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Rövidítések 

BIS Bispectral scale 

BMI Body mass index 

Ch Charrier 

CPAP Continous positive airway pressure 

DLCO 
Diffusion capacitity of the lung for carbon- monoxide 

DO2 Delivered oxygen 

ERAS Enhanced recovery after surgery 

EtCO2 End tidal carbon dioxide 

FEV1 
Forced expiratory volume in one second 

FiO2 
Fraction of inspired oxygen 

HFNC High flow nasal cannula 

IPPV Intermittent positive-pressure ventilation 

LMA Laryngeal mask airway 
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Mean arterial pressure 

NITS Non intubated thracoscopic surgery 

OLV One lung ventilation, egytüdős lélegeztetés 

PaO2 
Partial pressure of oxygen 

PEEP 
Positive end-expiratory pressure 

POCD 
Postoperative cognitive dysfunction 

SPI 
Surgical pleth index 

SVI 
Spontaneous ventilation combined with double lumen tube intubation 

SVR Systemic vascular resistance 

TCI Target controlled infusion 

TOF Train of four 

VAS Visual analogue scale 

VATS Video assisted thoracoscopy 

VO2 max Maximal oxygen consumption 
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Bevezetés 
A magas kockázatú sebészeti beavatkozások emelkedett mortalitási és morbiditási 

kockázatot jelentenek, különösen az idős vagy súlyos társbetegségekkel küzdő betegek 

számára. Egy 2008-as becslés alapján évente nagyjából 234 millió, 2016-ban már 310 

millió sebészeti beavatkozás történt világszerte, továbbá a betegek átlagéletkora, a 

műtétek komplexitása és ezáltal a kockázata is folyamatosan emelkedik.  

Az anesztéziához kapcsolódó mortalitás és morbiditás összességében jelentősen 

csökkent az előző évezred utolsó évtizedeiben, a perioperatív mortalitás műtéttípustól 

és régiótól függően 3 és 17% közé tehető. Egy 2011-ben, 28 európai országban végzett 

7 napos felmérés eredménye szerint, a nagy sebészeti beavatkozásokhoz társuló 

mortalitás 4%. Másik két vizsgálat megállapította, hogy a magas kockázatú sebészeti 

betegek az összes beavatkozás körülbelül 12,5%-át képviselik, ugyanakkor az 

összmortalitás mintegy 80%-a ebből a betegcsoportból kerül ki. 

Az elmúlt évtizedekben a „minimál-invazív” vagy „kevésbé-invazív” perioperatív 

ellátási stratégia, a körszerű perioperatív medicina érdeklődésének középpontjába 

került. Lényege, a preoperatív előkészítés, a minimál-invazív intraoperatív sebészi és 

aneszteziológiai technikák és a posztoperatív ellátási stratégia összehangolt 

alkalmazása, mely a nemzetközi irodalomban mint „Enhanced Recovery After Surgery” 

(ERAS) jelent meg és vált fogalommá Fontos lépés volt gyakorlatunkban a 

multimodális, individualizált monitorozási koncepció bevezetése, melyet fokozott 

kockázatú beavatkozások esetén, és/vagy a magas kockázatú betegek ellátása során 

alkalmazunk, és amely koncepció szervesen illeszkedik az ERAS által javasolt kezelési 

ajánlásokhoz. 

A mellkassebészeti beavatkozások önmagukban magas kockázatú beavatkozásnak 

minősülnek, amit a betegek nagy részénél fennálló társult betegségek tovább növelnek. 

A veseelégtelenség, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), bizonyos 

májbetegségek, továbbá az életkor, a testtömegindex (BMI) és a dohányzás mutatják a 

legszorosabb összefüggést a perioperatív komplikációk kialakulásával. Sebészi 

szempontból, a video asszisztált thoracoscopos sebészet (VATS) mind gyakrabban 
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végzett és világszerte elfogadott beavatkozássá vált a mellkassebészetben. 

Hagyományosan, ezen műtétekhez a tüdőfelek izolált lélegeztetését dupla lumenű 

endotracheális tubussal vagy bronchus-blokkerrel végezzük. A közelmúltban jelent meg 

egy újszerű aneszteziológia eljárás, az intubáció nélküli thoracoscopia (NITS), amely 

során a betegen intravénás szedáció és regionális anesztéziai technikák alkalmazásával 

intubáció nélkül, a spontán légzés megtartásával végezzük a VATS műtéteket 

mediastinális tumorok eltávolítása és anatómai rezekciók esetén. Ez a technika 

radikálisan eltér a konvencionális „egytüdős” („one lung”, OLV) pozitív nyomású 

lélegeztetéstől, mivel a műtét alatt a beteg spontán lélegzik, és ezáltal a légzés 

fiziológiás nyomásviszonyait csak kismértékben befolyásoljuk.  

