CK-ÍABAST
U/lU/lU/61 U/l

T-75 1-4,3
2,7

18,9

1140,7 
57,4 
40,8

1.posztop. 
nap

296,8 
lol, l 
34, l

2,3
9,6:? ü 3,4

1,9
4,7

91.3
37.3

23,9
9,2

38,5

24+ * 
-SD 59

14,6Vk% 36,033,7

16,4
lo,5
64,0

11.4 
5,o

81.4

189,1
52,2
27,6

Ul,3
44.5
31.5

3°4,8
82,5
27, l

335,6
73,o
zl,8

2.posztop, 
nap

9,499.3
43.3 
43,6

+x - SD 5,8
61,7Vk%

6,6 H,2
7, l 

63,4

321,8
87,8
27,3

U,9
08,3
34,7

6,7
2,6

206,9
53,o
25,6

3.posztop. 
nap

92,3 159,4
26,1 2I

+x
-SD 3,9 

59, lvk% 38,82343,9
i

1,9 2, l 
0,9 

44,3

l8o,7 188,3
68, l 
37,7

36,7
2l,4
58,3

4.posztop. 79,0 244,0
84,1
34,5

3,7
1,5-SD

Ooo, í 
5,3

3,6 U!29,3
15,6Vk% 4,6 40,5 i

7. Táblázat. 3 nap után az Intenzív Osztályról szövődménymentes távozó" betegek 

aktivitás és koncentráció átlagai, standard deviációi [-SD) és 

variációs koefficiensei (Vk%)

Xrlexozamin mg %-ban kifejezvex



Különböző paraméterek Student "t" értékei és szignifikancia szintjeiIdőpontok

Miogl. L akt*<x-HBDH GAGСК-4ЛБ LDHCKAST

1,32
P>o,l

0,81 

p >o,l
o, óó 

p>o,l
l.posztop, 

nap
0,58 

P >o,l
0.^85

P>o, 1
o,53 
P >0, l

o,97 
P> o,l

0,02 

p> o, l

l ,1 2
p >0,1

1,47 

P> o,l
1,2
P> 0, l

1,54 

p >o,t
0,62

p > 0,1 P> 0,1
0,88
p>o,l

2,posztop, 
nap

o,55 
p ? o,l

0,03

1,2Ó
p >0,1

1,36 

P >0,1
1,06

p<o,05 p > 0,1
o, Zp1,44 

p >o,l
2, 2Ó 0,80

P > o,l p>o, 1
2,28 

p•< 0,05

3 »posztop, 
nap

1
A 1o kiemelt és a ló szövődménymentes gyógyuló beteg "t"-próbajának 

adatai
8, Táblázat. Oj

-b.

1
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5. EREDMÉNYEIM ÉRTÉKELÉSE

Kerestük azokat, az általunk vizsgálható és az anyagcse

re változások szempontjából is kulcsfontosságú reakciópontokat, 

amik a betegek klinikai állapotának alakulásával összhangba 

hozhatók (SCHMIDT, SCHMIDT I976, TIETZ I976, FAULKNER, MEITES 

I982.). Lehetőségeink (tehnikai felszereltség, anyagi források, 

stb.) biztosították az ”Anyag és módszerek" címszó alatt ismer

tetett vizsgáló élj árások konzekvens alkalmazását. Nyitott szív»
szív

műtéten átesett iszkémiás betegeink jellemző aktivitás-idő 

(koncentráció-idő) görbéit a 14,-25, Ábrák mutatják.

5,1, Az AST aktivitás változásának értelmezése

Első a sorban az AST, mely monoton csökkenő lefutású. 

Még akut miokardiális infarktus (AMI) után 3-6 napon belül nor

malizálódik, addig koronária bypass beültetésekor ez a folya

mat 8-10 napra nyúlik meg. Az AST a szívizomban a sejtmembrán 

alatt, illetve a citoszolba szuszpendáltan helyezkedik el. Az 

AST korán reagál aktivitásnövekedéssel az izomsejtek hipoxiás 

károsodására. Az aktivitás növekedés a szisztémás keringésben 

is mérhető (WILLEMS és mtsai I982, BENDZ és mtsai I98O).

