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BEVEZETÉS Az orvosi gondolkod ás szá mos te rületen megha

tározó szem léleti válto záson meg y keresztül. Az egy ik je len

tős fej lődési irány a szövet- és szervátü lteté s gyakor lati alkal-

111azása inak ter111ész ete s akadá lyait hivatott el hárítani. A szö

vetátült etés egy ik módoza tának tekinthet j ük a vérátömle sz

tést, mel y a leggya ko ribb ilye n természetű beavatk ozás. Min

denn ap végezz ük, jól ismc1jük , mind en műtétes szak111a egy ik 

a lapvető működési fe ltéte lét je lenti . Nélkülöz hetetlen. Veszé 

lye it (v írusátvitel , im111unológ ia i hatások ) nem csa k a lábec sül

j ük, de a vérá tö mlesztés irodalma sem rende lkezik még pon

tos adat okk al annak az immun vá ltozáso knak a 111értékéröl , 

amit ve le o kozunk és - föle g a műtét körüli időszakban - ész 

le lünk is, bár nem mindi g vagy unk képese k ezeket e lkü

löníteni a műtéti utóhatá so któl (1- 10). Ezért az által ános fej

l ődés i irán nya l e llen té tben. a vé rátöml esz tésnek , ennek a sajá

tos tra nsz plantác iós 111ódszern ck az ese tében a folyamat ma 

ép pen ellenkező irányba halad. Rendkí vül erős törek vés, hogy 

idegen vért a le hető leg rit kábban , csak te ljese n indoko lt ese

te kbe n adjunk ( 11- 13). 

Az elkerülhető vérvesztés e lkerülése al apvető, a betegge l kö

zös érdek ünk. Az alábbi akban részle tez ett el vek érvényesítése 

és a nagy menny iségű vérvéte lek el hagyása 111ellett a szöve t

káros ító 111 űtét i tec hnik a finomabbra vá ltása is fontos előre

lépést eredményez het. 

azaz a beteg sajá t vérének megó vását cé lul tűző tevéken ys ég , 

ame ly a vérvesztés minimu111ra csö kkent és ét tesz i az első 

helyre, másod ik l épcsőben pedig a műtét körüli időszakban 

elve sztett vér lehetőség sze rint i vissz aad ásá t igye ksz ik meg 

való sítani ( 11, 12, 14- 16). Ann ak a meggo ndo lásnak az igaz 

ságát ugyani s senki se m vitatj a, ho gy a be teg a sajá t vé rsej tje it 

tudja a legjobban hasz nos íta ni ! 

A BELSŐ VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZE 

REI (A felso rolás és a kivite lezés so rrendj e az esz köz nélkü l, 

a he lysz ínen végczhctőtől a megfelelő műszerezettséget, mű

tői körülm énye ket igénylők fe lé ha lad. ) Vérzés eseté n: köz 

vetlen el szo rítá s, j eges pako lás, a vérző tes trész nek a sz ív 

sz intje fö lé emelése, tou rn ique t, azon nali műtét. Shock esetén : 

Trendelenbu rg-hel yzet, orvos i anti shock nad rág (MA ST), 

megfe l e lő vo lumenpót lássa l párhu za mosa n vérzéscs illap ítás. 

Tud omás ul ke ll vennün k, hogy ma is van jelentősége azo kn ak 

a legegyszerűbb fogáso knak , amelyek a vé rzést bárn,il ycn 

sze rényen is, de csö kkenteni kép esek. 

A KÜLSŐ VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZE 

REI Belső vérzés t csi llapí tó és 111cgá llító sebész i módsze rek 

és esz közö k iránti igény nem csak anyagi helyze t, de sze m lélet 

függvé nye is ( 15, 17- 20): diather miás kés, léze rsebészeti esz 

közö k. argo nsugár koag uláto r, ga mm akés, sugársebészet, 

mik rohull ámú koaguláló sz ike, shaw haemostatic us szike, en-

Az e l nem kerülhető vérvesz tés fogalom körébe tartoz ik az a dosco pos tec hni kák, artcriás e111bo lisat io. szöve tragasztó k. 

vé rmennyiség, a111elyct a beteg a leggo ndosa bb sebész i vér 

zéscs illap ítás és a lehető lcg k iscbb műtéti beavat kozás e lle

nére e lveszít, ilye n p l. az e ltávo lított szövet ekbe n vissza ma

radt vé rmen nyiség. 

A VÉRZÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉS CSILLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉ

GEI Még 111iclö tt a vé rátültctés sz ükségessége fe lmer ülne. a 

A műtét alatti vérzés csök kentésé re irányu ló műtéti és anesz

tez io lóg iai módsze rek (9. 15, 17, 21--42): a vérző ér azonnali 

mec hanikus el zá rása, apró lékos vé rzéscs illap ítás, ellenőrzött 

hypotensio. ellenőrzött hypot hen11ia, ac ut no rmovo lac miás 

hemodi lutio (AN H) , a bőr csök kentett vé rátáramlása, a beteg 

megfelelő fektetése, he lyi érösszchúzók (adrena lin , vazo-

vérvesztés e lkerülésé nek módja it ke ll számb a vennü nk (,,nil prcssz inszárn, azé kok, koka in) , műtött végtag vérte lenítése, 

nocerc" e lve)! Valóba n ideill ő megnevezés a „vé rme ntés", hely ileg a lka lmaz ható vérzéscs illap ító anyagok (ge lfoa m. oxi
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ce ll, surg ice ll), sziszté mása n a lka lmaz ható vérzéscsi llap ító 

sze rek (des mopressi n, K-vitamin, anti fibrinol itikumok : EACA, 

aprotinin , tranexa msav), hypertc nsio és hyperkap nia e lke

rülése, gy ógysze rmell ékhatások kik üszöbö lése (szal ic ilátok, 

nem sztero id gyulladáscsökkentők e lhagyása m inimum I hét 

tel a mWét előtt sz ükséges). 
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Több lehetséges vérmentő eljárás műtét előtti tervezéséhez és 

alkalmazásához a következők sz ükségesek: megnöve lt sebé

szi létszám /m inimális időoptimum; se bészi hozzáá llás, gon

dolk odásmód, visel kedés i sab lon; műtét előtti embo lisat io, 

vérmenté sre felkészü lés és léze r. 

Kü lön figyelmet kell szen telnünk egy saját ságos gya korlat

nak , amely a műtét kö rü li időszakban számottevő vérvesztést 

eredményezhet , és ame ly orvosi hibának tekinthető. Ango l 

intenzív terápiás orvosok leírásábó l tudjuk, hog y a rutin labo

ratóriumi vizsgálatokra az inten zív osz tályo kon egy hét a latt 

akár 300-400 ml vért is levesznek (35). Ennek a veszteségnek 

az elkerülésére pl. a mon itorizá lás esz köze it lehet úgy meg

vá laszta ni, hogy ebből a vérvételből eredő vérveszteség a be

tegre nézve a legkedvezőbb legye n. Javaso lható pl. a pulzus

ox iméte rek, a gye rmekgyógyászati vérmintaelemzők hasz

nálata és nem uto lsó sor ban a vérvétele k cé lzott tervezése, az 

indok nélküli vérvéte lek elkerülése (36). 

Vérátöml es: tés , autolrans::Jií:ió 

faktorok (G-CSF, illetve GM- CSF) , hyp erbaricus ox igénte

ráp ia. 

IDEGEN VÉR ADÁSA A mai korszerű szemlél et a vérpót lásra 

alkalmas kész ítmén yek közül a komponenste rápiát részes íti 

előnybe. Vörösvé rsejt-k once ntrátum , thrombocyta-, granu lo

cytasz uszpen zió, faktorkészítmények adago lásával cé lzottan 

tudjuk helyre állítani a keringő térfoga tot és a keringés funk

cióját ( 12, 75- 77). 

