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A haematologiai korábbi vezetői



Blood. 2014 Dec 4;124(24):3524-8. doi: 10.1182/blood-2014-09-599399.

Five hematologic tests and treatments to question.

1) do not anticoagulate for more than 3 months in patients experiencing 
a first venous thromboembolic event in the setting of major, transient 
risk factors for venous thromboembolism; 

(2) do not routinely transfuse for chronic anemia or uncomplicated pain crises 
in patients with sickle cell disease; 

(3) do not perform baseline or surveillance computed tomography 
scans in patients with asymptomatic, early-stage chronic 
lymphocytic leukemia; 

(4) do not test or treat for heparin-induced thrombocytopenia if the clinical 
pretest probability of heparin-induced thrombocytopenia is low; and 

(5) do not treat patients with immune thrombocytopenia unless they are 
bleeding or have very low platelet counts. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25472968


A haematológia területei

Lymphomák:   (indolens, magas malignitású)

Myelodysplasiák:  (mono-bi-pancytopenia)

Myeloproliferatív betegségek: (PV, ET,MF –JAK pozitív)

Leucosisok: (CLL, CML, AML, ALL)

Myeloma multiplex, Waldenström macroglobulinaemia

Perifériás autológ őssejt átültetés: (Myeloma, Hodgkin, lymphomák)

Anaemiák: (kivéve vashiány familiáris formája férfiakon)

Thrombophiliák: (C, PS,Antithrombin, Leiden, PT mut.  Lupus anticoagulans.)

Vérzékenységek: Haemophilia A, B von Willebrand, ritka vérzékenység

Haemolyticus anaemiák: idiopathias, más betegséghez társuló

ITP, TTP,



Sürgősségi esetek, beküldési indokok 1. 

 Ismeretlen eredetű láz

 ha infectio kizárható (több, mint 3 hete fennáll, 38 °C)

 Klasszikus okok:

 Infectio: HIV, tuberculosis, endocarsitis, húgyuti fertőzés, tályogok, 
cholangitis, egyéb infectiók  (CMV,EBV, Hepatitis)
 Képalkotó: mellkas rtg, alapvető laborok, fizikális vizsgálat

 Neoplasma: colon, pancreas, epeúti,  vese

 Haematologiai: Hodgkin (Pel-Ebstein láz), non Hodgkin, Myeloma, 
MDS, Leucosisok

 Immunológiai betegség: Szisztémás autoimmun megbetegedések, 
vasculitisek, Poymyositis, Dermatomyositis, Sarcoidosis

 We,CRP magas



Sürgősségi esetek, beküldési indokok 2. 

Myeloma multiplex

 Csontérintettség (koponya, gerincfelvétel) tipikus  laesiok

 Acut gerinc  kompresszió

 Eltérés a Se Ca ++ szintben, és vagy veseérintettség, 
összfehérje magas lehet, magas We

 Rutin labor 

 Képalkotó vizsgálatok mellkas rtg, hasi ultrahang

 Koponyafelvétel

 „Gerincfájós” betegeink között gondoljunk myelomára is. 

 Gerinc rtg. felvétel szükséges

 We: magas, CRP alacsony

,



Sürgősségi esetek, beküldési indokok 3. 

 Újkeletű súlyos thrombocytopenia tct≤ 30 000

 Újkeletű anaemia, ami normális Se Fe szint mellett alakult ki, nem 
mikrocyter

 Újkeletű magasabb fvs szám: (Fvs>20 G/l), ha nincsen infectio,  nincs  
ízületi  fájdalom, magas We, CRP

 Klinikai tünetek jelenléte laboreltérések mellett: (láz, gingiva duzzanat, 
bevérzések)

 Újkeletű több sejtsort érintő eltérés (anaemia, magasabb, vagy 
alacsonyabb fvs. szám, thrombocytopenia) 
 – enyhe (grade 1) cytopenia panaszmentesen: előbb háziorvosi kontroll!

 Újkeletű (3 héten át perzisztáló, növekvő) nyirokcsomó, amely 1 cm-nél 
nagyobb esetleg több régióban jelen van, nincsen infectiok, aspiráció 
látszik szükségesnek. (Mellkas rtg, hasi ultrahang javasolt)

 Vérkép eltérés anaemia, thrombocytopenia, magasabb LDH 



MDS Myelodysplasias syndroma

Egy vagy több sejtsort érintő cytopenia 

Alapja: dysplasticus rövidebb élettartamú sejtek képzése

 Főként idősebb betegnél pancytopenia

 Leukémiába transzformálódhat (ekkor a beteg tartósan lázas 
lehet, gyakrabban szorul transzfúzióra LDH emelkedik)

 Jelenleg csak tüneti kezelés érhető el,

 Anaemia esetén: transzfúzió

 Thrombocytopenia esetén  tct transzfúzió

 Infekció kezelés

 Transzformálódott esetekbe Azacitidin

 Gyakran 2-3 hetente transzfúzióra szorulnak (sec. 
Haemochromatosis)

 Nincsen jelentős infekció veszély a transzformáció előtt.