Már kis fokú sejtsérülésnél is, a sejtmembrán permeabilitásánák 

növekedése miatt már korán az extracelluláris térbe jut egyéb,

o< -HEDH) együt t.citoplazmatikus lokalizációjú enzimekkel (CK,

Ezeknek az enzimeknek a plazmában való megjelenése független

molekulatömegüktől, mert pl, a kb, lOO OOO molekulátömegü CK, 

AST és (X-HBDH ugyanabban az időben mutatható ki, mint a 

2I OOO molekulát ömegü miokináz (STONE és mtsai I975K
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5.2. Az ossz CK aktivitásváltozásának az értelmezése

Az ossz CK lefutása is ereszkedő jellegű, de meredek

sége nagyobb, mint az AST-é. Ez két dolognak tulaj donit hat 6,

- egyrészt a CK fél életideje valamivel rövidebb,mint

az AST-é (?i/3 AST= l7 + 5 óra, CK= I5 + 5 óra),

- másrészt a CK az aktiv centrumában levő SH csoport 

könnyű oxidálhat ósága miatt nagyon labilis (BOMFlM 

lg80, BENDZ és mtsai lg80).

összevetve kinetikáját az AMI-bon tapasztalttal eltérés vehe

tő észre, mert a vázizomból eredő perioperativ CK és CK-A1B 

release komplikáló faktorként jelentkezik. Tehát műtét után 

lassabban tér vissza az ossz CK a normál tartományba (LAARSE 

197g). Megjegyezzük, hogy egy 72,5 kg testsulyú embernél 36,8 

U/l CK aktivitás növekedés I g szívizom elhalására utal 

(SYLVEN, BENDZ I978).

A szivspeci-fikus CK-МВ aktivitás változásainak értel-5*3•

mezése

Hasonló jellegű a CK-МВ görbéje is. A CK-МВ érzékeny 

indikátora az AMl-nak, és 

mának (pl. műtét, BENDZ, STRÖM lg8l). Ennek oka, hogy nagyon 

magas koncentrációban van jelen a szívizomban. A CK-МВ fél é- 

letideje 5O + 5 óra (SCHMIDT, SCHMIDT I976, HASCHEN lg8l^ in

farktus után 24-36 órával már nem mutatható ki a plazmában.

Meg kell említeni, hogy azoknál, akik szívműtéten estek át, a 

műtét utáni CK-МВ emelkedés sokkal kevésbé speficikus az AMI 

jelzésére, miután a szivén a műtét okozta mehanikus trauma is

a miokardiumot ért mehanikus trau-
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nagymennyiségű CK-í,iB kiáramlást eredményez (OLDHAM és mtsai 

1-973* DELVA és mtsai I978, CHAPELLE és mtsai I982), A szívmű

tétet követő hirtelen СК-Л1В csökkenés, vagy hiány az infark - 

tust erősen megkérdőjelezi,

5.4. Az LDJí aktivitásváltozásának értelmezése

Az előző 3 enzimhez viszonyítva egészen más karakterisz

tikájú az LDH (I7. Ábra), A 3. posztoperativ napig emelkedik, 

majd stagnál, A szövetekben, igy a szívizomban is sokkal nagyobb 

koncentrációban fordul elő, mint a plazmában, Citoszolhoz kö - 

tött, Szöveti sérülés esetén hirtelen emelkedik a koncentráció

ja a plazmában, mert a sejtplazmából könnyen kijut, Hogy miért 

emelkedik maximumára lassabban, mint egyéb citoszolhoz kötött 

enzimek, ennek az enzimmolekula mobilitásával kapcsolatos okai 

vannak (BOMFltA és mtsai lp8l/a, lp8l/bj. Magasfél életideje kö

vetkeztében lassan, kb. 7-I5 nap alatt eliminálódik,

. Az ty-HBDH aktivitásváltozásának értelmezése5*5
Az LDH szivspecifikus izoenzimje, az <x-HBDH sejten belü