Ho l van az a határ , aho l az idege n vér adása tovább már nem 

nél külözhető? Más szóva l: hol van a vérátömle sztés abszo lút 

javallatának a határa? Er re a kérdésre a vérátömle sztést te ljes 

mérté kbe n elutasító va llási közösség köréből ma már oly 

gya kran „nyert" adatok adják meg a vá laszt: a normál hemo

globinérték felére csökkenése még biztonságos an kezelhető 

idegen vér nélkül , harmadára va ló csökke nése sem feltétlenül 

okoz szövődményt megfe le lő mon itor izá lás és támogató ke

ze lés mellett (79- 90). A minimá lis szük séges hemog lobink on-

A VÉRVESZTESÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI He veny eentráció t azonban módosít hatja - növe lheti - az egyes sze r-

vérzés eseté n először annak megá llítására ke ll tö rekedni, a 

keringő folyadék- , illetve perctérfogat helyreállítására csak 

ezután kerülhet sor (30 , 43, 44). Ezt követően mérl egelendő, 

hogy az ox igénszá llító képesség fenntartásá hoz feltét lenü l 

szü kséges-e a hemoglobinkoncentráció emel ése . 

A KERINGŐ FOLYADÉK HIÁNY H ELYREÁLLÍTÁSA A vérvesz tés 

miatt kia lakult hypovo laemia keze lésére , shockta lanításra 

krisztalloid vagy ko lloid oldatok hasz nálatosa k. A kriszta lloi -

vek környéki vérátáramlásának csö kkenése (coro nariák vagy 

agyi erek szűkülete), illetve az ox igénszük séglet normál is 

vagy kóros fokozódása , pl. a fizikai aktiv itás vagy vérmé rge

zés (79-8 1, 88, 91, 90) . Ugya nakk or az ox igénszü kség let 

csö kkenése (hypot hcrm ia, narcos is, sze rvi működések gyógy

sze res blokkolása) és/vagy az ox igé nk ivá lasz tás fokozódása 

révén alacso nya bb hemog lobinkonce ntráció is e l viselhetővé 

vá lik (90- 92, 93). 

dok közül leggyakra bban Ringe r-laktátot vagy fizio lóg iás só- AUTOTRANSZ FÚZ IÓ Amennyiben a hemog lobi nkoncentráció 

oldatot adun k (23, 43-49). A hype rtoniás sóol datok alka lma

zása (4 ml/kg 7- 7,5%-os aCI) az ox iológ iai gyakorlatba n 

bevá ltnak tekinthető (44, 49- 5 1 ). A ko lloid oldatok köz ül a 

dextránta 11almúak rövid időn belül emel ik a perctérfogatot és 

javítják a mikrocirku lác iót, dc még hapténgát lás alkalmazása 

esetén is okozhatna k végzetes kimenetelű anaphylaxiás reak

ciót (29 , 43 , 44 , 46 - 50, 52- 55). A zse latin a lapú készít mények 

eren belü li fé léletideje igen rövid, ezé rt hatékonyságu k meg

kérdőjelezhető. Legbiztonságosa bb térfogatnövc lőknck je len

leg a hidroxietilkeményítő-oldatok tekinthetők (44-4 6, 49, 50, 

56-58). A hypc rtoniás- hypcro ncotic us o ldatok (7 ,5% NaCI/ 

dcxtran 70) alka lmazása mind az ox io lóg iai, mind az intenziv 

osz tályos el látásba n ígérete snek tűn ik (44, 49 , 50, 59- 62) . A 

pe rfluorovegyü lctek, va lamint a mester sége s hemoglobinol

datok - ,,művér" - elterjedé se még várat magára (32-34). 

