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Bevezetés 

 

A pitvari nátriuretikus peptid (ANP) és prohormonjának N-terminális 

fragmentje (NT-proANP) elsősorban a pitvari szívizomsejtekben termelődik, míg az 

agyi (B-típusú) nátriuretikus peptidnek (BNP) és a prohormon N-terminális 

fragmentjének (NT-proBNP) szintézise mindkét szívüreg falában végbemegy. A 

nátriruetikus peptidek szekréciójának egyik legfontosabb ingere a nyomás- és 

folyadékterhelés következtében megnövekedett pitvari és kamrai falfeszülés.  

Az NT-proXNP egy új, rekombináns nátriuretikus peptid, amely mind az NT-proANP, 

mind az NT-proBNP egy-egy részletét tartalmazza. Az erre a hibrid peptidre érzékeny 

nemrégiben kifejlesztett radioimmunoassay eljárás eredményét mindkét nátriuretikus 

peptid N-terminális fragmentjének koncentrációja befolyásolja. Az új teszt a közös 

sejtfelszíni receptorban egyesülő fiziológiás jelátviteli utat imitálja, és így lehetővé 

válhat a különböző nátriuretikus peptidek meghatározásán alapuló tesztek előnyeinek 

egyesítése egy diagnosztikai tesztben. Ennek a tesztnek az eredménye tehát a virtuális 

nátriuretikus peptid, az NT-proXNP, „koncentrációja”. Felnőtt szívbetegekben folytatott 

vizsgálatok szerint az NT-proXNP hatékonysága klinikailag hasonlónak vagy jobbnak 

tűnt, mint a másik két peptidé külön ill. a peptidszintek számtani összegéé. 

Kongenitális szívműtéten átesett újszülöttekben és csecsemőkben a 

posztoperatív alacsony perctérfogat szindróma korai felismerése nehézségekbe 

ütközhet, mivel ebben az életkorban a szívelégtelenség gyakran kevés, aspecifikus és 

nehezen felismerhető tünettel jár. A folyamatos hemodinamikai monitorizálás 

elterjedését a gyermek intenzív ellátásban az új típusú katéterek és metodikák 

közelmúltbeli megjelenése teheti lehetővé, melyek közül az egyik, széles körben 

kutatott módszer a transzpulmonális termodilúció (TPTD). Emellett előtérbe kerültek a 

posztoperatív szívelégtelenség korai felismerésének javítása érdekében a kardiális és 

egyéb biomarkerek alkalmazására irányuló kutatások. A nátriuretikus peptidek szintje jó 

kórjelzője a különböző kardiovaszkuláris megbetegedéseknek felnőttekben. 

Gyermekekben is egyre több adat támasztja alá a nátriuretikus peptidek lehetséges 

szerepét a keringési rendszert érintő megbetegedésekben, de a gyermekszívsebészeti 

betegekre vonatkozó adatok ellentmondásosak. 
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Célkitűzések 

 

1. Vizsgálataink célja volt jellemezni az NT-proANP és az NT-proBNP 

szintek perioperatív változásait kardiopulmonális bypass védelmében végzett 

korrekciós szívműtéten átesett újszülöttekben és csecsemőkben. 

2. Célunk volt továbbá az új, virtuális nátriuretikus peptid klinikai 

alkalmazhatóságát megvizsgálni 1 év alatti gyermekekben és jellemezni az  

NT-proXNP értékének kapcsolatát az NT-proANP és az NT-proBNP szintjével. 

3. Célunk volt az NT-proXNP szintjének perioperatív változásait jellemezni 

nyitott szívműtéten átesett újszülöttekben és csecsemőkben. 

4. Célunk volt megvizsgálni a transzpulmonális termodilúcióval 

meghatározott hemodinamikai paraméterek perioperatív változásait és a keringési 

állapot megítélésében betöltött szerepüket teljes anatómiai korrekciós műtéten 

átesett újszülöttekben és csecsemőkben. 

5. Célunk volt az invazív hemodinamikai paraméterek referencia értékeit 

meghatározni szívműtétet követően kardiorespiratórikusan stabil állapotú 

gyermekekben. 

6. Célunk volt a nátriuretikus peptidfragmentek és a virtuális nátriuretikus 

peptid ill. a transzpulmonális termodilúcióval meghatározott keringési paraméterek 

összefüggéseit jellemezni újszülött- és csecsemőkori nyitott szívműtétet követően. 

