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Folyadékterápia - háttér

• Folyadékterápia lehet természetes vagy mesterséges kolloid vagy 
krisztalloid

– A legújabb RCT-k eredményei alapján preferálni kell a krisztalloidokat a 
kolloidokkal szemben

– Krisztalloidból kb. 1,5x többet kell adni ua. végpont eléréséhez, ami nagyobb 
mértékű ödémát okozhat

• Hipovolémia gyanú esetén 500-1000 ml krisztalloidot vagy 300-500 ml 
kolloidot kell adni 30 perc alatt, amit a választól (vérnyomás növekedése, 
diurézis) és a toleranciától (folyadéktúltöltés jelei) függően ismételhetünk 

– Folyadékteszt során rövid idő alatt nagy mennyiségű volument adhatunk, de 
szoros monitorozás mellett

– Venodilatáció és kapilláris áteresztés miatt az első 24 órában agresszív 
volumen reszuszcitáció szükséges 

– A bevitel jóval meghaladja a kiürített mennyiséget - de a nagyfokú pozitív 
folyadékegyenleg rontja a morbiditást és a mortalitást!



Mivel végezzük a folyadékterápiát?

• Krisztalloid
– 0,9% NaCl

– Balanszírozott oldatok

• Kolloid
– Gelatin

– Keményítő

– Albumin

Krisztalloid vs. kolloid?

Melyik krisztalloid? – Melyik kolloid?



2000-es évek: Teljes szemléletmód váltás az akut 
betegellátás számos területén

• Lényegi változások a szepszis kezelésében, ami 
szignifikánsan javította a mortalitást

• Újraértelmezni a patofiziológiai folyamatokat

• Alapvető igény, hogy az eddig dogmaként kezelt 
terápiás megközelítéseinket  evidencia alapon 
vizsgáljuk felül

• A felmerült ellentmondások kritikus elemzése

• Perdöntőek a jól megtervezett, nagy esetszámú, 
prospektív, randomizált , kontrollált vizsgálatok 
eredményei



Konvencionális Starling model

Raghunathan et al: Curr Opin Crit Care, 2012

• Intakt endotheliális
felszín

• A folyadékmegoszlás
függ a tonicitástól, az
onkotikus és a  
hidrosztatikus 
nyomásgrádienstől

• A filtrált folyadék
nyirokként visszajut a
keringésbe



Módosított Starling model

Raghunathan et al: Curr Opin Crit Care, 2012

• Károsodott endotheliális
felszín

• Hipovolémiában a 
kolloidoknak és a 
krisztalloidoknak equivalens
volumen növelő hatása van

• Plazma vesztés az 
interstícium felé

• Normál kapilláris nyomásnál 
is ödéma-képződés

• A krisztalloidok a vártnál 
hatékonyabbak, mert 
kevesebb a megoszlási terük
(kapszulás szervek, rigid
struktúrák)



Krisztalloid választék

Morgan TJ: Curr Opin Crit Care, 2013

Klinikai hatásban van különbség?



Egy kis történelem…

• 0,9%-os NaCl
– Először az 1831-es kolera járvány idején alkalmaztak 

sóoldatot Angliában

– H.J. Hamburger (1890): a 0,9%-os sóoldat „indifferens” 
oldat, mivel nincs hatása in vitro a vvt-ékre

– Az 1900-as években a legnépszerűbb krisztalloid infúzió 
– ”fiziológiás sóoldat” – ami messze van a fiziológiástól 
(Na+ tartalom 10%-al, Cl- tartalom 50%-al magasabb, mint 
az extracelluláris folyadék)

– A 2000-es évektől kezdtek komolyabb kételyek 
megfogalmazódni – metabolikus acidózist, 
hyperkaliaemiát, csökkent GFR-t és fokozottabb 
morbiditást okoz



Izotóniás sóoldat vs balanszírozott krisztalloidok

Raghunathan et al: Curr Opin Crit Care, 2013



Magas klorid tartalmú infúzió egészségeseken

• 12 egészséges felnőtt kapott 1 óra alatt 2 l 0,9% NaCl-t vagy 
Plasma-Lyte 148-at, randomizáltan, kettős vak módon

