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1. Parciális nefrektómia vesedaganat esetén 

1.1 Bevezetés 

Vesesejtes daganat (RCC) esetén mind a mai napig a sebészeti megoldás az egyetlen kuratív 
terápia. A műtét célja a teljes daganat eltávolítása megfelelő sebészi széllel. A képalkotó 
vizsgálatok elterjedése miatt egyre többször kerülnek felismerésre kisméretű vesedaganatok, 
melyek a Robson által 1969-ben bevezetett radikális nefrektómia helyett parciális 
nefrektómiával is meggyógyíthatóak. A parciális nefrektómia célja a lehető legnagyobb 
mennyiségű veseállomány megkímélése az onkológiai kockázat növelése nélkül. Ez elmúlt 
években a sebészeti technika fejlődése ezeket a beavatkozásokat is biztonságossá tette, 
elfogadható szövődményaránnyal. A hosszú távú eredmények igazolták, hogy a parciális 
nefrektómia onkológiai eredményessége azonos a radikális műtéttel (daganat-mentes túlélés 
adatai alapján), ugyanakkor a vesefunkció jobban megőrizhető, alacsonyabb a 
kardiovaszkuláris szövődmények aránya és alacsonyabb az összesített halálozási arány. 

A 2017-ben kiadott EAU irányelvek alapján T1a stádiumú tumor esetén a nefron-kímélő 
műtét ajánlott („A” szintű ajánlás), míg T1b stádium esetén is előnyösebb, mint a radikális 
nefrektómia, ha technikailag elvégezhető. A radikális nefrektómia már nem tekinthető arany-
standardnak ezekben az esetekben. A nefron-kímélő sebészet elektív indikációja napjainkban 
jelentős mértékben megemelkedett. Bizonyítást nyert, hogy a 4 cm alatti daganatok (pT1a 
stádium) esetén elvégzett nefron-kímélő beavatkozások után a recidíva mentes és a hosszú-
távú túlélés adatai megegyeznek a radikális műtét eredményeivel. Megfelelő betegválasztás 
mellett a parciális nefrektómia nagyobb méretű daganatok esetén (pT1b stádium) is 
elvégezhető és onkológiai szempontból biztonságos. 

A laparoszkópos technikák elterjedése miatt 2006 óta az EAU irányelvek a laparoszkopós 
radikális nefrektómiát javasolják, mint elismert standard sebészeti eljárást. Számos sebész 
szembesült azzal a problémával, hogy a radikális nefrektómiát laparoszkópos módszerrel 
végezte, ugyanakkor a kis daganatok miatt szükséges laparoszkópos vesekímélő műtéttel 
nehézségei voltak. Emiatt az elmúlt néhány évben jelentős erőfeszítések történtek azért, hogy 
a laparoszkópos nefron kímélő műtétekhez is megbízható és reprodukálható technikákat 
fejlesszenek ki. 

1.2 Ischémia parciális nefrektómia során 

Parciális nefrektómia során az ischémiás idő hossza kritikus a vesefunkció megőrzése miatt. 
Hagyományosan legfeljebb 30 perc ischémiás időt tartottak elfogadhatónak. Az ischémiás idő 
növelhető, ha a vese állományát hűtjük. Nyílt műtét mellett ez könnyen elvégezhető. Ha a 
laparoszkópos módszereket a nyílt technikákkal hasonlítjuk össze, akkor azt találjuk, hogy az 
ischémiás idő még a legtapasztaltabb sebész kezében is hosszabb laparoszkópos műtéteknél. 
Ugyanakkor laparoszkópia során a hypothermia is nehezebben elérhető. E két probléma 
leküzdésére számos laparoszkópos technikát dolgoztak ki. 

