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Lázas beteg az intenzív 
osztályon: a differenciál-
diagnosztika problémái

Székely Éva



A láz

o Normál testhőmérséklet: szájban mérve <37°C

o 0,5-1°C ingadozás (cirkadián, ovulációs)

o testedzés 2-3°C emelkedést okozhat

o 1868. Carl Wunderlich: >25.000 emberen végzett 
1.000.000 mérés alapján közli a normálisnak vélt 
testhőmérsékletet (1 láb hosszú, 20 percig mérő
hőmérővel)

o 1866. Thomas Clifford Allbutt: hordozható hőmérő (6’’), 
ami 5 perc után mutatja a véghőmérsékletet



O'Grady N.P. et al. Crit Care Med 2008;36:1330.

A láz az intenzív osztályon

o Láz: ≥38,3°C

o immunszupprimált betegekben ennél 
alacsonyabbat is láznak kell tekinteni

o Hőmérséklet mérés módszere

o legpontosabb (ajánlott ITO-n): intravasculáris (a. 
pulmonális), hólyag, nyelőcső, végbél

o elfogadható: orális, fül

o egyéb, kevésbé kívánatos: a. temporalis, axilláris, 
chemical dot



A lázat befolyásoló tényezők az 
intenzív osztályon

o speciális matracok

o lámpák

o légkondicionálás

o kardiopulmonaris bypass

o peritoneális lavage

o dialízis

o hemofiltráció

o gyógyszerek stb.



Circiumaru B. et al. Intensive Care Med 1999;25:668.  Laupland K.B. et al. Crit Care Med 2008;36:1531.

A láz oka

o Az intenzív osztályon a betegek 26-70%-ánál 
jelentkezik láz

o szükségtelen vizsgálatok

o helytelen antibiotikum-használat

o 50%-ban nem infekciós (ITO típusától 
függően)

LÁZ ≠ ANTIBIOTIKUM



Infekció okozta láz az intenzív 
osztályon

Gyakori, súlyos

o szepszis

o intravaszkuláris
eszközökhöz társuló
infekciók

o VAP

o SSI

Egyéb

o CDI

o cellulitis, szuppuratív
thrombophlebitis

o sinusitis

o intraabdominális
tályogok, divertikulitisz

o UTI 

o stb.



Nem infekciós láz az intenzív osztályon

Gyakori

o acalculosus cholecystitis

o posztoperatív láz

o gyógyszerláz

o pancreatitis

o transzfúziós 
szövődmény

o mellékveseelégtelenség

o thyreotoxikus krízis

Egyéb

o ARDS

o égés

o thromboemboliás
szövődmények

o gyógyszer túladagolás, 
gyógyszermegvonás

o malignus hypertermia, 
malignus neuroleptikus
szindróma

o görcs

o intraabdominális ischaemia

o köszvény stb.



Lázkiugrások

o Intervenciókhoz köthető

o spontán rendeződik

o klinikai jelentőséggel nem bír



Gyógyszerláz

o Antibiotikumok – béta-laktámok

o Antiepileptikumok – fenitoin

o Antiaritmiás szerek – kinidin, prokainamid

o Antihipertenzív szerek – alfa-metildopa

o bármi

o Megjelenés 21. napig (átlag 8. nap)

o Gyógyszer elhagyása után 72 órán belül oldódik

o Kísérheti más allergiás jelenség: eozinofilia, bőrpír



Diomopulos G., Falagas M.E. Infect Dis Clin N Am 2009;23:471.

Gyógyszerrel összefüggő lázak

o Malignus hypertermia – szukcinilkolin, halotán

o Malignus neuroleptikus szindróma –
fenotiazin, butirofenon
o major tünetek: láz, izommerevség, emelkedett CK

o minor tünetek: tachycardia, tachypnoe, alterált 
tudat, magas vérnyomás, izzadás, leukocytosis

o „Hőguta” – antikolinerg gyógyszerek

o Gyógyszermegvonás – opiát, barbiturát, 
benzodiazepin



Acalculosus cholecystitis

o ITO-n betegek 1,5%-ában
o 30-40% halálozás

o Oka: - epehólyagfal ischaemia
- epepangás

o parenterális táplálás, PEEP

o Progresszió epehólyag perforációhoz, elhaláshoz 
vezet

o Dg: - jobb bordaív alatti fájdalom, labor nem 
specifikus
- hasi UH, CT diagnosztikus

o Megoldás: percutan cholecystectomia



Marik P.E. et al. Chest 1997;111:661.   The PIOPED Investigators. JAMA 1990; 263:2753.  Stein P.D. et al. Chest 2000; 117:39.

