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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 
ACE  Angiotensin Convertáló Enzim 

APC  Antigen Presenting Cell 

ATN  Acut Tubularis Necrosis 

AR  Akut Rejekció 

AS  Arteriolosclerosis 

AT  Angiotensin 

ATP  Adenosin Triphosphat 

BMI  Body Mass Index 

CADI   Chronic Allograft Damage Index 

CAN  Chronicus Allograft Nephropathia 

cAMP  ciklikus Adenosin Monophosphat 

CCTT   Cooperative Clinical Trials in Transplantation 

CD  Cadaver Donor 

CMV   cytomegalovírus  

CNI  Calcineurin Inhibitor 

DGF  Delayed Graft Function 

DTH  Delayed-Type Hypersensitivity Reaction 

DWL  Death on Waiting List 

FSGS   Focalis Segmentalis Glomerulosclerosis  

GFR  Glomerularis Filtrációs Ráta 

GN  Gloemurolonephritis 

GTP  Guanosin Triphosphat 

HBD  Heart Beating Donor 

HD  Haemodilysis 

HMG-CoA  3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim A 

HLA   Human Leukocyte Antigen 

ICAM  Intracellular Adhesion Molecule 

IG  Immunglobulin 

IL  Interleukin 
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LD  Living Donor 

MAC  anti-Membrane Attack Complex 

MAPK  Mitogén Aktivált Protein Kinázok 

MHC  Major Histocompatibility Complex 

mTOR  mammalian Target of Rapamycin 

NF  Necrosis Factor 

NHBD  Non Heart Beating Donor 

NVG  Non Viable Graft 

PAC  PACAP receptor 

PACAP Pituitary Andenylate Cyclase Activating Polypeptide 

PAS  Perjód Acid Schiff 

PDGF  Platelet Derived Growth Factor 

PKA  Protein Kináz A 

pmp  per million person 

RAS  Renin Angiotensin System 

TGF-β  Transforming Growth Factor-β 

TIN  Tubulointerstitialis Nephritis 

TNF  Tumor Necrosis Factor 

UNOS  United Network of Organ Sharing 

UK  United Kingdom 

USA  United States of America 

VCAM Vacsular Cell Adhesion Molecule 

VPAC  PACAP-ot kötő receptor 

WL  Waiting List 
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2. BEVEZETÉS 
 

 

A XX. század egyik legnagyobb orvosi vívmánya a szervátültetés. Az 

1954. december 23.-án Bostonban elvégzett első sikeres veseátültetésig hosszú és 

rögös út vezetett [1, 2]. Olyan alapvető dolgokat kellett „kitalálni”, mint például 

az érvarrat vagy a transzplantált vese helye. A technikai nehézségek leküzdését 

követően újabb kihívásokkal kerültek szembe szakmánk neves elődjei.  

 

A sikeres transzplantációban részesült betegek életkilátásait, illetve a 

beültetett graftok túlélését a múltban elsősorban a heveny kilökődési folyamatok 

korlátozták. A modern immunszuppresszív szerek bevezetése, mindenekelőtt a 

cyclosporin széleskörű alkalmazása az 1980-as évektől az akut rejekciók 

számának drámai csökkenéséhez vezetett [3]. Ennek hatására az évtized végére az 

1 éven túl is működő vesék aránya már meghaladta a 80%-ot [4]. Az újabb 

évszázad küszöbén a kilökődést gátló szerek széles tárháza áll rendelkezésünkre 

mind a bevezető, mind a fenntartó immunszuppressziós kezelés tekintetében. Ma 

már nem az a kérdés, hogy egy vesét bent lehet-e tartani, hanem az, hogy milyen 

funkcióval és milyen szövődmények árán [5].  

 

A javuló eredmények ellenére a veseátültetés hosszú távú eredményei 

elmaradnak a benne rejlő potenciális lehetőségektől. Az akut kilökődési 

folyamatok hatékonyabb megelőzése és kezelése után a graftok késői 

elvesztésének legfőbb oka a cardiovascularis halálozás után, napjainkra a 

chronicus allograft nephropathia lett [5]. Ez a fogalom váltotta fel a korábban 

idült kilökődési reakcióként ismert kórképet. Ez egy olyan multietiológiás kórkép, 

melynek megjelenésére időben bármikor számíthatunk. Ha nem találunk időben 

megfelelő kezelési lehetőséget, akkor elkerülhetetlen az idült veseelégtelenség 

ismételt kialakulása. 

 

Számos költséghatékonysági vizsgálat demonstrálta már [6], hogy a 

vesetranszplantáció a jobb életminőség biztosításán túl mennyivel gazdaságosabb 

módszer a végstádiumú vesebetegség kezelésében, mint a többi vesepótló kezelés. 
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Ebből következik, hogy a szervátültetést kellene alkalmazni minden olyan 

vesebeteg esetében, akinél rendelkezésre áll megfelelő donorszerv és a 

veseátültetés orvos-szakmai okok miatt nem kontraindikált [6]. 

 

A fejlett országok egészségügyi ellátásában egyre növekvő terhet jelent az 

átlagéletkor emelkedése. Ennek hatása a veseátültetés területén is megnyilvánul. 

A javuló nephrológiai gondozás következtében a recipiensek egyre magasabb 

átlagéletkorral kerülnek várólistára. A társadalom elöregedése miatt a donorok 

átlagéletkora is emelkedik. Nagy kihívást jelent a szervátültetésben, hogy egyre 

idősebb betegeknél, egyre idősebb donor szervekkel, egyre jobb eredményeket 

próbáljunk meg elérni [7]. 

 

Alapvető célja a transzplantációnak, hogy a beültetett vese jó funkció 

mellett a lehető legtovább működjön. Munkám során ezért arra kerestem a választ, 

hogy a hosszú távú eredményeket hogyan lehetne javítani, illetve van-e arra 

lehetőség, hogy a hazai körülmények között még több és jobb minőségű 

átültethető szervhez juthassanak a krónikus vesebetegek. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 
Tudományos kutatómunkám fő célkitűzése annak vizsgálata, hogyan 

lehetne növelni az átültethető vesék számát, illetve javítani azok minőségét. Arra 

kerestem a választ, hogy a beültetésre kerülő vesék hozott szövettani sajátságai 

mutatnak-e összefüggést a hosszú távú eredményekkel. Van-e lehetőség arra, 

hogy hazai viszonylatban növeljük az átültethető vesék számát? Van-e olyan 

védőfaktor, melynek alkalmazása révén csökkenthető az ischaemia/reperfusio 

okozta károsodás? 

 

 

Fenti célkitűzések fényében az alábbi munkát végeztem: 

 

1. A chronicus allograft nephropathia (CAN) irodalmi áttekintése révén 

megvilágítom azon tényezők szerepét, melyek az átültetett vesék hosszú 

távú működésében meghatározó szerepet töltenek be.  

 

2. Klinikánkon veseátültetésben részesült betegeink műtéte előtt közvetlenül 

vett szövettani mintavétel („null-biopszia”) leletei alapján elemeztem, 

hogy a beültetett vese hozott szövettani minősége mennyiben határozza 

meg a szervátültetés korai és a késői kimenetelét. Beteganyagunk 

elemzése révén arra kerestem a választ, hogy a „null-biopszia” eredménye 

miként befolyásolja a chronicus allograft nephropathia kialakulását, illetve 

ennek birtokában van-e lehetőség a vesefunkció megőrzésére.  

 

3. Az agyhalottakból származó vesék száma véges, hazai viszonylatban az 

élődonoros szervadományozás elmarad a benne rejlő lehetőségektől, 

illetve a vesére várók száma emelkedik. Ennek következménye, hogy a 

kereslet és kínálat közötti különbség növekszik. Ebből a helyzetből 

jelenthet kiutat a nem dobogó szívű agyhalottak bevonása a 

szervadományozásba. Klinikánkon még a törvényi szabályozás 
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megváltozása előtt végeztünk ilyen típusú donációs műtéteket, majd 

sikeres veseátültetést. Ennek eredményeit elemezve áttekintést adok a 

donor kínálat növelésének hazai lehetőségéről. 

 

4. A szervátültetés sikerének egyik fontos pillére az ischaemia/reperfusio 

okozta károsodás megelőzése, illetve kezelése. Ez a folyamat a nem 

dobogó szívű donorok esetében még nagyobb klinikai jelentőséggel bír. 

Mivel a folyamat apoptosihoz vezet, ezért kísérletes munkám során egy 

anti-apoptoticus fehérje vizsgálata révén arra kerestem a választ, hogy 

csökkenthető-e a károsodás mértéke. 

 

A disszertációban, a köznyelvben elfogadott orvosi kifejezések magyar alakját, 

egyébként latinos helyesírást alkalmaztam. 
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4. CHRONICUS ALLOGRAFT NEPHROPATHIA 

 

 

A végstádiumú vesebetegség kezelésében a legjobb életminőséget a 

sikeres veseátültetés biztosítja. Az elmúlt évtizedek során többek között a donor 

gondozás fejlődése, az újabb és hatékonyabb immunszuppresszív gyógyszerek 

bevezetése, a peri- és postoperativ betegellátás korszerűsödése következtében a 

vesetranszplantáció rövid és hosszú távú eredményei szignifikáns mértékben 

javultak [8]. 

 

Korábban az akut kilökődés megelőzése jelentette a legnagyobb gondot. A 

modern immunszuppresszív gyógyszerek klinikai bevezetése jelentősen 

visszaszorította az akut kilökődések gyakoriságát. A korábbi várakozásokkal 

ellentétben a hatékonyabb immunszuppressziós kezelés egy idő után már nem 

javította a graftok hosszú távú túlélését. A transzplantált vese elvesztésének két 

leggyakoribb oka a cardiovascularis halálozás és a chronicus allograft 

nephropathia [5, 9].  

 

Napjainkban a szervátültetés Achilles-ína a chronicus allograft 

nephropathia. Megjelenésére időben bármikor számíthatunk. A kórkép kialakulása 

során a vesefunkció fokozatosan beszűkül, fehérje ürítés és magas vérnyomás 

alakul ki, végül a folyamat progresszív fibrosishoz és végstádiumú 

vesebetegséghez vezet. Létrejöttében mind alloantigén-dependens, mind 

alloantigén-independens tényezők szerepet játszanak [5, 10].  

 

 

4.1. A chronicus allograft nephropathia meghatározása 

 

A kórképet a transzplantált vese működésének fokozatos beszűkülése, 

progresszív vesefibrosis, majd végstádiumú vesebetegség kialakulása jellemzi [9]. 

Korábbi elnevezése az ún. krónikus kilökődés volt [11], mert a folyamatot az akut 

kilökődéshez hasonlóan teljesen immunológiai eredetűnek tartották. 

Kialakulásában az utóbbi években számos alloantigén-independens faktor szerepét 
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tárták fel, ezért a krónikus kilökődés elnevezés félrevezető, és helyette a chronicus 

allograft nephropathia vagy a chronicus allograft dysphunctio elnevezés 

használata ajánlatos, melyek jobban utalnak a betegség multikauzális jellegére [5].  

 

Pontos diagnózis felállításához szövettani leletre van szükség. A látott 

képet el kell különíteni a rekurrens és de novo glomerularis megbetegedésektől, 

valamint az immunszuppresszív szerek vesetoxicus mellékhatásától. Ez utóbbi 

esetenként különösen nehéz feladat elé állítja a szövettanászt, hogy elkülönítse a 

hozott és szerzett szövettani elváltozásokat. A legszélesebb körben használt 

immunszuppresszív szereknek, a calcineurin inhibitoroknak (CNI) közismert 

mellékhatása a vesetoxicitás, amelynek szövettani képe sokban hasonlít a 

chronicus allograft nephropathiához [12]. Tovább bonyolítja a képet, ha a 

toxicitás és a chronicus allograft nephropathiára utaló szövettani elváltozások 

együttesen találhatók meg. 

 

 

4.2. A chronicus allograft nephropathia klinikai képe 

 

Hónapokkal, de többnyire évekkel a műtét után alakul ki. Klinikailag a 

folyamatot emelkedő szérum creatinin szint, proteinuria és magas vérnyomás 

jellemzi [9]. A creatinin szint lassú emelkedése a szövettanilag bizonyítottan 

chronicus allograft nephropathiában szenvedő betegek 80%-ban megtalálható. Az 

emelkedő creatinin szint a glomerulus filtráció hányados (GFR) fokozatos 

csökkenésére utal. A GFR csökkenésének üteme kb. 0,5 ml/perc/hónap, amely 

hasonló más progresszív vesebetegségekéhez [5, 13, 14]. 

 

A fehérjeürítés megjelenése kialakulásának első tünete lehet. A legtöbb 

beteg napi proteinuriája 1-2g között változik, és csak 6-8%-nak van 0,5g-nál 

kevesebb napi fehérjeürítése [15, 16]. A magas vérnyomás megjelenésének 

diagnosztikai értéke önmagában csekély, mivel a betegek műtétkor már 

hypertensiosak, illetve a kilökődést gátló szerek hosszú távon való alkalmazása is 

emelkedő vérnyomást eredményez [17]. A súlyosabb magas vérnyomás azonban 

gyakoribb a chronicus allograft nephropathiában szenvedő betegek között [5, 13]. 
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4.3. Szövettani jellegzetességek 

 

 

Aspecifikus szöveti morfológia jellemzi: glomerulosclerosis, interstitialis 

fibrosis, tubularis atrophia és az ereket érintő obliteratív elváltozások [9]. Utóbbit 

a graft arteriosclerosisának vagy transplant vasculopathiának nevezik, amely 

típusosan az artériák és az arteriolák kiterjedt, koncentrikus intima 

megvastagodásával jár. Az intimaproliferációt a myofibroblastoknak a mediából 

az intimába történő migrációja, proliferációja, illetve extracellularis 

mátrixfehérjék szintézise okozza. Ezt az érfal macrophágokkal, T-sejtekkel és 

ritkábban habossejtekkel történő infiltrációja kíséri [18]. 

 

A károsodott vesét mononukleáris sejtek (macrophágok és T-

lymphocyták) infiltrálják [15]. A beszűrődés mértéke lényegesen kisebb, mint 

akut kilökődés során. A gyulladásos sejtek elsősorban periglomerularisan és 

perivascularisan találhatók. A T-lymphocyták között mind a cytotoxicus, mind a 

helper T-sejt szubpopuláció előfordul. 

 

A glomerularis elváltozásokat a kapillárisok kollapszusa, a mesangium 

kiszélesedése, kiterjedt mátrixfehérje felhalmozódás és focalis segmentalis 

glomerulosclerosis (FSGS) kialakulása jellemzi [19]. A podocyták sejttestje 

megnyúlik, lábnyúlványaik elvékonyodnak és összeolvadnak, majd a súlyosan 

károsodott sejtek leválnak a kapillárisokat körülvevő basalmembranról [20]. A 

glomerularis hypertrophia megjelenése gyakori, de kevésbé korrelál a chronicus 

allograft nephropathia progressziójával [5]. 

 

A szövettani elváltozások fénymikroszkópos megjelenést az 1., 2. és 3. 

ábrán láthatjuk.   
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1. ábra: Chronicus allograft nephropathia 

Tágult, atrophizált, számos hyalinos cylindert tartalmazó tubulusok, az 
interstitiumban igen kifejezett kis lymphocytás diffúz infiltráció mellett 
(tubulointerstitiális nephritises „thyreoidizációs” szöveti megjelenés). 
Haematoxylin-eosin festés, nagyítás 200x.  

 

 
 

2. ábra: Chronicus allograft nephropathia 

A glomerulus (balra) basalismembranja megvastagodott, helyenként kettőződött, 
membranoproliferatív jellegű mesangium szaporulatot is tartalmaz. Az artéria 
(fent) hagymalevélszerűen megvastagodott falú, szabad lumenű. A tubulusok 
basalismembranja megvastogodott (jobbra fent). A tubulointerstitiumban diszkrét 
kis lymphocytás beszűrődés látható. PAS festés, nagyítás 400x. 
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3. ábra: Chronicus allograft nephropathia 

Az érfali simaizom proliferáció okozta chronicus obstruktív artéria elváltozás, 
periarterioláris és interstitialis fibrosis mellett atrophiás tubulusokkal. PAS festés, 
nagyítás 400x. 
 

 

Immunofluorescens technikával immundepozitumokat lehet látni a 

graftokban, de ezek diagnosztikai értéke csekély. A lineáris IgG depozitumok a 

glomerularis basalmembran mentén, míg a granuláris IgG vagy IgA depozitumok 

a perifériális kapilláris kacsok mentén megerősíthetik a chronicus allograft 

nephropathia diagnózisát [21]. 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálat során mind a glomerularis, mind a 

peritubularis kapillárisokban jellemző, specifikus ultrastruktúrális elváltozásokat 

írtak le. Monga és mtsai a chronicus allograft nephropathiában szenvedő betegek 

80%-ban a peritubularis kapillárisok basalmembranjának koncentrikus 

felrostozódását írták le [22, 23]. Ezek az elváltozások a cyclosporin hatására, 

illetve az életkor előrehaladtával is kialakulhatnak, így nem tekinthetők teljesen 

specifikusnak. Ezzel szemben Iványi és mtsai szerint, ha a felrostozódott 

membrán rétegek száma eléri, vagy meghaladja a hetet, az már specifikusnak 

tekinthető, mert ez az elváltozás a chronicus allograft nephropathia miatt 

nephrectomián átesett betegek szövetmintáiban megtalálható [24]. 
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Immunhisztokémiai technika segítségével tenascin, fibronektin és IV. 

típusú kollagén felhalmozódása mutatható ki a glomerulusokban, az erek falában 

és/vagy az interstitiumban a chronicus allograft nephropathia esetén [25, 26]. 

Ezek a mátrixfehérjék más idült vesebetegségekben is felszaporodnak, és fontos 

szerepük van a vesefibrosis kialakulásában. 

 

Az elmúlt évtizedben többször hangzottak el ajánlások a chronicus 

allograft nephropathia során kialakuló szöveti elváltozások pontos leírására, 

kategorizálására. Egy egységes kiértékelési rendszer felállítása megkönnyíthetné a 

betegség diagnosztizálását, illetve lehetővé tehetné, hogy a különböző 

immunszuppresszív protokollok, új terápiás beavatkozások hatékonyságát 

könnyebben össze lehessen hasonlítani egymással. 