Számos vizsgálat támasztja alá, hogy a tüdőprotektív lélegeztetés, minimál-invazív 

anesztéziai és sebészi technika kisebb szövetkárosodást (a lélegeztetés esetében 

barotraumát) és gyulladásos választ vált ki, melynek köszönhető a rövidebb gyógyulási 

idő és a szövődmények kisebb száma. Ezek alapján feltételezhető, hogy az élettanihoz 

leginkább közelítő intraoperatív légzéstámogatás ugyancsak kedvező kimeneteli 

eredményeket hozhat. A módszernek természetesen potenciális hátrányai is vannak, 

mint a biztos légút hiánya, aspiráció veszély, hypercapnia miatt jelentkező sav-bázis 

eltérések, melyeknek okán a széles körben, illetve a napi rutinban történő elterjedés még 

várat magára.  

Nyitott kérdések 
A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a minimál-invazív eljárások kedvező hatással vannak 

a perioperatív szövődmények előfordulási gyakoriságára, csökkentik a mortalitást és a 

kórházi tartózkodás idejét. A mellkassebészeti anesztéziában az elmúlt évtizedben - az 

intenzív terápiában már lezajlott- paradigmaváltás kezdődött meg. Az egyre fejlődő 

technológiai háttér továbbá a növekvő műtői tapasztalatunk lehetővé teszik, hogy olyan 

alternatív utakat keressünk a problémák megoldására, amik eddig szinte 

elképzelhetetlennek tűntek: az izomrelaxáció mellőzése, a spontán légzés megőrzése, a 

pozitív nyomású lélegeztetés kerülése vagy idejének radikális csökkentése még a beteg 

biztonságát veszélyeztető gyakorlatnak tűnhet sokak számára. Kérdés tehát, hogy a fent 
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vázolt alternatív technikák valóban csökkentik-e a műtét során fellépő stresszválasz 

nagyságát, kevesebb lesz-e a légúti szövődmény, és megmarad-e az arany standard 

eljárásokhoz képest legalábbis nem rosszabb („non-inferior”) onkológiai 

eredményesség?  

Célkitűzések 
• Eredményes és sikeres-e a nyitott NITS technika alkalmazása olyan beteg 

esetében, ahol a nemzetközi ajánlások szerint hagyományos műtéti technika 

nem javasolt, a beteg súlyosan csökkent légzésfunkciós értékei továbbá súlyos 

alap és kísérőbetegségei miatt? (1. vizsgálat)  

• A NITS biztonságosan alkalmazható- e azoknál a betegeknél, ahol 

thoracotomia elvégzése szükséges a várható sebészi nehézségek miatt, jár-e 

előnnyel a minimál invazív technikák alkalmazása a perioperatív 

szövődmények és az onkológiai sikeresség terén? (2. vizsgálat)  

• Intubált, de a spontán légzés megtartása mellett végzett, és az intubált, de 

pozitív nyomással lélegeztetett mellkassebészeti műtétek intra- és 

posztoperatív eredményeinek összehasonlítása. (3. vizsgálat) 

Anyag és módszer 
1. vizsgálat: Esetismertetés. Súlyosan csökkent légzésfunkciós értékkel élő beteg, 

akinél a tüdődaganat anatómiai rezekcióját tervezték. 

2. vizsgálat: Prospektív, obszervációs vizsgálat. 2017 januárja és 2018 novembere 

között, uniportál NITS műtéten áteső betegek.  

3. vizsgálat: 2020 márciusa és 2020 szeptembere között operált betegek, akik vagy 

VATS vagy torakotómiával végzett tüdőműtéten estek át, és mindegyiküknél dupla 

lumenű tubussal történt a légútbiztosítás és a spontán légzés visszatérését követően 

annak megtartásával zajlott a műtét.  

Mérések 
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1. vizsgálat: Vérgáz- és oxigenizációs paraméterek rögzítése a műtét előtt, a műtét alatt 

a rezekciót megelőzően és azt követően, a műtét végén, az ébredőben és az osztályon. 

2. vizsgálat: Az élettani paramétereket, pulzusszám, systolés és diasztolés vérnyomásér- 

tékek és a kilégzésvégi szén-dioxid értékeket jegyeztük fel az intraoperatív időszakban. 

3. vizsgálat: A műtét során a relaxálás alatti lélegeztetési paramétereket légzési térfogat, 

légzésszám, I:E arány, FIO2), gázcsere paramétereit (EtCO2, szaturáció) majd a 

spontán légző fázisban is feljegyeztük, továbbá a teljes gyógyszerelést különös 

tekintettel a vasopresszor használatra. A posztoperatív periódusban pedig a 

posztoperatív első, második és harmadik napon történt laboratóriumi mintavétel 

kvalitatív vérkép, CRP és vesefunkció értékekkel.  

