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AZ INHALÁCIÓS ÉS INTRAVÉNÁS ANESZTÉZIA GYAKORLATI 

KIVITELEZÉSE 

Premedikáció  Indukció

(Iv. Thiopental vagy Propofol

vagy Etomidat) 
Izomrelaxáns Fenntartás 

Analgézia: opioid és/vagy nitrogenoxidul

Gyermeknél: 

Sevofluran 

Benzodiazepinek

 Szorongásra

Szedáció

Amnézia 

Mindkettőhöz 

(Inhalációs, Intravénás) 

 szekréció 

Ha szükséges



ANESZTÉZIA PROTOKOLL (TECHNIKÁK)

Balanced anesztézia

Teljes inhalációs anesztézia

TIVA

Neurolept analgézia 

Neurolept anesztézia 

Éber szedáció 

Aznapi sebészet 
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Autonóm Motor

Helyi 

érzéstelenítők



Anesztetikun olaj-gáz partiticiós koefficiens Vér-gáz partiticiós koefficiens MAC

Dinitrogén oxid (N2O) 1,4 0,47 105

Sevofluran 53 0,63 2

Desfluran 19 0,42 7

Enfluran 98 1,9 1,7

Isofluran 98 1,4 1,2

Halothan 225 2,3 0,75

Metoxifluran 825 13 0,16

Dietiléter 65 12 1,9

ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK

Lipid teória: Inhalációs anesztetikumok aktivitása 

korrelál a lipid oldékonysággal

(korreláció az lipid/víz oldékonysági ráta és hatáserősség),

Túlegyszerűsített



ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK

Membrane expansion (teória)

THE VOLUME EXPANSION THEORY

Az érzéstelenítők feloldódnak a neuronális foszfolipid membrán kettős 

rétegében  egyre nagyobb lesz  akadályozza az ioncsatornák 

megnyitását  az akciópotenciál generálásánk és terjedésének a gátlása



ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTÓK

 Fehérje (Receptor) teória: 

- Az anesztetikus aktivitás összefügg az anesztetikus szereknek, 

a gátló hatásával egy adott fehérje aktivitásra. Ez magyarázza az 

érzéstelenítők hatását a GABA A-ra is.

 Kötés-i teória:

– Az anesztetikumok kötődnek az ioncsatornák hidrofób részéhez 

(lipoproteinek specifikus hidrofób régióihoz, amelyek a csatornák részei 

vagy közel vannak a csatornákhoz) 

Egyép: megváltoztathatja a membrán lipidek rugalmasságát, ami szintén 

megakadályozhatja vagy korlátozhatja az ion beáramlását (kondukció).



Tanulmányok azt mutatják, hogy az ioncsatornák a célpontok

- ligand  (NT) vezérelt ioncsatornák

- K+ csatornák

- Gátló ioncsatornák (GABA A , és glycin receptorok) 

- Excitátoros receptorok (acetilkolin, glutamát-AMPA-Kainát, által 

aktivált ioncsatornák), 

- Excitátoros receptorok: NMDA receptorok

Hatásmechanizmus



Célpontok: RECEPTOR/LIGAND vezérelt ioncsatornák

Klorid csatornák 

(GABAA RECEPTOR: legtöbb anesztetikum, kivéve ketamin)

GLYCIN RECEPTOROK (Strychnin-szenzitív glycin receptor)

(GLYCIN vezérelt klorid csatorna: pl.: propofol),

NMDA RECEPTOROK

Glutamát vezérelt ioncsatornák:
(NMDA receptor antagonista): ketamin, N2O.

Molekuláris mechanizmus

A legtöbb iv. általános anesztetikumok rendelkeznek jól dokumentált 

hatás mechanizmussal



Artistic impression of Arabia anesthetic sponge, in which the surgeon 

operates and the tabbie keeps the sedoanalgesic soaked anesthetic sponge 

over the nostril and squeezes the liquid which is absorbed by the mucous 

membrane of nose and mouth.

The sponge was soaked in boiled solution made from hasheesh, opium and 

belladonna (deadly nightshade).

Ibn Al-Quff: 1233-1286, Arabia érzéstelenítő szivacs



- Ether was first applied by 

William Morton

At the Massachusetts General Hospital, Boston, in 16th of October 1846. to 

remove neck tumor.

The surgeon: Dr. john collins

Patient: Edward Gilbert Abott

World Anesthetic day 16 oct.

