
 

 

 

 

 

 

 

 

Korai zsírsav elimináció hatása hypertrigliceridemias 
pancreatitisben. 

Multicentrikus, adaptív randomizált kontrolált klinikai vizsgálat. 
(ELEFANT trial) 
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A vizsgálatba betegek érkezhetnek más fekvőbeteg intézet vagy a PTE KK Sürgősségi 
ambulanciájáról. 

 

Az AP diagnosztizálása a következő: Az AP definíciója a „kettő a háromból” kritérium 
teljesülésén alapszik: klinikai (felhasi fájdalom), laboratóriumi (szérumamiláz vagy lipáz 
normális szint felső határértékéhez viszonyított legalább háromszoros megemelkedése) 
és/vagy képalkotón látott karakterisztikus eltérések. 

Hypertrigliceridemia diagnózisa laborral igazolt kell, hogy legyen, amely >11,3 mmol/L 
TG felett mondható ki. Opálos/tejszerű szérum esetén fel kell, hogy merüljön a gyanú és 
sürgős TG meghatározást kell kérni! 

 

A diagnózis felállítását követően minél hamarabb hívja a vizsgálatot elindító kolléga 

(VEK) telefonszámát (0630 292 5534, ✆61180) aki fél órán belül a PTE KK sürgősségi 
ambulanciára vagy átvétel esetén a gasztroenterológiai osztályra érkezik. 

 

Beválogatási/felvételi kritérium: 

–18. évét betöltött akut pancreatitis-szel (AP) diagnosztizált beteg (2 a 3-ból szabály) 
amennyiben aláírta a beleegyező nyilatkozatot. 

–igazolt hypertrigliceridaemia (HTG): 11,3 mmol/L feletti szint 
 

Kizárási kritérium: 

– terhesség vagy szoptatás 

– ha bármelyik intervenció nem érhető el 48 h-n belül a hasi fájdalom kezdetétől 

– ha az intervenciók nem érhetők el 12 h-n belül a vérvételtől számítva, amivel a HTG 
igazolva lett 

– kóma 

– malignitás (kemoterapiával kezelt; terminális állapot; pancreassal összefüggő, nem R0 
rezekcióval műtött), CT-vel igazolt novum malignitás gyanúja, 

szövettani lelet nélkül nem zárja ki a beválogatást 

– ARDS (acute respiratory distress syndrome) 

– veseelégtelenség 

– 80. évet betöltött életkor 

– allergia inzulinra vagy heparinra 

– krónikus pancreatitis 

– hospitalizáció a jelen bekerülés előtt 

– bármi, ami a plazmaferezist kontraindikálja: 

• súlyos vérzés vagy DIC (disszeminált intravaszkuláris koaguláció): hematocrit 
<20% 

• bármilyen koagulopathia 

BETEGBEVÁLOGATÁS – FELVÉTELI TEENDŐK 
 A FORM 

1. Diagnosztizálás 

2. Értesítés 

3. Beválogatási és kizárási kritériumok 



 

 

• se K szint  <3.5 mmol/L 
• szepszis 
• albumin allergia 
• krónikus szívelégtelenség (NYHA II vagy rosszabb; ill. ha az EF < 50%) 
• folyadék túltöltésre utaló tünetek jelenléte 
• hosszú QT szindróma 

Amennyiben a beteg a feltételeknek megfelel a vizsgálatot elindító kolléga a beteget 
részletesen tájékoztatja. Érdemes a beteget az EASY, illetve az AP regiszterről is 
tájékoztatni és a releváns beleegyezőket aláírattatni. 

 

4.1. A kötelező laborparaméterek levételét az A form 6. pontja tartalmazza. 
Amennyiben a beteg a helyi sürgősségi betegellátó helyről érkezik, úgy az ott 
megmért paramétereket 6 órán túl sem kell megismételni, csupán hiánypótlás 
szükséges. Ha a beteget más kórházból veszik át kötelező az összes 
laborparaméter vizsgálata. 

 
4.2. A betegtől egy cső szérum (SÁRGA CSŐ) és egy cső plazma (LILA CSŐ) vért 

is le kell venni. Ezt le kell centrifugálni 4C-on 3000 fordulatszámon 10 percig, a 
felülúszót leszívni, Eppendorf csőbe helyezni majd – 20C-on lefagyasztani. A 
következő munkanapon pedig áthelyezni a -80C-os hűtőbe a TMI-be. (Jelölés: 
betegkód–A–S mint szérum; betegkód–A–P mint plazma) 

 
4.3. A betegnek – amennyiben kontraindikációja nincs - 1000ml Ringer Laktát infúziót 

meg kell kapnia 1 óra alatt. 

