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Agyhalál észleléssel kapcsolatos feladatok: 
• Első észlelés (kizáró tényezők, agytörzsi reflexek vizsgálata, 

apnoe teszt) 
• 4 óránkénti észlelés 
• Sz. e. kiváltó vizsgálat megszervezése 
• AHM bizottság szervezése 
• AHM megállapítás 

Családi kommunikáció: 
• Hozzátartozók tájékoztatása az aktuális állapotról 
• Szervadományozással kapcsolatos beszélgetés 
• Sz. e. írásos hozzájárulás kérése (kiskorú, korl. csel. k.) 
• Anamnesztikus adatok – kórelőzmény, korábbi betegségek 
• Rizikó magatartás, kockázati tényezők felmérése 

Donorjelentés: 
• Donorjelentő zöld szám hívása az első észlelést  

követően, donor adatok bediktálása 
• Kérőlapok kitöltése (Vcs, Vírus vizsgálatokhoz) 
• Vérvétel 
• Leletek továbbítása a Szervkoordinációs Iroda felé  

(fax, email, telefon, sofőr) 

                Szükséges dokumentáció: 
• AHM jegyzőkönyv + apnoe tesztek 
• Lázlap 
• Kórlap 
• OTNY visszaigazolása 
• Sz.sz. írásos hozzájáruló nyilatkozat 
• Sz. sz. rendőrségi engedély 

Donorgondozás: 
• Keringés stabilizálása – megfelelő perfúzió fenntartása  

Folyadék terápia 
• Lélegeztetés – megfelelő oxigenizáció biztosítása 
• Diabetes insipidus  és hormonális kezelés 
• Hypotermia kivédése 
• Hemosztázis rendezése 
• Szervspecifikus kezelések 

 

Szervezési feladatok: 
• Szervalkalmasság megítéléséhez szükséges képalkotó 

vizsgálatok szervezése 
• Műtő biztosítása – megfelelő időpont kiválasztása 
• Műtő személyzet biztosítása: aneszteziológus, aneszt. 

asszisztens, műtősnő, műtőssegéd 
 

 
 
 
 
 
 

A potenciális szervdonorokkal kapcsolatos 
tevékenység főbb elemei 
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Potenciális 
donor 

felismerése 



A körültekintő donorgondozás az első lépcső 
a sikeres szervátültetéshez! 

Donorgondozás: olyan limitált idejű, speciális intenzív terápiás tevékenység, amelynek során a 
potenciális donor fennálló szívműködése mellett lélegeztetéssel és egyéb eljárásokkal 
fenntartjuk a homeosztázist és támogatjuk az átültetendő szervek funkcióit. 

 

Cél: Agytörzsi funkciók megszűnését követő súlyos patofiziológiai változások gyors korrekciója, 
ezáltal a szervek károsodásának, illetve funkcióvesztésének megelőzése, az optimális 
szervműködés biztosítása a szervkivétel kezdetéig tartó időszakban. 

 

Főbb kórélettani változások: 

• Hemodinamikai instabilitás 

• Cardiovascularis működészavar 

• Légzőrendszer vezérlésének megszűnése 

• Baro- és kemoreceptorok működészavara 

• Hipotalamusz-hipofízis tengely funkcióvesztése 

 

A keringés-légzés-anyagcsere kezelése a donorgondozás sarokkövei. 

A szerv-protektív kezelés szigorú gondozást és folyamatos megfigyelést igényel! 
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A donorgondozás időtartama 
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Az agytörzsi funkciók megszűnését kísérő 
patofiziológiai változások 