Thromboemboliás szövődmények

o Mélyvénás thrombosis

o ITO-n fekvő betegek 12-33%-ában

o lokális tünetek hiányában lázas beteget szűrni nem 
ajánlott

o Tüdőembolia

o angiográfiával igazolt 311 betegből 43-ban (14%) nem volt 
más oka a láznak (PIOPED vizsgálat hospitalizált
betegeken)

o 154 betegből 1 betegnek (0,6%) volt magas láza

o egyéb tünetek hiányában, csak gyakoribb okok kizárása 
után javasolt TE keresése



Benignus posztoperatív láz

o Első 72 órában gyakori – az idő
előrehaladtával az infekciós ok valószínűsége 
nő

o csak a láz, egyéb tünet hiányában nem indokolja 
kivizsgálás elindítását (rtg, vizelettenyésztés stb.)

o műtéti seb szoros, naponkénti kontrollja 
szükséges



www.uptodate.com

A lázas beteg kivizsgálása, kezelése

új, ≥38,3°C láz

keringés, légzés biztosítás

részletes történet, teljes fizikális vizsgálat, 
HEMOKULTÚRA (legalább 2x)

rtg, tenyésztés minden releváns helyről

a láz oka nyilvánvaló

megfelelő további kivizsgálás, kezelés, követés



www.uptodate.com

A lázas beteg kivizsgálása, kezelése

új, ≥38,3°C láz

keringés, légzés biztosítás

részletes történet, teljes fizikális vizsgálat, 
HEMOKULTÚRA (legalább 2x)

rtg, tenyésztés minden releváns helyről

a láz oka nem nyilvánvaló

a beteg állapota súlyos, progrediál, neutropenia, külső
keringéstámogató eszköz, magas láz



Laupland K.B. et al. Crit Care Med 2008;36:1531.

Magas láz

o 24.204 felnőtt beteg ITO-n

o 44%-nál láz

o többszempontú analízis alapján a magas láz 
(≥39,5°C) szignifikánsan növeli a halálozást (20 vs
12%)

o Az algoritmusban magas láz – ≥38,9°C  



www.uptodate.com

a beteg állapota súlyos, progrediál, neutropenia, külső
keringéstámogató eszköz, magas láz

o Nem

megfigyelés, további vizsgálatok



www.uptodate.com

o Igen
Empirikus antibiotikum

>48 órás iv katéter

lehetséges SSI

orrszonda

láztalanodás

antibiotikum rezisztencia, gombainfekció, mélyen fekvő infekció, 
nem infekciós láz

Empirikus antibiotikum
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sebész

eltávolítás, 
sinusitis keresése
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-

-

-

-

+

+

+

+

a beteg állapota súlyos, progrediál, neutropenia, külső
keringéstámogató eszköz, magas láz



Biomarkerek

o Objektíven mérhető
o Szenzitív és specifikus 

jellemzője a patológiás 
folyamatnak

o Jól mutatja a terápiára adott 
választ

o Diagnózis
o Rizikóbecslés
o Betegség vezetése

2011 Apr;27(2):215-428.

Biomarkers in the 
Critically Ill Patient
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o Szenzitív és specifikus 
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folyamatnak
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o Rizikóbecslés
o Betegség vezetése

o CRP

o PCT

o endotoxin
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receptor expressed on
myeloid cells)

o TNF-α

o IL-6
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CRP

o 1930. Tillet és Francis – akut fázis fehérje

o Májsejtekben szintetizálódik
o Induktor: IL-6, TNF-α, IL-1β

o Egy stimulus után 
o 4-6 órával kezd termelődni

o 8 óránként duplázódik

o csúcsa 36-50 óránál

o felezési ideje 19 óra

o A szérumszintet a szintézis mértéke határozza meg
o ∼ patológiás folyamat intenzitása

o ∽ a máj épsége



PCT

o 1993 óta ismert szepszisben való megemelkedése

o Hormokin

� fiziológiásan hormonprekurzor – pm. C-sejt, tüdő K-sejt 
termeli – normál szérumszint <50 ng/l