 Klinikai tüneteknek megfelelő gyakorisággal gondozzuk.



Ultraszenzitiv CRP 23,10 H mg/l <5,00

Vérkép automatával:

Fehérvérsejt 0,826 L Giga/l 4,000-10,000

Neutrofil 10,0 D~L % 34,0-71,1

Neutrofil (abs) 0,08 D~L Giga/l 1,56-6,13

Limfocita 82,9 H % 19,3-51,7

Limfocita (abs) 0,68 U~L Giga/l 1,18-3,74

Monocita 6,7 % 4,7-12,5

Monocita (abs) 0,060 L Giga/l 0,240-0,860

Eozinofil 0,4 U % 0,0-5,8

Eozinofil (abs) 0,000 Giga/l 0,000-0,360

Bazofil 0,0 % 0,0-1,2

Bazofil (abs) 0,000 Giga/l 0,000-0,080

Vörösvértest 2,30 L T/l 3,90-5,30

Hemoglobin 76 L g/l 120-157

Hematokrit 21,4 L % 34,1-44,9

MCV 93,2 fl 80,0-95,0

MCH 33,0 pg 26,0-33,0

MCHC 354 U g/l 310-360

Trombocita 69,0 L Giga/l 140,0-440,0

MDS/AML



CLL Chronicus lymphocytas leukémia

A sokarcú betegség 

 A leggyakoribb dg.szűrővizsgálatok végzésénél.

 Fvs szám jellemzően magas 15-100 G/l, magas 
lymphocyta-arány

 Sokszor tünetmentes

 Gyakoribb infectiók a kórtörténetben

 Perifériás nyirokcsomók +/-

 Hepatosplenomegalia +/-

 Kezelése aktivációs jelek esetén szükséges

 láz

 thrombocytopenia

 anaemia

 A testsúly 10 %-át meghaladó fogyás fél év alatt,

 Nyirokcsomó nagyság, vagy fvs-szám duplikációs idő 
3 hónapon belül

Kezelés megkezdése előtt az általános állapot, 
társbetegsége jelenléte mérlegelendő



CLL Chronicus lymphocytas leukémia 

 Mire kell figyelni?

 Haematológia ambulancián kontroll 3-4 havonta,

 Ha aktivitási jel van akkor soron kívüli beküldés

 Infectióra rendkívül érzékenyek:korábban kell beküldeni 
lázas állapot esetén, hamarabb kell kezdeni az 
antibiotikus kezelést.

 Vaccináció! (ha nincsen aktív kemoterápia)