Statisztika 

Alapvetően leíró statisztikai módszereket alkalmaztunk. Az adatokat mint átlag 

(minimum-maximum), illetve átlag [95%-os konfidencia intervallum] adtuk meg. A 2. 

vizsgálatban kéttényezős varianciaanalízis (ANOVA) módszerrel hasonlítottuk össze a 

mellkasmegnyitás előtti és utáni adatokat és p<0.05 érteket fogadtunk el statisztikailag 

szignifikánsnak. A számításokat IBM SPSS 24 szoftverrel végeztük. 

Eredmények  

1. vizsgálat – NITS thoracotomia 

A beteg egy 73 éves férfi volt, aki a jelentkezését megelőző 2 hónapban több, mint 20 

kg-ot fogyott és vérköpése jelentkezett. A kivizsgálás során a jobb főhörgőt komprimáló 

4x2,8 cm-es elváltozást mutattak ki, cytológiai vizsgálat bazaloid adenocarcinoma-t 

igazolt. Rutin preoperativ pulmonológiai kivizsgálása során légzésfunkciós értékei 

drámain csökkentek voltak, FEV1 27%, Tiffneau- index 43%, DLCO 26%, VO2 max 

13,9 ml/kg/min. Súlyos társbetegségei (koronária-bypass és aorta aneurizma) és 

légzésfunkciós értékei miatt az érvényben lévő ajánlás (European Society of Thoracic 

Surgeons, ESTS) egytüdő lélegeztetést nem javasolt. A beteg teljes felvilágosítását és 
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beleegyezését követően NITS technikával jobb oldali bilobectomiát végeztünk, az 

atípusos pathológiás elváltozás ismeretében tervezetten, nyitott technikával.  

Az intubált műtétek során is felhasználtuk a nem intubált műtétek során megszerzett 

fájdalomcsillapítás terén elért eredményeinket, nevezetesen, hogy a rutinszerűen 

használt intercostális, paravertebrális és vagus blokád tökéletesen alkalmas a fájdalom 

kikapcsolására nyitott műtétek esetén is. A paraméterekből látható, hogy oxigenizációs 

probléma az intaroperatív szakban nem volt, a jelentkező hypercapnia pedig normális 

részjelensége a NITS műtéteknek. 

A beteg artériás vérgázértékeit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: Artériás vérgáz paraméterek a perioperatív időszakban 

Vérgázértékek TPre TBR TAR TPost TRR TÉ TO 

FiO2 (%) 21 100 100 40 40 40 21 

pH 7.434 7.195 7.153 7.243 7.294 7.325 7.357 

pCO2 (mmHg) 32 64 67 49 40 38 35 

pO2 (mmHg) 68 217 325 118 182 204 62 

BE (mmol/L) −3.6 −4.7 −6.1 −6.7 −7.1 −6.0 −5.7 

HCO3 (mmol/L) 22 24 23 21 19 19 19 

Lactat (mmol/L) 2.0 1.0 1.1 1.3 1.9 2.6 3.0 

SaO2 (%) 95 99 99 97 99 99 92 

p50 (mmHg) 24 39 48 31 24 35 26 

Haemoglobin(g/dL) 10.4 10.0 10.5 11.0 11.1 10.8 11.1 
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2. vizsgálat – NITS műtétek és konverzió 

Ebbe a tanulmányunkba 160 beteget vontunk be. A 160 sikeresen műtétből 145 beteg 

esetében uniportál VATS-NITS technikával végeztük a beavatkozást, azonban 15 

esetben sebészi konverzióra, azaz NITS-thoracotomiá-ra volt szükség. Ezen betegek 

adatait a 3-as és 4-es táblázat foglalja össze. 

A 160 betegből 6 esetben volt szükség intubációra: 1 esetben kifejezett rekesz és 

mediastinális mozgás miatt, 2 esetben légúti vérzés okán. Sebészi okból 3 esetben 

döntöttünk konverzió mellett kiterjedt összenövések miatt. 

Előzetes tapasztalataink alapján a tüdőrezekciók lymphadenectomiá-val elvégezhetőek 

nyitott NITS műtétek esetén éppúgy, mint a hagyományos technikáknál. Nem volt R1-

2 rezekció. A műtéti idő a nem tervezett konverziós csoportban hosszabb volt, ami azt 

az explorációs időt is magában foglalja, amíg konverzió vált szükségessé. A mellkasi 

drain idő a tervezett NITS csoportban hosszabb volt, aminek oka az, hogy ezeknek a 

betegeknek az esetében az általános állapotuk, súlyos alap- és társbetegségeik a 

legsúlyosabb, a műtét radikalitása pedig a legkiterjedtebb volt. Három beteg esetében 

volt 5 napot meghaladó drain idő, az összes betegre vonatkoztatott drain idő 4,2 nap 

volt (1-14 nap). Átlagos konverziós rátánk 7,5% (12/160).  

Ezen beavatkozások adatait az 2-es táblázat foglalja össze. 