7. Célunk volt jellemezni a posztoperatív keringési állapot megítélése 

céljából osztályunkon rutinszerűen monitorizált klinikai és laboratóriumi 

paraméterek összefüggéseit az invazív módon meghatározott keringési 

paraméterekkel. 

8. Célunk volt a nátriuretikus peptidfragmentek és a virtuális nátriuretikus 

peptid lehetséges diagnosztikai és prognosztikai szerepét megvizsgálni újszülött- és 

csecsemőkori szívműtétet követően. 
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Módszerek 

 

Vizsgálatainkat a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Csecsemő- 

és Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán végeztük 2004. február és 

2006. március között. Az etikai bizottság hozzájárulását és a szülők tájékozott 

beleegyezését követően 30 kongenitális szívhibával született gyermeket vontunk be 

prospektív kutatásunkba. A bevonásra került 1 éves kor alatti betegek esetében a 

kardiopulmonális bypass (CPB) támogatásával elvégzett nyitott szívműtét minden 

esetben teljes rekonstrukciót eredményezett. A műtét után szívultrahang vizsgálattal 

rutinszerűen ellenőriztük a teljes rekonstrukció sikerességét és az esetleges reziduális 

szívhibák előfordulását. 

A műtét előtt rögzítettük a betegek főbb demográfiai paramétereit. Az 

anamnézisre, a társbetegségekre ill. a preoperatív diagnosztikus szívultrahang és 

szívkatéteres vizsgálatokra vonatkozóan a gyermekkardiológusok által feljegyzett 

adatokat használtuk fel. A műtétet jellemző paraméterek és az intraoperatív jellemzők a 

műtéti leírásban és az altatási jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. A műtéti altatás és a 

kardiopulmonális bypass az Intézet ISO minősítése által elfogadott standardizált 

technikával történt intravénás ill. inhalációs anesztetikumok felhasználásával. 

A keringési állapot jellemzésére rutinszerűen monitorizált keringési paraméterek 

közé tartozott a szívfrekvencia (HR), az artériás vérnyomás (MAP), a centrális vénás 

nyomás, a perifériás oxigén szaturáció és a 2 elvezetéses EKG. A pulzus-nyomás 

szorzatot (PPP) a szívfrekvencia és az artériás vérnyomás segítségével számítottuk ki. A 

posztoperatív időszakban naponta végzett rutin szívultrahang vizsgálat során 

kiszámoltuk a lineáris ejekciós frakciót és a jobb kamrai szisztolés nyomást. A betegek 

invazív hemodinamikai monitorizálására transzpulmonális termodilúciót (TPTD) 

használtunk. A TPTD módszer segítségével a kardiovaszkuláris rendszer állapotát 

jellemző számos paraméter határozható meg intermittálóan, mint pl. a szívfunkciót 

jellemző perctérfogat (CO) és az ebből számított szívindex (CI), az átlagos verőtérfogat 

index (SVI), a globális ejekciós frakció (GEF) és a szisztémás vaszkuláris rezisztencia 

index (SVRI). A mellkasban elhelyezkedő folyadékvolumeneket és a szív előterhelését 
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jellemzik a globális végdiasztolés volumen index (GEDI), az intratorakális vérvolumen 

index (ITBI) az extravaszkuláris tüdővíz index (ELWI). Az indexált paraméterek 

számításához szükséges testfelület becslése a testmagasság és a testtömeg alapján 

történt. A keringési paraméterek értékét az anesztézia bevezetését követően, a 

bőrmetszés előtt (PRE), a műtét befejezését követően (a műtőből való távozás előtt; 

POP), ill. 12, 24, 48 és 72 órával az intenzív osztályra való érkezést követően (POP12, 

POP24, stb.), továbbá jelentős hemodinamikai változások esetén mértük meg.  