Magyarországon: Balassa János 1847 februárjában önkénteseken kezdte 

alkalmazni. Ebben az évben Rosenfeld József írta: A KÉNÉGÉNYGŐZ HATÁSA 

címmű első magyar aneszteziológiai könyv.



ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK (NARKOTIKUMOK) 

OSZTÁLYOZÁSA

INHALÁCIÓS INTRAVÉNÁS SZEREK

Szobahőn gáz Szobahőn folyadék IV. érzéstelenítók

- Barbiturátok (Thiopental, Methohexital)

- Propofol

- Ketamin

- Etomidat

Szedató-hypnotikumok

- Benzodiazepinek (midazolam, diazepam)

- 2 agonisták (dexmedetomidin, clonidin)

Opioid analgetikumok (morphin, fentanyl, 

sufentanil, alfentanil, remifentanil)

Egyebek:

Neuropleptikumok (droperidol)

Hányás csillapitók, sav szekréció gátlók

Harántcsíkolt izom relaxánsok

Szív gyógyszerek

ANORGANIKUS :    

N2O

ORGANIKUS

Etilén
Ciklopropán
Acetilén
Xenon

már nem 
használatos

ÉTEREK 

Dietiléter = éter

Isofluran

Desfluran 

Sevofluran

Enfluran 

Methoxifluran* 

HALOGENÁLT 
SZÉNHIDROGÉNEK:

Kloroform

Etilklorid

Halothan 



Az anesztetikum stádiumai

Analgesiae

Excitationis

Tolerantiae

Asphyxiae

Substantia gelatinosa ↓   

spinothalamicus tract↓

GABAerg neuron gátlás: 

Extitáció& Delírium. 

Sebészi narkózis

Légzés depresszió, bradycardia, 

szívmegállás

Stádium

I

II

III

IV

Magánál van

öntudatlan

Van válasz a fájdalomra

Szokatlan mozgás, szabálytalan légzés

Inkoherens beszéd

Nincsenek reflexek, szabályos lélegzés



Általános érzéstelenítő túladagolás esetén azonnali 

teendők:

Érzéstelenítés leállítása: 

Ventilláció 100% oxygénnel.

Keringés támogatás (gyógyszeresen).

Szükség esetén (szívmegállás) cardiopulmonális resuscitatio.



Egyszerűsítve: A fájdalmas stimulus (a sebészi beavatkozás) a páciensek 

50%-ában nem vált ki reakciót.

Minimális Alveoláris Koncentráció (MAC)

(kifejezi az anesztetikum hatékonyságát)

Dr. Edmund Eger in 1965

Definició: A belélegzett anesztetikumnak azon koncentrációja 

tengerszintben, amelynél a betegek 50%-a műtéti ingerre (pl.: fej, 

végtag mozgás, bőrmetszés) nem reagál. 

Másképp: ED50 immobilitás, median alveoláris concentráció.

INHALÁCIÓS ANAESZTETIKUM



Emeli: 
hyperthermia,  életkor  (gyermek), 

sympathomimeticumok (amphetamine, 

cocain, ephedrin), hyperthyreosis, alcohol

Aranake A et al. Anaesthesia. 2013; 68(5):512-522.)

A MAC-ot befolyásoló tényező

Csökkenti
N2O kombináció, propofol, 

hypothermia,hypoxia, 

terhesség, hypotonia, 

anaemia, opioidok, 

benzodiazepinek, 

2agonisták, metabolic 

acidozis
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NÉHÁNY INHALÁCIÓS ANAESZTETIKUM KÉMIAI SZERKEZETE

Éter (dietiléter) Nitrogén oxid Cyclopropán



Az anesztetikumok agyban levő koncentrációja függ:

 A belégzett levegőben levő gáz anesztetikum konctrációja.

 Pulmonális ventillációs ráta

 Pulmonális vérátáramlás

 Vérben való oldhatóság

 koncentráció grádiens az artériás, és a kevert vénás vér között

Inhalációs anesztetikumok farmakokinetikája



inhalációs anesztetikumfelvétele és eloszlása

Vér

Alveoláris konc. függ:

- inhalációs gáz konc. (PP)

- Tüdőventilláció

alveoláris  PP  = alveoláris konc. (FA)/ belégzett gáz aneszt. konc.(FI)

AgyMagas 

lipid oldhatóságú

alacsony lipid oldhatóságú

Milyen gyorsan változik az érzéstelenítő koncentráció a KIR
Indukció

„Recovery”

alveolus

INHALÁCIÓS ANESZTETIKUMOK & FARMAKOKINETIKÁJA

Az anesztetikum agyi partiális nyomása arányos az FA-val

Egy egyedi gáz koncentrációja gázok keverékében parciális nyomással fejezzük ki



FA/FI arány  gyorsabb a hatásbeállás (indukció).