Az optimális tumorreszekcióhoz szükséges vértelen sebészeti terület kialakítása csak 
ischémia mellett érhető el. Ez lehet meleg vagy hideg ischémia. Hideg ischémia azokban az 
esetekben szükséges, amikor hosszabb reszekciós idő várható. A laparoszkópos parciális 
nefrektómiát egyre nagyobb érdeklődés övezte. Emiatt szükségessé vált olyan technikák 
megismerése, melyek az ischémiás vesekárosodást minimalizálják, ill. sürgetővé vált a 
vesefunkciót befolyásoló egyéb faktorok megismerése is.  
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1.3 Hideg ischémiában végzett laparoszkópos parciális nefrektómia 

1.3.1 Háttér 

Két évtizeddel ezelőtt Günter Janetschek az elsők között dolgozta ki az RCC miatt végzett 
laparoszkópos parciális nefrektómia technikáját. Meleg ischémia alatt a daganat 
reszekciójához és a parenchyma ill. üregrendszer rekonstrukciójához rendelkezésre álló idő 
korlátozott, a sebész folyamatosan versenyt fut az idővel. A vese hűtése védi a vesét és több 
időt biztosít a sebész számára. A laparoszkópos beavatkozás során végzett vese-hűtés 
technikája mind a mai napig nem megoldott. Kisméretű RCC miatt végzett laparoszkópos 
beavatkozás során hideg artériás perfúziót alkalmaztunk. Első tapasztalatainkról 2003-ban 
számoltunk be. 

1.3.2 Betegek és módszer 

2001 november és 2003 március között 17 beteg esetében végeztünk laparoszkópos parciális 
nefrektómiát hideg ischémiában. Az indikáció 15 esetben RCC gyanúja volt (2,71 cm átlagos 
tumor-átmérővel), míg 2 esetben recidív kőbetegség miatt kialakult pyelonefritikus alsó 
pólus. Minden beteg esetében pre-operatív angio-MR vizsgálatot végeztünk, hogy a vese-
artériát vizualizáljuk. A kiindulási vesefukció felmérésére DMSA vese-scintigráfiát 
végeztünk a preoperatív időben. 

A beavatkozás előtt képerősítő alatt nyitott végű uréter-katétert vezetünk a pyelonba, hogy 
ennek segítségével ellenőrizzük az üregrendszer integritását. Ezt követően femorális 
punkcióból angiokatétert vezetünk az azonos oldali vese artériába. Ezt a beavatkozást 
intervenciós radiológus végezte. A beteg fektetését követően az angiokatéter helyzetét 
ismételten ellenőrizzük, ill. a katétert szegmentális artériák szintjéig vezetjük. A portok 
behelyezését és a daganat felkeresését követően indítjuk a hideg ischémiát. Az artériát 
torniquettel lezárjuk, és 1000 ml 4°C hőmérsékletű ringer-laktát oldatot áramoltatunk át 50 
ml/min sebességgel az angiokatéteren. Az oldathoz 100 ml 20% Mannitolt adunk, így érjük el 
a 430 mOsm/ml osmolalitást, mely megakadályozza a szöveti ödéma kialakulását. A 
veseállomány hőmérsékletét folyamatosan mérjük a veseállományba helyezett hőmérővel. 
25°C elérésekor a perfúziót a hőmérséklet fenntartására csökkentjük. A beteget folyamatosan 
melegítjük és a hőmérsékletét mérjük. A vesereszekciót diatermia nélkül, ollóval végezzük. A 
megnyílt ereket a hűtőfolyadék kiáramlása azonosítja, míg az üregrendszer integritását a 
behelyezett uréter-katéteren betöltött metilén-kék oldattal ellenőrizzük. A daganat eltávolítása 
ill. a sérülések ellátása egyebekben a megfelelő laparoszkópiás technikával történt. 

