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1 Rövidítések 

AST: acid supressive therapy, savgátló kezelés 

CMV: cytomegalovírus 

CNI: calcineurin inhibitor 

CSA: cyclosporin 

EGD: oesophago-gastro-duodenoscopia, endoszkópia, gastroscopia 

GERD: Gastro-Esophageal Reflux Disease (reflux betegség) 

GI: gasztrointesztinális 

H&E: haematoxylin-eosin 

H. pylori: Helicobacter pylori 

H2RA: H2 receptor antagonista 

HLA: Human Leukocyta Antigén 

IS: immunszupresszió 

MFAT: monoclonal fecal antigen test 

MHC: major histocompatibility complex 

MMF: mycophenolat mofetil 

MP: methylprednisolon 

NIH: National Institute of Health (National Institutes of Health, 9000 Rockville Pike 

Bethesda, Maryland 20892, http://www.nih.gov) 

NSAID: non-steroid antiinflammatory drug, nem-szteroid gyulladás gátló gyógyszer 

P: prednisolon 

PCR: Polymerase Chain Reaction (polimeráz láncreakció) 

PEG: percutan endoszkópos gastrostoma 

PPI: proton pumpa gátló 

RO: reflux oesophagitis 

RUT: rapid ureáz teszt 

SLE: systemas lupus erythematosus 

SRMD: Stress-related mucosal disease 

ST: szteroid 

TAC: tacrolimus 

 

http://www.nih.gov/
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2 Bevezetés, irodalmi háttér 

2.1 A transzplantáció rövid történelme 

A szervátültetés az emberiség egy igen régi álma, és balladai homályba vesző utalások azt 

sejtetik, hogy jóval modern korunk előtt is történtek ezzel kapcsolatos próbálkozások. A régi 

álom megvalósulásáról azonban csak a XX. század második felétől beszélhetünk. Története 

alig választható el az orvostudomány és a sebészet történetének egészétől, és ezekről 

könyvtárnyi irodalom szól. 

 Szent Kozma és Szent Dámján, akik ikrek voltak, a Kis-Ázsiai Aegea városában i.sz. 280-

300 körül, Diocletianus uralkodása alatt működtek. Nagy érdeklődés élt bennük a 

tudományok, különösen az orvoslás tudománya iránt. 303-ban, a császár által elrendelt 

keresztényüldözések áldozatává váltak (állítólag nem könnyen…). Konstantinápolyban épített 

bazilikájuk zarándokhellyé vált, és az a különös szokás alakult ki, hogy a betegek a 

bazilikában aludtak, mert úgy tapasztalták, hogy álmukban eljön hozzájuk a két szent orvos, 

és vagy meggyógyítja őket, vagy néha egészen rendkívüli gyógymódot javasolnak, amelynek 

következtében később valóban elnyerik gyógyulásukat. Ezekről a gyógyulásokról a 6. 

századig visszamenő följegyzések tanúskodnak 

(http://www.katolikus.hu/szentek/0926.html). 

Ezen történetek egyike szerint volt egy férfi, akinek lábán rák burjánzott. Álmában megjelent 

a két szent, fém eszközökkel felszerelkezve, majd elmentek a temetőbe, ahol egy előző nap 

elhalálozott etióp férfi lábát eltávolították, és azt a beteg láb helyére ültették. Amikor beteg 

felébredt, fájdalmat nem érzett, sebet sem látott magán, csak azt, hogy egyik lábszára fekete. 

A temetőben pedig ott találták az etióp halottat, mellette a beteg, fehér lábszárral. A történet, 

valóságtartalmától függetlenül, egy halottból élőbe történő átültetést ír le, álomban, fájdalom 

nélkül (altatás?).  Amikor Párizsban 1260-ban megalakult a sebészek első kollégiuma, Szent 

Kozmát és Szent Damjánt választották védőszentül, s ez idő óta az orvosok és sebészek 

védőszentjeiként tisztelik őket. Emléknapjuk szeptember 27. Korántsem mellesleg érdemes 

megjegyezni, hogy a két szent arcképe a magyar koronán is látható (1. ábra) 

(http://www.minden-ami-magyar.hu/szk/korona.php?&w=1280). 

http://www.katolikus.hu/szentek/0926.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
http://hu.wikipedia.org/wiki/1260
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_27
http://www.minden-ami-magyar.hu/szk/korona.php?&w=1280
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 1. ábra „Kosz-masz, Dami-anosz” 

 

Az 1700-as évektől kezdve már valódi orvosi kísérletek folytak. Ezekben az időkben szinte 

ismeretlen volt még a tisztaság fogalma is, nemhogy a sterilitás, fertőzés megelőzése, 

immunológia. A kevés sikeres próbálkozás mindig újabb és újabb lendületet adott a további 

kísérletezésnek.  

Eleinte a központi probléma az érvarrat készítése volt. Ennek első sikeres megoldásáért a 

Chicagóban dolgozó Alexis Carrel Nobel-díjat kapott 1912-ben. Az első kísérletes 

veseátültetés a pécsi születésű, de Bécsben dolgozó Ullmann Imre nevéhez fűződik. 1902-ben 

kutyák veséjét kötötte össze a nyaki artériával, és a vese vizelet választott ki. Az első valóban 

sikeres humán veseátültetés Bostonban történt 1954-ben egypetéjű ikrek között, kikapcsolva 

ezzel a kilökődés problémáját. Murray, aki a műtétet végző csapatot vezette [1], 1991-ben 

kapott Nobel-díjat. Eddigre több sikertelen próbálkozás után Párizsban René Küss vezetésével 

már kidolgozták a jelenleg is használt műtéttechnikai megoldás alapjait [2]. Ő államügyészi 

engedéllyel, guillotin-nal kivégzettek veséit ültette be a kómában lévő veseelégtelen 

betegekbe.  

A további előrelépést már elsősorban az immunológiai felfedezések alapozták meg. Sir Peter 

Medawar alapvető munkáiért 1960-ban kapta meg a Nobel-díjat [3]. A 40-es évek végén 

fedezik fel az úgynevezett hisztokompatibilitási géneket, melyek a szöveti egyezés illetve 

különbözőség alapjai. Ezeket először emberi sejteken 1952-ben írják le, ennek kutatásáért [4] 

a francia Jean Dausset 1980-ban kapta meg a Nobel-díjat. Ez a HLA (humán leukocyta 

antigén) rendszer, ami jelen dolgozatban is központi szerepet játszik (Nobel díjasok névsora: 

http://mek.niif.hu/00000/00056/html/260.htm). 

http://mek.niif.hu/00000/00056/html/260.htm
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A jelenlegi eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen volt a modern immunszupresszív 

gyógyszerek megjelenése. A kevéssé specifikus szteroidok és azathioprin után 1983 óta 

használható Magyarországon is az első, célzott(abban)an ható gyógyszer, a calcineurin 

inhibitor (CNI) cyclosporin [5, 6, 7]. Az azathioprin használatára napjainkban is van példa, de 

1997-től gyakorlatilag kiszorította a hasonló elven ható mycophenolsav. 2002-től használjuk 

rutinszerűen a másik CNI csoportba tartozó szert, a tacrolimust. A későbbiekben aztán 

sorozatosan jelentek meg minden gyógyszercsoportban új szerek, egyre szelektívebb hatással, 

és egyre rövidebb mellékhatás listával. 

Magyarországon az első veseátültetés 1962-ben Szegeden történt, egypetéjű ikrek között [8]. 

Ekkor ez Európában a 30., Kelet- Közép Európában az első transzplantáció volt. A szervezett 

program azonban csak 1973-ban kezdődhetett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. 

Sebészeti Klinikáján, dr. Perner Ferenc vezetésével [9]. Ennek közvetlen előzményeként az 

1972-ben, a parlament által elfogadott egészségügyi törvényben rendezték először 

Magyarországon az agyhalál megállapításának szakmai, és jogi feltételeit. A hazai 

transzplantációs program 1994-ben új lendületet kapott, amikor megnyílt a Semmelweis 

Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikája. A hazai veseátültetésnek tehát immár 35 

éves múltja van. Magyarországon 1973-tól 2008 végéig összesen 5510 veseátültetés történt, 

ebből a Transzplantációs Klinikán annak megnyitásától 2008 végéig 2284. 

2.2 A veseátültetés gasztrointesztinális mellékhatásai 

Az újabb és újabb immunszupresszív szerek és azok lehetséges kombinációi, már nem annyira 

hatékonyságukban, hanem inkább mellékhatás spektrumukban különböznek. A 

gyógyszergyári fejlesztések elsődleges célja immár ezek csökkentése. Ma már gyakran látjuk, 

hogy a transzplantált betegek életkilátásait és életminőségét sokszor a kezelés és/vagy 

gyógyszerezés okozta mellékhatások befolyásolják.  

Ezen mellékhatások közül mind gyakorisága, mind esetleg életet veszélyeztető 

következményei miatt kiemelkednek a gasztrointesztinális panaszok, tünetek és 

szövődmények. 

2.2.1 Gyakoriság, jellegzetességek 

Vesetranszplantált betegek között a gasztrointesztinális panaszok gyakoriságát 20% [10] és 

60% [11] közöttire teszi az irodalom. Pontosan nem megbecsülhető, de bizonyosan nagy 

hányadát teszik ki a „nem grafthoz kötött” szövődményeknek [12]. A modern savgátló 

http://www.egalitas.hu/doku/20041011184716_1997cliv.htm
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gyógyszerek megjelenése előtt, a „hőskorban” legalább 10% volt a vérzés vagy perforációs 

szövődmények gyakorisága, melyek fele előzetesen panaszmentes betegben lépett fel, és ezek 

halálozása akár a 40%-ot is elérhette [13, 14]. Ma a GI szövődmények kb. 10%-a tekinthető 

súlyosnak, ezek 6-10%-a halálos kimenetelű. Ebbe a körbe sorolható a fekélybetegség, vérzés, 

súlyos fertőzés és perforáció, pancreatitis, cholecystitis és malignus betegség kialakulása [15]. 

A felső GI vérzés kockázata napjainkban is több mint tízszeres az átlagos populációhoz képest 

[16].  

A felső GI traktusban megjelenő eltérések között a vesebetegeket is érinti a reflux betegség. 

Ez a normál népességben is gyakori, erre vonatkozó prevalencia vizsgálatokban az 

endoszkóppal is bizonyítható eltérések gyakoriságát 12-14% adják meg, [17, 18]  ami 

dyspepsia miatt vizsgáltak között akár a 43%-ot is elérheti [19]. Valószínűleg nem sújtja sem 

ritkábban, sem gyakrabban a vesebetegeket sem, legalábbis felnőttkorban, bár a hozzáférhető 

közlések viszonylag alacsony esetszámúak [20,  21]. Ennek némiképp ellentmondóan 

gyermek vesebetegek között a GERD-et jóval gyakoribbnak találták, mintegy 70% 

gyakoriságról számolnak be [22, 23]. 

A nyelőcső gombás infekciójával az átlagpopulációban alig, 0,25% gyakorisággal találkozunk 

[24], immunszuprimáltak között azonban gyakori, amely leggyakrabban candida fertőzést 

jelent, és gyakran a szájüregben is megjelenik [10, 25]. A legtöbb közlés az 

immunszupprimált állapot, és a candidiasis közötti összefüggésről HIV-vel fertőzött betegek 

kapcsán szól [26, 27]. Vesetranszplantált, panaszos betegek között gyakoriságát 14%-ra 

tehetjük [28]. 

A gyomor/duodenum fekély vezető szerepet játszik a GI komplikációk között. Az említett 

perforáció, vérzés általában akut fekély kialakulásához köthető. Ennek extrém magas rizikója 

volt a transzplantáció korai időszakában, volt olyan centrum, ahol akár profilaktikus műtétet 

is indokoltnak tartottak [29]. Elfogadott eljárás volt, hogy ismert fekélybeteget az ulcus 

gyógyulásáig nem transzplantáltak  [30]. Az irodalomban egyetértés mutatkozik abban, hogy 

a profilaxis általánossá válásával [10, 31] az ulcus gyakorisága csökkent, időben észlelve jól 

kezelhető betegséget jelent. Pontos számadat, nagyszámú transzplantált betegre azonban csak 

egyetlen közleményben található [15]. Ebben az összes transzplantált betegre vetített fekély 

gyakoriság 3,7%-nak, a súlyos GI szövődmények között pedig 39%-nak adódott. Háziorvosi 

praxisban gyakoriságát 1-3% közöttire [32], endoszkópizált, szignifikánsan panaszos 

betegekben 8-10% körülire teszik [33]. Ez utóbbival összevethető számadat 
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szervtranszplantált betegekkel kapcsolatban nincs az irodalomban. Vesetranszplantált betegek 

kezelése kapcsán gyakran észleljük, hogy az alkalmazott kezelés sok tünetet elfed, és markáns 

eltérések mellett is panaszmentes marad a beteg. Igazolható, hogy jelenlévő ulcus is csak a 

betegek 39%-ának okoz panaszt, így a fekélyek tényleges számát szinte bizonyosan 

alábecsüljük [34]. 

2.2.2 A gasztrointesztinális mellékhatások oka 

A GI panaszoknak többféle oka is lehet, melyek alkalmasint egyszerre is jelen lehetnek. Az 

alábbiakban a főbb tényezőket tekintem át, abban a sorrendben, ahogy az a beteget is érinti. 

2.2.2.1 Uraemia 

A transzplantáció recipiensei urémiás állapotban érkeznek. A veseelégtelenséget igen 

gyakran, akár 50-70%-ban kísérik GI panaszok. Bizonytalan hasi dyscomfort, fájdalom, 

hányás, hányinger mindennaposak [35]. Ezek hátterében gyakori a hiperaciditás, erosiv 

gastro-duodenitis, az oesophagitis, nodularis duodenitis, a Brunner-mirigy hyperplasiája és 

előfordul angiodysplasia. Általában emelkedett a szérum gastrin szint is. [35, 36, 37.  38]. Az 

uraemia fokozhatja a gyomor nyálkahártya sejtjeinek apoptosisát [39]. Mások szerint a magas 

urea szint lehet hatással a Helicobacter pylori kolonizációra [38].  

2.2.2.2 Stressz 

A veseriadó mindig akut drámai esemény, a betegnek váratlanul kell esetleg az ország másik 

végéből egy ismeretlen kórházba vonulnia. Itt azonnal megkezdődnek a protokoll szerinti 

vizsgálatok: vérvétel, EKG, röntgen, majd többszörös orvosi vizsgálatok: sebész, 

belgyógyász, aneszteziológus konzíliumok. Ezek végeztével gyors készülés, fürdő, 

gyógyszerezés és műtő. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet a betegben félelmet, szorongást, 

izgalmat, stresszt okoz. A közvetlen perioperatív időszakban a stressz rendkívül fontos, és 

valószínűleg nem is mindig fontosságának megfelelően kezelt tényező, habár a stressz 

hatására kialakult nyálkahártya eltérések, újabb nevükön stress-related mucosal disease 

(SRMD) jól ismertek. Az SRMD kifejezés folytonosságot takar, ide tartozik a felszínes 

nyálkahártya lézióktól a tényleges ulcusig mindenféle eltérés [40]. Ezek gyakorisága intenzív 

osztályon kezelt betegek esetében elérheti a 60-100%-ot, leggyakoribb, legrettegettebb 

szövődménye pedig a masszív gasztrointesztinális vérzés. Ennek oka elsősorban a mucosat 

érintő kedvezőtlen, lokális ischaemiát okozó vérkeringési változás [40, 41, 42]. A „nem-

varix” eredetű felső gasztrointesztinális vérzés halálozása legalább 4,5%, ami 85%-ban az 
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egyéb társbetegségekben is szenvedőket érinti [43]. Éppen ezért ebben a betegcsoportban a 

profilaktikus savgátló kezelés elfogadott eljárás [44]. Nyilván ennek hatására is a gyakorlat 

megjelent a kórházi, de nem intenzív osztályon kezelt beteg ellátásában is. Ennek 

megalapozottsága azonban kérdésesebb. Az Egyesült Államokban az általános kórházi 

betegek 71%-a részesül AST kezelésben, jól megalapozható indikáció nélkül, és a betegek 

nagy része azt otthonában is tovább folytatja [45, 46]. 

2.2.2.3 A műtét 

Maga a műtét nem érinti ugyan az emésztőtraktust, lévén extraperitoneális, elvben műtét után 

azonnali szájon át történő táplálás és folyadékfogyasztás lenne kezdhető. A gyakorlati 

tapasztalat azonban az, hogy a retroperitoneális feltárás reflexes bélparalízist okoz, a széklet 

megindulására, rendeződésére általában napokat kell várni. Időnként kisebb-nagyobb 

retroperitoneális haematoma is kialakul, amely fokozza ezt a hatást. A narkózis maga is 

okozhat hányingert, hányást, hasi diszkomfort érzést. Ezek a hatások, és panaszok azonban 

általában néhány nap alatt spontán rendeződnek. 

2.2.2.4 Gyógyszerek 

A műtét után lényegében azonnal, az érdemi szájon át történő étkezés előtt, megkezdődik a 

gyógyszerek bevétele. A betegek igen gyakori ko-morbiditása miatt amúgy is valószínűleg 

szednek vérnyomáscsökkentő(ke)t, szívgyógyszereket, vízhajtót, stb. Ezek mellé lépnek be az 

immunszupresszív szerek. Ezeket naponta egyszer (szteroid) vagy kétszer kell szedni, 

azonban pontos időben, 12 óra különbséggel. A precíz dozírozás miatt igen gyakori, hogy 

akár egyetlen készítményből is 3 db tabletta/kapszula bevétele szükséges. Így fordulhat elő, 

hogy egy gyógyszer bevétel során 6-10-15 db tabletta/kapszula lenyelése lehet szükséges, 

melyek némelyike nagy, a szaga pedig kellemetlen.   

2.2.2.4.1 Immunszupresszív szerek 

Az immunszupresszív gyógyszerek GI mellékhatásaival könyvtárnyi irodalom foglalkozik.  