-  friss gáz áramlása

-  inhalációs anesztetikum konc.

-  vér: gáz oldékonyság (anesztetikumnak)

Minél kevésbé oldódik egy anesztetikum a vérben, annál gyorsabban emelkedik az FA/FI

arány (1 felé), azaz gyorsabb a hatásbeállás (indukció). 

-  Perc ventilláció (Tidal valume x légzés frekvencia)

-  (cardiac output)

-  koncentráció grádiens az artériásés és vénák vér között

Alveoláris  PP  = alveoláris konc. (FA)/ belégzett gáz aneszt. konc.(FI)



-Vérben jól oldódó anyagok esetén a légzési volumen fokozása 

gyorsítja az egyensúly beállását (pl. Halothan).

- Vérben rosszul oldódó anyagok esetén a tüdő perfúziójának 

fokozása gyorsítja az egyensúly beállását (pl. Sevofluran).



OSTWALD-TÉNYEZŐ: Alveolo-capillaris grádiens. 

írja le az inhalációs aneszt.vérben való oldhatóságát 

(Az anesztetikum vér-alveolaris gáz megoszlási arányát adja ki).

Aneszt. Conc. Vérben/ aneszt. Conc. Keverék gázban (alveolus ban)

>1: jó véroldékonyság 

<1:  rossz véroldékonyság (Nagyobb mennyiség szükséges az alveolusok 

felől a megfelelő szöveti koncentrációhoz; a vér könnyebben is adja le a 

szövetnek ) 

véroldékonyság Vér: alveolaris

megoszlási arány

MAC

NITROGÉNOXIDUL < 1 0,47 105

HALOTHAN >1 2,3 0,75

SEVOFLURAN < 1 0,63 2

Az alveoláris koncentráció emelkedése fordítva arányos a véroldékonysággal 



OLDÉKONYSÁGA

Vér:gáz partiticiós koefficiens (Vér-gáz megoszlási hányados)

Oldékonyság index. 

például. a desflurán esetében 0,42: azt jelenti, hogy a koncentrációja a 

vérben 0,42 része mint az alveolusokban (egyensúlyban).

alacsony oldhatósága a vérben gyorsabb az elalvás és az ébredés



inhalációs gép

Artériák

Vénák

EQUILIBRIUM ESETÉN

AGYI KONCENTRÁCIÓ = TÜDŐ KONCENTRÁCIÓ



Koncentráció grádiens

Arterio- venosus anesztetikus koncentrácós grádiens

Alveolus artériák

Jól perfundált szövetek

Jó oldodékonyságú anesztetikumok: ezekben a 

szövetekben maradnak visszatartva, „tiszta vér” megy 

vissza a szívbe- tüdőbe kevés anesztetikum kerül vissza

Alacsony oldékonyságú anesztetikumok: kevés marad 

ezekben a szövetekben 

 több marad a vérben, szívbe jut, majd onnan a tüdőbe 

results in fast inductionAgyi vérátáramlás jól szabályozott(cardiac output  a koncentrációja a belégzett 

anesztetikumnak az egyéb szövetekben-nem az agyban, ezért indukció lassú lesz.

Splanchnic bed

Agy

Kidney

Liver

Szív

Splanchnicus területek

Vese
Máj



Koncentráció grádiens

Arterio- venosus anesztetikus koncentrácós grádiens

1- Nagy (pl.: 50mg-10mg=40)  gyors indukció, nagy 

mennyiség marad az erekben (kisseb szöveti eloszlás), ami 

eléri az agyat.

2- Kicsi (e.g.. 50mg-40mg=10)  lassú indukció, kis 

mennyiség éri el az agyat (magas szövet eloszlás).



Elimináció

 Tüdő (fő útvonal).

METABOLIZMUS: methoxyflurane > halothane (20%) > enflurane 

(2,5%) > sevoflurane > isoflurane > desflurane

Halothan

Oxidáció

máj

Trifluor-ecetsav Br- Cl-+ +

Alacsony oxigén tenzión: chlorotrifluoroethyl szabadgyök képződik.