 Gyakori szövődmény a haemolyticus anaemia

 ITP

Családorvos



CLL

 Fehérvérsejt 366,000 H Giga/l 4,000-10,000

 Neutrofil 1,8 L % 34,0-67,9

 Neutrofil (abs) 6,48 H Giga/l 1,78-5,38

 Limfocita 96,1 H % 21,8-53,1

 Limfocita (abs) 352,00 H Giga/l 1,32-3,57

 Monocita 2,1 L % 5,3-12,2

 Monocita (abs) 7,620 HGiga/l 0,300-0,820

 Eozinofil 0,0 % 0,0-7,0

 Eozinofil (abs) 0,040 Giga/l 0,000-0,540

 Bazofil 0,0 % 0,0-1,2

 Bazofil (abs) 0,000 Giga/l 0,000-0,080

 Vörösvértest 3,13 D~L T/l 4,50-6,00

 Hemoglobin 123 L g/l 137-175

 Hematokrit 31,6 D~L % 40,1-51,0

 Trombocita 30,0 L Giga/l 140,0-440,



CLL

 LDH 480 U/l 240-480

 Ultraszenzitiv CRP 5,80 H mg/l <5,00

 Fehérvérsejt 94,200 H Giga/l 4,000-10,000

 Neutrofil 1,1 L % 34,0-67,9

 Neutrofil (abs) 1,02 L Giga/l 1,78-5,38

 Limfocita 98,5 H % 21,8-53,1

 Limfocita (abs) 92,80 H Giga/l 1,32-3,57

 Monocita 0,3 L % 5,3-12,2

 Eozinofil 0,1 % 0,0-7,0

 Eozinofil (abs) 0,140 Giga/l 0,000-0,540

 Bazofil 0,0 % 0,0-1,2

 Vörösvértest 1,75 L T/l 4,50-6,00

 Hemoglobin 74 L g/l 137-175

 Hematokrit 20,8 D~L % 40,1-51,0

 MCV 118,0 H fl 80,0-95,0

 MCH 42,2 H pg 26,0-33,0

 MCHC 356 g/ l 310-360

 RDW 22,7 H %CV 11,6-14,4

 Trombocita 122,0 L Giga/l 140,0-440,0



CML, Chronicus myeloid leukémia

 Mire kell figyelni? (évente néhány beteg)

 Sokszor tünetmentes, hasi diszkomfort lehet 

Fizikális lelet: hepatosplenomegalia

 Magasabb fvs szám (neutrophilia, esetleg basophilia), LDH

 Kezelés: Glivec, Sprycel, Tasigna hatékonyak

 Glivec mellett oedema, izületi fájdalom lehet

 A mellékhatás tüneti kezelése

 Sprycel mellett mellkasi folyadék lehet

 Tasigna mellett cardiovascularis panasz lehet

 Kezelés mellett anaemia thrombocytopenia lehet

 3 havonta ellenőrízzük, Fenti panaszok esetén soron kívüli beküldés



LDH: 1491 U~H U/l 240-480

Ultraszenzitiv CRP 14,30 H mg/l <5,00

Vérkép automatával:

Fehérvérsejt 97,670 H Giga/l 4,000-10,000

Neutrofil 85,4 H % 34,0-71,1

Neutrofil (abs) 83,44 H Giga/l 1,56-6,13

Limfocita 8,9 L % 19,3-51,7

Limfocita (abs) 8,66 H Giga/l 1,18-3,74

Monocita 3,0 L % 4,7-12,5

Monocita (abs) 2,950 H Giga/l 0,240-0,860

Eozinofil 1,1 % 0,0-5,8

Eozinofil (abs) 1,080 H Giga/l 0,000-0,360

Bazofil 7,2 U~H % 0,0-1,2

Bazofil (abs) 7,030 U~H Giga/l 0,000-0,080

Vörösvértest 4,74 T/l 3,90-5,30

Hemoglobin 135 g/l 120-157

Hematokrit 41,7 % 34,1-44,9

MCV 87,9 fl 80,0-95,0

MCH 28,5 pg 26,0-33,0

MCHC 324 g/l 310-360

Trombocita 323,0 Giga/l 1 40,0-440,0

hepatosplenomegalia

CML



Chr. myeloproliferatív megbetegedések

hepatosplenomegaliával járó kórképek

 Jellegzetes egy, vagy több sejtsort érintő magasabb sejtszám

 Extramedulláris vérképzés miatt hepatosplenomegalia

 Polycythaemia rubra vera  Hgb magas Epo alacsony

 Secunder okot ki kell zárni (tüdőfibrosis, COPD)

 Gyakori az artériás thromboticus szövődmény (cerebrális 
infarctus, artériás elzáródás)

 Dg : JAK2 mutáció, Se. EPO szint

 Kezelés: véna szekció, ASA, +/- Litalir

 Indolensen évtizedekig tart, a végén myelofibrosis alakul ki 
nagy hepatosplenomegaliával, anaemiával, 
throbocytopeniával transzformálódhat AML-be



CMPD

LDH 1097 H U/l 2 40-480

GOT 20 U/l <44

GPT 16 U/l <50

Vérkép automatával:

Fehérvérsejt 21,000 H Giga/l 4,000-10,000

Neutrofil 79,7 H % 34,0-71,1

Neutrofil (abs) 18,20 H Giga/l 1,56-6,13

Limfocita 12,2 L % 19,3-51,7

Limfocita (abs) 1,71 U Giga/l 1,18-3,74

Monocita 2,3 D~L % 4,7-12,5

Eozinofil 2,7 % 0,0-5,8

Bazofil 3,2 H % 0,0-1,2

Vörösvértest 5,75 U T/l 3,90-5,30

Hemoglobin 165 g/l 120-157

Hematokrit 57,8 U % 34,1-44,9

MCV 81,6 fl 80,0-95,0

MCH 26,2 pg 26,0-33,0

MCHC 321 g/l 310-360

RDW 16,1 H %CV 11,6-14,4

Trombocita 664,0 Giga/l 140,0-440,0



Polycythaemia vera 

diagnosztikus kritériumok

Hasi ultrahang a lép nagyságának megítélésére.