A szteroidokat csaknem mindig megemlítik, amikor ulceratív hatású szerekről esik szó. A 

prednisolon, metilprednisolon GI mellékhatás listáján az alkalmazási előiratokban ulcus, 

vérzés, perforáció, oesophagitis szerepelnek. A transzplantációs irodalom is a szteroidok 

kerülését, dózis csökkentését javasolja [47]. Ugyanakkor adatokkal ezt nem igazán lehet 

megerősíteni. A szteroidok hatása legalábbis ellentmondásos, számos kétely fogalmazódott 

meg a tényleges rizikót illetően. Az átlag populáció számára pusztán esetleges GI veszélyei 
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miatt nem javasolják a szteroidok mellőzését [48]. A kockázatot csak az növeli, ha együtt 

alkalmazzák NSAID-del, a teljes dózis nagyobb, mint 1000 mg prednisolon ekvivalens, vagy 

a kezelés meghaladja a 30 napot [49]. Transzplantált beteg számára GI rizikó növekedést csak 

a rejekció kapcsán alkalmazott nagydózisú („szteroid-shot”) kezelés jelent [10, 50]. Azonban 

tartós szteroid kezelés a kialakult léziók gyógyulását lassítja, és azok tüneteinek 

maszkírozásában, elfedésében szerepet játszik [51]. 

A cyclosporin (CSA) leggyakoribb, és legismertebb GI mellékhatása a gingiva hyperplasia, 

amely részben dózisfüggő, részben aktív szájápolással, és intenzív, gyakori fogmosással 

csökkenthető, de jelen munkámat nem érinti. Emelkedett szérum gastrin szintről azonban 

vannak adatok [52, 53]. Az alkalmazási előirat ezeken felül még említi a hányinger, hányás, 

hasi fájdalom, hasmenés, pancreatitis lehetőségét. 

A tacrolimust (TAC), elsősorban főleg igen magas gyógyszerszint esetén, hasmenéssel és 

visszatérő hasi fájdalommal hozták összefüggésbe. [54, 55, 56.] Az alkalmazási előirat 

mindenesetre felsorolja a hányingert, hányást, hasmenést, valamint a GI fekélyt, megemlítve a 

perforáció és vérzés lehetőségét is. 

A kezdetekben alapvető szerepet játszó azathioprin vérképzőszervi, elsősorban leukopeniát 

okozó mellékhatásáról volt ismert, gasztrointesztinális mellékhatásokról nem esik szó a 

közleményekben, és a gyári alkalmazási előirat is elsősorban a hányingert említi meg.  

Hepatitis B vagy C hordozóknál kiválthat reverzibilis icterust [57]. 

A mycophenolat mofetil (MMF) okozta GI mellékhatások a legismertebbek, és az 

irodalomban is legbőségesebben tárgyaltak. Az alkalmazási előirat is nagyon gyakorinak 

nevezi a hasi fájdalmat, hányást, émelygést, hasmenést, gyakorinak pedig a dyspepsiát, 

flatulentiat, ulcust, gastritist, vérzést, colitist. Az MMF használatra visszavezetett GI tünetek 

gyakoriságát 30-40% közöttire tehetjük [58, 59, 60]. A szer gyakorlati bevezetésekor kis 

esetszámú vizsgálat alapján feltételezték, hogy mellékhatása a vérszinttel összefüggést mutat 

[61]. Ezt nagy esetszámú, prospektív vizsgálat nem erősítette meg [62]. Jelenleg azt 

gondoljuk, hogy lokális irritatív tényezők, a GI mucosa sejtjeinek közvetlen károsítása okozza 

a panaszokat [63]. Ez is inspirálta az „enteric-coated” változat bevezetését, amelytől a GI 

mellékhatások csökkenését vártuk. A rendelkezésre álló eredmények ellentmondásosak, 

vannak, akik beszámolnak a várt csökkenésről [64], mások azonban nem látják igazolva a 

várakozásokat [60]. Saját munkám során nem áll rendelkezésre még elegendő adat a kétféle 

változat értékelhető összehasonlítására. 
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Az is kiderült, hogy MMF alkalmazása mellett a CMV gyakrabban érinti a GI traktust [65, 

66]. 

2.2.2.4.2 Egyéb gyógyszerek 

Praktikusan nincs is olyan gyógyszer, amely ne válthatna ki valamilyen bizonytalan hasi 

panaszt: émelygést, hányingert, dyspepsiát.   

A teljes populációban kiemelt fontosságúak az NSAID csoportba tartozó gyógyszerek. Ezeket 

tömegesen, széles körben szedik, mind gyulladáscsökkentő, mind lázcsökkentő, mind 

fájdalomcsökkentő, mind thrombocyta-aggregáció gátló indikációval. Az NSAID-hez köthető 

erosio valamint fekélyképződés és annak lehetséges szövődményei ma már tankönyvi 

alapvetésnek számítanak. E szerint ezen szerek rendszeres használói között 60% a GI panasz, 

és 20-30% a fekélyképződés aránya [67]. Az NSAID-ek ismert mellékhatása azonban a 

vesefunkció jelentős romlása is [68, 69,  70], emiatt vesetranszplantált betegeknek csak igen 

nagy körültekintéssel adjuk. A kis dózisú acetil-szalicilsav adása thrombosis profilaxis 

céljából elterjedt, egyéb indikációkban alkalmazott nagy dózis azonban a gyakorlat 

szempontjából kontraindikált. 

Igen gyakori azonban antibiotikumok alkalmazása. Ezek közül némelyiknek közvetlenül is 

van hasmenést, puffadást okozó hatása. Nagyon gyakori a hasmenés pl. az amoxicillin-

klavulánsav készítményeknél, amely vesebetegségekben egyébként jól használható, és 

transzplantált betegek esetén is az elsőnek választandó csoportba tartoznak. Az 

antibiotikumok másik lehetséges GI mellékhatása a béflóra egyensúlyának megzavarása. 

Súlyos esetben ez pseudomembranosus colitishez is vezethet. 

2.2.2.5 Infekciók 

2.2.2.5.1 Helicobacter pylori 

A Helicobacter pyloriról, és jelentőségéről a gasztroenterológiában, mint dolgozatom kiemelt 

jelentőségű tényezőjéről, az 2.3 fejezetben még lesz szó. Számtalan vizsgálat tárgya a H. 

pyplori előfordulása mind a krónikus vesebetegek, mind a transzplantáción átesettek között. 

Az eredmények összehasonlítását nehezíti, hogy egyes közleményeken belül is keveredik a 

két csoport, valamint a kimutatásra alkalmazott módszerek. Mindemellett ezen speciális 

csoportokba tartozó, nagyszámú beteg bevonására munkám előtt csak egyetlen esetben került 

sor.  



 

13 

Az uraemiás betegekre vonatkozó szeroepidemiológiai szűrések közül egy japán vizsgálatban 

138 dializált betegből 37% volt H. pylori pozitív, ami kevesebb, mint a kontroll csoportban 

[71]. Argentínában 93 beteget vizsgáltak, közöttük 47% volt a pozitivitás aránya, ugyancsak 

alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté [72]. Lengyel vizsgálócsoport 65 betegéből 92% volt 

pozitív, ezt azonosnak találták a kontrollal [73]. Ezzel szemben egy belga vizsgálatban 

csaknem ugyanennyi, 66 betegből 46% volt H.p. fertőzött, de ez több mint a kontroll [74]. 

Török vizsgálatban, 47 betegben jóval több, 66% volt pozitív, ez viszont kevesebb, mint a 

kontroll betegek között [75].  Olasz vizsgálók hasonló számú, 49 betegen végzett mérések 

alapján 39% bizonyult pozitívnak, de ez azonos a kontrollal [76], ami egybevág egy korábbi 

angliai vizsgálat eredményével, miszerint 76-ból 34% pozitív, és azonos a normál, és a 

transzplantált betegek közötti aránnyal is [77]. 

A legnagyobb betegszámú vizsgálatról Finnországból számoltak be, itt 500 közvetlenül 

transzplantáció előtt álló uraemiás beteg kapcsán 31%-os szeropozitivitást észleltek, és ezt 

azonosnak találták a megfelelő finn átlagpopulációs adatokkal [78]. 

Ugyancsak érdekes az uraemiás betegek endoszkópos leleteinek, helyesebben az elvégzett 

szövettani vizsgálatoknak az összehasonlítása. Kenyában megvizsgált 77 betegben 53% H. 

pylori előfordulást találtak, ami ugyanannyi volt, mint a kontroll csoportban [79]. Egy másik 

török vizsgálat 47 betegéből 60%-ot találtak H. pylori pozitívnak, ez alacsonyabb volt, mint a 

kontroll [80], egy német vizsgálat 34 betegben 23%os arányt mutatott, ugyancsak 

alacsonyabbat, mint a kontroll [81]. Ezekkel szemben Iránban végzett vizsgálat során a 73 

uraemiás betegben észlelt 63%-os pozitivitást lényegesen többnek találták, mint akár a normál 

populációét, akár (az igen kevés, 25) transzplantált betegét [38]. 

Visszatérő gondolat, hogy a dialízis időtartamával csökken a H. pylori pozitivitás aránya [73, 

82], amelyet azonban mások nem látnak igazolva [80]. 

A transzplantált betegeken végzett szeroepidemiológiai vizsgálatok közül a már említett [75] 

török vizsgálatba 57 beteg került be, 38%-os pozivitást találtak, kevesebbet, mint a kontroll 

csoportban. A már szintén említett angol vizsgálatban [77] jóval több, 202 beteget vizsgáltak, 

és a 29%-os pozitivitást azonosnak találták mind a normál, mind a dializált betegekben 

észlelttel. Lengyel munkacsoport 29 betegéről közölt 62%-os átfertőzöttséget, amit jóval 

többnek tartottak, mint akár a kontroll, akár a dializált betegek között [83]. 
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Transzplantált betegek között végzett, endoszkópos vizsgálat kapcsán az egyik, már idézett 

török tanulmány [80] 54 betegéből 70% bizonyult H. pylori pozitívnak, több mint a normál 

populációból.  Jordániában 76 beteg vizsgálatáról számoltak be. A transzplantáltak 60%-át 

találták H. pylori pozitívnak, ami szintén több mint a normál népességben [84]. Skóciában 33 

transzplantált beteg közül 48% volt H. pylori pozitív [85]. A már idézett iráni vizsgálatban 

mindössze 25 transzplantált beteg szerepelt, közülük 40% volt H.p. pozitív, ami mind a 

normál, mind a dializált csoporthoz képest kevesebb [38]. 

Ezen fertőzés jelentőségéről is megoszlanak a vélemények, és a közleményekben átfedik 

egymást a különböző csoportokra vonatkozó megállapítások. Alkalmasint a vesebetegek 

csoportját is felosztják pre-dialízis stádiumában lévőkre, peritoneális dialízissel kezeltekre, 

illetve haemodializáltakra. További metodikai nehézséget jelent, hogy a H. pylori esetleges 

jelentőségéről, szerepéről, hatásáról egyes vizsgálatokban kérdőíves felméréssel gyűjtenek 

adatokat, mások az endoszkópos vizsgálattal verifikált eltérést veszik csak számításba. 

Belgiumból érkezett közlemény szerint uraemiás betegek dyspepsiás, és gastropareticus 

panaszaival és a H. pylori jelenlétével kapcsolatban nem mutatkozott összefüggés [74]. Az 

idézett lengyel munka [83] nagyon kevés esetszám mellett nem észlelt fekélyt, és gyakoribb 

gastritist sem a H. pylorira visszavezethetően. A legnagyobb esetszámot vizsgáló, 

dolgozatomban többször is idézett finn munkacsoport véleménye szerint a H. pylori nem 

okozott komolyabb GI szövődményt vesetranszplantáció után, és az átültetés 

eredményességét sem rontotta, és a megelőző eradikációt nem tartják indokoltnak. Az igen 

nagy esetszám (500) ebben a munkában a szerológiai vizsgálatokra vonatkozik, miközben 

viszonylag kevés ulcusról számolnak be, és nem derül ki az elvégzett endoszkópiák száma 

[78]. Mások azonban fontosabb szerepet tulajdonítanak a fertőzés jelenlétének. A Skóciában, 

33 beteg vizsgálatából szerzett tapasztalatok szerint a H.p. jelenléte szoros összefüggést 

mutatott a dyspepsia, gastritis, illetve ulcus jelenlétével, és kifejezett oki szerepet 

tulajdonítottak neki [85]. Egy spanyol közlés szerint a H. pylori jelenléte peritoneálisan 

dializált betegek esetén szerepet játszik az étvágytalanság, és malnutritio kialakulásában, és 

tapasztalatuk szerint az eradikáció kifejezett javulást hozott ebben [86], egy venezuelai 

csoport pedig kifejezetten ajánlotta az eradikációt transzplantáció előtt [87]. Ilyen javaslat 

nemrégiben is született, olasz szerzők álláspontjaként. Ők transzplantáció előtt a H.p. pozitív 

betegeik egy részét eradikációs kezelésben részesítették, másik részüket nem. Transzplantáció 

után a kialakult fekélyek alapján szignifikáns különbséget észleltek, ezért egyértelműen a 
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megelőző eradikációt proponálják. A betegek száma azonban mindössze 17 illetve 15 a két 

csoportban  [88]. 

Fenti adatokat áttekintve túlzás lenne azt állítani, hogy az irodalomban egységes álláspont 

lenne a Helicobacter pylori, a krónikus veseelégtelenség, és a transzplantáció kapcsolatáról. 

Ezért is választottam ezt a kérdéskört dolgozatom és munkám kiemelt céljának. 

 

2.2.2.5.2 Egyéb bakteriális fertőzések 

A felső gasztrointesztinális traktust egyéb baktériumok ritkán betegítik meg közvetlenül. 

Infektív gastroenteritis részeként a gyomorban is akut gastritis lép fel, ezt azonban a 

gyakorlatban ritkán vizsgáljuk, és kórokozó kimutatására nemigen kerül sor. Phlegmonosus 

gastritis kialakulhat immunszupprimált betegekben [89], de gyakorlatunkban nem fordult elő. 

 

2.2.2.5.3 Cytomegalovírus 

A Herpetoviridae családba tartozó humán cytomegalovírus (CMV) szélesen elterjedt a humán 

populációban, a szeroprevalencia különböző országokban változó: 30%-tól 97%-ig terjed 

[90]. Magyarországon a klinikánk munkacsoportja által végzett donorszűrés kapcsán a 

népesség átfertőzöttségét 84%-nak találtuk [91]. Az egészséges immunitású egyének általában 

gyermek- vagy fiatal felnőtt korban átesnek a fertőzésen, ezután a vírus látens formában 

megmarad a szervezetben az egyén élete végéig. A fertőzés gyakran tünetmentesen vagy 

enyhe mononucleosis infectiosához hasonló formában zajlik. A cytomegalovírus fertőzés 

transzplantációt követően azonban egyike az immunszupprimált betegeket sújtó leggyakoribb 

fertőzésnek, és lefolyása is sokkal súlyosabb, akár halálos lehet. A fertőzés lehet primer, 

rekurráló, reaktiválódó, vagy létrejöhet reinfekció. A vírusnak direkt és indirekt hatásai 

vannak [92], amelyek közül jelen munkám szempontjából a gasztrointesztinális szervi 

érintettségnek van jelentősége.  A CMV infekció, és hatásai rontják mind a graft-, mind a 

betegtúlélést. [93]. A GI traktus CMV fertőzése hányingert, hányást, fájdalmat, hasmenést, 

vérzést esetleg perforációt okozhat. Ezek hátterében a nyálkahártya gyulladása, erosioja, 

esetleg ulceratio állhat [94]. A GI traktusban a CMV gyakoriságát nehéz pontosan 

megbecsülni, mert az eredmény nagymértékben az alkalmazott módszerek függvénye is. A 

fertőzés jelenlétét 30-69% között, CMV betegséget pedig 2-27% között adja meg az irodalom 

[28, 95]. Munkacsoportunk, és saját véleményem szerint is a kimutatáshoz a szövettani 
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vizsgálat nem kellően érzékeny, CMV-PCR használata szükséges. Így korábban mintegy 

40%-ban mutattuk ki a vírus jelenlétét [96]. Az elterjedőben lévő profilaxis következtében 

gyakoribbá vált a profilaxis elhagyása után kialakuló, „delayed-onset” jelenség [97]. Nem 

teljesen egyértelmű azonban a kapcsolat a vírus jelenléte, és az egyidejűleg észlelt GI 

elváltozások között. A vírus kimutathatósága önmagában nem bizonyítja annak tényleges 

kóroki szerepét [94]. Különösen az immunszupprimált, esetünkben vesetranszplantált betegek 

között nem, ahol számtalan más ok is károsítja GI traktust, és ezek egy része önmagukban is 

fokozhatják a CMV aktivitását. Ezt igazolja az is, hogy a tünetek, panaszok nagy része 

konvencionális gasztroenterológiai kezelési módszerekkel megoldható, antivirális kezelésre a 

gyakorlatban csak igen ritkán van szükség [96]. 

 

2.2.2.5.4 Egyéb vírusfertőzések 

A CMV-n kívül elsősorban a herpes simplex (HSV) vírus az, ami felső GI tüneteket okozhat. 

Leggyakrabban a látens vírus reaktivációjáról van szó, a transzplantáció utáni első 6 hétben. A 

száj-, garatüregben és a nyelőcsőben okozhat fekélyjellegű eltéréseket, a jellegzetes 

vesiculumokkal körülvéve. Elsősorban akut rejekció aktív kezelése során lehet rá számítani. 

Az ebben a periódusban fellépő odynophagia vagy dysphagia esetén mielőbbi endoszkópia 

szükséges, mert a kezelés késlekedése súlyos vérzéshez, nyelőcső perforációhoz, akár 

halálhoz vezethet [98]. 

 

2.2.2.5.5 Gombás fertőzések 

A felső GI traktus opportunista gombás fertőzése rendkívül gyakori, mintegy 15% [28]. 

Ennek oka részben az immunszupresszió, a műtét utáni szakban magas dózisú szteroidok, a 

gyakori antibiotikum használat, esetleg nasogastriális szonda a műtét alatt/után. Az 

emésztőtraktust számtalan gomba megbetegítheti, leggyakoribb a candidiasis, konkrétan a 

Candida albicans, vagy a Candida tropicalis. Ezek leggyakrabban oesophagitist okoznak, 

gyakran szájüregi soorral együtt [98]. 
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2.2.2.6 Tumorok 

A transzplantált betegek között a rosszindulatú daganatos betegségek kockázata legalább 2-

szer, de akár 20-szor is magasabb, mint a normál populációban, a tumor fajtájától is függően 

[99, 100, 101]. Ezen belül a felső GI traktus tumorai nem, vagy csak kismértékben 

gyakoribbak a normál lakossági arányhoz képest [102]. Klinikánk anyagában a gyomorrák 

incidenciáját korábban a normál népességnél 1,61-szor magasabbnak találtuk [103]. Ezzel 

szemben sokkal gyakoribbak a lymphoproliferativ betegségek, összefoglaló nevükön 

posttransplant lymphoproliferative disorders (PTLD), amelyek felnőttkorban a második 

helyen állnak a poszttranszplantációs daganatok között, a bőrrák után. A gyomorban 

számíthatunk lymphomára, illetve MALT-lymphomára.  Ugyancsak sokkal gyakoribb a 

Kaposi-sarcoma, amelynek lehet visceralis formája [104, 105]. A daganatos betegségek 

hosszútávú szövődményt jelentenek, a korai szakban ezekkel gyakorlatilag nem kell 

számolnunk. 