INHALÁCIÓS ANESZTETIKUMOK

METABOLIZMUS

Máj, és szöveti enzimek által

Genetikai tényezők is vannak

hepatotoxikus

A Xenon  és N2O nem metabolizálódik 



NITROGÉNOXIDUL (N2O); S = 0.47; MAC = 100
ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

Nem gyúlékony

A légutakat nem ingerli

 Gyors a bevezetés és az ébredés 

A keringést, légzést és a 

parenchimás szerveket nem kárositja

 Jó analgetikus hatású 

Aránylag olcsó

A posztoperatív szakban nem okoz 

hányást

 Jelenlétében csökken más 

narkotikumok MAC-értéke

A tolerancia-stádium önmagában 

csak  hypoxia árán érhető el

Izomrelaxációt nem okoz

A hypoxia kockázata aránylag nagy 

(csak O2 -nel együtt)

Más narkotikumok légzésdepr. 

hatását potencírozhatja

 Zárt testüregekben (hasüreg, 

mellkas, belső fül) a légnyomás 

megnőhet 

75 % N2O + 25 % O2 keverék (kéjgáz). Önmagában nem is használják sebészi narkózisra.



N2O (nitrogénoxidul)

ÚJ ADATOK:

NAGYON ALACSONY DÓZISOK ISMÉTELT ADAGOLÁSAKOR:

 a B12 vitamin kobalt-oxidációja miatt

megaloblasztikus leukopénia

anémia

 a protein és DNA szintézis gátlása miatt

abortusz fejlődési

rendellenességek

elsősorban a műtőszemélyzet körében



HALOTHAN, S = 2 .30; MAC = 0.75
ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

 Elalvás gyors, nyugodt (rosszul old. 
vérben) 

 légutakat nem ingerli ("száraz")
hörgőtágitó

 Narkózis mélysége gyorsan 
változtatható

 Izomrelaxácio (curare potencírozás)

 Nem gyúlékony

 Bő oxigenizációra van lehetőség 

 Ébredés Gyors, Zavartalan 

 Önmagában is  elég erős (5-ször > 
Éter)

 Bronchusokat, méhizomzatot tágít 

Cardiovascularis

- Dózis függő vérnyomáscsökkenés

 output, kontrakció ereje,  perif. 

rezisztencia.

- Bradycardia (vagusaktivitás),atropin premd.

- A szívizom katecholaminokkal szemben 

érzékennyé válhat (tilos symp. izgatókat 

adni).

- Légzést deprimálja, percvolumen és 

frekvencia csökken.

- Malignus hyperpyrexia (kortól függ), 

excesszív Ca2+ felszabadulás. (terápia: 

Dantrolen) .

- Ébredéskor: hidegrázás, nyugtalanság

Indukció:  2-3 vol%, fenntartás: 0,5-2 vol%
Kontraindikáció : császármetszés, szülés

Relatív kontraindikáció: májbetegség



ENFLURAN, S = 1.8; MAC= 1.68
ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

 Gyors; sima  elalvás,  ébredés

 A narkózis mélysége könnyen 

változtatható

 Postoperatív borzongás,  nausea –kisebb 

mértékű (3-15 %) mint a halothan esetében

 Szekréció kevés

 Harántcsíkolt  izom relaxáció erős (kir + 

nmj neostigmin )

 bronchus dilatáció

 Nem irritálja a légutakat

 Arrhythmia - ritka

 Légzési- és keringési

depresszió

 GÖRCS-AKTIVITÁS 

(epileptiform)felléphet (EEG JELEK) 

 metabolizmus során F képződik., Vese 

károsodás

 INTRACRANIÁLIS

NYOMÁSFOKOZÓDÁS

 Májkárosító hatás (?)

 malignus hyperthermia

INDUKCIÓ: 4% FENNTARTÁS: 1,5-3 %

FELNŐTTEKEN KEDVELT

- GYERMEKGYÓGYÁSZATBAN 



ISOFLURAN, S = 1.40; MAC=1.40, enfluran izomere

ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

Gyors; sima elalvás, ébredés

 A narkózis mélysége könnyen 
változtatható

 Bronchus dilatáció

 Agyi keringés és intracraniális
nyomás- fokozódás jól kontrollálható
idegsebészetben előnyös!)

 Arrythmia 

 Potencírozza az  izomrelaxánsok
(depolarizáló/nem depolarizáló) 
hatását (KIR+NMJ hatás)

 Kevésbé epileptogén
(mint enflurán)

 Vesét, májat nem károsít!

 KELLEMETLEN SZAG

 LÉGZÉSI- ÉS KERINGÉSI 

DEPRESSZIÓ (perctérfogat megtartott, 

coronariák tágulnak, „coronary steal”)

 SZEKRÉCIÓK FOKOZÓDNAK 

(köhögés, laringospazmus) (erősebben, 

mint halothan vagy enfluran esetében)

léguti irritáció miatt csak fenntartásra 

alkalmas (tubusba adható), balanc anest.

