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1. BEVEZETÉS 

 
I. Biomarkerek 
 
Az ideális biokémiai marker. Bakay és Ward szerint a központi idegrendszer (KIR) ideális 
szérum markere agy-specifikus és magas szenzitivitással jelzi az agyszövet irreverzibilis 
sérülését. Kinetikájára jellemző a rapid megjelenés a szérumban, a rövid felezési idő, valamint 
az alacsony életkor- és nem függő variabilitás, mely alapján a szérum koncentráció változásai 
és a sérülés nagysága között szoros korrleáció áll fenn. Megbízható laboratóriumi 
módszerekkel gyorsan bemérhető, és végül, de nem utolsó sorban a marker változása klinikai 
relevanciával bír. 

A klinikai gyakorlatban egy biomarker mérése számos indikációval történhet. Több 
tanulmány vizsgálta különböző markerek prognosztikus értékét: (i) infekcióban, (ii) akut 
fokális agysérülésekben (stroke, zárt koponya trauma), (iii) újraélesztést követő globális 
hypoxiás agykárosodásban. Egyes biomarkerek diagnosztikus információt is hordoznak, 
például központi idegrendszeri infekciókban, enyhe koponyatraumában, TIA/minor stroke 
esetén, amikor a képalkotó vizsgálatok nem elég érzékenyek. Alkalmasak lehetnek 
rizikóbecslésre, illetve bizonyos terápiák hatékonyságának ellenőrzésére (pl. antibiotikus 
kezelés, immunmodulátorok, fibrinolysis, terápiás hypothermia etc.). Változásuk a szérumban 
dinamikusan tükrözi a különböző kiváltó stimulus nagyságát (például bakteriális infekció 
vagy aspecifikus szövet nekrózis), ennél fogva sorozatos mintavétellel hasznosabb 
információhoz juthatunk, mint egy egyszeri adat értelmezésével. Végül meg kell jegyezni, 
hogy jelenleg is intenzív kutatás folyik újabb markerek irányában, hogy az akut központi 
idegrendszeri sejtsérülés kimenetelét nagyobb pontossággal becsülhessük meg. 
 
Központi idegrendszer sérülésének markerei: 
Neuron Specifikus Enolase (NSE): a glycolyticus enzimek csoportjába tartozik. Az NSE az 
idegsejtek cytoplasmájában található és valószínűleg az idegsejt aktivitáshoz kapcsolódó 
klorid szint emelésében játszik szerepet. A klinikai gyakorlatban az NSE elsősorban 
tumormarkerként terjedt el a kissejtes tüdőrák, a neuroblastoma és a melanoma esetében. 
S100B protein: Ca2+-kötő modulátorfehérjék közé tartozik, mely számos Ca2+-dependens 
intracelluláris folyamatban vesz részt. Az αβ és ββ izoformok elsősorban a KIR astroglia 
sejtjeiben fordulnak elő. A patológiásnak tartott S100 szérum szint: >0.2 µg/L. Úgy 
gondoljuk, hogy az astrocyták pusztulása vagy az aktivált astrocyták fokozott szekréciója 
következtében megemelkedik az S100B szint az extracelluláris térben, mely a károsodott vér-
agy gáton keresztül jutva a szisztémás keringésben is mérhetővé válik. 
 
Gyulladásos markerek: 
C-reaktív protein (CRP): A máj és adipocyták által termelt akut fázis fehérje. Gyulladásos 
folyamatokban mindig megemelkedik a szintje, mely arányos a stimulus intenzitásával és a 
szintézis gyorsaságával. Újabb irodalmi adatok szerint az emelkedett CRP szint független 
rizikófaktora a stroke/TIA-nak az idős populációban. Akut stroke után 72 órán belül mért 
CRP független prediktora volt a túlélésnek. Az első post-stroke napon mért CRP és a 
kedvezőtlen kimenetel közötti összefüggés elemzésekor felhívják a figyelmet, hogy a stroke-
ot kísérő akut infekció nem zárható ki. Más szerzők, a kórházi távozáskor mért CRP 
koncentráció és a klinikai kimenetel között jobb korrelációt találtak.  
Procalcitonin (PCT): Fiziológiás körülmények között a calcitonin prohormonja, azonban 
extrathyreoid eredetű is lehet. Ezt bizonyítja, hogy thyreoidectomizált szeptikus betegekben is 
magas PCT szinteket találunk, miközben a calcitonin szint mérhetetlen is lehet. A PCT 
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nemcsak a szepszisnek és az infekció súlyosságának markere, hanem a nem infekciózus 
eredetű szisztémás gyulladásos válaszreakciónak is indikátora. Eddig nagyon kevesen 
vizsgálták a PCT szerepét stroke betegekben, annak ellenére, hogy a stroke 
patofiziológiájában jelentős szerepe van a korai gyulladásos válaszreakciónak.  
A leukocyták szerepe akut ischemiás stroke-ban 
Már néhány órával a stroke kezdete után leukocyta akkumulációt találunk az ischemiás 
régióban. Ez arányos az infarktus nagyságával és a kedvezőtlen klinikai kimenetellel. Pozitív 
korrelációt találtak a perifériás vérben bekövetkező leukocytosis és a stroke volumen illetve 
súlyosság között is. Mások leukocytosis nélkül is fokozott fehérvérsejt aaggregációt észleltek 
súlyos stroke-ban. In vitro tanulmányok is megerősítették a leukocyták fokozott aktivációját 
és adhesív tulajdonságainak megváltozását, feltehetően a szimpatikus idegrendszeri hatásra. 
Emellett, a keringő cytokinek és proteázok szintjének emelkedése kísér minden akut 
cerebrovascularis eseményt (TIA/stroke). Miközben, az idézett eredmények elsősorban a 
leukocyta aktiváció káros hatásairól szólnak, nem szabad elfeledkezni, hogy a patogének 
elleni küzdelemben az immunrendszer első vonalát a leukocyták képezik, aktivációjuk 
hasznos az infekció leküzdésében. A szisztémás leukocyta aktiváció és annak vizsgálata tehát 
lényeges információt adhat, a magas mortalitásért felelős, post-stroke infekció előrejelzése 
szempontjából. 
Leukocyta antiszedimentációs hányados (LAR): A szisztémás leukocyta aktiváció 
mérésére egy nagyon egyszerű laboratóriumi tesztet alkalmaztunk, melynek során a 
Westegren csőben történő mozgását vizsgáltuk a fehérvérsejteknek az egy órás teljes vér 
gravitáció alatt. Definíció szerint, a LAR a teljes vér egy órás gravitációs szedimentációjának 
végén, a véroszlop középvonalán áthaladt (aktivációjukkal arányban felfelé mozgó) 
leukocyták arányát fejezi ki százalékban. Ehhez a véroszlop felső és alsó felének szeparált 
leukocytaszám meghatározása szükséges az egy órás ülepítés elteltével, majd egy egyszerű 
matematikai képlet segítségével a LAR kifejezhető (felsőWBC- 
alsóWBC/felsőWBC+alsóWBCx100=LAR%). 
Az “agyi eredetű” nátriureticus peptid N-terminális prohormonja (NT -proBNP): A 
nátriuretikus peptidek (NP) fontos szerepet játszanak a szervezet cardiovascularis és folyadék 
homeosztázisának szabályozásában. A pangásos szívelégtelenség, a szívinfarktus és a 
szeptikus sokk által okozott pumpafunkciózavar prediktorának bizonyult a plazmában mért 
magas NP szint. A pro-BNP a kamrai myocyták „endocrin” funkciójának a terméke, 
termelődését a kamrafal feszülése indukálja. A keringésben, a biológiailag aktív hormon 
leválasztása után visszamaradó N-terminális peptid szakasz könnyen mérhető markert jelent. 
Mivel a szívelégtelenség BNP- illetve NT-proBNP-vezetett terápiája csökkentette a kardiális 
esmények számát, egyúttal a mortalitást is kedvezően befolyásolta, ezért a marker szeptikus 
betegek miokardiális diszfunkciójának illetve prognózisának tekintetében is prediktor lehet. 
Újraélesztett betegekben a szeptikus szövődmények korai felismerésében szerepét még nem 
vizsgálták. 
 