• A „csere” infúzió 7-10 napon belül történt meg

• A veseperfúzió megítélésére MRI scan történt 90 perccel a 
beavatkozás után



Magas klorid tartalmú infúzió egészségeseken

Eredmények:

• A vértérfogat változás azonos volt, de az extravazáció nagyobb 
mértékű volt 0,9% NaCl esetében (p=0,029)



Klorid megszorítás hatása



• Egy centrumos, open-label, prospektív vizsgálat 2 x 6 hónapig

• 760 beteg hagyományos infúziós kezelés vs. 773 beteg klorid 
megszorítás (RL, Plasma Lyte 148, klorid szegény 20 %-os 
albumin)

• A klorid bevitel 694 mmol–ról 496 mmol-ra csökkent 
betegenként

• Se. kreatinin növekedés az ITO tartózkodás alatt: 22,6  µµµµmol/l vs 
14,8 µµµµmol/l, p=0,03

• Veseártalom és veseelégtelenség előfordulása: 14% vs 8,4%, 
p<0,001

• RRT alkalmazása: 10% vs 6,3%, p=0,005

• Nem különbözött a mortalitás, az ITO ill. a kórházi tartózkodás 
hossza, valamint a későbbi  RRT alkalmazása

Klorid megszorítás hatása



Mikor adjunk balanszírozott oldatot?

Ha az elsődleges ellátás során a betegnek 
várhatóan >2 l infúzióra van szüksége

Inkább azt kérdezzük meg, hogy mikor adjunk, 
vagy adjunk-e egyáltalán 0,9%-os NaCl 

oldatot?



Kolloid-krisztalloid vita – hitek és tévhitek

• A kolloidok hatékonyabb plazma expanderek, mint a 
krisztalloidok

• A szintetikus kolloidok (dextran, gelatin, keményítő) 
egyenlően hatékonyak és biztonságosak, de sokkal 
olcsóbbak, mint az albumin

• A szintetikus kolloidok közül a HES oldatoknak van 
a legjobb rizikó/haszon aránya

• A 3. generációs HES készítmények 
biztonságosabbak, mint a korábbi verziók

Hartog et al, Anesth Analg, 2011



Mi a baj a kolloidokkal?

• Fokozzák az ödéma kialakulásának a 
veszélyét

• Anafilaxiás reakciót válthatnak ki

• Koagulopáthiát okozhatnak

• Potenciálisan vesekárosító hatásúak

• Ronthatják a túlélést



Kritikus pontok az albumin terápiában

• 1998 – Cochrane Injuries Group
– 30 RCT metaanalízise: albumin vs egyéb folyadékpótlás 

intenzíves betegeken
– 6,8%-al magasabb a mortalitás az albumin csoportban

• 2001 – Wilkes & Navickis
– 55 RCT vizsgálat (>3500 beteg)
– nincs különbség az albumin és az egyéb folyadékpótlás 

között
• 2004 – SAFE study

– prospektív RCT ~7000 beteg bevonásával
– 4%-os albumin vs NaCl
– nincs különbség a mortalitásban
– a szeptikus alcsoportban az albumin előnyösebbnek tűnt



Mit tudunk az albuminról?

• Elektrosztatikus tulajdonsága miatt az endothel glycocalyx 
felületéhez kötődik – tömítő szerep

• Csökkenti a vaszkuláris permeabilitást, az inflammációs választ
– Gátolja a neutrofil sejtek oxidatív szétrobbanását
– Megköti az inflammációs mediátorokat, szabadgyököket
– Anti-apoptotikus hatású

• A legjelentősebb extracelluláris antioxidáns, a thiol csoportjai révén 
fenntartja a plazma redox státuszát

• Haemorrhagiás sokkban javítja a mesenteriális mikrocirkulációt és a 
globális hemodinamikát

• Enyhén anti-thrombotikus és anticoaguláns hatású 
• Nagy volumenű paracentézisben csökkenti a veseelégtelenség 

rizikóját
• 25 g/l alatti albumin koncentráció független prediktora a mortalitásnak 