 UTERUS RELAXÁCIÓ

 MALIGNUS HYPERTHERMIA

INDUKCIÓ: 3% FENNTARTÁS: 1,5-2,5 %

IGEN SZÉLES KÖRBEN HASZNÁLT SZER



Gyors indukció és ébredés.

Légúti irritáció, csak fenntartás

Alig metabolizálódik (<0,02%)

→ Ø Vese-toxicitás, májkárosodás? 

A túlsúlyos betegeknél előnyös

Desfluran S = 0.42; MAC= 6-7



Gyors indukció, és ébredés

Légzőszervi irritáció, csak fenntartásra használható

Kevéssé metabolizált (<0.02%) 

→ Ø vese toxicitás, sem máj károsodás

Elhízott pácienseknél preferálják

Desflurane S =0.42; MAC= 6-7



SEVOFLURAN

 vér/szövetoldékonysága alacsony, ezért az anaesthesia mélysége kitűnően 

kontrollálható, és az ébredés igen gyors.

 Rendkívül hatékony. Sok tekintetben hasonló a desfluranhoz, annak légúti 

irritáló, ill. tachycardiát okozó hatása nélkül.

 Gyermeksebészetben ideális.

Az isoflurantól és desflurantól eltérően nem okoz tachycardiát, ezért 

myocardiális ischemia esetén választandó szer.

 Potenciálisan vesetoxikus metabolit.



Perctérfogat
Vascularis 

rezisztencia
Szívfrekvencia Szívritmuszavar

Halothane
↓↓

↓ ↓ ++

Enflurane
↓↓

↓ _ _

Isoflurane ↓
↓↓

↑ +

Desflurane ↓
↓↓

↑ _

Sevoflurane ↓
↓↓

_ _

Illékony folyadékok

Myocardium deprimálás; vascularis rezisztencia csökkenés; a szívizm 

szenzibilizálása a katekolaminokra.

N2O: (-) inotrop hatás,  szimpatikus tónus és enyhe  BP.



INHALÁCIÓS ANESZTETIKUMOK 
ELŐNYEIK HÁTRÁNYAIK

 Kivitelezés: egyszerű 

 Parentális adagolás nélkül is 

bevezethető

 Szabályozás: könnyű  

Az aneszt. agyi koncentráció direkt 

módon és megbízhatóan mérhető

Analgézia: relatíve jó

Mind környezetszennyezés okoz

(kivétel: Xenon)

 Hányingert, hányást  indukálhat 

(N2O) 

 Stabilitás: nyitott légutak esetén nem

stabilok

Mellékhatások: toxikus metabolitok 

keletkeznek (kivétel Xenon és N2O)

 MALIGNUS HYPERTHERMIA

(kivétel: Xenon és N2O) 



Anesztéziában alkalmazott gyógyszerek
Indukcióra & Fentartásra*

- Barbiturátok (thiopental, Methohexital)

- Propofol*

- Ketamin*

- Etomidat

- Neuroleptikumok: droperidol

- 2 agonisták: clonidin, dexmedetomidin

- Vázizom relaxánsok

Perimedikáció

- Benzodiazepinek (midazolam, diazepam)

- Opioid analgetikumok (morfin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, remifentanil)

- Egyéb: Antiemetikumok, gyomorsav-szekréciós inhibitorok

Előnyök: gyors hatás, könnyen szállítható; nincs májkárosodás

nincs légzőszervi irritáció.



Előny

 Gyors hatás. 

 Technikailag könnyebb.

 Légúti irritáció nincs.

Hátrány

 Nem egyszerű felfüggeszteni a hatásukat

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK



INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK
egyszeri iv. injekció után

Egy bolusban

KIR Indukció

Vázizom

zsír

K
er

in
g

és

Redisztribúció

Vázizom

zsír

Redisztribúció



„Context-sensitive half-time (CSHT)”: Kontext-szenzitív felezési idő

Az az időtartam, amely az anesztetikumok koncentrációja a vérben vagy 

plazmaban 50% -kal csökken az intravénás infúzió abbahagyása után.