A VÉRSZEGÉNYSÉG KEZELÉSE A vérvesztés miatt kia lakult vér-

emelése szükséges nek látszik, a sajá t vér visszaa dása a válasz

tandó keze lési e ljárás, ha annak abszo lút e llenjava llata nem áll 

fenn ( 11- 13, 15, 16) . Ezze l kapcsolatba n je len leg a Transz

fúziológiai Szak mai Ko llégium 1992-es sajá tvér-átöm lesz

tésre vonatkozó ajánlása az irányadó (78). Esze rint az auto

transz fúz ió ellenjava llt: 1. ha az ado tt sze mély alapbetegsége, 

ál lapota, életko ra miatt nem a lka lmas véradásra; 2. ha a levett 

vér nem alkalmas (még saját) transzfúz ióra (sem). Ennek két 

oka lehet: a) az egyes vérkomponensek az autot ransz fúzió s 

donor a lapbetegsége köve tkeztébe n eleve károsodo ttak vagy 

elvesz tették aktivitásukat , b) a kom ponensek funkcionál is ká

rosodás a vagy aktivitáscsökkenése a tárolásbó l adódóa n vagy 

a visszaa dás folya mata sorá n j ön létre (pl. csö kkenés, labili s 

pla zmakompo nense k inakt ivá lódása , mikr oagg regát umok 

képződése), s ez a változás az adott beteg szá mára a v issza 

adás során hátrányos. 

szegé nység kezelésének sze mpontjai a vérzés megá llítása és a A sajá tvér-v isszaadás módszerei eszközigé nyesek, de az esz-

megfelelő szöv eti átáramlás helyreállítása után ( 12, 13, 15, 3 1, köz igény nagyon változó lehe t. Az egyes mód sze rek haté-

63 - 78 ) a vé rátöm lesz tés szükségességé nek mér lege lése , konysága ki fejezhető azon betegek száza lékos arányáva l, ak ik 

vas-dextrán, B 12-vitamin , folsav , megfelelő táplálá s (energia ilyen módon elker ülh ették az idegen vér átömlcsz tését a műtét 

és N-fo rrás) , critropoeti n, egyéb hema topoe ticu s növekedés i körüli időszakban, az összegyűjtött és v isszaa dott sajá t vér-
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Vimláli L és munka,l,rsai 

egységek számával, valami nt az adott míítét i osztá ly idegen

vér-felhas ználá sána k csökke nésével ( 15, 16, 22, 94-97). A 

költség /haszo n arány kiszámítása a je len legi viszonyo k között 

szakmai és etikai kérdéseket is felvet, de a vérkészítmények 

valós kö ltsége inek emel kedé se és a vérmentés eljárásainak 

hozzáférhetősége fordított arányban vá ltoz ik. 

volaem ia esetén e l sősorban a lökettérfogat) fokozód ik, a m ik

rocirk uláció javu l; mindezek erdményeként az ox igénszá llító 

képesség nő vagy lega lábbis változat lan marad ( 15, 16, 21, 

79- 8 1, 90, 105, 107). Előnye a PAD-val szemb en a kevesebb 

sze rvezési probléma, valamint az , hogy a vérvé tel szorosa n 

monitorizált körülmények közt történ ik, így a fokozott koc ká-

zatú betege k eseté n is bizto nságo san kivitelezhető ( 107). Hát-
AZ AUTOTRANSZFÚZIÓ LEHETŐSÉGEI A saját vér megőrzésének el-ső ránya azonba n, hogy önmagá ban csak ige n korlátozo tt mérté-

lépése a műtét előtti sajátvér-gyűjtés, az ún. preoperatív 

autológ don áció (PAD) lehet. Lényege, hog y a ter veze tt műtét 

előtt a betegtől több alka lommal vé11 veszünk, az így nye rt 

véregysége ket szepa rálá s után vagy ané lkül , megfelelő jelö

léssel ellátva tárolj uk (78). Ezzel párhuzam osa n megfelelő 

vas- és vitaminpót lásró l kel l gondoskodnunk ( 11, 13, 15, 16). 