II. Az akut agysérülés vizsgált fajtái: 
 
Tranziens Ischemiás Attack (TIA): A stroke tüneteivel és klinikai jeleivel járó akut 
neurológiai esemény, mely azonban 24 órán belűl teljesen regrediál; hátterében átmeneti agyi 
ischemia áll. Amennyiben nem kezdik meg a preventív kezelést, nagy eséllyel alakul ki 
definitív stroke (25%-al nagyobb valószínűség 90 napon belül).  
Stroke: Világszerte magas incidenciával van jelen, az iparosodott államokban pedig a 
harmadik vezető halálok. A túlélő betegekben is gyakran alakul ki tartós életminőség romlás. 
Hazánkban évente 40-50.000 kórházi felvétel történik stroke miatt, a régióban magasnak 
számító mortalitási adatokkal. A post-stroke szövődmények között első helyen állnak az 
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infekciók (különösen a tüdőgyulladás és a húgyuti gyulladás), melyek hozzájárulnak a 
kedvezőtlen klinikai kimenetelhez és a stroke-ot követő korai immunválasz defektusára 
utalnak. Mind az ősi-, mind az adaptív immunitás (deficiens leukocyta aktiváció illetve T sejt 
hiány) zavarát ki lehet mutatni az akut ischemiás stroke-ot követően 12 órán belül. 
Perioperatív kognitív diszfunkció (POCD): Az anesztézia és a sebészi technika fejlődése 
révén a POCD csökkenését várhatnánk, ezzel szemben egyre több idős, számos 
társbetegséggel élő ember kerül műtétre, így végsősoron a statisztika nem az előzetes 
várakozást igazolta. A POCD heterogén tünetcsoprt, mely magában foglalja a jól definiált 
stroke-ot és a kevéssé pontosan körülírt postoperatív delíriumot, a kognitív zavarokat és a 
depressziót. Elhúzódó POCD gyakran fordul elő szívsebészeti beavatkozás után, azonban 
ritkán mérik a rutin klinikai gyakorlatban. A ’nem-kardiális’ nagy sebészeti beavatkozások 
után pedig nem kap elég figyelmet, bár a kognitív diszfunkció incidenciája műtét típustól 
függően 1% és 60% között van.  
Post-cardiac arrest szindróma (PCAS): A sikeres újraélesztés után a funkcionális kimenetel 
és az élet minőség fő meghatározója az agy intaktsága. Fontos lenne a prognózis megbízható 
becslése. A károsodott idegrendszeri struktúrák helyreállása vagy helyre nem állása alapján a 
neurológiai diszfunkció spektruma ez enyhébb fogyatékosságtól az agyhalálig terjedhet. A 
súlyosan fogyatékos túlélők, nemcsak a magasan kvalifikált intenzív osztályos ellátásra, 
hanem az egész egészségügyi rendszerre, egyúttal a társadalomra is nagy terhet rónak. Ezért a 
diagnosztika és a prognosztika fejlődése kívánatos, melyre egyebek mellett, biokémiai 
markereket is használunk. Számos tanulmány igazolta a neuron specifikus enoláz (NSE) 
hasznát a mortalitás és a kedvezőtlen kimenetel előrejelzésére. Emellett az S100B bizonyult 
hasznos markernek. Érdekes módon, a nem agyi eredetű PCT a kórházon kívüli sikeres 
újraélesztettekben az S100B-hoz hasonló szenzitivitással és specificitással jelezte előre a 
kimenetelt, ezáltal a hypoxiás agyi inzultus kiegészítő markere lehet. Továbbra is nagy igény 
mutatkozik olyan biomarkerek vagy azok kombinációja után, melyek a szövetsérülés okozta 
aspecifikus gyulladásos válaszreakciót képesek elkülöníteni az infekciótól, javítva a poszt-
reszuszcitációs ellátás minőségét. 
 
 

2. CÉLKIT ŰZÉSEK 
 

I. Az ősi immunválasz szerepének vizsgálata akut ischemiás stroke-ban és post-stroke 
infekcióban 

A cerebrovasculáris betegségeket, így az akut ischemiás stroke-ot is változatos 
immunológiai válaszreakció kíséri. A magas incidenciával előforduló infekciós 
szövődmények valószínűleg az immunrendszer károsodott működéséből adódnak. Ezért 
órákkal a stroke/TIA tüneteinek kezdete után, az „ősi immunitást” jellemző különböző 
biomarkerek prediktív értékét vizsgáltuk a post-stroke infekció és a funkcionális kimenetel 
szempontjából. Próbáltunk olyan markert találni, mely megbízhatóan előrejelzi azt a stroke 
populációt, akik fogékonyabbak a később kifejlődő infekciókra.  

Ezért vizsgáltuk, hogy: 
1. Mi az összefüggés a fehérvérsejtek aktivációja és a post-stroke infekció között?  
2. Függ-e a post-stroke leukocyta aktiváció az ischemia időtartamától és az infarctus 

nagyságától? 
3. Előrejelezhető-e egyszerű tesztekkel a fogékonyság a post-stroke infekcióra és 

becsülhető-e a kimenetel?  
4.  A különböző időpontokban mért leukocyta aktiváció mutat-e különbséget akut 

ischemiás stroke-ban és TIA-ban? 
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5. A sorozatban mért leukocyta aktiváció eltér-e azokban a stroke betegekben, 
akiknél később infekció alakul ki? 