li elhelyezkedése kettős, a sejtmag hártyaállományában és a mi- 

tokondriumokban egyaránt előfordul * Ez utóbbi, a mitokondriális 

lokalizáció az egyik magyarázata annak, hogy plazmatikus ak

tivitásának maximumát viszonylag lassan éri el, A mitokondriá

lis cK-HBDH magas értéke a mitokondriumok sejten belüli alapvető 

fontosságú funkciója miatt, szinte mindig irreverzibilis sejt

pusztulást, nekrózist jelent (LAARSE és mtsai I979), AMI esetén 

az cx.-HBDH clearence-értéke о,ols óra~^, ami nagyjából meg -
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felel a szívműtétek során is tapasztalt II3 - óo óra fél élet

időnek (18. ábra).

5.6. A laktát koncentrációváltozásának értelmezése

A laktát koncentrációnak a posztoperativ időszak alatt 

észlelt monoton csökkenése azt jelenti, hogy a hipoxibiotikus 

anyagcsere út egyre inkább háttérbe szorul (LAARSE és mtsai 

IQ84), azaz a sikeres műtéti megoldás miatt már elegendő oxigévi 

jut a szivizomsejtekhez {lg. Ábra) és a helyreállított kerin - 

gésü izomtömegben a glukóz aerob lebontása kerül ismét előtérbe.

5.7. A mioqlobin koncentrációváltozásának értelmezése

A mioglobint, mint a miokardium sejtmembrán sérülésének 

érzékeny indikátorát véve figyelembe (DAVIS 1д8г, SYLVEN és 

mtsai Z9S3J szintén csökkenő tendencia rajzolódik elénk (2O, Áb

ra). Összevetve az AMl-kor észleltekkel: mig az irodalmi adatok 

szerint, AMl-nál a roham indulása után már 36,2 - 20,g órával a 

normál értékre esik vissza a mioglobin koncentráció, addig a mi 

eseteinkben ez a folyamat elnyujtottabbnak bizonyult.

5.8. A GAC-ok koncentrációváltozásának értelmezése

A GAG-ok, mint az anoxiás reákcióút termékei a plazmában 

lassan, a második posztoperativ napra érik el maximális 

centrációjukat (2I. ábra), majdpedig hirtelen a normál értékre 

csökkennek.

kon

Az "elhúzódóan" /А/ és a "szövődményesen'' /В/ gyógyuló5*9 •
betegeink vizsgálati adatainak összehasonlítása

Az "Anyag és módszerek" című fejezetben említettük, 

hogy betegeinket két csoportba soroltuk attól függően, hogy 

gyógyulásuk komplikációmentes volt-e, vagy sem. Ez azt jelenti,
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hogy az egyik csoport tartalmazza azokat, akik 3 napon túl is 

az Intenzív Osztályon tartózkodtak (A), a másik csoport (B) 

pedig azokat, akik 3 nap után már nem igényeltek intenzív el

látást. E két csoport aktivitás-idő, illetve koncentráció-idő 

függvényeit a I4.-2I. Ábrák mutatják be.

Összehasonlítást végeztünk az általunk vizsgált 8 biokémiai 

jellemző tekintetében. Kiváncsiak voltunk arra, hogy az akti

vitás-idő (koncentráció-idő) görbék lefutásában van-e szigni

fikáns különbség.

Az "A" csoportnál azAST-t tekintve előbb emelkedés, majd 

csökkenés látható szemben a ”В" csoport végig csökkenő jellegé

vel. Elvégezve a "t"-próbát a két csoport között szignifikáns 

különbség található a 3. postoperativ napon. Az ossz CK esetén 

nincs lényeges eltérés a két csoport között, bár az "A“ cso

portnál végig magasabb értékek adódnak.

CK-МВ viszonylatában a 4. postoperativ nap után történik 

változás: az "A” csoportnál emelkedés figyelhető meg, ami u- 

gyan nem jelentős, de ha figyelembe vesszük az ossz CK csökke

nését ezen a szakaszon, akkor az említett mérsékelt emelkedés 

is fokozott jelentőséggel bír. Bár statisztikailag ez a növe

kedés nem szignifikáns, mégis miokardiális sejtpusztulás kia

lakulására utalhat.