A műtét előtt gyűjtött vérme nny iség jelentősen megnövelhető 

és/vagy a gyűjtés ideje lerövidíthető humán rekomb inán s erit

ropoetin alkalmazásáva l (63- 74, 98). A PAD alkalmazása 

megfo ntolandó mind en olyan, tervezett sebésze ti beava t-ko

zásra váró betegnél, aki nagy va l ószínűséggel vérátöm lesz

tést igénye l majd a műtét körüli időszakban ( 14, 94-97, 

99- 103). Ellenjaval latai: vérszegé nység (a hemog lob in legye n 

11 g/dl felett vagy a hematok rit legyen 33% felett) , hype rten

s io, dia stolés érté k > 100 Hgmm , hypotensio, sys tolé s érték 

< 100 Hgmm, arrhythmia /bradycardia 60/perc alatt, nagyo bb 

műtét 3 hónapon belül , szülés 6 hónapo n belü l, abortus 3 hó

napon belül, vérzékenység re való hajlam , kórelőzményben 

szereplő esz méletvesztéssel járó betegség, májgyulladá s, HIV 

vagy egyéb vírus perzisztencia, heveny bakteriális fertőzött

ség, myocardiali s elégte lenség, corona riabetegsége k, obstruc

tiv tüdőbetegségek, mesenteri alis vascu laris elégte lenség (78). 

Költsége i hasonlóak vagy kissé magasabba k, mint az idegen 

vé r átöm lesztése ( 15, 97). Enne k magyarázata egyrészt az , 

hog y a saját vér visszaadása céljára levett vé1t is ugyanannak 

a kiviz sgá lási eljárás nak kell alávetn i, mint az idegen vért 

(78), másrészt a sajá t vér felhaszná lás i ará nya kisebb, mint az 

idegené (15, 16, 97). A PAD kedvező tulajdon ságaként ke ll 

említeni a vörösvérsejt-képzést serkentő hatását ( 15, 16, 103). 

A móds zer biztonságos és költség hasz nos működtetéséhez 

igen maga s szi ntű sze rvezettség szükséges. Itt ke ll említést 

tenni a - fő leg sz ívsebészeti beavatko záso k eseté n hasznos -

műtét előtti plazma- vagy thrombocytafcrezisről ( 15, 16, 27, 

28), ame ly kö ltséges vo lta miatt szé les körben még nem ter

j edt el. 

A MŰTÉT ALATTI SAJÁTVÉR-GYŰJTÉS A következő lehetőség az acut nor

movo laemiás haem odiluti o (AN H). Lényege, hogy a betegtől 

a műtőasztalon vé11 vesz ünk, a levett vérmennyiséget krisztal

loid (3: 1 arányba n) vagy kolloid ( 1: 1 arány ban) infúzióval pó

toljuk (22- 24 , 104- 106). Az így létrehozott vérhígulásn ak 

(Ht : 28- 33%) szá mo s kedvező hatása van: a thromboemboliás 

ese mények kialakulása csö kken (15, 16, 104); a vér viszkozi

tása és a sz iszté más érellenállás csök ken ( 15, 2 1, 104), ezáltal 

a bal kamrai utót erhelés csökken, a szív perctérfogat (normo -

34 

kű vörösvé rsejtmenté st biztosít, tehát csak más módszerekkel 

együttesen csökkenti szig nifik ánsan az idegenvér-felhas z

nálást (22- 24, 104, 106, 108- 111). Ellenjavalla tait illetően 

utalunk a fentiekre ( 172). 

A műtét alatt alkalmazott eljárásoknak je lenleg két fő vá ltoza

ta terjedt el: a teljes vér visszaadása alvadá sgá tlá s és szűrés 

után (ún. direk t retransz fúzió), va lamint centrifugá lt, mosott 

vörösvé rsejt-k once ntrátum visszaj uttatása a keringé sbe (ún . 

cellsave r módszer). 