6. Van-e statisztikai összefüggés a fehérvérsejt aktiváció nagysága és a funkcionális 
kimenetel között? 

7. Különbözik-e a hsCRP szintje az akut ischemiás stroke, a TIA és egészséges 
kontrollok plazmájában? 

8. Különbözi-e a hsCRP az első stroke inzultus és a visszatérő stroke szubpopuláció 
plazmájában? 

9. Van-e statisztikai korreláció a plazma hsCRP és a tünetek súlyosságát jellemző 
NIHSS pontszám között? 

10. Van-e összefüggés az atherogenesis gyulladásos aspektusát jellemző hsCRP és a 
fehérvérsejtek által mediált gyulladásos válasz között? 

11. A hsCRP mutat-e különbséget annak függvényében, hogy mely stroke betegeknek 
lesz infekciója? 

12. Van-e kapcsolat a hsCRP és az akut ischemiás stroke kimenetele között? 
13. Mi a legjobb hsCRP küszöbérték, mely előre jelzi az infekciót akut ischemiás 

stroke után? 
14. Megkíséreltük a citokin produkcióban és az adaptív T-sejt válaszért felelős ősi 

lymphocyta ppopulációk cytotoxicitásában bekövetkező eltéréseket analizálni akut 
stroke-ban. 

15. Érintettek-e az ősi immunrendszer sejtjei, köztük a CD3+CD56+ NKT-szerű sejtek 
akut ischaemiás neurológiai eseményekben?  

 
II. Szívbetegekben intravénás dipyridamole (DP) terhelés alatt bekövetkező tranziens 
neurológiai jelek és az agyi eredetű biomarkerek szérum szintjének vizsgálata 
Intravénás infúzióban beadott DP rövid ideig (percekig) tartó, reverzibilis neurológiai 
deficitet provokálhat magas rizikójú vaszkuláris betegekben, mely agyi SPECT vizsgálattal 
detektálható. A teszt alkalmazásával kiválasztott betegek korai prevenciójával a fenyegető 
cerebrovaszkuláris esemény potenciálisan kivédhető. A következő kérdésekre kerestük a 
választ: 

16. A DP-stressz befolyásolja-e a biomarkerek (S100B, NSE, hsCRP) szintjét?  
17. Milyen gyakran fordulnak elő tranziens neurológiai jelek (TNS) DP-stressz alatt? 
18. A biomarkerek és a TNS képesek-e előrejelezni manifeszt cerebrovaszkuláris 

eseményt: milyen incidenciával fordul elő új cerebrovaszkuláris esemény az 
emelkedett biomarker szint és/vagy a DP stressz által provokált TNS alapján 
szelektált rizikócsoportban 7 éves utánkövetés alatt? 

 
III. Endothel és vérlemezke aktivációs markerek vizsgálata nem-szivsebészeti nagy 
műtéten átesett betegekben a posztoperatív kognitív deficit (POCD) előrejelzésére 

POCD gyakori komplikáció szívműtétek után. A posztoperatív kognitív zavaroknak 
kisebb irodalma van a nem szívsebészeti műtétekkel kapcsolatban.  

Ezért vizsgáltuk: 
19. A POCD incidenciáját tüdőműtétek után a PTE Mellkassebészeti Osztályán. 
20. Alkalmas-e a Mini Mental State (MMS) vizsgálat a POCD felismerésére? 
21. Vannak-e olyan biomarkerek, melyek a tüdőműtétek után kialakuló kognitív 

zavarokért felelős immuno-endotheliális diszfunkciót tükrözik? 
22. Van-e a perioperatív (pre- és posztoperatív) időszakban prediktív markere a POCD 

kialakulásának tüdőműtétek után? 
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IV. Biomarker vizsgálatok sikeresen újraélesztett betegekben 
Számos klinikai tanulmány szerint, a nátriuretikus peptid hormonok a kardiális 

diszfunkció és a mortalitás prediktorai kritikus állapotú betegekben. Tudomásunk szerint 
mostanáig nem történt vizsgálat, mely az NT-proBNP és a PCT közötti összefüggést elemezte 
volna, kórházban sikeresen újraélesztett betegek szeptikus szövődményeit illetően. Ezért az 
S100B, PCT és NT-proBNP szérum szintjének változását vizsgálva a reanimációt követő első 
72 órában a következő kérdésekre kerestük a választ: 

23. Van-e összefüggés a szívmegállás fajtája (kamrafibrilláció vagy asytolia/PEA) és a 
biomarkerek (PCT, S100B és NT-proBNP) plazma szintje között? 

24. A sorozatban mért markerek kinetikája mutat-e különbséget a később szeptikussá 
váló sikeresen újraélesztett betegekben? 

25. Van-e összefüggés a mért markerek és a klinikai kimenetel között? 
 
 

3. VIZSGÁLATOK 
 
I. AZ ŐSI IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA AKUT ISCHÉMIÁS STROKE-BAN  ÉS 
POST-STROKE INFEKCIÓBAN 
 
1. Az elégtelen leukocita antiszedimentáció összefügg a poszt-stroke infekciók 
kialakulásával és a kedvezőtlen kimenetellel 

A stroke betegek fertőzések iránti fokozott fogékonysága az immunválasz korai 
érintettségét veti fel. Az irodalomban ismert a poszt-stroke “immunparalízis” fogalma. Akut 
ischaemiás cerebrovaszkuláris események (TIA/stroke) kapcsán vizsgáltuk a leukocyta-
aktivációt, valamint annak összefüggéseit az ischaemia időtartamával és az infarktus 
nagyságával. Vizsgáltuk továbbá az elégtelen leukocyta-aktiváció és a poszt-stroke infekciók, 
valamint a rossz kimenetel közötti esetleges kapcsolatot. A leukocyták szisztémás 
aktivációjának mérésére az ú.n. leukocyta antiszedimentációs rátát (LAR) alkalmaztuk, majd 
a kapott értékeket korreláltattuk a különböző klinikai és laboratóriumi paraméterekkel. A 
LAR-teszt kivitelezése a süllyedés (Westergreen) méréséhez hasonló módon történik, a ráta 
kiszámításához a leukocyta-szám meghatározása is szükséges. A kimenetel, és a poszt-stroke 
infekciókra való fogékonyság korai prognosztizálására alkalmas egyszerű, a betegágynál 
kivitelezhető vizsgálatok tesztelése is célunk volt.  