 

2.2.3 A gasztrointesztinális mellékhatások jelentősége 

Azon kívül, hogy a betegek életét megkeseríti, a GI panaszoknak, tüneteknek, és észlelt 

objektív eltéréseknek további, kifejezett klinikai jelentősége is van. A transzplantáció utáni 

összhalálozás 1-4%-ának az oka valamilyen súlyos gasztrointesztinális komplikáció [106, 

107]. A műtétet igénylő komplikációk csaknem 2/3-a akutan jelentkezik, és ezek 30%-a ma is 

halálos kimenetelű lehet.  Vesetranszplantált betegek között üreges szerv perforációja esetén a 

halálozás 24% [108]. Az első évben fellépő súlyos gasztrointesztinális komplikáció esetén az 

ötéves betegtúlélés szignifikánsan alacsonyabb, 88% helyett csak 68% [15].  

A GI panaszok okának leggyakrabban orvos is, beteg is az immunszupresszív gyógyszereket 

tekinti, ezért a panaszok megszüntetésének gyakori terápiája a gyógyszer adagok csökkentése, 

alkalmasint teljes elhagyása. Ez azonban értelemszerűen növeli a rejekció, és ezzel akár a 

graft elvesztésének kockázatát. Ez leggyakrabban MMF alkalmazása kapcsán merül fel. Az 

MMF dóziscsökkentését a betegek 22%-ánál GI mellékhatás miatt kell elvégezni [109, 110]. 

Ugyanakkor a graft elvesztésének kockázata dózis csökkentés esetén 2,3-szoros, az MMF 

elhagyása esetén 2,7-szeresre nő [111]. A 4 éves graft túlélés szignifikánsan, 87%-ról 70%-ra 

romlott egy másik vizsgálat tanulságai szerint [59]. Korábban mások is hasonló eredményre 

jutottak, a fekélybetegség elemzésével. [112.] 
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Ezért az immunszupresszív szerek változtatása, elhagyása előtt érdemes a többi lehetséges 

okot is megvizsgálni, és kizárni. Ezt támasztja alá, hogy hasmenés kezelésekor a betegek 

50%-ánál meg lehetett szüntetni azt az IS módosítása nélkül is [113]. 

 

2.3 Helicobacter pylori 

2.3.1 Története 

A Helicobacter pylori szerepével és jelentőségével kapcsolatos kutatások az első közlés [114] 

óta kiemelt szerepet játszanak a gasztroenterológiában. Akkor még néhány jellemző alapján 

Campylobacternek nevezték, a később elvégzett zsírsavanalízis, és 16S riboszóma RNS-

szekvenciájának vizsgálata tisztázta, hogy egy különálló baktérium genus önálló faja. Maga a 

baktérium, illetve a kórokozócsoport már több mint 100 éve ismert. Marshall és Warren újbóli 

leírásának valódi értéke a baktérium jelenléte és krónikus gastritis, valamint az ulcus közötti 

kapcsolat felismerésében rejlik [115]. A károsító hatás módja nem volt ismert, ezért 

megfogalmazódott, hogy a baktérium jelenlétének puszta ténye, még nem bizonyítja az 

okságot  [116]. A gyomor és nyombélfekélyt, mint fertőző betegséget értelmezni,  merőben új 

gondolat volt, és teljesen átalakította ezen betegségek megítélését [117, 118]. Újra kellett 

gondolni a sav okozta gyomorbetegségeket, és le kellett számolni a gyomrot, mint steril 

szervet számon tartó dogmával [117]. Alapkutatási eredmények kerültek be páratlan 

gyorsasággal a klinikai gyakorlatba, és egyben indítottak újabb kutatási irányokat és célokat 

[119]. Ez a felvetés óriási érdeklődést váltott ki, kezdetben természetesen ellenvélemények is 

születtek. Egyes vizsgálatokban kimutatni sem sikerült; ma már nyilvánvaló, hogy ennek oka 

metodikai hiba volt [120, 121]. A Helicobacter pylori szerepének és jelentőségének 

feltárásában játszott úttörő és kimagasló szerepéért ítélték az orvosi Nobel-díjat 2005-ben 

Barry James Marshall-nak és J. Robin Warren-nek [2. ábra és 3. ábra]. A Helicobacter pylori 

a dolgozat lezárásáig 22 885 publikációnak volt a főtémája.  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2005/
http://barryjmarshall.blogspot.com/
http://www.vianet.net.au/~jrwarren/
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2. ábra BJ Marshall átveszi a Nobel-díjat 

 

 

3. ábra Barry J. Marshall és J. Robin Warren 

 

2.3.2 A baktérium 

A Helicobacter pylori (4. ábra) Gram-negatív, mikroaerofil, spirális, ostoros baktérium. 

Hossza 2-3 μm, 1-7 fejvégi ostorának a mozgásban van szerepe. 
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4. ábra Helicobacter pylori 

 

Ez a baktérium többféle enzimet termel, köztük az ureázt, amely kimutatásnak is egyik alapja, 

és pathogén szerepét is összefüggésbe hozzák vele. Ez az enzim segíti abban is, hogy a savas 

környezetben önmaga túlélését lehetővé tevő mikroklímát alakítson ki azzal, hogy a 

gyomorban lévő ureumot bikarbonáttá és ammónium ionná hidrolizálja [122]. A gyomor 

nyálkahártyában immunreakciót provokál, amely szövettanilag aktív gastritisben, 

szerológiailag IgG megjelenésében nyilvánul meg. A fertőzés fennállását az teszi lehetővé, 

hogy szöveti antigénekhez (pl. Lewis B) kapcsolódik, és közben toxinokat termel. A VacA 

elnevezésű (vacuolizáló cytotoxin) segíti az urea epiteliális sejten keresztüli átjutását. Egyes 

törzsek pedig egy további cytotoxint is termelnek, amely a CagA gén jelenlétével függ össze, 

és amely a cytotoxikus aktivitás markere. A CagA pozitivitás nem nélkülözhetetlen a károsító 

hatás kifejtéséhez, de jelenléte többszörösére növeli a fekélyképződést. A fertőzés általában 

élethosszig tart. Ez alatt a gyomorsav hiperszekrécióját okozza, annak következményeivel. 

Ezen hatása miatt végül is a fekély és gyomorsav közötti ok-okozati kapcsolat teóriája 

időtállónak bizonyult. Hosszabb távon a nyálkahártya direkt károsításával, az általa kiváltott 

gyulladásos és immunológiai folyamatokkal, atrophiát okoz, ugyancsak ennek hosszútávú 

következményeivel [123]. 

 

2.3.3 Epidemiológia 

Az elfogadott általános álláspont szerint a Helicobacter pylorival történő fertőzés a 

kisgyermekkorban, a szociális helyzettől egyáltalán nem függetlenül történik. Alacsonyabb 

szociális helyzetű társadalmakban, illetve rétegekben sokkal gyakoribb. Annak van 

HP98 /NK/2 28/08/2008

Helicobacter pylori
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jelentősége, hogy nagyobb a zsúfoltság, egy szobában, de alkalmasint egy ágyban is többen 

laknak/alszanak, hiányos mind a vezetékes vízellátás, mind a csatornázottság, gyakori a 

házban, lakásban a háziállatok előfordulása. Afrikai népek között ismert az ételek előrágása is 

a csecsemők számára [124, 125]. A fertőzés legvalószínűbb útja a feco-orális, de oro-orális 

mód is szóba jön, köztes reservoár nem ismert. Zárt közösségek, bölcsődék, de katonaság, 

börtönök is segíti a terjedését [126, 127]. Bizonyított, hogy endoszkópiával is átvihető egyik 

betegből a másikba [128], Az egészségügyi személyzet kockázata is fokozottabb. Az ápolók 

esélye, hogy H.p. pozitívak legyenek, mintegy 2,3-szoros az irodai személyzet tagjaihoz 

képest [129]. Az endoszkópiával foglalkozók kockázata ennél is magasabb, csaknem 

négyszeres [130]. Az ismerten hordozó személyek kezelése, és/vagy szigorú higiénés 

szabályok alkalmazása mérsékli a fertőzés kockázatát. A felnőttkorban történő fertőződés 

kockázata kb 2%/év [131]. Ugyancsak kicsi, kb. 1-2% az esélye annak, hogy a fertőzött egyén 

spontán eliminálja a baktériumot [132, 133].  

A Helicobacter pylori az egyik legelterjedtebb humán pathogén kórokozó. Az emberiség 

nagyjából fele fertőződött, a férfiak és nők fogékonysága között nincs különbség [115, 123, 

134]. Igen nagy különbség van azonban a különböző országok, illetve populációk 

átfertőzöttsége között, amely szinte kizárólag az általános szociális, és higiénés különbségekre 

vezethető vissza. A fejlődő országokban a népesség 70-80%-a fertőzöttnek tekinthető 20 éves 

korára, a legmagasabb arány a 20-30 évesek között észlelhető [135, 136]. A fejlett 

országokban a teljes népességbeli előfordulása ennél alacsonyabb, és igen jelentős a 

korosztályok közötti különbség [137]. A gyerekek között ma már alig fordul elő [138, 139], 

míg az idősebb korosztályban ma is 60-70% a seropozitivitás aránya [140]. Az elmúlt 10-15 

évben a H. pylori gyakorisága az egész világon jelentős csökkenésnek indult [141]. Ez 

részben nyilván az életkörülmények javulásából adódik. Másrészt az elmúlt 20 évben a H. 

pylori iránt markáns érdeklődés mutatkozott, és a baktériumot szisztematikusan eradikálták(-

tuk).  

A magyarországi szero-epidemiológiai vizsgálatok lényegében ugyanezt az eredményt, és 

ugyanezt a tendenciát mutatják ki. Kb. 15 évvel ezelőtt még kb 63% volt a seropozitivitás 

aránya [142, 143], ez Budapesten a XXI. század elejére már 30% körüli értékre csökkent 

[144].  
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2.3.4 Kimutatás 

A Helicobacter pylori diagnosztikájában számtalan módszer közül választhatunk, amelyek 

invazív, illetve nem invazív eljárásokra oszthatók. Invazív eljárás az, amihez endoszkópia, és 

annak során biopszia vétel szükséges.  

2.3.4.1 Szövettan 

Az alapvető, „gold-standard” módszer a szövettani vizsgálat, amely egyben a 

gastroduodenalis mucosa egyéb hisztológiai jellegzetességekről is információt ad. Ennek 

megbízhatósága 98% körüli, megfelelő festés, és megfelelő mintavétel esetén. A szokványos 

hematoxilin-eozin mellett Giemsa és/vagy Whartin-Starry ezüst festéssel lehet vizsgálni a 

mintát [115].  

2.3.4.2 Ureáz teszt 

A másik invazív vizsgálat a gyors ureáz teszt (RUT). Ez a baktérium ureáz termelő 

képességén alapszik. Ennek specificitását 90-100%, szenzitivitását 60-95%-ban adják meg 

[145, 146]. Ezt előzetesen alkalmazott AST kezelés azonban jelentősen rontja [147]. Elvben 

szóba jönne még tenyésztéses vizsgálat is, azonban az a gyakorlatban igen nehézkes, és nem 

terjedt el.  

2.3.4.3 Szerológiai módszer 

Az előzőekben említett módszerek populációs felmérésre nyilván nem felelnek meg. Erre a 

célra a nem, vagy legalábbis kevésbé invazív eljárások közül a szerológiai eljárás a 

legelterjedtebb, és talán legalkalmasabb. A baktérium által kiváltott immunválasz során 

képződik az specifikus anti-H. pylori IgG, amely aztán kimutatható a szérumból [148]. A 

vérvétel összeköthető más, klinikailag indokolt vizsgálattal, így ez az egyetlen módszer, 

amely adott esetben a betegtől nem igényel semmilyen „extra” aktivitást, megjelenést. A 

módszer elvéből következően nem az aktuális infekció fennállását mutatja, így közvetlen 

kezelési döntéshez nem alkalmas, szűrővizsgálatként, illetve populációs felmérésekhez 

használjuk. Ez az egyetlen módszer, amelynek eredményét a közben alkalmazott AST kezelés 

nem befolyásolja.  

2.3.4.4 Ureum kilégzési teszt 

A módszer alapja az ureum molekula hidrolízise során felszabadult CO2 mérése.  A szükséges 

ureáz enzimet a H.pylori termeli, így következtetünk a jelenlétére. Kétféle változata ismert. 

Az egyik a nem radioaktív C13 izotópot, a másik a radioaktív C14 izotópot használja, de az elv 
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ugyanaz. A lenyelt, a gyakorlatban gyümölcslével megivott izotópot tartalmazó CO2-t mérik a 

kilélegzett, gyűjtött levegőben. Ez a legalkalmasabb vizsgálat az eradikáció 

eredményességének eldöntéséhez, és ez a technikailag a betegek számára legkellemesebb 

módszer. A szükséges berendezés, és eszközök azonban nem olcsók [149]. Uraemiás betegek 

esetében hatékonysága egyes szerzők szerint valamelyest csökken [150], mások szerint pedig 

nem változik [151], sőt, ez bizonyul a legmegbízhatóbbnak a nem invazív tesztek közül [152]. 

2.3.4.5 Széklet antigén teszt 

A közelmúltban jelentek meg a monoklonális széklet antigén tesztek (MFAT), amelyek a H. 

pylori antigénjét a székletben detektálják [153]. Ennek használata különösen hasznos lehet 

csökkent kooperációjú betegcsoportban, pl. kisgyermekek, vagy szellemi fogyatékosok 

között. Uraemiás betegcsoportban használhatósága még kérdéses [152]. 

 

2.3.5 A Helicobacter pylori hatása és jelentősége 

A Helicobacter pylori bizonyított hatásai miatt központi jelentőségű a napi klinikai 

gasztroenterológiában. Igazolt a kapcsolat a H. pylori és a gyomorfekély, atrophiás gastritis és 

MALT-lymphoma között [154, 155,]. A gyomorfekélyes betegek között gyakoriságát 50-

70%-ra, nyombélfekélyesek között 80-90%-ra teszik [156]. Logikus lenne, hogy a H. pylori 

eradikációval meg lehetne előzni a gyomorrák kialakulását. Ez azonban nem ilyen egyszerű, 

igazolt, hogy az atrophias gastritis, vagy intestinalis metaplasia az eradikáció után is 

progrediálhat carcinoma irányban. Ez azt jelenti, hogy van egy pont, amikor a gyomor 

nyálkahártyában bekövetkezett változások már visszafordíthatatlanok [157]. Ismereteink 

szerint a H. pylorival történő több évezredes együttélés ellenére, nincs rá szükségünk, és 

irtásának esetleges káros következményéről eddig nincs adat. A baktérium „legádázabb 

ellenségei” kifejezetten felhívnak rá, hogy egyesített erőfeszítéssel a himlő és a polyomyelitis 

sorsára juttassuk [158].  

Tény ugyanakkor, hogy a H. pylorival fertőzött egyéneknek csak mintegy 10-15%-ában 

alakul ki bármilyen GI eltérés, vagy panasz [156, 159]. Így a baktérium jelenlétén kívül 

valamilyen más, esetleg több más tényezőnek is kell lennie, ami aztán ténylegesen a kóros 

folyamatokhoz vezet. Az egyik ilyen tényező lehet magának a baktériumnak a különbözősége. 

A baktérium virulencia faktorai teszik lehetővé a kórokozó colonisatioját és későbbi 

perzisztálását. Ilyenek a motilitása, adaptív enzimei. A baktérium különböző törzsei az 
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említett toxinokat nem egyformán produkálják. A CagA termelő törzseket tartják 

pathogénebbnek [160, 161, 162].  

A másik szempont nyilván a gazdaszervezet különbözősége. Már a Helicobacter pylori iránti 

fogékonyság szempontjából is különbözőek lehetünk. A gazdaszervezet genetikai tényezőinek 

fontosságára utalnak az ikervizsgálatokban szerzett adatok. E szerint az öröklés szerepe kb 

63%, a maradék a környezeti hatás [163]. A Svédországban folytatott vizsgálódás azt is 

igazolta, hogy a fekélybetegség kialakulásáért, és a H. pylori fertőzésért nem ugyanazok a 

genetikai tényezők felelősek. Vagyis, a H.pylori szerepe a gyomorrák kockázatának 

növelésében inkább környezeti, mint genetikai hatás [164]. Ennek ellenére nem kétséges, 

hogy fennálló H.pylori fertőzöttség esetén a gazdaszervezet „milyenségének” kulcsfontosságú 

szerepe van a ténylegesen kialakuló betegségek szempontjából. Nem kizárt, hogy további, 

akár környezeti, akár genetikai tényezőknek is jelentősége van. Újabban bukkant fel az 

„ázsiai-rejtély” kifejezés a H. pylorival kapcsolatos tanulmányokban. Kitűnt ugyanis, hogy 

míg némely, fejletlennek nevezett ázsiai országban (India, Banglades, Pakisztán, Thaiföld) a 

H. pylori gyakorisága a várakozásoknak megfelelően igen nagy, 55-92%, ugyanezen 

országokban a gyomorrák előfordulása meglepően alacsony, harmada-tizede a Japánban, vagy 

Kínában észlelthez képest, amely országokban a H.pylori gyakorisága szintén 45-55% [165]. 

Ma a Helicobacter pylorit alapvető társkóroknak, de nem szuverén kórokozónak tekintjük.  

Fenti adatok ismeretében kézen fekvő volt, hogy a betegek közötti további különbözőséget is 

tanulmányozzák. Így került sor a HLA-rendszer és a  Helicobacter pylori kapcsolatának 

vizsgálatára, ld. 2.4.2 fejezet.  