Polycyhaeima vera Essentialis 

thrombocythaemia,thrombemboliás rizikó



ET Essentialis Thrombocythaemia

Myelofibrosis

 Izolált, vagy más sejtsort is érintő magas tct szám

 Nincs jelentős splenomegalia

 Tct ≥ 600 E

 Vascularis szövődmények

 Dg: JAK2 mutáció, csontvelő vizsgálat

 Kezelés: Aggregáció gátló, Litalir, JAK2 inhibítor 
(Jakavi)

 Myelofibrosis:

 Jellegzetesen nagy hepatosplenomegalia, cytopenia

 Kezelés szupportáció, JAK2 inhibitor (Jakavi)

 Nincsen nagy infectio veszély



AML, ALL Acut myeloid, acut lymphoid 

leucosisok

 Klinikai tünet:
 Acutan kezdődő kórképek, elesettséggel, lázzal, infekciónak tűnő 

tünetekkel indulnak, néha csak gingiva hyperplasia, máskor nagy 
vérzéses hajlam DIC, néha tünetszgény

 Vérképben atípusos sejtek, anaemia gyakra jelen van

 Háziorvos teendői:

 Ha a beteg nincsen hospitalizálva akkor infectio, anaemizálódás, 
láz esetén sürgősséggel beküldeni.

 Cytopenia esetén otthonra kiadjuk a növekedési faktort (Zarzio) a 
beteg, vagy családtag, háziorvos otthon beadja

 Infectio prevenció visszaszorulóban van kivéve acyclovir és 
gomba ellenes szer



Malignus lymphomák

 Klinikai tünet: 
 Nyirokcsomó megnagyobbodás, (1 cm-nél nagyobb)

 hepatosplenomegalia, 

 Láz (Hogkin esetén (Pel-Ebstein)

 Izzadás

 A testsúly 10 %-át meghaladó fogyás

 Megnagyobbodott nyirokcsomó esetén infect ok kizárása 
után hisztológiai diagnózisra kell törekedni, mellkas rtg, hasi 
ultrahang fontos.

 A betegek kemoimmunoterápiában részesülnek, a kezelés 
megkezdése előtt fontos a vírus status tisztázása ( HBV, HCV, 
EBV, Cytomeglovírus)

 Aktív, kezelés alatt álló beteg jelentős infectió veszélynek van 
kitéve hónapokon keresztül, láz esetén soron kívül beküldeni 
kérjük.



Autológ őssejt transzplantáció

 Kemoszenzitív betegeség estén, kivéve Hodgkin lymphoma 
(resistens beteget is)

 Leggyakoribb indikációk: 
 Myeloma multiplex, 

 Hodgkin lymphomák, 

 egyéb kemoszenzitív relaptált lymphomák

 Háziorvos segítségét kérjük:

 A transzplnatáció előtti góckutatáshoz

 A transzplantáció után kb. 100 nap az immunrednszer felépülése, gyakori 
kontroll vizsgálatok a transzplantációs ambulancián, bármely panasz 
esetén soron kívüli beküldését kérjük.



MM Myeloma multiplex

 A leginkább aluldiagnosztizált kórkép

 Gyakran csontfájdalom, gerinc fájdalom, sokszor 
rheumatológus kezeli

 Jellemző: We:↑, összfehérje↑, Se Ca↑ anaemia

 Vizeletben Bence Jones protein 

 Infiltrációt gerinc rtg. nem jól mutatja, sokszor 
osteoporosisnak tűnik 

 MRI jó diagnosztikus lehetőség

 Érdemes elkészíteni a koponya rtg-t, mert sokszor azon 
látszanak a jellegzetes laesiók

 Sokszor a veseelégtelenség szakaszában derül ki, 
proteinuria (akár nephrotikus mértékű)

 Kezelés: Biszfoszfonát, Velcade, Thalidomide, 
Dexamethason alapú terápia, 70 éves korig autológ
transzplantáció.

Családorvos



Hosszútávú teendők gyógyult betegeknél

 Időszakos vaccináció splenectomizált betegnél

 Fogászati rendbetétel kemoterápia után

 Mellkasi besugárzás, anthracyclin alapú terápia után fél-egy évvel cardiológiai 

vizsgálat

 Osteoprosis vizsgálat steroid tartalmú kezelések után

 Fertilitás vizsgálat, nőknél nőgyógyászati vizsgálat

 A lelki zavarok felmérése

 CLL-es betegeknél anyajegy szűrés ( gyakori basalioma planocellularis cc.)

