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1. Bevezetés 
 

Gyógyító tevékenységünk alapja mind a diagnosztikus, mind a terápiás lépések 

megválasztásában a korábbi tapasztalatokból felépülő kánon. A kórismézés során keletkezett 

információk számokba öntése, a megfelelő adatrészletek csoportokba rendezése a klinikai 

pontrendszerek működésének alapja. A statisztikai módszerek szolgáltatják az eszköztárat 

ahhoz, hogy a kinyert adatok összevethetővé, elemezhetővé váljanak. Az elérni kívánt általános 

cél: a medicina és esetünkben a sebészet területén a minél pontosabb diagnózis és ezen alapuló 

kórjóslat.  

   A jól felépített pontrendszer alkalmazása esetén a kimenetelt illetően a legjobb döntés 

meghozásában kell segítséget kapnunk, miközben a betegünknél számított értékhez 

hozzárendeljük a vonatkozó ajánlást. Az algoritmus eredménye azonban sosem diktátum, az 

adott helyzetben és betegnél legfeljebb nyomatékos javaslat. 

A prognosztikai pontrendszer a beteg morbiditási vagy mortalitási kockázat növekedését 

vagy csökkenését foglalja össze valamely kitüntetett kezelés választása esetén. A prognosztikai 

ponttal kimeneteli rizikót becsülünk. Megfelelően választott tényezőkkel az alkalmazott 

prognosztikus modell a nagy populáció adatait extrapolálja az egyénre, a betegünk értékeit a 

kérdéses esemény (pl. morbiditás, mortalitás) szempontjából számszerűsíti, valószínűségi 

kategóriába sorolja. A kényelmetlen és átláthatatlan adathalmaz kezelhetőbb formátumot vesz 

fel. 

A diagnosztikus és terápiás arzenál folyamatosan fejlődik, a statisztikai módszerek révén az 

eredmények stabil matematikai alapra helyezhetők. Mindezek számos kórlefolyást jósló 

rendszer megszületését eredményezték a közelmúltban, és újabbak formálódnak napjainkban 

is.  

  



Kollár – A pontrendszerek helye a modern sebészi döntésben 

 

3 
 

2. Célkitűzések 
 

A doktori értekezésben az alábbi kérdésekre kívántam választ kapni. 

1. A heveny féregnyúlvány gyulladás diagnózisában mi a sebészi vizsgálat és két 

elfogadott pontrendszer, az Appendicitis Inflammatory Response Score és az Alvarado 

Score viszonya? 

2. A hasnyálmirigy trauma döntéseinek kulcspontjaiban mi a standard pontrendszerek 

haszna, mihez igazítsuk a sebészi agresszivitás mértékét? 

3. Hol a helye a malignus tumoros betegek komplex onkológiai-sebészeti kezelésében a 

módosított Glasgow Prognostic Score-nak?  

4. Milyen hatása van a sebészeti beavatkozásra váró onkológiai betegek preoperatív 

tápláltsági állapot felmérésén alapuló célzott mesterséges táplálásnak?  

5. Milyen lényeges extramedicinalis vonatkozásai vannak a pontrendszerek 

használatának?  
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3. Heveny féregnyúlvány gyulladás - Appendicitis Inflammatory 

Response (AIR) score 
 

A heveny féregnyúlvány gyulladás a mai napig a leggyakoribb hasüregi sürgős kórkép, 

életük során az emberek 7%-nál kialakul. Ennek ellenére a differenciál diagnosztika a fejlődő 

képalkotó és laborvizsgálatok dacára továbbra is klinikai nehézséget jelent. 

Az Appendicitis Inflammatory Response (AIR) score felépítése objektív és súlyozott 

diagnosztikus elemekből történik. Appendicitis valószínűsége szempontjából elkülönít 

alacsony, közepes és magas rizikójú csoportokat. Retrospektív elemzés során az AIR score 

prognosztikai értéke meghaladta a korábban bevezetett Alvarado score-ét. 