1.3.3. Eredmények és megbeszélés 

1.3.4 Megbeszélés 

A laparoszkópos parciális nefrektómia során a hideg ischémiát artériás perfúzióval értük el. 
Kezdeti tapasztalataink igazolták, hogy a módszer alkalmazható és biztonságos. Az artériás 
rendszer sérülése sem az irodalmi adatokban nem szerepel, sem a saját gyakorlatunkban nem 
fordult elő. Ez a módszer a nyitott műtétek alapelveit követi, és az RCC miatt végzett 
laparoszkópos vesekímélő műtétet is megbízható és biztonságos technikává tette. Bízunk 
abban, hogy az általunk alkalmazott technika biztonságosabbá teszi a vesekímélő 
laparoszkópos műtéteket a kevésbé gyakorlott sebészek számára, míg a tapasztalt sebészek 
esetében kitágítja az indikáció lehetőségeit. 
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1.4 Meleg ischémiában végzett laparoszkópos parciális nefrektómia. A vesetömeg 
csökkenésének hatása a vesefunkcióra 

A kisméretű vese térfoglaló folyamatok standard megoldása a parciális nefrektómia. A 
beavatkozás során a precíz tumorreszekció és a vese rekonstrukció céljából a hílusi erek 
átmenetileg leszorításra kerülnek. Az erek elzárása a megmaradó veseállomány meleg 
ischémiáját okozza, valamint ischémiás-reperfúziós károsodást okoz. A meleg ischémiás idő 
ill. a következményes ischémiás-reperfúziós sérülés tartós vesekárosodást okoz. Emellett a 
vesetumor reszekciója és a parenchyma varrata tovább csökkentik a megmaradó 
működőképes veseszövet mennyiségét. Így tehát a parciális nefrektómia után kialakult 
vesefunkció károsodás hátterében két külön mechanizmust feltételezünk. Ugyanakkor nem 
vizsgálták ezen két mechanizmus szerepét a posztoperatív vesfunkció csökkenésben. 
Prospektív vizsgálatunk során szétválasztottuk a két mechanizmust, és megvizsgáltuk, hogy 
mennyiben játszanak szerepet a veseműködés csökkenésében meleg ischémiában operált 
kisméretű vesedaganatok esetén. 

Számos faktor határozza meg a posztoperatív vesefunkciót: A. preoperatív vesefunkció, B. a 
működő veseállomány mennyisége a műtétet követően, C. a meleg ischémiás idő. A 
preoperatív funkciót nem tudjuk sebészeti módszerekkel befolyásolni. A tumor mérete és 
elhelyezkedése határozza meg a második faktort, azonban a meleg-ischémiás időt a sebész 
gyakorlata és az alkalmazott sebészeti technika is befolyásolja. 

Prospektív vizsgálatot terveztünk, hogy felmérjük, mennyire befolyásolja az operált vese 
működését a parenchyma csökkenése ill. a meleg ischémiás idő.  

28 beteget választottunk be a vizsgálatba. A betegek mindegyikénél kisméretű poláris 
vesedaganatot diagnosztizáltak, azonban más vesebetegség nem volt ismert. Statikus 
vesescintigráfia során 99mTc-DMSA alkalmazásával számítottuk ki a DRF értékét. A 
vizsgálatot a műtét előtt, ill. a műtétet követően különböző időpontokban elvégeztük. Mivel a 
statikus vesescintigráfia a két vese működésének arányát adja meg, az ellenoldali vesét vettük 
kontrollnak. A vizsgálatban szereplő betegek ellenoldali veséje egészséges volt. Ezen 
kiválasztási kritériumok miatt fiatal betegcsoportot kaptunk, 50.5+-11.9 év átlagéletkorral.  

Az operált vesében észlelt posztoperatív T-DRF csökkenést a meleg ischémia ill. az 
ischémia-reperfúzió sérülés valamint a parenchyma csökkenés együttes hatásának 
tulajdonítottuk. Szinte minden posztoperatív mérés során az átlagos T-DRF csökkenés 7% 
volt. A meleg ischémiás hatás és az állomány csökkenés hatásának elkülönítésére bevezettük 
az ún. P-DRF értéket. A P-DRF érték meghatározásánál a nem-tumoros pólus működését (ún. 
ROI terület) vettük figyelembe. ezt a területet az ellenoldali ép vese azonos területével 
vetettük össze. 