Az egyik legelfogadottabb és leggyakrabban használt kiértékelési rendszer 

a Banff klasszifikáció [27]. A Banff séma eredetileg az akut kilökődés leírására 

szolgált, a későbbi verziók azonban a chronicus allograft nephropathia 

diagnosztizálására is útmutatást adtak. Jelenléte és mértéke az interstitialis 

fibrosis, a tubularis atrophia, az intimaproliferáció és a glomerularis elváltozások 

megjelenése és súlyossága alapján állapítható meg. A Banff klasszifikáció mellett 

más kiértékelési lehetőségek is ismertek, mint pl. a CADI (Chronic Allograft 

Damage Index) [28, 29], illetve a CCTT (Cooperative Clinical Trials in 

Transplantation) pontrendszer, de kevésbé terjedtek el [30].  

 

 

 

4.4. Chronicus allograft nephropathia rizikófaktorai 

 

Létrejöttében alloantigén-dependes és alloantigén-independens 

mechanizmusoknak egyaránt szerepe van [5, 16, 31, 32]. Alloantigén-dependens 

rizikófaktorok a hisztokompatibilitás, a heveny kilökődések száma és a panel 

reaktív antitestek jelenléte. Az alloantigén-independens faktorokhoz tartozik az 

ischaemia/reperfusio okozta károsodás, a magas vérnyomás, a hyperlipidaemia, a 

gyógyszer okozta nephrotoxicitás, az életkor, a nem, az elhízás, a transzplantált 

nephronmennyiség csökkenése és a fertőzések tartoznak. 
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Vita tárgya, hogy melyik fő mechanizmus kóroki szerepe a meghatározóbb 

a transzplantáció késői kimenetele szempontjából. Tullius és mtsai által végzett 

retranszplantációs patkánykísérletek azt bizonyították, hogy kialakulását 

alloantigén-függő folyamatok indítják el, majd ezek jelentősége később csökken, 

és fokozatosan az alloantigén-független mechanizmusok szerepe lesz a 

meghatározó [33]. A valóságban ezeknek a különválasztása önkényes, mivel a 

különböző faktorok hasonló effektor molekulákon (például cytokinek, növekedési 

faktorok, vazoaktív anyagok) keresztül fejtik ki hatásaikat.  

 

 

4.4.1. Alloantigén-dependens faktorok 

 

Hisztokompatibilitás 

Minél nagyobb a HLA egyezés a donor és recipiens között, annál jobbak a 

hosszú távú eredmények az átültetés után [16, 34, 35]. Ez az összefüggés mind az 

élő, mind pedig a cadaver donorok esetében egyértelműen megmutatkozik [7] (4. 

ábra). A legjobb hosszú távú graft túlélés egypetéjű ikrek közötti transzplantáció 

során várható [36].  
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4. ábra: Graft túlélési arányok HLA különbözőség függvényében  

élő (LD) és cadaver (CD) donorok között (UNOS adatok) 
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Feltételezik, hogy a HLA inkompatibilitás folyamatos, szubklinikai 

immunreakciót tart fenn a beültetett szervvel szemben. Már egy HLA-DR 

fehérjében regisztrált eltérés is szignifikáns T-sejt proliferációt okoz az 

alloantigén-felismerés indirekt formáján keresztül [37]. Transzplantáció után az 

anti-HLA antitestek megjelenése is fokozott rizikót jelent a chronicus allograft 

nephropathia kialakulása szempontjából [38]. 

 

Akut kilökődések száma 

Az akut kilökődések száma, intenzitása és klinikai lefolyása szorosan 

korrelál a transzplantáció késői kimenetelével [9, 12, 16]. Akiknél előfordult 

legalább egyszer szövettanilag igazolt akut rejekciós epizód, az 1 éves graft 

túlélés szignifikánsan csökkent (80 vs. 62%) [39]. Sumrani és mtsai kimutatták, 

hogy a késői graft elégtelenségben szenvedő betegek 71%-ának volt az első évben 

kilökődési epizódja [40]. Az akut kilökődések számának növekedése a chronicus 

allograft nephropathia gyakoriságát növeli [41]. A súlyos funkcionális és 

szövettani eltérésekkel járó, ismétlődő, valamint a kezelésre nem reagáló akut 

kilökődések után a késői eredmények általában még rosszabbak [16, 42]. Nem 

minden akut kilökődés vezet chronicus allograft nephropathia kialakulásához. Az 

enyhe, vascularis érintettséggel nem járó, időben későn jelentkező akut rejekciós 

epizódok általában nem befolyásolják a késői graft túlélési arányokat [5, 43]. 

 

 

4.4.2. Alloantigén-independens faktorok 

 

Ischaemia/reperfusio 

Az egyik legfontosabb és a legtöbbet vizsgált kockázati tényező. A vese 

donorból történő eltávolítása, konzerválása, tárolása, majd a recipiensbe történő 

beültetése ischaemia/reperfusio okozta károsodáshoz vezet. Ez a sérülés a vese 

esetében különös jelentőséggel bír [44]. 

 

Az ischaemia szerepét számos állatkísérleti modellben vizsgálták. Yilmaz 

és mtsai kimutatták, hogy a hosszú hideg ischaemiás idő növeli a chronicus 
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allograft nephropathia progresszióját patkányvesében [45]. Tullius, Heemann és 

mtsai igazolták, hogy vese isograftokban megfelelően hosszú idő után hasonló 

károsodások alakulnak ki, mint allograftokban, valamint, hogy az 

ischaemias/reperfusios sérülés a natív vesében az isograftokhoz hasonló 

funkcionális és morfológiai elváltozásokat okoz [46]. A hosszabb ischaemiás idő 

káros hatásait szív-transzplantátumokban is kimutatták [47]. 

 

Az ischaemiás idő jelentőségére vonatkozó klinikai adatok 

ellentmondásosak. A hosszabb ischaemiás idő a graft késői beindulásához 

(delayed graft function - DGF) vagy működésképtelenségéhez (non viable graft - 

NVG) vezethet [48]. A rövidebb ischaemiás idő miatt az élő donorból származó 

vesék rövid és hosszú távú eredményei jobbak a cadaver donorokhoz képest [7, 

49] (5. ábra) 
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5. ábra: Graft túlélési arányok az eltelt idő függvényében  

élő (LD) és cadaver (CD) donorok között (UNOS adatok) 
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Életkor 

Soha nem lesz annyi szerv, mely a szükségleteket teljes mértékben fedezni 

tudná. A felhasználható donorok száma és a szervtranszplantációra váró betegek 

száma közti aránytalanság világszerte folyamatosan növekszik [7]. Ennek 

következtében a donor kritériumokban engedmények születtek. Vese donorok 

esetén a biológiai kort is figyelembe véve 70 éves korig fogadjuk el a felajánlást. 

Az utóbbi években a donorok átlag életkorának növekedését figyelhetjük meg, 

illetve egyre több idős ember számára jelenthetne potenciális gyógyulást a 

transzplantáció [50, 51].  

A donor és a recipiens életkorának a transzplantáció kimenetelére 

gyakorolt hatásait számos klinikai tanulmány vizsgálta. Ezek többsége a nagyon 

fiatal és a nagyon idős donorokból származó graftok hosszú távú prognózisát 

egyaránt kedvezőtlennek ítélte meg [7, 52, 53, 54, 55]. Az erek mérete miatt a 

nagyon fiatal donorokból származó vesék átültetése során több sebészeti 

komplikációra lehet számítani [56]. Az életkor előrehaladtával pedig sclerotikus 

elváltozások jelennek meg a glomerulusokban és az erekben [57], ezért az idősebb 

vesék csökkent funkcionális rezerv kapacitással rendelkeznek, hajlamosabbak 

hiperfiltrációs károsodásra és késői graft elégtelenségre. 

Az életkor előrehaladtával az immunrendszer működése általában gyengül, 

ami hatással lehet a kilökődés folyamatára is. Ellentmondó adatok láttak 

napvilágot a tekintetben, hogy a recipiens életkora milyen mértékben befolyásolja 

a hosszú távú graft túlélést [55, 58, 59, 60]. A legtöbb tanulmánnyal ellentétben 

néhány szerző szerint a graft túlélése az idősebb recipiensekben csökken [7, 61]. 

Ezt a megfigyelést patkányokon végzett kísérletek eredményei is alátámasztják 

[62]. A kedvezőtlen hatás pontos kórélettani háttere azonban továbbra is 

tisztázatlan. 

 

Nem 

Tanulmányok egy része a férfi donorból származó vesetranszplantátumok 

hosszú távú túlélését kedvezőbbnek tartja a női donorokból származó graftokhoz 

képest [63]. A donor nemi különbözőségének a graft túlélésre gyakorolt hatása 

elsősorban a két nem közötti, a vese méretében meglévő genetikai különbségre 

vezethető vissza [63, 64]. A kisebb női vesék férfi recipiensbe történő átültetése 
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során a transzplantált nephron mennyisége nem elegendő a recipiens metabolikus 

igényeinek kielégítésére, így a glomerularis túlterheltség következtében chronicus 

allograft nephropathia alakul ki. 

A nemi különbségek hátterében más tényezők is állhatnak: a női vese 

erősebb antigenitása, fokozottabb érzékenysége a kilökődésre, a gyógyszer 

toxicitásra, illetve az ischaemia/reperfusio okozta károsodásra [65, 66]. Ezeknek a 

faktoroknak a pontos szerepe még nem teljesen tisztázott. 

A recipiensek nemi különbözőségére visszavezethető hatások hátterében 

az immunrendszerük működésében levő nemi eltérések is állhatnak. A nőkben 

magasabb immunglobulin szintek mérhetőek, erősebb immunválasz hozható létre 

immunizáció során és gyakrabban alakul ki autoimmun betegségük [67, 68]. 

Más teória a nemi különbségeket hormonális hatásnak tulajdonítja. 

Állatkísérletekben bizonyították, hogy a tesztoszteron káros, míg az ösztrogének 

protektív hatást gyakorolnak a chronicus allograft nephropathia progressziójára 

ovariectomizált nőstény patkányokban [69]. A nemi hormonok szabályozzák a 

glomerularis haemodynamicát, a mesangialis sejtek proliferációját és 

extracellularis mátrix szintézisét, illetve olyan vazoaktív anyagok, növekedési 

faktorok és cytokinek termelődését, amelyek az idült vesebetegség kialakulásában 

is szerepet játszanak [70]. A tesztoszteron elősegíti a glomerulosclerosis 

kialakulását [71, 72, 73]. A nemi hormonok számos celluláris és humorális 

immunválasz szabályozásában is szerepet játszanak [67, 74], melyek közvetve 

mind a kilökődést, mind a vesefibrosis kialakulását befolyásolhatják. 

 

Hyperlipidaemia 

 A transzplantált betegeknél a vezető haláloki tényezőt a cardiovascularis 

megbetegedések jelentik. Ennek hátterében a gyakoribb lipid eltérések is szerepet 

játszanak. A hyperlipidaemia fontos rizikófaktor a szisztémás arteriosclerosis 

kialakulásában, és az erek károsodása a graftot sem hagyja érintetlenül. Több adat 

is alátámasztja a lipidek közvetlen szerepét a krónikus veseelégtelenség 

progressziójában is. 

Magas koleszterin tartalmú diéta elősegíti a vascularis károsodások 

kialakulását nyúl szívtranszplantációs [76] és patkány aortatranszplantációs [77] 

modellekben. Klinikai megfigyelések vesetranszplantáltaknál összefüggést 
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találtak a magas szérum összkoleszterin, LDL koleszterin, triglicerid szintek és a 

graft károsodások kialakulása között [78]. A transzplantációt követő első 6 

hónapon belüli graftvesztések és a műtétet megelőző összkoleszterin, illetve LDL 

koleszterin szintek között statisztikai összefüggés van [79]. A traszplantáció előtt 

kialakult, szignifikáns hypercholesterinaemia akut kilökődésre hajlamosít [79, 80, 

81, 82]. Ezen betegeknél a 2 éves graft túlélés aránya is kedvezőtlenebb volt [80]. 

A triglicerid szinteknek is van prognosztikus jelentősége a késői 

transzplantátum elégtelenség kialakulásában. Hamar és mtsai-nak adatai szerint a 

transzplantáció előtti triglicerid szintek még a koleszterin szinteknél is szorosabb 

korrelációt mutatnak a graft túléléssel [82]. 

A 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) reduktáz inhibitorai 

csökkentik a koleszterin szintet, és kedvező hatásúak a szív- és érrendszeri 

megbetegedések kezelésében. A szívtranszplantáltaknál végzett randomizált 

klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a HMG-CoA reduktáz inhibitor simvastatin és 

pravastatin egyaránt csökkentik a transzplant vasculopathia miatt elvesztett 

graftok számát [83, 84]. A pravastatin csökkenti a biopsziával igazolt akut 

kilökődések számát vese allograftokban is [85]. Felvetették, hogy a HMG-CoA 

reduktáz inhibitoroknak közvetlen immunszuppresszív hatása is lehet [86]. 

 

Magas vérnyomás 

Pathológiai szerepe egyaránt jól ismert a szív- és érrendszeri betegségek, 

illetve az idült vesebetegségek kialakulásában. A hypertonia a krónikus 

vesebetegség létrejöttének kiváltó oka és egyben következménye is lehet. A 

transzplantált vesében a magas vérnyomás hasonló ok-okozati összefüggésben áll 

a chronicus allograft nephropathia kialakulásával. 

A transzplantációt követő hypertonia előfordulásának gyakorisága 

rendkívül eltérő, 6 és 80% között változik [87, 88, 89, 90]. A cyclosporinnal 

kezelt betegek 80%-nak van magas vérnyomása 5 évvel a graft beültetése után 

[88]. A transzplantátumban észlelt szövettani elváltozások általában jól 

korrelálnak a hypertonia súlyosságával [5, 89].  

Az sem elhanyagolható, hogy a recipiens magas vérnyomása milyen 

mértékben „szervült” az átültetés előtt, illetve az alkalmazott immunszuppresszió 

milyen mértékben okoz vérnyomás emelkedést. Ha a hypertenziv donorokból 
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származó vesét normotenziv recipiensekbe ültetjük, gyakrabban észlelhető magas 

vérnyomás a műtét után [91]. A transzplantáció során jelentkező vesekárosodás a 

már fennálló hypertoniát súlyosbítja, illetve a normotenziv egyedekben növeli a 

magas vérnyomás kialakulásának veszélyét [92].  

A szisztémás vérnyomás áttevődik a glomerularis kapilláris rendszerre, és 

nyomásemelkedést okoz. A glomerularis hypertoniának fontosabb szerepe van a 

késői graft elégtelenség kialakulása szempontjából, mint a szisztémás 

hypertoniának [89]. 

Állatkísérleti modellekben az antihypertenziv kezelés csökkentette a 

chronicus allograft nephropathia progresszióját [93, 94, 95, 96]. A veseátültetést 

követően a korábbi években a kalcium antagonistákat [97], míg újabban a renin-

angiotenzin rendszer (RAS) gátlására használt ACE-inhibitorokat és angiotenzin 

receptor blokkolókat részesítik előnyben [98]. A kalcium antagonisták az afferens 

arteriola dilatációját idézik elő, ezáltal ellensúlyozva a cyclosporin indukálta 

vazokonstrikciót [97]. Klinikai vizsgálatok támasztják alá renoprotektív hatásukat 

is [99, 100].  

A RAS gátlása ACE-inhibitorokkal vagy AT1-receptor blokkolókkal 

egyaránt csökkenti a vesefibrosis progresszióját. Az ACE-gátlók és az AT1-

receptor blokkolók ellensúlyozzák az angiotenzinnek a vesesejtekre gyakorolt 

profibrotikus és gyulladás-indukáló hatásait is [101, 102, 103, 104]. Az enalapril 

számos növekedési faktor, kemotaktikus és sejtadhéziós molekula expressziójának 

csökkentése révén lassítja a chronicus allograft nephropathia progresszióját [96]. 

 

 

Elhízás 

A kövér beteg transzplantációs műtéte is több szövődménnyel jár. 

Amennyiben a potenciális recipiens BMI értéke 35 kg/m2 felett van, akkor 

szervátültetésre alkalmatlan, 30-35 kg/m2 között alkalmassága egyéni mérlegelést 

igényel. Az elhízás növeli a transzplantáció utáni sebészi komplikációk számát, és 

csökkenti a hosszú távú graft túlélést a legtöbb klinikai felmérés adatai szerint 

[105, 106, 107, 108]. Az akut kilökődések száma általában nem emelkedik az 

elhízott betegek körében. Ugyanakkor a graft működésének késői indulása 

gyakoribb, melyet magyarázhat haemodynamicai instabilitásuk a perioperativ 
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szakban. Az elhízott betegek között gyakoribb a cukorbetegség és a magas 

vérnyomás kialakulása is, amelyek chronicus allograft nephropathiához és egyéb 

cardiovascularis szövődményekhez vezethetnek.  

 

Az elhízott betegek egy jelentős részében a transzplantáció után fokozódik 

a súlygyarapodás, ami tovább növeli a graft elégtelenség kockázatát [107, 108]. 

Évtizedeken keresztül az immunszuppressziós kezelés alapvető és 

nélkülözhetetlen eleme a steroidok voltak. A beültetéstől a graft elvesztéséig 

minden beteg kapta. Ez a stratégia az esetek jelentős részében hozzájárult az 

elhízáshoz. Az immunszuppressziós kezelés fejlődése lehetővé tette, hogy 

napjainkban nem feltétlenül szükséges a steroid adása, vagy ha adjuk, akkor 

elegendő kevesebbet adni, illetve 3-4 hónap után biztonsággal elhagyható [109, 

110, 111, 112, 113]. 

 

 

Az átültetett nephronmennyiség csökkenése 

Állatkísérletekben egyértelmű összefüggést találtak a transzplantált 

nephronmennyiség és a transzplantáció késői kimenetele között [32, 43, 44, 114]. 

A transzplantált nephronmennyiség növelése, pl. két allograft vese egyidejű 

beültetése, látványosan csökkenti a chronicus allograft nephropathia 

progresszióját [115, 116]. Ugyanakkor a nephronmennyiség sebészi úton történő 

csökkentése gyorsítja a folyamat kialakulását [117]. A nephronmennyiség 

csökkenése hyperfiltrációt okozva vezet veseelégtelenséghez [114]. 

Az egészséges populációban a vese nephron számában nagyon nagy 

egyéni eltérések találhatók [118], ezért klinikai körülmények között jóval 

nehezebb megítélni, hogy a késői graft károsodások kialakulása mennyiben 

tulajdonítható a kisebb transzplantált nephronmennyiségnek [43]. Nem áll 

rendelkezésre olyan módszer, amellyel a transzplantált vesében a nephronok 

számát pontosan meg lehetne határozni. Az átültetett nephronmennyiség és a 

recipiens szervezet igényeinek arányát a donor vesesúly/recipiens testsúly 

hányadossal lehetne jellemezni. Az alacsony arányszám fokozott kockázatot jelent 

a késői graft diszfunkció szempontjából [66]. 
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Gyógyszertoxicitás 

A chronicus allograft nephropathia patogenezisében maga az 

immunszuppresszív kezelés is szerepet játszhat [5]. Az immunszuppresszív 

gyógyszerek alacsony teljes vér szintje vagy jelentősebb ingadozásai akut 

kilökődésre hajlamosítanak [119], ami a graft hosszú távú túlélési esélyét 

jelentősen rontja [12, 32]. 