A szisztémás leukocyta aktivációt jellemző LAR érték sorozatos mérésére került sor, a 
stroke-ot, illetve TIA-t követő több időpontban, majd korreláltattuk az infarktus nagyságát 
jelző S100Β vérszintekkel, az infekcióra utaló procalcitonin-szintekkel, valamint a 
kimenetellel. 61 egészséges kontroll személytől, és összesen 49 akut ischaemiás eseményen 
átesett betegtől (38 akut ishaemiás stroke- és 11 TIA-betegtől) gyűjtöttünk vérmintákat a 
vizsgálatokhoz. A TIA betegek szelektálása retrospektív módon történt (a tünetek 24 órán 
belül regrediáltak, a képalkotó vizsgálat eredménye negatív volt). A betegektől a tünetek 
fellépésétől számítva 6 órán belül, majd 24 és 72 óra múlva vettünk perifériás vért. A LAR 
értékei a későbbi poszt-stroke infekciók kialakulásától függetlenül szignifikánsan magasabbak 
voltak a 6 órás mintákban akut ischaemiás történésekben. Mindemellett a LAR lassabban, és 
kevésbé emelkedett TIA-ban a definitív stroke-hoz képest. Emellett, pozitív korrelációt 
észleltünk ischaemiás stroke-ban 72 óra elteltével a LAR és az S100Β értékei között. Mindkét 
eredmény a szövetkárosodás nagysága és az ősi immunválasz mértéke közötti összefüggést 
jelzi. Ezen túlmenően akut ischaemiás stroke-ban, poszt-stroke infekció kialakulása és a 
kedvezőtlen klinikai kimenetel (alacsony GOS érték) esetén a LAR korai emelkedésének 
elmaradását észleltük. 
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 Eredményeink szerint az emelkedett LAR által kifejezett korai, fokozott leukocyta-
aktiváció jellemző az akut ischaemiás cerebrovaszkuláris eseményekre. TIA-ban a LAR és a 
leukocyta-aktiváció kisebb mértékű és lassabb, mint definitív stroke-ban. Eredményeink azt 
támasztják alá, hogy az eddig kifejezetten károsnak tekintett akut leukocyta-aktivációnak 
szerepe van a poszt-stroke infekciók elleni védelemben. A leukocyta-aktiváció hatása kettős: 
a központi idegrendszerben lokális károsodáshoz vezethet, azonban a szisztémás aktiváció 
fontos a poszt-stroke infekciók megelőzése szempontjából. A nem megfelelően szabályozott 
korai immunválasz vagy elégtelen leukocyta-aktiváció, a fertőzések iránti fokozott 
fogékonysághoz vezethet stroke-betegekben. 
 

*** 
 
2. Akut ischémiás stroke után, a korai és a késői CRP emelkedésért különböző 
patológiai folyamatak felelősek 
 

Aspecifikus gyulladásos válaszreakció alakul ki stroke után, melynek súlyossága 
befolyásolja a kimenetelt. Célunk a CRP és a szsisztémás fehérvérsejt aktivációt jellemző 
LAR közötti összefüggés vizsgálata volt, hiszen a leukocyták képezik a szervezet első 
védelmi vonalát az infekciókkal szemben. Az infarktus nagyságát az S100B protein mérésével 
jellemeztük. Összesen 49 akut cerebrovaszkuláris esemény (akut ischémiás stroke/TIA) 
kapcsán vizsgáltuk az ősi immunválasz és a kimenetel közötti összefüggést. 

A kórházi felvételkor mért (bazális) hsCRP szignifikánsan magasabb volt akut stroke-
ban, mint egészséges kontrollokban illetve magasabb volt visszatérő stroke eseményben, mint 
az első stroke-ot elszenvedőkben. Az emelkedett bazális hsCRP pozitív korrelációt mutatott 
az infarktus nagyságával, de nem korrelált a később kialakult post-stroke infekcióval. Viszont 
gyakrabban alakult ki infekció és rosszabb volt a kimenetel azokban a betegekben, akiknél 
emelkedett 72 órás hsCRP szintet és a LAR emelkedésének hiányát észleltük. Ezért, a késői 
hsCRP emelkedést a szubklinikus infekció korai jelének tartjuk, melynek hátterében a 
szisztémás leukocyta aktiváció zavara állhat. Vagyis a korai (6 órán belüli) és a késői (72 órán 
túli) CRP emelkedés különböző patológiai folyamatokat jelez akut ischémiás stroke-ban. 

Eredményeink azt mutatják, hogy egyszerűen elvégezhető tesztekkel (LAR és hsCRP) 
feltehetően előre jelezhető, hogy mely stroke betegek hajlamosak infekciós szövődményre, és 
egyúttal becsülhető a rosszabb prognózis. 
 

*** 
 
3. Az ősi immunrendszer T sejtjei és az NK sejtek funkciója károsodott akut ischaemiás 
stroke-ban 

Míg akut ischaemiás stroke-ban, a korai halálozáshoz elsősorban az elszenvedett 
neurológiai lézió vezet, a posztakut fázisban fertőzéses komplikációk, főleg tüdőgyulladás és 
húgyúti infekciók dominálnak, és járulnak hozzá a kedvezőtlen kimenetelhez. A fertőzések 
iránti fokozott fogékonyság stroke-ban az immunválasz korai érintettségét veti fel. Az eddig 
elvégzett kevés számú állatkísérletes és humán vizsgálat elsősorban az adaptív 
immunrendszer T sejtjeire fókuszált. Tanulmányunkban az ősi immunrendszer sejtjei, illetve 
az ősi és az adaptív immunrendszert összekötő, azok határán álló T sejtek akut változásait 
állítottuk vizsgálataink középpontjába. Ezen sejtek közös tulajdonsága, hogy nagy 
mennyiségű citokin gyors termelése vagy a citotoxicitás révén vesznek részt az immunválasz 
szabályozásában. Vδ2 T sejteket, CD3+CD56+ natural killer T (NKT)-szerű sejteket, valamint 
CD3-CD56+ természetes ölő (NK) sejteket vizsgáltunk. Flow citométerrel mértük a 
sejtszámot, a citokintermelést, az intracelluláris perforin és a felszíni Fas ligand (FasL) 
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expressziót 28 akut ischaemiás stroke-ot elszenvedett beteg perifériás vérében a tünetek 
kezdetétől számított 6 órán belül, majd 72 óra múlva. Ezen időpontokban az NK sejtek 
citotoxicitását is vizsgáltuk nem radioaktív, kolorimetriás citotoxicitás esszével. A fenti két 
időpontban mért eredményeket egymással, valamint 20 egészséges kontroll személy hasonló 
módon mért adataival hasonlítottuk össze. 
 A Vδ2, NKT-szerű és NK sejtek száma a stroke-ot 6 illetve 72 órával követően nem 
változott, és hasonló volt az egészséges egyénekben mért sejtszámokkal. Ezzel szemben a 
Vδ2, NKT-szerű és NK sejtek gyulladáskeltő, intracelluláris IFN-γ expressziója, valamint a 
szeparált NK sejtek IFN-γ termelése a 6 órán belüli mintákban alacsony volt, majd a stroke-ot 
követően 72 órával érte el az egészségesekben mért szintet. A gyulladásgátló IL-4, IL-5 és IL-
10 citokinek termelése nem változott NKT-szerű és NK sejtek esetében. Valamennyi vizsgált 
sejt intracelluláris perforin expressziója, továbbá az NK citotoxicitás a stroke tünetek 
kezdetétől számított 6 órán belül alacsony volt, majd 72 óra elteltével normalizálódott. 

