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A thoracoabdominalis aorta kirekesztése a gerincvelő keringésének csökkenését okozza. Az ischemia klinikailag para-
paresis, paraplegia formájában jelenik meg. Ez elsősorban nyitott műtétek során jelent aligha kiszámítható szövődményt, 
de a modern endovascularis technikák sem oldották meg teljes mértékben ennek biztonságos kivédését – bár arányát 
jelentősen mérsékelték. A javuló eredmények számos tényezőre vezethetők vissza, mint a keringés kirekesztési idejének 
csökkentése, a gerincvelő-funkció és metabolismus ellenőrzése. Mesterséges keringésjavító direkt és indirekt eljárások, 
liquor drainage, hűtés mellett a collateralis keringés javítását szolgáló prekondicionáló módszerek kerültek bevezetésre. 
Kísérletes munkánkban 25–30 kg testsúlyú kutyákon vizsgáltuk – más paraméterek mellett – a distalis perfusio növe-
lésének, a liquornyomás csökkentésének, illetve ezek kombinációjának protektív hatását egyórás thoracoabdominalis 
aortakirekesztés során. Dolgozatunkban a kísérleti állataink neurológiai végállapotát a keringési paraméterek és szöveti 
perfusio és a reperfusio változásainak összefüggésein keresztül tárgyaljuk. Megállapítottuk, hogy distalis gerincvelő 
reperfusiós hyperaemiája szorosan összefügg a neurológiai károsodás mértékével.

Kulcsszavak: thoracoabdominalis aortakirekesztés, gerincvelő-protekció, ischemia–reperfusió, neurológiai károsodás

Clamping of the thoracoabdominal aorta reduces perfusion of the spinal cord signifi cantly, which clinically may present 
as paraparesis or paraplegia – devastating and unpredictable complications of open thoracoabdominal aortic surgery. 
Introduction of monitoring of evoked potentials and/or biochemical markers, methods increasing distal arterial pressure, 
indirect procedures enhancing residual fl ow (like liquor drainage), drugs, and use of hypothermia contributed to achieve 
better outcome. Preconditioning of spinal cord circulation is also a promising method. New endovascular techniques for 
thoracoabdominal aortic aneurysms and dissections reduced surgical trauma signifi cantly. Despite all these progressions 
spinal cord ischemic damage is still a signifi cant risk. To address this problem we carried out an experimental work using 
a canine model focusing on the protective effect of distal arterial perfusion, spinal fl uid drainage, and their combination 
in a one hour setting of thoracoabdominal aortic clamping. In this paper we publish our data of circulatory and specifi c 
perfusion parameters of the spinal cord during and after declamping in correlation of fi nal neurologic outcome.
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val biztosítottuk a distalis perfusiót. E csoportban CSF 
drainage-t nem alkalmaztunk. Az aortaleszorítást az a. 
subclavia eredése alatt közvetlenül, illetve 1 cm-rel az 
aortabifurcatio felett helyeztük fel.

IV.   A negyedik állatcsoportban mindkét protektív mód-
szert, liquor drainage-t és distalis perfusiót is alkal-
maztunk a kirekesztés teljes időtartama alatt. A CSF 
drai nage-t a reperfusio után 30 percig tartottuk fenn.

Az állatokat Na-methohexitallal (10 mg/kg) altattuk el, 
majd intubálva kerültek a műtőbe. A narkózist 1–1,5 vo-
lumen% Halotánnal tartottuk fenn. A lélegeztetést Mark7 
ventilátorral végeztük (Bird Products California, Palm 
Springs). Izomrelaxációt succinylcholine 1 mg/kg iv. ada-
golásával értük el, amit szükség szerint ismételtünk a műtét 
során. A vena cephalicába helyezett kanülön keresztül mint-
egy 1500 ml dextrózmentes fi ziológiás sóoldatot infundál-
tunk a műtét időtartama alatt. Arteriás kanülön át a beavat-
kozás során 5–10 percenként vérvétel történt vérgázanalízis 
és vércukormérés céljából. Swan–Ganz-katétert vezettünk 
az arteria pulmonalisba a cardiac output folyamatos ellenőr-
zése céljából. Folyamatosan mértük a centralis és distalis 
arteriás nyomás értékeit. A kirekesztés alatt fellépő acido-
sist szükség szerint Na-bikarbonát-infúzióval (50–75 mEq/
állat) korrigáltuk.