Rossz beteg compliance esetén nincs stabil immunszuppresszív kezelés, 

ami ugyancsak kedvezőtlen a transzplantáció késői kimenetele szempontjából. A 

non-compliance a graftok elvesztésének 8-40%-áért is felelős lehet [119]. 

Az immunszuppresszív szereknek számos, a graft működését károsító 

mellékhatása ismert. A legrégebben használt specifikus immunszuppresszív 

gyógyszer, a cyclosporin hypertoniát és tubulointerstitialis fibrosist okozhat [120]. 

Az interstitialis fibrosis egyrészt a cyclosporin indukálta renalis vazokonstrikció 

következtében kialakuló ischaemiának tulajdonító [121]. A cyclosporin 

közvetlenül indukálja az extracellularis mátrix fehérjék szintézisét a tubularis 

fibroblastokban [121]. A steroid kezelés szintén gyorsítja a glomerulosclerosis 

kialakulását a károsodott vesében [122]. 

 A calcineurin blokkoló immunszuppresszív szerek nephrotoxicus hatása 

miatt az utóbbi években egyre inkább előtérbe került alacsonyabb dózisban 

történő alkalmazásuk, illetve mellőzésük a sirolimus és az everolimus térhódítása 

következtében. A rövid és a hosszú távú eredmények igazolták, hogy a 2 

évtizeddel ezelőtt bevezetett siker gyógyszerek sem nélkülözhetetlenek napjainkra 

[123, 124, 125, 126, 127]. 

 

Fertőzések 

Az immunszuppresszív terápia következtében megnő a fertőzések 

kialakulásának veszélye. Az immunsejtek aktiválódásához, cytokin szintézishez, a 

vascularis permeabilitás megváltozásához, kemotaktikus anyagok 

felszabadulásához és az endothelium károsodásához vezetnek [12, 31]. 

Állatkísérleti modellekben az endotoxin kezelés a graftok késői károsodásának 

felgyorsulásához vezet [128]. 

A vírusinfekciók közül leggyakrabban a cytomegalovírus (CMV) fertőzés 

vezet a transzplantátum diszfunkciójához. Szívtranszplantáltakban a CMV 
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fertőzés hatására subendothelialis gyulladás alakul ki, mely hajlamosít a graft 

arteriosclerosisára [129, 130]. Kialakulásában szerepe van a vírus által kódolt 

fehérjének, amely a HLA-DR β láncával képes keresztreakcióba lépni [131], 

illetve egy másik virális glikoproteinnek, ami homológ az MHC I antigén 

nehézláncával, és a molekula könnyűláncához képes kötődni [132]. A CMV 

infekciók sejtadhéziós molekulák (pl. Vascular Cell Adhesion Molecule-1 

[VCAM-1]) expresszióját is indukálják endothelsejtek felszínén [133]. A CMV 

infekciók mellet egyéb fertőzések, pl. polyomavírus vagy visszatérő vesemedence 

gyulladások is hajlamosíthatnak a chronicus allograft nephropathiára [134, 135]. 

 

 

4.5. Pathofiziológia 

 

A chronicus allograft nephropathia kialakulásának mechanizmusára az 

elmúlt évek során számos hipotézis született. Ezek részben immunológiai, részben 

nephrológiai szempontból közelítik meg a kórképet.  

 

A hyperfiltrációs elmélet 

Brenner, Hostetter és mtsai által a 80-as években kidolgozott 

hiperfiltrációs hipotézis az idült veseelégtelenség progressziójának egyik 

lehetséges mechanizmusát képviseli [136]. Lényege, hogy a vese a működő 

veseállomány csökkenését az ép glomerulusok túlterhelésével, hypertrophiájával 

és hyperfiltrációjával próbálja kompenzálni. Ez végső soron glomerulosclerosis 

kialakulásához vezet, amely paradox módon tovább csökkenti az ép nephronok 

számát a vesében (6. ábra). 
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6. ábra: Hyperfiltrációs károsodás kialakulása 

 

 

Patkányokban a késői graft elégtelenség glomerularis hypertensio 

megjelenésével jár együtt [9, 32, 114]. Tilney, Mackenzie és mtasi-nak kísérletei 

bizonyították, hogy a beültetett vese nephronszámának csökkenése fokozza, míg 

ennek növekedése csökkenti a folyamat progresszióját [115, 116, 117]. 

Humán átültetés során általában egy recipiensbe csak egy vese kerül 

beültetésre, illetve az eredeti vesék funkcionális aktivitása már annyira alacsony, 

hogy az allograft vesének a fiziológiás funkcionális igény dupláját kell 

kielégítenie. Ez a körülmény önmagában is hyperfiltrációs károsodást okozhat. 

Tovább rontja a helyzetet, ha a donor vese nephron ”kínálata”, és a recipiens 

szervezet metabolikus ”igénye” között aránytalanság alakul ki. Ilyenkor a 

hyperfiltrációs károsodás valószínűsége még nagyobb. Az ép nephronok számát 

az előzőekben ismertetett folyamatok tovább csökkenthetik, ami tovább növeli a 

hyperfiltrációs károsodás mértékét [114]. 
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A vascularis endothelium károsodása 

Egy másik elmélet a chronicus allograft nephropathia kialakulásának 

lényegét a vascularis endothelium sérülésében látja (7. ábra) [137, 138]. Az 

ischaemia/reperfusio okozta károsodás, a hypertensio, az atherogén lipoproteinek, 

az infekciók, a sebészeti beavatkozások egyaránt az endothelsejtek károsodását 

okozzák. Az ismétlődő káros behatások hatására az endothelsejtek ATP raktárai 

kiürülnek, az energiaigényes iontranszport folyamatok lelassulnak, a sejtek 

megduzzadnak, rugalmasságuk csökken. A sejtek aktiválódnak, és felszínükön 

különböző sejtadhéziós (E-selectin, P-selectin, Intracellular Adhesion Molecule-1 

[ICAM-1], VCAM-1) molekulák jelennek meg [139, 140].  

 

 

 
7. ábra: Az endothel sejtek aktivációja és annak hatásai 

Ischaemia, sebészeti beavatkozások, 
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A sejtadhéziós molekulák kölcsönhatásba lépnek a T-sejtek felszínén 

található receptoraikkal, ami a T-sejtek kitapadását eredményezi [140]. A T-sejtek 

szabad áramlását az endothel sejtfelszínen történő gördülésük (rolling) váltja fel, 

ami lehetőséget teremt az endothel MHC molekulák és a T-sejt receptorok közti 

kapcsolatra. A növekvő számban kitapadó T-sejtek az interstitiumba vándorolnak, 

és különböző cytokinek, növekedési faktorok és kemotaktikus anyagok szintézisét 

kezdik meg. Ezek az anyagok indukálják a mesangialis sejtek és a vascularis 

simaizomsejtek proliferációját. A proliferáló simaizomsejtek a mediumból az 

intima felé vándorolnak, mátrixfehérjéket termelnek és arterioscleroticus léziók 

alakulnak ki. A mesangialis sejtek fokozott mátrix termelése glomerulosclerosist 

eredményez.  

A felszabaduló kemotaktikus anyagok további T-sejtek és macrophagok 

infiltrációját indítják el, amely folyamatos perivascularis gyulladás kialakulásához 

vezet a graftban [140]. A felszabaduló cytokinek a vese fibroblastokban 

mátrixfehérjék szintézisét indukálják, ennek hatására az interstitiumban is 

hegesedés kezdődik. 

 

Indirekt alloantigénfelismerés hipotézise 

Számos sejttípus vesz részt a graft kilökődési folyamatában, de a T-sejtek 

jelenléte mindig abszolút szükséges a hyperacut rejectio kivételével [86]. A CD4+ 

T-sejt “knock out” egerekben nincs kilökődés, mert ezek az állatok nem ismerik 

fel az idegen antigéneket [141, 142].  

Az antigénfelismeréshez nélkülözhetetlen molekulák a fő 

hisztokompatibilitási komplex (Major Histocompatibility Complex - MHC) génjei 

által kódolt membrán glikoproteinek [143]. Az MHC molekulák legfontosabb 

feladata az antigén peptidek bemutatása, mert a T-sejtek csak az MHC 

molekulákkal együtt képesek az antigének felismerésére. A genetikai fenotípus 

meghatározásában az MHC antigének mellett minor hisztokompatibilitási 

antigéneknek is szerepük van.  

Az MHC I osztályú molekulák egy polimorf α láncból és egy konstans 

fehérjéből (β2 mikroglobulin) állnak. Felszínükön egy 8-9 aminosavból álló 
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peptid megkötésére alkalmas ”zseb” található. Az MHC I antigének minden 

magvas sejt felszínén expresszálódnak. Az MHC I és antigén komplexet a 

cytotoxicus CD8+ T-sejtek ismerik fel. 

Az MHC II osztályú antigének α és β polimorf láncból álló molekulák, 

csak bizonyos sejtek (B-sejtek, macrophágok, dendritikus sejtek) felszínén 

mutathatók ki. Az MHC II molekulák egy 12-23 aminosavból álló peptid 

megkötésére szolgáló kötőhelyet tartalmaznak. Az MHC II és antigén komplexet 

elsősorban a helper CD4+ T-sejtek ismerik fel. Az alloantigének felismerése 

“direkt” és “indirekt” úton történhet [144]. A direkt alloantigén felismerés során a 

recipiens T-sejtek közvetlenül a donor MHC molekulákat ismerik fel a donor 

antigénprezentáló sejtjeinek (Antigen Presenting Cell, APC) felszínén. Az intakt 

allo-MHC molekulák háromdimenziós struktúrájukban hasonlítanak a saját MHC 

és a vele komplexet alkotó antigén peptidek molekuláris szerkezetéhez. Az 

indirekt alloantigén felismerés során a recipiens T-sejtek a saját APC-k által a 

saját MHC molekulákon bemutatott antigén peptideket ismerik fel. Ezek az 

antigének mindenekelőtt a donor MHC molekuláinak endogén katabolizmusából 

származnak. 

A direkt alloantigén felismerés az akut kilökődés során, míg az indirekt út 

a chronicus allograft nephropathia kialakulásában játszik elsődleges szerepet (8. 

ábra) [145, 146, 147]. Közvetlenül a traszplantáció után a graft nagyszámú, ún. 

”passanger” APC-t tartalmaz, amelyek nagy mennyiségben expresszálnak allo-

MHC molekulákat és egyéb, a T-sejtek teljes aktivációjához szükséges 

kostimulatorikus molekulákat. A direkt úton aktiválódott CD8+ és CD4+ T-sejtek 

proliferálnak, és létrehozzák az akut kilökődésre jellemző szöveti károsodásokat.  

Az idő előrehaladtával a graftban fokozatosan csökken a passanger APC-k 

száma. Az alloantigének, elsősorban az allo-MHC peptidek a recipiens APC-k 

endoszómáiba kerülnek, és a lizoszomális enzimek hatására nagyrészt 

lebomlanak. Kis hányaduk peptidek formájában megmarad, amelyek az MHC II 

molekulákkal komplexet alkotva, az APC-k plazmamembránjára kerülnek. Az 

antigéneket indirekt úton felismerő CD4+ T-sejtek aktiválódnak és különböző 

cytokinek termelésén keresztül szabályozzák a CD8+ T-sejtek, továbbá a B-sejtek 

és a macrophágok működését. Ezek a folyamatok a graftsejtek lysiséhez, 

antitesttermeléshez, az endothelsejtek aktivációjához, valamint az ún. késői típusú 



 29

túlérzékenységi reakcióhoz (Delayed Type Hypersensitivity Reaction - DTH) 

vezetnek [145]. A graft működése fokozatosan beszűkül, és kialakulnak az idült 

kilökődésre jellemző szöveti elváltozások. A modern immunszuppresszív 

gyógyszerek jelentősen visszaszorították az akut kilökődések gyakoriságát a 

vesetranszplantáció után, de nem befolyásolták a chronicus allograft nephropathia 

kialakulását. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a jelenleg használatos 

immunszuppresszív szerek a T-sejt aktivációnak csak a direkt útját képesek 

gátolni [146]. Az indirekt alloantigén felismerés így továbbra is intakt marad, ami 

késői graft elégtelenséghez vezet.  

 

 

 

       Direkt út             Indirekt út 

 
 

8. ábra: Direkt és indirekt antigén felismerés szerepe 
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A cytokin túltermelés elmélete 

A chronicus allograft nephropathia során kialakuló vesefibrosissal rokon 

folyamatok az érfalban (arteriosclerosis), a tüdőben (tüdőfibrosis), a májban 

(májcirrhosis) és a szívizomzatban (remodelling) is lezajlanak. Közös jellemzőjük 

a progresszív szöveti fibrosis, mely lényegében a sebgyógyulás kóros, 

kontrollálatlan megnyilvánulási formája [148, 149]. A progresszív fibrosishoz 

vezető kórfolyamatok során a fiziológiás gátló tényezők hiánya, illetve a 

profibrogén tényezők túlsúlya miatt a jelenség kóros mértéket ölt, és a 

szervműködés funkciójának súlyos károsodásához vezet. 

Ezek közül a Transforming Growth Factor-β (TGF-β) meghatározóan 

fontos szerepet játszik. A TGF-β olyan multifunkcionális cytokin, amely 

kulcsszerepet játszik a sejtproliferáció, az apoptosis, a sebgyógyulás, a különböző 

immunfolyamatok és az extracellularis mátrix metabolizmusának szabályozásában 

[150]. A TGF-β inaktív formában szintetizálódik, majd a sejtfelszínen, valamint 

az extracellularis mátrixban halmozódik fel. A TGF-β fokozza a mátrix fehérjék 

szintézisét és gátolja lebontásukat a különböző szervekben, így a fibrosis 

legfontosabb szöveti mediátora. 

A vesebetegség etiológiájától függetlenül vesefibrosis során a 

glomerulusokban és/vagy az interstitiumban fokozott TGF-β expresszió mutatható 

ki [151, 152, 153]. A traszplantációs állatkísérleti modellekben [154], és a 

chronicus allograft nephropathiában szenvedő betegek szövetmintáiban egyaránt a 

hegesedések helyén emelkedett TGF-β szinteket mértek [155, 156].  

Egyéb profibrogén molekulák is érintettek a chronicus allograft 

nephropathia patogenezisében, mert az MHC I vagy II hiányos egerekből 

származó allograftokban súlyos nephropathia alakul ki, annak ellenére, hogy a 

TGF-β szintek csökkennek [157]. Ezek közé tartozhat a Platelet Derived Growth 

Factor (PDGF), mely a mesangialis sejtek egyik legerősebb mitogén faktora 

[158]. A chronicus allograft nephropathia miatt eltávolított veseszövetekben 

kimutatták, hogy a PDGF a vascularis simaizomsejtek proliferációját is indukálja, 

elősegítve ezzel a mediából az intimába történő vándorlásukat, valamint mátrix 

fehérje szintézisüket a vascularis sérülések helyén [159].  
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Az apoptosis 

Az apoptosis szó görög eredetű és szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy 

elszakad, de találóan inkább a levélhullásra használják. Átvitt értelemben 

öngyilkosságot is jelent, szembeállítva a necrosissal, mely szó szerint azt jelenti, 

hogy “halottá tenni”. A sejthalál folyamatos spektrumának két jól meghatározott 

végletét jelentik.  

A szervtranszplantáció az ischaemia/reperfusio klinikai modelljének 

tekinthető. A kialakult károsodások hosszútávon meghatározzák a beteg és az 

átültetett szerv túlélési esélyeit. Ha az ischaemia/reperfusio során létrejött 

károsodásokat meg tudjuk előzni, a beültetendő szerv minősége is jobb lesz. 

Ebben a folyamatban az apoptosis megismerése, felismerése és kivédése 

kulcsfontosságú. 

Szervkivétel során az átültetendő vese először hosszabb-rövidebb ideig 

tartó ischaemiás károsodást szenved, majd a reperfusio során újabb káros 

behatásokat kell elviselnie. A transzplantációt követően az ún. oxygen paradox 

phenomen jelenség okoz további károsodásokat [160]. Ennek következményeként 

a sejt calcium pumpa funkciója megszűnik, calcium áramlik a sejtekbe, és a 

magas intracellularis calcium koncentráció a reperfusios fázis során további 

károsodásokat okoz a vesében [161, 162, 163]. A hosszantartó renalis ischaemiás 

károsodás következménye a necrosis, míg az átmeneti renalis ischaemia a 

tubularis epithelium apoptosisához vezet [164]. Schumer és munkatársai rövid 

ideig tartó renalis ischaemiát követő reperfusio esetén is kimutatták az apoptosis 

jelenségét a tubulus hámban [165].  

A chronicus allograft nephropathiaban a basalmembran károsodik, a 

tubularis sejtekben apoptotikus elváltozások alakulnak ki [166, 167]. A tubularis 

sejtek apoptotikus sejthalála hozzájárulhat a tubularis atrophia, illetve a 

transzplantátum működésének beszűküléséhez. A termelődő pro-inflammatorikus 

cytokinek, például az IL-1 vagy Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) a Fas receptor 

expresszióját indukálják tubularis sejteken [168]. A Fas/Fas ligand rendszer 

aktiválódása pro-apoptotikus jelátviteli kaszkádokat aktivál számos sejttípusban, 

így a tubularis sejtek apoptózisának is egyik lehetséges mechanizmusát képviseli a 

chronicus allograft nephropathia kialakulása során. 
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A basalmembran károsodása is a tubularis sejtek pusztulásához vezethet. A 

tubularis sejtek proliferációjához intakt basalmembranra van szükség, amelyhez a 

sejtek kitapadhatnak, és polaritásuk kialakulhat. Ennek hiányában a tubulussejtek 

integrin-dependens apoptosison mennek keresztül [169], vagy fibroblastokká 

transzdifferenciálódnak [170]. Maga az exracellularis mátrix felhalmozódása is 

apoptosist indukálhat a glomerularis és/vagy tubularis sejtekben [171]. Ebben a 

proapoptotikus cytokinek mellett klasszikus vazoaktív anyagoknak is (pl. az 

angiotenzin) szerepe lehet [172]. 
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5. A „NULL-BIOPSZIA” KLINIKAI JELENTŐSÉGE 
 

 

A transzplantáció iránti igények növekedése a donor kritériumok 

enyhítését eredményezte. Ennek törvényszerű velejárója lett a marginális donorok 

és a non-viable graftok számának emelkedése. Arra kerestem a választ, hogy nagy 

beteganyagon mennyiben határozza meg a beültetés előtt vett szövettani minta 

(„null-biopszia”) pathológiai lelete a korai posztoperativ szakot és mennyiben 

tekinthető alloantigén-independens faktornak a chronicus allograft nephropathia 

kialakulásában.  