Eredményeink szerint, akut ischaemiás stroke-ban zavart szenved a Vδ2, NKT-szerű 
és NK sejtek pro-inflammatórikus és citotoxikus immunválasza, mely szerepet játszhat a 
poszt-stroke fertőzések iránti fokozott fogékonyság kialakulásában. Ugyanakkor a Vδ2 T 
sejtek IFN-γ termelésének emelkedése a 3. napra korrelál a klinikai javulás mértékével, mely 
a spinalis sérüléshez hasonlóan a gyulladáskeltő immunválasz neuroregenerációban játszott 
szerepére utalhat. 
 

*** 
 
4. Az immunválasz és a neuroimmun moduláció szerepe az akut ischaemiás stroke és a 
post-stroke infekció patogenezisében  
 

Az akut kezdettel járó cerebrovaszkuláris betegségek számos, különböző 
immunológiai változással állnak kapcsolatban. Immunológiai folyamatok fontos szerepet 
játszanak a stroke-ot megelőző érfali plakkok kialakulásában, meghatározóak azonban a 
stroke-ot követően is, két fő módon: a post-stroke immunválasz egyrészt az agyban a szöveti 
sérüléshez járul hozzá, a stroke azonban a szisztémás immunválaszra is hatást gyakorol, mely 
több következménnyel jár. Az idegrendszer és immunrendszer között fennálló egyensúly 
megbomlása miatt idegrendszeri deprimáló hatások érik az immunrendszer elemeit, és 
kialakul a CIDS (central nervous system injury-induced immune deficiency syndrome). A 
CIDS kettős hatású: csökkenti a szisztémás immunválasz effektivitását és így növelheti a 
fertőzésre való hajlamot – a post-stroke infekció okozza a stroke-on átesett betegek 
halálozásának nagy százalékát -, másrészt véd az infarktus területéből felszabaduló agyszöveti 
antigénekre adott autoimmun folyamatok ellen.  

Az új terápiás lehetőségek kutatásaiban az idegrendszer-immunrendszer, e finoman 
regulált folyamatainak összessége és a post-stroke infekció mortalitásra gyakorolt hatása 
fontos szempont lehet. 
 
 
II. SZÍVBETEGEKBEN, INTRAVÉNÁS DIPYRIDAMOLE (DP) TE RHELÉS ALATT 
BEKÖVETKEZ Ő TRANZIENS NEUROLÓGIAI JELEK ÉS AZ AGYI EREDET Ű 
BIOMARKEREK SZÉRUM SZINTJÉNEK VIZSGÁLATA 
  

1. Dipyridamole stressz teszt az agyi keringészavarok korai felismerésében? 

A tranziens ischaemiás attakok felismerése javarészben a beteg elmondása alapján 
történik, hiszen a tünetek gyakran rövid ideig tartanak. Korunk egyik progresszíven fejlõdõ 
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diszciplínája, a nukleáris medicina gyakorlói eredményes kísérletet tettek a múló jellegû agyi 
ischaemia egyes fotonemissziós tomográfia (SPECT) által történõ detektálására, sõt a 
vizsgálat érzékenységének fokozására provokációs eljárást dolgoztak ki. Az intézetükben 
végzett kardiológiai indikációjú dipyridamol (DP) teszttel kombinált szívizomperfúziós 
SPECT-vizsgálatok (n = 100) során a betegek 23%-ában (n = 23) változatos lokalizációjú, 
átmeneti neurológiai tüneteket (TIA) észleltünk. Ezen gyakoriság jelentõsebb, mint az 
irodalomban eddig közölt adatok (1.22/10.000), melynek hátterében az állhat, hogy a terhelés 
során neurológiai fizikális vizsgálat is történt. A „TIA-pozitív” betegeket ezért további 
vizsgálatoknak vetettük alá oly módon, hogy a DP terhelést agyi SPECT-vizsgálattal 
kombináltuk. Munkánk célja a DP terhelés során jelentkezõ átmeneti neurológiai tünetek és a 
kimutatható agyi vérátáramlás-eltérések közötti összefüggés tanulmányozása volt. 
Hangsúlyozzuk, hogy valamennyi TIA-pozitív betegnél, az agyi SPECT is pozitívnak 
bizonyult, közöttük a topográfiai egybeesés jónak mondható. Eredményeink arra hívják fel a 
figyelmet, hogy koronária betegekben a dipyridamol-teszt múló jellegû agyi ischémiát válthat 
ki, ezért agyi SPECT-vizsgálattal kombinálva szerephez juthat a neurológiai a 
cerebrovaszkuláris események korai diagnózisában és megelõzésében. 

*** 
 

2. “Cerebrovaszkuláris stressz teszt”: a dipyridamole indukálta S100B emelkedés és 
tranziens neurológiai jelek előrejelzik az ischémiás cerebrovaszkuláris eseményeket  

A tanulmány alapvetően két részből áll:  
1. Prospektíven az S100B szérum szintjét hasonlíottuk össze az akut ischémiás stroke 

korai (6 órán belül) szakában illetve spontán TIA-ban, valamint koronária betegek két 
csoportjában, aszerint, hogy a dipyridamole (DP) indukált-e tranziens neurológiai jeleket 
(TNS). 

2. Retrospektíven elemeztük, hogy a klinikai kép (DP által provokált tünetek és 
kórjelek) és az S100B protein emelkedése, hogyan függ össze a 7 éves utánkövetés során a 
friss cerebrovaszkuláris események bekövetkezésével azokban a szívbetegekben, akik 7 évvel 
ezelőtt DP terhelésen estek át. Azt találtuk, hogy a bazális hsCRP szint, - mely önmagában jó 
prediktora a manifeszt stroke/TIA bekövetkeztének – nem mutat összefüggést a DP indukálta 
TNS-el, ezzel szemben az S100B protein, feltehetően a vér-agy gát átmeneti zavar miatt 
mérhetővé válik a szisztémás keringésben. DP indukálta TNS esetén, a koronária betegek 
szérumában mért S100B mediánja hasonló volt, mint az akut stroke/spontán TIA korai 
szakában mért érték, viszont szignifikánsan különbözött a gyógyszeres terhelés során TNS-t 
nem mutató szívbetegekétől.  