 A szűrővizsgálatok fontossága (recidíva, második malignoma lehetősége)

 Fényvédelem

Családorvos



Anémia

 Az anémia nem diagnózis, 

 életveszélytől eltekintve a kezelés megkezdése előtt az anémiát 

kiváltó okot, az alapbetegséget részleteiben fel kell deríteni.



Anémia laboratóriumi paraméterek

 Htc

 hgb

 vvt

 MCH: átlagos sejt HB

 MCV: átlagos sejt volumen (microcyter, macrocyter)

 MCHC: átlagos sejt HB conc.

 Microcyter: vashiány, Thalassemia

 Macrocyter: megaloblastos

Családorvos



Anaemia perniciosa

 Macrocyter anaemia

 IF faktor hiány vagy antitest, parietális sejt ellenes AT

 kék szem, korai őszülés, familiárisvitiligo

 gyomorcacinoma

 hypogammaglobulinaemia

 Dg: Se B12  LDH, Se bi , RTC , reticulocyta 

 Lényege az intramedullaris hemolízis, 

 ezért hemolízisre utaló tünetek, hisztamin refracter achlorhydria

 Funicularis myelosis

 Kezelés: B12 pótlás 2-4 inj. Egymás után, majd havonta

Háziorvos kezelje, B12 vérszínt időszakosan mérhető.

Családorvos



Fólsavhiány

 Táplálkozási. 

 Idős kor, szegénység, kecsketej, 

 Malabsorptio

 tropusi sprue, coliakia, partialis gastrectomia, kiterjedt jejunum 

resectio, Chron

 Fokozott igény: graviditas, lactatio, koraszülött

 Fokozott vesztés: májbetegség, dialysis

 Kevert: májbetegség, alkohol

 Gyógyszerek: (antiepilepticumok)

 Dg: Serum fólsav szint időszakosan mérhető

Családorvos



Vashiányos anémia kezelése

 1. Kiváltó ok megszüntetése (nőgyógyászat, gastroenterológia)

 2. Anémia korrigálása, vasraktárak feltöltése

 vaskészítménnyel  4-6 hónapig, 

 (ferro-szulfát, v ferroglukonát)

 3. Parenterális kezelés ritkán szükséges (intolerancia, felszívódási 

zavar, tervezett műtét)

Családorvos

Intézet



A hemosztázis zavarai

 Veleszületett:

 Súlyos, középsúlyos, enyhe

 Fontos a családi anamnesis, a manifesztáció időpontja

 Az enyhe vérzékenység sokszor felnőttkorban postoperatív vérzés képében 

jelentkezik. 

Szerzett:

Szerzett immun típusú, szülés után, immunológiai betegséghez,   ismeretlen 

etiológiáju, vagy tumorhoz társuló

Gyógyszerek mellékhatásaként kialakuló vérzékenység

Alkoholos májbetegség: enyhe leucopenia, thrombocytopenia, fokozatosna

Romlik, éveken keresztül, néha műtétek előtt probléma: tct pótlás

alacsony  koliészteráz



A vérzékenység diagnosztikájának lépései

 Családi anamnézis

 Személyes anamnézis

 Véralvadási vizsgálatok 



Vérzési idő: 20 perc

Protrombin INR 0,96 . 0,90-1,15

Trombin idõ 13,7 sec 11,0-17,0

Trombin idõ ráta 0,96 . 0,80-1,20

APTI 58,4 H sec 25,0-37,0

Fibrinogén 3,06 g/l 2,40-5,00

Von Willebrand f 0,00 L % 

v Willebrand Ag  1 L % 41-158

VIII alvadási faktor  4,10 L % 50,00-150,00

Gátlótest titer meghat.   0 BE/ml

Von Willebrand syndroma



Alapvető véralvadási vizsgálatok

 INR FVII hiány sokszor asymptomaticus

 APTI   Haemophilia A, B

 TI

 Fibirinogén

 Vérkép

 Kenet: a thrombocyta morfológia vizsgálatára 

 Vérzési ídő (Kollagén záródásí teszt)

Családorvos



A hemosztázis zavarai

 Családorvos:
Ritka vérzékeny betegek (pl. haemophilia A, vagy B, vagy von Willebrand)

A betegek a kezelés két formáját használják:

on demand bevérzés esetén, profilaxis heti 2-3 alkalommal

Beküldés bevérzés esetén az első faktorpótlás után.