Ellentmondásos vélemények születtek prediktív értékét illetően. Egyesek 

alkalmatlannak tartják a korai graft rejekció, korai és késői graft funkció 

megítélésére [173, 174], míg mások jósló értékűnek tekintik [175, 176, 177]. 

Abban a különböző álláspontok képviselői is egyetértenek, hogy a „null-biopszia" 

összehasonlítás alapjául szolgálhat a későbbi rebiopsziák elemzésekor. 

 

5.1. Beteganyag és módszer 

 

1994. május 13. és 2007. szeptember 25. között 502 transzplantációra 

kerülő vese biopsziáját végeztük el közvetlenül a beültetés előtt. 481 esetben 

cadaverből (2 non heart beating donor), míg 21 alkalommal élő donorból 

származott a graft. 58 esetben mindkét vese klinikánkon került beültetésre. 53 

betegnél kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetést végeztünk. Egy betegnél 

harmadik, 33 betegnél második, a többieknél pedig első alkalommal került sor 

szervátültetésre. 

Immunszuppressziós protokollunk sokat változott a feldolgozott 

időszakban, mivel ekkor került törzskönyvezésre 2 monoclonalis ellenanyag, 5 

fenntartó kezelésre is alkalmas készítmény, illetve egy eddig még 

törzskönyvezésre nem került gyógyszer klinikai kipróbálásában is részt vettünk.  

A változások lehetővé tették, hogy lényegesen kisebb adagban és rövidebb ideig 

adjuk a steroidot. Tekintettel az immunszuppresszió ezen széles palettájára, nem 

láttam értelmét, hogy az eredményeinket ennek összetétele alapján is elemezzem.  
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A „null-biopszia" elvégzésére a vese jeges vízfürdőben történő 

disszekcióját követően, közvetlenül a beültetés előtt került sor a felső pólus 

területéről. A körülbelül rizsszemnyi szövet kimetszése után atraumatikus 

tovafutó varrattal zártuk a sebzés helyét (9. ábra). A feldolgozás során látott 

szövettani elváltozás vagy a donorban vagy a tárolás során alakult ki. „Null-

biopszia" végzésére visszavezethető szövődményt nem észleltünk. 

 

 

 

9. ábra: A „null-biopszia” végzése 

 

A későbbiekben ismételt biopsziát végeztünk, ha: 

• több mint 7 napot késett a graft funkciójának megindulása, 

• akut rejekció klinikai gyanújakor, 

• steroid resistens akut rejekció esetében, 

• immuntherápiát követően, 

• klinikailag nem indokolt Se creatinin szint emelkedésekor. 

 

Szövettani metszetek feldolgozását állandó pathológus konzultánsunk 

végezte részben egyetemünk Pathológiai Intézetében, részben a Nephrológiai 

Centrumban. A morfológiai analízis fénymikroszkóppal, immunfluoreszcens 

mikroszkópiával (IgG, IgM, IgA, C3, MAC), transzmissziós 

elektronmikroszkópiával standard technikák szerint történt. A szövettani kép 

súlyossági fokának megítélésében a Banff kritériumokra támaszkodtunk [27].  
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5.2. Eredmények 

 

 

A donorokból származó graftok makroszkóposan nem tértek el a normál 

veséktől, illetve a donorok laboratóriumi és vitális paraméterei a nemzetközi 

ajánlásoknak megfeleltek. Ennek ellenére a graftok alig több mint 1/3-a 

rendelkezett normál szövettani képpel. A fennmaradó esetekben az 

arteriolosclerosis (AS) (10., 11. ábra), akut tubularis necrosis (ATN) (12., 13. 

ábra), tubulointerstitialis nephritis (TIN) (14. ábra) vagy glomerulonephritis (GN) 

(15. ábra) szerepelt a pathológiai leletben. 

 

Az alapbetegség, a transzplantáció előtti vesepótlókezelés ideje, a 

recipiensek átlag életkora és a HLA B, DR mismatch tekintetében nem találtunk 

lényegi különbséget az egyes csoportok között. Az átlagosan 1492 napos 

utánkövetés során 387 biopsziát végeztük. A re-biopsziák során egy alkalommal 

lépett fel hólyagtamponádot okozó masszív haematuria, mely a konzervatív 

kezelés ellenére 3-4 naponta megismétlődött. Képalkotó eljárásokkal a 

vérzésforrás helyét nem tudtuk lokalizálni, ezért a graft eltávolítására 

kényszerültünk. Amióta áttértünk az ultrahang vezérelt szövettani mintavétel 

végzésére, beavatkozást igénylő szövődményt nem észleltünk. 

 

Az egyes szövettani csoportok összehasonlítási szempontjait az 1. 

táblázatban foglaltam össze. A csoportok összevetését olyan szempontok alapján 

végeztem, amelyek befolyásolták mind a rövid, mind a hosszú távú eredményeket, 

illetve lényegi különbséget mutattak az egyes csoportok között. A szignifikancia 

vizsgálat t-próba alkalmazásával történt. Szignifikánsnak vettem az eltérést, ha 

p<0,001. 
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10. ábra: Nodularis, hyalinos arteriolosclerosis, Grade II 

Az arteriolában perjódsav-Schiff (PAS) pozitív subintimalis depositumok. Ép 
glomerulus (balra fent), illetve ép tubulusok (jobbra lent) részletei is 
ábrázolódnak. PAS hisztokémiai reakció, nagyítás 400x. 
 

 

 

 

11. ábra: Arteriolosclerosis 

Az artériák endotheliuma és a lamellalt media rétegei láthatók fibroelasticus 
hyperplasiával. Az arteriola (középen balra) subintimalis hyalinos nodulai 
polyclonalis anti-humán C3 antitesttel festődnek. Direkt immunfluoreszcens 
festés, nagyítás 400x. 
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12. ábra: Acut tubularis necrosis, Grade II 

A tubulussejtek súlyos cellularis necrosisa, a tubulusok cilinderrel kitöltöttek. A 
glomerulusokban segmentalis capillaris thrombosis. Haematoxilin-eosin festés, 
nagyítás 400x.  

 

 

 

13. ábra: Acut tubularis necrosis, Grade II 

A tubulus basalmembran granularis immunfluoreszcens festődése. A detektálás 
anti-membrane attack complex (MAC) monoclonalis antitesttel történt, amely 
szenzitív markere a nem immuneredetű tubulus basalmembran sérülésnek. 
Nagyítás 400x. 
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14. ábra: IgA glomerulonephritis 

A glomerulus granularis/mesangialis pozitivitása polyclonalis anti-humán IgA 
antitesttel. Direkt immunfluoreszcens festés, nagyítás 800x. 
 
 
 

 

 

15. ábra: Chronicus tubulointerstitialis nephritis 

Az atrophias tubulusok körül az interstitiumban masszív lymphocyta infiltratio 
látható. Idült pyelonephritis jeleként a tubulusokban (jobb oldalt) protein 
örvények, ún. „thyreoidizáció” figyelhető meg. Haematoxilin-eosin festés, 
nagyítás 400x. 
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 Normál AS ATN TIN GN 

Esetszám / gyakoriság 203 / 40,4% 107 / 21,3% 139 / 27,7% 21 / 4,2% 32 / 6,2% 

Donor átlagéletkora (év) 33,4 54,2 36,1 51,8 45,6 

Vese működésének átl. kezdte (nap) 0,16 2,2 6,1 4,3 3,2 

DGF száma / gyakorisága 21 / 10,35% 29 / 27,1% 65 / 46,76% 9 / 42,856% 7 / 21,88% 

NVG száma / gyakorisága 1 / 0,05% 3 / 2,8% 5 / 3,6 % 1 / 4,76% 0 

Se creatinin emissiokor (µmol/l) 158,7 258,3 343,3 306,5 216,1 

Se creatinin 3 hónap után (µmol/l) 119,5 204,2 162,7 285,5 171,8 

Se creatinin legutóbb (µmol/l) 114,2 217,5 119,7 319,6 121,4 

Acut rejectiok száma / gyakorisága 157 / 77,34% 94 / 87,85% 126 / 90,65% 18 / 85,71% 25 / 78,13% 

Steroid resistens AR száma / aránya* 11 / 5,42% / 7% 10 / 9,35% / 10,64% 14 / 10,07% / 11,1% 4 / 19,05% / 22,2% 2 / 6,25% / 8% 

CAN esetszám / gyakoriság  41 / 20,2% 46 / 43% 30 / 21,6%  16 / 76,2% 7 / 21,9% 

CAN kialakulásának ideje (nap) 1074,6 513,6 987,3 227,8 962,7 

Ismételt HD kezeltek száma / aránya 23 / 11,3% / 56,1% 42 / 39,25% 91,3 % 21 / 15,1% / 70% 16 / 76,2% / 100% 5 / 15, 65 % 71,4% 

Ismételt HD kezdésének ideje (nap)  1149,2 672,4 1324,1 255,9 1311,2 

Működő graftok száma / aránya 153 / 75,4% 42 / 39,3% 95 / 68,35% 2 / 9,5% 23 / 71,88% 

1. táblázat: A szövettani csoportok összehasonlítása (kiemelés: normál csoporthoz képest szignifikáns eltérés, p<0,001) 

* első érték a csoport összes tagjához, második érték a felette levő esetszámhoz viszonyítva mutatja a százalékos arányt 



 40

Életkor 

A donorok életkora tekintetében a 40. életév környékén észlelhető egy 

válaszvonal. A normál és a tubularis károsodást mutató (ATN csoport) graftok 

donorjai közel azonos életkorban voltak (33,4 vs 36,1 év). A másik három csoport 

donorjai egyaránt a 40 év felettiek. Közülük is kiemelkedik 54,2 éves korátlagával 

az AS csoport. A 40. évet két szempontból is fontos határnak tartjuk. A fiatalabb 

donorok veséi lényegesen jobban tudnak regenerálódni. Az ennél idősebb 

graftokban pedig számolnunk kell a nephron mennyiség csökkenésével is. 

 

A vese működésének kezdete 

A beültetésre került vesék vizelet-kiválasztása eltérő időpontban indult 

meg, ez az azonnali működés és a 42 napos anuria között ingadozott. Ha 

belegondolunk, hogy mennyi minden történik egy vesével a donációig - fatális 

kimenetel a donorral, műtéti procedura, közel egy napot tölt vértelenség mellett, 

lehűtött állapotban, illetve egy másik ember szervezetében kapcsolódik be újra a 

vérkeringésbe - akkor nem lehetne meglepetés, ha azonnal nem produkál vizeletet. 

Ezzel ellentétben a vesék 2/3-ának már a műtőasztalon vagy azt követően 

hamarosan van vizelet-kiválasztása.  

Leghamarabb a normál szövettant mutató vesék (0,16 nap) kezdtek el 

működni, illetve a vártnak megfelelően az ATN csoportnál (6,1 nap) késett a graft 

funkció a leghosszabb ideig.  

 

Delayed Graft Function 

Amennyiben a beültetést követően szupportív haemodialysisre van 

szükség, úgy késői graft funkcióról (Delayed Graft Function - DGF) beszélünk. A 

teljes beteganyag tekintetében 131 beteg (26,1%) szorult művesekezelésre a műtét 

utáni időszakban. Az ATN és a TIN csoportok esetében nagyobb gyakorisággal 

(46,76 vs 42,85%)  fordult elő a késői indulás is, illetve ennek megfelelően 

magasabb arányban igényeltek művesekezelést. 
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Postoperativ anuria esetén stratégiánkat nagymértékben meghatározza a 

„null-biopszia" eredménye. Az első 6 napon a graft keringésének ellenőrzésére 

color doppler ultrahanggal, szükség esetén izotópvizsgálatattal történik. Biopsziát 

csak a 7. postoperativ naptól végzünk a graft ruptura veszélye miatt [178]. 

Amennyiben a beültetés után egy héttel még anuriás vagy oliguriás a beteg, úgy 

szövettani mintavétel történik, melyet szükség esetén hetente megismétlünk. 

Normál szövettani sajátságokat mutató „null-biopszia" esetén a postoperativ 

anuria észlelésekor előbb kell a rejekció lehetőségére gondolni, mint az ATN 

csoportnál.  

 

Non viable graftok 

Non viabilisnek tekintünk egy graftot, amennyiben megtartott keringés 

mellett nem választ ki vizeletet vagy az általa biztosított diuresis nem képes a 

haemodialysis határain belül tartani a méreganyag szinteket, illetve a funkció 

további javulására már nincs esély. Ezt eredményezte: Grade III arteriolosclerosis, 

regenerációt nem mutató akut tubularis necrosis, illetve korai, kezelésre nem 

reagáló kilökődési folyamat. A diagnózis felállításához szövettani mintavétel 

szükséges, a folyamat megítélése céljából akár 2 vagy 3 alkalommal is. A legtöbb 

eset az ATN csoportban volt, de gyakoriság tekintetében a TIN csoport 

megelőzte. Kialakulásának oka hozott vagy szerzett elváltozás is lehet. Ha a „null-

biopszia” eredményét összevetjük a re-biopsziák elváltozásaival, akkor választ 

kapunk az eredetére. 

Példaként említeném a hazai gyakorlatban akkor még újdonságnak 

számító multiorgan donáció esetét, amikor a figyelem középpontjában a máj állt, 

miközben a vesék hypoperfusio miatt jelentősen károsodtak. Mindkét vese 

klinikánkon került beültetésre. A „null-biopszia" súlyos hypoperfusios károsodást 

igazolt. A kifejezettebb elváltozásokat mutató vese működése nem indult meg a 

későbbiekben sem. A másik oldali vese 4 hét anuriás időszak után kezdett 

funkcionálni, de Se creatinin szintje soha nem csökkent 300 µmol/1 alá. 

Az AS graftok között előforduló három esetben a graft (a „null-biopszia” 

Grade III AS-t igazolt) választott ki vizeletet, de nem tudta a dialysist feleslegessé 

tenni. Normál szövettani csoportban előforduló eset oka a graft thrombosisa volt. 
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Vesefunkció alakulása 

Az emissiokor, 3 hónap múlva és a követés során az utolsó ismert Se 

creatinin szintek átlaga alapján vizsgáltam meg az egyes csoportokban a 

vesefunkció változását (16. ábra). A normál graftok már a korai postoperatív 

szakban is jó funkcióval működnek, majd a követés során további javulást 

mutattak. Az ATN csoportba tartozó graftok funkciója a legrosszabb az 

emissiokor, de a követés során jelentős javulás figyelhető meg. A későbbiekben 

ezek működése közelíti meg legjobban a normál graftok funkcióját. Az AS 

graftok gyengébb postoperativ funkciója a későbbiekben valamelyest javul, de 

hosszú távon ismételten beszűkül a vese működése. A GN graftok (IgA 

nephropathia, donor anamnesisében alkoholizmus) funkciója jó a postoperativ 

szakban is, és ez a követés során még tovább javult. Az esetleges re-biopsziák 

során az eredeti elváltozásnak már nem láttuk nyomát a szövettani anyagban. A 

TIN csoportba tartozó graftok rendelkeznek mind rövid, mind hosszú távon a 

legrosszabb funkcióval. 
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16. ábra: Vesefunkció változása az egyes szövettani csoportok esetében  
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Acut rejekció 

Heveny kilökődés a transzplantáció után bármikor felléphet, de 

gyakorisága az eltelt idő függvényében csökken. Hisztológiailag cellularis és 

vascularis formáját különítjük el. Cellularis rejekció esetén a szövettani képet 

diffúz interstitialis infiltráció uralja, mely T-lymphocytákból és macrophagokból 

áll. E sejtek beszűrhetik a tubulus epitheliumot is. A vascularis rejekció 

kialakulásáért a HLA antigének ellen képződött keringő antitestek felelősek, 

melyek arteritist okoznak. Jellemző az endothelsejtek duzzanata és az erek falának 

necrosisa.  

Az akut rejekcióhoz soroltunk minden olyan eseményt – a biopsziával 

bizonyított eseteken kívül –, amikor a klinikai gyanújelek alapján steroid bolus 

therápiát alkalmaztunk. Ez a magyarázata a magas gyakoriságnak (77,34-

90,65%). Lehetőség szerint arra törekszünk, hogy antirejectios kezelést lehetőleg 

csak szövettani lelet birtokában kezdjünk meg. Napjainkra a korszerű indukciós 

kezelés és fenntartó gyógyszeres therápia eredményeképpen a kilökődési 

folyamatok is sokkal árnyaltabban jelentkeznek. Ha a korai időszakban végeznénk 

protokoll szövettani mintavételt, akkor a klinikailag panasz- és tünetmentes 

betegnél is találnánk kilökődési folyamatot. Kérdés, hogy ebben az esetben 

érdemes-e kezelni egy subklinikai formát, mert az over immunszuppresszió révén 

további szövődményeknek (pl. CMV infectio) tehetjük ki a beteget. Más 

vélemények szerint viszont ezek a nem kezelt, enyhe kilökődési folyamatok 

lehetőséget teremtenek a chronicus allograft nephropathia kialakulására. 

Véleményem szerint, már annyira jók a szájon szedhető kilökődést gátló 

gyógyszerek, hogy ezek önmagukban is szanálják a folyamatot. Napjainkban nem 

az a kérdés, hogy akut kilökődés esetén bent tartható-e egy vese, hanem az, hogy 

milyen áron. Mit nyer, vagy veszít a beteg az erősebb kezelés következtében. 

Grade II/B vagy ennél súlyosabb kilökődési folyamat kezelési stratégiájánál 

érdemes figyelembe venni a beteg terhelhetőségét és a „null-biopszia” eredményét 

egyaránt. 

A szövettani csoportok közül a normál és GN csoportba tartozó graftok 

esetén a legalacsonyabb az akut rejekció gyakorisága. Ezzel ellentétben az ATN 
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csoport esetén találtuk a legmagasabb arányt. Ennek oka abban rejlik, hogy a 

tubularis károsodás miatt szükséges regeneráció ideje alatt nagyobb 

valószínűséggel alakulhat ki kilökődési reakció. A steroid resistens kilökődési 

reakció diagnózisát minden esetben szövettani leletre alapoztuk, ez a TIN csoport 

tagjainál fordult elő leggyakoribban. 