 

2.3.6 Kezelése 

A Helicobacter pylori kezelésének részletekbe menő tárgyalása nem témája jelen 

dolgozatomnak. A „kezelés” jelen esetben eradikációt, azaz a baktérium kiirtását jelenti, 

nyilvánvalóan antibiotikummal. Az antibiotikumok klinikai hatékonyságára nézve 

kedvezőtlen, hogy a szerek nehezen érik el a tapadó nyákréteg alatt, az epithel felszínén és az 

intercellularis résekben, esetenként a mirigyjáratokban kolonizált kórokozót. Döntően 

csökkenti egyes antibiotikumok hatását az erősen savas gyomorszekrétum, sőt az is, hogy a 

10% mucin- és 90% víztartalmú tapadó nyák az ionizálatlan molekulák számára nehezen 

átjárható. Mivel az eradikáció döntően krónikus H. pylori infectio esetén jön szóba, így a 
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parenteralis kezelés nem ésszerű, jelen ismereteink szerint nem is indokolt. Ezen nehézségek 

miatt nincs is teljesen biztos módszer, a szakmai közmegegyezés a 80-90%-os eradikációs 

ráta elérését biztosító kezelési mód kiválasztását tartja elfogadhatónak és tűzi ki célul. A 

monoterápia kerülendő, mert a hatékonysága nagyon alacsony, miközben hozzájárulhat 

rezisztencia kialakulásához [166]. A mára letisztult, és nemzetközi ajánlásokban 

megfogalmazott elvek szerint agresszív savgátló kezelés mellett kettős antibiotikus 

kombináció 7-14 napig történő alkalmazása javasolt. Ezek az ajánlások az eradikáció 

indikációját is megfogalmazzák. E szerint az eradikáció egyértelműen indokolt ulcus, MALT-

lymphoma, atrophiás gastritis fennállása esetén, gyomorrák resectioja után, gyomorrákos 

betegek elsőfokú hozzátartozói között, és a beteg kifejezett kívánságára. Ezeket jelenleg a 

Maastricht-III Consensus Report tartalmazza  [167, 168]. 

 

2.4 HLA 

Az emlősök genomjában kiemelkedő fontosságú a „major histocompatibility complex”, az 

MHC. Ez a legnagyobb génsűrűségű terület. Az itt lévő gének, és az általuk kódolt fehérjék és 

glikoproteinek játsszák a kulcsszerepet az immunválaszban, az autoimmunitásban, és a 

reprodukció sikerében. Emberben ez a régió a 6-os kromoszóma rövid karján van, 3 600 000 

bázispárt, és mintegy 140 gént tartalmaz (5. ábra). 

 

5. ábra A 6.-os kromoszóma, és a HLA elhelyezkedése 

 

Azokat a géneket, amelyek „termékei” valamennyi szomatikus sejt felszínén 

expresszálódnak, I. osztályúnak nevezik, II. osztályúnak pedig azokat, amelyek az antigén 
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prezentáló sejteken jelennek meg (6. ábra). Mindkét féle sejtfelszíni glikoprotein egy 

stabil α, és egy variábilis β láncból áll. Az MHC régión belül ezen sejtfelszíni antigéneket 

kódoló gének ismertek a legjobban, és emberben ezeket nevezzük „Humán Leukocyta 

Antigén”-nek, HLA-nak [169].  

 

6. ábra Az I. illetve II. osztályú HLA-antigének morfológiája. Az α lánc a stabil, a β lánc a variábilis. 

 

Az I. osztályú HLA-antigének között 3 major, és 3 minor van. Transzplantációs szempontból 

a 3 majornak, a HLA-A, HLA-B, HLA-C-nek van jelentősége. A II. osztályúak között is 3 

major van, ezek a HLA-DP, HAL-DQ, HLA-DR. Elnevezésükről időnként konszenzus 

konferenciát tartanak, mert a biotechnológiai módszerek fejlődésével egyre részletesebb 

meghatározás lehetséges, egyre több mutáció feltüntetésével [170, 171]. Az ismert HLA-

antigének száma évről évre exponenciálisan nő.  A NI H&I Laboratory City Hospital, BT9 

7TS Belfast, Northern Ireland United Kingdom által üzemeltetett 

http://www.allelefrequencies.net honlap szerint mindenesetre 2008 végén összesen kb. 3200 

féle HLA haplotípus volt ismert, ezeket főbb típusokra bontva az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat  HLA-allélek száma főcsoportok szerint 

HLA-A HLA-B HLA-C HLA-DP HLA-DQ HLA-DR 

673 1077 360 155 127 585 

 

A HLA meghatározásában kezdetben egyeduralkodó szerológiai módszereket a PCR 

technikák váltják, és ezzel a meghatározás megbízhatósága 98%-ra nőtt [172]. 

http://www.allelefrequencies.net/


 

27 

A HLA rendszer a 2.1 fejezetben említett 1952-es felfedezése óta, mind tudományos, mind 

klinikai szempontból az érdeklődés homlokterében áll [4]. A transzplantációban kezdetektől 

kiemelt szerepet játszott az ismert, és fontosnak tartott allélek meghatározása, és a donor-

recipiens pár ennek megfelelő szelekciója. Éppen ezért a HLA-meghatározás a leggyakrabban 

végzett genetikai vizsgálat emberen. 

2.4.1 A HLA rendszer és a betegségek 

A HLA rendszer az immunitásban játszott szerepe miatt nyilvánvalóan központi szerepet 

játszhat a fertőzések, daganatok elleni védekezésben is, és az autoimmun betegségek 

kialakulásában. Közlemények ezrei foglalkoznak ezzel a kérdéssel.  

Az I. típusú diabetes, coeliakia, spondylitis ankylopoetica, Sjögren-sy., myasthenia gravis, 

SLE eseteiben az összefüggés bizonyítottnak tekinthető [173, 174, 175, 176]. Felmerül, hogy 

szerepe lenne a vírusos hepatitisek lefolyásában is [177]. Egyes speciális HLA alléleket a 

gasztrointesztinális traktus megbetegedésivel, elsősorban IBD-vel, és tumorokkal 

összefüggésben is vizsgálni kezdtek [178]. Újabban még a párválasztásra gyakorolt hatását is 

vizsgálják [179]. 

 

2.4.2 A HLA és a Helicobacter pylori kapcsolata 

A másodosztályú HLA antigéneket többször vizsgálták, mint amelyek jelenléte 

prediszpozíciót jelenthet a H. pylori fertőzésre, illetve gyomorrák vagy MALT-lymphoma 

kialakulására. A közzétett eredmények ellentmondásosak, és populációnként is különböznek. 

Európai populációban munkacsoportunk publikációja előtt csak néhány nagyobb esetszámú 

közlés látott napvilágot. 1999-ben Finnországban 199 emberben vizsgálták a H.pylori illetve a 

HLA-DQA1 összefüggését. Ebben a vizsgálatban nem találtak szignifikáns összefüggést 

[180]. Olasz vizsgálatban 179 egészséges kontroll adatait 50 gyomortumoros beteg adataival 

vetették össze, és a H.pylori szerológiát, illetve a DQ antigéneket vizsgálták. Ők is úgy 

találták, hogy a HLA antigének nem befolyásolták sem a H.pylori jelenlétét, sem a gyomor 

tumor kialakulását [181]. Viszonylag sok betegre terjedő, többlépcsős elemzést végeztek 

Németországban is. Ők egyértelműen úgy találták, hogy az önmagában a H.pylori fertőzés, és 

a másodosztályú HLA antigének között nincs kapcsolat, legalábbis az európai populációban. 

Bár a HLA-DR1-es gyakoriságát magasabbnak észlelték gyomor és nyombélfekélyes H.p. 

pozitívak között, az összefüggés nem volt szignifikáns [182]. Egy évvel később újabb 
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közleményükben visszatértek erre a kérdésre, és ekkor is csak a CagA jelentőségét erősítették 

meg [160]. 

Mindazonáltal ez az eredmény ellentmond egy másik, egy évvel korábbi, nagy létszámú, 

szintén európai népességben végzett vizsgálatban találtakkal. Svédországban 130 

gyomortumoros, és 263 egészséges kontroll adatait elemezték. Ők azt tapasztalták, hogy a 

DQ1-es allél jelenléte szignifikáns, de inverz módon függ össze magával a H.pylori 

fertőzéssel, és kifejezetten védőhatásúnak írták le a közleményben. Adataik szerint ez 

azonban nem jelentett egyben védőhatást a gyomorrák ellen is. A DR16-os jelenléte 

nagymértékben fokozta a gyomorrák kockázatát, amely hatás még jobban érvényesült a H.p. 

negatív betegek között [183].  

Más etnikai csoportokban azonban más eredmények születtek. A legtöbb ilyen vizsgálat 

japán, illetve kínai populációban készült. Egy japán vizsgálat mindenesetre még korábban 

szintén a DQ1 esetleges H.p. elleni védőhatását vélelmezte, 82 gyomortumoros, illetve 167 

kontroll egyén vizsgálata alapján [184]. Ugyanezt, valamelyest kevesebb betegen, egy másik 

japán vizsgálat azonban nem erősítette meg [185]. Kínai vizsgálatban azt találták, hogy a 

DR8-as jelenthet rizikó tényezőt a H.pylori számára, igen kevés betegen vizsgálva [186]. Egy 

újabb japán vizsgálat ismét a DQ1-es lehetséges kockázat fokozó szerepét vetette fel, 

különösen atrophias gastritissel együtt értékelve a H.pylori jelenlétét [187]. 

Mindenesetre a vizsgálatoknak csak kisebb része fókuszál a H.pylori iránti fogékonyságra, a 

többség inkább azt firtatja, hogy az infektált betegek egy részének miért, lesz, másik részének 

miért nem lesz valamilyen további szövődménye. Elsősorban persze a gyomorrák, és a 

lymphoma iránt nagy az érdeklődés. [188, 189].  

Megjegyzendő, hogy a HLA rendszer további tagjait is, és más GI betegségekkel, elsősorban 

tumorokkal összefüggésben is vizsgálják. Ezek részletes elemzése azonban messze 

meghaladja jelen dolgozatom terjedelmét [176, 190]. 

 

2.5 Endoszkópia 

A gyógyítók régi vágya, hogy belelássanak az emberi szervezetbe. Pompei romjai között már 

találtak olyan eszközt, amelynek majdnem bizonyosan ez volt a funkciója. 1805-ben Philip 

Bozzini szerkesztett egy általa „Lichtleiter”-nek nevezett eszközt, amivel bele tudott tekinteni 
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a húgyutakba, rectumba, garatba. 1853-ban Antoine Jean Desormeaux készített a húgyutak 

vizsgálatához alkalmatos eszközt, és ő nevezte el azt „endoscope”-nak 

[http://www.olympusglobal.com/en/corc/history/endo/index.cfm]. Az első cisztoszkópot Max 

Nitze készítette 1877-ben. A XX. század 20-as éveinek végén, 30-as évek elején történtek az 

első gyomortükrözéses vizsgálatok Münchenben. Rudolf Schindler több mint 400, 

szövődménymentesen elvégzett vizsgálatról számolt be az általa, és Georg Wolf technikus 

által kifejlesztett „fél-merev” eszközzel. Ez 48 lencsét tartalmazott. 1941-ben ő lett az 

„American Gastroscopic Club” első elnöke [191]. Karl Storz 1945-ben fül-orr-gégészeti 

eszközöket kezdett készíteni. Nagy előrelépést jelentett, amikor az 1960-as években az USA-

ban kifejlesztették az üvegszálat [192].  

Ma már, számtalan technikai lépés után természetes a video endoszkóp, nagy, éles, színes 

képpel, digitális kép és video rögzítési lehetőséggel, újabban nagyítási lehetőséggel. Az 

endoszkópokban egyre több a csatorna, ami a diagnosztika mellett egyre több terápiás 

lehetőséget is biztosít.  

Széleskörű használata Magyarországon is a mindennapos rutin része. Transzplantációs 

centrumokban elsősorban a májbetegek átültetés előtti, és azt követő vizsgálataihoz 

használják széles körben [193, 194]. Ma már egyértelmű, hogy ebben a betegkörben is 

biztonsággal alkalmazható [195], és a szofisztikált vizsgálatok is bekerültek a fegyvertárba 

[196]. Bizonyára vesetranszplantált betegek körében sem ritkaság a felső GI traktus 

endoszkópos vizsgálata, azonban ezzel kapcsolatos szisztematikus vizsgálat, főleg nagy 

esetszámú betegen, praktikusan nincs [84], amint arról a  2.2.2.5.1  fejezetben már esett szó. 

Az irodalomban olvasható talán legnagyobb esetszámú endoszkópos vizsgálatról korábban 

éppen munkacsoportunk számolt be [96]. A jövőben valószínűleg mindennapossá válik a 

technikailag már ma is elérhető távsegítség, a képek, videók és élő vizsgálatok távolból 

történő követése, tanácsadás, esetleg beavatkozás is [197]. 

  

http://www.olympusglobal.com/en/corc/history/endo/index.cfm
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3 Célkitűzések 

Napi klinikai munkám során kiemelten találkozom a szervtranszplantált betegek 

gasztrointesztinális panaszaival, és szövődményeivel. Kutató munkám során ezen adatokat 

prospektíven gyűjtöttem és rendszereztem, majd keresztmetszeti jelleggel elemeztem azokat. 

Jelen dolgozatomnak, és közleményeimnek az alapját a szakirodalomban hozzáférhető 

legnagyobb adatbázis adja. Így az előzőekben részletezett ellentmondásokra, és nem tisztázott 

problémákra is figyelemmel az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

1. Milyen gyakori a Helicobacter pylori a transzplantációra váró, vesebeteg 

populációban? 

2. Különbözik-e ez az arány hazai átlag populációtól, és követhető-e ebben a 

beteganyagban is a H.pylori előfordulásának utóbbi években észlelt jelentős 

csökkenése? 

3. Mely környezeti tényezőknek lehet jelentősége a H.pylori infekció kialakulásában? 

4. Van-e összefüggés a H. pylori fertőzés és a gazdaszervezet Human-Leukocyta-

Antigen struktúrája között? 

5. Hol a helye a felső endoszkópos vizsgálatoknak a vesetranszplantáció utáni 

gondozásban? 

6. Melyek a leggyakrabban észlelt felső gasztrointesztinális eltérések a panaszos 

vesetranszplantált betegek körében? 

7. Van-e endoszkóppal észlelhető eltérést okozó mellékhatása az alkalmazott 

immunszupresszív gyógyszereknek? 

8. Mennyi a H. pylori gyakorisága a transzplantáción átesett betegpopulációban, és van-e 

hasonló jelentősége, mint az átlagos gasztroenterológiai beteganyagban? 

9. Érdemes-e adni, és ha igen, mit, ulcus profilaxis céljából? 

10. Befolyásolja-e a vesefunkció a GI tünetek és panaszok megjelenését? 

11. Melyik a panaszok kialakulása szempontjából legérzékenyebb időszak a beteg 

számára, és változik-e az eltérések, infekciók gyakorisága a transzplantációtól eltelt 

időben?  
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4 Anyag, módszer, betegek 

4.1 Betegek 

4.1.1 A szerológiai vizsgálat betegei 

Szero-epidemiológiai vizsgálatunkhoz az adatgyűjtés 2001 és 2006 között történt, prospektív 

módon, keresztmetszeti (a transzplantáció időpontja) vizsgálatunkhoz. A transzplantáció előtt 

álló, uraemiás vesebetegeket vizsgáltuk veseriadó kapcsán. A recipiensek gyors, protokoll 

szerinti kivizsgálására akutan került sor, ekkor történt meg tájékozott belegyezés után a 

vérvétel is.  

A fenti időben a klinikán vizsgált 726 betegtől vett mintát elemeztük. 58,7% volt férfi, 41,3% 

nő, és 6,3% (46) gyermek (=18 évnél fiatalabb). Átlag életkoruk mindkét nemben 45,1 év (3-

73, SD: + 14,65) volt. 

4.1.2 Az endoszkópia betegei 

Az endoszkópos vizsgálatok összegzéséhez az 1994 és 2007 között elvégzett összes vizsgálat 

adatát feldolgoztam. Az adatgyűjtés prospektív módon történt jelen keresztmetszeti (az 

endoszkópia időpontja) elemzéshez. Ez idő alatt 2143 veseátültetés történt Budapesten. 

Összesen 787 vizsgálatot végeztünk szervátültetett betegen, ebből 672 EGD történt 

veseátültetés után, 439 különböző betegen, 543 esetben. Egy beteg többszöri kontrollját 

ugyanazon eltérés miatt egy esetnek tekintettem. Ugyanakkor, ha egy beteg teljesen más 

panasszal, más okból, esetleg évek múlva ismét endoszkópiára szorult, azt két különálló 

esetként értékeltem, és a következőkben ezen, 543-as értékkel számoltam. Gyomor-bél 

panaszok esetén felvilágosítás, és írásos beleegyezés után került sor az EGD-re. CMV ellenes 

profilaktikus kezelésben csak a magas rizikócsoportba tartozó pozitív donor-negatív 

recipiensek részesültek. A demográfiai adatokat a 2. táblázat mutatja. 

2. táblázat EGD-n átesett betegek demográfiai adatai 

nem No. % életkor + SD 

férfi 309 56,9 49,8+12,8 (18-78) 

nő 234 43,1 49,1+12,8 (17-76) 
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4.2 Endoszkópia 

A felső pánendoszkópos vizsgálat (EGD) klinikánkon nem része a transzplantációhoz 

kapcsolódó pre- vagy postoperatív vizsgálati protokollnak. A vizsgálat kissé kellemetlen, 

drága, és lehet veszélye is. A perforáció kockázata 0.06%, azaz 0.6/1000 vizsgálat [198].  

EGD-re csak panaszos beteg esetén, klinikai indikációval került sor, a beteg előzetes 

felvilágosítása, és írásos beleegyezés után. A vizsgálatokat két jártas sebész-

gasztroenterológus szakorvos végezte, az előzetesen lefektetett protokollnak megfelelően. A 

vizsgálatnál rutinszerűen nem alkalmaztunk szedációt vagy narkózist, a garatban helyi 

érzéstelenítést adtunk. A vizsgálat során valamennyi észlelt eltérést dokumentáltunk, ha mód 

volt rá, fotóval és/vagy videóval is. Protokollunk szerint a nemzetközi ajánlásoknak 

megfelelően biopszia vétel történt minden alkalommal a gyomor antrumból (2 minta) és a 

corpusból (2 minta) [199, 200]. Ezen túlmenően azonban minden vizsgálat kapcsán a 

duodenumból (2 minta) is vettünk biopsziát, kifejezetten CMV-PCR meghatározásra.  