Ezen ok miatt csak olyan betegeket választottunk a vizsgálatra, akiknél a tumor mérete nem 
haladta meg a 4 cm-t, és az valamelyik póluson helyezkedett el. Így a mérésre kiválasztott, ép 
pólus működését sem a veseállomány csökkentése, sem a varrat nem érintette. Az operált 
vese ép pólusán bekövetkezett funkció-veszteséget a meleg ischémia és az ischémia-
reperfúzió miatt kialakult sérülés következményének tekintettük. Vizsgálatunkban az P-DRF 
érték átlagos csökkenése 3% volt, mely statisztikailag nem bizonyult szignifikáns eltérésnek 
(p-érték 0,0727). Korábbi vizsgálatok eredményével egyetértésben úgy véljük, hogy az 
ischémia és ischémia-reperfúzió miatt jelentkező sérülés elhanyagolható, vagy csak 
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reverzibilis károsodást okoz, amennyiben a meleg ischémás idő bizonyos határokat nem 
halad meg. Ez az időhatár a vizsgálatunkban 22+-5,3 perc volt. A másik oldalról a 
veseállomány műtéti vesztesége jelenti a vesefunkció csökkenésének fő okát. 

A meleg ischémiában végzett parciális nefrektómiák esetén régóta a meleg ischémiás időt és 
az IR sérülést tartják a posztoperatív vesefunkció csökkenés fő okának. Éppen ezért számos, 
technikailag nehéz megoldást vezettek be a meleg ischémás idő csökkentésére. Ugyanakkor 
az irodalomban nem különbözették meg a meleg ischémiás idő és a veseállomány csökkenése 
miatt kialakult funkciókárosodást. Az állomány csökkenésében a vesedaganat eltávolítása, a 
vesedaganatot övező ép szövetek eltávolítása, valamint a varrat miatt együttesen szerepel. A 
parenchyma csökkenésének mértékét figyelembe kell venni, és meg kell különböztetni az IR 
sérüléstől, ha a parciális nefrektómia után a vesefunkció csökkenését értékeljük. 

Néhány szerző a veseparenchyma csökkenés vesefunkcióra való hatását vizsgálta. Shikanov 
és mtsai. egy multicenter vizsgálat során felmérték a meleg ischémia vesefunkcióra 
gyakorlott hosszútávú hatását, két működő vesével rendelkező betegekben, LPN után. 
Retrospektív módon elemezték 401, ép ellenoldali vesével rendelkező beteg eGFR adatait. 
Az átlagos tumor méret 25 mm, az átlagos meleg-ischémiás idő 29 perc volt. Az eGFR a 
közvetlen posztoperatív időszakban 16%-kal, míg közel egy év után 11%-kal volt 
alacsonyabb. Ez az adat közel azonos az általunk végzett vizsgálat eredményeivel. Az utolsó 
eGFR százalékos csökkenése nagyobb volt azokban a betegekben, akiket nagyobb tumor 
miatt operáltak. Ez arra utal, hogy a nagyobb tumor kimetszése nagyobb mértékű 
parenchymaveszteséget okozott.  

A vesefunkció csökkenés legfontosabb faktorát a jelenlegi irodalomban még nem 
azonosították, és a melegischémiás idő arányát a funkcióveszteség hátterében nem 
dokumentálták megfelelően. Néhány szerző ugyanakkor amellett érvelt, hogy a veseállomány 
megőrzése jobban korrelál a megmaradt vesefunkcióval, mint a meleg ischémiás idő hossza. 