Az LDH-t véve alapul a kontroll csoportnál (В) a 4. na

pon jelentős aktivitás csökkenés következik be. Ezzel szemben 

az "A" csoportnál lassú emelkedést látunk, ami a gyakorlati 

tapasztalatok szerint rendszerint komplikációt jelent. (Mivel 

az LDH-nak 5 izoenzimje lehetséges, amelyek a különféle szer

vekben különböző koncentrációban találhatók, nem mondható meg
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egyértelműen, hogy az észlelt emelkedés melyik szerv károsodá

sára utal,) De miután az c*-HBDH aktivitási görbéje hasonló 

lefutású, mint az LDH és - tudjuk, hogy az cK-HBDH az LDH 

szivspecifikus izoenzimje, a fent említett bizonytalanság el

oszlatható} az LDH és az c*-HBDH párhuzamos aktivitás fokozó

dása nagy valószínűséggel a szivizomsejtek károsodására utal.

A laktát, a mioglobin és a GAC viszonylatában csoport

jaink között nincs említ ésremél tó különbség, bár az "A" csoport 

görbéi mindhárom esetben a "B" csoportéi fölött futnak (lg, - 

21. Ábrák,)•

5.10. Vizsgálati adataink csoportosítása két mütéttehnikai

adat alapján

A betegek postoperativ klinikai állapotának változá

sát, mint függő változót, két mütéttehnikai adattal próbáltuk 

kapcsólatbáhozni:

1, / az aoortale fogás időtar tárnával (RAZA és mtsai IQ84),

2. / az alkalmazott kardioplégiás oldat mennyiségével

(REFSUM és mtsai 1д8з»),

Megjegyezzük, hogy e két tényező egymással bizonyos mütéttehni

kai okok miatt viszonylag szoros, párhuzamos összefüggést mu

tat (LENGYEL, SZABÓ IQ84.). 4 paraméteren, az AST, СК-Л1В, lak- 

tát és mioglobin változásán keresztül mutatjuk be tapasztalata-

Ábrák,). Az aortalefogás időtartamát tekintve.inkát (22.-25. 

betegeinket 3 csoportba osztottuk:
5.I0.I. Az aortalefoaás időtartamának hatása 

l. az aortalefogás időtartama 60 perc alatt
ÓI-I2O perc között 

I20 perc fölött
2.

3«
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Vizsgáltuk, hogy a hosszabb aortalefogás okozta globális sebé
szi hipoxia nagyobb anyagkiáramlást okoz-e (WITTEVEEN és mtsai 

I975)* Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy igen. Különösen 

jól igazolódik ez a tény, ha a lak tát és a mioglobin plazma

tükrét nézzük. A 12.0 percnél hosszabb aortalefogás a laktátnál 

háromszor, a mioglobinnál kétszer magasabb anyag release-t o- 

Ábrák.) a 60 perc alatti csoporthoz képest. Ez 

a nagy differencia jól szemlélteti, hogy a hosszú aortalefogás 

alatt a szívizom oxigénnel való ellátottsága gyenge és azt je

lenti, hogy a szívizom kifejezett hipoxiás károsodást szenved»

koz ( 24.-25.

5*10,2. Az alkalmazott kardioprotektiv oldat mennyisé

gének hatása,

Az alkalmazott kardioplégiás oldat mennyisége 

szerint az alűbbi felosztásokat végeztük: 

l, lOOO ml 

2OOO ml 

3OOO ml

Felvetődött, hogy a nagyobb térfogatban fölhasznált protektiv 

oldatok esetén higulás miatt alacsonyabb koncentrációkkal kell 

számolnunk. Várakozásunkkal ellentétben a legmagasabb értéket 

éppen a legnagyobb mennyiségben alkalmazott kardioplégiás 

csoportnál kaptuk, akár GEBHARDT és mtsai (I984). Ennek oka 

az, hogy bár valóban háromszor nagyobb térfogatú kardioplégiás 

oldatot használtak, de a műtéti idő is kb. háromszorosára nőtt 

tehát arányosan több anyag kiáramlása történhetett meg. A 

22.-25. Ábráink szerint látható, hogy minél nagyobb az al

kalmazott kardioplégiás oldat térfogata, annál nagyobb az a- 

nyagkiáramlás: pl. a laktát és a mioglobin esetén 2OOO ml-nél 

kb. kétszeres, 3OOO ml-nél háromszoros.