7 éves követés eredménye: Manifeszt agyi ischémiás esemény a betegek 48%-ban 
fordult elő 7 év alatt. A DP indukálta TNS csoportban kétszer olyan gyakorisággal fordult elő 
cerebrovaszkuláris esemény, mint a TNS negatív csoportban (64% vs. 30%). Az összes 
cerebrovaszkuláris esemény szignifikánsan gyakoribb volt azokban a betegekben, akiknél a 
DP terhelést követő 60 perces szérum mintában az S100B emelkedett volt (cut-off érték: 
S100B≥0.11ng/ml). Az életkor, nem és társbetegségek figyelembevételével történt többszörös 
regressziós analízis azt mutatta, hogy ha a DP indukálta S100B≥0.11ng/ml, a manifeszt 
ischémiás cerebrovaszkuláris esemény bekövetkezésére a kockázat 70-szeres a 7 év 
utánkövetés alatt. 

Mivel a DP terhelést kardiológusok végzik, a TNS gyakran nem kerül felismerésre. 
Ezért a DP terhelés után 1 órával mért S100B, szenzitív kiegészítő marker lehet a 
cerebrovaszkuláris szempontból fenyegetett rizikócsoport szűrésére, lehetőséget teremtve a 
korai prevenció megkezdésére. Másrészt a szívsebészeti műtétre kerülő manifeszt koronária 
betegek műtéti előkészítésekor is több figyelmet kaphat a stroke megelőzése. Ilyen 
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értelemben beszélhetünk a “szív terhelés” analógiájára a “cerebrovaszkuláris terhelés” 
klinikai hasznáról. 
 
III. ENDOTHEL ÉS VÉRLEMEZKE AKTIVÁCIÓS MARKEREK VIZ SGÁLATA 
NEM-SZIVSEBÉSZETI, NAGY M ŰTÉTEN ÁTESETT BETEGEKBEN A 
POSZTOPERATÍV KOGNITÍV DEFICIT (POCD) EL ŐREJELZÉSÉRE 
 
1. A vérlemezke és az endothel aktiváció bizonyos markerei már a műtét előtt előrejelzik 
a POCD kialakulására való fogékonyságot 

Rövid távon a POCD incidenciája kiemelkedően magas (33-83%). Szívműtéteket 
követően, elsősorban a “szívmotorral” hozták összefüggésbe, azonban gyakori és súlyos 
szövődményként jelentkezik tüdő műtéteket követően is, ahol az előbb említett kársosító 
tényező nem jön szóba. 

Tanulmányunk célja olyan immuno-endotheliális biokémiai markerek vizsgálata volt, 
melyek a neuro-psychiátriai eltérések hátterében álló ischémiával kapcsolatba hozhatók, és 
segítséget nyújthatnak a POCD korai felismerésében. A szolubilis P-selectin (sP-selectin), a 
szolubilis vaszkuláris sejt adhéziós molekula-1 (sVCAM-1), a monocyta kemoattraktáns 
protein-1 (MCP-1), a szolubilis CD40 ligand (sCD40L), a szöveti plazminogén aktivátor 
(tPA), az interleukin-6 (IL-6), az interleukin-8 (IL-8), az S100B és a magas szenzitivitású C-
reactive protein (hsCRP) szintjét vizsgáltuk 35 elektív tüdő műtéten átesett betegben. A 
POCD diagnosztikájára a Mini Mental Status tesztet (MMS) és a fizikális vizsgálatot 
használtuk. Kizártuk a neurológiai és psychiátriai előzménnyel terhelt betegeket illetve a 
preoperatív kognitív zavarral rendelkezőket (MMS teszt <24). Az önmagában is S100B 
emelkedést okozó melanoma malignum is kizárási tényező volt. Valamennyi biomarker 
mérése megtörtént a műtét előtti- és a második posztoperatív napon. Ugyanígy az MMS teszt 
is rögzítésre került (MMS0 és MMS48). POCD definíciója: amennyiben az MMS teszt 
pontszámának csökkenése >3 volt a “baseline” értékhez képest. POCD 9 betegben alakult ki 
48 órán belűl (25.7 %). A “baseline” MMS pontszám nem mutatott különbséget a POCD és 
POCD nélküli betegekben. Az MMS48 értelemszerűen alacsonyabb volt a POCD csoportban 

A biomarkerek közül, a sCD40L, sP-selectin, sVCAM-1, MCP-1 már a preoperatív 
szakban szignifikánsan magasabb volt és az is maradt a posztoperatív második napon, 
azokban a betegekben, akiknél a műtét után POCD alakult ki.  

Feltételezzük, hogy az endothelium és a vérlemezkék érzékenyebben vesznek részt a 
tumor ellenes immunválasz során a betegek egy bizonyos csoportjában. Ez a fokozott 
endothel és vérlemezke aktiválódás már a preoperatív időszakban megteremtheti az alapját a 
fokozott leukocyta aktiváció és transzmigráció számára, mely a vér-agy gát zavarához illetve 
regionalis agyi ischémiáhaoz vezetve POCD klinikai képében manifesztálódhat. A fenti 
markerek preoperatív mérése előrejelezheti a POCD kialakulására való fogékonyságot nagy 
sebészeti beavatkozások után. A rizikócsoport fokozott monitorozásával, a POCD korai 
felismerésével és elhárító lépések (hypoxia, infekció kezelése, medikáció megkezdése etc.) 
megtételével a morbiditási adatok és a kórházi ápolási napok száma is talán csökkenthető 
lehet. Mindezentúl gyakorlati haszna lehet, hogy segít a műtéti rizikótényezők 
feltérképezésében, így a nem-sebészeti onkológiai kezelés helyes indikációjának 
felállításában. 
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IV. BIOMARKER VIZSGÁLATOK SIKERESEN ÚJRAÉLESZTETT B ETEGEKBEN 
 
1. A szérumban mért S100B és a procalcitonin (PCT) szerepe sikeresen újraélesztett 
betegekben 

Az S100B prognosztikus szerepe az újraélesztett betegek neurológiai kimenetele 
szempontjából az irodalomban jól dokumentált. A nem SIRS eredetű, inkább az agyi 
sejtsérüléssel összefüggésbe hozható PCT szint változás vizsgálata informatív lehet. Ezért 
tanulmányunk célja az volt, hogy a szívmegállás etiológiájától függetlenül összehasonlítsuk 
az S100B és PCT szérum szinteket az első 72 órát túlélő és nem túlélő újraélesztett 
betegekben. 