A jelen prospektív vizsgálat célja, hogy elkülönítse a veseállomány csökkenés és a meleg 
ischémiás idő vesefunkció csökkenésére gyakorolt hatását. A 99mTc-DMSA segítségével a 
DRF érték pontosan meghatározható, ezért a vizsgálatban ezt használtuk. Az alkalmazott 
mérési technika miatt a vizsgálat korlátait a DRF érték megbízhatósága ill. az ellenoldali 
vese, mint kontroll használata jelentette. Az ellenoldali vese hypertrófiája ugyanis 
meghamisítja a DRF értékét. Takagi és munkatársai bizonyították, hogy a parciális 
nefrektómia után az ellenoldali vesében bekövetkező hypertrófia csekély mértékű, a legtöbb 
esetben kevesebb, mint 2,3%. Úgy vélték, hogy az ellenoldali hypertrófia mértéke annál 
nagyobb, minél nagyobb az eltávolított veseállomány mennyisége. A vizsgálatban az átlagos 
tumorméret 3,5 cm volt, és ez valószínűleg nagyobb mértékű állományveszteséget okozott, 
összehasonlítva vizsgálatunkkal, ahol az átlagos tumor méret 2,6 cm. Ennek alapján úgy 
véljük, hogy vizsgálatunkban az ellenoldali kompenzatórikus hypertrófia mértéke 
elhanyagolható. 

A vizsgálat másik korlátja, hogy az eredményeinket a tumor méret ill. a meleg ischémiás idő 
alapján nem sikerült stratifikálni. Az eltávolított állomány mennyisége nem került lemérésre, 
és a jelen vizsgálat nem adott információt a veseállomány pre- és posztoperatív változásáról. 
Az operált vese kontúrjának változása is befolyásolhatja a vese volumen mérését. Az 
eltávolított területen kívül kiválasztott ROI valószínűleg megbízhatóbb eredményekhez 
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vezetett. A veseállomány mennyiségére végzett CT vizsgálatok viszont a betegek 
sugárterhelését fokoznák, anélkül, hogy az eredményeket szignifikánsan befolyásolnák. 

Laparoszkópos parciális nefrektómia során a daganat reszekciója és a daganatot övező 
normál szövetekbe helyezett varrat miatt a működő parenchyma mennyisége csökken. A 
parenchyma tömegének csökkenése a vesefunkció romlásához vezet. Ezt a vesefunkció 
csökkenést el kell különíteni a meleg-ischémia hatásaitól. Átlagosan 22 perc meleg ischémiás 
idő és átlagosan 2,6 cm átmérőjű daganat mellett a vesefunkció 7%-kal csökkent. Ebből 4% a 
parenchyma tömegének csökkenése miatt alakult ki, és csak 3% tulajdonítható a meleg 
ischémiának. 

A parciális nefrektómiát követően kialakult vesefunkció romlás elsődlegesen a veseállomány 
csökkenése miatt alakul ki, a meleg ischémia hatása csak másodlagos, amennyiben annak 
ideje nem halad meg egy meghatározott időtartamot. Vizsgálatunk egyik legfontosabb 
következtetése, hogy a parciális nefrektómia elsődleges célja a precíz kimetszés és 
varratkészítés kell legyen. A beavatkozást a veseerek átmeneti lezárását követően vérmentes 
környezetben végezzük, meghatározott időhatáron belül. Ezzel a célkitűzéssel a vesefunkció 
jobban megőrizhető, mintha zéró meleg ischémiás időre törekednénk, miközben minden 
sebészeti szövődményt elfogadunk. 

 

2. Új eszköz laparoszkópos, antegrád uréter-sztent levezetéshez 

Az intraoperatív, antegrád úton történő sztent-levezetés megkönnyítésére új módszert 
fejlesztettünk ki. Ugyanez az eszköz használható bármely laparoszkópos beavatkozás során, 
ha az uréterbe antegrád úton sztent bevezetése szükséges. Az új technikát számos 
beavatkozásban alkalmaztuk: circumcavalis uréter esetében az uréter átmetszése és 
reanasztómózisa során, számos pyelonplasztikában ill. uréterotómiában. 