A kontext a beadott gyógyszer mennyisége (az infúzióban illetve injekcióban) 

„Kontext-szenzitív felezési idő”

Rövid: propofol, etomidat, ketamin

Gyors ébredés

Gyors ébredés de más mellékhatással rendelkeznek

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK



INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK SZERKEZETE
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Thiopental

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK

- Nincs fájdalomcsillapitó hatása

- Antagonistája nincs

- Gyors hatásbeállás, narkózis bevezetésére használják 

- Gyors egyszeri iv. dózis után Redisztribúció

- Lassú ébredés ismételt adagok vagy infúzió utána, szövetekben (például 

izomban, zsírban) történő felhalmozódás miatt; Idő: 5-10 perc.

- Intracranilis nyom. nem emeli: Erős agyi vazokonstriktor   cerebrális 

véráram és térfogat, valamint ICP. CMRO2 igény → olyan betegek 

kezelésére, akiknek lézió miatt következett intrakraniális elváltozás.

Ultrarövid hatású barbiturátok: 

CMRO2: cerebral metabolic rate of oxygen consumption



Barbiturátok

Thiopental (1-2 mg/kg i.v.), Methohexital (3-5 mg/kg i.v.)

Egy bolusban

KIR Indukció

Vázizom

zsír

Redisztribúció

elemináció



Thiopental

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK

- Kárdiális, és légzés depresszió

- (-) inotróp hatás + perifériás értágító hatás + gátlás a baroreflex (enyhébb 

mint propofol)szívfrekvencia (ami korlátozza a RR csökkenését).

- Metabolizáció: májban, enzim indikutor

Mellékhatások: hipotenzió, apnoe és légúti obstrukció (szív és resp. deprimáció)

- Laryngospasmust okozhat indukciókor. 

- Intraarteriális inj. súlyos szövetnecrosist okoz (gangréna)

Ultrarövid hatású barbiturátok: 

Methohexital 
Epilepsziás rohamok (aktiválja az epilepsziás fókuszokat)



Propofol

- Nincs fájdalomcsillapitó hatása

- Antiemetikus hatás, nincs utóhatás (másnaposság). 

- Indukcióra, fenntartásra: Gyors hatásbeállás, gyors ébredés 

(„short context-sensitive half-time”) : ambuláns narkózisnál előnyös.

- Lipidoldékony-szobahőmérsékleten olaj (1% emulziós oldat  – fertőződés 

veszély).

-  agyi véráramlás, intracran.p és intraocularis nyomás.

(-) inotróp, (az artériák és vénák vazodiláció) + baroreflex gátlásvérnyomás

- Nagyon kötődik a fehérjéhez

- Konjugálással metabolizálódik, elimináció 30-60 perc, nem kumulálódik

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK



Mellékhatások:

- Fájdalom az infúzió helyén.

- Alacsony vérnyomás.

- Átmeneti apnoe indukció után: légzésdepresszív (bólus asphyxiát válthat ki).

- Epileptiform görcsöt okozhat (ritka).

- Propofol infúziós szindróma: magasabb dózisban és hosszabb ideig 

alkalmazása (oldat lipidjei) zavarokat okozhat a lipid metabolizmusban

metab. acidózis

Klinikai alkalmazás

indukcióhoz

Balance anethesia egyik összetevője

TIVA egyik összetevője

Mechanikus lélegeztetésű betegek szedálására ICU-ban

Posztoperatív hányinger és hányás kezelésére a szubanesztetikus dózisban

INTRAVÉNÁS  ANAESZTETIKUMOK
Propofol



ETOMIDAT
ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

 Kardiovaszkuláris stabilitás 
(főleg hipotenzió esetén)

 Pulzus frekvencia kissé emelkedik.

 Vérnyomás kissé/egyáltalán nem 
csőkken.

 Csekély hatás a koronária perfúzióra.

Miokardiális O2 fogyasztás csőkken.
Elsőként választandó szer coronariabetegségben, 
kardiomiopátiákban, agyérbetegségekben, 
hypovolemiában.

 Injekció fájdalmas

 Izomrángások

 Nausea-hányás

 Adrenokortikális stressz válasz 

csökken. (főleg tartós infúzió 

esetén). Kortizon szintézis ↓

főleg indukcióra használatos
 gyors onset
 rövid hatástartam (0,3mg iv., 5 p. narkozis)
 rectalisan is adható

tartós infúzióra (fenntartó anesztézia ill. szedáció) nem alkalmas! 

Nincs fájdalomcsillapitó hatása  + opioidok



KETAMIN  (i.v., i.m.)
ELŐNYEI HÁTRÁNYAI

Keringést serkenti (centr. Symp. Tónus nö)

Erős analgetikum

Amnéziát okoz

Szerv - toxicitása nincs

Technika egyszerű

 Hánytat, nyálsecr. Fokozódik (aspiráció)

 Vérnyomásemelő hatás.