A legegyszerűbb módszerekkel a vért a sebész i területről egy 

ster il tartá lyba gyűjtjük véralvadásgát ló oldat egyidejű hoz

záadásáva l, majd m ikrofilteren keresztül a keringésbe vissza

adj uk ( 15, 16, 112- 117). Az ilyen módon összegyűjtött vér jel

lemzője az emel kedett sza bad hemoglobin-koncent ráció ( 15, 

16, 112- 116, 118). A vörösvérsejteket érő mechan ikus káro

sodás e lsősorban az a lkalmazott szívóhatás nagyságától (ez 

maximum 100 Hgmm lehet) , a sz ívó szá r hosszától, átmé

rőjétől és egyéb turbulenciát okozó tulajdon sága itól (szííkü

letek, toldalékok) függ, ezek megfelelő beállításával az oko

zott haemolysis mértéke jelentősen csökkenthető ( 114). Az 

összegyííj tött vérrel a szabad hemoglobin on kívü l je l entős 

menn y iségíí akt ivált a lvadási faktor, fibrin olitikus enzimek, 

degranulált thrombocytá k és alvadásgátló oldat kerü l a kerin

gésbe , míg a szöveti törmelékek és az apró véralvadékok a 

mik ro filter en fennakadnak ( 112- 116, 118). Klinikai lag j elen

tős véralvadá s i zavar a fent említett szemponto k figyelembe

vétele mellett , ha a visszaju tott vénnennyiség 1,5 liternél nem 

több , nem fordul elő, de a saját vér visszaadása után az alvadá

si állapot ellenőrzése szüksége s ( 15, 16, 112- 129). A módszer 

e l ő nye az egyszerííség, a gyo rs összeszerelhetőség, a hor

dozhatósága és a cseké ly anyagi kö ltségek . Előnyös, ha a saját 

vér visszaa dásához szükséges szere lék egy ún. ,,sejtmentőre" 

(cel lsave r) csat lakoztatható, mert így utólag mód nyílik sajá t 

mosott vö rösvértestmass za előállítására. 

A míítét során összegyí íjtött vér sejtmentő módsze rrel történő 

mosása , saját vörösvérsejt-sz uszpenzió visszaa dása sz intén 

hasznos eljá rás. Ez va lóba n vörösvé rsejtmentés, viszont a mo

sás i fázis következ tében a teljes vér minden egyéb eleme el

vész, noha ezek helyettes ítésére massz ív vérzés ese tén nagy 

szükség lehet ( 15, 16, 22, 26, 1 11, 112, 1 16- 1 18, 120- 122, 

125- 134). A mííszak i megoldások két alapvető típusa ismert . 

Az egy ik a centrifugáló harang elvét követő, nagy fordulat-
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szá mú, szakaszos üzemű, egy re emelkedő hatásfo kkal dolgo

zó, de elker ülhetet lenü l a vö rösvé rsej toldást is fokozó kész ü

lék (Hemonetics, Electro mcdics, Cobe). A más ik műszak i 

megoldást a scjtszepa rátor működési elvére a lapozo tt, e sze m

po ntbó l a sejtmentők új nemzedékét jelentő folyamatos üze 

mű, kis ford ulatszámú , nagyobb hatásfokú , a vörösvé rsej teket 

kevés bé károsító készü lékek (Freseni us C.A.T.S.) képvise lik. 

M ind két, műtét alatt a lkalmazott módszer k itc 1jeszthető a mű-

té t után i 6 órán belül i időszakra, illetve hasz nálható kizá ró lag 

Vérárömles=rés, mlfotrans:Jií=ió 

mego ldás, mivel a tapasztalat szer int nem növe li a vérn1érge

zéses szövődmények gyako riságát ( 123, 124). 