2. táblázat: NITS thoracotomia adatai 

  
Nem tervezett NITS 

thoracotomia (N=9) 

Tervezett NITS thoracotomia 

(N=6) 

BMI 24.3 [19–31] 24.7 [20–32] 

FEV1 (%) 61.7 [32–111] 60.3 [36–73] 

DLCO (%) 60.5 [40–84] 47.5 [26–61] 

Műtét ideje (perc) 146.7 [105–225] 110 [75–190] 

Drain idő (nap) 3.6 [1–14] 5.1 [2–13] 

N2 nycs száma 9.6 [4–24] 21.6 [10–29] 
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Adenocarcinoma 4 3 

Squamous 

carcinoma 
1 2 

Neuroendokrin 

tumor 
2 1 

Carcinosarcoma 1 0 

Benignoma 1 0 

IA 1 2 

IB 1 0 

IIA 0 0 

IIB 3 0 

IIIA 3 3 

IIIB 0 1 

A vizsgált 15 esetben a szisztolés vérnyomásértékekben, oxigén szaturációban vagy az 

effektív oldali propofol koncentráció nem volt szignifikáns különbség, a 

pulzusszámban, diasztolés vérnyomás értékben és a kilégzésvégi szén-dioxid 

értékben viszont találtunk szignifikáns különbséget a thoracotomia előtti és utáni 

értékekben. A statisztikai eredmények ellenére ezeknek nem volt klinikai 

relevanciájuk, nem volt szükség semmilyen változtatásra az aneszteziológiai 

ellátásban. Négy beteg esetében volt szükség átmeneti vazopresszor terápiára 

az adekvát MAP fenntartásához. Két pulmonectomia-n átesett beteget intenzív 

osztályra szállítottuk megfigyelésre, ahonnan 24 órát követően került vissza 

eseménytelen obszervációt követően, a többi 13 beteg protokoll szerint került 

vissza a sebészeti osztályra.  
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3. vizsgálat - VATS-SVI 

VATS-SVI vizsgálatunkba bevont betegek adatait és a műtéthez kapcsolódó adatokat a 

3-as táblázat foglalja össze. 

3. táblázat: VATS SVI-n átesett betegek sebészi paraméterei 

  Összes eset VATS SVI Nyitott SVI 

  N=26 N=19 N=7 

Férfi/Nő 14/12 9/10 5/2 

Életkor 65.2 (43-80) 63.7 (43-80) 69.1 (56-75) 

BMI 26.8 (19-35) 26.4 (19-32) 28 (24-35) 

CCI 5.4 (2-10) 5.4 (2-10) 5.5 (4-7) 

FEV1 (%) 86.2 (44-126) 87.7 (44-113) 82.7 (57-126) 

Műtéti idő (perc) 83.3 (55-130) 81.0 (55-110) 89.2 (60-130) 

Drain idő  (nap) 2.4 (1-10) 2.2 (1-10) 2.8 (1-6) 

Jobb felső  lobectomia 2 0 2 

Jobb középső lobectomia 2 2 0 

Jobb also lobectomia 9 7 2 

Bal feslő lobectomia 4 3 1 

Bal also lobectomia 3 3 0 

Segmentectomia 2 1 1 

Ékrezekció 4 3 1 

 

A 26 esetből 20 esetben történt lebeny rezekció. Két esetben kényszerültünk ismételt 

relaxációra. Egy esetben sebésztechnikai, egy esetben vérzésellátás miatt. 

Betegeink közül intenzív osztályra senki sem került, a posztoperatív periódus 

eseménytelenül telt, nem volt szükség sem légúti leszívásra, sem bronchoszkópiára. A 

mellkasröntgen vizsgálat 7 esetben dystelectasiát, 1 esetben infiltrációt, 13 esetben 

minimális mellkasi folyadékot és pneuomthoraxot igazolt, ami normál elváltozásnak 
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tekinthető ebben a műtéti csoportban. Egy esetben sem volt szükség reoperációra vagy 

egyéb intervencióra. 

Megfigyeltük, hogy a vagus blokád megszúrását követően 5-10 perccel csökkent a 

betegek vérnyomása, mely 9 esetben oly mértékű artériás középnyomás csökkenést 

okozott, hogy fenilefrin adására volt szükség. A többi esetben a beteg hemodinamikai 

autoregulációja helyreállította a szöveti perfúzióhoz szükséges artériás középnyomást. 

26 esetben az egytüdős lélegeztetést követően a spontán légzés helyreállt, adataink 

alapján a gépi lélegztetés ideje 76,6%-kal volt csökkenthető. 24 esetben kizárólag a 

kezdő, intubációhoz szükséges izomrelaxáns dózisra volt szükség.  

A betegek műtét alatti paramétereit a 4- es és 5-ös táblázat foglalja össze. 