Fontos: az ízületi status ismerete, oltási könyv gondos vezetése

Beküldési indok: 

újkeletü   vérzékenység, 

több régióban, 

postoperatív súlyos utóvérzés, 

hypermenorrhea mellett erősebb nyálkahártyavérzés

A mindig egy régióban jelentkező vérzés inkább lokális okot valószínűsít.



A trombofília fogalma

 A trombofília fogalma fokozott véralvadási készséget jelent

 gyakran  egyéb precipitáló hatások jelenlétében 

 trombembóliás megbetegedéshez vezet. 

 A fokozott trombózis készségnek két fő formája ismert a

 Veleszületett

 Szerzett

 Veleszületett (az egész életen át tart)

 különböző penetranciájú, egyes családtagokat nem egyformán érint

 Nem minden hordozó betegszik meg. 



A familiáris trombofília klinikai gyanújelei

 A viszonylag fiatal  életkorban  (45 éves kor előtt) megjelenő 

trombózis,embólia

 A trombembóliás esemény megjelenése gyakran idiopátiás, 

visszatérõ, minimális    provokációs hatásra jelentkezhet (pl. 

repülés) 

 A thrombózis szokatlan lokalizációjú lehet (pl. véna cava 

inferior, mesenteriális)

 A megbetegedések gyakran családi halmozódást mutatnak



A véráramlás megváltozásából adódó 

kockázati tényezők

A vér összetételének megváltozásából 

adódó kockázati tényezők

Az érfal kóros elváltozásából adódó kockázati 

tényezők

a.) immobilizálás

(ágyban fekvés, törések és bénulások)

-napi 12 órás ágyban fekvés            2 pont

-72 óránál hosszabb ágynyugalom  4 pont                                                           

b.) aktivitás

(csak akkor, ha az immobilitás miatt pontot 

kapott)

- önállóan képes aktív mozgást végezni, 

önálló helyzetváltoztatásra képes    0 pont

- csak ápolónői közreműködéssel képes aktív 

mozgást vagy helyzetváltoztatást végezni                                            

2 pont

- immobil, inaktív                            4 pont

c.) posztthrombotikus szindroma,

visszérbetegség                                3 pont

d.) túlsúly                                         3 pont

e.) várandóság                                 2 pont

f.) gyerekágy                                   4 pont

g.) szívelégtelenség, idült tüdőbetegség

5 pont

h.) fertőzések                                    

- infekció                                          2 pont

- szepszis                                          3 pont

a)thrombotikus események     

-közelmúltban lezajlott thrombosis, családi 

terheltség (örökletes thrombophilia)                                 

4 pont

b.) alsóvégtagi gipsz                        4 pont

a)műtétek

- ált.sebészeti beavatkozások          4 pont

- csontműtétek (csípőizülettől távol), 

postoperatív sebfertőzések              7 pont

- medenceközeli csontműtétek        8 pont

d.) daganat                                       4 pont

e.) áttétes daganatok                        6 pont

f.) betegségek, kóros állapotok

- májcirrosis, diabetes mellitus, nephrosis 

szindróma, gyulladásos bélbetegségek, 

krónikus mieloproliferatív betegségek, 

zsíranyagcsere-zavar                       2 pont

g.) exikózis

- vizelet koncentráció                      1 pont

- száraz nyelv, cserepes ajkak és kiszáradt 

nyálkahártyák                                  2 pont

- emelkedett haematokrit érték        3 pont

h.) gyógyszerek

- ösztrogének, fogamzásgátlók, 

kortikoszteroidok, citosztatikumok, 

transzfúzió, diuretikumok               2 pont

a)kor

- 40 évnél fiatalabb        0 pont

- 41-60 éves                   1 pont

- 60-70 éves                   2 pont

- 70 év felett                  3 pont

b.) ischaemias stroke és stroke utáni állapot                   

(csak lezajlott állapot)   5 pont

c.) szívinfarktus             5 pont

Összesített pontszám a felmérés alapján: 

_________________

Dátum: _________________

6 feletti összesített pontszám thrombosis kockázatot 

jelent és antithrombotikus eljárások bevezetése 

mérlegelendő.

10 feletti nagyfokú thrombosis kockázatot jelent, 

antitrombotikus eljárás, gyógyszeres prevenció indokolt.