Vizsgálatunk célja a sebészi fizikális vizsgálat, az Alvarado és az AIR score valódi 

értékének, pontosságának összehasonlítása volt heveny féregnyúlvány gyulladás gyanúja 

esetén. A szenzitivitást, specificitást, pozitív és negatív prediktív értéket hasonlítottuk össze, 

azaz egy prediktív pontszám alapú modellt teszteltünk. 

 

3.1. Anyagok és módszer 

 

Az adatgyűjtési időszak 2013. január 1. és július 1. között zajlott 6 hónapon át a Waterford 

Regional Hospitalban (Waterford, County Waterford, Írország). A sebészeti ügyeletnek referált 

összes akut jobb alhasi panaszos beteg anyagát prospektíven gyűjtöttük. Egy oldalas proforma 

nyomtatványon az ügyeletes orvos regisztrálta az Alvarado és AIR pontok számításához 

szükséges paramétereket, illetve az ügyeletes sebész jelezte, hogy a klinikai kép alapján 

megítélése szerint az appendicitis acuta diagnózisa alacsony, közepes vagy magas 

valószínűségű. 

A hat hónapos adatgyűjtés során 182 consecutiv beteget vettünk be a vizsgálatba. A férfi/nő 

arány 79/103 (43%/57%), az átlagos életkor 19,3 év [4 – 75 év].  

Appendicitis acuta szövettani diagnózisát 67 esetben (37%) állítottuk fel. A betegek 48%-a 

(88 fő) részesült valamilyen műtéti megoldásban (appendectomia 74 esetben, diagnosztikus 

laparoscopia 14 esetben). Az operált betegek 86%-a laparoscopos műtéten esett át. Az elvégzett 

appendectomia 16%-ában (12 eset) szövettan nem támasztotta alá a féregnyúlvány gyulladást 

(negatív appendectomia).  
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3.2. Eredmények 

 

Appendicitis acuta szempontjából magas rizikó csoportba az Alvarado pont a betegek 

szignifikánsan nagyobb hányadát, 45%-át sorolta, szemben az AIR 14% és a sebészi vizsgálat 

29% értékével (p<0,001) Az AIR pont által magas rizikó csoportba sorolás specificitása (97%) 

és pozitív prediktív értéke szignifikánsan jobb az Alvarado pontnál. 

Az alacsony rizikójú csoportba a két pontrendszer és a klinikusi vizsgálat a betegek hasonló 

arányát helyezte (p=0,615) Pontrendszerek által alacsony rizikó csoportba sorolt betegek közül 

egynek sem volt előrehaladott/komplikált appendicitise, míg a sebészi vizsgálat 2 beteget - 

tévesen - alacsony rizikóba sorolt. 

Előrehaladott féregnyúlvány gyulladás esetén mindhárom vizsgálati módszer hasonló 

eredménnyel (≥75%-ban) a magas rizikó csoportba helyezte az érintett betegeket (p=0,350). 

A magas rizikó csoportba sorolt betegek közül az AIR score esetén szignifikánsan nagyobb 

(48%) volt az előrehaladott appendicitis végső diagnózis, mint az Alvarado pont (19%) vagy a 

sebészi vizsgálat (25%) esetén (p=0,012) 

 

3.3. Megbeszélés 
 

Vizsgálatunk volt a szakirodalomban az első, mely akut jobb alhasi panaszok esetén az AIR, 

az Alvarado score és a sebészi fizikális vizsgálat rizikó becslését prospektív keretek között 

hasonlította össze. Az eredményeket összesítve megállapítható, hogy az AIR pontrendszer 

alkalmazása biztonságos a féregnyúlvány gyulladás kizárásához. Az alacsony rizikó csoportba 

sorolt betegek ambuláns követése javasolt, kórházi felvétel és képalkotó felesleges. Magas 

pontértékek esetén sebészi beavatkozás szükséges, további vizsgálatok ezen döntésen nem 

változtatnak. A közepes rizikócsoportban radiológiai diagnosztika javasolt. 
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4. Hasnyálmirigy trauma osztályozása 
 

A hasnyálmirigy sérülése viszonylag ritka: irodalmi adatok alapján a traumatológiai esetek 

mindössze 0,2–2%-ában, míg az összes hasi trauma 2–12%-ában érintett a pancreas.  