(SAFE study utánvizsgálata, Wiedermann ICM, 2010)
• Minden nagy esetszámú RCT-ben biztonságosnak és hatékonynak 

bizonyult



The SAFE Study

(Saline v Albumin Fluid Evaluation)

Australian and New Zealand Intensive Care Society 
Clinical Trials Group,

Australian Red Cross Blood Service
The George Institute for International Health, University of Sydney



Következtetések 

• Heterogén összetételű intenzíves betegeknél 
albumin és a 0,9%-os NaCl klinikailag számos 
szempontból equivalens folyadékpótló kezelés:
– Hasonló mortalitás
– Hasonló a meghaltaknál a halálig eltelt idő
– Hasonló a gépi lélegeztetés és az RRT aránya
– Hasonló az új szervi elégtelenségek kialakulása
– Hasonló az ITO és a kórházi napok száma

• Érdemi különbség van a koponyasérülteknél 
(hátrány) és a szeptikus betegeknél (előny), 
melynek tisztázására prospektív RCT-t érdemes 
indítani



SAFE utánvizsgálata – súlyos szeptikus betegek



SAFE utánvizsgálata – súlyos szeptikus betegek



SAFE utánvizsgálata – súlyos szeptikus betegek

A mortalitást befolyásoló kiindulási tényezők



Mi a helyzet a keményítőkkel?

• HES 200/0,62 
- felmerült, hogy vesedonoroknak adva rontja a Tx utáni vesefunkciót
- súlyos szepszisben alkalmazva gyakoribb az ARF

• SOAP tanulmány (1075 beteg kapott különböző HES készítményt)
- a HES alkalmazása önmagában nem független rizikó tényezője a 

vesefunkció romlásnak

• VISEP tanulmány (10%-os 200/0,5 HES változó dózisban)
- magasabb az ARF és a RRT aránya a HES-t kapóknál, mint a

krisztalloid csoportban
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Brunkhorst FM et al. NEJM, 2008

VISEP tanulmány – túlélés alcsoportok szerint



RRT és a 90-napos mortalitás

Brunkhorst FM et al. NEJM, 2008

VISEP tanulmány – az össz-dózis szerepe



Ringer‘s Lactate

n = 257

HES ≤ 22 ml/kg/day

n = 162

n N % n N % p

Renal failure

Renal replacement 

therapy

44 254 17.3 42 162 25.9 0.035

Patient days with renal 

replacement therapy

258 3167 8.2 292 1972 14.8

Acute renal failure 56 254 22.1 50 162 30.9 0.044

Safety

Patients with RBC 172 257 66.9 108 162 66.7 0.956

Adverse event 

hemorrhage

9 257 3.5 6 162 3.7 1.000

HES ≤ 22 ml/kg/nap vs Ringer laktát

Brunkhorst FM et al. NEJM, 2008

VISEP tanulmány – alcsoport morbiditás



3. generációs HES készítmények

• Számos tanulmány nem mutatott ki 
vesefunkció romlást a 130/0,4 HES 
készítmény alkalmazásakor, de…
– kis esetszámú vizsgálatok

– rövid idejű utánkövetés

– többségében peri-operatív betegek

– a viszonyítás legtöbbször zselatinhoz történt

– a kumulatív dózis szerepét kevesen vizsgálták



HES vs Gelatin vs krisztalloid



Baseline characteristics severe sepsis patients 
ICU Jena 2006-2010 ( n =1046) 

HES group
(n = 360)

Gelatin group
(n = 352)

Crystalloid group
(n = 334)

Age, years, mean ± SD 66.1 ± 14.7 65.6 ± 13.5 67.1 ± 13.7

Male, n (%) 245 (65.9) 250 (68.3) 205 (67.2)

Hemodynamic and laboratory
values, median [IQR]

Mean blood pressure, mmHg 72 [67-80] 72 [67-78] 73 [67-78]

Central venous pressure, mmHg 9 [7-12] 10 [7-13] 9 [6-12]

Vasopressor use, n (%) 368 (98.9) 361 (98.6) 328 (97.0)

Platelet count, x 103/ml 167 [109-239] 142 [41-239]** 159 [89-258]