Kórosnak ítélt eltérés esetén az elváltozásból további célzott, alkalmasint sorozat biopszia 

vétel történt. A szövettani mintát részben szokványos hisztológiai (H&E, Giemsa) festésekkel 

vizsgálták a SE I. Kórbonctani Intézetében, részben ugyanitt CMV DNS kimutatás történt 

PCR módszerrel. Helicobacter pylori hordozónak tekintettem a beteget, ha a szövettani 

vizsgálat kimutatta a baktérium jelenlétét. A CMV jelenlétét a mucosaban a PCR vizsgálat 

pozitivitása esetén tekintettem igazoltnak. 2004-ig mind az antrumból, mind a corpusból 

további 1-1 mintát vettünk RUT céljából, amelyet a 2.3.4.2 fejezetben már említett irodalom 

alapján magas szenzitivitásúnak, és magas speicificitásúnak vártunk [145, 146]. Ez azonban 

csak savgátlásban nem részesülő betegek esetén igaz [147]. 

Gomba, soor jelenlétére a nagyon jellemző - és diagnosztikus értékű - multiplex fehéres 

plaque-ok és álhártya megjelenése [201] alapján gondoltunk, mintavételre, tenyésztésre csak 

néhány esetben került sor. A diagnózis helyességét utólag inkább a bevezetett kezelés 

hatásossága alapján lehetett megállapítani. 

Nem történt biopszia vétel vérzés miatt végzett sürgősségi vizsgálatok esetén, illetve ha a 

beteg acenokumarol/warfarin kezelésben részesült. 

A látott eltérések definiálásakor a nemzetközi ajánlásokhoz tartottuk magunkat, és jelen 

dolgozatban is ezeket használom. Ez különösen az endoszkópos eltérések leírásában fontos. 

Dolgozatomban makroszkópos eltérésnek neveztem az endoszkóppal („szabad szemmel”) 

látható eltéréseket, megkülönböztetendő a szövettani (mikroszkópos) eredményektől. 
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A gastrooesophagealis reflux betegség klinika fogalom, tulajdonképpen tünetcsoport. 

Adataink elemzésénél nem ezt, hanem az endoszkóppal is látható oesophagitist írtuk le és 

elemeztük, mint objektívabb, és reprodukálhatóan észlelt eltérést. Ennek megítélésére a 

Savary-Miller beosztást alkalmaztuk [202, 203, 204 , 205].  

Gastritis-nek írtuk le a látott képet, ha a gyomor nyálkahártyán erythematosus-exsudativ 

elváltozásokat láttunk, a nyálkahártya kissé törékenyebb-sérülékenyebb, ödémás, foltosan 

erythemás, esetleg granularis jellegű volt. 

Duodenitist írtunk, ha a duodenum nyálkahártya erythematosus narancsvörös, a redők 

kiszélesedettek, pseudopolypoid formátumot mutattak, esetleg igen kifejezett lypmhatikus 

rajzolat volt látható. 

Gastro-duodenitist akkor leleteztünk, ha ezek együtt voltak jelen [199,200]. 

A szövettani értékelést és meghatározásokat a visszaérkezett leletek alapján dolgoztam fel. 

Sajnos ezek nem kis része meglehetősen sablonos értékelést tartalmazott. 

4.3 Szerológia és HLA tipizálás 

A Helicobacter pylori szerológiai vizsgálatok a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és 

Sebészeti Klinikájának laboratóriumában történtek. Ennek során a specifikus H. pylori IgG-t 

(Vidas, Biomérieux, Lyon, France) mértük. Ehhez enzim immunoassay metodikát 

alkalmaztunk, ahol a leolvasás fluoreszcens technikával történik (ELFA). A határértékek a 

gyártó által biztosított protokoll szerint: TV<0.75: negatív; 0.75<TV<1.0: kétes; TV>1.0: 

pozitív. A vizsgálat technikai kivitelezése is ezen laboratóriumi protokoll szerint történt. 

A HLA meghatározása az Országos Gyógyintézeti Központ  Immungenetikai Részlegében 

történt. A vizsgálat időpontja minden beteg esetében a vesetranszplantációs várólistára 

helyezés ideje. A HLA-A, B és C meghatározása standard NIH microlymphocyta toxicitás 

módszerrel történt [206]. A HLA-DR és DQ meghatározása 2006 előtt szerológiai módszerrel, 

dúsított B-lymphocyta szuszpenzióban történt [207]. 2006 óta DNS alapú PCR-SSP 

metodikát alkalmaznak [208]. 
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4.4 Szocio-ökonómiai felmérés 

2004-ben (TUKEB, Regionális Kutatásetikai Bizottság, 23/2004.) az addigi szerológiai 

vizsgálatok kiegészítéseképpen, és azzal párhuzamosan egy kérdőíves felmérést is végeztem. 

Ennek célja az volt, hogy a Helicobacter pylori és a betegek életkörülményei, szociális-

gazdasági helyzete közötti összefüggést vizsgálja. A mintegy 300 kérdőívből végül is 160 volt 

jól beazonosítható, értékelhető, és a H.pylori szerológiai lelettel párosítható. Ezen betegek 

átlagéletkora 48+13,4 év volt, 60%-a volt férfi, 40% nő. A kérdőív (ld. Melléklet) 25 kérdést 

tartalmazott, ezek a család nagyságára, testvérek számára, a szülők és a beteg iskolai 

végzettségére, külön a gyermekkori és a jelenlegi a lakóhely jellegére (falu-kisváros-

nagyváros, illetve kertes ház, szobaszám), állattartásra gyermekkorban, illetve jelenleg, 

alkoholfogyasztásra, dohányzásra, valamint korábbi emésztőszervi panaszokra, esetleg 

kezelésre (H.p. eradikáció) kérdeztek rá.  A kérdésekre egyszerűen, a megfelelő négyzet 

bejelölésével, vagy a megfelelőnek gondolt válasz bekarikázásával lehetett válaszolni. A 

kérdőív kitöltésére a kontroll vizsgálatok kapcsán került sor. 

4.5 Immunszupresszió 

Vizsgálatom során az endoszkópia időpontjában alkalmazott fenntartó immunszupressziós 

kezelést vettem tekintetbe. A leggyakrabban használt szerek a cyclosporin (CSA), tacrolimus 

(TAC), mycophenolate-mofetil (MMF), és szteroid (ST), amelyeket csaknem mindig 

kombinációban alkalmaztunk. Szteroidként prednisolont (P) vagy metilprednisolont (MP) 

adtunk. A jelenlegi protokoll szerint a szteroidokat naponta egyszer, csökkenő dózisban 

adjuk, a hosszú távú fenntartó adag 2,5-10 mg prednisolon (ekvivalens) között van. A CSA és 

az TAC adagját vérszint szerint állapítjuk meg, a céltartomány hosszú távon CSA esetén 150-

250 ng/ml, TAC esetén 8-12 mg/ml közötti, a közvetlen műtét utáni periódusban inkább a 

felső tartományhoz közel. Az MMF-t általában napi 2x1000 mg dózisban alkalmazzuk.  

Az endoszkópia időpontjában a betegek 67,9%-a kapott cyclosporint, 21,6%-a tacrolimust, 

62,9%-a mycophenolatot, 9,3%-a azathioprint, 93,3%-a szteroidot (valamivel több, mint a 

fele prednisolont, a többiek metil-prednisolont). Elemzésem során ezeket a szereket, illetve 

ezek kombinációit vizsgáltam, uni-, és multivariáns elemzést is végezve. Néhány beteg nem 

mycophenolat-mofetilt, hanem mikofenolsavat kapott. Ha ezt is, és a prednisolon ↔ 

metilprednisolon különbözőségét is figyelembe venném, akkor összesen 44 féle, ezeket egy 

tekintet alá véve 30 féle immunszupresszív gyógyszerezést kellene vizsgálni a 

gyomortükrözésen átesett betegek között. A leggyakoribb kombinációk a CSA-MMF-ST 
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hármas, majd CSA-ST kettős, végül az TAC-MMF-ST hármas összeállítások voltak, ezek 

egymáshoz képesti arányát a 3. táblázat mutatja. Ezen kombinációk aránya az idők során 

változott természetesen. A mycophenolatot 1997-től, a tacrolimust 2002-től alkalmaztuk a 

napi klinikai rutinban (7. ábra). Az említettektől eltérő variációk használata a betegek 24,2%-

át érintette, de azok egyenkénti gyakorisága nem érte el az 5%-ot, így az 

immunszupresszióval kapcsolatos analízisből ezt a heterogén csoportot kihagytam. Ezek 

között szerepeltek a további kettős kombinációk, sirolimus, everolimus, vagy azathioprin 

alapú kezelések, és a szteroid mentes összeállítások. 

3. táblázat A 3 leggyakoribb immunszupressziós kombináció megoszlása az endoszkópia időpontjában 

IS kombináció                     

CSA-MMF-ST 51,2% 

TAC-MMF-ST 21,5% 

CSA-ST 27,3% 

 

 

 

7. ábra IS kombinációk változása az idővel 

 

4.6 Ulcus profilaxis 

Ulcus profilaxisban gyakorlatilag minden beteg (97,8%) részesül, erre vonatkozó egységes 

protokoll azonban nincs. Kezdetekben ez egyszerű alumínium- és/vagy magnézium-hidroxid 

tartalmú tabletta, vagy szuszpenzió volt. Ezek azonban éppen beszűkült vesefunkció esetén 

csak óvatosan alkalmazhatóak. A cimetidint 1976-ban, a ranitidint 1981-ben, az omeprazolt 
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1988-ban hozták először forgalomba, és ezek a szerek nagyon gyorsan bekerültek a 

fegyvertárba.   

Az endoszkópos vizsgálat előtt a savgátlásban részesülő betegek 56,2%-a H2RA, 43,8%-a 

pedig PPI szert kapott, a későbbiekben ezt az adatot használom az elemzéshez. A PPI szerek 

általános elterjedését követően a kétféle hatású szer használata az évek során hektikus 

ingadozásokkal bár, de nagyjából hasonló arányú maradt, tendenciózus eltérés nem észlelhető 

(8. ábra). 

 

8. ábra Savgátlás az évek során 

 

E gyógyszercsoport tekintetében nincs különbség nemek (p=0,38), vagy életkor (p=0,34) 

szerint. Az egyes immunszupressziós csoportokba tartózó betegek ugyanolyan arányban 

részesültek H2RA vagy PPI alapú ulcus profilaxisban, p=0,26, (9. ábra). 

 

9. ábra Savgátlás az egyes IS csoportokban 
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A konkrét gyógyszer, de még hatóanyag választást is igen nagymértékben befolyásolta az 

aktuális hozzáférhetőség, rendelhetőség, és ár, így egységes gyakorlat sajnos nem alakult ki.  

4.7 Műtéti technika 

A vese beültetése mára jól kidolgozott, rutin eljárással a fossa iliaca-ba, extraperitoneális 

behatolásból történik, ahol egymás közvetlen közelében találhatóak a szükséges ér és húgyuti 

képletek. Az ereket az arteria illetve vena iliaca-hoz vég-az oldalhoz varrjuk (10. ábra), a 

donor uretert pedig vagy a recipiens ureterhez ugyancsak vég-az oldalhoz, vagy közvetlenül a 

hólyagba szájaztatjuk (neocystostomia). A saját veséket nem távolítjuk el. 

 

10. ábra Sematikus műtéti szituáció 

 

4.8 Statisztikai módszerek 

A binomiális változókat Fisher-egzakt teszttel, több csoport esetén „2 by k” chi
2
 –teszttel 

elemeztem, és minden esetben a kétoldalas valószínűségi értéket adtam meg. A folytonos 

változókat az átlagérték és a standard deviáció megadásával jellemeztem, ha azok normál 

eloszlásúak. Nem normál eloszlás esetén, a medián értéket adtam meg, és a 25-75% 

kvartiliseket mutattam be. Nonparametrikus összehasonlításra a Mann-Whitney, vagy több 

csoport esetén a Kruskal-Wallis teszteket használtam. Uni- és multivariáns elemzést 
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végeztem. Az egyes HLA-allél előfordulásokat, és patológiás eltéréseket azok számával, és 

arányával mértem. A prediktív tényezőket logisztikus regresszióval azonosítottam, hatásukat 

az odds ratio (OR) megadásával számszerűsítettem. A p értékét minden esetben 0,05 alatt 

tekintettem szignifikánsnak. A számításokhoz a StatSoft, Inc. (2008). STATISTICA (data 

analysis software system), version 8.0. www.statsoft.com. programot használtam. 

  

http://www.statsoft.com/
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5 Eredmények 

5.1 Szerológia és HLA 

5.1.1 Helicobacter pylori szeroepidemiológia 

Az elvégzett 726 szerológiai vizsgálat eredménye 17 esetben (2,34%) kétes volt, ezeket 

kizártam a további analízisből. Az így maradó 709 vizsgálatból 350 esetben, 49,37%-ban volt 

az eredmény pozitív, 359 esetben 50,63%-ban negatív (11. ábra).  

 

11. ábra H.p. a teljes anyagban. 

 

A vizsgálat teljes időtartama alatt azonban a H.p. gyakorisága évről évre csökkenő tendenciát 

mutatott. Az első évben, 2001-ben a pozitivitás aránya még 62,5% volt, 2006-ra ez 35%-ra 

csökkent (12. ábra).  

 

12. ábra H. pylori vizsgálatok száma, és eredménye évek szerint. A számok a darabszámot, az oszlopok az 

arányokat mutatják. 
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Igen jelentős eltérés mutatkozott korcsoportok szerint. Gyerekekben a H.p. fertőzöttség 

viszonylag ritka, kb. 13%, míg a 60 évnél idősebbek között aránya 60% feletti (13. ábra). 

 

13. ábra H.pylori gyakorisága életkori csoportok szerint. A számok a darabszámot, az oszlopok az 

arányokat mutatják.  

 

A H. pylori pozitív betegek átlagéletkora így jelentősen magasabb, mint a negatívaké, 48,9 (9-

74, SD+11,74) versus 41,0 (3-71, SD+16,1), ami markánsan szignifikáns, p <0,0001. 

Különválasztva a felnőtteket, ugyanezek az értékek 49,5 illetve 44,6 évnek adódnak, ami 

szintén szignifikáns, p <0,001. Még a gyerekek között is idősebbek voltak a H.p. pozitívak, 

(14,3↔11,8 év), de ez statisztikailag nem volt jelentős, p=0,26.  

Megvizsgáltam, az évről évre kevesebb pozitív lelet hátterében nem az áll-e, hogy változott a 

vizsgált betegek koreloszlása. Az adatok azonban azt igazolták, hogy minden vizsgált évben, 

mind a pozitív, mind a negatív betegek életkora változatlan volt (14. ábra).  

 

6

40

99

155

183

123

62

41

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

-18 18-45 45-60 60+

életkori csoportok

H.p. gyakoriság

neg

poz



 

41 

 

14. ábra A vizsgált betegek életkora a vizsgálat éve és a H.pylori status szerint. 

 

Minthogy minden évben nagyjából azonos korú betegek mintáit elemeztük, a jelenség 

hátterében más áll. A betegeket ezek után nem életkoruk, hanem öt éves csoportokban, 

születési idő szerint vizsgáltam. Ennek során meglehetősen egyértelmű tendencia bontakozott 

ki. Az idő előrehaladtával folyamatosan, és egyértelműen csökkent annak az esélye, hogy 

valaki H. pylorival fertőzött legyen (15. ábra).  

 

15. ábra H.p. gyakorisága születési évek szerint. A számok a darabszámot, az oszlopok az arányokat 

mutatják. 

 

Ez azt jelenti, hogy az évről évre csökkenő számban észlelt szeropozitivitás hátterében a 

kohorsz hatás érvényesül. A II. Világháború előtt-alatt született nemzedékben a H.p. 

előfordulása még 70-80%, míg az ezredforduló óta született, nálunk vizsgált néhány gyermek 

esetében egyáltalán nem fordult elő.  
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5.1.2 A szocio-ökonómiai felmérés eredményei 

Az első körülmény, amit vizsgáltam, a család nagysága volt. Ezt a testvérek számával, illetve 

az együtt élő családtagok számával reprezentáltam. A H.p. negatívok 2,04-en, a pozitívok 

2,21-en voltak a családban, a testvéreikkel együtt. A kis családban (4, vagy kevesebb 

családtag) nevelkedettek között 51 % volt a H.p. előfordulása, míg a nagycsaládból (5, vagy 

több tag) érkezettek között 58%, p=0,74. Az iskolai végzettséget mind a szülőkre, mind a 

betegekre vonatkozóan kérdeztem, általános, közép, és felsőfokú kategóriákba sorolva. 

Betegeink szüleinek iskolai végzettségének emelkedésével mutatkozik némi csökkenő trend 

betegeink H.p. pozitivitásában, de a különbség egyáltalán nem szignifikáns,  p=0,12, maga a 

trend pedig annak határán áll, p=0,054, (16. ábra). 

 

16. ábra A szülők iskolai végzettsége a gyermekük (betegünk) H.p. statusa szerint 

 

A betegeink saját iskolai végzettsége még ennyi eltérést sem mutat, a pozitivitás aránya az 

iskolai végzettség emelkedő rendjében 60%, 53,8%, 55,6%, p=0,74. 

Következő vizsgált szempont a lakóhely volt, ugyancsak elkülönítve a gyermekkori, és a 

jelenlegi lakóhelyet. Itt négy kategóriát különítettem el némiképpen önkényesen, falu, 

kisváros, nagyváros (jellemzően megyeszékhely), és Budapest. A gyermekkori lakóhely 

függvényében a H.p. átfertőzöttséget a 17. ábra, a jelenkori lakóhely szerint a 18. ábra 

mutatja, láthatóan nincs érdemi különbség az egyes településtípusok között, p=0,96 illetve 

p=0,59. 
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17. ábra Gyermekkori lakóhely, és H.p. infekció 

 

 

18. ábra Jelenkori lakóhely és H.p. infekció 

 

Ezeken túlmenően rákérdeztem a vezetékes víz, csatornázottság meglétére, állattartásra, kert 

létére, illetve udvari, vagy vízöblítéses WC használatra, továbbá alkoholfogyasztásra, és 

dohányzásra. Az eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. Az adatokból jól látható, hogy ezek 

a fajta életkörülmények betegeink között egyáltalán nem befolyásolták a Helicobacter 

pylorival történő átfertőződést. 
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4. táblázat H.pylori prevalencia aránya az egyes körülmények esetén 

 igen  nem  p 

Vezetékes víz  55 49 0,61 

csatorna 62 53 0,32 

Házi állat  60 53 0,44 

kert igen 58 57 0,99 

Alkohol igen 67 53 0,13 

Dohányzás igen 52 58 0,55 

 

5.1.3 A HLA eloszlás 

A HLA analízishez valamennyi vizsgált allélt elemeztem. Ezek megoszlását mutatják az 

alábbi ábrák, a H.p. szerológia eredményének figyelembe vételével (19. ábra, 20. ábra,  21. 