A TPTD mérések során 3 ml hűtött fiziológiás sóoldatot fecskendeztünk be 

centrális vénás kanülön keresztül. A detektálás egy hő- és nyomásérzékelő véggel 

ellátott 3 frenches femorális artéria katéterrel történt. A statisztikai analízis során az egy 

mérési időpontban elvégzett kettő ill. három mérés eredményeiből számított átlagot 

használtuk fel. Az invazív monitorizálást felfüggesztettük és a femorális artéria katétert 

eltávolítottuk, amint a betegek állapota lehetővé tette az áthelyezésüket a szubintenzív 

részlegre. A femorális artéria katéter akkor is eltávolításra került, ha annak 

alkalmazásával potenciálisan összefüggő szövődményt észleltünk, mint pl. katéterrel 

kapcsolatos infekció (1 beteg esetében észleltünk az első posztoperatív napon, a gyanú 

később nem igazolódott), ill. az érintett alsó végtag iszkémiája (nem fordult elő a 

vizsgált betegcsoportban). A vizsgálatban való részvétel és az invazív monitorizálással 

kapcsolatos esetleges szövődmények nem hosszabbították meg a betegek intenzív 

terápiás kezelésének időtartamát. 

A nátriuretikus peptidek N-terminális fragmentjének a meghatározásához 2 ml 

vénás vért vettünk az előre meghatározott mérési időpontokban. A mintavétel etilén-

diamin-tetraacetát (EDTA) tartalmú, vákuumos, zárt rendszerű vérvételi csővel történt. 

A mintavételt követően a csöveket 1 órán belül 3000 g gyorsulással 10 percen keresztül 

+4 °C-on lecentrifugáltuk. Ezután a mintákat lefagyasztottuk és –20 °C-on tároltuk a 

kiértékelésig. A minták NT-proANP és NT-proBNP szintjének meghatározása 

specifikus antiszérumok (NT-proANP46-79 és NT-proBNP10-29 ellenes) felhasználásával 

radioimmunoassay (RIA) eljárással történt. A tesztek érzékenységének alsó határa 

(detekciós limit) 60 pmol/l ill. 40 pmol/l volt. A virtuális nátriuretikus peptid,  

NT-proXNP „koncentrációjának” a meghatározása a rekombináns peptidre  
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(NT-proBNP1-37-NT-proANP29-98) érzékeny antiszérummal  történt. A teszt 

megbízhatóságának alsó határa 80 pmol/l, ez tekinthető a teszt detekciós limitjének. 

A napi folyadékegyenleg (ml/kg) számításához a folyadékbevitelre, a 

vizeletkiválasztásra ill. a dréneken történő vérvesztésre és a vértranszfúzióra vonatkozó 

adatokat használtuk fel. Az észlelő lapokon vezettük az óránkénti vérgázanalízis (PaO2, 

base excess, hematokrit) és testhőmérséklet mérés (mag- és bőrhőmérséklet, a kettő 

különbsége) eredményeit. A laboratóriumi paraméterek (LDH, CKMB, CRP, kreatinin, 

BUN) meghatározása az osztály rutinjának megfelelően a műtét előtt, ill. az első és a 

második posztoperatív napon történt meg. A kreatinin clearance (CCl) értékének 

becslése a Schwartz-formula alapján történt. A betegek által igényelt inotrop támogatás 

jellemzésére a Wernovsky és mtsai. által leírt és a milrinon megjelenését követően 

módosított kumulatív inotrop indexet alkalmaztuk.  

A folyamatos változókat az átlag érték ± standard deviáció (SD) vagy a medián 

érték (interkvartilis tartomány, IQR) feltüntetésével jellemeztük szükség szerint. A 

nátriuretikus peptidszintek összehasonlítását a különböző mérési időpontok között 

ismétléses ANOVA analízissel végeztük. A különböző folyamatos változók 

összefüggését Pearson korrelációval és lineáris regresszióval vizsgáltuk. Amikor együtt 

analizáltuk a változóknak az összes posztoperatív mérési időpontban meghatározott 

értéke közötti összefüggéseket, az egyes betegek eredményeit átlagoltuk, majd súlyozott 

korrelációt használtunk. A nátriuretikus peptidek diagnosztikus és prognosztikus értékét 

az ROC analízis során számított görbe alatti területtel (AUC) jellemeztük. Az ROC 

analízis számításánál alacsony perctérfogat szindróma kritériumának azt tekintettük, ha 

a szívindex értéke kevesebb volt, mint 3 l/min/m
2
. Hosszan tartó lélegeztetési időnek a 

72 órás időtartamot meghaladó gépi lélegeztetést tekintettük. Parametrikus tesztek 

alkalmazása előtt, amennyiben lehetséges volt, a nem normális eloszlású változók 

értékét a természetes alapú logaritmus (ln) függvény felhasználásával transzformáltuk 

az eloszlásuk korrigálására. A p értékét 0,05 alatt tekintettük szignifikánsnak. A 

statisztikai analízishez SPSS for Windows program 11.5 és 16-os verzióit használtuk 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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Eredmények 