Serum creatinine, µmol/l 101 [81-140] 96 [80-130] 97 [81-144]

Creatinine clearance, ml/min 62 [43-89] 67 [48-91] 62 [44-89]

SAPS II score 50 [39-63]* 52 [41-65] 53 [41-66]

SOFA score 8 [6-11] 8 [6-10] 8 [6-11]

HES vs Gelatin vs krisztalloid



HES 
group

(n = 360)

p 
value

Gelatin 
group

(n = 352)

p 
value

Crystalloid 
group

(n = 334)

AKI by AKIN, n (%)f 285 (76.6) 0.001 270 (73.8) 0.003 214 (63.3)

RRT, n (%) 131 (35.2) 0.054 138 (37.7) 0.010 96 (28.4)

ICU mortality, n (%) 129 (34.7) 0.149 116 (31.7) 0.567 100 (29.6)

Hospital mortality, n (%) 160 (43.0) 0.648 161 (44.0) 0.447 139 (41.1)

ICU LOS, days, median 
[IQR]

18 [8-30] 0.001 13 [6-24] < 0.001 10 [5-19]

Impact of type of fluid on organ function and outcome in severe sepsis 
ICU Jena 2006-2010 ( n =1046) 

HES vs Gelatin vs krisztalloid



HES vs Gelatin



3. generációs HES készítmények napjainkban



A CRYSTMAS tanulmány

• Cél a 6 %-os 130/0,4 HES készítmény hatékonyságának 
vizsgálata súlyos szeptikus betegekben 
(HES n=100 vs NaCl n=96)

• 88 vs 86 beteg érte el a HD stabilizálódást 
folyadékterápiával (NS)

• Az adott volumen 1.379±886 ml vs 1.709±1.146 ml volt 
(p=0,019)

• A stabilizálódáshoz szükséges idő 11,8 ±10,1 óra vs 
14,3 ±11,1 óra volt (NS)

• ARF előfordulási aránya 24,5% vs 20% volt (NS) 
• 28 napos mortalitás 31% vs 25,9% (NS), a 90 napos 

mortalitás 40% vs 34% (NS) volt – a vizsgálat nem ennek 
igazolására volt tervezve!



3. generációs HES készítmények napjainkban



A 6S tanulmány

• Cél a 6%-os 130/0,42 HES (n=398) összehasonlítása az 
oldószerként használt Ringer-acetát-tal (n=400) a 90 napos 
mortalitás ill. dialízis függőség terén

• Mind a mortalitás (51% vs 43%, p=0,03), mind az RRT 
függőség (22% vs 16%, p=0,04) szignifikánsan rosszabb volt 
a HES csoportban

• Súlyos vérzés 10%-ban ill. 6%-ban fordult elő (p=0,09)



3. generációs HES készítmények napjainkban



A CHEST tanulmány

• Cél intenzíves betegeknél összehasonlítani a 6%-os 130/0,4 
HES (n=3.315) ill. a 0,9-os NaCl (n=3.336) alapú 
reszuszcitáció hatását a túlélésre ill. a veseelégtelenség 
kialakulására

• Nem különbözött a 90 napos mortalitás (18% vs 17%)
• RRT igény és a mellékhatások szignifikánsan rosszabbak 

voltak (7% vs 5,8%, p=0,04; ill. 5,5% vs 2,8%, p<0,001) a HES 
csoportban



Kolloid vs krisztalloid?

MRCT 2003-2012 között 57 ITO bevonásával, 2857 
hipovolémiás, sokkos beteg elemzésével



A CRISTAL tanulmány

• Beavatkozás: 
– Kolloid (n=1414) – GEL, DEXT, HES, HA 4%, 

HA 20%
– Krisztalloid (n=1443) – izotóniás vagy 

hipertóniás NaCl, RL
– Kiv: fenntartó folyadék izotóniás krisztalloid

hypoalbuminémia esetén szabadon adható
albumin

• Elsődleges végpont: 28 napos mortalitás
• Másodlagos végpont: 90 napos mortalitás, 