A műtét során jobb ferde fekvésben a 4. bordaközben 
végeztünk thoracotómiát, izoláltuk a thoracalis aortát 
 közvetlenül a bal a. subclavia alatt, illetve lumbalis be-
hatolásból a terminalis aortát. A két pont között – a dis-
talis aortaív és az aorta bifurcatio között időleges shun-
töt létesítettünk (Bandyk-katétereket összekötő silastic 
cső segítségével) a distalis perfusio biztosítására a kire-
kesztés időtartama alatt. A shunt átáramlását folyamato-
san regisztráltuk (Transonic System Inc. St. Paul, MN). 
Kanült vezettünk a bal a. carotis communisba és a bal 
a. femoralis commu nisba. Occipitalis metszés útján ka-
nüláltuk a cisterna magnát folyamatos liquor drainage és 
liquornyomásmérés érdekében. Hőérzékelőket helyez-
tünk az oesophagusba és rectalisan a testhőmérséklet 
ellenőrzése céljából.  Kanült vezettünk a bal fülcsébe a 
microsphereket tartalmazó  Tween 80 (Sigma Chemical 
Co. Saint Louis, Mo) oldat bejuttatása céljából. A gerinc-
velő vérátáramlását a Heymann és mtsai által kifejlesz-
tett izotópdilú ciós módszerrel végeztük.1 Az alkalmazott 
microspherek 15 ± 3 μm  átmérőjűek voltak. A micro-
sphereket sonicatorral dispergáltuk. A  beadott oldat kb. 
1,6 × 10003 micro sphert tartalmazott. A microspherek 
átlagos átmérője 15 ± 3 μm volt, amelyek Co57, Sn113, 
Sr85 és Sc45 izotóppal voltak jelölve (New England Nuc-
lear, Boston,  Massachusetts). A dispergált microsphere-
ket tartalmazó Tween-oldatot 20 ml  sóoldattal keverve a 
bal pitvari kanülön át kb. 10 másodperc alatt adtuk be. 
Ezzel egy időben a carotis kanülön át pumpa segítségével 
60 sec alatt 5,85 ml/sec állandó rátával referenciamintát 
vettünk. Az izotóppal jelzett microsphereket random al-
kalmaztuk a pontosság érdekében.

Bevezetés

A thoracalis, thoracoabdominalis aorta műtéti beavatko-
zásainak rettegett, nehezen kiszámítható szövődménye a 
gerincvelő ischemiás károsodása következtében kialakuló 
paparesis/paraplegia. Az érintett aortaszakaszon kialakuló 
aneurysma és/vagy dissectio rekonstrukciója során az aor-
ta keringésének kirekesztése elkerülhetetlen. Az elváltozás 
kiterjedésétől és a kirekesztés idejétől függően a gerinc-
velő valamilyen mértékű károsodása várható. A jelentős 
technikai fejlődés, számos protektív eljárás bevetése elle-
nére ez a súlyos szövődmény mindeddig nem teljesen ki-
küszöbölhető. A monitorizálás, endovascularis technikák 
jelentős előrelépést eredményeztek, de a paraplégia – bár 
csökkent arányban – változatlanul megoldandó problémát 
jelent. A multifactorialis szövődmény okainak és kivédésé-
nek kutatása máig fontos feladat a terület művelői számára. 
Dolgozatunkban a gerincvelő keringési paramétereinek és 
specifi kus perfusio adatainak változásait ismertetjük kutyá-
kon végzett kísérleti munkánk alapján.