Steroid resistens akut rejekció miatt 11 graftot veszítettünk el (2,2%). Ez 

az arány különösen nem magas, ha hozzá vesszük, hogy 4 beteg nem egyezett bele 

a szükséges immunkezelésbe, míg 1 beteg a sikeres kezelést követően nem szedte 

be az immunszuppresszív gyógyszereit. Emisszió előtt csak ezen utóbbi beteg 

veséjét veszítettük el, sajnos a beteggel együtt. A fennmaradó 10 esetben az akut 

rejekció a 15. és a 754. postoperatív napok között alakult ki. 

 

Chronicus allograft nephropathia 

Kialakulásának okai és mechanizmusa tekintetében utalok az előző 

fejezetre. Beteganyagunkban azt vizsgáltam, hogy kialakulásában van-e 

különbség az egyes csoportok között, illetve a „null-biopszia” függvényében van-

e még effektív therapiás lehetőségünk a vese funkciójának megőrzésére. 

A CAN valószínűsége a transzplantáció után eltelt idővel növekszik [5]. A 

graft elvesztésének második leggyakoribb oka beteganyagunkban is. A kórismét 

minden esetben szövettani leletre alapoztuk. Megtartott diurézis mellett emelkedő 

Se creatinin szint mellett mindig biopsziát végeztünk, illetve az utóbbi években 

két, eltérő mélységből is történt mintavétel. Ennek kettős célja van: egyrészt a 

differenciál diagnózisban, másrészt a chronicus allograft nephropathia 

súlyosságának megítélésében segíti a szövettanászt.  

A CAN szövettani diagnózisa esetén végig kell gondolni, mit tehetünk a 

beteg és a graft érdekében. Erre nem lehet sémát felállítani. Ha megnézzük, hogy 

a CAN felismerése mennyi idővel az átültetés után történt, illetve a betegek hány 

százaléka került ismételten vesepótló kezelésre, akkor tisztán látszik, hogy hosszú 

távon is a két legkedvezőtlenebb csoport a TIN és az AS graftok. A CAN 

gyakorisága a TIN csoportban a legmagasabb (76,2%). Ez az érték messze 

felülmúlta a többi csoportban kapott eredményeket. Ha a gyakoriság mellé 

megnézzük, hogy a beültetés után átlagosan mennyi idővel (227,8 nap) alakult ki 
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és mennyi idővel (255,9 nap) az átültetés után kerültek vissza dialysis programba 

betegek, akkor therapia resistensnek is tekinthetjük. A szövettani diagnózist 

követően ugyanis rövid időn belül az összes beteg visszakerült a művese 

programba. A másik 3 csoport esetében kedvezőbb a helyzet. Nyilvánvalóan ez 

abból fakad, hogy nincs bennük hozott irreversibilis károsodás és a 

regenerációhoz szükséges egészséges vasculatura pedig adott. Ennek megfelelően 

az idült károsodás is később jelent meg, illetve a gyógyszerelés módosítását 

követően is kedvezőbb kimenetellel találkoztunk. Valamennyi csoportra igaz, 

hogy a dohányzásról leszokni nem tudó betegnél sokkal hamarabb jelentkezett a 

CAN [179], illetve therapiás törekvéseink is hasztalanok voltak, ha továbbra sem 

szoktak le a dohányzásról. 

A CAN kezelése egy komplex folyamat [5], amit a megelőzéssel kell 

kezdeni. A dohányzó beteget rá kell venni, hogy a műtét után ne dohányozzon 

[179]. A magas vérnyomást [98, 101, 163], hyperlipidaemiát [84, 86] fel kell 

ismerni és kezelni. Pentoxyfillin adását másokhoz hasonlóan mi is jótékonynak 

találtuk CAN esetében [180]. Az elhízás elleni védekezés egyik alapja a steroid 

nélküli, vagy korai steroid visszavonásos immunszuppresszió [110, 111, 112]. A 

vér szint alapján beállítást igénylő gyógyszereknél törekedni kell a cél tartomány 

mielőbbi elérésére és fenntartására [181, 182, 183]. 

A cyclosporin bevezetését követően hamarosan ismerté vált nephrotoxicus 

hatása is [184]. Amíg nem állt rendelkezésre hatásos alternatíva addig nem volt 

kérdés, hogy adni kell. A tacrolimus törzskönyvezése után konkurens calcineurin 

inhibitor került a piacra. Ennek szintén van vesekárosító hatása, de ez kevésbé 

dominál [185]. Hosszú időn keresztül ez a két gyógyszer határozta meg az 

immunszuppressziót. Széles körű használatuk révén a graft túlélések egyre jobbak 

lettek, de ezzel párhuzamosan hosszú távon vesekárosodást okozó mellékhatásuk 

is egyre ismertebb lett. Számos protokoll és ajánlás látott napvilágot, hogy 

miképpen lehetne ezt a mellékhatást megelőzni [186]. Randomizált vizsgálatok is 

foglalkoztak azzal, hogy a cyclosporint érdemes-e a későbbiekben tacrolimusra 

konvertálni [187, 188]. Korábbi egyeduralmát elveszítő cyclosporin renoméját 

próbálták meg visszaállítani az első IL-2 blokkoló monoclonalis ellenanyag 

bevezetésével [189]. Az egyszerűbben adható, biztonságosabb és kevesebb 
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mellékhatást okozó indukciós kezelés után alacsonyabb cyclosporin vérszint is 

elegendőnek bizonyult az akut rejekciók kivédésére, ami hosszú távon kedvezőbb 

a mellékhatások szempontjából [190]. Másik védelmi stratégia a C2 vérszint 

monitorizálás bevezetése volt [181]. Ez azon alapult, hogy a mellékhatások és a 

kilökődés is jobban kivédhető, ha a gyógyszer bevétele után 2 órával mért vérszint 

alapján történik a dózis beállítása. Áttörő, piaci részesedést stabilizáló hatása 

azonban nem volt. Egyre nagyobb igény mutatkozott a CNI nélküli 

immunszuppresszióra [191]. A sirolimus, majd az everolimus felfedezésével az 

mTOR kináz gátlása révén ható újabb gyógyszerekkel ez részben megvalósult 

[192, 193]. Azért csak részben, mert a korai postoperativ szakban jelentkező 

mellékhatásaik miatt inkább arra látszanak alkalmasnak, hogy a CNI okozta 

nephrotoxicus hatások kialakulása előtt, még időben megtörténjen a konverzió 

[194, 195]. A főszereplő változása mellett a már több mint tíz éves múltra 

visszatekintő, a lymphocyták szaporodásának gátlásán keresztül ható mycophenil 

mofetil szerepe látszik a legstabilabbnak [196, 197]. Már bevezetésekor is 

jelentősen javította a szervátültetés valamennyi területén a rövid és a hosszú távú 

eredményeket. Mellékhatása is jóval kevesebb és kiszámíthatóbb volt, mint az 

azathiopriné, melynek helyét elfoglalta. Gastrointestinalis mellékhatásai miatt a 

mycophenilsav formájában megtalálni vélték piacképes alternatíváját [198]. 

Multicentrikus, randomizált vizsgálatokban is csak nagyon erőltetve tudtak 

minimális különbséget kihozni a két gyógyszer között [199, 200]. Az utóbbi 

évben napvilágot látott Symphony vizsgálat eredményei alapján mind a rövid, 

mind a hosszú távú eredmények tekintetében az indukciós kezelést követően teljes 

dózisban adott mycophenil mofetil és alacsony dózisú tacrolimus látszik a 

legkedvezőbbnek [201].   

A fentiek alapján megállapítható, hogy optimális immunszuppresszió még 

nem áll rendelkezésünkre. Lehetőségünk adott, hogy egyénre szabott stratégiát 

alakítsunk ki, amit a rövid és hosszú távú eredmények javítása érdekében 

rugalmasan változtathatunk [202, 203]. Ha a szövettani elváltozások még nem 

előrehaladottak, a beteg nem dohányzik és a „null-biopszia” eredménye sem 

korlátozó értékű, akkor van lehetőségünk a CAN kialakulását követően is hosszú 

távon megőrizni a graft funkcióját. 
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5.3. Megbeszélés 

 

Normál szövettani csoport 

Ha nem alakul ki a korai postoperativ szakban súlyos szövődmény, akkor 

rövid és hosszú távon egyaránt a legjobb eredményre itt számíthatunk. Súlyos 

kilökődési folyamat kockázata alacsony. Ha kellő figyelmet fordítunk az 

utánkövetésre, megfelelő a beteg compliance, akkor az időben felfedezett CAN is 

jól kezelhető, illetve szignifikáns mértékben meghosszabbítható a graft effektív 

működési ideje [5]. 

 

Arterioloscleroticus graftok 

Az arteriolosclerosis valószínűségét növeli a donor magas életkora. 

Jellemző ezen graftokra a korai szakban elfogadhatóan jó funkció, de hosszú távú 

jó működéséhez már nem rendelkezik kellő tartalékokkal. Az ilyen vesével 

rendelkező betegek potenciális rizikócsoportot alkotnak a CAN kialakulására 

[204, 205], mivel ennek során létrejött szövettani változások gyakorlatilag azono-

sak az arterioloscleroticus graftok hisztológiai képével. Ezen graftok működését 

hosszú távon tovább ronthatja a cyclosporin kezelés [206, 207], illetve az idült 

végállapotú veseelégtelenségben egyébként is gyakrabban előforduló hypertonia, 

hyperlipidaemia és diabetes mellitus [205]. „Null-biopszia" hiányában ezeknél a 

graftoknál nehéz a cyclosporin nephrotoxicitas megállapítása, mivel a cyclosporin 

az arteriolosclerosishoz hasonlóan hyalinos nodularis képet hoz létre [208, 209]. 

 

Acut tubularis necrosis 

Mivel a tubularisan károsodott graftok közel azonos korcsoportban 

oszlanak el, mint a normál szövettani tulajdonságot mutató graftok, 

valószínűsíthető, hogy ezek a graftok a normál csoporthoz tartoztak volna, de a 

donor kezelése, a műtét, a perfusio vagy a tárolás során kisebb-nagyobb mértékű 

károsodást szenvedtek [210, 211]. 

 



 48

Az ATN csoportba tartozó graftok esetén a „null-biopszia" eredménye 

előrevetítheti a késői indulás lehetőségét. Ezeket a graftokat célszerű hetente 

biopsziával követni a működés megindulásáig. Ennek révén lemérhető a 

regeneráció mértéke, illetve üteme. Az ATN miatt nem funkcináló graftokban 

gyakrabban figyelhető meg akut rejekció kialakulása, ami a követés során végzett 

biopszia hiányában sokáig észrevétlen és kezeletlen maradhat. 

Jellemző továbbá a korai szakban a rosszabb graft túlélés és funkció. 

Magasabb a non-viable graftok aránya. Ebben a csoportban a legmagasabb a 

szupportív haemodialysis igénye. Későbbiekben a működő graftok funkciója nem 

mutat szignifikáns különbséget a normál csoporthoz képest [212, 213]. 

 

Tubulointerstitialis nephritis 

A kevés esetszám ellenére is egyértelmű, hogy a tubulointerstitialis 

csoport prognosztikailag a legkedvezőtlenebb. Magasabb a Se creatininjük, 

nagyobb az akut rejekciók aránya és itt a legmagasabb a graftvesztés mértéke. E 

csoport legfontosabb jellemzője a rossz korai és késői graft funkció. Emiatt 

szignifikánsan korábban alakul ki a CAN, ami ellen gyakorlatilag tehetetlenek 

vagyunk. Therapiás törekvéseink ellenére nem tudtunk érdemi változást elérni. 

Prognosztikailag a legelőnytelenebb csoportnak tartjuk [214, 215]. Ha a műtét 

előtt rendelkezésünkre állna a szövettani lelet, akkor e csoportba tartozó veséket 

beültetését el lehetne kerülni. 

 

Glomerulonephritises csoport 

Az elváltozás minden esetben IgA nephropathia volt, donor 

anamnézisében pedig alkoholizmus szerepelt. Donáció előtt mért vesefunkciójuk 

normál tartományban mozgott. A normál csoporttól lényeges eltérést csak a 

magasabb átlag életkoruk mutatott. Funkciójuk mind rövid, mind hosszú távon 

megközelítette a normál szövettani csoport eredményeit. A későbbi re-biopsziák 

eredménye meglepetést okozott, mivel a hozott szövettani elváltozás teljes 

mértékben szanálódott [214, 216]. Érdekes aspektusa az IgA 
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glomerulonephritisnek, hogy hosszú távon idült veseelégtelenséget okoz, majd 

transzplantációt követően a beültetett graftban is megjelenhet [217], ugyanakkor 

az átültetett graftban levő IgA nephropathia az immunszuppresszió hatására 

megszűnik. Elgondolkodtató. A transzplantáció kimenetelét hátrányosan nem 

befolyásolta, így további vizsgálatokat nem végeztünk ebbe az irányba. 

 

 

5.4. Következtetések 

 

Az 502 vese, vagy kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetésben részesült 

beteg hosszú távú utánkövetéses vizsgálata alapján megállapítható, hogy a „null-

biopszia” lelete befolyásolja mind a korai postoperativ szak, mind a későbbi 

időszak megítélését. Segítséget nyújt a műtét után kialakult anuria klinikai 

megítélésére, befolyásolja therapiás döntésünket egy súlyos, heveny kilökődési 

reakció esetén, illetve a chronicus allograft nephropathia kialakulásakor 

prognosztikai értékű lehet. 

 

 A beültetésre került graftok 4,2%-át kitevő TIN csoportba tartozókat az 

eredmények ismeretében érdemes lett volna mellőzni. Még a kimenetel 

birtokában, retrospektíve elemezve a fellelhető adatokat sem tudtunk olyan 

paramétert találni, ami alapján ez még a donáció előtt kiszűrhető lett volna. A 

Grade III AS graftok kedvezőtlen kimenetelét szintén nem láthattuk előre, mivel a 

vesében talált érelváltozások nem álltak arányban a nagy erek elmeszesedésével. 

 

 Vitathatatlan tény, hogy mindkét csoport donorjai 50 év felettiek voltak, 

illetve az esetek többségében a marginális donorok közé sorolhatók. A marginális 

graftok egyik legfőbb jellegzetessége, hogy esetükben különösen nagy hangsúlyt 

kap az ischaemia/reperfusio okozta károsodás, a hideg ischaemia hossza, illetve a 

perioperativ történések közül a recipiens haemodynamicai stabilitása. Ennek 

fényében a hazai transzplantációs program néhány alapelvét újra kellene gondolni. 

Marginális donorok esetében be lehetne vezetni, hogy a donáció során vegyünk 
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szövettani mintát, ne legyen HLA meghatározás, hanem a régióban élő vércsoport 

kompatibilis recipiensek közül negatív keresztpróba alapján két, jó állapotú beteg 

kapja meg a veséket. A szövettan alapján a NVG döntő hányada kiszűrhető lenne. 

Az ischaemiás idő 12 órán belül lenne, ami csökkenthetné az ischaemia/reperfusio 

okozta károsodást. A marginális donorok fel nem használása a transzplantációban 

nem járható út a növekvő igények miatt. Ha lenne lehetőségünk a donor kínálat 

növelésére, akkor a marginális donor elfogadhatósági kritériumain nyilván lehetne 

szigorítani. Jelenleg hazánkban nincs definiálva a marginális donor fogalma, 

illetve más-más kritériumok alapján definiálják országonként vagy klinikai 

vizsgálatonként. A transzplantációt felügyelő Monitoring Testület jelenleg 

szorgalmazza ennek meghatározását, illetve az allokáció újra gondolását.  

 

A „null-biopszia" klinikai értékét a következőkben látom:  

1. Segít megítélni a primeren nem funkcionáló graftokat.  

2. Befolyásolja a súlyos kilökődési reakció kezelési stratégiáját.  

3. Jósló értéke van a rövid és a hosszú távú eredmények tekintetében egyaránt.  

4. Segíti a pathológust a re-biopsziák értékelésében.  

5. A chronicus allograft nephropathia eredményes kezelését meghatározza.  

6. Marginális donor esetében perdöntő lehetne a donáció során vett szövettani 

minta eredménye. 
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6. NON HEART BEATING DONÁCIÓ 

 

A jelenlegi donációs aktivitás tulajdonképpen csak arra elég, hogy a 

várólistán levő betegek száma csaknem változatlan maradjon évről évre. Ha nem 

találunk lehetőséget a donorpool növelésére, akkor a vesék iránti szükséglet és 

kínálat közötti különbség tovább fog növekedni (17. ábra). Ennek velejárója lesz a 

várakozási idő hosszabbodása. Ezek együttesen azt eredményezhetik, hogy a 

recipiensek a hosszabb várakozási idő miatt kevésbé ideális állapotban kerülnek 

műtétre, ami hosszú távon az eredmények romlásához is vezethet. 

Nemzetgazdasági oldalról megközelítve szintén negatív eredményt kapunk, mert a 

művesekezelések éves költsége hosszú távon magasabb, mint a veseátültetésé [6]. 
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17. ábra: Hazai transzplantációs adatok változása 
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A vesebetegek száma és átlagéletkora Magyarországon is emelkedő 

tendenciát mutat. A rendelkezésre álló agyhalottak száma az utóbbi években 

lényegesen nem növekedett. A közel jövőben pedig inkább ennek csökkenésével 

kell számolnunk, mert például egyre biztonságosabb a közlekedés, javul a stroke 

prevenció, változik a koponya sérültek ellátása.  

 

A beültetésre alkalmas vesét elméletileg adhat: 

• Élő donor 

• Cadaver donor 

o Heart beating donor (HBD) 

o Non heart beating donor NHBD) 

• Másik faj egyede (Xenotransplantáció) 

 

A xenotranszplantáció ideális lenne, mert a szervek iránti szükséglet 

belátható időn belül kielégíthető lehetne. Gyakorlati oldalról tekintve azonban 

több okból sem valósítható meg, túl az immunológiai problémán az állatvédők 

tiltakozása, az egyén elzárkózása, illetve nem utolsó sorban az állatokat 

megbetegítő vírusok emberbe történő átvitelének veszélye miatt [218]. 

Az élő donoros veseátültetés lehetősége adott. Hazánkban a 4 

transzplantációs központ közül 2007.-ben csak Debrecenben nem végeztek ilyen 

műtétet. Szegeden és Pécsen is a korszerű elveknek megfelelően kézzel asszisztált 

laparoscopos úton történik a donor vesék eltávolítása. Ezt a módszert 2000.-ben 

először a mi munkacsoportunk alkalmazta hazánkban. A várólistára kerülő 

betegek mindig kapnak tájékoztatást erről a lehetőségről. Mindezek ellenére a 

cadaver vesék számához képest szinte elenyésző arányban történik ilyen műtét. 