Ha sztent behelyezése vált szükségessé, minden alkalommal megkíséreltük elkerülni a 
retrográd módszert. Az antegrád úton történő sztent behelyezéshez munkacsoportunk egy 
speciális uréter-sztent bevezető hüvelyt (cannula) dolgozott ki, melyet intézetünkben 
rutinszerűen alkalmazunk pyelonplasztika során. 

Két típust készítettünk, melyek mindegyike 28 cm hosszú, és bevezethető a standard 
laparoszkópos trokáron keresztül. Az eszközök elegendően hosszúak ahhoz, hogy az uréter-
csonkot elérjék a trokáron keresztül. A 3 mm vastagság azt is lehetővé teszi, hogy az eszközt 
közvetlenül a hasfalon vezessük be, ugyanakkor 7 Ch vastagságú sztentet is befogad.  

Az egyik eszköz vége enyhén hajlított, így az urétercsonk könnyen megközelíthető, és ez 
megkönnyíti a vezetődrót vagy a sztent bevezetését. 

A másik típus egyenes, és két részből áll. A belső (trokár) éles hegye megkönnyíti, hogy a 
hasfalon keresztül bevezessük. Ezt követően a belső trokárt eltávolítjuk, és a hasfalban 
maradó hüvelyen keresztül a sztent bevezethető. 

Mindkét típus külső végén speciális szelep található, mely megakadályozza a CO2 
szivárgását, ugyanakkor lehetővé teszik a sztent, a toló vagy a vezetődrót bevezetését.  

Miután a sztentet a disztális urétercsonkba vezettük, a hüvely eltávolítható.  



 26 

Tapasztalataink alapján az eszköz használata gyors, biztonságos és egyszerű. Segítségével a 
transzurethrális retrográd sztentfelhelyezés elkerülhető. Mivel a laparoszkópos beavatkozás 
előtt így nem szükséges a sztent felhelyezése, a műtét során a vesemedence ill. a szűkült 
uréterszakasz könnyebben azonosítható, és preparálható. 

3. Vastag vesevéna ellátásának célszerű technikája lapaszkópos nefrektómiával 

A nefrektómia legfontosabb lépése a renális hilus ellátása. A vesevéna ellátására használt 
gasztrointesztinális anasztomózis (GIA) varrógép a készülék meghibásodása miatt 
szignifikánsan emelte a szövődmények számát. Emiatt Hem-o-lok klippek kerültek 
alkalmazásra, azonban a széles vesevénákat még a legnagyobb méretű klippekkel sem lehet 
biztonságosan ellátni. A vesevénák ellátására kidolgoztunk egy egyszerű, biztonságos és 
költséghatékony módszert. 

A hilus kipreparálása és a vese artéria Hem-o-lok klippel történő ellátása után derékszögű 
disszektort vezetünk a vesevéna mögé. A disszektor segítségével 70 cm hosszú, 2-nullás 
monofil fonalat vezetünk át a véna mögött, majd a fonalat – ugyanazon a trokáron, melyen 
bevezettük – előemeljük Az egyik szálat egy speciálisan kiképzett kerek-szemű csomózóba 
fűzzük. Ennek segítségével egy hurkot vezetünk le, miközben ügyelünk arra, hogy a fonal ne 
feszüljön és ne csavarodjon meg. Három-öt csomót helyezünk le hasonló módon, mellyel a 
véna biztonságosan elzárható. (A technika részletes leírását a dolgozat tartalmazza!) 

A módszer mintegy 2 percet vesz igénybe, és laparoszkópiában nem járatos sebész is 
könnyen elsajátíthatja. 