 

Tizenöt beteg esetében végeztünk artériás switch műtétet teljes 

nagyértranszpozíció miatt. Kilenc beteg született kamrai szeptum defektussal, további 

szívhibák voltak még a kettős kiáramlású jobb kamra (n=3), a teljes tüdővéna 

transzpozíció (n=2) és egy truncus arteriosus communis. A vizsgálatba bevont betegek 

közül 26 beteg esetében történt meg a nátriuretikus peptidek meghatározása. Ezeknek a 

betegnek a medián életkora 46 (IQR: 10-157) nap, medián testsúlya 3,9 (3,5-4,9) kg 

volt. A medián CPB idő 117 (60-149) perc volt, az aorta lefogás ideje 69 (29-92) perc. 

Közülük 9 beteg esetében halasztottan került sor a mellkas zárására, 12 beteg esetében 

volt szükség 72 órát meghaladó gépi lélegeztetésre; fatális kimenetel nem volt.   

A preoperatív NT-proANP szint betegeinkben 1915 pmol/l (1055-4542 pmol/l) 

volt, több mint kétszerese az NT-proBNP koncentrációjának [700 (126-1784) pmol/l]. 

Az NT-proXNP preoperatív szintje 1375 pmol/l (238-6063 pmol/l) volt, ami az  

NT-proANP és az NT-proBNP műtét előtti koncentrációi közötti tartományba esett. 

Szignifikáns posztoperatív emelkedést az alapértékhez képest az NT-proBNP esetében 

találtunk, melynek csúcsa 24 óra elteltével jelentkezett. A betegek műtét utáni csúcs 

NT-proANP, NT-proBNP és NT-proXNP koncentrációja 2565 (1991-5404), 2221 

(1223-5180) és 4031 (1165-10200) pmol/l volt. Az NT-proXNP szint jól korrelált a 

vizsgálati időszakban a vele egyidejűleg meghatározott NT-proANP szinttel (r = 0,60,  

p < 0,001), még szorosabban az NT-proBNP szinttel (r = 0,89, p < 0,001) és a két 

peptidfragment koncentrációjának összegével (r = 0,88, p < 0,001).  

A műtét előtti NT-proXNP szint fordítottan korrelált a betegek korával  

(r = -0,72, p < 0,001) és testsúlyával (r = -0,47, p = 0,026). A preoperatív laborértékek 

közül a kreatinin szint (53,3 ± 13,1 µmol/l) korrelált az NT-proXNP alapértékével  

(r = 0,53, p = 0,013).  A műtéti idő és a CPB hossza összefüggött a preoperatív  

NT-proXNP szint mellett (r = 0,58, p = 0,005 ill. r = 0,62, p = 0,002), a posztoperatív 

csúcs NT-proXNP értékkel is (r = 0,64, p < 0,001 ill r = 0,67, p < 0,001). 

A szívindex (CI) preoperatív értéke betegeinkben átlagosan 3,6 l/min/m
2
 (SD: 

1,1 l/min/m
2
) volt. A műtét után átmenetileg romlott a betegek szívfunkciója, a 
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legnagyobb visszaesést az alapállapothoz képest 12 órával a műtét után regisztráltuk 

(2,5 ± 1,1 l/min/m
2
). Ezután megfordult a trend és a betegek átlagos CI értéke 24 órával 

a műtét után elérte a preoperatív szintet (3,6 ± 1,7 l/min/m
2
), majd a CI javulása tovább 

folytatódott és újabb 24 óra elteltével az értéke 4,2 ± 2,8 l/min/m
2
 volt. A verőtérfogat 

index (SVI) változása követte a CI lefutását. 

A vizsgált fő populációban a hemodinamikai paraméterek számos korrelációt 

mutattak az egyidejűleg meghatározott nátriuretikus peptidszintekkel a posztoperatív 

időszak során (1. tábla). Az extravaszkuláris tüdővíz kivételével az NT-proXNP szintje 

erősebben korrelált a hemodinamikai paraméterek értékével, mint az azonos mérési 

időpontban meghatározott NT-proANP és NT-proBNP koncentrációk számtani összege. 