Hazánkban az élődonoros szervátültetés nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket és ez nem a nephrológusok és a transzplantációt végzők számlájára 

írható. Jelentősebb mértékű térhódításához a betegek, illetve a társadalom 

szemléletmódjának megváltozására van szükség.   
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A megtartott keringésű agyhalottak effektívebb bevonásának lehetőségei 

nem képezik dolgozatom témáját, így erre nem térek ki. 

 

A cadaver donorok felhasználásának van egy speciális lehetősége, ez a 

nem dobogó szívű vagy non heart beating donor. Itt olyan elhunytakról van szó, 

akiknél a visszafordíthatatlan keringés összeomlás megelőzi az agyhalál 

megállapítását vagy nem sokkal követi azt. Hazánkban ez egy jelenleg 

kihasználatlan lehetőség, melynek révén jelentős mértékben lehetne növelni az 

átültetésre alkalmas vesék számát. 

 

Az előző két fejezetben ismertettem, hogy milyen fontos a jó minőségű 

szerv a hosszú távú eredmények érdekében. Ez nincs ellentmondásban a NHBD 

felhasználásával, mert itt lényegesen fiatalabb populációról van szó, mint a HBD 

esetében. Ezen donorok jellegzetes sajátsága a gyakori tubularis károsodás 

kialakulása. Visszautalok az előző fejezetre, ahol láthattuk, hogy az ATN graftok 

ugyan rövidtávon kevésbé jó funkcióval rendelkeznek, de a hosszú távú 

eredmények tekintetében nem szenvednek hátrányt a normál graftokhoz képest. A 

36,1 éves átlagéletkoruk már önmagában is jó lehetőséget teremtett a 

regenerációra.  

 

 

6.1. Módszer 

 

A NHBD csoportosításánál figyelembe veszik a keringés megállás 

helyszínét és annak körülményeit. Ez alapján a meleg ischaemia okozta 

károsodást kontrolláltnak vagy nem kontrolláltnak tekintjük. Ez a kategórizálás 

határozza meg, hogy a transplant team elfogadja-e szervdonációra, vagy csak 

szövetdonornak nyilvánítják (2. táblázat). 
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 Körülmény Helyszín Transzplant team Meleg ischaemia 

I. Megérkezéskor halott Kórházon kívül Szövetdonor Nem kontrollált 

II. Sikertelen újraélesztés Sürgősségi osztály Szövetdonor Nem kontrollált 

III. Fenyegető keringés leállás 

(lélegeztetés megállításakor) 

Intenzív osztály Szervdonor Kontrollált 

IV. Agyhalál megállapításakor 

vagy utána keringés megállás 

Intenzív osztály Szervdonor Kontrollált 

V. Sikertelen újraélesztés, nem 

várt keringés megállás után 

Intenzív osztály Mérlegelendő Kontrollált 

 

2. táblázat: Non heart beating donorok maasthrichti felosztása [219] 

 

Amennyiben a szervdonáció mellett döntenek, a perfusiot haladéktalanul 

meg kell kezdeni a további károsodások elkerülése érdekében. Ennek leggyorsabb 

módja, hogy még az intenzív osztályon az a. femoralison keresztül felvezetnek 

egy dupla ballonos, 3 lumenű katétert (18. ábra). Felvezetést követően a distalis 

ballont felfújják és ezzel egyidejűleg az aorta bifurcatioban pozícionálják. A 

proximális ballon felfújásával pedig kirekesztik az aorta hasi szakaszának azon 

részét, ahol a veseerek eredhetnek. A perfusio megkezdésével lezárul a meleg 

ischaemiás idő. A v. femoralis communison át felvezetett Foley katéter révén el 

lehet vezetni a vért és a vesén átáramló tartósító folyadékot. Folyamatos perfusio 

mellett kell a donort a műtőbe szállítani, ahol elvégezhető a donációs műtét [220]. 
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18. ábra: Dupla ballonos, 3 lumenű katéter és annak használata 

 

 

 

6.2. Esetismertetés 

  

1995. június 25.-én egyetemünk Ideggyógyászati Klinikájáról jelentettek 

egy 49 éves férfi donort, aki koponyasérülés miatt szenvedett irreverzibilis 

agykárosodást. Vesefunkciós értékei normál tartományban mozogtak. A 

szervadományozásnak sem jogi, sem orvosi akadálya nem mutatkozott. Az 

agyhalál megállapítását követően klinikánkra került áthelyezésre. A donáció 

megkezdése előtt azonban a donor keringése összeomlott. Sikertelen újraélesztési 

kísérlet mellett az a. femoralis communis sebészi kipreparálása révén egy dupla 

ballonos, 3 lumenű intraluminalis katétert vezettünk fel az aortába. Megfelelő 

pozicionálás után histidin-triptofán-ketoglutarát oldattal in situ perfusiot kezdtünk.  
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Beszállítottuk a donort a műtőbe, ahol a perfusio folytatása mellett standard 

módon történt meg a donációs műtét. 5000 ml oldattal való átmosást követően 

távolítottuk el mindkét vesét. A folyamat során 16 perces meleg ischaemiás időt 

regisztráltunk. 

 

A donációt követően megtörtént a tipizálás, illetve elkészült a végső 

szelekciós lista. Az egyik vese, június 26.-án klinikánkon került beültetésre. A 

recipiens egy 54 éves férfi, aki 1992. decembere óta részesült művesekezelésben 

chronicus glomerulonephritis miatt. Kórelőzményében vesebetegségén kívül 

hepatitis C pozitivitás szerepelt. Immunológiai szempontból a donor és a recipiens 

között csak egy HLA eltérés volt a DR pozícióban. Mindketten CMV pozitívak 

voltak. 

Műtét során az a. renalist end to side az a. iliaca communishoz, a v. 

renalist end to side a v. iliaca externához szájaztattuk. Az uretert Gregoire szerinti 

antireflux technikával varrtuk a hólyagba. Hideg ischaemiás idő 18 óra 34 perc, 

handling time pedig 56 perc volt, intraoperative nem kapott transfusiot.  

 

A „null-biopszia” szövettani lelete: tubulusokban több gócban kifejezett 

hámsejt vacoulisatio, de a tubulusok felében megtartott morphológia, 

tubulointerstitiumban heges kiszélesedés, minimális lobsejtes beszűrődés, erekben 

kóros eltérés nem látható. A kórszövettani lelet megfelelt a donor eredetének, 

illetve a lelet alapján optimizmussal tekintettünk a postoperativ szak felé.  

 

A vese működése a műtét után 4 órával fokozatosan indult meg. Diuresise 

ezt követően stabilizálódott. A szokásostól eltérően serum creatinin szintje csak 

lassan csökkent. A 14. napon történő haza engedésekor még 275 µmol/l volt. A 

vesefunkció ilyen irányú alakulása teljesen egyezik az ATN graftoknál 

tapasztaltakkal (19. ábra).  
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19. ábra: A diuresis és a vesefunkció alakulása az első 2 héten 

 

Az akkori ajánlásoknak megfelelően ATG indukciós kezelést kezdtünk, 

melyet az 5. postoperativ napig folytattunk [219]. Ezzel egyidőben 

methylprednisolont és azathioprint kapott. A 4. naptól 4 mg/tkg/nap, majd az 5. 

naptól 8mg/tkg/nap cyclosporint adtunk szájon át. Ennek adagját a későbbiekben 

rendszeresen ellenőrzött vérszint alapján korrigáltuk. Postoperativ szak 

eseménytelenül zajlott. A 14. postoperativ napon stabil vesefunkciók mellett, jól 

általános állapotban otthonába távozott. 

Néhány nap múlva lázas állapot és lecsökkent vizelet mennyiség miatt 

került ismételten felvételre. Panaszok hátterében ureter kompressziót okozó 

lymphokele igazolódott. Per cutan drainage és antibiotikum mellett panaszai 

megszűntek, illetve a perirenalis folyadékgyülem szanálódott. Hazamenetelkor 

serum creatinin szintje már 124 µmol/l volt.  

 

1996. márciusában került ismételten felvételre láz, gyengeség és 

emelkedett májfunkciós értékek miatt. A serológiai vizsgálatok a Hepatitis C vírus 

fellángolását bizonyították. Az azathioprin elhagyása és napi 20mg 

methylprednisolon kezelés hatására májfunkciós értékei lassú javulást mutattak. 



 58

Ugyanakkor a steroid hatására tartós és magas dózisú (60E/nap) inzulinkezelésre 

szorult. Átmeneti láztalan állapot után ismételten lázas lett, melynek hátterében 

mycoticus tüdőgyulladást találtunk. Célzott kezelés mellett láza megszűnt, 

mellkas rtg javulást mutatott. A steroid adagjának fokozatos csökkentése mellett 

inzulin igénye is csökkent, majd teljesen megszűnt. A későbbiekben egyáltalán 

nem szorult antidiabeticus kezelésre. 57 napos kórházi ápolást követően 

hazamenetelkor 88 µmol/l volt a creatinin szintje.  

1997. áprilisában csökkenő napi vizeletmennyiség, gyengeség és 

hőemelkedés miatt történt ismételt felvétel. A szövettani vizsgálat megerősítette a 

kilökődési reakció klinikai jeleit. 3 napon át parenteralisan adott napi 500 mg 

methylprednisolon hatására állapota rendeződött. Serum creatinin szintje 82 

µmol/l-re csökkent vissza. 

2007. nyarán lassú romlást észleltünk vesefunkciójában, ezért ultrahang 

vezérelt szövettani mintavételt végeztünk. A szövettani lelelt chronicus allograft 

nephropathiát igazolt, ezért sirolimusra cseréltük a cyclosporint. Jelenleg 

vesefunkciója stabil, 217 µmol/l körül ingadozik. 

A másik vese Szegeden került beültetésre. A recipiens 2 évvel a műtét után 

a helyi italboltból történő távozáskor agyvérzést kapott. Jól működő vese mellett 

halálozott el. 

 

Ennek a két betegnek a története a hazai transzplantációs történelem egyik 

mérföldköve, mert az ő donoruk volt az első non heart beating donor 

Magyarországon. 

 

1998. decemberében hasonló körülmények között operáltunk egy újabb 

NHBD-t. Az általunk beültetett és működő vesét több mint 2 hónappal a műtét 

után Grade III/B acut rejectio miatt veszítettük el. Sajnálatos módon a másik vese 

nem került beültetésre, mert a többi központ a donor eredete miatt elzárkózott… 

 

Az agyhalál és halál megállapításra vonatkozó törvényi rendelkezések 

megváltozása következtében további ilyen donáció nem történt [221]. 
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6.3. Megbeszélés 

 

Európai viszonylatban nálunk aktívabb országokban sem mondanak le 

felhasználásukról, még jól működő élő donoros program mellett sem (20. ábra). 

Európán kívül hivatalosan NHBD-t felhasználó országok, ahol ismertek az 

esetszámok: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Guatemala, Hong-Kong, 

Izrael, Japán, Kanada és Malaysia. Ezek közül a legjelentősebb esetszámmal az 

USA és Japán rendelkezik. Előbbinél 1996. és 2006. között, emelkedő 

tendenciával 71-647, míg utóbbinál 2001. és 2006. között 59-102 donációt 

végeztek évente [222].  
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20. ábra: Hazai donációs adatok összevetése néhány európai országgal 

 

Bevezetésére eltérő időpontokban került sor, ennek megfelelően széles 

skálán mozog az elvégzett műtétek száma is. A dobogó szívű donorokhoz képest 

arányuk igen jelentős hányadot is képviselhet. Tekintettel arra az el nem 

hanyagolható tényre, hogy a NHBD átlagéletkora alacsonyabb, így a keringés 

megállás ellenére is, a vesén kívül már más szervek felhasználása is történik (3. 

táblázat) [222]. 
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 HBD LD NHBD HBD/NHBD Mióta Eddigi esetszám Vese Máj Tüdő Pancreas 

Ausztria 202 59 3 1 % 1994. 26 +    

Belgium 273 60 28 11% 1994. 73 + +   

Csehország 193 33 2 1% 1972. 12* +    

Franciaország 1441 282 1 <1 % 2006. 1 +    

Hollandia 200 277 90 45% 1981. 674 + + + + 

Horvátország 60 24 0 <1 % 2004. 2 +    

Lettország 43 0 12 28 % 1992. 86 +    

Olaszország 1239 223 0 <1 % 2005. 1 + +   

Spanyolország 1509 120 76 5 % 1994. 582 + + +  

Svájc 80 125 0 <1 % 2002. 19 +    

UK 633 683 146 19 % 1989. 928 + + + + 

* 2001. óta 

3. táblázat: 2006. évi donációs adatok Európa néhány országában, ahol van non heart beating donor program 
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Hollandia 

A NHBD hazája. 1994. és 2006. között a HBD donorok száma jelentősen 

csökkent, amit a NHBD program beindítása jelentős mértékben tudott 

kompenzálni. Tették mindezt egy nálunk aktívabb élő donoros program mellett 

(21. ábra) [222]. 
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21. ábra: Donációs aktivitás megoszlása Hollandiában 

 

Spanyolország 

Annak ellenére, hogy Spanyolországban rendkívül jól szervezett a 

koordinátori hálózat és donációs aktivitásuk irigylésre méltó (2006.-ban 33,8 

pmp), évente 20%-kal nő a várólistán levő betegek száma. Szintén figyelemre 

méltó adat, hogy évente 6,3%-os halálozási aránnyal szembesülnek a vesére váró 

betegek körében. A cadaver donáció örökös első helyezettje sem engedheti meg 

magának, hogy ne éljen a lehetőséggel. Aktivitásuk ezen a területen is növekszik. 

A máj felhasználása már 10, a tüdőé pedig 5 éves múltra tekint vissza (22. ábra)  

[224, 225]. Felvetik, hogy a maasthrichti beosztás szerinti I. és II. típusú 

donorokat is be kellene vonni a jövőben [226, 227].  
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22. ábra: Non heart beating donációs aktivitás, illetve a multiorgan donáció 

változása Spanyolországban 

 

 

Amerikai Egyesült Államok 

Soha, sehol nem fog annyi donorszerv rendelkezésre állni, ami az 

igényeket ki tudná elégíteni. Ennek legjobban dokumentált példáját az Amerikai 

Egyesült Államokban láthatjuk [7]. A nagyszámú cadaver donor mellett az élő 

donoros átültetések aránya is igen jelentős. Ennek ellenére nem mondanak le a 

non heart beating donorokról sem. Mindezek dacára a várólistán levő betegek 

száma évről-évre emelkedik, illetve nem elhanyagolható a várakozás ideje alatt 

meghalt betegek (Death on Waiting List - DWL) száma sem (23. ábra). 
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23. ábra: USA transzplantációs adatok 

 

Az egészségügyi kiadások növekedését a társadalom elöregedése tovább 

fokozza. Az idült veseelégtelenségben szenvedő betegek között az 50 év felettiek 

száma rohamosan növekszik. A várólista korfájának változását grafikon mutatja 

(24. ábra). Az 50, illetve 65 év felettiek száma emelkedik a legmeredekebben [7]. 
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24. ábra: Várólistán levő betegek korfájának évenkénti változása (USA) 
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Régóta ismert tapasztalati tény, hogy akár a donáció előtti, akár a beültetés 

után kialakult jelentős haemodynamicai instabilitás késői graft funkciót, illetve az 

esetek egy részében nem működő graftot eredményez. Snoejis és munkatársai 177 

NHBD eredményeit elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy ezen 

donorokból származó vesék átültetése során nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 

recipiens haemodynamicai vezetésére. Optimális viszonyok biztosítása mellett 

jobb eredményeket lehet elérni [228]. 

Newcastle-i szerzők az első 100 NHBD-ból származó veseátültetés 6 éves 

utánkövetési eredményeit vetették össze a hasonló időszakban végzett HBD-ok 

veséinek eredményével. Annak ellenére, hogy a 3. hónapban mért GFR eredmény 

a NHBD esetén szignifikánsabb rosszabb volt, a követési periódus végén már nem 

találtak különbséget a két csoport eredményei között [229]. Ugyanezen 

munkacsoport kettős átültetést javasol abban az esetben, ha nem kontrollált 

NHBD-ról van szó, amikor nagy valószínűséggel alakulna ki elsődlegesen nem 

működő vese. 11 kettős átültetésen átesett recipiens eredményeit hasonlították 

össze 81 szóló NHBD veseátültetés eredményeivel. Mind rövid, mind hosszú 

távon jobb GFR eredményeket találtak a két vesét kapott recipiensek esetében 

[230]. Arra a kérdésre is keresték a választ, hogy a therápia visszavonását követő 

agonalis szak hossza mennyire befolyásolta a NHBD-ból származó 

transzplantátumok eredményeit. Ennek során megállapították, hogy még 5 órán 

túli agonia esetén is alkalmas lehet a vese, de 7 órán túl már szignifikánsan 

rosszabbak az eredmények [231]. 

Maastrichti szerzők már 65 év feletti NHBD-okat is felhasználtak. 

Véleményük szerint ezek a szervek is alkalmasak lehetnek, de gondosabb 

szelekciót igényelnek. Az eredmények javíthatók, ha mindkét vese egy 

recipiensbe kerül beültetésre [232]. Bhatti és mtsai szintén ezt a megoldást 

ajánlják suboptimális donorok esetében [233].  

Ausztrál tanulmányban összehasonlították 326 HBD és 340 NHBD 

eredményeit. A két csoport között sem a demográfiai adatok, sem az 

immunszuppresszió tekintetében nem találtak különbséget. A donor eredetéből 

fakadó különbség ellenére az 1 éves GFR adatokban már nem volt eltérés a két 

csoport között [234]. 



 65

Teraoka és mtsai multicentrikus tanulmányt végeztek, melynek során 

1995. áprilisa és 2003. decembere között 139 intézetben végzett 1279 NHBD 

eredményeit analizálták. Az 5 éves beteg és graft túlélés 90%, illetve 72% volt. 

112 beteg került vissza dialysis programba részben elsődlegesen nem funkcionáló 

graft, másrészt kilökődés és graft thrombosis miatt. Elégtelen graft működés 

rizikófaktoraként a következőket nevezték meg: női nem a donor esetén, donor 

kora kisebb, mint 15 vagy nagyobb, mint 60 év, nem koponya trauma volt a halál 

oka, a recipiens 60 év feletti vagy cukorbeteg. Ugyanakkor a donor utolsó ismert 

serum creatinin szintje nem bír meghatározó jelentőséggel. A donor eredetéből 

származó hátrányt a meleg és hideg ischaemiás idő csökkentésével próbálták 

ellensúlyozni. Előbbi maximum 30 perc, míg utóbbi mindig 12 óránál rövidebb 

volt. Immunszuppresszió tekintetében általában indukciós kezelést követően 

cyclosporin vagy tacrolimus került kombinációba a mycophenil mofetillel. 