4. táblázat: Légzési paraméterek VATS-SVI során  

Pulzus (1/perc) 
Egytüdős 

lélegeztetetés 

átlagideje (perc) 

  

Spontán légzés 

átlagideje (perc) 

  

 

Min Max  

66.4 

(48-90) 

84.9 

(65-120) 

25.5 

(15-115) 

73.3 

(45-100) 

 

 

 

5. táblázat: Gázcsere paraméterek VATS-SVI során 

 

Oxigén szaturáció 

(%) 

pCO2 

(Hgmm) 

Légzésszám 

(1/perc) 

Min Max Min Max Min Max 

93.8 

(86-99) 

99.3 

(89-100) 

39.1 

(28-50) 

52.3 

(38-66) 

12.1 

(10-15) 

18.3 

(14-25) 

A légzési frekvenciát a beadott opioid módosított dozírozásával módosítottuk a 10-

25/perc sávban, minden beteget extubáltunk acetil-kolin észteráz inhibitor használata 

nélkül, és reintubációra nem került sor.  
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A gyulladásos válasz kinetikája hasonló volt más metódusoknál tapasztaltaknak. A mért 

gyulladásos markerek változásait a 6-os táblázat foglalja össze. 

6. táblázat: Gyulladásos paraméterek változása VATS SVI-n átesett-betegeknél 

 

  
Preoperatív Posztoperatív 24 óra Posztoperatív 48 óra 

N=6 N=6 N=6 

Leukocyta(109/L) 
10.9 (100%) 12.1 (111%) 9.6 (88%) 

(7.1-13.8) (10.1-15.9) (8.3-10.4) 

Lymphocyta(109/L) 
1.31 (100%) 1.29 (98%)  1.56 (119%) 

(0.38-2.25) (0.87-1.7) (1.07-1.82) 

CRP (mg/L) 
29.6 (100%) 68.6 (231%) 69.7 (235%) 

(18.2-44.0) (61.1-72.9) (49.7-82.0) 
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Megbeszélés 
A műtéti beavatkozások által kiváltott iatrogén ártalmak esélyének csökkentése – azaz 

a nil nocere elve -, a mellkassebészetben és a mellkassebészeti aneszteziológiai 

gyakorlatban is fontos törekvésként jelent meg az elmúlt évtizedekben. Ez a cél 

vezérelte munkacsoportunkat is, amikor nem-invazív, illetve kevésbé-invazív 

módszereket vezettünk be a napi gyakorlatba, illetve vizsgáltuk ezek hatékonyságát. 

Érdeklődésünk középpontjában a fiziológiás folyamatokhoz leginkább hasonlító, azaz 

a spontán légzést megtartó módszerek álltak. 

Annak felismerése azonban, hogy az invazivitás csökkentése és a jobb kimenetel között 

szoros kapcsolat áll fenn vezetett oda, hogy egyes munkacsoportok, mint Mineo és 

munkatársai, ismét felvetették a spontán légzés, mint tüdő-protektív stratégia 

alkalmazásának lehetőségét. Az invazivitás csökkentése a mellkassebészetben is 

műtéttechnikai paradigmaváltásához vezetett, nevezetesen a VATS technika 

térhódításához. A VATS technika kombinálása tehát a nem-intubált, illetve a spontán 

légzés megtartásával vezetett narkózissal, ideális kombinációnak tűnt. 

A nem-intubált tüdőműtétek anesztéziájában a tanulási fázis során számos, a világ 

fősodrának gyakorlatától eltérő módosítást hajtottunk végre, melynek célja az ellátás 

biztonságának növelése volt. A NITS technikát ötvöztük továbbá a Molnár és mtsai által 

bevezetett multimodális, individualizált hemodinamikai támogatással, és ellátási 

rutinná vált az alvásmélység eszközös monitorozása és az intravénás célvezérelt 

szedációs technika (TCI). 

NITS – laryngeális maszkkal 

Az általunk alkalmazott laryngeális maszk technika eltér az eddig közölt gyakorlattól 

ebben, a nem-intubált műtét típusban. Másutt ugyanis magas áramlású orrszondával 

(high flow nasal cannula, HFNC) biztosították a beteg oxigenizációját. A laringeális 

maszkos technika több előnyt kínált, úgymint könnyen hozzáférhető légutat, az LMA-

n keresztüli folyamatos intraoperatív bronchoszkópia és a sürgősségi légútbiztosítás 
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lehetőségét, továbbá a kilégzésvégi szén-dioxid (EtCO2) folyamatos mérését és 

analízisét.  

Ezzel a technikával több, mint 160 anatómia rezekciót végeztünk kezdetben alacsony 

kockázatú betegeken. Így már a megfelelő tapasztalat birtokában tudtunk egy nagyon 

magas rizikójú beteg esetében kiterjedt anatómiai rezekciót végezni, akinél a jelenleg 

érvényes európai ajánlások a hagyományos egytüdős lélegeztetést nem javasolták az 

alacsony dinamikus és statikus légzésfunkciós paraméterek, a rendkívül alacsony 

diffúziós kapacitás, továbbá a határérték oxigén szállító kapacitás miatt. Esetünk 

elsőként demonstrálta, hogy az általunk alkalmazott technika még akár ilyen magas 

rizikójú betegekben is hatékony és biztonságos lehet. Ez alapján felmerül annak 

szükségessége, hogy az eljárást prospektív, randomizált vizsgálattal történő tesztelése 

indokolt, ami pozitív eredmény esetén a jelenlegi irányelvek módosítását 

eredményezheti.  