 

1. táblázat  A hemodinamikai paraméterek korrelációja a nátriuretikus peptidszintekkel 

 

NT-proANP NT-proBNP NT-proXNP Summa NT-proANP 

+ NT-proBNP 

 r p r p r p r p 

HR 0,46 0,073 0,54 0,033 0,53 0,034 0,52 0,039 

MAP -0,45 0,077 -0,84 <0,001 -0,87 <0,001 -0,81 <0,001 

CI -0,69 0,003 -0,71 0,002 -0,85 <0,001 -0,71 0,002 

SVI -0,75 0,002 -0,66 0,010 -0,80 <0,001 -0,72 0,004 

SVRI 0,67 0,009 0,52 0,055 0,65 0,012 0,54 0,045 

GEF -0,35 0,22 -0,62 0,018 -0,67 0,009 -0,61 0,022 

GEDI -0,70 0,005 -0,33 0,25 -0,48 0,079 -0,40 0,15 

ITBI -0,64 0,007 -0,38 0,14 -0,50 0,047 -0,39 0,14 

ELWI 0,75 0,003 0,64 0,020 0,67 0,012 0,72 0,005 

PPP -0,29 0,17 -0,23 0,27 -0,24 0,24 -0,32 0,11 

 

A szignifikáns értékeket félkövér szedéssel jelöltük.  

HR, szívfrekvencia; MAP, átlagos artériás vérnyomás; CI, szívindex; SVI, verőtérfogat index; 

SVRI, szisztémás vaszkuláris rezisztencia index; GEF, globális ejekciós frakció; GEDI, globális 

végdiasztolés volumen index; ITBI, intratorakális vérvolumen index; ELWI, extravaszkuláris 

tüdővíz index; PPP, pulzus-nyomás szorzat; Summa NT-proANP + NT-proBNP,  

az NT-proANP és az NT-proBNP koncentrációjának számtani összege; r, korrelációs 

együttható; p, szignifikancia szint. 
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Az NT-proXNP és a CI közötti korreláció szignifikáns maradt, ha az összefüggést a 

korra (r = -0,60, p = 0,018) vagy a testsúlyra korrigáltuk (r = -0,81,  

p < 0,001). A CI értéke a posztoperatív időszakban inverzen korrelált a szívfrekvencia 

értékével (r = -0,61, p = 0,013). A többi rutinszerűen monitorizált keringési paraméter, 

mint az artériás vérnyomás és a pulzus-nyomás szorzat, ill. a szívultrahang vizsgálattal 

meghatározott paraméterek nem mutattak szignifikáns összefüggést a CI értékével. A 

kreatinin szint a posztoperatív időszak folyamán végig egyenesen korrelált az  

NT-proXNP szintjével (r = 0,76, p < 0,001), és fordítottan a CI értékével (r = -0,77,  

p < 0,001); a kreatinin clearance esetében hasonló korrelációkat találtunk fordított 

előjellel. A többi vizsgált klinikai és laboratóriumi paraméter esetében nem találtunk 

szignifikáns összefüggést sem az azonos mérési időpontban regisztrált CI értékével, sem 

az NT-proXNP szintjével. 

A nátriuretikus peptidek diagnosztikus képességét az egyidejűleg fennálló 

alacsony perctérfogat szindrómára nézve ROC analízissel vizsgáltuk. A 2051 pmol/l-t 

meghaladó posztoperatív NT-proBNP szint 79 %-os szenzitivitással és 95 %-os 

specificitással jelezte a 3 l/min/m
2
-nél alacsonyabb CI értéket (AUC: 0,87 ± 0,06). 

Hasonló módon a 3079 pmol/l-t meghaladó NT-proXNP koncentráció 89 %-os 

szenzitivitással és 90 %-os specificitással volt diagnosztikus az alacsony perctérfogat 

szindrómára (AUC: 0,91 ± 0,05). A gépi lélegeztetés ideje és az intenzív osztályon 

történő kezelés időtartama nem korrelált sem a műtét előtti, sem a műtét utáni csúcs 

nátriuretikus peptidszintekkel. Szignifikáns korrelációt találtunk ugyanakkor a gépi 

lélegeztetés ideje és a műtét után 24 órával meghatározott NT-proBNP (r = 0,51, p = 

0,015) ill. NT-proXNP szintek között (r = 0,47, p = 0,027). A hosszan tartó gépi 

lélegeztetés (> 72h) előfordulására vonatkozó prediktív értékük jellemzésére az ROC 

analízis alkalmazásával kiszámított AUC érték a 24 órával a műtétet követően 

meghatározott NT-proBNP szint esetében 0,81 ± 0,10 volt, az NT-proXNP esetében 

0,72 ± 0,11. 