Könnyű elvéteni a korai diagnózist, ami jelentős parenchyma károsodás esetén súlyos korai 

és késői szövődményekkel járhat. A sérülés, diagnosztika és szövődmények megfelelő 

osztályozásával, egyszerűsítésekkel kell támogatni a döntést, melynek központi eleme a műtéti 

feltárás szükségessége, illetve halaszthatósága, vagy épp az ettől való eltekintés. Másképp az 

sem képzelhető el, hogy a különböző kezelési stratégiák hatékonyságát statisztikai 

módszerekkel tudjuk összehasonlítani. 

 

4.1. Anyagok és módszer 

 

A Pubmed, EMBASE és Cochrane adatbázisokban „blunt pancreas trauma” és „blunt 

pancreatic trauma” keresőszavakkal a releváns közlemények elemzését végeztük. A cikkeket 

1990-2015 közötti szűkítéssel válogattuk. Minden review jellegű és prospektív beteganyagú 

tanulmány eredményét áttekintettük.  

 

4.2. Eredmények 

 

Speciálisan a hasnyálmirigy sérülésekre kialakított klasszifikációk sora látott ezidáig 

napvilágot. Közös vonásuk, hogy a prognózisban legfontosabb tényezőként kiemelt Wirsung- 

vezeték sérülés jelenléte alapvetően szabja meg a súlyosság fokozatát. Ezek közül a 

legjelentősebbek: 

1. Organ Injury Scaling of the American Association for the Surgery of Trauma 

2. Takishima osztályozás 

3. A Cape Town klasszifikáció 

4. A Frey-Wardell klasszifikáció  

 

4.3. Megbeszélés 
 

A pancreas sérülésnek rendszerint jellegtelen a tünettana mind fizikális vizsgálattal, mind 

képalkotókkal. Az izolált hasnyálmirigy sérülést sokszor órákkal, vagy akár napokkal később 
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követi a hasi panaszok kezdete. Emiatt gyakori, hogy a traumát követő korai szakban a pancreas 

sérülést nem ismerik fel. 

A rendelkezésre álló (online) adatbázisokban csak retrospektív beteganyagok lelhetők fel, 

és csupán elszórtan közöltek multicentrikus eredményeket. Haugaard és mtsai által végzett 

szisztematikus keresés sem talált a kezelési stratégiákról prospektív vagy randomizált 

vizsgálatot a témakörben. 

A penetráló torzó sérüléseket, ha azok uralhatatlan haemodinamikai instabilitással járnak, a 

damage control elveknek megfelelően kell ellátni.  Tompa hasi traumát követően stabil betegnél 

a komplex kivizsgálás során felderített sérülések definitív terápiája centrumban végzendő, 

melynek megválasztásában az említett skálák állnak a klinikus segítségére. 

Grade I–II trauma rendszerint konzervatív kezelésre is gyógyul, míg a Wirsung vezeték 

érintettsége (Grade II felett) súlyos szövődményekhez vezet, különösen, ha a korai időszakban 

nem ismerik fel. A pancreas ductus sérülése akut pancreatitishez, pseuodocysták, fistulák, 

retroperitonealis tályogok kialakulásához vezet, melynek eredményeképpen kialakulhat 

többszervi elégtelenség és halálos komplikáció is. 