Célkitűzések

Megállapítani kívántuk:
1. protektív eljárások nélkül előforduló gerincvelő-káro-

sodás mértékét – azaz egyórás thoracoabdominalis aor-
takirekesztést követő neurológiai károsodás szintjét,

2. liquor drainage-zsal elérhető gerincvelő-protekció ered-
ményét,

3. distalis artériás nyomás növelésével – thoracoabdomi-
nalis bypass létesítésével elérhető neurológiai védelem 
hatását,

4. distalis artériás perfusionövelés és liquor drainage 
együttes alkalmazásának hatását a neurológiai végálla-
potra,

5. a supravitalisan mérhető nyomásváltozások mellett 
mérni kívántuk a gerincvelő szürke- és fehérállománya 
specifi cus átáramlásának (ml/mg/min) változásait izo-
tóppal jelzett microspherek alkalmazásával.

Kísérleti összeállítás

A fenti célok megvalósítása érdekében az állatvédelmi eti-
kai kódex szabályainak betartásával 32 mindkét nembéli, 
25–30 kg súlyú keverékkutyát használtunk fel.

A kísérleti állatokat 4, egyenként 8 egyedet tartalmazó 
csoportra osztottuk.
III.  Kontrollcsoport állatai protektív eszköz nélkül 60 per-

cet thoracoabdominalis aortakirekesztésben kerültek 
vizsgálatra.

III.  A kísérleti csoportban az aortakirekesztés előtt és alatt 
folyamatos liquor (CSF) drainage-t alkalmaztunk, és 
azt a reperfusio után 30 percig tartottuk fenn.

III.  Nyolc állatnál a thoracoabdominalis aortakirekesztés 
során annak teljes időtartama alatt a shunt megnyitásá-
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A számításokat az alábbi képletek alapján végeztük:

Cardiac output (ml/min)  microspherek száma a szervben Szerv átáramlás (ml/min) = ,
Beadott microspherek száma



 
Ismert szerv átáramlása (ml/min)   

 
microspherek száma ismeretlen szerv átáramlásában

Ismeretlen szerv átáramlás = 
Microspherek száma ismert átáramlású szervben

 
 
  .

Állataink a beavatkozás után 24 órás megfi gyelésre ke-
rültek az intenzív osztályon. A kísérlet protokollja szerint 
24 órás észlelés után az állat neurológiai állapotának meg-
ítélését Tarlov-score-ok alapján végeztük:2

Tarlov 0 – az állat parapleg
Tarlov 1 – minimális perceptilis izommozgás váltható ki
Tarlov 2 – felállni tud, járni nem (Tarlov 1–3: paraparesis)
Tarlov 3 – nehezítetten jár
Tarlov 4 – normál járásra képes

24 óra után az állatokat hyperkaliaemiás penthobarbital-
lal altattuk el. Egy állatot a kontrollcsoportban az intenzív 
osztályon keringési összeomlás miatt elvesztettünk. Bon-
colás során eltávolítottuk a gerincvelőt és a nyaki, felső, 
 középső, alsó thoracalis, valamint a felső lumbalis sza-
kaszból szövetmintát vettünk. A specimeneket szürke- és 
fehérállományra bontva gamma kamerás vizsgálatra vittük 
(Beck man 310, Irvine, CA) valamennyi izotóp spektrumá-
nak megfelelően. A szövetdarabok fi xatio és hematoxylin-
festés után fénymikroszkópos vizsgálatra is kerültek.

Adatainkat statisztikai analízisnek vetettük alá. A kettős 
valószínűségi tesztek szignifi kanciahatárát p ≤ 0,05-ben je-
löltük meg.

A gerincvelői átáramlást és a metabolicus paramétereket 
(spinal cord specifi c blood fl ow – SCSBF) izotóppal jelzett 
microspherekkel végzett vizsgálat értékeit Wilcoxon-teszt-
tel, illetve kétmintás t-próbával értékeltük. A neurológiai 
állapot adatainak statisztikai vizsgálatát Fischer-teszttel 
végeztük. Párosított t-teszttel az időszakos időpontokban 
végzett vizsgálatok adatait analizáltuk.