Tizenkét artériás switch műtéten átesett újszülött homogén alcsoportjában 

kiszámítottuk az összes hemodinamikai mérés átlagát a mellkaszárás előtt, a 

mellkaszárás után és az extubációt követően (2. tábla). A CI és az SVI szignifikánsan 

nőtt, a szívfrekvencia és a vaszkuláris rezisztencia szignifikánsan csökkent a 
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posztoperatív időszak egymás utáni periódusaiban. Az extravaszkuláris tüdővíz értéke 

szignifikánsan alacsonyabb volt az extubáció után, azonban így is kétszerese volt a 

felnőtt normálértékeknek. Az extubációt követő hemodinamikai mérések 

kardiorespiratórikusan stabil, jó keringési állapotú betegekben történtek, ezért az így a 

kapott eredmények iránymutatást adnak az invazív hemodinamikai paraméterek 

normálértékéről újszülöttkori korrekciós szívműtétet követően. A vizsgált alcsoportban 

a szívindex az extubációt követően megfelelt a felnőttekre vonatkozó 

normáltartománynak. A verőtérfogat index és a szisztémás vaszkuláris rezisztencia 

ugyanakkor alatta maradt a felnőtt normálértékeknek. A mellkasban elhelyezkedő 

folyadékvolumeneket jellemző paraméterek általunk meghatározott „normális” értékei 

jelentősen eltérnek a felnőttekre vonatkoztatott referencia tartományuktól. 

 

2. táblázat  A hemodinamikai paraméterek értéke a műtét utáni időszakban 

 

Nyitott 

mellkas (1) 

n = 47 

Zárt 

 mellkas (2) 

n = 91 

Extubáció 

után (3) 

n = 7 

ANOVA 

 p 

1 vs. 2 

p 

1 vs. 3 

p 

2 vs. 3 

p 

CI (l/min/m2) 2,1 ± 0,6 3,1 ± 1,1 4,0 ± 0,6 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

SVI (ml/m2) 15,5 ± 3,3 22,7 ± 7,5 33,1 ± 4,3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

MAP (Hgmm) 57 ± 10 61 ± 9 68 ± 7 0,002 0,10 0,003 0,059 

SVRI 

(dyn*s/cm5/m2) 
1639 ± 243 1411 ± 396 1150 ± 295 <0,001 0,005 <0,001 0,067 

HR (BPM) 165 ± 17 145 ± 18 128 ± 8 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 

GEF (%) 22,3 ± 11,3 25,6 ± 6,0 35,8 ± 8,0 <0,001 0,16 <0,001 0,002 

GEDI (ml/m2) 298 ± 120 355 ± 123 404 ± 103 0,016 0,05 0,06 0,76 

ITBI (ml/m2) 398 ± 134 454 ± 147 489 ± 125 0,067    

ELWI (ml/kg) 37,3 ± 6,6 32,4 ± 8,5 20,2 ± 7,0 <0,001 0,021 <0,001 0,002 

 

A táblázatban a változók átlagos értékét és a standard deviációt tüntettük fel. A szignifikáns 

értékeket félkövér szedéssel jelöltük. 

CI, szívindex; SVI, verőtérfogat index; MAP, átlagos artériás vérnyomás; SVRI, szisztémás 

vaszkuláris rezisztencia index; HR, szívfrekvencia; GEF, globális ejekciós frakció;  

 GEDI, globális végdiasztolés volumen index; ITBI, intratorakális vérvolumen index; ELWI, 

extravaszkuláris tüdővíz index; p, szignifikancia szint. 
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Következtetések 

 

1. Jellemeztük az NT-proANP és az NT-proBNP szintek perioperatív 

változásait újszülött- és csecsemőkori nyitott szívműtétet követően. Az NT-proANP 

szint nem változott jelentősen a műtét után, az NT-proBNP szint ellenben 

szignifikánsan megemelkedett, melynek csúcsa 24 óra elteltével jelentkezett.  

Az NT-proBNP koncentráció emelkedése jó markere lehet a nyitott szívműtét során 

létrejövő miokardiumsérülés mértékének. 