A képalkotó vizsgálatok megbízhatósága nem 100%-os, emiatt negatív CT és MRCP lelet 

ellenére fennmaradó Wirsung-vezeték sérülés gyanú esetén szükséges az ERCP. Ha pancreas 

vezeték sérülésre derül fény, akkor transpapillaris ductus stentelés javasolt. Laparotomia csak 

akkor szükséges, ha az említett minimálisan invaziv modalitások által nem uralható a kórkép 

(pl. teljes vezeték dysruptio a korai fázisban). Ezen algoritmus feltétele a centrumban történő 

ellátás, ahol a team tagjai között endoscopos, sebész, intenzív terapeuta és interventios 

radiológus egyaránt jelen van. 
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5. Onkológiai betegek kórjóslata  

 

5.1. Glasgow Prognostic Score (GPS) 

 

A malignus daganatos beteg kórjóslatának egyik alapköve a minél pontosabb stádium 

beosztás. Mindazonáltal egyre nagyobb figyelem kíséri a betegre egyedileg jellemző faktorok 

hatását a prognózisra. A stádiumtól független tápláltsági és funkcionális hanyatlás egyaránt 

rosszabb kimenetelt jósol. A gazdaszervezet által kiváltott gyulladásos válasz (systemic 

inflammatory response [syndrome] – SIR[S]) kiemelt jelentőségű a prognózisban. A SIR és 

daganatos halálozás kapcsolata multifaktoriális és messze nem tisztázott. Annyi bizonyos, hogy 

a gyulladásos paraméterek (fehérvérsejt szám, kvalitatív vérkép, C-reaktív protein (CRP)) 

mérhető változása alakul ki. Magasabb CRP, lymphocytopenia és hypalbuminaemia egyaránt 

előrehaladott folyamatot jeleznek.  

Beteg túlélési adatokat vizsgálva Forrest és mtsai vezették be a két független rizikó tényező, 

a serum CRP és serum albumin szintek kombinációjából generált Glasgow Prognostic Score-t 

(GPS). A GPS számítása során 1-1 pontot jelent a 10 mg/l feletti CRP és/vagy a 35 g/l alatti 

albumin szint. 0 pont a legkedvezőbb eredmény, 2 pont a legrosszabb kórjóslattal jár. Annak 

felismerése, hogy az elhúzódó SIR progresszív tápláltsági és funkcionális hanyatlással jár, 

melynek egyik fontos mutatója az albumin szint, megszületett a módosított pontozás, a 

modified-GPS (mGPS). Tekintettel arra, hogy a krónikus gyulladásos állapotok (magasabb 

CRP) eleve alacsony albumin szintet okoznak, az mGPS számításában a serum albumin 

csökkenése csak akkor ér 1 pontot, ha a CRP kóros. Más szavakkal, normál CRP automatikusan 

0 mGPS pontot jelent. Statisztikai bizonyítékok alapján a rutin onkológiai kivizsgálás, 

gondozás és döntéshozatal során figyelembe kell venni legalább az mGPS értéket. 

 

5.2. Nutritional Risk Score 2002 (NRS 2002) 
 

A malnutritio és cachexia egyaránt nehezen definiálható fogalomkörök, melyeknek 

optimális felméréséhez a klinikumban csak szűk körben elérhető vizsgáló és labor módszerek 

léteznek. Számos, szűrésre alkalmas tápláltsági állapotot felmérő teszt látott ezidáig napvilágot. 

Az ESPEN munkacsoport vezette be a Nutritional Risk Score 2002 (NRS 2002) 

szűrővizsgálatot. A korábbi kérdőívek tapasztalati, teoretikus megközelítését a megalkotás 

során evidenciákon alapuló kritériumokkal váltották fel. Fokozatokra osztva szerepet kap 

egyrészt a testsúlyvesztés, a csökkent tápanyagfelvétel, a kóros testtömeg index és a kezelendő 
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a betegség súlyossága is. Külön pont jár a 70 év feletti korosztálynak. Számolása során objektív 

paramétereket ellenőriznek, laborvizsgálat szükségtelen, nem invaziv, könnyen reprodukálható, 

bármikor ismételhető és külön költséggel nem jár. 

Az NRS 2002 számolása: a károsodott tápláltsági állapot súlyosságához (0-3 pont) 

hozzáadjuk a betegség súlyosságát (0-3 pont), ehhez 70 év felett további 1 pontot adunk.  