Összesen 20 kórházon kívül illetve kórházon belül reszuszcitált beteget vizsgáltunk. A 
kardiopulmonális reszuszcitáció és a posztreszuszcitációs kezelési elvek az Európai 
Reszuszcitációs Társaság „Advanced Life Support” (ALS) protokollja szerint történt. 
Neurológiai betegvizsgálat és sorozatos biomarker (S100B, PCT) vizsgálat történt az intenzív 
osztályra történő felvételkor (t0), 24 óra múlva (t24) és 72 óra múlva (t72). A biomarker 
szinteket összahasnolítottuk a 9 túlélő (T) és 11 nem túlélő (NT) betegben. Más 
tanulmányokkal összhangban, a szérum S100B magasabb volt az NT csoportban jelezve az 
újraélesztés kapcsán elszenvedett súlyosabb anoxiás agykárosodást, azonban a különbség 
statisztikailag nem volt szignifikáns (p=0.06), valószínűleg a kis esetszám miatt. Ezzel 
szemben a PCT szérum szintje nagyon hasonló volt valamennyi vizsgált időpontban a két 
csoportban. Érdekes módon, szignifikáns negatív korrelációt találtunk a PCT (t24) és az anoxia 
idő között (p<0.01), azonban hasonló összefüggést nem találtunk az S100B vonatkozásában. 

Annak eldöntésére, hogy a fenti biomarkerek együttes követésének milyen szerepe 
lehet az újraélesztett betegek prognózisát illetően nagyobb esetszámú tanulmány szükséges. 
 

*** 
 
2. NT-proBNP, mint az újraélesztést követően kialakuló szepszis korai markere 

A közvetlen posztreszuszcitációs fázist az egész test ischémia/reperfúziós szindróma 
jellemzi, melynek során szisztémás gyulladásos válaszreakció észlelhető immunológiai 
eltérésekkel és következményes infekciókkal. Újabban, a nem központi idegrendszeri eredetű 
PCT-t kórházon kívüli újraélesztés kapcsán ugyanolyan szenzitívnek és specifikusnak találták 
a neurológiai kimenetel tekintetében, mint az S100B proteint. Másrészt, a szeptikus 
komplikációk és a kedvezőtlen kimenetel között szoros kapcsolat áll fenn. Újabb irodalmi 
adatok, az NT-proBNP prognosztikus értékéről számoltak be szeptikus betegek miokardiális 
diszfunkcióját illetően. Tanulmányunkban az NT-proBNP és PCT lehetséges prognosztikus 
értékét vizsgáltuk, a korai posztreszuszcitációs időszakban bekövetkező szepszis korai 
felismerése szempontjából. 

A krónikus szív- és veseelégtelenségben szenvedő betegeket a tanulmányból kizártuk, 
mivel ezek önmagukban is felelősek lehetnek az NT-proBNP szintjének emelkedéséért. Ezek 
után 35 beteget vizsgáltunk. A keringésleállás etiológiája alapján: 25 esetben 
asystolia/pulzusnélküli elektromos aktivitás (ASYS/PEA) és 10 esetben kamra fibrilláció 
(VF) miatt történt az újraélesztés. A 28 napos túlélési adatok az ASYS/PEA csoportban 
szignifikánsan rosszabbak voltak, mint a VF csoportban. Az American College of Chest 
Physician/Society of Critical Care Medicine (ACCP/SCCM) konszenzus konferenciájának 
kritériumai szerint a betegeket szeptikus (S) és nem szeptikus (NS) csoportokba osztottuk. Az 
ASYS/PEA csoportban 8 beteg vált szeptikussá. A VF csoportban senki sem lett szeptikus. 
Eredményeink azt mutatták, hogy a szérum NT-proBNP szintje a reanimáció után közvetlenül 
a PCT-hez hasonlóan szignifikánsan magasabbak voltak azokban a betegekben, akik 
szeptikussá váltak. Érdekes módon, az ASYS/PEA-S csoportban és a VF csoportban 
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hasonlóan emelkedett volt a korai NT-proBNP érték, annak ellenére, hogy eltérő 
patofiziológiai tényezők felelősek érte. Önmagában a VF után észlelhető emelkedett NT-
proBNP szint nem meglepő, hiszen a kamrafibrillációt többnyire súlyos ischémia előzi meg. 
Hasonlóan ahhoz, amikor hirtelen kialakuló akut koronária elzáródásban, prompt NT-proBNP 
emelkedést írtak le mások.  

Újraélesztett betegekben, a szérum NT-proBNP az intenzív osztályos felvételkor a 
procalcitoninhoz hasonlóan jelentős emelkedést mutat azokban a betegekben, akik később 
szeptikussá váltak, ezért monitorozása kiegészítő információval szolgálhat. 
 

 
4. TÉZISEK 

 
1. A LAR által jelzett szisztémás leukocyte aktiváció órákkal az ischémiás stroke kezdete 

után bekövetkezik. 
2. Habár a leukocyte aktiváció TIA-ban is nyomonkövethető egészségesekhez képest, a 

definitive ischémiás stroke-ban gyorsabb és markánsabb. 
3. A csökkent szisztémás leukocyte aktiváció poszt-stroke infekció kialakulására 

prediszponál, és előrejelzi a rossz kimenetelt. 
4. A leukocyták poszt-ischémiás káros szerepéről korábban kialakított elképzelés 

revideálásra szorul: míg az ischemia által súlytott agyi régiókban megfigyelhető 
leukocyta infiltráció súlyosbíthatja az infarktust, addig a szisztémás leukocyta 
aktiváció fontos szerepet játszik a poszt-stroke infekciók megelőzésében. 

5. Az infarktus nagysága és az ősi immunválasz közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet 
az S100B és a LAR között fennálló pozitív korreláció. 

6. Akut ischémiás stroke betegek kórházi felvételekor mért CRP (különösen a rekurrens 
stroke esetén) szignifikánsan magasabb, mint TIA-ban és egészségesekben, jelezve, 
hogy a CRP az atherotrombózis érzékeny markere, és a kardiovaszkuláris rizikó 
infekciótól független prediktora. 

7. A CRP emelkedése prediktív értékű a rossz prognózis (GOS) és a klinikai kép 
súlyossága (NIHSS) szempontjából függetlenül a poszt-stroke infekciótól. 

8. A korai hsCRP emelkedés és a 72 órás S100B közötti pozitív korreláció a 
szövetsérülés nagysága és az akut fázis reakció közötti összefüggésre utal. 

9. A késői hsCRP emelkedés, melyet csökkent szisztémás leukocyta aktivitás kísér, a 
post-stroke infekció markere. A 72 órás hsCRP, a deficiens fehérvérsejt aktiváció 
miatt kialakuló infekció preklinikai jelének tekinthető.  

10. A korai (6 órán belüli) és a késői (72 órás) hsCRP emelkedés valószínűleg különböző 
patológiai folyamatokat reprezentál stroke-ban. 