 • Kezdetben paraszimpatikus (rövid ideig tartó), majd  
szimpatikus aktiváció  – „vegetatív vihar” 

nagymértékű katekolamin kiáramlás  átmeneti  

tachicardiás-tachiarritmiás és hipertenzív periódusok,  

emelkedett SVR, ischaemiás és reperfúziós zavarok 

• Centrális szimpatikus adrenerg szabályozás megszűnése 

Az agytörzsi maradványfunkciók kimerülése, ezt követően a központi szabályozó 
mechanizmusok (hipotalamikus hőszabályozás, a hipofízis szabályozása) hiánya 

 kezelés nélkül szöveti hypoperfúzió  maradandó szervkárosodás 

A fentiek következtében kialakuló leggyakoribb klinikai jellemzők: 
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• CO csökken 
• Hipovolémia 
• Hipotenzió 
• Hipokalémia 
• Hipernatrémia 
 

 
• Hipotermia 
• Hipokapnia 
• Kiterjedt gyulladásos reakciók 
• Diabetes insipidus 
• Hormon szintek csökkenése (inzulin, 

cortisol, ADH, pm hormonok 



Monitorozás 

• Kiterjedt monitorozás szükséges a homeostasis változásainak észlelésére 
és szoros követésére! 

• Keringés: EKG, invazív artériás vérnyomásmérés, centrális vénás 
nyomásmérés (gyors korrekció, vazopresszorok) 

• Invazív haemodynamikai monitorozás:  jelentősebb haemodynamikai 
instabilitás, szervperfúziós zavarok, potenciális többszerv donorok esetén 
(arteria pulmonalis katéter, PiCCO) 

• Légzés: pulzoximetria, vérgázanalízis artériás mintából 

• Vizelet elválasztás: hólyagkatéter, óradiuresis 

• Folyadék egyensúly: regisztrálása 2-6 óránként 

• Testhőmérséklet: maghőmérséklet (oesophagus, hólyag, vér, rectum) 
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Alap paraméterek 

• HR: 70-100/min 

• MAP: 70-100 Hgmm 

• CVP: 7-10 Hgmm 

 

• PaO2> 100 Hgmm 

• pCO2: 35-45 Hgmm 

• SpO2 >95% 

• PEEP<5 H2O cm 

 

• Óradiurézis: 1-2 ml/ttkg/h  

 

• Testhőmérséklet: 35-38 ºC  

• pH: 7.35-7.45  

• Se Na: 135-145 mmol/l 

• Se K: 3.5-5 mmol/l 

• Se  glu: <180 mg/dl (<10 mmol/l) 

• Se Ca: 2.2-2.55 mmol/l 

• Se Lactát: <3 mmol/l 

 

• Hb: 7-9 g/dl 

• Hct: 20-30 % 

• Thr: >50 G/l 

 

• Prothrombin: 70-100% 

• APTT: 26-34 sec 

• INR<2 
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Haemodinamikai célparaméterek 
 

Hemodinamikailag instabil donorok  

esetén, illetve mellkasi szervek  

tervezett kivétele esetén 
 

 

• Szívindex (CI) 3-5 l /min/ m2 

• Ejekciós frakció (EF) > 50 % 

• Extravascularis tüdővíz (EVLW) 3-7 ml/kg  

• Pulmonális artériás éknyomás (PAWP)  <12 Hgmm 

• Intrathoracalis vérvolumen index (ITBV) 850-1000 ml/ m2 

• Szisztémás vaszkuláris rezisztencia (SVR) 1250-1750 dyn/sec/cm -5/m2 
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Hypertensio: jellemzően a beékelődés következménye, de fájdalmas stimulusok 
is okozhatják 

• Th: rövid ideig tartó, nem jelentős: nem kezelendő 

• esmolol (Brevibloc®) 100-500µg/ttk bolus iv + 100-300µg/ttkg/min inf. 

• Nitroprussid Na: 0,5-5 µg/ttkg/min 

Arrhythmiák (27%): 

• Korai szakban a beékelődést követő magas katecholamin szint váltja ki 

• Okok: Hypovolaemia, hypoxia, ioneltérések, hypothermia  

• ionstatus rendezése, K, Mg 

• amiodarone, lidocain, bretylium 

Bradycardia: atropin nem hat (nyúltvelő nucl. ambiguus pusztulás miatt, X.) 