ábra,  22. ábra és 23. ábra). Ezeken jól látható, hogy csaknem valamennyi vizsgált allél esetén 

a H.pylori pozitív-negatív esetek aránya lényegében megegyezik. Minden szemmel látható 

eltérés esetén elvégeztem a statisztikai elemzéseket. A 22. ábra és 23. ábraán eltérő színezés 

jelzi azt a DR12, DR16 illetve DQ1 locust, amelyek esetén a statisztikai számítások első 

megközelítésben szignifikáns különbséget igazoltak.  
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19. ábra HLA-A allélek előfordulása 

 

 

20. ábra HLA-B allélek előfordulása 
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21. ábra HLA-C allélek előfordulása 

                                                           

 

 

 

22. ábra HLA-DR előfordulása 
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23. ábra HLA-DQ előfordulása 

 

Az 5. táblázat tartalmazza a vizsgált HLA-DR allélek számát, és arányát a Helicobacter pylori 

szerológia szerint. A DR 12 egy viszonylag ritka allél, összesen 37 esetben, 5,1%-ban lehetett 

kimutatni a jelenlétét, ezen belül azonban a H.p. előfordulása jelentősen eltért. A 37 DR12 

hordozóból 27-en bizonyultak H.p. pozitívnak, és csak 10-en negatívnak, p=0,0037. A DR12 

hordozók esetén H.pylori jelenlétének valószínűsége OR: 2.91 (1.34–6.85 CI:95%). 

Hasonló eredményt adott a HLA-DR16 elemzése. Ez valamelyest gyakoribb, 62 esetben, 

8,54%-ban volt jelen. Közülük 39, 62,9% volt H.p. pozitív, és 23 (37.1%) negatív. Ez a 

különbség is szignifikáns, p=0.033, azaz a H.p. fertőzés rizikóját 1.73-szorosára (1.06–2.83 

CI:95%) növeli. 
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5. táblázat HLA-DR allélek száma és aránya 

HLA-DR 

allél 

H.pylori poz. 

No.          % 

H.pylori neg. 

No.            % 

P 

1 81 23,1% 101 28,1% n.s. 

2 99 28,3% 89 24,8% n.s. 

3 69 19,7% 73 20,3% n.s. 

4 71 20,3% 87 24,2% n.s. 

5 137 39,1% 127 35,4% n.s. 

6 117 33,4% 102 28,4% n.s. 

7 75 21,4% 84 23,4% n.s. 

8 12 3,4% 22 6,1% n.s. 

9 7 2,0% 2 0,6% n.s. 

10 8 2,3% 5 1,4% n.s. 

11 106 30,3% 105 29,2% n.s. 

12 27 7,7% 10 2,8% 0,0037 

13 68 19,4% 67 18,7% n.s. 

14 39 11,1% 29 8,1% n.s. 

15 52 14,9% 49 13,6% n.s. 

16 39 11,1% 23 6,4% 0,033 

17 3 0,9% 8 2,2% n.s. 

 

 

Az 6. táblázat tartalmazza a vizsgált HLA-DQ allélek számát, és arányát a Helicobacter pylori 

szerológia szerint. A DQ1-es allél az előzőeknél sokkal gyakoribb, a betegek 55,6%-ában 
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kimutatható volt. Ilyen nagy szám mellett a látszólag kis különbség is statisztikailag 

szignifikánsnak (p=0,0287) bizonyult, amennyiben a többi alléltól függetlenül vizsgáltam. 

6. táblázat HLA-DQ allélek száma és aránya 

HLA-DQ  

allél 

 H.pylori poz. 

No.            % 

H.pylori neg. 

No.            % 

P 

1 209 59,7% 185 51,5% 0,0287 

2 123 35,1% 131 36,5% n.s. 

3 210 60,0% 202 56,3% n.s 

4 14 4,0% 15 4,2% n.s. 

5 17 4,9% 21 5,8% n.s. 

6 6 1,7% 15 4,2% n.s 

7 95 27,1% 93 25,9% n.s. 

8 38 10,9% 33 9,2% n.s. 

9 4 1,1% 2 0,6% n.s. 

 

Ezt követően megvizsgáltam, van-e jelentősége az allélok együttes előfordulásának.  

A DR12 és a DR16 együttesen nem fordult elő.  

A DQ1 hordozókból leválasztva azokat, akik DR12-t, vagy DR16-ot hordoznak, eltűnt a H.p. 

pozitív és negatív csoportok közötti különbség (7. táblázat).  

 

 

 

 

 



 

50 

7. táblázat DQ1 és H.p. összefüggése 

HLA allélek H.pylori poz. 

Db.             % 

H.pylori neg. 

Db.             % 

P 

DQ1 van, de 

DR12 nincs 

188 53,7 168 46,79 0,07 

DQ1 van, de 

DR16 nincs 173 49,42% 155 43,17% 0,09 

 

Mint az előzőekben (5.1.1 fejezet, 13. ábra) szó volt róla, a H.pylori szeropozitivitásban 

életkor szerint szignifikáns eltérés volt észlelhető. Ennek esetleges zavaró hatását 

kiküszöbölendő, megvizsgáltam az egyes allélek hordozóinak életkorát. Meglepetésre kitűnt, 

hogy a vizsgált 46 gyermek egyike sem hordozza a DR16-t, így DR16 hordozók, illetve nem 

hordozók között az átlagéletkor jelentős különbséget mutat (8. táblázat). Ennek a furcsa 

koreloszlásnak sem az oka, sem a jelentősége nem ismert számomra. Ez azt jelenti, hogy nem 

állapítható meg biztonsággal, hogy az életkor, avagy a DR16 jelenléte van-e összefüggésben 

az észlelt több H.pylori pozitivitással.  

8. táblázat Életkor az egyes allélek jelenléte szerint 

 Jelen van Nincs jelen P 

HLA-DR12 47,9 44,7 0,25 

HLA-DR16 48,9 44,5 0,047 

HLA-DQ1 45,4 44,3 0,56 

 

Elképzelhető, hogy a DQ1 jelenléte erősíti a DR12 illetve DR16 hatását, de önálló 

rizikótényezőként nem vehető számításba. Ezen adatsorok alapján mind a DR16, mind a DQ1 

jelenlétét kizártam, mint a H.pylori iránti fogékonysággal összefüggésbe hozható tényezőt. 

Ahhoz, hogy ezeket az uraemiás betegekben szerzett adatokat értékelhessük, összevetettem a 

hazai átlagpopuláció ismert adataival. Erről sajnos nincs hozzáférhető idézhető publikáció, 

ezek az adatok személyes közlés után ismertek, részint a transzplantációs, részint pedig a 
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csontvelő regiszter donor adataiból [Országos Gyógyintézeti Központ, Immungenetikai Részleg, Magyar 

Csontvelődonor Regiszter, 1113 Budapest, Diószegi u. 64. www.csvdonor.hu ]. E szerint a HLA-DR12 

gyakorisága a népességben 3,76%, ami nem tér el szignifikánsan (p=0,13) az uraemiás 

betegek említett 5,1%-os gyakoriságától. A HLA-DR16 populációs gyakorisága 10,52%, az 

anyagomban észlelt frekvencia 8,54%, ez a különbség sem szignifikáns (p=0,23). Ezzel 

szemben a HLA-DQ1 általános gyakorisága 64,3% az általunk észlelt 55,6%-al szemben, és 

ez jelentős eltérés, p<0,05 [209]. 

 

5.2 Endoszkópia 

A Transzplantációs Klinikán az elmúlt csaknem 15 évben az évente elvégzett veseátültetések 

átlagos száma 153 volt, némi ingadozással, de stabil trendet mutatva. A transzplantált betegek 

javára végzett endoszkópos vizsgálatok számának évi átlaga 56 volt ugyanebben a 

periódusban, azonban enyhén növekvő tendenciát mutat (24. ábra). Az ábrán érzékelhető, 

hogy a vizsgálatok számának alakulása némi késéssel, de követi a transzplantációk számának 

alakulását. Az összesített adatok a 4.1.2 fejezetben szerepelnek. 

 

24. ábra A veseátültetések, illetve az endoszkópiák száma évente, trendvonallal 

 

5.2.1 Indikáció 

Az endoszkópos vizsgálat leggyakoribb indikációi a fájdalom, a dyspepsia, az anemizálódás, 

és a vérzés voltak. Fájdalom gyűjtőcsoportba soroltam gyomorégés, maró savasság, a nehezen 

fordítható „heartburn” jellegű panaszokat, epigasztriális fájdalmat. Dyspepsia besorolást 

kaptak az étvágytalanság, hányinger, bizonytalan hasi diszkomfort érzet jellegű panaszok. 
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Anemizálódás alatt a vérképben észlelt változást értettem, vérzés alatt pedig a látható vérzés 

mellett a széklet vérteszt pozitivitást is. A leggyakoribb indikációkat a 9. táblázat sorolja fel. 

Ezeken kívül számtalan nem besorolható, vagy „ad-hoc” jellegű ok is adódott a vizsgálatra, 

mint ismeretlen láz, sárgaság, PEG képzés, ételelakadás, recurraló pancreatitis, portalis 

hypertensio. 

9. táblázat Az EGD leggyakoribb indikációi 

Fájdalom 46,2 % 

Dyspepsia 23,2 % 

Vérzés 18,4 % 

Anemizálódás 10,7 % 

Fogyás 8,1 % 

Tumor keresés 3,3 % 

Kontroll, egyéb 10 % 

 

5.2.2 Endoszkópos eltérések 

Endoszkópos eltérés alatt itt most a vizsgálat során, szabad szemmel látható elváltozásokat 

értem, ld. 4.2 fejezet. Ezeket a  

10. táblázat tartalmazza. Alig 16% azon betegeink aránya, akiknél semmilyen 

makroszkóposan észlelhető eltérést nem lehetett leírni, a többieknél átlagosan 1,53 db 

elváltozás észlelhető. A leggyakoribb valamilyen gyulladásos jellegű nyálkahártya eltérés 

volt, de szép számmal észleltünk oesophagitist, illetve erosiv-ulcerativ elváltozásokat. 

 

 

 

 

 



 

53 

 

10. táblázat Endoszkópos eltérések 

Inflammatio 46,7% 

Oesophagitis 24,9% 

Ulcus 16,9% 

Erosio 14,8% 

Varix 3,8% 

Polypoid laesio 2,9% 

Negatív 16,2% 

 

A 92 fekély beteg kapcsán 52 esetben (56,5%) gyomor, 33 esetben (35,8%) nyombél és 7 

esetben (7,6%) mindkét féle ulcust észleltük. 27 fekélybetegség, azaz az összes fekély 24,8%-

a az első három hónapban lépett fel. A fekélybetegség megjelenésének időbeli eloszlására az 

5.2.8 fejezetben még részletesen visszatérek. 

Öt esetben gyanakodtunk malignus betegségre, ebből három igazolódott: két adenocarcinoma, 

és egy MALT-lymphoma. Összességében 6 malignitást fedeztünk fel, a másik 3 esetben az 

előzetes vélemény polyp, vagy fekély volt, ld.5.2.3 fejezet . További néhány esetben ritkább 

eltéréseket is találtunk: duodenum diverticulum, angiectasia a nyálkahártyán, ami Kaposi-

sarcoma gyanúját keltette, Mallory-Weiss szindróma, postoperatív státusz, behelyeztünk 

néhány PEG-et és megoldottuk a nyelőcsőben történt ételelakadást.  

 

5.2.3 Hisztológia 

Összesen 481 szövettani vizsgálat történt. Ezek 84,6%-ában valamilyen szövettani eltérést 

jeleztek a pathológus vizsgálók. A betegek 76,9%-ában írtak le valamilyen gyulladásos 

komponenst a biopsziában. A leletek 41%-ában “aspecifikus gastritis és/vagy duodenitis” 

szerepelt. Ha a Helicobacter pylori vagy a CMV jelenléte igazolható volt, akkor H. plyori 

illetve CMV asszociált gastritis/duodenitis volt a diagnózis. Metaplasia 10, (2,2%), atrophia 5 
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(1,03%), malignitás pedig 6 beteg esetén (1,2%) szerepelt a diagnózisban ; 3 adenocarcinoma, 

2 carcinoid, 1 MALT-lymphoma. 

5.2.4 Infekció 

5.2.4.1 Helicobacter pylori 

62 betegben, (11,4%) a H.pylori status nem volt megállapítható. Ezen betegek vizsgálata 

általában akutan, pl. vérzés, vagy más nehezített klinikai körülmények között történt. Az 

értékelhető 481 lelet közül 101-ben, azaz 20,9%-ban volt igazolható szövettanilag a 

Helicobacter pylori jelenléte. A H.pylori pozitív és negatív betegek életkora, ellentétben a 

szerológiai vizsgálatnál tapasztalttal, nem tért el egymástól, a pozitívak kora 50,5+10,4, a 

negatívaké 49,2+13,3 p=0,53. A nemek között nem volt különbség, p=1,0. 

246 betegen végeztük el a RUT-t is, az eredményeket a 11. táblázat tartalmazza. Ezen adatok 

alapján bár a RUT specificitása kimagasló (98,45%), szenzitivitása azonban igen alacsonynak 

(38,5%) bizonyult. Emiatt gyakorlatunkban ezzel a teszttel felhagytunk. 

11. táblázat H.pylori szövettan és RUT 

 Szövettan poz. Szövettan neg. 

RUT poz. 20 3 

RUT neg. 32 191 

 

A várakozásokkal ellentétben, a H.pylori jelenléte nem befolyásolta a fekélyek létrejöttét. A 

pozitív csoportból 20, a negatív csoportból 57 betegnek lett fekélye, p=0,28. Vice versa, csak 

a fekélybetegek 26%-a bizonyult H.pylori pozitívnak (12. táblázat).  

12. táblázat Helicobacter és CMV előfordulása ulcusos betegek között 

 H.p. poz. H.p. neg. CMV poz. CMV neg. 

ulc. duod. 4 (17%) 19 (83%) 8 (50%) 8 (50%) 

ulc. ventr. 16 (33,3%) 32 (66,6%) 19 (59%) 13 (41%) 

Mindkettő 0 6 3 (60%) 2 (40%) 

Bármilyen 

fekély 

20 (26%) 57 (74%) 30 (57%) 23 (43%) 

 

A Helicobacter pylori a többi makroszkópos eltéréssel, sőt szövettanilag igazolt 

metaplasiaval, vagy atrophiával sem mutatott kapcsolatot (13. táblázat).  
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13. táblázat H.pylori és a pathológiás jelenségek 

 H.p. poz. H.p. neg. P 

oesophagitis 26 (19,8%) 105 (80,2%) 0,8 

Erosio 11 (16,7%) 55 (83,3%) 0,41 

Inflammatio 

(makroszk.) 

51 (22,2%) 179(77,8%) 0,57 

Metaplasia 2 12 0,74 

Atrophia 0 5 0,58 

 

5.2.4.2 Cytomegalovírus 

A Cytomegalovírus jelenlétét 309 betegben tudtuk megvizsgálni. Közülük 53,4% bizonyult 

PCR pozitívnak, 46,6% negatívnak. Életkori különbség nem volt, az átlagéletkor 50,2 +13,04 

illetve 49,4+13,4 p=0,63, és nem volt különbség a nemek között sem, p=0,56. A CMV 

jelenléte sem mutatott statisztikai összefüggést sem fekélybetegséggel, sem más kimutatható 

eltéréssel. A 135 CMV-PCR pozitív betegből 30-nak, míg a 123 negatívból 23-nak volt 

fekélye, p=0,65, és vice versa, a fekélybetegek 57%-a volt CMV pozitív, ami csaknem 

megegyezik a teljes beteganyagban észlelt gyakorisággal (12. táblázat). Oesophagitis, erosiv 

nyálkahártya laesio, inflammatio, metaplasia és atrophia sem volt összefüggésbe hozható a 

CMV jelenlétével a duodenum és/vagy gyomornyálkahártyában (14. táblázat). 
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14. táblázat CMV és a pathológiás jelek 

 CMV poz. CMV. neg. P 

oesophagitis 44(54,3%) 37(45,7%) 0,89 

Erosio 28(58,3%) 20(41,7%) 0,52 

Inflammatio 68(54,2%) 62(45,8%) 0,81 

Metaplasia 6 2 0,29 

Atrophia 3 0 0,25 

 

Külön is megvizsgáltam, hogy a Helicobacter pylori és a Cytomegalovírus között van-e 

bármilyen összefüggés. Adataim szerint a két kórokozó jelenléte között nincs összefüggés, 

legalábbis statisztikai, p=1,0 (15. táblázat). 

15. táblázat H. pylori és CMV együttes előfordulása 

 Cytomegalovírus 

H.pylori Jelen van Nincs jelen 

Jelen van 32(54,2%) 27(45,8%) 

Nincs jelen 133(53,2%) 117(46,8%) 

 

Ennek a két kórokozónak az együttes jelenléte sem fokozta sem az erosiv eltérések, sem az 

ulcusok előfordulását. Összehasonlítva a „mindkettő jelen van” csoportot az „egyik sincs 

jelen” csoporttal, sem az erosiok, sem az ulceratio gyakorisága nem különbözött,  perosio=0,59, 

pulcus=0,13.  

5.2.4.3 Soor 

Mycosist, elsősorban soor oesophagei-t, a betegek 11,2%-ában észleltünk. Megjelenése nem 

mutat sem életkori (p=0,93), sem nemi (p=0,18) különbséget. Nyelőcső fekély kialakulásában 

azonban fontos tényező, a relatív rizikó OR: 2,57 (1,19-4,85 CI:95%). A 61 soor-ban 

szenvedő beteg közül 6-nak, míg a többiek között 16-nak alakult ki fekélyesedés a 

nyelőcsőben, p=0,028. A gombás fertőzésnek nincs hasonló hatása a gyomor, vagy nyombél 
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fekélyre, p=0,47. A gomba megjelenése befolyásolta a transzplantáció és endoszkópia között 

eltelt időt is, korai vizsgálatra késztette a beteget és kezelőorvosát egyaránt, ld.5.2.8 fejezet. 

5.2.5 Az immunszupresszió hatása 

Összehasonlítottam a fő immunszupressziós csoportokat a fontosabb diagnózisok, illetve 

infekciók szempontjából (16. táblázat). Az ebben felsorol negatív lelet, makroszkópos 

inflammatio, fekély, oesophagitis, és H.pylori jelenléte szempontjából a csoportok között nem 

volt szignifikáns a különbség, a p értékei rendre: p=0,53, p=0,15, p=0,77, p=0,46, p=0,45. 