RRT, lélegeztetés, vazopresszor terápia



A CRISTAL tanulmány

• Eredmények:
– Nem különbözött a 28 napos mortalitás 

(25,4% vs 27%, p=0,26)
– A 90 napos mortalitás enyhén jobb volt 

a kolloid csoportban 
(30,7% vs 34,2%, p=0,03)

– RRT hasonló megoszlású volt (11% vs 12,5%)
– A kolloid csoportban kevesebb volt a lélegeztetett napok száma (4,9 

vs 5,2 nap, p=0,01) és a vazopresszor támogatás (2 vs 2,3 nap, 
p=0,04)

– Kumulatív folyadékbevitel: 2000 ml kolloid vs 3000 ml krisztalloid

• Következtetés:
– Krisztalloid-kolloid viszonylatban nem különbözik a 28 napos 

mortalitás hipovolémiás sokk kezelésekor
– A 90 napos mortalitás különbsége további elemzést igényel



• 2000 – 2012 között 2500 potenciális study-t vizsgáltak, ahol 
volumenpótlásra 6%-os HES 130/0,4 – 0,42 –t alkalmaztak 
randomizált, prospektív módon

• Az összes bevonási kritériumnak mindössze 35 vizsgálat 
felelt meg

• A mortalitás feltüntetése mindössze 25 vizsgálatban történt

• 14 vizsgálatot minősítettek alacsony vagy közepes hiba-
rizikójú vizsgálatnak

HES publikációk meta-analízise (1)



HES hatása a mortalitásra



RRT szükségessége



Következtetések: 



HES publikációk meta-analízise (2)



HES hatása a mortalitásra

Mortalitás



RRT szükségessége és következtetés

RRT igény



Szerkesztőségi vélemény



Európai reakció

A PRAC Bizottság megerősíti, hogy a a HES/HAES oldatok 
nem alkalmazhatóak sepsis, égési sérülés esetén, vagy 
kritikus állapotú betegeken

A PRAC összegezte a hidroxietil-keményítő oldatok alkalmazásával 
kapcsolatos elemzését. Véleményük szerint a fent részletezett esetekben a 
készítmények nem alkalmazhatóak, mivel nagyobb a veseelégtelenség és 
mortalitás kockázata. A HES oldatok a továbbiakban is alkalmazhatóak akut 
vérvesztést követő hypovolaemia kezelésére. Előírták, hogy a potenciális 
kockázatok mérséklése céljából további vizsgálatok végzése szükséges.

EMA-hír: a Farmakovigilanciai Kockázatot Értékelő 
Bizottság (PRAC) soros ülésének főbb pontjai 
(2013. október hó)



Az ALBIOS tanulmány

• Multicentrikus, nyílt, randomizált vizsgálat 100 olasz ITO 
bevonásával

• Súlyos szeptikus betegek (n=1818) vagy 20%-os HA-t és 
krisztalloidot, vagy csak krisztalloidot kaptak

• Cél az albumin szint 30 g/l fölé emelése



Az ALBIOS tanulmány

• 28 napos mortalitás: 31,8% vs 32 %

• 90 napos mortalitás : 41,1% vs 43,6%

• Szervelégtelenségek száma: NS

• ITO, kórházi tartózkodás: NS

Következtetés: az albumin pótlás nem 
javította a túlélést



Az ALBIOS tanulmány - Appendix



Áttekintés az albumin használatáról (1)



Áttekintés az albumin használatáról (2)



Mégsem a folyadék öl?

• Retrospektív, egy-centrumos vizsgálat 296 súlyos 
szepszis/szeptikus sokkos beteg bevonásával

• Logisztikus regressziós analízissel elemezték az ARDS 
kialakulását (75 beteg; 25,3%) elsődlegesen az alkalmazott 
folyadékterápia szempontjából.



Következtetés:
• Súlyos szepszis/szeptikus sokkos betegek korai 

reszuszcitálásában a folyadékterápia kimagasló 
prioritású, még potenciális ARDS veszély esetén is.

Mégsem a folyadék öl?



Ami az előadásból kimaradt

Hogyan monitorozzuk a folyadékterápiát?



Zárásként egy kiváló áttekintés