Nagyon fontos eredménye az elmúlt évtized kutatásainak, hogy az intraoperatív IPPV 

még egészségesekben is alveoláris károsodást okozhat, ami a perioperatív morbiditást 

és mortalitást növeli. A lélegeztetés okozta tüdőkárosodás patomechanizmusa 

alapvetően az alveolusokat ért baro- illetve volutrauma miatt alakul ki. A légzési 

ciklussal szinkronban periodikus nyitódási-záródási nyíróerők okozta károsodás lép fel, 

ami gyulladásos stresszválaszt provokál. Továbbá az egytüdős lélegeztetés során 

laterális pozícióban fekvő beteg esetében komoly ventillációs-perfúziós aránytalanság 

(V/Q) alakul ki, mivel a nem-dependens tüdő keringése megtarott, azonban ventillációja 

megszűnik. Ezzel szemben a spontán légző betegnél elméletileg kisebb ez az 

aránytalanság a továbbra is intakt rekeszmozgások miatt, mely a relaxált betegnél 

természetesen hiányzik. Az OLV során a nem-dependens tüdőben a perfúzió a hypoxia 

miatt kialakuló fiziológiás folyamat a hypoxiás vazokonstrikció (HPV) miatt drámaian 

lecsökken, ezzel biztosítva a dependens tüdőben az elégséges V/Q arányt. Mindamellett 

a sebészi manipuláció és a tüdőszövetre ható gravitáció miatt gyakran jobb-bal shunt 

alakul ki. A HPV hatékonyságát alapvetően befolyásolja a tüdőtérfogat. A beállított 

légzési térfogat és a fellépő intrapulmonális nyomás túlfeszítheti az alveolusokat, ezzel 



18 

 

a véráramlást elterelheti a nem ventillált alveolusok felé, gyengítve a HPV hatását, ami 

a V/Q arány eltolódásához és romló oxigenizációhoz vezet. 

Az esetszám növekedése és a szükségszerűen néhány komplikált esettel való találkozás 

több új, megoldandó problémát vetett fel. Nemzetközi adatok szerint a konverzió aránya 

0-9% között mozog, azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden intraoperatív 

komplikációnak kell konverzióhoz vezetnie. A problémáknak két nagy csoportja van. 

Az első csoport a gázcsere zavaraival összefüggő problémakör, mely adott esetben 

haladéktalan és azonnali konverzióhoz kell vezessen, ennek protokollját fentebb 

ismertettem. Azonban a másik csoportba tartozó faktorok, jellemzően a sebésztechnikai 

nehézségek (adhéziók, anatómia variánsok, patológiás elváltozások, kiterjedt anatómia 

rezekciók, sleeve rezekciók) azok, amik nem aneszteziológiai konverzióra – intubációra 

és pozitív nyomású lélegeztetésre-, hanem sebészi konverzióra uniportál VATS-ból 

nyitott műtétre (thoracotomiá-ra) váltáshoz vezetnek. Kialakított gyakorlatunk, mely az 

intercostalis, a paravertebrális és az azonos oldali vagus blokádot is magában foglalja, 

szükségtelenné tesz bármilyen más egyéb aneszteziológiai beavatkozást a thoracotomia 

elvégzésére, hiszen az ehhez szükséges adekvát fájdalomcsillapítás és a biztonságos 

aneszteziológiai technika is biztosított.  

A 2. számú vizsgálatunkban 10 hónap műtéteit tekintettük át és elemeztük, hogy milyen 

hatásai vannak a spontán légzés megtartása mellett végzett komplikált és kiterjedt tüdő 

rezekcióknak a posztoperatív kimenetelre. Gyakorlatunkban a konverziós ráta 7,5%, 

hasonló más, nagy centrumok eredményeihez. Hasznos újításnak gondoljuk, hogy a 

konverzió során -más centrumok gyakorlatától eltérően- a műtéti sebzés azonnali 

leragasztását követően a beteget laterális pozícióból a hátára fektetjük és így történik az 

intubáció és a tubus pozícionálása. Habár statisztikailag szignifikáns különbséget 

találtunk a pulzus, a diasztolés vérnyomásban, a kilégzésvégi szén-dioxid a konverzió 