• sympatomimeticumok: Isoproterenol 

• ritkán: transoesophagealis pacemaker 

Szívmegállás(4-28%): 24-48 óra után gyakori, nem zárja ki a donációt 

• azonnali CPR, nyílt szívmasszázs, akut szervnyerés 

 
Keringési zavarok kezelése 
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Kiváltó okok:  

• Az agyi szabályozó mechanizmusok megszűnése, pro-inflammatorikus cytokinek túlsúlya 

• Traumás vérvesztés 

• Korábbi folyadékbevitel korlátozások 

• Dehidráló kezelések 

Cél: normovolaemia, megfelelő szöveti perfúzió, oxigénkínálat és perctérfogat! CVP>6Hgmm 

Ha túl sok a folyadék – endothelium károsodik – interst. folyadék (oedema) 

Ha túl kevés a folyadék – hypovolaemia, szöveti hypoperfúzió 

• Krisztalloid:  RL, 0,9 % NaCL oldatok (20ml/ttkg/30 min)  

Tüdődonáció előtt agresszív használata nem javasolt, a kapilláris permeabilitászavar miatt 
oxigenizációs problémákat okozhat! 

• Kolloid: Első generációs oldatoknál írtak le nefrotoxikus hatást, az új generációs oldatok (pl. Voluven) 
alkalmazása kis mennyiségben adható. 

Gelofusine – káros hatása elvileg nincsen, de rövid hatású 

Albumin – költséges, de biztonságos 

Célzott kondicionálás:  

• vese: pozitív folyadékegyenleg (krisztalloid o.) /tüdő: min. pozitív folyadékegyenleg (kolloid oldatok) 

Az egyes szervspecifikus terápiák antagonista hatása nehézséget okozhat, szigorú monitorozás segíthet 
elkerülni a folyadék túltöltést. 

Keringési zavarok –  
Hipovolémia által okozott hipotenzió 
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Keringési zavarok –  
Tartós artériás hipotenzió kezelése  

 
Megfelelő folyadékterápia után, normovolaemia ellenére perzisztáló hypotensio 
esetén vazopresszor használata válhat szükségessé. 

Az átültetésre szánt szervek funkcióit  - elsősorban nagy dózisban - 
hátrányosan befolyásolhatják! 

Minimális effektív dózis! 
 
 
1.   Vasopressin (Pitressin,Empressin) kis dózisban 
• vasopressin (1 E bolus, 0,5- 4 IU/h Pitressin inf.) vasodilatatios shockban 
• jelentősen csökkentheti a catecholamin igényt 
• kis dózisnál jelentős mellékhatással nem kell számolni, nincs kardiotoxikus 

hatása, SVR-t normalizálja 
• Fennálló diabetes insipidus esetén is hasznos 
 
2.   Noradrenalin: 3 -10 μg/min  
• max. 0,2 ug/ttkg/perc dózisban javasolt tervezett szívtranszplantáció esetén 
• (Catecholaminok együttes alkalmazása lehetséges) 
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Keringési zavarok –  
Tartós artériás hipotenzió kezelése  

 

3.Dopamin: 5-10 μg/ttkg/min 

• alacsony dózisban splanchnicus, renalis, coronaria vazodilatációt okoz, 
előnyös a hasi szervek perfusiojának javítására . 

• kis dózisú alkalmazása hasznos lehet az elhúzódó hideg ischémia okozta 
károsodások kivédésére 

• 10 μg/ttkg/perc dózis felett a renális és szisztémás vazokonstrikciót 
fokozza,  a transzplantációt követően acut tubularis necrosist, 
májkárosodást és miokardiális laesiot okozhat.  

4. Dobutamin 5-10 μg/ttkg/min:  

• Ha miokardiális működészavar áll a hipotenzió hátterében, arterenol és 
dobutamin együttes adása javasolt.  