 

A form 4 és 5. pontja tartalmazza. 
 

A form 9. tartalmazza. 
 

7.  BISAP meghatározása és a beteg osztályos elhelyezése az I. sz. 
Belgyógyászati Klinikára 
http://www.mdcalc.com/bisap-score-pancreatitis-mortality/ 

 

1pont: UN ≥ 25 mg/dl (≥8.92 mmol/L) 
1pont: megváltozott mentális státusz: bármilyen jele a dezorientációnak, 

letargiának, somnolenciának, comának vagy stupornak. 
1pont: SIRS megléte (2 vagy annál több az alábbiakból) 

4. Kötelező laboratóriumi paraméterek levétele/utánkérése 

5. Kötelező paraméterek rögzítése a beteg kikérdezése, illetve fizikális vizsgálatát 
el kell végezni. 

6. Terápia és randomizációs csoport rögzítése 

http://www.mdcalc.com/bisap-score-pancreatitis-mortality/


 

 

pulzus: 90/min, légzésszám: 20/min, testhőmérséklet: 38 °C felett vagy 

36 °C alatt, fvs: ≥ 12 000 vagy ≤ 4000 
1pont: 60 év felett 
1pont: pleurális folyadék jelenléte 

 
0-1-2 esetén: enyhe AP valószínűsíthető 
3-5 esetén: hétszeresére nő a szervi elégtelenség, míg tízszeresére a 

mortalitás rizikója 
 
(Kérjük a beteget a súlyossági index ismeretében referálják az ügyeletes 
belgyógyász kollégának) 

 

0-1-2-(3) BISAP esetén: GASZTROENTEROLÓGIÁRAA 
(3)-4-5 BISAP esetén: SUBINTENZÍV (VÉRZŐ ŐRZŐ) OSZTÁLYRA  
3-as érték esetén a beteg állapota döntő az elhelyezést illetően. 

 
Amennyiben az alábbi paraméterek közül egy is jelen van: 

INTENZÍV OSZTÁLYRA (ITO): 1. pulzusszám <40/perc 
vagy >150/perc; 2. szisztolés artériás nyomás <80, Hgmm 

vagy artériás középnyomás <60 Hgmm, vagy diasztolés 
artériás nyomás >120 Hgmm; 3. légzésszám >35/perc; 4. 
szérumnátrium   <110   mmol/l    vagy   >170    mmol/l;  5. 
szérumkálium <2,0 mmol/l vagy >7,0 mmol/l; 6. paO2 <50 
Hgmm; 7.  pH  <7,1  vagy  >7,7;  8.  szérumglükóz  >44,4 
mmol/l; 9. szérumkalcium >3,75 mmol/l; 10.  anuria vagy 
11. kóma. 

 

 

Amennyiben a fenti folyamatok sikeresen megtörténtek a RANDOMIZÁCIÓT el kell 
végezni és a beteget az adott osztályra kell szállíttatni. 
A randomizációt követően a beteg kezelését, vizsgálatait MINDEN ESETBEN 
VÉGIG KELL VINNI, függetlenül attól, hogy közben milyen hiba történt a beteg 

ellátásában. 

A formon jelölni kell, hogy a beteg melyik csoportba randomizálódott, majd annak 
megfelelően folytatni a B formokat. 

Ha A csoport (plazmaferezis): B1 formmal folytatni 
Ha B csoport (IHT): B2 formmal folytatni 
Ha C csoport (agresszív folyadékpótlás): B3-mal folytatni 

 
Plazmaferezis igény esetén minden esetben Dr. Alizadeh Hussein-t (32670, *0547) 

kell hívni, függetlenül attól, hogy ki az aktuális ferezises behívós! 

 
A BETEG FELVÉTELÉNEK (A FENTI FOLYAMATOK) IDEJE NEM 

HALADHATJA MEG A 12 ÓRÁT! 

8. Randomizáció 



 

 

 

IHT terápia esetén inzulin infúzió 0,1 units/kg/hour sebességgel 
indítandó, valamint 4000 IU LMWH (enoxaparin) adása subcutan 12 
óránként szükséges a TG szint normalizálódásáig, illetve az első 72 

órában. 
 

 
Ha a beteg A csoportba randomizálódott (plazmaferezis), akkor a B1 form töltendő a 
randomizációt követő első 72 órában (6,12,24,48,72 óra) 

 
Amennyiben a betegvizsgálat 6 órán belüli és a beteg állapota nem változott újabb 
betegvizsgálatra nincs szükség. A beteg panaszait, tüneteit viszont rögzíteni kell. 