Indukciós kezelés mellett minden esetben jobb graft funkciót találtak [235]. 

Wilson és mtsai hívták fel arra a figyelmet, hogy az eredmények 

javíthatók, ha IL-2 blokkoló alkalmazásával indukciós kezelést adunk, így a korai 

időszakban kevesebb calcineurin inhibitor adható, megelőzve ezzel egy korai 

nephrotoxicus hatást [236]. Az általuk végzett randomizált vizsgálat szerint a gépi 

perfusioval tartósított vesék esetén az IL-2 indukciós kezelés után a tacrolimus 

kezelést elegendő csak a serum creatinin szintjének csökkenése után elkezdeni az 

eredmények javítása céljából [237]. 

A korai rosszabb eredmények ellenére a hosszú távú eredmények akkor 

sem különböznek a HBD-ok eredményeitől, ha a donáció egy másik, távolabbi 

kórházban történt [238].  

Alonso és mtsai 100 NHBD 10 éves eredményeit elemezve azt 

tapasztalták, hogy a magasabb arányú késői indulás és az emissiokor még 

magasabb se creatinin szint, illetve a több nem funkcionáló graft ellenére, sem a 

rövid (3 hónap és 1 év), sem a hosszú távú (5 és 10 év) eredményekben nincs 

különbség a HBD-okhoz képest. A gyakoribb tubularis károsodás ellenére sem 

volt különbség a 3 hónapon, illetve 1 éven belüli akut kilökődési folyamatok 

gyakoriságában [239].  

A korai eredmények javításának egyik lehetőségét az extracorporalis 

membrán oxigenátor alkalmazása jelenti. Azon donoroknál, ahol a vesék 



 66

eltávolítása előtt használták, lényegesen ritkábban alakult ki DGF és NVG. Ennek 

következtében az 5 éves eredmények már jobbak voltak, mint a HBD esetén 

[240]. 

A vesetranszplantált betegek vezető halálozási oka a cardiovascularis 

megbetegedés. Ez nem meglepő, mivel az idült veseelégtelenségben szenvedőknél 

is hasonló a helyzet. A korábbiakban már említettük, hogy HBD esetén is milyen 

nagy jelentősége van a haemodynamicai stabilitásnak [228]. Newcastlei szerzők 

egy egyszerű cardiovasculris kockázati pontrendszer használatát javasolják. 

Vizsgálatukban azt találták, hogy a maximális 36 pontból 12 pontnál többet kapott 

betegek esetén nagyobb arányban fordul elő DGF és a NVG [241]. 

A hosszú távú eredményeket a DGF nem befolyásolja, de kialakulása 

esetén számolnunk kell a graft ruptura nagyobb veszélyével is [242].  

Leicesteri szerzők írtak rendkívül jó összefoglaló cikket a NHBD 

felhasználásáról, mely tulajdonképpen iránymutatónak is tekinthető azon 

centrumok számára, akik ilyen irányban szeretnék donációs repertoárjukat 

szélesíteni [220].  

Holland, belga és német szerzők együtt mutatnak rá, hogy az Eurotansplant 

területén 1994. óta az 55 évnél idősebb donorok aránya folyamatosan növekszik. 

A tőlük származó marginális vesék eredményei viszont már rosszabbak, mint a 

fiatalabb NHBD-ok veséi [243].  

Nishidiko és mtsai eltekintettek az a. femoralis kanülálásától. Felvállalva a 

hosszabb meleg ischaemiás időt és a nagyobb arányú DGF, egyből a műtőbe 

vitték a donort. Ennek ellenére a hosszú távú eredmények így sem maradtak el a 

várakozástól [244].  

Maastrichti felosztás alapján kontrollált és nem kontrollált donorok között 

átültetés szempontjából az a különbség, hogy előbbinél rövidebb a meleg 

ischaemiás idő. Ennek következtében a korai időszakban szignifikáns különbség 

mutatkozik a DGF és NVG tekintetében. Ugyan nem szignifkáns mértékben, de 

különbség van az 1, 3 és 5 éves graft túlélésben is [224].  

Spanyol szerzők egy multicentrikus tanulmányban 3365 olyan beteg 

eredményeit elemezték, akiknél DGF alakult ki, és arra a következtetésre jutottak, 

hogy kialakulása nincs összefüggésben a beteg és graft túléléssel [225].  
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Lacroix és mtsai a potenciális lehetőségek taglalásával mutattak rá arra, 

hogy milyen kihasználatlan tartalékokkal rendelkeznek a donáció területén, ennek 

hatására indult meg későbbiekben a NHBD program Kanadában is [245].  

A NHBD esetén a graftok minőségi javításának egyik lehetősége a 

streptokinase adásával végzett thrombolysis. Newcastlei szerzők végeztek kettős 

vak randomizált vizsgálatot, a streptokinase alkalmazásával szignifikáns 

különbséget kaptak a graft működés tekintetében [246].  Ugyanezen kutatócsoport 

elemezte a gépi perfusio során kapott szöveti károsodás biomarkereit (glutathione 

S-transferase, alanine aminopeptidase és fatty acid binding protein). A vese 

életképességének és a korai graft funkció megítélésére jó a módszer, de a hosszú 

távú eredmények tekintetében nem kaptak releváns információt [247].  

HBD és NHBD esetén összehasonlították a hideg tárolás és a folyamatos 

gépi perfusio eredményeit. Arra a következtetésre jutottak, hogy a gépi perfusio 

ugyan bonyolultabb és drágább, de hosszú távon megtérülő befektetés a NHBD 

esetén. Alkalmazása révén jobban megítélhető a graft működőképessége, illetve 

javíthatók a rövid távú eredmények, melyek egyébként a DGF magas aránya miatt 

lényegesen nagyobb gazdasági terhet is jelent [248]. Egy másik angol tanulmány 

szerint a folyamatos gépi perfusio révén az intrarenalis ellenállás csökkentése 

révén számíthatunk kedvezőbb korai eredményekre [249]. 

Michigani szerzők elemezték az U. S. Renal Data System adatbázisát 

1993. január és 2000. júniusa között. Ezen időszak alatt 97990 HBD, 708 NHBD 

és 34531 élődonoros veseátültetésben részesült beteg adatait elemezték. Sebészi 

és urológiai komplikációk, graft thrombosis és sepsis tekintetében nem találtak 

különbséget. Hosszú távon rosszabb graft működésre predisponáló tényezők: a 

donor idős kora, a recipiens korábbi átültetéseinek száma, a női recipiens, a halál 

oka és a korai időszakban kialakult DGF [250].  
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6.4. Hazai megvalósíthatóság 

 

A korábban ismertetett két példa is jól mutatja, hogy hazai körülmények 

között is lehet NHBD-ból sikeres veseátültetést végezni. Ennek a programnak a 

létjogosultságát szeretném alátámasztani a következőkben.  

A cadaver donációs aktivitásuk elmarad Európa vezető országaitól, 2006.-

ban az erős középmezőnybe tartoztunk (25. ábra) [222]. A 2007.-ben 

bekövetkezett donációs aktivitás csökkenés valószínűleg még rosszabb pozíciót 

eredményez, de dolgozat írásakor még nem állt rendelkezésre az összes európai 

adat [251].  
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25. ábra: Cadaver donációs aktivitás Európában (2006.) 

Magyarország pirossal jelölve 

 

Élő donoros aktivitásunk esetén már sokkal rosszabb a helyzet, mert ugyanezen 

24 európai ország közül csak a 18. helyen vagyunk (26. ábra) [222].  
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26. ábra: Élő donoros aktivitás Európában (2006.)  

Magyarország pirossal jelölve 

 

Amennyiben, az összesített adatokat nézzük, akkor ugyanezt a pozíciót foglaljuk 

el (27. ábra) [222].  
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27. ábra: Összesített donációs aktivitás Európában (2006.)  

Magyarország pirossal jelölve 
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A problémát az okozza, hogy a fenti aktivitási adatokkal nem lehet 

kielégíteni a szükségleteket (17. ábra). Sajnos hazai viszonylatban az 

egészségügyi struktúra jelenlegi átalakítása negatív hatást gyakorolt a 

donorjelentésekre [251]. Annak ellenére, hogy a 4 transzplantációs centrumból 

háromban végeznek élő donoros átültetést, még mindig messze elmaradt a 

várakozástól az önkéntes szervadományozások száma. 

Egy intenzív osztály donorjelentését alapvetően az intézmény vagy az 

osztály vezetése, illetve annak hozzáállása dönti el. Ennek megfelelően jelentős 

aktivitásbeli különbségek mutatkoznak országos viszonylatban (28. ábra) [251]. 

Meg kell jegyeznem, hogy nem biztos, hogy akkor dolgozik egy intenzív osztály 

jól, ha sok donort jelent. Valószínűleg korrektebb összehasonlítást tenne lehetővé, 

ha tudnánk, hogy hány lélegeztetett beteg halálozására jut egy donorjelentés. 

 
28. ábra: Hazai donorjelentések száma 1989-2006. között 

 

Azok az osztályok, akik eddig is jelentettek donort, azok valószínűleg egy 

NHBD programtól sem zárkóznának el. Az agyhalál tényét „vitató” állásponttal 

rendelkező osztályok esetén elképzelhető, hogy ebben a programban már szerepet 

vállalnának. Néhány éve abban a szerencsés helyzetben van a hazai 
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transzplantációs közösség, hogy működik egy országos koordinációs hálózat. 

Jelenleg az Országos Vérellátó Szolgálat fennhatósága alatt, mint 

Szervkoordinációs Iroda segíti a munkánkat. A NHBD program 

megszervezésében jelentős mértékben lehetne hagyatkozni kapcsolatrendszerükre. 

Beruházás tekintetében a program elindítása nem igényelne jelentős 

költségeket. Egy speciális katétert és perfusios oldatot kellene elhelyezni az 

intenzív osztályokon. A nagyobb kórházakban szinte mindenhol van érsebész, de 

általános sebész számára sem jelenthet akadályt, hogy a transzplantációs csapat 

megérkezéséig a kipreparált combi ereken keresztül felvezesse a katétert és 

megkezdje a perfusiot.  

 

 

6.5. Következtetések 

 

 A kis esetszám ellenére saját tapasztalataink hűen tükrözik a nemzetközi 

eredményeket. A non heart beating donorok számának nagysága hazai 

körülmények között csak találgatható. A benne rejlő potenciális lehetőségek 

kihasználása révén viszont szignifikáns mértékben növelni lehetne az átültetésre 

alkalmas szervek számát. Tekintettel arra, hogy általában fiatalabb donorokról van 

szó, a korai időszakban tapasztalható rosszabb eredmények ellenére hosszú távon 

nem maradnak el a HBD eredményei mögött. A napjainkban nem elhanyagolható 

számú marginális donorokhoz viszonyítva a NHBD hosszú távú eredményei 

szignifikánsan jobbak. 

   

A szervátültetéssel szemben támasztott növekvő igények hatására egy 

nemzeti transzplantációs program nem teheti meg, hogy a nem dobogó szívű 

donorok alkalmazásáról lemondjon.  
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7. KÍSÉRLETES LEHETŐSÉG AZ ÁTÜLTETHETŐ VESÉK 

MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA 
 

 

Szervátültetés során az ischaemia/reperfusio okozta károsodás és ennek 

kivédése, kezelési lehetőségei kiemelt klinikai jelentőséggel bírnak. Ennek 

következtében kialakuló károsodások mind a korai, mind a késői működést 

alapvetően meghatározzák. Ebből következik, hogy az apoptosis ismerete és 

annak befolyásolása kedvező hatással lehet a graftok sorsára. Az előző fejezetben 

bemutattam a donorpool növelésének potenciális klinikai lehetőséget. A non heart 

beating donáció ellenzői a kiszámíthatatlan ischaemiás károsodás következtében 

magasabb arányban előforduló késői működést és az életképtelen graftok nagyobb 

számát hangsúlyozzák ellenérvként. Ha az ischaemia/reperfusio okozta károsodást 

szignifikáns mértékben tudnánk csökkenteni, akkor a potenciális szervdonorok 

számát jelentős mértékben lehetne növelni.  

Mivel az apoptosis kialakulását szerettem volna megelőzni, ezért egy anti-

apoptoticus hatású fehérje kísérletes vizsgálatát tűztem ki célul. Ezt a hatást a 

pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) vizsgálata révén 

terveztem igazolni. 

 

 

7.1. Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 

 

Először 1989.-ben izolálták birka hypothalamusból a hypophysisben 

kifejtett adenilát-cikláz aktiváló hatása alapján [252, 253]. Két, biológiailag aktív 

formája ismert, a 38 aminosavból álló PACAP1-38, amely a szervezetben 

található teljes mennyiségének mintegy 90%-a, valamint a 27 aminosavból álló 

PACAP1-27 [254]. A PACAP tagja a szekretin/glukagon/vazoaktív intestinalis 

polipeptid (VIP) családnak. Szerkezete 67%-ban megegyezik a VIP 

struktúrájával, de adenilát-cikláz aktiváló hatása több ezerszer nagyobb [253].  

A peptid szekvenciája megegyezik az összes emlősállatban és az emberben 

[255]. A 38 aminosavból álló primer molekula megtalálható az alacsonyabb rendű 

gerinces és előgerinchúros állatokban is, struktúrája csak 1-4 aminosavban tér el 
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az emberben található PACAP-tól. Ez bizonyítékul szolgál arra, hogy a 

filogenetikai fejlődés során szinte változatlanul konzerválódott molekula alapvető 

élettani hatásokkal rendelkezik. 

A PACAP hatását specifikus receptorok közvetítik. A receptorok hét 

transzmembrán kart és egy intracellulárisan G-proteint kötő domént tartalmaznak 

[256, 257]. Nyolc altípussal rendelkező PAC1 receptor két-három nagyságrenddel 

nagyobb affinitást mutat a PACAP-hoz, mint a VIP-hez, ugyanakkor a VPAC1 és 

VPAC2 receptorok a PACAP-ot és a VIP-t egyforma erősséggel kötik meg. A 

PAC1 a G-proteinen keresztül GTP-dependens adenilát-ciklázt aktivál, ezen 

keresztül emeli az intracellularis cAMP-szintet, ami többek között a protein kináz 

A (PKA) aktiválása révén képes beindítani többek között a mitogén aktiválta 

protein kináz (MAPK) útvonalat is [258, 259, 260, 261].  

A PACAP különböző biológiai funkciókkal rendelkezik a központi 

idegrendszerben és számos más perifériás szervben is. Különféle hatásait írták le a 

cardiovascularis, légző- és immunrendszerben, a gastrointestinalis traktusban és 

az endokrin szervekben [262, 263, 264, 265, 266]. 

A PACAP előfordul az urogenitalis tractusban is, és hatást gyakorol a 

simaizom kontrakcióra, a gyulladásra és az érző beidegzésre egyaránt [267, 268]. 

Mindezek ellenére relatíve keveset tudunk a PACAP vesében történő eloszlásáról 

és ott betöltött funkciójáról. A korai tanulmányok még nem találtak PACAP 

kötést a vesében [269], de a későbbi kutatások bebizonyították a PACAP 

kapcsolódását és leírták a specifikus PAC1, VPAC1 és VPAC2 receptorok 

jelenlétét is a veseszövetben [270, 271, 272, 273, 274, 275]. Kimutatták, hogy a 

PACAP stimulálja a renin secretiot a PAC1 receptor aktiválása útján [276], illetve 

növeli a vese vérátáramlását [277, 278]. 

A PACAP antiapoptoticus, anti-inflammatoricus, védi az idegszövetet a 

toxicus károsodással szemben, illetve állatkísérletekben segíti a túlélést a 

neurodegenerativ betegségekben, traumás és ischaemiás állapotokban egyaránt 

[264, 265, 279, 280, 281]. A PACAP anti-inflammatoricus hatását számos 

tanulmány bizonyította gyulladásos betegségek in vivo modelljeiben [282, 283, 

284]. Jóllehet, hogy a PACAP neuroprotectiv hatását tanulmányozták legtöbbet, 

de rendelkezik általános cytoprotectiv hatással is, mert a PACAP védő hatást 

gyakorol a perifériás szövetekben is [279]. Kimutatták protektív hatását az 
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oxidativ stress indukálta apoptosissal szemben a myocardium és endothelialis 

sejtekben [285, 286, 287]. Ugyanilyen hatását bizonyították a TGF-1β indukálta 

hypophysis adenoma sejtek apoptosisában [288]. Csökkentette a PACAP az 

apoptotikus sejthalált a petefészek follicularis sejtjeiben [289], és a daganatos 

prostata sejtekben is [290].  A PACAP az immunsejteket is megvédi az 

apoptosissal szemben: a CD4+ és CD8+ lymphocyták spontán és glucocorticoid 

indukálta apoptosisát [291], illetve a T lymphocyták apoptosisát gátolja a FasL 

expresszió csökkentése révén [292]. Ezek a megfigyelések is alátámasztják, hogy 

a PACAP egyaránt elősegíti a túlélést az idegi és nem idegi szövetekben, 

ugyanakkor ez a hatása szövet- és sejtspecifikus lehet, mert bizonyos 

sejtvonalakon nem fejt ki védőhatást [293]. 

 Az ideg- és a vesesejtek különböző természetük ellenére hasonló 

mechanizmusokkal válaszolnak az ischaemiára. Az apoptoticus és 

inflammatoricus utak mindkét szövet sérülésében igen fontos szerepet játszanak 

[294]. Neuroprotectiv hatását idegszövet ischaemiában már számos modellben 

bizonyították, például globális és focalis agyi ischaemia patkányban és egérben, 

illetve retina esetében is [295, 296, 297, 298]. Egy korábbi tanulmányban 

bizonyították, hogy a gyulladásos sejtes infiltráció csökkentése révén a PACAP 

védi a vesét az ischaemiás károsodással szemben [299]. A legújabb kutatások azt 

mutatják, hogy a cytokin termelés csökkentése és az apoptoticus jelátviteli utak 

gátlása révén védő hatása van a myelomás vesekárosodásban is [300, 301, 302]. 

Mindkét tanulmányban, folyamatos infúzióban adták a PACAP-ot. Ezt a hatását 

már humán vizsgálatban is igazolták [303]. Kísérleti munkám, hogy a PACAP 

egyszeri adása mellett vizsgáltam a különböző ischaemiás idők hatására 

bekövetkező vesekárosodás szövettani mértékét és a túlélést patkánymodellben. 

 

 

7.2. Anyag és módszer 

 

A kísérletekhez 300-350gramm súlyú hím Wistar patkányokat használtam. 