� kóros körülmények között citokin – szöveti sejtek termelik 
– Induktor: direkt – mikrobiális toxinok

indirekt – IL-6, TNF-α, IL-1β

o Egy stimulus után

o 3 órával megjelenik a vérben (mérhetően)

o csúcsa 6 óránál

o 24 óráig a csúcskoncentráción marad

o felezési ideje 22 óra

o A szérumszint ∼ a szervezet szisztémás válaszreakciójával



A vizsgálat értékelhetősége
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Boussekey N. et al. Infection 2005;33:257.

CAP diagnózisa, súlyossága, prognózisa 
PCT alapján

o 110, CAP miatt ICU-n kezelt beteg

o Prospektív, 48 órán belül PCT meghatározás

910bakterémia

28 (51)8 (24)2 (9)
szepszis következtében kialakult 
komplikáció

PCT µg/l

32 (58)29 (88)19 (86)túlélt 

33 (60)13 (39)3 (14)> 1 szerv elégtelensége %

30 (55)11 (33)1sokk

223 ± 147188 ± 124138 ± 140CRP mg/l

32 (58)12 (36)4 (18)Kórokozó kimutatható

>2 n=550,5-2 n=33<0,5 n=22



Clec'h C. et al. Crit Care Med 2004;32:1166.

A PCT diagnosztikus és prognosztikus 
értéke sokkban

o 75, sokk miatt ICU-n kezelt beteg

o Prospektív, kontrollált (kardiogén sokk)

Diagnosztikus érték

1 (0,15-36)14 (0,3-767)PCT

68 (3-134)122 (6-444)CRP

kardiogén n=13szeptikus n=62

o Cutoff: 1 µg/l

o szenzitivitás: 95%

o specificitás: 54%

o PPV: 91%

o NPV: 70%

1,056,5D10

1,115D7

314D3

616D1

túléltmeghalt

Prognosztikai érték

o Cutoff: 6 µg/l

o szenzitivitás: 87,5%

o specificitás: 45%



Müller B. BMC Infectious Diseases 2007;7:10.

Különböző paraméterek prognosztikus 
értéke CAP-ban



o A PCT a jelenlegi ismereteink szerint a 
legmegbízhatóbb markere a szepszisnek, az egyetlen, 
mely az emberben jól korrelál a szepszis meglétével, 
lefolyásával, kimenetelével,

de

o „In the diagnosis and prognosis of sepsis in critically 
ill patients, PCT is an improvement on CRP and other 
traditional markers, but, based on current evidence, 
it lacks the necessary accuracy to be used without 
clinical judgement, which should retain a pivotal role 
in clinical decision-making.”

Kibe S. et al. J Antimicrob Chomother 2011 Apr;66 Suppl 2:ii33.
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Bouadma L et al. Lancet 2010;375:463.

PCT „vezérelt” antibiotikum-kezelés az 
intenzív osztályon

o 621 kritikus állapotú beteg

o Prospektív, randomizált

o Standard kezelés (n=314)

o PCT vezérelt (n=307)
o <0,25 AB adás nyomatékosan 

nem ajánlott

o 0,25-0, 5 AB adás nem 
javasolt

o 0, 5-1 AB adás javasolt

o >1 AB feltétlenül javasolt

o PCT 80%-kal csökken, vagy 
<0,5 AB leállítása javasolt 3026,1

Letalitás 60. nap 
(%)

21,220,4
Letalitás 28. nap 
(%)

6,19,9
1. AB kezelés 
időtartama (nap)

653812
AB/1000 ICU nap 
(nap)

14,311,6
AB mentes nap az 
ICU-n

26,126,4
LOS  a bevonástól 
(nap)

PCTstandard
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o „Although procalcitonin may not be the
perfect biomarker, the concept of
procalcitonin-guided antibiotic
discontinuation after clinical stabilization, in
conjunction with antimicrobial stewardship
programs, appears to be ready for
introduction into clinical practice.”

Hayashi Y. et Paterson DL. CID 2011:52 (15 May) 