Eredmények

1. Az artériás nyomásértékek változása 60 perces thoraco-
abdominalis aortakirekesztés során a kontrollcsoportban – 
protektív módszer alkalmazása nélkül – az alábbiak szerint 
változott: a centralis aortanyomás a kirekesztés pillanatá-
ban mintegy 20%-kal megemelkedik, a distalis vérnyomás 
20 Hgmm-re csökken, ami kb. 80%-os nyomáscsökkenés-
sel jelentős mértékű (p ≤ 0,02). A keringés felengedése 60 
perc után a centralis és a distalis vérnyomás kiegyenlítődé-
sét eredményezi – a systemás nyomás mérsékelt csökke-
nése mellett, ami 5 perc után volumenpótlással megköze-
lítette a kirekesztés előtti 100 ≤ 15 Hgmm körüli értéket. 
A kirekesztés a centralis vénás nyomást alig befolyásolta 
(1. ábra).

2. A gerincvelői artériás perfusiós nyomásértékek változá-
sát alaphelyzetben, liquor drainage, aortofemoralis shunt 
és a kettő együttes alkalmazásával 2. ábránk mutatja. Az 
aortofemoralis shunt, illetve annak kombinációja liquor 
drainage-zsal a distalis perfusiót közel azonos szinten ma-
gasan tartja a kirekesztés teljes időtartama alatt – mérsékelt 
nyomáscsökkenéssel (p ≤ 0,15), addig a shunt nélkül, illet-
ve csak liquor lebocsátással a distalis testfél vérnyomása a 
kontrollcsoportnál alig magasabb értéken jelentős nyomás-

Hgmm

 
I × 5 10      20    30                          60  65 70               80   perc   

Rövidítések:   CVP – Centralis vénás nyomás 
 DAP – Distalis artériás nyomás  
 PAP – Proximalis artériás nyomás 

1. ábra. Vérnyomásváltozások thoracoabdominalis aortakirekesz-
tés alatt és után. A centralis és distalis artériás vérnyomás változá-
sait, valamint a centrális vénás nyomásértéket mutatja alaphely-
zetben, illetve 60 perces thoracoabdominalis aortakirekesztés alatt 

és a keringés felengedése után

SCPP
 

Hgmm
 

I × 5                                                                 60    65      perc 

n = 8
p < 0,05 vs. Base

2. ábra. Gerincvelői arteriás perfusiós nyomások változása a kü-
lönböző állatcsoportokban. Az artériás nyomásváltozásokat mutat-
ja az aortakirekesztés alatt és a keringés felengedése után 5 perc-
cel. A zöld vonal jelzi a változásokat alaphelyzetben, a sárga az 
aorto-femoralis shunt, a piros az aorto-femoralis shunt és liquor 
drainage mellett, és a kék liquor drainage során jelentkező artéri-
ás nyomásváltozásokat tünteti fel, amelyek a gerincvelő perfusiós 
nyomásértékeit is jelölik. Spinal cord perfusiós nyomás (SCPP) = 

artériás nyomás – liqournyomás
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csökkenéssel jár (20 ± 6 Hgmm). A keringés felengedése 
az előző két esetben a nyomás gyors, szinte teljes kiegyen-
lítődését eredményezi, míg a másik két esetben a vérnyo-
más nem jelentősen, de elmaradt az előző esetektől mintegy 
15 ± 4 Hgmm-rel.

3. A liquornyomás (SFP) változásait a vizsgálati cso-
portokban a 3. ábránkon szemléltetjük. A liqournyomás 
alaphelyzetben 10 ± 5 Hgmm volt. Aortofemoralis shunt 
alkalmazása esetén a kirekesztés teljes időtartama alatt és a 
keringés felengedése után a distalis arteriás nyomás a kiin-
dulási érték közelében maradt.