• 0-2 pont: nincs kimutatható alultápláltsági rizikó 

• 3-4 pont: alultápláltság rizikója miatt dietetikusi véleményezés javasolt 

• 5-7 pont: súlyos alultápláltság, kiegészítő mesterséges táplálás szükséges 

Amennyiben az NRS 2002 ≥3 pont, a posztoperatív szövődmények, mortalitás és a kórházi 

tartózkodás emelkedésével kell számolni, emiatt mesterséges táplálás megfontolandó. 

 

 

5.3. Onkológiai betegek tápláltsági állapotának műtét előtti felmérése 

 

5.3.1. Anyagok és módszer 
 

Prospektív adatgyűjtésünket a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Tanszékén 

végeztük 2016. október és 2018. november között. 

Öt témakörben (emlő, máj, pancreas, gyomor-bélrendszeri és mellkassebészeti műtétek) egy 

oldalas formanyomtatványon regisztráltuk a malignus betegség gyanúja, igazolt malignitás 

vagy gyulladásos bélbetegség miatt műtétre váró felnőtt betegek demográfiai, ko-morbiditási, 

műtéti adatait (n=1609). Kimeneteli adatként, végpontként a gyógyulást és a 30 napon belüli 

szövődményt, illetve kórházi tartózkodást vettük. 

A betegeket NRS 2002 pontrendszer (0-7 pont) alapján, telemedicinalis módszer 

igénybevételével soroltuk malnutritio rizikó csoportokba. Közepes és magas rizikó esetén az 

általános és táplálkozási anamnézis alapján a dietetikus a beteghez optimalizált dózisú és 

összetételű oral nutritional supplement (ONS) tápszer fogyasztását ajánlotta fel.  

A kórházi felvétel során újabb – személyes - dietetikusi felmérés történt. Ekkor 

kategorizáltuk betegeinket az alábbi csoportok egyikébe: 

• I csoport: NRS 2002 0-2 pont → táplálásterápia nem szükséges 

• II- csoport NRS 2002 ≥3 pont → táplálásterápia szükséges, DE a beteg nem részesült 

adekvát preoperatív táplálásban 

• II+ csoport NRS 2002 ≥3 pont → táplálásterápia szükséges ÉS a beteg kapott 

adekvát preoperatív táplálást legalább 7 napig. 
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Az I, II-, II+ csoportok beteganyagai vizsgálatával határoztuk meg a malnutritio rizikójának 

előfordulását, a morbiditás, mortalitás arányokat és kórházi tartózkodást. 

 

5.3.2. Eredmények 

 

Míg NRS 2002 alapján az emlőtumoros betegek 95,2%-a nem tartozik rizikócsoportba, 

addig a tüdőresectiora várók 40,7%-a, a májműtétre várók 43%-a, a pancreas malignitás 

(gyanúja) miatt operált betegek 80,9%-a alultáplált (valószínű vagy biztos rizikócsoport).  

Mellkassebészeti műtétek esetén legalacsonyabb szövődmény arány az alacsony tápláltsági 

rizikóval (I csoport) rendelkező betegcsoportban található. A malnutritio emelt rizikója esetén 

(II-, II+ csoport) a súlyos szövődmények aránya az I csoporthoz képest magasabb (nem 

szignifikáns különbség). A műtét előtt adekvát preoperatív táplálásban részesült betegek (II+ 

csoport) súlyos szövődményei nem szignifikánsan ritkábbak, mint az adekvát előtáplálást nem 

kapó magasabb rizikójú betegeké (II- csoport). 

Gyomor-bélrendszer műtétek elemzése során (n=822) a következő összefüggéseket láttuk. 

A malignus tumor jelenléte is és ehhez képest az előrehaladott (sebészileg incurabilis) tumor 

egyaránt magasabb NRS 2002 értékkel jár. Az összes beteg 71,2%-ának van NRS 2002 ≥3 

értéke. Ugyanez az arány benignus szövettannál 60,3%, kuratív tumor resectio esetén 67,9%, 

palliatív műtétnél 84,5%. 

Pearson teszt alapján az NRS 2002 pontérték és a 30 napos Clavien-Dindo szövődmény 

súlyosság között erősen szignifikáns (p=0,004) pozitív korreláció van. 