ÉRTÉKELÉS

PONTSZÁM

<6 6-10 >10

THROMBOSIS KOCKÁZAT alacsony közepes magas

Trombózis rizikó screening



Veleszületett, 

szűrésre érdemes rizikófaktorok

 Antitrombin hiány

 Protein-C hiány

 Protein-S hiány

 Leiden mutáció

 Protrombin20210A mutáció 



Súlyos szerzett rizikó: 

Klasszikus antifoszfolipid szindróma

 Trombózis kialakulásának kockázata 60%

klinikai jellemzői:

 Vénás, artériás trombózisok

 Vetélés

 Thrombocytopenia

 Antifosztfolipid antitestek jelenléte

 Lupusz antikoaguláns

 Béta 2-glikoprotein ellenes antitest

 Anticoagulans kezelés: kumarin



Szerzett rizikó a malignitás

 Trombózis, pulmonalis embólia felhívhatja a figyelmet malignitásra.

 Korábbi stabil INR után kumarin túladagolás belbetegségre hívhatja 

fel a figyelmet (malignitás, májbetegség).

 A malignitás, különösen nagy tu. masszánál fokozott rizikó,

ugyanakkor májmetastasis, GI tumor nehezíti az antikoaguláns 

kezelést



Trombofília szűrés megfontolandó:

1. Nem-provokált thromboembólia esemény 40 év alatti betegeknél vagy bármelyik 

életkorban, ha az első fokú rokonságban (> 2 családtag) erős, nem-provokált VTE 

anamnézis szerepel  

1. Tünetmentes nőpáciensnél, akinek első fokú rokonságában (> 2 családtag) erős 

anamnézis szerepel (nem-provokált VTE vagy/és oestrogen okozott VTE az első fokú 

rokon)

2. Szokatlan lokalizációban előfordult TE esemény

3. > 3 spontán vetélés első trimeszterben

4. Intrauterin halálozás

5. Warfarin-indukált bőrnecrosis/neonatalis fulmináns purpura



Thrombophilia szűrés NEM javasolt:

1. Tünetmentes fiatal nő, akinek első fokú rokonságában előfordult VTE

2. Alacsony rizikójú örökletes thrombophilia defectussal rendelkező betegek tünetmentes 

rokonai

3. V. retinae occlusio

4. Arteriás thromboembólia  után (kivéve az anti-phospholipid syndroma)

5. Infertilitás esetén

6. Oralis anticoncipiens használata előtt egy tünetmentes betegnél

7. Tünetmentes nőbeteg, akinél hormon terápiát terveznek HRT előtt)

8. Családtervezés előtt tünetmentes nőbetegnél (ha a nőpáciensnek > 2 első fokú 

rokonának fordult elő idiopathias erős (inkább 6 hétig LMWH thromboprophylaxis 

javasolt klinikailag indokolt esetekben)



Thrombophilia szűrés NEM javasolt:

1. tünetmentes fiatal nő, akinek első fokú rokonságában előfordult VTE

2. alacsony rizikójú örökletes thrombophilia defectussal rendelkező betegek 

tünetmentes rokonai

3. v. retinae occlusió

4. arteriális thromboemebólia esemény után (kivéve az anti-phospholipid syndroma)

5. infertilitási kivizsgálás

6. infertilitási kezelés előtt

7. oralis anticoncipiens használata előtt egy tünetmentes betegnél

8. tünetmentes nőbeteg, akinél hormon terápiát terveznek HRT előtt)

9. családtervezés előtt tünetmentes nőbetegnél (ha a nőpáciensnek > 2 első fokú 

rokonainak erős thrombosis anamnézisuk volt, akkor inkább 6 hétig LMWH 

thromboprophylaxis javasolt klinikailag indokolt esetekben)



Az anticoagulans kezelés tartama

 Második  idiopathias  thromboticus epizód után tartós kezelés 
javasolt (Grade 1A).

 Első izolált nem provokált disztális thrombosis: 3 hónap

 (Grade 2 )

 Daganatos betegeknél kialakult thrombosis 3-6 hónap, ha 
szükséges további tartós anticoagulans kezelés(Grade 1A).





„Régi” antikoagulánsok, kumarinok,Heparin

 Használatukat limitálja a szűk terápiás ablak.

 A nagy inter-individuális különbségek észlelhetők.

 Warfarin/Syncumar esetében a laboratóriumi kontroll

 terápiás INR:  2-3

 Műbillentyű: INR:  2,5-3,5

 Heparinoknál az orális adagolás hiánya



Új anticoagulánsok

 Eliquis® (apixaban), 

 Pradaxa® (dabigatrán etexilát) 

 Xarelto® (rivaroxaban)

 Lixiana  (edoxaban)

 a már évtizedek óta alkalmazott K-vitamin-antagonistákhoz (acenokumarol,

 warfarin, és fenprokumon), illetve a kis molekulatömegű heparinokhoz (LMWH) 

hasonló indikációbanengedélyeztek az utóbbi években.

eltérően ezen nem szükséges a véralvadásgátló rutinszerű ellenőrzése.