előtti és utáni értékekben, ez nem volt olyan mértékű, ami bármilyen terápiás 

beavatkozást tett volna szükségessé. A különbségek konfidencia intervalluma 

megmutatta, hogy bár a különbség statisztikai szempontból szignifikáns volt, de 

tekintettel arra, hogy az értékek az élettani szempontból elfogadható határon belül 
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maradtak, ezért az eredmény klinikai relevanciával nem bírt. A nyitott NITS műtétek 

hatékonyságának megítélésében a következő nagyon fontos szempont az onkológiai 

eredmény. Vizsgálatunk alapján a nyitott NITS során eltávolított mediastinális 

nyirokcsomók (N2) száma megegyezik, kis részben meg is haladja (N1 és N2:9,6 és 

21,6) a más centrumok közlése alapján VATS-NITS során eltávolított nyirokcsomók 

(N1+N2) számát, bár egy metaanalízis szerint a fő nehézség a NITS során a 

mediastinális lymphadencetomia helyes kivitelezése.  

Intubáció és spontán légzés megtartása (VATS-SVI) 

Az előző két vizsgálatot követően további módosításokat vezettünk be a napi 

gyakorlatban. A nem-intubált technikáknál használt kizárási kritériumok alapján 

hagyományos módszerrel operált betegek esetében egyre nagyobb számban jelentek 

meg olyan betegek, akiknek az eddigi eredményeink alapján a spontán légzés mellett 

végzett műtét lett volna optimális, azonban döntően a magas BMI miatt konvencionális 

beavatkozást végeztünk. Ezért egyesítve a nem intubált technikáknál megszerzett 

tapasztalatot és a hagyományos légútbiztosítás, pozitív nyomású lélegeztetés 

gyakorlatát létrehoztuk az intubált, spontán légző (VATS-SVI) technikát, ami egyesíti 

a spontán légzés előnyeit a biztonságos intubált körülményekkel. Az eddig fő limitáló 

faktort, a köhögési reflexet (tracheális és pleurális is) az idegblokádok alkalmazásával 

kiküszöböltük. Az intubált beteg a rövid hatású relaxáns lebontásával ismét spontán tud 

lélegezni, és elméletileg minden olyan aneszteziológiai vagy sebészi intervenció 

elvégezhető, ami a hagyományos technikáknál lehetséges. Továbbá, a nem-intubált 

technikáknál tapasztalt, légútvesztés, vagy egyéb aneszteziológiai ok miatti konverzióra 

sem volt szükség, ami az irodalmi adatok alapján akár 9%-ban is előfordulhat. 

Eredményeink alapján, a VATS-SVI lobektómiák műtéti idejének hossza és mellkasi 

drainage szükségességének ideje (átlag: 85,6 perc; ill. 2,2 nap) rövidebb az irodalomban 

közölt NITS lobektómiák (130,9 perc; 5,6 nap) továbbá az intubált lobektómiák 

esetében közöltekkel (146 perc; 5,4 nap), továbbá a betegek kórházi tartózkodásának 

átlaga (3,7 nap) is rövidebb volt a közölt adatoknál (7,6 nap). Közleményünkben a 26 
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VATS-SVI beteg közül 1 esetben volt komoly mediastinális mozgás (3,84%), amely 

miatt a beteg ismételt relaxálására és pozitív nyomású lélegeztetésére volt szükség. 

Onkológiai okkal nem történt konverzió, ami az eljárást alkalmassá teheti a későbbi 

technikailag nehezebb műtétek elvégzésére is. A spontán légzés visszatérését követően 

a kettős lumenű tubuson keresztül mind a diagnosztikai, mind a terápiás intervenciók 

elvégezhetőek. A VATS SVI során mért vérgáz paraméterek hasonlóságot mutatnak a 

NITS csoportba tartozó betegekkel, miszerint permisszív hypercapnia és enyhe PaO2 

csökkenés volt tapasztalható, ami a FiO2 emelésével és/vagy a dependens tüdőfélben 

PEEP alkalmazásával kompenzálható. VATS SVI során a kontrollált lélegeztetés idejét 

76,6%- al tudtuk csökkenteni. Betegeinkben az átlagos leukocyta szám emelkedett az 

első posztoperatív napon, majd a kiindulási érték alá csökkent a második napra, ami 

hasonló kinetikát mutatott a korábban közöl adatokkal. Az adatok alapján úgy tűnik, a 

VATS-SVI által kiváltott gyulladásos válasz a NITS-hez nagyon hasonló reakciót vált 

ki. 
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Konklúzió 
A minimál invazív eljárások térhódítása alapvető változásokat hozott betegellátásban 

az elmúlt évtizedekben. Dolgozatomban szerettem volna bemutatni azt a holisztikus 

szemléletet, ami ötvözi a sebész és aneszteziológus együttműködését, és ami nézetem 

szerint az ellátás további javulásához vezethet a későbbiekben. A thoracoscopos sebészi 

technikák alkalmazása már önmagában komoly fejlődést eredményezett mind a 

perioperatív kockázatok, szövődmények előfordulásának csökkentésében, mind az 

ápolási idő rövidülésében. Az aneszteziológia azonban sokáig „adós” maradt hasonló, 

paradigmaváltáshoz vezető fejlesztésekkel. Az általunk közölt tanulmányokban 

felsorakoztatott eljárási módszerek talán áttörik ezt a gátat. A spontán légzés 

megtartásával, intubáció nélkül végzett mellkassebészeti műtétekkel alapvető változás 

következhet be az aneszteziológiai ellátásban, ami előzetes eredményeink alapján 

javíthatja a kimenetelt is. A tapasztalok gyarapodásával azonban a módszer olyan 

limitációi is egyre nagyobb figyelmet kaptak, ami további változtatást tett szükségessé. 