Az állatok elhelyezése, gondozása és felhasználása a Pécsi Tudományegyetem 

ellenőrzött protokollja (No: BA02/2000-31/2001) szerint, az intézeti ajánlások 

figyelembevételével történt.  
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Pentobarbital (35mg/tkg) anaesthesia után a jobb oldali clavicula felett 

vezetett metszésből felkerestem a v. jugularist (29. ábra). Kettős vak randomizáció 

alapján minden állat intravénásan Na-Heparint (100 IU/tkg), illetve PACAP38-at 

(100 µg feloldva 100 µl fiziológiás sóoldatban) vagy ezzel ekvivalens mennyiségű 

fiziológiás sóoldatot kapott (30. ábra). A műtétet teljes median laparotomiával 

folytattam. A mesenterium gyök mobilizálását követően izoláltam mindkét vesét 

(31-32. ábra), meggyőződtem kb. azonos nagyságukról, illetve azonosítottam az 

ellátó ereket (33. ábra). Mindkét oldali vesét kirekesztettem 15, 30, 45, 60 vagy 75 

percre (34. ábra). Kontroll állatoknál csak 1 másodpercre fogtam le a veseereket. 

Minden csoportban 10-10 állatot operáltam, melynek fele kapott PACAP kezelést, 

másik fele nem. 16 nap után a túlélő állatokat termináltam, illetve a veséket 

szövettani feldolgozás céljából eltávolítottam és 4%-os paraformaldehid oldatban 

fixáltam. Az idő előtt elpusztult állatok veséi is eltávolításra kerültek. 10 µm 

vastagságú sorozat metszetek készültek Haematoxilin-eosin festéssel. A metszetek 

elemzése digitális Nikon FXA photomicroscoppal, illetve a képek rögzítése 

digitális kamerával (Spot RT color camera) történt. A szövettani metszetekben a 

tubularis károsodás mértéke a Banff szerinti beosztás alapján került értékelésre 

[27]. 

 

 

 
 
 

29-30. ábra: Jobb oldali v. jugularis és annak punkciója patkányban 
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31-32. ábra: Bal és jobb oldali vese izolálása patkányban 

 

 
 

33-34. ábra: Veseerek kipreparálása és kirekesztése patkányban 

 

 

7.3. Eredmények 

 

A PACAP kezelt patkányoknak szignifikánsan magasabb volt a túlélésük, 

mint a kezeletlen csoport tagjainak. A 15 és 30 perces kirekesztés után mindkét 

csoportban túléltek az állatok. A 45 perces kezeletlen csoport egyedei 25 %-kal 

rosszabb túlélést mutattak, mint a kísérlet végéig életben maradó PACAP kezelést 

kapott patkányok. Még erősebb kontrasztot találtam a 60 perces csoportok között. 

Itt a kezeletlen csoportba tartozók mindegyike 1-5 nappal az operációt követően 

elpusztult, míg a PACAP kezelt állatok 95%-os túlélést produkáltak. A 75 perces 

kezeletlen csoport egyedeit nem tudtam követni, mert az ischaemia végére vagy 
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azt követően hamarosan elpusztultak. Ezzel szemben a PACAP kezelt csoport 

egyedei 50 %-os túlélést mutatva 5-10 nappal a beavatkozást követően hullottak 

el (35. ábra). A szignifikancia vizsgálat t-próba alkalmazásával történt. 

Szignifikánsnak vettem az eltérést, ha p<0,001. Megfigyeléseim egyértelműen 

alátámasztják azon feltételezésemet, hogy a PACAP kezelés növeli túlélést az 

ischaemia/reperfusio okozta sérülést követően.  
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35. ábra: Túlélési arányok a PACAP kezelt és kezeletlen állatokban 

A 16 napos túlélés jelenti a 100%-ot (terminálás napja). ***p<0,001 a kontroll 
csoporttal összehasonlítva. 

 

Szövettani megjelenésben a 15 és 30 perces csoport egyedei az ischaemia 

ellenére egyformán normál szövettani struktúrát mutattak (36-37. ábra), illetve 

nem találtam lényeges különbséget a két csoport között. A 45 perces ischaemiát 

túlélő kezeletlen állatok Grade I multifocalis acut tubularis atrophiát mutattak. 

Ezzel ellentétben a PACAP kezelést kapott egyedeknél normál vagy nagyon 

enyhe szövettani elváltozásokat láttam a vesékben (38-43. ábra). A 60 perces 

kirekesztés már Grade II multifocalis acut tubularis atrophiát eredményezett a 

csak heparinizált egyedekben. A PACAP kezelést kapott egyedekben újfent 

árnyaltabb focalis tubularis eltérést észleltem (44-51. ábra). Az igen korai 

halálozás miatt a 75 perces kezeletlen csoport szövettanilag nem volt értékelhető. 

A PACAP kezeltekben súlyos focalis tubularis atrophia alakult ki a túlélés alatt.  
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36-37. ábra: Normál vese szövettant mutató metszetek 

A: normál kéreg. B: normál velő. Rövidítések: G: glomerulus, P: proximalis 
tubulus, D: distalis tubulus C: gyűjtő tubulus H: Henle kacs, Csillagok: 
capillarisok. Haematoxilin-eosin festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
 

 

 

 

 
 

38-39. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek 45 perces ischaemiás vesékből 

A kezeletlen állatokból (bal oldali kép) származó metszetek multifocalis tubularis 
atrophiát mutatnak, míg a PACAP kezelt állatok (jobb oldali kép) esetén csak 
enyhe elváltozás figyelhető meg. Kezeletlen: tubularis atrophia a 
corticomedullaris átmenetben (nyíl), könnyű megkülönböztetni az eosinophil nem 
károsodott tubulusok (T) keskeny lumenétől. PACAP kezeltek: a dilatált erekben 
stasis (csillagok), a medullában kis fókuszokban enyhe tubularis károsodás 
(nyilak). Haematoxilin-eosin festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
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40-41. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek 45 perces ischaemiás vesékből 

Kezeletlen (bal oldali): a tubularis atrophia a kéregben kezdődik (nyilak) és 
mélyen leér a velőállományba (nyílhegyek). C: cortex, M: medulla. PACAP 
kezeltek (jobb oldali): kéregben enyhén sérült tubulusok (nyilak). Haematoxilin-
eosin festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
 

 

 

 

 

 
 

42-43. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek 45 perces ischaemiás vesékből 

Kezeletlen (bal oldali): határozott atrophias fókusz a corticomedullaris 
átmenetben (nyíl). PACAP kezeltek (jobb oldali): kéregben kis atrophias fókuszok 
(nyíl). Haematoxilin-eosin festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
 

C

M 
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44-45. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek a 60 perces ischaemiás vesékből  

A kezeletlen vesék (bal oldali kép) Grade II súlyosságú multifocalis tubularis 
atrophiát mutatnak. A PACAP kezelt csoport (jobb oldali kép) a 45 perces 
csoportokhoz hasonlóan enyhébb elváltozást mutatnak. Kezeletlen: multifocalis 
atrophia az egész medullában (nyilak). PACAP kezeltek: enyhe tubularis 
károsodás a kéregben (nyilak) és a velőben (nyílhegyek). Haematoxilin-eosin 
festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
 

 

 

 

 
 

46-47. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek a 60 perces ischaemiás vesékből.  

Kezeletlen (baloldal): kiterjedt, diffúz tubularis atrophia a corticomedullaris 
átmenetben (nyilak). A tubularis epithel sejtek abnormálisan vékonyak, 
cytoplasmájuk nem festődik, lumenük extrémen széles. PACAP kezeltek (jobb 
oldal): kis atrophiás fókuszok (nyilak) és pangás jelei (csillagok) a 
corticomedullaris átmenetben. Haematoxilin-eosin festés. Kalibráló méret: 50 µm. 
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48-49. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek a 60 perces ischaemiás vesékből  

Kezeletlen (baloldal): kiterjedt fókuszokban diffúz tubularis atrophia 
corticomedullaris átmenetben (nyilak). PACAP kezeltek (jobb oldal): két kisebb 
fókusz a corticomedullaris átmenetben (nyilak). Haematoxilin-eosin festés. 
Kalibráló méret: 50 µm. 
 

 

 

 

 

 
 

50-51. ábra: Reprezentatív szövettani metszetek a 60 perces ischaemiás vesékből 

Kontroll (baloldal): medullában súlyos, multifocalis diffúz atrophia (nyilak). 
PACAP kezeltek (jobb oldal): néhány kicsi atrophiás tubulus a corticomedullaris 
átmenetben (nyíl) és a medullában (nyílhegyek). Haematoxilin-eosin festés. 
Kalibráló méret: 50 µm. 
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7.4. Megbeszélés 

 

Eredményeim világosan mutatják, hogy a PACAP képes növelni a vese 

ischaemiás tűrőképességét, csökkenti a halálozást és az ischaemia hatására 

kialakuló tubularis degeneratiot. 

  

A PACAP számos hatását írták már le normál és pathológiás körülmények 

között a húgyúti rendszerben, ahol a PACAP receptorok egyaránt előfordulnak a 

normál és a daganatos szövetekben is [267, 270, 273]. PACAP immunreaktivitása 

döntően PACAP38 formájában kimutatható az ureter idegrostjaiban, a 

húgyhólyag és a húgycső simaizomsejtekben, subepithelialis plexusban és 

véredényekben is [268]. Mindez azt sugalmazza, hogy a PACAP szerepet játszik 

az izom relaxációban, a vizelésben és az érző beidegzésben egyaránt [267, 268]. 

  

Ellentétben a PACAP húgyúti tractusban való megjelenésével és hatásával 

foglalkozó kiterjedt irodalommal, nagyon keveset tudunk a vesében kifejtett 

hatásáról. Annak ellenére, hogy a PACAP receptorok pontos eloszlása még nem 

ismert a vesében, a PAC1, a VPAC1 és a VPAC2 jelenlétét egyaránt kimutatták 

[270, 271, 272, 273, 274, 275]. A rendelkezésre álló adatok igazolják, hogy a 

PACAP stimulálja a renin secretiot is [276], illetve növeli a vesén a vér átáramlást 

[277, 278,] és vesevédő hatással rendelkezik. A PACAP azért került vizsgálatom 

fókuszába, hogy a feltételezett vesevédő hatását újabb adatokkal támasszam alá. 

  

Számos tanulmány bizonyította, hogy a PACAP-nak nem csak az 

idegrendszerben van protektív hatása, hanem hasonló hatást gyakorol a perifériás, 

nem idegi sejtekben és szövetekben is. Növeli a sejtek túlélését és antiapoptoticus 

hatása van a myocardium sejtekben [285, 286], az endothel sejtekben [287] és az 

immunsejtekben is [291, 292]. A PACAP in vivo tompítja az ischaemiás 

károsodást a globális és focalis agyi ischaemiában és az ischaemia/reperfusio 

okozta károsodást myocardium sejttenyészetben [279, 296, 297, 304, 305]. 
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Csupán néhány tanulmány foglakozott a PACAP vesevédő hatásával 

különböző vese sérülés modellekben. PACAP38 csökkenti a myelomás vese 

károsodását [300, 301, 303]. Ez a myelomás sejtek proliferációjának gátlásában is 

megnyilvánul [300, 301, 306, 307]. A PACAP csökkenti a myeloma könnyű lánca 

által indukált proinflammatoricus cytokin expressziót, ezáltal csökkenti a sejt 

károsodást a vese tubulus sejtjeiben a p38 MAPK és NFκβ p50 translocatiojának 

gátlása révén. Hatásos a streptozotocin indukálta diabeteses nephropathiában is, 

mert a PACAP kezelés hatására közel normális glomerularis megjelenést láttak 

tubularis vacuolisatio nélkül, illetve csökkent a TNFα, a profibroticus cytokine és 

a TGF-β szintje [301, 302]. Ehhez hasonlóan a PACAP csökkenti a gentamycin 

indukálta nephrotoxicitásban a TNF-α szintet a vesében is [302].  

  

Egy korábbi tanulmány szerint a 40 perces ischaemiát követő reperfusio 

után a PACAP adása javítja a vese károsodását a gyulladásos sejtek 

beszűrődésének csökkentése és a keringő cAMP mennyiségének növelése útján 

[299]. A szerzők igazolták azt is, hogy a PACAP ezen védő hatása dózisfüggő, 

illetve akkor is kialakul, ha az ischaemiát követően 6 óra múlva került csak 

beadásra, de további késlekedés már elégtelenné teszi ezt a hatását [299]. 

Mindezek ellenére nem ismert, hogy a PACAP mennyivel növeli az ischaemiás 

tűrő képességet és a túlélési időt. Jelen tanulmányomban kimutattam, hogy a 

PACAP kezelés megnyújtja az ischaemiás tűrőképességet, csökkenti a halálozást, 

így növeli a túlélési arányt az ischaemia/reperfuio hatására kialakuló károsodást 

követően. Ezek a hatások a szövettani elváltozásokban is megnyilvánultak. 45 

perces ischaemia után, mely hasonló volt az előzőekben említett szerzők által 

alkalmazottal [299], a PACAP növelte a túlélési arányt és a vesék enyhébb 

szövettani elváltozást mutattak. Még szembetűnőbb különbséget találtam a 60 

perces csoportok esetén: az összes PACAP kezeletlen állat idő előtt elpusztult, 

ezzel szemben majdnem az összes PACAP kezelt egyed túlélt a terminálásig. A 

75 perces ischaemia esetén a csak heparinizált csoportban nem maradt vizsgálható 

állat, míg a PACAP csoportban minden állat néhány nappal túlélte a műtétet. 
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Jelen tanulmányomban kimutattam, hogy már egyetlen intravénás 

bolusban adott PACAP injekció is szignifikáns mértékben képes csökkenteni az 

ischaemiás károsodást a vesében. Ez annak a hatásának tudható be, mellyel 

elindítja azokat a hosszú távú sejt túlélést eredményező kaszkádokat, melyeket 

már in vitro rendszerekben is leírtak [308]. Korábbi tanulmányokban már 

kimutatták, hogy egyszeri adása patkányban, in vivo körülmények között védő 

hatással rendelkezik cerebralis ischaemiában, retina degeneratioban és 

neurodegenerativ betegségekben [298, 309, 310]. 

  

Összességében megállapítható, hogy jelen tanulmány további tényekkel 

támasztja alá a PACAP cytoprotectiv hatását, illetve további növeli a vese védő 

hatását alátámasztó tanulmányok számát. További vizsgálatok szükségesek annak 

tisztázására, hogy megtudjuk milyen mechanizmusokon keresztül alakul ki 

renoprotektiv hatása az ischaemia/reperfusio utáni károsodás esetén. 
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8. AZ ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

 

1. A „null-biopszia” értékes módszer a veseátültetésben, mert 

elengedhetetlen összehasonlítási alapot képez a későbbi szövettani leletek 

elemzésekor.  

2. Marginális donorok esetében a graft működőképességének megítélésére 

kézzel fogható bizonyítékot szolgáltatna a donáció során vett, és a 

beültetés előtt elemzett szövettani minta a veséből. 

3. A „null-biopszia” eredménye meghatározó a korai graft működés 

megítélésében, illetve a heveny kilökődési folyamat kezelésének 

megválasztásában. 

4. A „null-biopszia” szövettani véleménye jósló értékű a chronicus allograft 

nephropathia időbeni kialakulására, kezelési lehetőségére, illetve ennek 

hatásfokára. Ez alapján a chronicus allograft nephropathia kialakulásának 

alloantigén-independens faktorának kell tekintetni a vese hozott szövettani 

elváltozásait. 

5. Fenti megállapítások alapján, a transzplantáció előtti szövettani 

mintavételt rutinszerűen végzett beavatkozásnak javasoljuk a 

szervátültetés gyakorlatában. 

6. Magyarországon először végeztünk non heart beating donációt, illetve 

ennek révén sikeres veseátültetést. 

7. Mind a saját, mind a nemzetközi eredmények alapján megállapítható, hogy 

a korai eredmények a NHBD esetén rosszabbak, de hosszú távon már nem 

mutatkozik különbség a HBD-hoz képest, ezért javasolható használatuk a 

hazai transzplantációs programban is. 

8. Állatkísérletben bizonyítottam, hogy a PACAP egyszeri, intravénás adása 

is képes csökkenteni az ischaemia/reperfusio okozta károsodást a vesében. 

Hatására csökken a szövettani károsodás mértéke, illetve javul a túlélési 

arány. 
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9. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS  

 

 

Őszinte köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik a pályám 

során, illetve a dolgozatom létrejöttében segítségemre voltak.  

Egy férfi sikerei mögött mindig van legalább egy nő. Én szerencsés vagyok, mert 

otthon nemcsak a feleségemre, hanem a kislányomra is támaszkodhattam. 

Köszönöm Andinak és Hannának, hogy erőt meríthettem belőlük a szürke 

hétköznapokon, elfogadják hivatásomat és segítettek dolgozatom elkészülésében. 

Köszönöm szüleimnek, hogy lehetővé tették tanulmányaim elvégzését, és hogy 

akkor is hittek elképzeléseimben, amikor nem szólt mellette semmi sem. 

Én nem készültem transzplantációs sebésznek, ezért túl a szakmai segítségeken, 

leginkább azt szeretném megköszönni Prof. Horváth Örs Péter intézetvezetőmnek, 

hogy a transzplantáció területén biztosított számomra lehetőséget. 

Köszönöm dr. Kalmár Nagy Károlynak, hogy transzplantációs sebészt nevelt 

belőlem. Amit valaha elértem a transzplantáció területén és a jövőben elérhetek, 

abban az ő önzetlen, baráti segítségét mindig nagyra fogom értékelni. 

Dr. Kelemen Dezsőnek és dr. Cseke Lászlónak szeretném megköszönni, hogy 

Kalmár doktor tanulmányútja alatt egyengették utamat a transzplantáció terén is. 

Dr. Magyarlaki Tamás szövettani segítsége mind a dolgozat megszületésében, 

mind a napi munkánkban nélkülözhetetlen volt. Eredményeink az ő érdeme is. 

Egy klinikus számára mindig nehezebb a tudomány útján megtenni a szükséges 

lépéseket. Dr. Reglődi Dóra ötlete és önzetlen segítsége nélkül ez a munka csak 

évek múlva készült volna el. Az ő elévülhetetlen érdemei mellett köszönet illeti 

meg tudós csapatának tagjait, dr. Lubics Andreát, dr. Rácz Boglárkát, dr. Tamás 

Andreát, dr. Kiss Pétert és Szelier Mártát is. 

Köszönettel tartozom a Sebészeti Klinika valamennyi dolgozójának, akik az 

elmúlt közel másfél évtizedben odaadó munkájukkal akár engem, akár a 

transzplantáció ügyét bármilyen szinten is segítették. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak, akiket a 

fenti felsorolásban nem említettem meg név szerint. 
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