 
A B1 form kezdetének ideje az intervenció (jelen esetben plazmaferezis) megkezdése. 

 

A VEK-es kolléga ezt követően a beteg vizsgálatában és a beteggel kapcsolatos 
döntésekben nem vehet részt! 

 
A beteget az első adandó munkanapon az adminisztrátornak ki kell kérdezni. 

 
B1 formon plazmaferezis részleteit hematológus/ferezis asszisztens kollégának, egyéb 
részeit adminisztrátornak szükséges kitölteni. 

 

 
TG szint követése az első 72 órában kötelező! Intervenció végétől számított 
6,12,24,48,72 órában! Ezek rögzítése a B formon szükséges. 
Amiláz lipáz, vérkép, CRP minden bennfekvési napon naponta ellenőrizendő, 
valamint minden kóros paraméter addig kell naponta ellenőrizni amíg normál 
tartományban nem lesz. 

 
Amennyiben a beteg beleegyezett az AP regiszterbe való bekerülésre, akkor két LILA 
cső vért is le kell venni, majd a korábbiaknak megfelelően azokat -80C-on lefagyasztani. 
Ezeken a csöveken az ELEFANT vizsgálat kódja szerepeljen. 

 

 
3000ml/nap Ringer Laktát (ionpótlás: Kálcium, Kálium 
figyelembevételével) 
(magas glükóz szint esetén a Sterofundin/fiz. NaCl adandó 

 OSZTÁLYOS TEENDŐK 
 B FORMOK – B1  

A csop. - PLAZMAFEREZIS ESETÉN TÖLTENDŐ 

1. Vérvétel, betegvizsgálat 

2. Folyadékterápia 



 

 

 

 

Ha a beteg B csoportba randomizálódott (IHT), akkor a B2 form töltendő a 
randomizációt követő első 72 órában (6,12,24,48,72 óra) 

 
Amennyiben a betegvizsgálat 6 órán belüli és a beteg állapota nem változott újabb 
betegvizsgálatra nincs szükség. A beteg panaszait, tüneteit viszont rögzíteni kell. 

 
A B2 form kezdetének ideje az intervenció (jelen esetben IHT) megkezdése. 

 

A VEK-es kolléga ezt követően a beteg vizsgálatában és a beteggel kapcsolatos 
döntésekben nem vehet részt! 

 
A beteget az első adandó munkanapon az adminisztrátornak ki kell kérdezni. 

 
B2 formon az IHT részleteit VEK-es kollégának, egyéb részeit adminisztrátornak 
szükséges kitölteni. 

 

 
TG szint követése az első 72 órában kötelező! Intervenció végétől számított 
6,12,24,48,72 órában! Ezek rögzítése a B formon szükséges. 
Amiláz lipáz, vérkép, CRP minden bennfekvési napon naponta ellenőrizendő, 
valamint minden kóros paraméter addig kell naponta ellenőrizni amíg normál 
tartományban nem lesz. 

 
Amennyiben a beteg beleegyezett az AP regiszterbe való bekerülésre, akkor két LILA 

cső vért is le kell venni, majd a korábbiaknak megfelelően azokat -80C-on lefagyasztani. 
Ezeken a csöveken az ELEFANT vizsgálat kódja szerepeljen. 

 
 

 
Az első 72 órában (óránként), illetve az IHT időtartamáig vércukor meghatározás 
szükséges. 

 
Ha a VC szint 8,3 mmol/L alatti, akkor szükséges 5%-os dextróz infúzió adása a 
hypoglycaemia megelőzése céljából. 

 
Protrombin idő meghatározása 12 óránként szükséges a terápia időtartama alatt, ill. az 
első 72 órában. 

 
A PI, VC értékek, illetve az addicionális glükóz/dextróz igény rögzítése a B formon 
szükséges. 

 OSZTÁLYOS TEENDŐK - B2 FORM 
B CSOPORT - Konzervatív (Inzulin – heparin) terápia 

esetén töltendő 

1. Vérvétel, betegvizsgálat 

2. Vércukor (vc) D-cont mérés, prothrombin idő (PI) meghatározás 



 

 

 

 
3000ml/nap Ringer Laktát (ionpótlás: Kálcium, Kálium 
figyelembevételével) 
(magas glucose szint esetén a Sterofundin/fiz. NaCl adandó 

 

 

 

Ha a beteg C csoportba randomizálódott (agresszív folyadékpótlás), akkor a B3 form 
töltendő a randomizációt követő első 72 órában (6,12,24,48,72 óra) 

 

Amennyiben a betegvizsgálat 6 órán belüli és a beteg állapota nem változott újabb 
betegvizsgálatra nincs szükség. A beteg panaszait, tüneteit viszont rögzíteni kell. 

