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Agyhalál, halál 
Mikor és hogyan hal meg valaki? 

Halott az agyhalott? 
Mit jelent a halál és az agyhalál? Miért nem beszélünk róla 

addig, amíg tudunk?

Tabutéma a halál! 

Ha nem beszélünk róla, 

mintha nem lenne! 

„Amíg létezünk, a halál nincs velünk, ha meg a halál jön, mi már 
nem létezünk.”
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Halál Agyhalál
Szerv-

adományozás 
Szervátültetés

Miről és milyen sorrendben kellene beszélnünk? 



Mikor él? 



És mikor halott?





IMPORTANCE There are inconsistencies in concept, criteria, practice, and documentation of brain death/death by
neurologic criteria (BD/DNC) both internationally and within countries.

OBJECTIVE To formulate a consensus statement of recommendations on determination of BD/DNC based on review
of the literature and expert opinion of a large multidisciplinary, international panel.

JAMA. doi:10.1001/jama.2020.11586
Published online August 3, 2020.
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DEFINÍCIÓ

•Dezintegrációs folyamat 

•amely a 
•szervrendszerek
•egyes szervek 
•egyes sejtek 
egymást követő halálát okozza. 
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Események láncolata, 

amely 

halálhoz vezet. 

KONCEPCIÓ
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•Szív-tüdő 

•Agy: 
• Teljes agy  
•Agykéreg  
•Agytörzs 

HALÁLKRITÉRIUM
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A halál

Élet

Élet

Biológiai 
halál

Klinikai „halál”

Agyhalál
Biológiai 
halál

Szív-tüdő halálkritérium

Agyhalál kritérium

Szív-tüdő halál



Tényleg halott az agyhalott? 

Nyomás növekedés és „állandó” térfogat 
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Az agyhalál jogi meghatározása 
Az agyhalál az agy - beleértve az agytörzset is -

működésének teljes és visszafordíthatatlan
megszűnése. 

Súlyos beteg Agyhalott



−Jogszabályban rögzített orvosszakmai eljárás
− 2. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

−Az agyhalált elsősorban klinikai vizsgálatok és a kórlefolyás alapján 
kell megállapítani.

−Megfigyelési idő a visszafordíthatatlanság bizonyítására 
− Legalább 12 óra 

− Kiegészítő vizsgálatok az agyi keringés hiányáról 

−3 tagú agyhalál megállapító bizottság 

−Jegyzőkönyv az agyhalál megállapításáról  

Az agyhalál megállapítása
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1. Agynyomás>CPP→keringéshiány→

→Neurocyta+kapilláris pusztulás 

Nonreflow phenomenon

2. I. Supratentorialis nyomás→transtentorialis
herniatio=agytörzsi compressio+”érfa”leszakadás 

(Az agytörzsi károsodás végpont)

II. Agytörzsi nyomás→herniatio felfelé 

(A supratentorialis károsodás végpont) 

Agyhalál pathomechanizmus I. 
Befolyásolhatatlan oedema! 
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Anoxia→ Oedema→ ICP → Agyhalál 

Anoxiás érzékenység 

Szív=Agy→ Cardialis halál  

Ha a szív relatíve megkímélt, az agykéreg 
károsodott, agytörzs megtartott 

→ Vigil coma

Agyhalál pathomechanizmus II. 
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• Elsődleges agykárosodás: 
• Koponyasérülés 
• Állományi vérzés 
• Primer agydaganat  

• Másodlagos agykárosodás: 
• Anoxia (szívmegállás, fulladás, mérgezés, stb.) 

Az agyhalál oka
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•Pupilla fényreakció 

•Cornea reflex 

•Cranio-facialis fájdalom reakció 

•Vestibulo-ocularis reflex 

(kalorizálás, babaszem tünet)

• Trachea ingerlésre köhögés 

• Spontán légzés 

(apnoe teszt) 

Vizsgálandó agytörzsi reflexek 



Agytörzsi reflexekért felelős agyidegek:

• Nervus occululomotorius (III. agyideg) - Pupilla reflex, Vestibulo-ocularis
reflex

• Nervus Trigeminus (V. agyideg) - Cornea reflex, Cranio-facialis fájdalmi 
reakció

• Nervus facialis (VII. agyideg) - Cornea reflex, Cranio-facialis fájdalmi reakció
• Nervus vestibularis (VIII. agyideg) – Vestibulo-ocularis reflex
• Nervus trochlearis (IV. agyideg, sodorideg) – Vestibulo-ocularis reflex
• Nervus abducens (VI. agyideg) – Vestibulo-ocularis reflex
• Nervus glossopharyngeus (IX. agyideg) – Köhögési reflex 
• Nervus vagus (X. agyideg) – Köhögési reflex 
• Nervus hypoglossus (XIII. agyideg) – Köhögési reflex 
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Az agyhalál megállapítása után a gépi lélegeztetés, valamint a szervezet 
egyéb funkcióinak mesterséges fenntartása csak abban az esetben 
indokolt, ha azt az átültetés céljából felhasználandó szervek, illetve 
szövetek működőképességének megtartása érdekében végzik.

Halottból más személy testébe történő átültetés céljából szerv, szövet 
eltávolítása akkor kezdődhet meg, ha

az elhunyt személy életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot, és

az agyhalál beálltát a három tagból álló orvosi bizottság

megállapította, és a szerv szakmai szempontból 

átültetésre alkalmas.

Agyhalál megállapítása után?  



Mikor merül fel a szervadományozás? 

Első szándék mindig a beteg életének megmentése!

Az orvosok és egészségügyi dolgozók elkötelezettek, hogy mindent
megtegyenek a rájuk bízott betegek életének megmentése
érdekében.

A szervadományozás gondolata soha nem első szándék!

A donáció csak akkor merülhet fel, ha minden életmentő törekvés
eredménytelen volt, majd ezt követően bizottság megállapította az
agyhalál tényét.