• Dózisa azonos a domapinnal 
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Ion és sav-bázis eltérések rendezése 
 Oka: általában a volumenvesztés  

     (vérvesztés, előzetes dehidrálás, vizelet elválasztás zavara, nem megfelelő 
folyadékkezelés) 

Cél: fiziológiás elektrolit szintek elérése (Se Na: 130-150 mmol/l; Se K: 3.5-5 mmol/l) 
1. Hipokalémia: K pótlás 
2. Hipernatrémia (CVP<7 Hgmm): 5% glükóz + kalium – Se K, Se Glu ellenőrzése 

mellett (csökkent metabolizmus Hiperglikémia ozmotikus diurézis) 
3. Hipernatrémia (CVP>10 Hgmm): elektrolitmentes oldatok (.½ Ringer , Rindex 5) 

adása önmagukban könnyen vezethet túlhidráláshoz.  FSD, folyadék egyensúly 
ellenőrzése, 5% glükóz oldat (óradiurézisnek megfelelő mennyiségben)  

4. Hypomagnesaemia: arrythmogén hatás, kezelendő 
5. Hypophosphataemia: gyakori, reversibilis myocardium károsodást okozhat 
6. Hypocalcaemia : politranszfúzió kapcsán, cél > 1,15 mmol/L 
7. Acidosis-alkalosis: ph 7.35-7.45 a célérték. Metabolikus alkalosis sejtszinten 

sokkal kedvezőtlenebb, mint egy enyhe acidosis. 
8. Hyperglikaemia: inzulin adása perfuzórban sz.sz. cél: 4-8 mmol/l; enterális 

táplálás javasolt, kifjezetten máj tx. esetén. 
Hypernatraemia (se Na ≥ 150 mmol/l) korrigálása kifejezetten fontos tervezett máj, 
szív, vese TX esetén , mert  a posttransplantatios graft funkcióra kedvezőtlen a magas 
Se Na szint.  
Mindemellett a metabolikus eltolódás az észlelhetőséget is befolyásolhatja. 
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Diabetes insipidus 
1. Hypophysis és hypothalamus perfúziós károsodás  

• ADH secretio megszűnik  centralis Diabetes Insipidus: gyakoriság: 70-80%  

• Tünetek: polyuria (>2ml/ttkg/h) 

        seNa >145 mmol/l 

        vizelet fajsúly 1005 alatt 

Kezelés hiányában rövid idő alatt jelentős renális folyadékvesztés és elektrolit 
egyensúly zavar alakul ki! 

1. Folyadék pótlás: hypotoniás , elektrolitszegény oldat –  hipernatrémiás 
normovolémia esetén  

5%-os  glükóz + kálium – hipernatrémiás hipovolémia esetén 

2.     Hormonpótlás: 

• Desmopressin (Minirin, Octostim): 1-4 µg i.v. / 10-20 µg nasalisan  

• Vasopressin (Pitressin): 0,8-1 IU/h i.v. 

Cél: Diuresis: 1-2ml/ttkg/h; Se Na 150 mmol/l alatt 

Kontroll:  Se Na, Se glu, T. vizelet, folyadék egyensúly 
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Kiegészítő hormonpótlás 

Hemodinamikailag instabil donoroknál, EF<40%, illetve mellkasi 
szervek tervezett donációja esetén ajánlott. 

 

Hármas kombinációban adva: 

1.  Corticosteroid  

• Metilprednisolon: 100 mg-250 mg, 15 mg/ttkg/24 h, vagy 

• Hydrocortison: 100 mg bolus, 200 mg/24 h 

2. L-tyroxin: 20 µg bolus + 10 µg/h iv., vagy 100 µg NG szonda) 

3. Vasopressin (0,5-4 IU/h) – inotrop igényt is csökkenti 

 

Fenti szerek adása 24 óránként ismételendő! 
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Hőszabályozás zavara 
HYPOTHERMIA 86% (31,5-35 C°) 

Oka: hypothalamus hőszabályozás megszűnése, reszketés és vasoconstrictio 
hiánya  Poikilotermia 

Következmények 

• Keringési instabilitás, szívritmuszavarok: sinus bradycardia, AV disszociáció, VES, 
28 °C alatt PR és QT nyúlás, széles QRS, T inversio, ST elevatio, J hullám, spontán 
kamrafibrillatio!!   