 Görcskészség nőhet

 Katatonia, nystagmus, pupillatágulat, 

salivatio/lacrimatio

 Spontán végtagmozgások, 

izomtónusfokozódás (IZOMRELAX. 

NINCS)

Hallucinációk, élénk  álmok.

Kontraindikáció:

Hypertonia

Agyvérzés

Epilepsia – eclampsia

Intracranialis nyomásfokozódás

INDIKÁCIÓ:

FŐLEG GYERMEKNEK

FELNŐTT: ÉGÉS - GYAKORI KÖTÉSVÁLTÁS

NEURODIAGNOSZTIKA

"DISSZOCIATIV" ANAESTHESIA



Drug légzésre hatása keringésre hatása

Mind deprimáló hatás

Thiopental és propofol apnoé  az artériás vérnyomás 

Ketamin  szívfrekvenciá 

 vérnyomást 

Etomidat minimális

AZ IV. ANESZTETIKUMOK



Midazolam (0.1-0.2 mg/kg i.v.)

Diazepam (0.1-0.3 mg/kg i.v.) és lorazepam.

- Premedikáció (orális). 

- Conscious sedation (iv).

- Nincs analgetikus hatás.

Szedatív, szorongásoldó, görcsoldó, izomlazító és anterograd 

amnesiát okozó hatás

Enyhe kardiovaszkuláris és légzési elégtelenség

Nem megfelelő műtéti érzéstelenítő

Antagonista: Flumazenil (0,1 – 0,2 mg i.v.)

Benzodiazepinek



Szedato-Hipnotikumok 

Clonidin vagy dexmedetomidin

Clonidin: delirium tremensben szenvedő alkoholisták

Előny: Mindegyik (2 agonista) csökkenti a vérnyomást, akkor 

választandók, amikor a betegek jelentős hipertóniája van, de 

nem shockos.(hipotenzió).

Használat: ICU rövid távú szedációra intubált, és lélegeztetett 

páciensekben. 



ANESZTÉZIA PROTOKOLL (TECHNIKÁK)

Balanced anesztézia

Teljes inhalációs anesztézia

TIVA

Neurolept analgézia 

Neurolept anesztézia 

Éber szedáció 

Aznapi sebészet 



preoperatívan:  Szedáció + analgézia

intraoperatívan: neuromuszkuláris blokkoló szerek

intravénásan, és inhalált anesztetikumok

(pl.: Iv. propofol / etomidat / thiopenthal + isofluran / sevofluran / desfluran)

"Balanced anesztézia"

Teljes inhalációs anesztézia

Sevoflurane: indukció és fentartás (gyermekeknél)



T I V A
TOTAL INTRAVENOUS ANASTHESIA

Hipnózis PROPOFOL 

(*antiemetikus hatása)

Analgézia REMIFENTANYL

Izom relaxáció

ATRACURIUM (közepes)

VECURONIUM (közepes)

MIVACURIUM (rövid)

A TIVA kivitelezésére a gyakorlatban 

- Rövid hatású iv. narkotikumot (propofol, midazolam)

- Rövid vagy ultrarövid hatású opioidot ( alfentanil,  remifentanil)

- Rrövid hatású izomrelaxánsokat ( vecuronium,  atracurium) nem kumulálódnak

Antagonizálható, epilepszia, koponyatrauma esetén előnyösek, az agyi nyomást nem fokozzák .

Előnyek: *, antagizálható



Neurolept analgézia A

(I.V.)

Protocol:  neuroleptikum + analgetikum

DROPERIDOL FENTANIL+

pszichés közömbösség

DROPERIDOL-FENTANIL + N2O

Neurolept anesztézia 



Szedáció & amnézia

orális vagy parenteralis benzodiazepinek + lokál anesztetikumok

Aznapi sebészet 

I.v. benzodiazapines + Propofol

Előny: kevesebb posztoperatív szövődmény

- Monitorozott anesztézia (éber, szedáció) 

- Kisebb beavatkozásoknál.

- A betegek reagálnak a szóbeli utasításokra.

- Nincs hatással a légzésre („patent airway”)



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (I)

- Beteg alapos vizsgálata.

- Beteg anamnézis.

- A mellékhatások kivédése (salivatio, bradycardia, köhögés, 

posztoperatív hányás).



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (II)

ANXIOLÍZIS. 