A liquor drainage, illetve annak kombinációja aortofe-
moralis shunt alkalmazásával a liquornyomást jelentősen, 
2-3 Hgmm alá csökkentette, ami a keringés felengedése 
után is – a drainage fenntartása mellett – 0 Hgmm köze-
lében maradt. A csak liquor drainage alkalmazása esetén 
a kirekesztés után a szignifi kancia határát elérő pár perces 
liquornyomás emelkedését észleltük, ami a centralis arté-
riás nyomásemelkedés okozta plexus chorioideus fokozott 
átáramlásával, és annak fokozott liquor termelésével ma-
gyarázható (3. ábra).

4. A kísérleti állatok neurológiai állapotának megítélését 24 
órás intenzív megfi gyelés és keringésük stabil fenntartása 
után végeztük el. Az eredményeket kördiagramokon mu-
tatjuk be (4. ábra). A kontrollcsoport egy állata elpusztult, 
ezért csak 7 állat neurológiai megítélése volt lehetséges.

Az állatcsoportok színkódjait megtartva jól látható, 
hogy kombinált protektív módszert alkalmazva normál neu-
rológiai – Tarlov 4 – állapotba a 8-ból 7 egyed került, és 
csupán egy állatnál alakult ki Tarlov 3 stádium, azaz mér-
sékelt paraparesis.

A liquor drainage-zsal védett csoportban normál neuro-
lógiai helyzetet találtunk 4 állatban, két állat Tarlov 3, és egy-
egy Tarlov 2, illetve Tarlov 1 szintű paraparesist mutatott.

Az aortofemoralis shunttel védett állatok közül egy ma-
radt ép, 3 Tarlov 2 szinten, 1 Tarlov 3 mértékben volt para-
pareticus, míg parapleggé vált 3 állat.

Protektív eszköz alkalmazása nélkül 3 állat vált parap-
leggé, 3 állat Tarlov 3 és 1 Tarlov 2 szinten szevedett el 
paraparesist.

Összefoglalóan a kísérleti csoportokban azonos protek-
tív módszerek alkalmazása mellett az állatok nem egységes 
mértékben szenvedtek el neurológiai károsodást.

5. A gerincvelő különböző szegmentumaiban a szürkeállo-
mány és a fehérállomány specifi cus átáramlása a neuroló-
giai kimeneteltől függően azonos tendenciákat mutatott.

A normál neurológiai állapottal rendelkező állatokban 
(Tarlov 4) az aortakirekesztés előtti specifi cus perfusios 
értékei a szürkeállományban 32 ± 5 ml/100g/min voltak 
valamennyi gerincvelőszakaszban. A kirekesztés ideje alatt 
az érték a nyaki szakasz kivételével jelentősen csökkent a 
thoracalis felső, a középső és az alsó gerincszakaszon, és 
kevésbé a lumbalis szinten. Lassú, jelentéktelen emelkedés 
volt megfi gyelhető a kirekesztés alatt valamennyi szegmen-
tumban. A keringés felengedése ebben az állatcsoportban 
a gerincvelői specifi kus perfusio azonnali emelkedéséhez 
vezetett mind a szürke- és fehérállományban – a kiindulási 

Hgmm 

I × 5 10        15                                                  60  65  perc 
 
Rövidítések:  X  –  az  aorta kirekesztése

60 –       az aortakirekesztés felengedése
Control 
DAP  Distalis aorta perfusio 
DAP + CSF drainage – distalis aorta perfusio + liquor drainage 
CSF drainage – liquor drainage 

n = 8
p < 0,05 vs. Base

3. ábra. Liquornyomás változása thoracoabdominalis aortakire-
kesztés során a különböző állatcsoportokban. A liquornyomás vál-
tozásai alaphelyzetben és protektív eljárások alkalmazása mellett 

(a színkódok megegyeznek az előző ábrán alkalmazottakkal)