Az e lmúlt, mintegy t íz év irodalmi adata it átte k intve megá l

lapítha tó, hogy a számos eldöntet len kérdés ellenére is a saját 

vér beadás abszol út e llenjava llt te rülete szűkül , a relat ív e llen

java llatok teki ntetében ped ig egyé nileg kell dönte ni mind en 

beteg esetében a haszon/kockáz at ará ny mérlegelése után. 

a műtét utáni időszakban is (11, 14- 16, 135- 141). ÖSSZ EFOGLALÁ S A lcí11akbó l kirajzoló d ik, amit a dolgoza t 

A maximális visszaadható vérmen nyiség tekintetében a sejt

mentővel kezelt vörösvérsejt-koncentrátum eseté n nincs kor

látozás, dc fokozott figye lmet kel l fordíta ni a szabad hemo

g lobin miné l tökéletesebb eltávo lítására, valamin t az adekvát 

faktor- és thrombocytapót lásra ( 15, 16). A te lje s (nem mosott) 

vér visszaadása esetén felme rül annak a lehetősége, hogy a 

benne esetleg még jele n lévő gyógysze rmolekulá k a vissza

adás után kifej thetik hatásukat (renarko tizáció , rek urarizáció). 

A je lenséget vizsgáló szerzők megállapít j ák , hogy bár ilyen 

hatások va lóban mérhetők. dc kl inikailag nem jelentős mér

tékűek ( 15, 16). A hasonló módon beadott endogé n anyagok 

(szívműtétek után nckroenzimek, mellékveseműtétek után 

katccho lam inok) esetén azonban már számo lnunk kell ezek 

hatásaival: műtét utáni magas CK-M B szintek , illetve sza pora 

szívműködés és vérnyomás-emelkedés ( 15, 16). 

MEGGONDOLÁSOK A saját vér visszaadásáva l kapcso latba n több -

je lenleg sem egyértelműen megvá laszo lható - kérdéscso po11 

merül fe l. Hosszú ide ig meg dönthetet lennek látszott az a fel

tételezés , hogy rosszindulatú daga natos betegek eseté ben a 

fennálló cytaemia miatt - való igaz, hogy fennáll - az auto

tra nszfúz iós módszerek ellenjavallt ak, mert az áttétképződés 

veszé lyéve l járhat ( 115, 142, 143). Mára nagy va l ószínűségge l 

állíthatjuk , hogy ezt az e lképzelést a gyako rlat nem igazo lja 

( 144- 156). Ennek a magyarázata - m inden bizo nnya l - rész

ben az lehet , hogy a daga natsej tek az eljá rás so rán megsé rül

nek , szétesnek. I éhány köz lemé ny azonb an arról szá mo l be, 

hogy a sejtmentővel elválasztott vörösvérsejt-ko ncent rátum is 

tarta lmaz hat élő dagana tsejteket ( 142- 144). Val ószínűbbnek 

látszik az a magyarázat, hogy az áttét képződés o lyan rendkí 

vül bonyo lult , soklépcsős, többtényezős folyama t, ame lynek 

valószínűségét a saját vérben eset leg jele n lévő daganatsejtek 

visszaa dása nem foko zza. Az élet képes daganatse j tek eltávo

lítására kísé rletes és klinikai vizsgá latok sze rint is a lkalmas le

het sugárér zékeny sejttípusok esetén a vér beadás előtti sugá r

kezelése 50 Gy összdózissal vagy fehérvérsej tszűrők alka lma

zása (149- 151). 

Vég iggo ndo lva logikus, hogy bizonyos súlyos kényszc rhc ly

zetekben (pl. masszív traumás hasűri vérzés) még bakteriá

lisa n fe 11őzött vér visszaadása is elfoga dható és megengedhető 
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e lej én állítottun k. A vérmcntés a műtő cso port szá mára (se

bész és anesz tez iológ us egya ránt) sajátságos követel ménye ket 

támaszt. Megfe l e lő fe lsze relés és képzettség me llett elsősor

ban sajátos go ndolkodásmó dot és sze rvezettséget igé nyel. 

Mindezeket a közel i jövő vár hatóan a je lenleg inél sokk al na

gyo bb mé11ékben kénysze ríti ki a kérdés minden szakmai, eti -

kai és jog i össze függéséve l egye tembe n. 
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