2. Az új, virtuális nátriuretikus peptid, az NT-proXNP értéke szorosan 

korrelált az NT-proANP és még kifejezettebben az NT-proBNP szintjével ill. a két 

peptid koncentrációjának az összegével a vizsgált betegpopulációban. 

Eredményeink szerint az NT-proXNP teszt képes a nátriuretikus peptidek egymástól 

független és együttes aktiválódását megbízhatóan jelezni 1 év alatti gyermekekben. 

3. A preoperatív NT-proXNP érték az NT-proANP és az NT-proBNP szintje 

közötti tartományban volt. Az NT-proXNP szint perioperatív lefutása követte a 

miokardiális eredetű nátriuretikus peptidfragmentek változásait. Eredményeink 

alapján kijelenthető, hogy az új diagnosztikai teszt a vizsgált betegpopulációban 

alkalmas a klinikai felhasználásra, a teszt alkalmazásának pontos részleteit további 

vizsgálatoknak kell tisztáznia. 

4. Bemutattuk az invazív módon meghatározott hemodinamikai paraméterek 

perioperatív lefutását. A posztoperatív időszakban a miokardium funkciójának 

helyreállásával párhuzamosan javultak a hemodinamikai paraméterek értékei. A 

transzpulmonális termodilúció alkalmazása biztonságosnak és megbízhatónak 

bizonyult az újszülött- és csecsemőkori korrekciós szívműtétek posztoperatív 

időszakában. A betegek keringési állapotának pontos megítéléséhez az invazív 

módon meghatározott keringési paraméterek hasznos többlet információkkal 

szolgálnak. 
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5. A szívindex referencia értéke szívműtéten átesett stabil állapotú 

gyermekekben nem tért el a felnőttek normáltartományától. Ugyanakkor a többi 

invazív hemodinamikai paraméter értéke az extubációt követően jelentősen 

különbözött a felnőttekre vonatkoztatott referencia tartományoktól, ezért szükséges 

a kor- és betegségspecifikus normálértékek meghatározása gyermekekben. 

Eredményeink szerint újszülöttekben a felnőttekhez képest alacsonyabb mellkasi 

folyadékvolumenek és magasabb extravaszkuláris tüdővíz értékek is biztosítják a 

megfelelő előterhelést a szívnek és jól tolerálhatóak. 

6. A nátriuretikus peptidek erős, inverz korrelációt mutattak a perctérfogat 

nagyságával a posztoperatív időszakban. Az NT-proXNP érték szorosabb 

kapcsolatban állt a szívfunkciót jellemző paraméterekkel, mint az NT-proANP és az 

NT-proBNP szintje önmagában vagy a két peptidfragment koncentrációjának 

összege. A hormonszintek további összefüggései a szisztémás vaszkuláris 

rezisztenciával, a globális végdiasztolés volumennel és az extravaszkuláris 

tüdővízzel mutatják, hogy a peptidek jó globális markerei az akut hemodinamikai 

változásoknak az újszülött- és csecsemőkori szívműtétet követő korai időszakban.  

7. Az általunk vizsgált, rutinszerűen monitorizált keringési paraméterek, 

mint pl. az artériás vérnyomás és a pulzus-nyomás szorzat, a nátriuretikus 

peptideknél gyengébben vagy egyáltalán nem korreláltak a perctérfogat 

nagyságával. Az osztályunkon a keringési állapot megítélésére használt klinikai és 

laboratóriumi paraméterek esetében, kivéve a kreatinin és a kreatinin clearance 

értékét, nem találtunk összefüggést az invazív módon meghatározott perctérfogat 

értékével és az NT-proXNP szintjével a posztoperatív időszak folyamán. 

8. Az emelkedett posztoperatív NT-proBNP és NT-proXNP szintek 

segítségével nagy szenzitivitással és specificitással diagnosztizálható a mérés 

időpontjában fennálló alacsony perctérfogat szindróma. A nátriuretikus 

peptidfragmentek és az NT-proXNP jó indikátorai a máskülönben csak invazív 

módon meghatározott paraméterekkel jellemezhető keringési állapotnak. A 24 

órával a műtét után meghatározott NT-proBNP és NT-proXNP szintek jó prediktív 

értékkel rendelkeznek a 72 órát meghaladó gépi lélegeztetésre vonatkozóan. 
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