- Benzodiazepinek: (diazepam, lorazepam, midazolam) : a betegek 

megnyugtatása mellett, 60%-ban amnéziát is okoznak. (flumazenil: 

BZD antagonista). 

- Antihisztaminok (H1 blokkolók):  szedatívok (mellékhatás) 

bronchodilatator, antiemetikus hatások. (H2-receptorblokkolók adása is 

előnyös, lásd később).

Fenotiazinok (chlorpromazin, promethazin stb.) szedatív, antihisztamin és 

antiemetikus hatásaiknál fogva alkalmazhatók premedikációra.



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (III)

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS. Ha a betegnek már a műtétet 

megelőzően fájdalma van, vagy a narkózist gyenge analgetikus hatású 

általános érzéstelenítővel (halothan, barbiturátok) indukálják, már a 

premedikációban kell adni analgetikumot. 

Opioidok a sebészi fájdalom igen intenzív:  (morfin, meperidin, 

fentanyl, sufentanil, alfentanil, remifentanil)

Nem szteroid gyulladásgátló.



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (IV)

HÁNYÁSCSILLAPÍTÁS. 

- Szedatív hatású vegyületek:  

A propofol, mint iv. narkotikum alkalmazása csökkenti a hányás 

incidenciáját.

- 5-HT3 antagonista: Ondansetron

- Nem-szteroid gyulladásgátló ketorolac (iv., im.) csökkenti 

a hányás valószínűségét.



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (VI)

MELLÉKHATÁSOK PREVENCIÓJA.

Paraszimpatikus bénítók:

Atropin 0,4 - 0,6 mg. 

Scopolamin: nyálszekréció-csökkentő hatása kifejezettebb, mint az 

atropiné, de gyengébben gátolja a reflex bradycardiát, különösen 

gyermekeknél.

Glycopyrrolat:

kvaterner amin — centrális (szedatív) hatásai gyengébbek, mint a 

scopolaminé, szekréciócsökkentő hatása erősebb, mint az atropiné. 

Tachycardiát ritkábban okoz, mint az atropin, a bradyarrhythmiákat 

viszont hatékonyabban blokkolja. Iv. 0,1 mg dózisát 2-3 percenként 

lehet ismételni.



PREOPERATÍV MEDIKÁCIÓ (VII)

MELLÉKHATÁSOK PREVENCIÓJA.

Gyomortartalom mennyiség illetve aciditás. 

famotidin, ranitidin

-  Gyomortartalom regurgitálás. 

- Aspiráció ellen.

- H2-receptorblokkoló + metoclopramid.

2-agonisták (Clonidin, dexmedetomidin)

- Analgetikus, szedatív/anxiolitikus, stresszoldó hatásuk van.

-  az anaestheticumszükségletet.

- Potencírozzák morfin hatását.

- Javítják a perioperatív hemodinamikai (szimpatoadrenális) stabilitást.

- Antiischaemiás hatás (clonidin)  ( keringő noradrenalin mennyiség hatás).



INTRAOPERATÍV MEDIKÁCIÓ

klasszikus hármas hatás - a narkózis, analgesia, izomelernyedés

Ha intubációra is sor kerül, rövid hatású izomrelaxánst (szukcinilkolint) is adnak



POSZTOPERATÍV MEDIKÁCIÓ

Neuromusculáris blokkolók hatásának felfüggesztése

Kolinészteráz bénító + antimuszkarin (kolinészterázbénító 

szívhatásait kivédje). 

Pl. neostigmin + glycopyrrolat vagy  edrophonium + atropin.

Ópiátok hatásának felfüggesztése

Naloxon (i.v.)



POSZTOPERATÍV MEDIKÁCIÓ

Keringés és reflexaktivitás helyreállítása.

Bélműködés: neostigmin.

Fájdalomcsillapítás: Ópiátok (nem kaphat a beteg ha a 

preoperatív medikáció protokolban volt, bél- és mellkasi 

műtétek)

Indokolt esetben:  methadon, agonista/antagonistákat (nalbuphin 

vagy butorphanol). 

Nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID-k)

Helyi érzéstelenítők.



IDEÁLIS ANESZTETIKUM (TIVA)

 analgetikus

 amnéziát okoz

 gyors, kellemes elalvás

 vízoldékony, vizes oldatban stabil

 nem irritál (légutak)

 nincs kardiorespiratorikus depresszió

 gyors  redisztribució

 gyors biotranszformáció, rövid hatástartam

 inaktív, nem-toxikus metabolitok

 gyors  ébredés