A malnutritio szempontjából magas rizikójú betegek közül az adekvát preoperatív 

táplálásban nem részesült II- csoport tagjai több ápolási napot töltenek a kórházban 

(8,165±4,806), mint az adekvát táplálási prehabilitatioban részesült II+ csoport (7,544±2,887) 

(p=0,069). 

Az akut műtétek NRS 2002 értékek, szövődmények és LOS tekintetében is a legrosszabb 

értékeket mutató csoportot alkotják. 

A teljes gyomor-bélrendszert leíró adatbázisnál látottakhoz képest az elektív, kuratív 

colorectalis resectiok (Dukes A, B és C stádium, n=259) átlagos NRS 2002 értéke (2,892 

±0,841) alacsonyabb, és az alultápláltság szempontból rizikócsoportba tartozó betegek aránya 

is alacsonyabb (62,2%). A táplálást nem igénylő I csoportban hasonló arányú az enyhe (19,4%) 

és a súlyos szövődmények (2,0%) előfordulása, mint az adekvát preoperatív mesterséges 

táplálásban részesülő II+ csoportban (23,3% és 2,3%). Legrosszabb értékeket az adekvát 

táplálásban nem részesülő II- csoport mutatott (26,3% enyhe és 5,1% súlyos szövődmény). Az 
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eltérések (Khi-négyzet próbával) nem szignifikánsak (p>0,05). A fentivel azonos alcsoportok 

vizsgálata során a kórházi tartózkodást is összevetettük. A II+ csoport tagjai töltötték a 

legkevesebb időt műtét után a kórházban. Ez nem szignifikánsan alacsonyabb, mint az I csoport 

értéke. Ismét a II- csoport eredményei voltak a legkedvezőtlenebbek (I csoport vs II- csoport 

p=0.006, míg II- csoport vs II+ csoport p=0.0009), erős szignifikanciát mutató különbségekkel. 

 

5.3.3. Megbeszélés 

 

Ha a súlyos, senyvesztő alapbetegségű páciens suboptimalis tápláltsági állapotban kerül 

műtétre, akkor még az esetlegesen curativ szándékú beavatkozás is nagyobb valószínűséggel 

lesz sikertelen.  A műtéti stresszre adott inadekvát szervezeti reakció következményei a septicus 

szövődmények, anastomosis elégtelenségek és gyakoribb perioperativ halálozás. Egyénre 

szabott, sikeres prehabilitatio a rövid (postoperativ szövődmények) és hosszú távú (teljes 

restitutio) eredmények javulásában hálálja meg önmagát.  

Bizonyítást nyert a fenti eredmények alapján, hogy a magas rizikójú betegcsoport szervezett, 

egyénre szabott táplálási prehabilitatioja szükséges és kivitelezhető. Bár a hazánkban hatályos 

„klinikai egészségügyi szakmai irányelv” a fenti alapelveket magyar viszonylatra honosította, 

és javaslatot tettek táplálási teamek felállításához, érdemi lépés nem történt. Kitűzött célunk a 

perioperatív tápláltsági állapot szűrésen alapuló, fenntartható mesterséges táplálási modell 

létrehozása megvalósult. Ehhez a tanulmány eredményei erős, kontrollált, megismételhető 

bizonyítékokat szolgáltattak. Az ESPEN ajánlás alapján végzett megfelelő perioperatív szűrő 

tevékenység mérhető paraméterei (műtéti morbiditás, mortalitás és a kórházi tartózkodási idő) 

közül több is javult az általunk vizsgált anyagban. 

Az elektív, kuratív céllal végzett malignus ok miatti colorectalis resectiok 62,2%-a, a 

palliatív beavatkozások 84%-a, míg az akut gyomor/bélrendszeri műtétek 88%-a valószínűen 

vagy súlyosan alultáplált betegeken történik. Az akut műtétre kerülő esetek mind NRS 2002 

értékben, mind Clavien-Dindo szövődményarányokban, mind kórházi tartózkodási időben a 

legkockázatosabb csoport. 