• A szív kontraktilitása romlik 

• Vér viszkozitása nő, mikrocirkulációs zavarok  csökkent O2 felszabadulás 

• Zsigeri perfusio csökken, hasi szervek hipoperfuziója 

• Inzulintermelés, glükóz metabolizmus csökken – hiperglikémia fokozódik 

• Hidegdiuresis, csökkenő GFR és tubularis concentratio 

• Coagulopathia, hemolysis 
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Hőszabályozás zavara 

Cél: a maghőmérséklet 35 °C felett tartása! 
35 °C alatt agyhalál megállapítás nem lehetséges! 

 
Megelőzés:  
• passzív hőveszteség csökkentése (pl. fóliával) 
• melegítő takarók használata 
• meleg infúziók 
• belélegzett gázok párásítása és melegítése 

 
Kezelés: Testüregek meleg sóoldattal történő átöblítése 
A felmelegítés ne legyen gyors, mert nő az oxigén igény! 

 
HYPERTERMIA (>38 °C) 
Oka: centrális termoreguláció károsodása, SIRS (infekció nélkül) 
Amennyiben a SIRS infekcióval kombináltan fordul elő, a kiváltó ok azonosítása és 
mielőbbi kezelése szükséges. 
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Lélegeztetés - hypoxia 

Okai: 

 

• 1. Volumen túltöltés, pulmonalis congestio 

• 2. Aspiratio! 

• 3. Tüdőcontusio 

• 4. Atelectasia 

• 5. Pneumothorax 

• 6. Neurogen pulmonalis  oedema:     

se catecholamin szint hirtelen  

SVR, PVR , vénás nyomás    

endothelialis károsodás következtében    

capillaris permeabilitás is! 

• 7. Pneumonia 
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Lélegeztetés 
 

Cél paraméterek: 

• PEEP: min. 5 vízcm (atelectasia kivédése)  

• PaO2: 80-100Hgmm, PaCO2: 35-45 Hgmm 

• VT = 6-8 ml/ttkg 

• pH: 7,35-7,45 

• optimális Horowitz-index PaO₂/FiO₂ >300  

• (sz. sz. gázáramlás növelése, VT, frekvencia csökkentése) 

Percventillatio: az ideális testsúlyra számítottnál alacsonyabb legyen,  

a relatív hiperventilláció hipokapniához, respiratorikus 

alkalózishoz vezet!  

Izomtónus, agyi keringés megszűnte miatt a teljes oxigénfelhasználás 30 %-al csökken. 

Néma aspiratio megelőzése: nasogastricus szonda levezetése és nyitva tartása (!),  

• 30°-ban emelt felsőtest  

• ET tubus mandzsetta 25 vcm – es felfújása 

Légúti fertőzés agresszív, korai kezelése 

Forgatás: Oldalra fordítás 2-3 óránként PaO₂/FiO₂ 300 Hgmm alatt 
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Tüdőprotektív lélegeztetés 
 

Tervezett tüdő transzplantáció esetén kiemelten fontos a tüdőprotektív 
lélegeztetés, melynek elemei: 

 

1. Alacsony Tidal Volumen, tüdő-megnyitási manőverek, 8-10 vízcm PEEP 
(tüdő oedema és atelectasia kivédésére), minimálisan pozitív folyadék 
egyenleg 

2. Hemodinamikai monitorozás (pl.PICCO) – hemodinamikai paraméterek 
optimalizálása (EVLW <10 ml/ttkg, CVP<8 Hgmm) 

3. Szteroidok alkalmazása (metilprednisolon) 

4. PEEP veszteség elkerülése  -  Steril, zárt rendszerű leszívások (Steri-Cath) 

5. Mellkasi fizioterápia 

6. Apnoe teszt kivitelezése PEEP szelep alkalmazásával 

  

 

 

www.ovsz.hu/szervdonacio  



Okok 

• Agysérülést kísérő coagulopathia 30-80%, klinikailag manifeszt DIC 5% 

gyakori, a beékelődést megelőzően lép fel (széteső agyszövetből kiáramló 
szöveti thromboplastin, catecholaminaemia), súlyossága jól korrelál a 
destrukció mértékével. 