 
A B3 form kezdetének ideje az intervenció (jelen esetben folyadék 
reszuszcitáció) megkezdése. 

 

A VEK-es kolléga ezt követően a beteg vizsgálatában és a beteggel kapcsolatos 
döntésekben nem vehet részt! 

 
A beteget az első adandó munkanapon az adminisztrátornak ki kell kérdezni. 

 
 

 
TG szint követése az első 72 órában kötelező! Intervenció végétől számított 
6,12,24,48,72 órában! Ezek rögzítése a B formon szükséges. 
Amiláz, lipáz, vérkép, CRP minden bennfekvési napon naponta ellenőrizendő, 

valamint minden kóros paraméter addig kell naponta ellenőrizni amíg normál 
tartományban nem lesz. 

 

Amennyiben a beteg beleegyezett az AP regiszterbe való bekerülésre, akkor két LILA 

cső vért is le kell venni, majd a korábbiaknak megfelelően azokat -80C-on lefagyasztani. 
Ezeken a csöveken az ELEFANT vizsgálat kódja szerepeljen. 

 

 
3000ml/nap Ringer Laktát (ionpótlás: Kálcium, Kálium 
figyelembevételével) 

(magas glükóz szint esetén a Sterofundin/fiz. NaCl adandó 

3. Folyadékterápia 

 OSZTÁLYOS TEENDŐK 
 B FORMOK – B3 

C csoport – agresszív folyadékpótlás esetén töltendő 

1. Vérvétel, betegvizsgálat 

2. Folyadékterápia 



 

 

 

 

A beteget a korházból el kell engedni amennyiben az alábbiak közül egy teljesül; 
– a teljes orális táplálást 24h-n túl tolerálta. 
– teljes orális táplálást követően nem történt amiláz/lipáz emelkedés 
– nincs jelen hospitalizációt igénylő hasnyálmirigy gyulladással összefüggő 

komplikáció 

 
Vagy az alábbiak kombinációja; 

– CRP szint 50mg/dl alatt van 
– hasi fájdalom teljes mértékben megszűnt 

 
Amennyiben a beteg egyéb okok miatt nem bocsájtható otthonába, de hasnyálmirigy 
gyulladása gyógyultnak tekinthető ki kell jelenteni a vizsgálatból annak ellenére, hogy 
kórházi bennfekvése folytatódik. 

 
Abban az esetben, ha a beteg panasz- és szövődménymentes, KP-os diétát pedig 
amiláz és lipáz emelkedés nélkül tolerálta, a következő napon el kell engedni TP-os 
diéta bevezetése nélkül. 

 

Szövődménnyel gyógyult pancreatitiszes beteg kijelentése a vizsgálatból akkor 
történhet meg ha a szövődmények is szanálódtak. 
Szövődmények rögzítése a C formon szükséges. 

 

 
A szükséges hazabocsátási laborparamétereket a C form 3. pontja tartalmazza. 
Hazabocsátás előtti betegvizsgálat/kikérdezés részletei a C form 2. pontjában. VEK 

által töltendő. 
 

A betegnek hazabocsájtása előtt képalkotó szükséges (UH vagy CT). 

A beteg vizsgálata a C formmal fejeződik be. Amennyiben a beteg az egy hónapos 
vizit előtt visszakerül acut pancreatitis miatt a kórházba, a beteg nem beválogatható 
a vizsgálatba hiszen még a vizsgálat résztvevője. 

Általános ellátásban kell részesíteni, AP regiszterbe fel kell venni (EASY 
vizsgálatban kétszer nem szerepelhet a beteg). 

- A beteget 1 hónapos kontrollra időponttal, valamint lipid/koleszterin csökkentő szerek 
receptjével kell hazaengedni. 

- Az időpont előtti napon az adminisztrátornak fel kell, hogy hívja a beteget, pontos 
útmutatást kell, hogy adjon neki. Amennyiben az időponttal probléma merülne fel, 
akkor a vizsgálatvezetőt azonnal értesítenie kell. 
- A beteget vérvételre, illetve képalkotó vizsgálatra kell előjegyezni. 