Tarlov 1

Total = 3

1 Shunt + CSF drainage
2 CSF drainage

Tarlov 2

Total = 5

1 CSF drainage
1 Clamping
3 Clamping + Shunt

Tarlov 3

Total = 5

1 CSF drainage
3 Clamping
1 Clamping + Shunt

Tarlov 0

Total = 6

3 Clamping
3 Clamping + Shunt

Tarlov 4

Total = 12

1 Clamping + Shunt
7 Shunt + CSF drainage
4 CSF drainage

4. ábra. Neurológiai végállapot a különböző állatcsoportokban. 
A kördiagramok a gerincvelői ischemia szintjét mutatják 24 órával 
a 60 perces aortakirekesztés után a Tarlov-scrore-ok szerint. A kü-

lönböző kísérleti csoportokat változatlan színkódokkal jelöltük

SCSP 
ml/100g/min 

I ×   5    60  65    perc  

10

20

30

40 CG

UTG

MTG

LTG

5. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). A 60 perces 
tho racoabdominalis kirekesztést gerincvelői ischemiás károso-
dás nélkül átélt állat (Tarlov 4) gerincvelői szürkeállományának 
specifi cus perfusiós (100 ml/g/min) adatait mutatja a gerincvelő 
különböző szegmentumaiban. CG: nyaki, UTG: felső mellkasi, 
MTG: középső mellkasi, LTG: alsó mellkasi, LG: lumbalis sza-

kaszt jelöli
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érték közelébe mérsékelten alacsonyabb szinten valameny-
nyi szegmentumban, de egyik állatban sem jelentkezett re-
perfusiós hyperaemia (5–6. ábra).

A paraparerticus és parapleg állatokban a keringés 
felengedése után a normál állatokban észlelt arteriás nyo-
máskiegyenlítődés ugyancsak megfi gyelhető volt. Az alsó 
thoracalis, de különösen a lumbalis segmentumban, a re-
perfusiós hyperaemia okozta specifi kus perfusio a kiindu-
lási érték 3–6-szorosára emelkedett, ami nagymértékben 
különbözött a perfusiós artériás vérnyomás változás alapján 
várható adatoktól (1. és 9–12. ábra).

SCSP 
ml/100g/min 

5

10

15 CW

UTW

MTW

LTW
LW

I ×  5                                                             60  65    perc 

6. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP) – Tarlov 4, fehér-
állomány. A normál neurológiai állapotban lévő állat fehérállomá-

nyi specifi kus perfusiós viszonyait mutatja

SCSP 
ml/100g/min 

50

100

150

200

250 CG

UTG

MTG

LTG

LG

I ×    5                                                               60  65  perc

7. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). Tarlov 3 álla-
potba került állat nehezített járással került észlelésre 24 órával a 
thoracoabdominalis kirekesztés után. A különböző gerincvelősza-

kaszokon a szürkeállományban mért adatokat mutatjuk be

SCSP 
ml/100g/min 

50

100

150

200

250 CG

UTG

MTG

LTG

LG

I ×    5                                                               60  65  perc

8. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP) – Tarlov 3, fehér-
állomány. A 7. ábrán bemutatott állat gerincvelői fehérállományi 

keringési adatait ábrázolja

SCSP 
ml/100g/min 

50

100

150

200

250 CG

UTG

MTG

LTG

LG

I ×    5                                                               60  65  perc

9. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). Tarlov 2 állapot-
ban lévő állat gerincvelő szürkeállományának specifi kus átáram-

lását mutatja a különböző szegmentumokban

SCSP 
ml/100g/min 

10

20

30 CW

UTW

MTW

LTW
LW

I ×    5                                                             60  65   perc

10. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). Tarlov 2 állapotú 
állat gerincvelő fehérállományának perfusiós adatait mutaja a kü-

lönböző szegmentumokban

SCSP 
ml/100g/min 

50

100

150

200

250 CG

UTG

MTG

LTG

LG

I ×    5                                                               60  65  perc

11. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). Tarlov 0 állapot-
ban lévő parapleg állat gerincvelői szürkeállományának perfusiós 

adatait ábrázolja a különböző szegmentumokban

SCSP 
ml/100g/min 

50

100

150

200

250 CG

UTG

MTG

LTG

LG

I ×    5                                                               60  65  perc