4. Tézisekhez kapcsolódó új megfigyelések 

Az elmúlt két évtizedben a laparoszkópos módszerek az urológiában is elterjedtek. Az 
urológiai laparoszkópia területén is szükséges azonban a módszerek standardizálása, hogy 
minden urológus biztonságosan és könnyen végezhessen ilyen beavatkozásokat. 
Vizsgálatainkban a következő technikák standardizálását kíséreltük meg: 

- circumcavalis uréter megoldása, 
- pyelon-plasztika, 
- hideg-ischémiában végzett parciális nefrektómia, 
- nefron-kímélő műtét során, meleg- ischémiás idő csökkentésére alkalmazott technikák. 
Munkacsoportunk kidolgozott egy, az uréter-stent behelyezését megkönnyítő hüvelyt, mellyel 
a felső húgyúti laparoszkópos rekonstrukciók ill. pyelon plasztika során az uréter-sztent 
antegrád módon biztonságosan, könnyen és gyorsan behelyezhető. 

Prospektív vizsgálatban igazoltuk, hogy parciális nefrektómia során az eltávolított veseszövet 
mennyisége meghatározó a posztoperatív vesefunkció szempontjából. Nefron-kímélő 
laparoszkópos beavatkozások során az átlagos meleg ischémiás idő 22 perc volt. A 
vesefunkció 7%-os csökkenéséből 4%-ot a parechyma veszteség okozott, és csak 3% 
tulajdonítható az ischémiának. Eredményeink alapján a következő szempontokat javasolt a 
későbbi vizsgálatokban figyelembe venni: 

1. Bármely parciális nefrektómia során a reszekció ill. a parenchyma-varrat a vesetömeg 
csökkenését eredményezi. A vesetömeg csökkenése szignifikáns összefüggést mutat a 
vesefunkció romlásával. Ezt figyelembe kell venni a jövőbeni vizsgálatok során, és a tömeg 
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csökkenése miatt kialakult vesefunkció romlást el kell különíteni a meleg-ischémia miatt 
bekövetkező vesefunkció csökkenéstől! 

2. Azokat a technikákat, melyek a zéró ischémiás idő elérését célozzák, ugyanakkor technikai 
kihívást jelentenek és potenciálisan veszélyesek, a parciális nefrektómiák során kerülni kell. 

5. Köszönetnyilvánítás 

Hálásan köszönöm Dr. Farkas László professzornak, aki kutatásom idején a Pécsi Urológiai 
Klinika intézetvezetője, egyúttal tanítóm volt, hogy mindvégig mellettem állt, támogatott, és 
lehetőséget biztosított intézetében a laparoszkópos műtétek elvégzéséhez és a doktori 
munkám elkészítéséhez. 

Nagyon köszönöm a Pécsi Urológiai Klinika jelenlegi intézetvezetőjének, Dr. Szántó Árpád 
Tanár Úrnak, valamint az intézetben dolgozó kollégáimnak és barátaimnak – orvosoknak, a 
műtő munkatársainak, az aneszteziológiai teameknek, az ápolónőknek, az adminisztratív 
személyzetnek és a laboratórium és röntgen munkatársainak –folyamatos segítségüket, 
türelmüket, és hogy mindig rendelkezésre álltak az műtéteimben és a betegek adatainak 
feldolgozásában. 

Külön köszönet illeti a Nukleáris Medicina Tanszék, a Pécsi Diagnosztikai Központ, a 
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, a Bioanalítikai Intézet vezetőit és munkatársait, akik 
közvetlenül részt vettek a vizsgálatokban és maximálisan támogattak munkámban. 

Szeretném elismerésemet kifejezni a Pécsi Tudományegyetem minden munkatársának, akik 
lehetőséget adtak számomra, hogy az egyetemen diplomát szerezzek. 

Nagyon köszönöm kollégáimnak és barátaimnak, hogy folyamatosan bátorítottak, 
támogattak. Köszönöm töretlen optimizmusukat, és hogy bíztak bennem urológiai 
pályafutásom során és a doktori munkám alatt. 

Végül, de nem utolsósorban, nagyon köszönöm szüleimnek, feleségemnek, gyermekeimnek 
és Gabi mamának, hogy feltétel nélkül támogattak és bátorítottak arra, hogy kövessem 
szakmai érdeklődésem, még akkor is, ha ez az érdeklődés túlmutatott a nyelv, a terület és a 
földrajz határain is. 

 