Vizsgálatunkban az NRS 2002 értékek emelkedésével rendre nőtt a szövődmények aránya, 

tehát valós prediktív értéke van a kórjóslat tekintetében. Az NRS 2002 továbbá (nem 

szignifikáns léptékű) egyezést is mutat a stádiummal. Magasabb NRS 2002 átlagot mértünk 

malignitás miatt végzett kuratív műtéteknél, mint a kontrollként használt benignusnak bizonyult 

esetekben, akik a legalacsonyabb értékeket produkálták. A legmagasabb rizikó pontértéket, 

ahogy az várható is, a palliatív műtétek csoportja hozta.   
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Igazán lényeges klinikai relevanciája a II- és II+ csoport összehasonlításának van. A 

modellünkben ismertetett módszerrel prehabilitált betegek szignifikánsan kevesebb műtét utáni 

ápolást igényelnek, szövődményeik súlyossága és gyakorisága is alacsonyabb, mint a tápszer 

fogyasztásból kimaradt, magas rizikójú II- csoport. A komplikációk megközelítik a preoperatív 

táplálásra nem szoruló I csoportban észlelt arányokat. A II- és II+ csoport közötti Clavien-

Dindo értékek a szignifikancia határt nem érik el, melynek oka többek között a csoportok 

elemszámai közötti különbség lehet. 

A hazai környezetben elsőként végzett összefoglaló tanulmányunk alapján megalapozottan 

javasoljuk, hogy malignus tumor(gyanú) miatt tervezett hasi és mellkasi műtétek körében 

valamennyi palliatív, és az összes pancreas operáció előtt indokoltnak (és így támogatandónak) 

fogadják el a megelőző kiegészítő mesterséges táplálást.  

 

5.3.4. A szisztémás gyulladásos reakció (SIR) és a Glasgow Prognostic Score (GPS) 
 

Világszerte évente mintegy 7.6-8.8 millió ember hal meg malignus tumoros betegség 

következtében. A nyugati világban minden harmadik ember élete során daganatos lesz, és 

minden negyedik ember halálát is ez okozza. Érthető, hogy az óriási szociális és gazdasági 

hatások miatt mind a kuratív, mind a palliatív kezelési stratégiák helyes kiválasztása érdekében 

végzett kísérletek egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az előzőekben részletesen tárgyalt 

alultápláltság és a SIR az előrehaladott tumoros betegekben multifaktoriális hatásoknak 

köszönhetően karöltve járnak. Úgy tűnik, az előrehaladott tumoros betegnél a TNM stádiumnál 

is pontosabb kórlefolyást sugall a SIR vizsgálata. Kiemelt pontossága és fixen kezelt 

határértékei miatt a GPS pontrendszer tűnik ki független prediktorként. Az (m)GPS 

számításához elegendő a minden onkológiai központban elérhető serum CRP és albumin 

regisztrálása. Az eljárás – a komplex kezelés árához mérve – elhanyagolható költségekkel jár, 

objektív és a gondozás során tetszőleges számú alkalommal megismételhető. 

Az idő elérkezett arra, hogy a komplex terápia egyénre szabott optimalizálása során a tumor 

tulajdonságain kívül a gazdaszervezet adottságait is figyelembe vegyük a SIR mérése révén. A 

meggyőző eredmények ellenére (m)GPS alapján tervezett interventios tanulmányt a nemzetközi 

irodalomban nem találni.  

A gyulladásos, daganatos betegségekben bemutatott és vizsgált pontrendszerek ebben a 

folyamatban segítő szándékkal használandók, nyilván nem a döntést megalapozó érvként. A 

számadatok ismeretében mind betegünkkel, mind hozzátartozóikkal és munkatársainkkal is 
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könnyebb lehet egyezségre jutni klinikailag nehéz döntésekben (pl. kétséges hozadékú palliatív 

onkotherapia indítása vagy kilátástalannak imponáló intenzív osztályos kezelés prolongálása).  