12. ábra. Gerincvelő-specifi kus perfusio (SCSP). Tarlov 0, azaz 
parapleg állat gerincvelői fehérállományának perfusiós adatait 

mutatja különböző szegmentumokban
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Megbeszélés

A thoracalis, thoracoabdominalis aorta kirekesztése a ge-
rincvelő vérátáramlásának jelentős csökkenése miatt előre 
nehezen kiszámítható mértékű és mélységű neurológiai 
károsodással jár. A thoracoabdominalis aortakirekesztés e 
szövődményét kísérleti állatokon Alexis Carrel mutatta ki 
1910-ben.3 A klinikai gyakorlatban a thoracalis, thoracoab-
dominalis aortaműtétei az 1950-es években kezdődtek, és 
a sebészek ekkortól kerültek szembe a gerincvelő ischemia 
súlyos neurológiai szövődményével.4 A nyitott műtétek né-
hány nagy gyakorlattal rendelkező centrumban rutinszerű-
en kerültek alkalmazásra, ami lehetőséget adott a thoraco-
abdominalis aorta megbetegedéseinek osztályozására. Ezen 
elváltozások nyitott műtétei a korai fázisban a patológiai 
folyamat elhelyezkedésétől és kiterjedésétől,  illetve az aor-
takirekesztés időtartamától függően a gerincvelő ischemiás 
károsodása miatt akár 20–30% közötti paraplegia rátával 
jártak.4 A 90-es évek közepéig a nyitott műtétek uralták a 
thoracoabdominalis aorta betegségeinek sebészi ellátását. 
Sebésztechnikai részről a „clamp and sew” sebészi bravúr 
mellett megjelentek a törekvések a gerincvelő residuális 
perfusiójának növelésére segmentalis aortakirekesztés, 
a distalis perfusiót növelő Gott-shunt, femoro-femoralis 
bypass.5–10 A gerincvelő szegmentális vérellátásának felis-
merése vezetett a cardinalis arteriák azonosítására, például 
preoperatív angiographiával, és azok beültetése az aorta 
graftba, illetve a bypass technikák.11,12 A gerincvelői átá-
ramlás javítására rutinszerűen alkalmazzák a liquor drai-
nage-t az 1980-as évektől.13–16 A hűtés oxigénfogyasztást 
redukáló, és ezáltal protektív hatása is több formában került 
alkalmazásra, mint lokális hűtés, periduralis hűtés, mode-
rált, illetve mély hypotermia cardiopulmonalis bypass se-
gítségével.17,18

Az aortakirekesztés okozta jelentős tensioingadozások 
kezeléséhez az anesztéziával való szoros együttműködés 
szükséges. A minuciózus volumenpótlás, protektív gyógy-
szerek alkalmazása, a gerincvelő-funkció intraoperatív mo-
nitorizálása jelentősen hozzájárultak az eredmények javu-
lásához. A monitorizálás, a gerincvelői motoros potenciál 
(MEP) változásainak a nyomon követése a legelterjedtebb 
módszer, ami ma már a telemedicina eljárásai közé is be-
került.19,20 A gerincvelő metabolizmusparamétereinek, 
valamint az intracellularis elemek vizsgálata a kirekesztés 
alatt és a reperfusio során ígéretes eljárások a gerincvelő 
ischemia és reperfusiós károsodás nyomon követése számá-
ra.21,22