Munkacsoportunk ezen okok miatt fejlesztette ki azt az alternatív eljárást, ami lehetővé 

teszi a beteg spontán légzésének megtartását és egyúttal a légút biztosítást szolgáló 

OLV-t, ami ezeknek, a különösen magas rizikójú, mellkassebészeti beavatkozásra váró 

betegeknek biztonságos, eredményes, de egyben egy kevésbé invazív alternatívát 

nyújthat. Eddigi eredményeink egyértelműen alátámasztják nagy betegszámon végzett 

prospektív, randomizált vizsgálatok végzésének létjogosultságát, melyben a 

hagyományos technikát hasonlítjuk össze a dolgozatban vázolt alternatív módszerekkel. 
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A disszertáció új megállapításai 
1. Magas kockázatú, súlyos társbetegségekkel élő beteg esetében is biztonságos 

alternatíva az intubáció nélküli, spontán légzés mellett végzett anesztézia 

thoracotomia esetén is. 

2. A NITS biztonságosan alkalmazható azoknál a betegeknél is, ahol sebészi 

nehézségek miatt thoracotomia elvégzése volt szükséges, konverzió esetén sem 

sérül a betegbiztonság, továbbá onkológiai eredményességben és a kórházi 

ápolás hosszának tekintetében jobb, a perioperatív szövődmények 

előfordulásának terén minimum egyenrangú alternatívája a hagyományos 

módszereknek. 

3. A VATS SVI technika lehetőséget ad a spontán légzés megtartására 

mellkassebészeti rezekciók során olyan beteg esetében is, akik a biztos légút 

miatt számos, eddig alkalmazott kizárási kritérium (nehéz légút gyanúja, 

abnormális anatómia, légúti vérzés, súlyos GERD) miatt nem voltak így 

operálhatóak, így a bevonási kritériumok jelentősen szélesedtek és azon betegek 

esetében is alkalmazható, akik  a NITS műtétekbe nem voltak bevonhatók, 

továbbá ki tudjuk használni azokat az előnyöket, amiket a biztos légút megléte, 

a tüdők izolálásának lehetősége biztosít a pozitív nyomású lélegeztetés 

mellőzése mellett.  

4. A VATS-SVI közel negyedére csökkentette a pozitív nyomású lélegeztetés idejét 

a mellkassebészeti beavatkozások során, így a nem intubált eljárások fiziológiai 

előnyeit megtartva alkalmazható továbbá mind a gyulladásos válasz 

kinetikájában, mind a perioperatív szövődmények szempontjából valós 

alternatíva. Fontos megjegyezni, hogy bár az elgondolás nem új, a technikai 

megvalósítás módja igen, ezért további vizsgálatok szükségesek az eljárás 

eredményességének megállapítására.  
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Köszönöm két témavezetőmnek, Molnár Zsolt Professzor Úrnak és Furák József Tanár 

Úrnak a bizalmat és rengeteg segítséget, ami nélkül nem születhetett volna meg e 

dolgozat. Külön köszönöm végtelen türelmüket, amikor komoly arccal és atyai 

tekintettel hallgatták a „már majdnem kész” és a „hidd el, most már tényleg dolgozom 

rajta” mondataimat az elmúlt években. 

Továbbá szeretnék köszönetet mondani közvetlen kollégámnak, Tánczos Tamásnak, 

akivel ebben a rendhagyó műtői munkában működtünk együtt az elmúlt években.  

Hatalmas köszönettel tartozom a mellkassebészeti műtőben dolgozó aneszteziológus 

asszisztenseinknek, akik éveken keresztül lelkesen támogatták, segítették folyamatos 

újításainkat, ami sokszor mindannyiónkat a komfortzónánk elhagyására kényszerített, 

továbbá, hogy elviselték az ebből származó feszült periódusokat és a „hajcsár” 

tempómat. 

Köszönöm továbbá minden sebészeti műtőben dolgozó orvos és szakdolgozó 

kollégámnak, hogy munkájukkal hozzájárultak ezen tudományos eredmények 

eléréséhez. 

Végül, de nem utolsósorban külön köszönöm szerető családomnak, akik támogatása 

nélkül mindez nem jöhetett volna létre. 

 