A számítógépes adatgyűjtési módszerek segítségével idővel a prognosztikus modellek, az 

ezekből számított pontrendszerek egyre nagyobb hatásfokkal jósolhatják a kórlefolyást, így 

vélhetően a jövőben megkerülhetetlenné válik a beteget képviselő adathalmaz számmisztikus 

értelmezése. A cél az optimális középút megtalálása a computer-asszisztált orvosi döntés és az 

orvos-asszisztált computer döntés között. 
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6. Megállapítások 
 

ad 1. Az AIR score hatékony módszer az appendicitis iránydiagnózis prehospitalis és korai 

hospitalis szakaszában. Az alacsony (0-4 pont) AIR score megbízhatóan zárja ki a heveny 

féregnyúlvány gyulladást. A magas (>8 pont) AIR score pontosabban jelzi a zajló appendicitist, 

mint a sebészi vizsgálat, kétes esetben tehát legalábbis szoros követést ír elő. Alkalmazása 

radiológiai diagnosztikát a közepes rizikójú csoportra korlátozza. Mindhárom rizikó csoportban 

magasabb a prediktív értéke, mint az Alvarado score-nak. AIR score használata racionalizálja 

a kórházi felvételek számát, a képalkotó vizsgálatok indikációját, míg a felesleges műtétek 

kockázatát csökkenti. 

ad 2. A pancreas tompa traumája megítélésében nem lehet az ajánlott pontrendszerekre 

támaszkodni, de a teendőket illetően a Wirsung vezeték defectusa kellő biztonsággal tájékoztat. 

Hiába lenne fontos a korai diagnózis, a mai képalkotó diagnosztikai módszerek között nincs 

sem kizárólagos, sem megnyugtatóan pontos. Az ismert súlyossági skálák kritikus és rugalmas 

kezelésével a minimálisan invaziv módszerek preferálandók. A sebészi resectio/reconstructio 

ultimum refugium. 

ad 3. Malignus tumoros betegeknél a (módosított) Glasgow Prognostic Score beépítése, mivel 

az bizonyítottan javítja a hatékonyságot, indokolt az onkológiai döntésbe.  

ad 4. A műtétre váró onkológiai betegek preoperatív tápláltsági állapot felmérése szükséges, a 

bemutatott modell alapján kivitelezhető. Az NRS 2002 rizikócsoportjai bizonyítottan jól 

korrelálnak a szövődménykategóriákkal. A malnutritio szempontjából veszélyeztetett betegek 

mesterséges táplálással történő prehabilitálása a kimenetelt javítja.  

ad 5. A pontrendszer alkalmazása általában, a sebészeti relevanciájú bemutatott példákban 

különösen növeli a betegbiztonságot, a tudományos megközelítés minőségét, az adatgyűjtés 

mélységét és validitását. Nem elhanyagolható szempont, hogy a beteget, orvosát és az 

egészségügyi szolgáltatót is védi malpractice szituációkban. A dokumentált kockázatelemzés 

az elvárható gondosság gyakorlásának objektív bizonyítékaként valamennyiünk hasznára válik. 
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7. Következtetés 
 

Az ismertetett és vizsgált pontrendszerek egytől egyig a mindennapi gyakorlatban elérhető 

és mérhető paraméterekből épülnek fel. Objektív, reprodukálható és bármikor megismételhető 

jellegüknél fogva elhanyagolható költségek árán a klinikus segítségére vannak a 

döntéshozatalban. Használatuk technikailag kivitelezhető az ambuláns ellátásban, illetve a 

kórházban és az ezt követő gondozás során is. A technika és információ áramlás mai 

helyzetében a felépítő elemek és határértékek megjegyzése sem szükséges, számítógépes és 

mobiltelefonos applikációk segítségével a pontértékek számítása automatizálható. Egyelőre a 

döntéshozatal gépekre bízása komoly jogi és etikai aggályokat vet fel, de az evidenciák 

erősödésével a mesterséges intelligencia jó támaszt nyújthat a gyakorló orvos számára. 
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