2.

3•
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Az általunk elemzett

aortalefogási idő 

0-60 perc 

0I-I2O perc 

I2O perc fölött

kardioplégiás oldat volumene 

1000 ml 

2OOO ml 

3000 ml

Ábrák).értékpárok között megfeleltetést találtunk ( 22.-25•



43

6. ÖSSZEFOGLALÁS

Munkámban 26 aortokoronáriás bypass műtéten átesett be

teg perioperativ adatait gyüj töttem össze. A feldogozott ada

tok tartalmazzák a műtét típusát, technikai adatait (az aorta

lefogás időtartamát, kardioplégiás oldat alkalmazását, stb.), 

valamint a korai posztoperativ időszakban vett vérmintákból 

meghatározott szívspecifikus enzimek aktivitási értékeit és e- 

gyéb jellemzőnek Ítélt kémiai paramétereket.

Az igy összegyűjtött adathalmazt különböző klinikai szempon

tok szerint rendeztem és statisztikai számításokkal értékeltem. 

A kis esetszám és a klinikai dokumentáció hiányossága, mint 

kényszerítő körülmény, korlátáit nem lephettem túl, ennek elle

nére is néhány alapvető megállapít ás körvonalazható munkám nyo

mán:

6.1, Koronária bypass műtét után az enzim aktivitás válto

zások lefutása az idő függvényében másképp alakul, mint AMI 

Az irodalmi adatokból ismert posztinfarktusos enzim 

aktivitás változásokkal szemben a globális sebészi iszkémia 

és a műtéti trauma együttes hatására érthető módon más az ál

talunk vizsgált esetekben a szívspecifikus enzimek kinetikája.

esetén.

6.2. Az átlagértékek alapján végzett grafikus ábrázolások 

kétségtelenül szemléltetik az l. pontban említett változó 

tendenciákat, azonban statisztikai szempontból szianifikanciát 

igazolni csak az i /AST és a CK-AiB esetén volt lehetséges*

6.3. Betegeinket szövődménymentesen gyógyuló és komplikáci

óval nehezített 2 alcsoportra bontva a korai yosztoyerativ i- 

dőszakban az AST. CK—MB, LDH. ск-HBDH és a laktát aktivitás.
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illetve koncentráció változásaiban olyan jellegzetes tendencia-

amik a komplikációkkal terhelt cso

port esetén már a műtét utáni 2. napon (AST), ill, a 3, naptól 

kezdve (többi felsorolt paraméter) jól értékelhetők.

változásokat észleltünk,

0,4, Keresve az összefüggéseket két müt ét technikai adat: 

az aortalefogás időtartama és az alkalmazott kardioplégiás ol

dat mennyisége, ill, az általunk vizsgált paraméterek között 

megállapítható, hogy szoros megfeleltetést találtunk az aorta- 

lefoaási idő és a kardiovléaiás oldat volumene között, továbbá

egy egyenes arányú összefüggés volt észlelhető egyéb műtét tech

nikai adatok értékeinek növekedése és a laboratóriumi paramé

terek emelkedése között.

A munkám értékelhetőségét korlátozó tényezők kiküszöbölése el

sősorban a vizsgálati esetszám növelésével érhető el, A továb

biakban éppen ezért szeretném folytatni az aorto koronáriás 

bypass műtéten átesett betegek klinikai és laboratóriumi para

métereinek feldolgozását. Иду tűnik, hogy egy céltudatosabb e- 

gyüttmüködés a beteget közvetlenül figyelő klinikusok és a la

boratóriumban dolgozók között, legalább ugyanilyen fontos fel

tétele az ilyen jellegű munkák sikerének. Ennek az együttműkö

désnek a megvalósítását tekintem további vizsgálataim sikere 

szempontjából igen fontosnak.
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14. abru a /. aJT aktivitás változást az idő függvény eoen