Áttörést jelentett az endovascularis technikák megje-
lenése, amely a sebészi trauma csökkentése és a keringés 
kirekesztési idejének redukciója és más protektív mód-
szerek használata révén további javulást eredményezett. 
A neurológiai defi cit aránya 2–8% közé csökkent.23 Az új 
megoldások és folyamatosan javuló technikai változatok 
– fenestralt graftok, paralel graftok alkalmazása – a ge-
rincvelő-ischemia kiszámíthatatlan, súlyos szövődményét 
azonban mindeddig nem tudták teljesen kiküszöbölni. A je-
lentős fejlődés ellenére a nyitott műtéti megoldások extrém 

morfológiai helyzetben vagy stentgraftbeültetés utáni szö-
vődmény esetében ma sem nélkülözhetők.24 Az eredmé-
nyek javulásához a klinikai tapasztalatokkal párhuzamosan 
futó kísérleti munkák eredményei jelentősen hozzájárultak. 
Munkánkban izotópdilúciós módszerrel állapítottuk meg, 
hogy az intra- és posztoperatív élőben is jól mérhető kerin-
gési paraméterek nem adnak teljes képet az aortakirekesztés 
alatt, és annak felengedése után bekövetkező mikrocirkulá-
ciós változásokról. A reperfusio okozta hyperaemia cellulá-
ris szintű drámai következményei szorosan összefüggenek 
a neurológiai végállapottal.

Összefoglalás

Kísérleteinkben igazoltuk, hogy:
1. Az egyórás thoracoabdominalis aortakirekesztést csak 

azok az állatok élték túl neurológiai szövődmény nél-
kül, amelyek distalis gerincvelőjében sem a szürke-, 
sem a fehérállományban reperfusiós hyperaemia nem 
jelentkezett. Ezt a kombinált protektív módszerrel vé-
dett állatokban, azaz liquor drainage és aorto-femoralis 
shunt együttes alkalmazásával tudtuk elérni, mintegy 
85%-os arányban, 8-ból 7 állatban.

2.  A liqour drainage mérsékelten javítja a gerincvelő 
perfusiós nyomásértékeit, de hatékonyan csökkenti a 
reperfusiós hyperaemiát. Önálló alkalmazása esetén ép 
neurológiai kimenetelt az állatok felében tudtunk elér-
ni, míg a többi állatban paraparesis alakult ki.

3.  Az aorto-femoralis shunt használata ugyan jelentősen 
megemelte a kirekesztés időtartama alatt mérhető dista-
lis artériás nyomásértékeket, de önálló alkalmazásával 
mindössze egy állatban tudtuk a neurológiai szövőd-
ményt teljesen kivédeni. Az állatok közül 3 vált prara-
pareticussá, és 4 szenvedett el paraplegiát.

4.  Protektív eljárás alkalmazása nélkül egy állatnál sem 
észleltünk ép neurológiai státust 24 óra után. Egy ál-
lat keringési instabilitás tünetei közepette elpusztult, 
3 állat mutatott spasticus bénulást hátsó végtagjain, és 
négynél észleltünk paraparesist.

5. Az a tény, hogy azonos szintű, különböző protektív el-
járások nem teljesen egységes neurológiai károsodás-
sal jártak, egyértelműen bizonyítja, hogy a gerincvelő 
egyedi vérellátása eltérő szintű gerincvelői perfusiót 
eredményez a kirekesztett aortaszakaszban.

Anatómiai tanulmányok és képalkotó eljárások eredmé-
nyei alapján mind az emberen, mind az állatokon végzett 
vizsgálatok a gerincvelői vérellátás egyéni variabilitását 
igazolták. Az a. radicularis magna (Adamkiewicz) arteria 
anatómiai variációi emberben és kutyában hasonlóak, an-
nak elhelyezkedése az esetek 50%-a a felső lumbalis sza-
kaszra tehető. Lényeges eltérést az ember és a kutya ana-
tómiájában az arteria sacralis media és annak collateralis 
lehetőségei jelentenek, de a hasonlóságok a kutya modellt 
alkalmassá teszik következtetéseink levonására.25 A gerinc-
velő szegmentumainak specifi kus perfusiója élőben jelenleg 
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nem mérhető, de a reperfusio okozta cellularis károsodáso-
kat és biokémiai következményeket számos kísérleti és kli-
nikai tanulmányban közölték.21,22 Ennek a multifaktorialis, 
súlyos szövődménynek inraoperatív felismerése és kivédé-
sének lehetősége a kutatások folytatását teszi szükségessé.
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