Minden vizsgálatnak a PTE KK –n kell történnie. 
 

 IDŐPONT: szerdai nap: 28-34 nap közé kell, hogy essen. 

Hazabocsátás - C FORM 

1. Vérvétel, betegvizsgálat 

2. Képalkotó 



 

 

 
 

 

1. Vizitek 

A betegeket minden nap kétszer kell vizitelni. 
Munkaidőben: a klinikai orvos, illetve az adott szakorvos 
Munkaidőn kívül: reggeli vizit VEK-es kolléga + az adott gasztroenterológus 
szakorvos, délutáni vizit VEK-es kolléga + szükség esetén az adott ügyeletes kolléga. 

 
2. Ügyeleti ellátás 

Ügyeleti időben amennyiben a beteggel kapcsolatban bármilyen terápia 
változtatás felmerül a VEK-es kollégát értesíteni kell telefonon, aki az adott ügyeletes 
kolléga segítségére lesz. 

3. Adatbiztonság: A feltöltéskor fokozott figyelmet kell fordítani a személyes 

adatok védelmére. Különös figyelemmel a csatolt dokumentumokban, leletekben, 
zárójelentésekben, röntgenfelvételeken, egyéb képeken és dokumentumokban 

fejlécből, láblécből, címsorból személyes adatok (név, születési dátum, TAJ szám 
stb törlése, kitakarása szükséges. Az ellenőrzések során (2-es, 3-as, 4-es pipa) 
is különösen fontos az ebből eredő esetleges hibák kiszűrése. 

EGYEBEK 



 

 

4. Kevert Pancreasos dieta összetétele 
 

REGGELI: 
 

Energia (kcal) Fehérje (g Zsír (g) Szénhidrát (g) 

 
citromos tea 3 dl 

 
33,4 

 
0,08 

 
0 

 
7,45 

kenyér csomagolt 10 dkg 270 8,3 3 52,3 

miniméz 30g 97,8 0,12 0 24,3 

háztartási keksz 5db 72,25 1,6 1,46 13,09 

Össz: 473,454 10,1 4,46 97,14 

TÍZÓRAI: 
    

háztartási keksz 8db 115,6 2,56 2,34 20,94 

Össz: 115,6 2,56 2,34 20,94 

EBÉD: 
    

burgonyahab (60 dkg) 462 12 1,2 102 

főtt sárgarépa (30 dkg) 105 2,4 0,6 24,6 

almakompót (50g) 11 0,1 0,1 2,2 

szeletelt kenyér 10 dkg 270 8,3 3 52,3 

Össz: 848 22,8 4,9 181,1 

UZSONNA 
    

almakompót (100g) 22 0,2 0,2 4,4 

hamlet 2 szelet 70 1,6 0,2 15 

Össz: 92 1,8 0,4 19,4 

VACSORA 
    

kenyér csomagolt 10 dkg 270 8,3 3 52,3 

főtt burgonya 15dkg 115,5 3 0,3 25,5 

Össz: 385,5 11,3 3,3 77,8 

ÖSSZ: 1914,5 48,56 15,4 396,38 



 

 

 

Teljes Pancreasos dieta összetétele 
 

 
Energia (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g) 

REGGELI 
    

 
citromos tea 3 dl 

 
33,4 

 
0,08 

 
0 

 
7,45 

kenyér csomagolt 10 dkg 270 8,3 3 52,3 

miniméz 30g 97,8 0,12 0 24,3 

Vikend sonka 30g 86 7,6 6 0 

ÖSSZ: 487,2 16,1 9 84,05 

TÍZÓRAI 
    

háztartási keksz 10 db 144,5 3,2 2,92 26,18 

Össz: 115,6 2,56 2,34 20,94 

EBÉD 
    

daranyák leves TCH 145 5,3 3,5 23 

burgonyahab 60dkg 462 12 1,2 102 

almakompót 50g 11 0,1 0,1 2,2 

pulykaapró főtt (20 dkg) 224 45,28 3,86 0 

Össz: 842 62,68 8,66 127,2 

UZSONNA 
    

almakompót 150g 33 0,3 0,3 6,6 

háztartási keksz 10db 144,5 3,2 2,92 26,18 

Össz: 94,25 1,8 1,66 17,49 

VACSORA 
    

kenyér csomagolt 10 dkg 270 8,3 3 52,3 

gasztro sonka 50g 2szelet 24,7 5,04 0,39 0,13 

Össz: 294,7 13,34 3,39 52,43 

ÖSSZES: 1945,9 98,82 27,19 322,64 
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