I

tuA] ;

o 0se-.ee beteg /п=2б/ I

140 -
• 10 napon túl int.0.-on 

lévő beteg /п=10/
□ e^ovődménymentes bete*-, 

/п=16/
120 -

100 _
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15. ábra л.. £CK aictiviváa változása az idő függvényében

ECK
[u/l]
Зои о összes beteg /п^2б/

• 10 napon túl Int.0.-on 
lévő beteg /п-lü/

□ szövődmény mentes beteg 
/n=16/

250

20
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100 “

TT TT
[óra]96 120 t7224 40
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16. ábra CK-МВ aktivitás változása az idő függvényében

CK-MB
M

q összes beteg /п=2б/2.)

• 10 napon túl Int.0.-on
lévő beteg /п^Ю/

D szövődmény mentes beteg 
/п=1б/

21 "
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15

U
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LDH aktivitás változása az idő függvényében17. ábra л 4..

í
t

?

tösszes beteg /п=2б/
Г.

LDH Ü10 napon túl Int.O.-on 
lévő beteg /п-10/
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ábra Az ec-r!bDH aktivitás változása a, lóő függvényében16.

ot-HBDK

-
I
О240

o összes beteg /п=26/ I
230

• 10 napon túl Int.0.-on 
lévő beteg /п=10/

□ szövődmény mentes 
beteg /п=1б/

220
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19. ábra A laktat koncentráció változása a. idő függvényében

laktat О összes beteg /п=2б/
[mmol/j] • 10 napon túl Int.0.-on

lévő beteg /п=10/

14 П szövődmény mentes beteg 
/п=1б/

I
Оч12
I
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8

6
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Tт т т т
96 t [óra]24 72 12048
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21.ábra a GaG Koncentráció változása idő függvényében
í
í;O ö3a>.es beteg /n-2ó/ i

GáG I
[mg%] • 10 napon túl int.Q.-on

lévő beteg /п=10/ I
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□ szövődmény menteb beteg 
/n=16/ib
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22. ábra Az AST aktivitás változása az idő függvényében különbö. 6 

aortalefogási idők és kardioplégiás oldatok esetén

60 alatt 

1000 ml

6ü’-12o’

2000 ml

AST
[u/l]

180 »
120 fölött

1Ó0
3000 ml

140

120

100 -

80

60

T T T T T

t [óraj9624 48 72 120

aortaiefogás szerinti caoportositás 

karaioplégia szerinti csoportositós
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23. ábra CK-МВ aktivitás változása az idő függvényében 

különböző uortulefogáai idők és k&rdioplégiás 

oldatok esetén

s/ CK-MB
[u/l] о 60 alatt 

• 1000 ml
26 -

□ 6о’-12о’

■ 2000 ml

Щ26 -

24 \

4 *
' \v22 A 120 fölött 

A 3000 al, ''
\ \'

20 \

1Ь \\

»YA16 -
Л л

14 v \
\ \

12 " \ \ ч
\ \

10
- Ob N.8 v\

b “

4

T TTTT
t [óraj96 12046 7224

aortalefogás szerinti caoportositáa

kardioplégia szerinti csoportositás
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24. ábra A laktat koncentráció változása ez idő függvényében
különböző aortalefogási idők és kardioplégiáa oldatok
esetén

laktát 

[mmoi/l]

f

6ü alatt 

10ÜÜ ml
О

20 “ □ 60 -120 

2000 mlltí

120 * fölöttДlo
A 3000 ml14

12

10

6

6

4

TT T

t [ óra]

aortalefogás szerinti сзорогtositás 

kardioplégia szerinti csoportosítás

9624 7246



68

25. ábra a mioglobin koncentráció változása az idő függvényében 

Különdö ő aortalefogási idők és kardiopiégiá~ 

oldatok esetén

)

60 * alatt
tnxogl.

1000 ml[ng/ml]

60*-120’ 
2000 mi430

120’ fölött 

3000 ml400

330

300

230

200

TT T
t [óra]367224 4ö

aortalefogás szerinti csoporto3Ítás

karclioplögia szerinti csoportositás