11. Az ősi immunrendszerhez tartozó Vδ2, NKT-szerű és NK sejtek száma nem változik 
akut ischaemiás stroke-ban, míg korábbi kutatások az adaptív immunrendszer T sejtjei 
számának csökkenését találták.  

12. A változatlan sejtszámokkal ellentétben az ősi immunrendszer limfocitáinak 
funkcionális deficienciája mutatható ki akut ischaemiás stroke-ban a tünetek 
kezdetétől számított 6 órán belül: alacsonyabb szintű a gyulladáskeltő citokinek 
termelése, a perforin expresszió és az NK citotoxicitás, azonban a Th2-es citokinek 
termelésében valamint a Th2-es immunválasszal összefüggő ICOS expressziójában 
nincs eltérés. Feltételezhetjük, hogy az immunválasz korai deficienciája vagy nem 
megfelelő normalizációja alapvetően befolyásolja az infekciók iránti fogékonyságot 
csakúgy, mint az állatkísérletes modellekben. 
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13. A Vδ2 T sejtek IFN-γ termelésének normalizálódása korrelál a klinikai javulással, 
mely a gyulladáskeltő immunválasz neuroregenerációban játszott szerepére utalhat a 
spinalis sérüléshez hasonlóan. 

14. A kardiológiai diagnosztikában, a “szívterhelés” során intravénásan beadott 
dipyridamole (DP) tranziens neurológiai jeleket (TNS) provokálhat, jelezve a 
cerebrovaszkuláris rendszer érintettségét is. Amennyiben agyi SPECT vizsgálattal 
kombinálják, a TNS-ért felelős perfúzió zavarok vizualizálhatóak. A “szívterhelés” 
analógiájára végzett “cerebrovaszkuláris teszt” lehetővé teszi, hogy asymptomás 
betegekben kezdjük el a primér stroke prevenciót illetve az invazív kardiológiai 
beavatkozások során nagyobb figyelmet kapjon a cerebrovaszkuláris rendszer 
perioperatív védelme. 

15.  A DP teszt kapcsán kialakuló átmeneti neurológiai tünetek (TNS) illetve a szérum 
S100B csúcskoncentráció és a 7 éves követés során kialakult ischémiás 
cerebrovaszkuláris esemény között összefüggést találtunk. Mind az emelkedett S100B 
(≥0.11 ng/ml), mind a klinikai jelek szignifikánsan gyakrabban fordultak elő azokban 
a szívbetegekben, akikben manifeszt stroke/TIA alakult ki 7 éves követés alatt (összes 
esemény: 75%, TIA: 67 %). A befolyásoló tényezők figyelembevételével végzett 
regressziós analízis szerint a stroke/TIA-t előrejelző legjobb független prediktor a DP-
indukálta S100B emelkedés volt, és 70-szeres kockázatot jelzett 7 év alatt (OR:70). 

16. Bizonyos vérlemezke és endothel aktivációs markerek (sCD40L, sP-selectin, sVCAM-
1, MCP-1) preoperatív emelkedett szintjét találtuk azokban a tüdő műtéten átesett 
betegekben akikben POCD alakult ki. A különbség a postoperatív 48. órában is 
szignifikáns maradt a POCD és POCD nélküli csoportok között. Ezek a molekulák 
prediktív értékű biomarkerek lehetnek már a preoperatív szakban a POCD-re való 
fogékonyság előrejelzésében. A rizikó csoport szorosabb monitorozása és a hatékony 
terápia korai megkezdése révén csökkenthető a postoperatív morbiditás illetve az 
elfogadhatatlanul magas műtéti rizikó esetén a nem sebészeti onkológiai kezelés 
felajánlható. 

17. A pulzus nélküli elektromos aktivitás (PEA) okozta keringésleállást gyakran hosszú, 
hypoxiás periódus előzi meg, mely gyulladásos markerek (PCT) felszabadulását 
indukálja. Ezzel szemben kamra fibrilláció (VF) miatt újraélesztett betegekben 
szignifikánsan alacsonyabb PCT szinteket mérhetünk, szignifikánsan jobb túlélési 
aránnyal, függetlenül az anoxia és spontán keringés visszatérési időtől, melyet a PEA 
és VF csoportokban mérhető hasonló S100B értékek jeleznek.  

18. Közvetlenül sikeres újraélesztés után mért NT-proBNP szignifikánsan magasabb 
azokban a betegekben, akik szeptikussá váltak az intezív osztályon. Az NT-proBNP a 
PCT-re emlékeztető kinetikát mutat, így hasznos kiegészítő marker lehet a 
posztreszuszcitációs szakban kialakuló szepszis korai felismerésében. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Őszintén köszönöm, témavezetőmnek Illés Zsolt egyetemi docensnek a segítségét, aki 

tudását mindig önzetlenül osztotta meg velem. Hálás vagyok, hogy bevezetett a 
neuroimmunológia világába, hogy folyamatos gondolkodásra, és újra gondolkodásra, 
analízisre és szintézisre ösztönzött. 

Szeretném kifejezni hálámat néhai neurológia professzoromnak Czopf Józsefnek és 
jelenlegi munkahelyem korábbi vezetőjének, Prof. Tekeres Miklósnak, akik bátorítást adtak, 
hogy az első lépéseket a klinikai kutatás irányába megtegyem. 

Rendkívül hálás vagyok jelenlegi főnökömnek, Prof. Bogár Lajosnak, aki 
mecénásként őrködött felettem. Tanított, talán mert látta, hogy tanítható vagyok. Bíztatott, ha 
lankadni látott. Türelmes volt hozzám, amikor szükségben voltam. Nemcsak kutatási, hanem 
életszemléletet is adott. 

Hálás vagyok Dr. Szakmány Tamásnak, aki a statisztika alapjait lerakta az életemben 
és ezt úgy tette, hogy meg is szerettem azt. Köszönöm Prof. Komoly Sámuel támogatását. 

És még számos nevet sorolhatnék az Aneszteziológiai és Intezív Terápiás Intézetből, a 
Neurológiai Klinikáról, az Orvosi Mikrobiológia és Immunitástani Intézetből, az 
Immunológiai és Biotechnológiai Intézetből, a Laboratóriumi Medicina Intézetből, akik a 
tudomány kertjében önzetlenül dolgoztak, hogy végül egy gyümölcs formájában, ez a munka 
is elkészülhessen, másoké mellett. 

Végül teljes szívemből köszönöm szeretett feleségemnek, Zsuzsának és 
gyermekeimnek, Máténak, Abigélnek és Lídiának, valamint szüleimnek a türelmüket. 
Szeretetük képessé tett arra, hogy befejezzem ezt a munkát. 

 