• Hypothermia: kezelése a koagulációs zavarok megszűnését eredményezheti 

• Masszív transfusio 

• Folyadékpótlás – alvadási faktorok hígulása 

Kezelés: szubsztitúciós kezelés csak klinikailag manifeszt esetekben javasolt 

Célértékek:  

• Hct: instabil keringés esetén 30% felett; stabil keringés esetén 20% felett 

(életkortól, korábbi anamnézistől, progressziótól függően) 

• Prothrombin>40%; INR<2, PLT> 50 G/L  

• Fibrinogen >1 g /l 

• Egyéb informatív paraméterek lehetnek: centrális vénás szaturáció (>70%), 
vagy a Se lactát 
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Bacterialis infekció 

Megelőzése és kezelése alapvető fontosságú! 

 

Az aktív, de kezelt fertőzés önmagában nem, a súlyos sepsis, a 
transzplantálandó szerv gyulladásos betegsége és a bacteraemiával járó 
fertőzések a szervbeültetés ellenjavallatát képezik. 

 

Célzott antibiotikum terápia megkezdését követően, javuló tendenciát mutató 
fertőzések esetén szóba jöhet transzplantáció.  

 

Mikrobiológia 

A tenyésztési eredmények a donáció lezajlását követően is fontos 
információként szolgálnak a recipiensek egészsége érdekében, ezért kérjük, 
hogy pozitív eredmény esetén azonnal értesítsék a Szervkoordinációs 
Irodát! 
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Spinális vegetatív szabályozási zavar és 
mozgások 

Az agyhalál megállapításhoz az agytörzsi reflexek 
hiányát kell igazolni. Spinális reflexek megléte nem 
zárja ki az agyhalál fennállását. 
 
Lázár-jelenség: Az izolált agyhalál állapotában a gépi 
lélegeztetés megszakítását követően 
végtagmozgások, váll- és törzsmozgások, légzéshez 
hasonló mozgások jelentkezhetnek. Mindezek 
spinális reflexek, complex elhárító mozgások, 
spinális automatizmusok. 
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Szervkivétel 

www.ovsz.hu/szervdonacio  

A szervkivétel során a spinális reflexek kivédésre és vérzés 
csökkentésére ajánlott anesztetikumok és izomrelaxáns adása. 
 (AHM jegyzőkönyv ellenőrzését követően!) 
 
Az anesztézia biztosítására az aorta lefogás megtörténtéig van szükség, 
azonban tüdőkivétel esetén a lélegeztetést tovább kell folytatni a szerv 
eltávolításáig. 
 
A műtőben keringésösszeomlás esetén akut szervnyerésre van 
lehetőség (teamek?). A műtőben mindig álljon rendelkezésre Heparin.  
 
A műtősnő és műtőssegéd(ek) munkájára a szervkivétel végig szükség 
van. Amennyiben szövetkivétel történik, a szövetkivétel lezajlásáig 
kérjük a segítségüket. 



Köszönőlevél 



Donorellátásért járó díjazás 

Áldozatos munkájukat a jelenleg hatályos 364/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az alábbiak szerint finanszírozza, ill. ismeri el: 
 
364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
  
"47. § A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig 
történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is, egy 
szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért 
együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 
forint díjazás jár. 
A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közreműködő 
személyek díjazására fordítani." 
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Köszönöm  
a figyelmet! 

Egy potenciális szervdonor minden 
transzplantációra alkalmas szerve  

1-1 recipiens kezelését is jelenti egyben! 
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