Multivariáns elemzéssel az egyes szereket egyesével is elemeztem, ezen diagnózisok 

tekintetében nincs különbség közöttük. 

16. táblázat Eltérések az IS csoportok szerint 

 CSA-ST CSA-MMF-ST TAC-MMF-

ST 

Negatív 12,0% 13,9% 17,9% 

Inflammatio 51,0% 50,5% 38,5% 

Ulcus 19,0% 16,1% 15,4% 

Oesophagitis 26,0% 24,7% 32,0% 

H.pylori 24,7% 23,9% 17,3% 

 

Ezekkel ellentétben szignifikáns eltérés mutatkozott az erosiok, és a CMV pozitivitás 

gyakoriságában, ezeket a 17. táblázatban mutatom be.  

17. táblázat Immunszupressziós kombinációk, erosio és CMV 

Immunszupresszió Erosio CMV 

pozitivitás 

CSA-ST 15,9 % 31,1% 

CSA-MMF-ST 18,4% 57,8% 

TAC-MMF-ST 24,4% 66,1% 

 

Erosio a tacrolimus alapú hármas kombinációban részesülőkben volt észlelhető 

leggyakrabban, ezen betegek majdnem egy negyede szenvedett tőle. A cyclosporin alapú 
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hármas kombináció esetén valamivel, kettős kombináció esetén pedig sokkal ritkább volt. A 

csoportok közötti különbség is (p=0,03), és az erosio növekvő gyakoriságának trendje is 

szignifikáns (p=0,01). Még tovább finomítva az elemzést, logisztikus regresszióval 

igazolható, hogy az MMF alkalmazása jelenti az erosio kockázati tényezőjét, OR:1,83 (1,02-

3,3) p=0,043.  

A CMV előfordulásában a csoportok között markáns különbséget jelez a p=0,001. A 

csoportok közötti, növekvő gyakoriság trendje is szignifikáns, p=0,0006. A hármas 

kombinációk mindegyike esetén az emésztőtraktus nyálkahártyájában gyakoribb a 

cytomegalovírus. Logisztikus regresszióval igazolható, hogy a CMV jelenlétének kockázatát 

az MMF növeli, OR: 2,25 (1,34-3,79), p=0,002. A CMV és az erosio jelenléte azonban 

független egymástól (p=0,52), mint azt az 5.2.4.2 fejezetben és 14. táblázatban bemutattam. 

5.2.6 A savgátlás hatása 

Mint a 4.6 fejezetben a ábrán  bemutattam, az egyes immunszupressziós csoportok nem 

különböztek az alkalmazott savszekréció gátló szer szempontjából. Megvizsgáltam a 

gyakoribb endoszkópos indikációk, elváltozások és infekciók előfordulását a H2RA-t, illetve 

PPI profilaxisban részesülő csoportokban. 

18. táblázat Panaszok és eltérések az AST csoportokban 

 H2RA PPI p 

Fájdalom 48,6% 47,4% 0,90 

Dyspepsia 25,3% 21,9% 0,56 

Vérzés 15,1% 15,8% 0,86 

Erosio 17,1% 14% 0,61 

Oesophagitis 28,8% 36,1% 0,68 

Ulcus 16,4% 10,5% 0,21 

 inflammatio 43,8% 43,9% 1,0 

CMV 57,4% 57,1% 1,0 

gomba 7,9% 13,7% 0,17 

H.pylori poz. 22,6% 12,4% 0,045 
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A 18. táblázat adataiból jól látszik, hogy a savgátló szer fajtája nem befolyásolta sem a 

betegek panaszait, sem az észlelt eltéréseket, sem a candidiasis, vagy CMV előfordulását. 

Még az oesophagitis és a szövettanilag igazolható gyulladásos eltérésekben sem mutatható ki 

különbség. Szignifikáns eltérés kizárólag a Helicobacter pylori gyakoriságában mutatható ki, 

a PPI-t szedők között még annál is ritkább, mint egyébként. 

5.2.7 A vesefunkció hatása 

Az endoszkópia időpontjában mért szérum kreatinin értékkel jellemeztem az aktuális 

vesefunkciót. A betegek többségének jó, vagy elfogadható volt a veseműködése (25. ábra), a 

kreatinin számtani átlaga 169, az eloszlást jobban jellemző medián értéke 137 μmol/l volt 

(értékek 60-700, SD: +103,5).  

 

25. ábra Kreatinin értékek eloszlása 

 

A főbb immunszupressziós csoportok nem különböztek a kreatinin érték szerint, a medián 

értékek 130-150 µmol/l közöttiek voltak, p=0,52 (26. ábra).  
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26. ábra A kreatinin medián értéke az endoszkópia időpontjában, IS-csoportok szerint 

 

Összehasonlítottam a vesefunkciót az anamnézisben megjelent fájdalom, dyspepsia, fogyás, 

anaemia szerint, majd a diagnózisban megjelölt ulcus, erosio, GERD szerint, végül az igazolt 

infekciókkal. Egyetlen egy esetben sem mutatkozott szignifikáns kapcsolat. Az eredményt a 

19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat Kreatinin medián értékei (µmol/l) 

 igen nem p 

Anaemia 170 130 0,11 

Dyspepsia 125 140 0,84 

Fájdalom 130 138 0,49 

Fogyás 186 130 0,19 

Erosio 150 130 0,23 

GERD 128 141 0,94 

Ulcus 120 140 0,19 

H.pylori 130 140 0,85 

CMV 140 150 0,93 

Candida 175 130 0,08 

 

Se-kreatinin IS csoportok szerint

 p = 0,5223
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5.2.8 Az endoszkópia időpontja 

Érdekes eredményekkel szolgált az endoszkópia és a transzplantáció között eltelt idő 

vizsgálata. A transzplantáció, és az (első) endoszkópos vizsgálat között eltelt idő medián 

értéke 3,39 év, (számtani átlag 4,33 {SD +4,13}) 3 nap, és mintegy 19 év között szóródva. A 

betegek 27%-át (157) az első évben, ezen csoport 58,5%-át, vagyis az összes beteg 16,9%-át 

(92) az első három hónapban vizsgáltuk (27. ábra). 

Endoscopiák száma és aránya műtét után
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27. ábra EGD a transzplantáció utáni években 

 

Az endoszkópos vizsgálatot indikáló anamnesztikus eltérések is különböző időpontban 

jelentkeznek a transzplantáció után. A fájdalom miatt vizsgált betegek medián értéke a 

transzplantáció után 2,71 év, míg a bármi más esetén ugyanez az érték 4,22 év, (p=0,00014). 

Anaemizálódás esetén ugyanezek az értékek 3,25, illetve 4,82 évnek adódtak, (p=0,04). Ez 

nem vonatkozik azonban a ténylegesen észlelt vérzés miatt vizsgáltakra, ahol ugyanezek az 

értékek 4,1 illetve 4,4 év, (p=0,27). Az fájdalom és anaemizálódás összehasonlítását mutatja a 

28. ábra, ahol jól látszik, hogy a fájdalom inkább korai, az anaemia késői panasz, p=0,0026. 
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Anaemia vs. fájdalom

p = 0,0026
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28. ábra Fájdalom ↔ anaemia az EGD időpontja szerint 

 

Leírt diagnózisaink közül sem az erosiv eltérések (p=0,09), sem az oesophagitis jelei 

(p=0,27), sem a gyulladásos jelek (p=0,12) megjelenése vagy elmaradása nem volt időhöz 

köthető.  

Egyedül a fekélybetegség megjelenése mutatott időben eltérő eloszlást. Mindössze 1,65 év a 

medián, ha találtunk, és 3,66, ha nem találtunk fekélyt, p= 0,0009 (29. ábra).  
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29. ábra Ulcus és az EGD időpontja 
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Klinikailag jobban értelmezhető adat, hogy az első három hónapban a vizsgálatok 29,34%-

ában, az első évben 26,28%-ában, a későbbiekben pedig a vizsgálatok 12,9%-ban találtunk 

fekélyt, p=0,001. Az összesen talált 92 fekélyből 27, azaz 29,3% jelent meg az első három 

hónapban, 42, azaz 45,7% pedig az első évben, az összes többi nagyjából konstans arányban, 

a további években, ld. 30. ábra. 

 

30. ábra GI ulceratio aránya az észlelés ideje szerint 

 

A leírt infekciós eltérések közül sem a Helicobacter pylori (p=0,09), sem a CMV (p=0,42) 

előfordulása nem mutatott időbeli különbözőséget. A 31. ábra a pozitív leletek arányát 

mutatja, időbeli trend vonallal együtt. Ezen látszik, hogy a CMV aránya egyáltalán nem 

változik az idővel, a H. pylori gyakorisága enyhe, de nem szignifikáns csökkenést mutat, 

ezekkel szemben az ulcusok aránya jelentősen csökkent.    
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31. ábra H.p., CMV és ulcus előfordulása az időben 

 

A gombás fertőzés megjelenése ezekkel szemben mutat időbeli változást (32. ábra). Mycosis 

jelenléte esetén 1,9, a nélkül 3,4 év volt az eltelt évek mediánja, p=0,016. 
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32. ábra Mycosis hatása az EGD időzítésére 

 

A savgátló kezelés módja szerint vizsgálva az endoszkópia időpontját, láthatjuk, hogy H2RA 

alkalmazása esetén a medián 3,1 év, PPI alkalmazása esetén ez 4,0 év. A különbség közel van 

a határhoz, de nem szignifikáns, p=0,063 (33. ábra). Mégis, a H2RA-ban részesülőknek 
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csaknem 35%-a, míg a PPI-ban részesülőknek mintegy 25%-a szorult vizsgálatra az első 

évben (34. ábra).  

Savgátlás és az endoscopia időpontja

p = 0,0634
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33. ábra Savgátlás hatása az endoszkópia időpontjára 

 

 

34. ábra EGD eloszlása az adott AST szert szedők arányában 

 

Hasonló eltérést észleltem az immunszupressziós csoportok között is. Hármas, azon belül is 

tacrolimus alapú kombináció alkalmazása esetén a medián érték alacsonyabb, mint a CSA-ST 

csoportban (35. ábra).  
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EGD ideje és az IS csoportok

p = 0,0561
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35. ábra EGD időpontja az IS csoportok szerint 

 

Ennek oka az, hogy míg a CSA-ST kombinációt szedőknek csak 23,7%-a, a CSA-MMF-ST 

csoport 35,5%-a, az TAC-MMF-ST szedők 38,5%-a igényelt endoszkópiát az első évben (36. 

ábra). A különbég a statisztikai szignifikancia határán van, p=0,0561. 

 

36. ábra EGD évek szerinti eloszlása az adott IS kombinációt szedők százalékában 
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6 Megbeszélés 

A vesetranszplantáció mára a krónikus veseelégtelenségben szükséges vesepótló kezelések 

elfogadott, rutinszerűen alkalmazott módszere lett. Nem kérdéses a módszer biztonsága, és 

nem kérdéses, hogy a beteg számára ez adja nem csak a legjobb, hanem a leghosszabb életet 

is. Ma már a kutatások homlokterében a mellékhatások mérséklése, elkerülése áll. Ezek között 

kiemelkedő jelentőségűek a gasztrointesztinális panaszok, és komplikációk. Mint láttuk, ezek 

igen gyakoriak, a betegeknek legalább 20, de inkább 50-60%-át érintik. A kialakult GI 

szövődmények 10%-a tekinthető súlyosnak, amelyek 6-10%-a halálos kimenetelű. A GI 

mellékhatások igen nagy hányadát teszik ki a nem grafthoz kötött poszttranszplantációs 

szövődményeknek, és az összhalálozás 1-4%-áért felelősek. A súlyos GI szövődmények 

szignifikánsan rontják a betegtúlélést, a gyógyszer mellékhatásként fellépő panaszok pedig a 

vese graft túlélését. Ezek oka bizonyosan multifaktoriális, de az egyes tényezők pontos 

szerepe, aránya nem tisztázott. A Helicobacter pylori jelentőségének ismertté válásával 

kézenfekvő volt szerepét ebben a betegcsoportban is vizsgálni. A Helicobacter pylori 

újrafelfedezése és a gyomor-duodenum pathológiás folyamataiban való szerepének tisztázása 

mára tankönyvi alapvetéssé vált. Ezen munka jelentőségének elismerését a 2005-ben odaítélt 

orvosi Nobel-díj tetőzte be. A több tízezer közlemény ellenére bőséggel van még 

megválaszolatlan kérdés. A szakirodalomban számtalan, de egymásnak gyakran ellentmondó 

adat található a Helicobacter pylori előfordulásával kapcsolatban mind a krónikus 

veseelégtelen betegek, mind pedig a már vesetranszplantáción átesettek között. Az tisztázatlan 

helyzetnek több oka is van. Az egyik az lehet, hogy a közlemények más és más földrajzi, 

népességi környezetben készültek, így a H.pylori gyakorisága különbözhet. A másik ok lehet, 

hogy az idézett dolgozatok is nagy időbeli szóródással készültek. Mint láttuk, a H.p. 

gyakorisága az utóbbi 10-15 évben világszerte csökkenésnek indult, ez részben magyarázhatja 

az adatok a különbözőségét. Ezek választ adnak arra, hogy a különböző megfigyelések miért 

különböznek egymástól. Nem kaptunk azonban választ arra, hogy egyes publikációk szerint 

több, mások szerint kevesebb a H.pylori a vesebetegek között, mint a normál népességben. 

Ugyancsak zavaros a kép a transzplantált betegek között észlelt előfordulással kapcsolatban. 

Ezen zavarok egyik oka nyilvánvalóan az, hogy egyes közleményekben csak igen kevés 

betegről számolnak be, néha kitűnik, hogy a többszázas esetszám döntő többsége egészséges 

kontroll [38]. Nem egységesek a feltett kérdések sem, így a megválaszolásra is különböző 

módszerekkel került sor. Keverednek a transzplantáció előtti-utáni, illetve szerológiai és/vagy 



 

68 

endoszkópos vizsgálatok. Munkám során a szervtranszplantált betegek HLA, H.pylori 

szerológiai, és felső pánendoszkópos adatait prospektíven, rendszerezetten gyűjtöttem az 

elmúlt 15 év során. Az erre támaszkodó elemzések a szakirodalomban hozzáférhető 

legnagyobb adatbázis alapján készültek, így azok alkalmasak néhány függőben lévő kérdés 

megválaszolására. A szakirodalomban nagyszámú, vesetranszplantált betegre vonatkozó, 

konkrét endoszkópos adatokat tartalmazó közlemény egyáltalán nem található, így jelen 

dolgozatom a későbbiekben forrásmunkaként szolgálhat. A Célkitűzésekben (3. fejezet) 

megjelölt kérdésekre sikerült adatokkal is alátámasztható választ kapnom. 

1. 709 értékelhető szerológiai vizsgálat alapján a teljes vizsgált populációban a 

Helicobacter pylori hordozás aránya 49,4% volt. A vizsgálat ideje 6 évet ölelt fel, és 

ezen idő alatt ez az arány folyamatosan változott, a kezdeti 65% gyakoriságról 35%-ra 

csökkenve. Jelentős különbség mutatkozott a korcsoportok szerint is, idősebbek között 

szignifikánsan gyakoribb volt. A részletes elemzés azonban felfedte, hogy a nem a 

betegek tényleges életkorának, hanem a születés idejének van jelentősége. A II. 

Világháború előtt született nemzedékben a H.p. gyakorisága eléri a 80%-ot, míg az 

általunk vizsgált néhány, 2000 után született gyermekben már nem fordult elő. Ez a 

49%-os arány így a kohorsz hatást tükrözi. A szakirodalomban sajátunkon kívül csak 

egy olyan közlemény olvasható [78], amelyben hasonlóan nagy esetszám vizsgálatáról 

számolnak be.  

2. Adatainkat összevetettem a hazai szero-epidemiológiai tanulmányokkal is. Ezekben is 

jól érzékelhető a H.pylori gyakoriságának csökkenése az idővel. Míg 1992-ben még 

63% volt, ez 2005-2006-ra már 30%-ra csökkent, legalábbis Budapesten. A számok is, 

a tendencia is azonos az általunk, uraemiás betegek között megfigyelttel. A 

vesebetegek között a Helicobacter pylori előfordulása azonos az átlagos populációs 

értékkel, és körükben is megfigyelhető a világszerte is és itthon is észlelt fertőzés 

gyakoriságának csökkenő tendenciája. Ezen adatok és megfigyelések közlése munkám 

egyik fontos része, az adatbázis nagyságára támaszkodva ennek megfelelően 

foglaltunk állást az irodalomban zajló vitában. 

3. A szerológiai adatgyűjtéssel párhuzamosan került sor egy kérdőíves, a betegek 

életkörülményeit firtató vizsgálatra. A kérdések azokra a tényezőkre összpontosítottak, 

amelyek gyanúba hozhatóak a H.pylori fertőzés létrejöttében. A megvizsgált tényezők 

egyike esetén sem mutatkozott szignifikáns összefüggés, ami az irodalmi kánont 
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illetően meglepetés. Tény azonban, hogy csak viszonylag csekélyszámú jól értékelhető 

kérdőív jutott vissza hozzám.  

4. A HLA rendszer a kezdetektől az érdeklődés homlokterében áll, és várható, hogy a 

humángenetikai vizsgálatok a jövőben számtalan áttörést hoznak. Sok vizsgálat 

foglalkozik a HLA és a H.pylori kapcsolatával. Ezek azonban zömmel arra keresik a 

választ, hogy a fertőzött egyéneknek miért, illetve miért nem lesz valamilyen H.pylori 

asszociált szövődménye. Az eredmények különböző populációkban is különböznek 

egymástól. Nehézzé teszi az összehasonlítást a HLA meghatározásának módja, de még 

inkább a szintje. Az ismert HLA allélek száma is évről évre exponenciálisan nő. Saját 

vizsgálatomban a transzplantációs várólistára helyezés kapcsán elvégzett HLA 

meghatározást tudtam felhasználni. Ez a vizsgálat azonban az irodalomban 

hozzáférhető legnagyobb betegszámot ölelte fel. Ennek kapcsán kiderült, hogy a 

HLA-DR12-es, amely a DR5 splitje, szignifikáns rizikótényező a Helicobacter pylori 

iránti fogékonyság szempontjából. A DR 12 jelenléte a H.pylori fertőzés esélyét 2,91-

szorosára (1,34–6,85 CI:95%) növeli. Ez a megállapítás munkám egyik legfontosabb 

újdonsága, az irodalomban hasonló tartalmú közlés egyáltalán nem olvasható, 

munkacsoportunk publikációja az első. Korábban egyetlen, csak kínai nyelven [186] 

olvasható publikációban került szóba ez az allél, kevés betegen, pont ellentétes 

összefüggésben. A DR 12-es meglehetősen ritka, az átlagpopulációban 3,7%-ban 

[Országos Gyógyintézeti Központ, Immungenetikai Részleg, Magyar Csontvelődonor Regiszter, 1113 

Budapest, Diószegi u. 64. www.csvdonor.hu ], anyagunkban 5,1%-ban fordult elő, ami nem 

szignifikáns különbség. Ez a ritkaság is magyarázhatja, hogy a DR12-ről az 

irodalomban alig van említés. A DR12-ről egyéb betegségekkel kapcsolatban is csak 

néhány irodalmi hivatkozás férhető hozzá. Esetleg védene a rheumatoid arthritis ellen 

[210], ezzel szemben növelheti a spondylarthritis lehetőségét [211]. Segítheti a 

hepatitis B-ből történő felépülést, és szerepe lehet Hashimoto-thyroiditis, 

spondylarthritis ancylopoetica, lichen sclerosus kialakulásában [212, 213, 214, 215]. 