DOAC klinikai vizsgálatok



Fejlesztés alatt álló specifikus antidótumok



ITP Immun Thrombocytopenia, Új meghatározás 

3 féle klinikai megjelenés: 

 Új betegség (< 3 hónap) 

 Persistens (3-12 hónap) 

 Chronicus (> 12 hónap)[1]

 Miért szükséges ez az újabb besorolás?

 Az acut és a chronicus felosztás retrospectív meghatározás; az új 

definició a betegek jobb felosztását jelenti a klinikai vizsgálatok 

számára. 

 Refracter: Olyan beteg, aki a splenectomia után relabál 

1. Rodeghiero F, et al. Blood. 2009;113:2386-2393. 2. Stasi R, et al. PLoS Med. 2006;3:e24.



ITP

 Fehérvérsejt 4,000 Giga/l 4,000-10,000

 Neutrofil 52,8 % 34,0-67,9

 Neutrofil (abs) 2,11 Giga/l 1,78-5,38

 Limfocita 35,4 % 21,8-53,1

 Limfocita (abs) 1,41 Giga/l 1,32-3,57

 Monocita 10,3 % 5,3-12,2

 Eozinofil 1,0 % 0,0-7,0

 Bazofil 0,6 % 0,0-1,2

 Vörösvértest 4,75 T/l 4,50-6,00

 Hemoglobin 154 g/l 137-175

 Hematokrit 46,6 % 40,1-51,0

 Thrombocita 13,0 L Giga/l 140,0-440,0



Immun thrombocytopenia postinfeciós 

megjelenés

HIV HCV H. pylori



Vérzéses rizikó felnőtt ITP-s betegekben

A TCT szám és a vérzés súlyosságának összefüggése

0 = Nincs vérzés

1 = Minimális vérzés trauma után

2 = Spontán kialakuló majd megszűnő vérzés

3 = Spontán kialakuló vérzés, mely kezelést igényel

4 = Súlyos, életveszélyes  vérzés
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Cohen YC et al. Arch Intern Med 2000;160:1630–1638Lacey & Penner. Semin Thromb Hemost 1977;3:160–174



ITP kezelési alapelvek 1.

 Thrombocytopenia súlyossága és klinikai tünetek jelenléte alapján!

 Nem cél a TCT szám normalizálása !!!

 Nem kezelendő:

 Tünetmentes beteg, TCT> 30.0 G/l



ITP kezelési módok

 Az immunfolyamat megfékezése:

 Kortikosteroidok

 Egyéb immunszupressziv hatású gyógyszerek

 AT termelő B sejt kiiktatása (anti-CD20 mAT)

 A thrombocyta destrukció bénítása

 Intavénás immunglobulin (IvIg)

 Anti D 

 A thrombocyta pusztulásban szereplő effektor kiiktatása

 Splenectomia

 Kiváltó tényező kiiktatása:

 Helicobacter pylori eradikáció



Második-generációs thrombopoetikus növekedési faktorok 

 TPO peptide mimetikum

 Romiplostim

 TPO nonpeptide mimetikum

 Eltrombopag 

 AKR501

 LGA-4665

 S-888711

 TPO agonista antitestek 



Microangiopathias vvt fragmentációs kórképek a 

követekező betegségekben jelenhetnek meg:

 Thrombotikus thrombocytopéniás purpura  (TTP)

 Hemolyticus uremias szindróma (HUS)

 Terhesség asszociált (HELLP szindróma)

 DIC

 Vasculitis (SLE,stb)

 Metasztatikus malignómák

 Csontvelő transzplantáció

 Vese allograft kilökődés 

 Pulmonális hipertenzió

 HIV fertőzés

 Más fertőzések (vírus, gomba)

Fókuszban a szervkárosodások!!



TTP

 Haemolyticus anaemia Coomb’s negatív

 Thrombocytopenia

 Láz

 Hullámzó neurológiai tünetek

 Veseérintettség



VVT fragmentáció szindrómák

 Artériás graft

 Mikroangiopathiás

 TTP

 HUS

 Meningococcus szepsis

 Pre-eclampsia HELLP szindróma

Fragmentocytsis                                              TTP Plamepheresis

http://www.med.unipi.it/patchir/bloodl/bmr/hemat/ttp.jpg
http://www.med.unipi.it/patchir/bloodl/bmr/hemat/ttp.jpg


Köszönöm a figyelmet!



 Dr. Nagy Ágnes

 30/35-95-067