Figyelembe véve, hogy mind a H.pylori, mind a DR12 gyakorisága megegyezik a 

normál, és az általam vizsgált uraemiás betegcsoportban, elképzelhető, hogy az itt leírt 

összefüggés általánosítható a népesség teljes körére. A HLA és a H.pylori összevetése 

kapcsán további érdekes eredmények is születtek. Gyanúba keveredett a DR16-os is, 

mert más tényezők figyelmen kívül hagyásával úgy tűnt, hogy szintén kockázatnövelő 

hatása lehet. Ez azért is reálisnak látszott, mert a DR16-os szerepét számtalan, 

http://www.csvdonor.hu/
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immunológiai kórképben igazolva látják. A közleményekben szó esik a Chagas-kórról 

[216], a reumás láz okozta szívbetegségekről [217] kopaszságról [218], tuberculosisról 

[219], trachoma okozta vakságról [220]. Meglepetésre azonban ez az általunk vizsgált 

gyerekek között egyetlen esetben sem fordult elő, így DR16 hordozók, illetve nem 

hordozók között szignifikáns koreloszlásbeli különbség mutatkozott. Emiatt a H.pylori 

vonatkozásában nem tudtunk érdemi következtetést levonni. Ugyancsak figyelmet 

keltett a DQ1-es allél, azonban nem önállóan, hanem csak a DR12 vagy a DR16 

jelenlétével együtt mutatkozik hatás a H.p. iránti fogékonyságban. Ráadásul kiderült, 

hogy az általam vizsgált uraemiás betegcsoportban szignifikánsan ritkább, mint a 

populációs átlag [209]. Ezeknek a furcsa eloszlásbeli különbségeknek a jelentősége 

számomra nem ismert, de további tanulmányozást érdemel. 

5. 1994-2007 között 2143 veseátültetés történt. Ugyanezen idő alatt 439 fizikailag 

különböző személyen 543 elkülönülő esetben 672 gastroscopiát végeztünk. A 

transzplantációk számának évenkénti alakulása némi késéssel, de párhuzamosan 

követi a veseátültetések évenkénti számát. Ez azt jelenti, hogy a veseátültetett betegek 

endoszkópos vizsgálata iránt stabil, folyamatos igény van, és a betegek több mint 

20%-a esik át ilyen vizsgálaton „poszttranszplantációs” élete során. Klinikánk 

gyakorlatában a vizsgálat iránti igény elsődlegesen a nephrológus gondozó orvos 

részéről merül fel. A leggyakoribb indikációk a fájdalom, dyspepsia, anaemizálódás, 

vérzés voltak. Érdekes különbség mutatkozott ezek időbeli felbukkanásában is. A 

fájdalom jellegzetesen korai tünet, a transzplantáció után hamar találkozhatunk vele. 

Az anaemizálódás ezzel szemben évekkel később lép fel, alkalmasint már a romló 

vesefunkció szövődményeként. Tünetmentes tumor, fekély azonban ilyenkor is 

megbújhat a háttérben. A vizsgálatok mintegy 84%-ában észleltünk klinikailag is 

szignifikáns eltérést. Ez az arány szignifikánsan (p<0,0001) magasabb az általános 

gasztroenterológiai beteganyagban tapasztaltnál, ahol mintegy 58% [19, 221]. Ez azt 

jelenti, hogy a veseátültetést követő gondozásban szükséges a megfelelő 

gasztroenterológiai háttér biztosítása is. Ezek a megállapítások munkám másik fontos 

újdonságát jelentik. 

6. A leggyakoribb makroszkóposan is látható eltérés a gastro-duodenalis nyálkahártya 

markáns gyulladása volt, amit az esetek csaknem felében észleltünk. Ezen felül 

oesophagitissel, ulcussal, és erosiokkal találkoztunk gyakran. Ebből a csoportból mind 

jelentősége, mind gyakorisága miatt kiemelkedik a fekélybetegség. Az elvégzett 
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endoszkópiák csaknem 17%-ában találkoztunk vele. Ez az arány magasabb, mint az 

általános gasztroenterológiai gyakorlatban észlelt 8-10%-os gyakoriság [32, 33, 222, 

223, 224, 225]. A különbség markánsan szignifikáns, p<0,0001. A veseátültetés ténye, 

mint prognosztikai faktor 1,69-szeres (1,32-2,15 CI 95%) kockázatot jelent 

fekélybetegség kialakulására.  Transzplantált betegekre vonatkozó, hasonló adat nem 

olvasható az irodalomban. Az összes elvégzett transzplantációhoz képest az ulcusok 

gyakorisága anyagomban 4,2%, ami megfelel a 2.2.1 fejezetben említett, a finn 

csoport által észlelt 3,9%-os aránynak [15]. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a 

kialakult fekélyek egy része nem is okoz panaszt, és felfedezetlen marad. Egyes 

vélemények szerint csak a betegek 39%-a panaszos, így az ulceratio ennél is sokkal 

gyakoribb lehet [34]. A fekélybetegség is korai elváltozás, azok majdnem 25%-a az 

első három hónapban alakult ki. Az endoszkópos kép alapján 5 esetben gyanakodtunk 

malignus betegségre, ebből három igazolódott a szövettani vizsgálat kapcsán. További 

három, előzetesen polypnak, vagy ulcusnak leírt eltérésről bizonyosodott be így a 

malignitás. A fekélybetegség gyakoriságára vonatkozó megállapítások munkám 

harmadik fontos újdonságának tekinthetők. 

7. Részletesen elemeztem az immunszupressziós szerek hatását. Amennyiben figyelembe 

venném a prednisolonmethyl-prednisolon esetleges különbözőségét is, akkor 

betegeink között mintegy 40 féle különböző kombinációval kellene számolni. Az 

alkalmazott kezelés és kombináció betegenként is módosul időnként, ennek követése, 

és figyelembe vétele csaknem lehetetlen. Az elemzéshez ezért az endoszkópia 

időpontjában érvényes kezelést rögzítettem, és a három leggyakoribb, „alap” 

kombinációt vettem figyelembe. Ezek valamelyikében részesült a betegek 75,4%-a, 

míg a többi kombináció egyenkénti gyakorisága 5% alatt volt. A kombinációk 

alkalmazása az idővel persze változott, amint azt a ábrán  bemutattam. A 3 csoportban 

markánsan különbözött az erosiok, illetve a CMV gyakorisága. Mindkét eltérés az 

TAC-MMF-ST csoportban volt szignifikánsan a leggyakoribb. Igazolható volt, hogy a 

mycophenolate okozza ezt a különbséget, a CMV és az erosiok között (sem) volt 

kapcsolat. Feltűnő volt, hogy a tacrolimust szedők között is gyakoribbak ezen 

eltérések, ennek ellenére az elvégzett logisztikus regresszió az TAC rizikót növelő 

hatását nem igazolta. 

8. A Helicobacter pylori mindössze a betegek 20,9%-ában volt kimutatható szövettani 

vizsgálattal. Ez arány jóval alacsonyabb a várt értéknél, akármilyen szempontból is 
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vizsgáljuk. Mint szó volt róla (2.3.3 fejezet) a H.pylori lakossági előfordulása 

Magyarországon 30-60%, az utóbbi években erősen csökkenő tendenciával. 

Klinikánkon, nem publikált saját adataink szerint a nem transzplantált betegek 

endoszkópos vizsgálatainál 47%-ban észleltünk pozitivitást. Más vizsgálók adatait a 

2.2.2.5.1 fejezetben bemutattam, ezek szerint transzplantáció után 40-70%-ban 

mutatták ki H. pylori jelenlétét. A leginkább mértékadó adat az ugyanerre a 

betegcsoportra vonatkozó saját szero-epidemiológiai vizsgálatunkból (5.1.1 fejezet) 

nyerhető, ahol 49%-os gyakoriságot észleltünk. Ezen adatok bármelyikéhez képest a 

különbség markánsan (p<0,0001) szignifikáns. A nemek között nem volt különbség. 

Eltérően azonban a szerológiai vizsgálattól, az endoszkópizált betegek esetében a 

H.pylori pozitív, és a H.pylori negatív közötti korkülönbség eltűnt, mind a két csoport 

életkora 49-50 év volt. Érdekes volt az is, hogy a H.pylori gyakorisága nem változott 

az idővel. A közvetlen transzplantáció után végzett vizsgálatok során észlelt 

gyakoriság, és az évekkel később észlelt gyakoriság között nem volt szignifikáns 

különbség. Ezek alapján az a legvalószínűbb, hogy a Helicobacter pylori 

eradikálódására a közvetlen postoperatív periódusban kerül sor, amikor rutinszerűen 

egyszerre alkalmazunk profilaktikus antibiotikum és savgátló kezelést. A H.pylori 

kimutatására egyértelműen a szövettani vizsgálatot tartom alkalmasnak. Ebben a 

betegcsoportban a gyakori GI panaszok miatt valamilyen AST kezelés alkalmazása 

folyamatosnak tekinthető, és ezt általában a közvetlen endoszkópia előtti napokban 

sem javasoljuk elhagyni. Ezért a RUT szenzitivitása mindössze 38%-nak bizonyult, 

ami azt jelenti, hogy csak pozitivitása esetén alkalmas terápiás döntéshozatalra, 

negatív esetben mindenképpen meg kell várni a szövettan eredményét. Ezért aztán 

adataim alapján munkacsoportunk felhagyott a módszer alkalmazásával. Talált 

makroszkópos eltéréseinket megvizsgáltam a H.pylori szempontjából is. Kitűnt, hogy 

egyetlen, megnevezett elváltozással sem volt kapcsolatba hozható, anyagunkban a 

H.pylori jelenléte nem jelentett fokozott kockázatot sem erosio, sem ulcus, sem más 

elváltozás kialakulására. A fekélybetegeknek mindössze 26%-a volt H.p. pozitív, ami 

lényegesen alacsonyabb az irodalomban elfogadott értékeknél. Ez természetesen nem 

kérdőjelezi meg a Helicobacter pylori jelentőségét. Azt azonban jelzi, hogy a H.pylori 

csak egy a GI rendszert károsító hatások közül, és ebben a speciális betegcsoportban 

több más, alkalmasint erősebb, vagy fontosabb tényező is jelen van. A 

cytomegalovírus jelenléte gyakori, több mint 50% ezen betegek gastroduodenalis 

mucosájában. Mint munkacsoportunk korábbi közleményében megállapítottuk, a vírus 
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puszta jelenléte nem feltétlenül jelent ok-okozati kapcsolatot is. Jelen vizsgálatomban 

sem derült ki semmilyen igazolható összefüggés a CMV jelenléte, és az egyes GI 

elváltozások között. Ezt igazolja az is, hogy a tünetek, panaszok nagy része 

konvencionális gasztroenterológiai kezelési módszerekkel megoldható, antivirális 

kezelésre a gyakorlatban csak igen ritkán van szükség. Jelen munkámban annyi új 

megállapítást tettem ezzel kapcsolatban, hogy a CMV és a H.pylori jelenléte független 

egymástól. Ezek az adatok munkám negyedik fontos megállapításait jelentik, és az 

adatbázis nagysága alapján alkalmasak irodalmi állásfoglalásra. 

9. Klinikánkon általános az ulcus profilaxis alkalmazása, jelen anyagban mindössze a 

betegek 2 százaléka nem részesült AST kezelésben (4.6 fejezet). Az alkalmazott 

kezelés az elmúlt 15-16 évben meglehetősen hektikusan, és nem csak szigorúan vett 

orvosi szempontok szerint változott. A készítmény választást jelentősen befolyásolta 

az intézményben rendelkezésre álló szerek választéka, ezek rendelhetősége vagy nem 

rendelhetősége járóbetegnek, a rendelhetőség módja, jogcíme, ezzel az ár változása, 

stb. Mindez nem csak a konkrét hatóanyag, hanem gyakran a két nagy csoport, a 

H2RA és a PPI közötti választást is eldöntötte, és mindezekre a gasztroenterológusnak 

alig volt befolyása.  Szerencsére a három legfontosabb IS csoportban a kétféle AST 

kezelés használata azonos volt, így lehetőség volt következtetések levonására. A 

profilaktikus alkalmazást illetően a protonpumpa gátló szerek nem igazolták 

fokozottabb hatékonyságukat. A két csoportban mind a fekélybetegség, mind az 

erosiok, sőt az oesophagitis, és a mucosa gyulladásos elváltozásai is azonos arányban 

jelentek meg. Egyetlen statisztikailag igazolható különbség a H.pylori előfordulásában 

volt, a PPI-t szedők között ritkább volt, azaz több betegből eradikálódott. Tény 

ugyanakkor, hogy míg a H2RA-t szedők 35%-a, addig a PPI-t szedőknek csak 25%-a 

esik át endoszkópián mindjárt ez első évben. Ez a különbség, bár nem éri el, közel van 

a statisztikai szignifikancia határához, így lehet, hogy klinikai jelentősége mégis van. 

Az is tény, hogy mindezen megfigyelések csak az endoszkóppal vizsgált betegekre 

vonatkoznak, és nincs adatunk arra, hogy melyik AST kezelés segítségével milyen 

eséllyel lehet azt elkerülni. 

10. Mint láttuk (25. ábra), a transzplantált betegek vesefunkciója, amelyet jelen 

dolgozatban kizárólag a szérum kreatinin értékkel jellemeztem, általában jónak volt 

mondható. 200 µmol/l feletti értékkel csak kevés beteget vizsgáltunk. Ebben a 

tartományban nem találtunk összefüggést a kreatinin érték és a gasztrointesztinális 
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jelenségek között. A klinikai napi gyakorlatban sokszor gondoljuk, hogy a 

transzplantáció után több évvel, „anaemizálódás” indikációval kért vizsgálatokban a 

lassan romló vesefunkciónak lehet szerepe, ezt a mért kreatinin értékek nem igazolták. 

A vese egyes funkcióinak különböző időpontban bekövetkező károsodása, azok 

kölcsönhatása nem zárja ki fenti, klinikai megérzést, ennek elemzése azonban nem 

tárgya dolgozatomnak. 

11. Az endoszkópos vizsgálatoknak időpontjának elemzése sok érdekes eredményt hozott. 

A legsérülékenyebb időszak az első év, azon belül különösen az első három hónap. A 

betegek 27%-át (157) az első évben, ezen csoport 58,5%-át, vagyis az összes beteg 

16,9%-át (92) az első három hónapban vizsgáltuk. A jellemző panasz, és az 

endoszkópia indikációja ekkor a fájdalom. A makroszkópos diagnózisaink közül a 

fekélybetegség megjelenése jellegzetes és fontos időbeli eloszlást mutatott. Az 

ulcusok majdnem 30%-a az első három hónapban, több mint 45%-a az első évben 

alakul ki, a későbbi években ritkább, és aránya nagyjából állandó. Ennek megfelelően 

az endoszkópos vizsgálatok is gyakran fednek fel fekélybetegséget. Az első három 

hónapban a vizsgálatok több mint 29%-ában, az első évben több mint 26%-ában 

találkozunk ulceratioval. Ezt a statisztikailag is szignifikáns időbeli változást sem a 

Helicobacter pylori, sem a cytomegalovírus nem követi. Bár a gyomor-

nyombélfekéllyel anyagunkban nem függ össze, az infekciós eltérések közül hasonló 

időbeli eloszlás a gombás fertőzésekkel kapcsolatban észlelhető. Ez is inkább a 

viszonylag korai posztoperatív időszakban jelenik meg, elsősorban oesophagealis 

candidiasis formájában, és szignifikáns gyakorisággal okoz nyelőcső ulceratiót. A 

H2RA profilaxisban részesülőknek 35%-a, míg a PPI kezelésben részesülőknek csak 

25%-a igényelt endoszkópiát az első évben. A különbség a statisztikai szignifikancia 

határán van, ennek ellenére a klinikusban azt a gyanút kelti, hogy talán a PPI szerek 

mégiscsak jobban csökkentik a panaszokat. Ugyancsak különbség volt IS csoportok 

szerint. Ennek oka az, hogy míg a CSA-ST kombinációt szedőknek csak valamivel 

több, mint 23%-a, a CSA-MMF-ST csoportban a betegek 35%-a, az TAC-MMF-ST 

szedőknek pedig több mint 38%-a igényelt endoszkópiát az első évben (36. ábra). Az 

eredmény kísértetiesen hasonlít a savgátlók eredményeihez. A különbég a statisztikai 

szignifikancia határán van. Ennek ellenére összességében lehet klinikai jelentősége, 

hiszen ez az a csoport, amelyben a legtöbb az erosio, és a leggyakoribb a 

gastroduodenalis mucosa CMV infekciója is.  
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Röviden összefoglalva: Szerológiai vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az uraemiás 

betegek között a Helicobacter pylori gyakorisága összesítve 49%. Ez érték az utóbbi években 

folyamatosan csökken. Mind az észlelt prevalencia, mind ennek változása megfelel a teljes 

lakosságban észlelt értékeknek, és trendnek. Elsőként mutattam ki, hogy a HLA-DR 12-es 

allél növeli a Helicobacter plyori iránti fogékonyságot. 

Vesetranszplantáció utáni életük során a recipiensek csaknem 25%-ánál alakulnak ki olyan 

panaszok, amelyek alapján felső endoszkópos vizsgálat indikált. A vizsgálatok 84%-ban jól 

definiálható eltérés észlelhető. Kiemelkedően gyakori, csaknem 17% a fekélybetegség 

előfordulása, amely jellegzetes időbeli eloszlást is mutat. Mintegy 25% már az első három 

hónapban, kb. 45% az első évben alakul ki. A veseátültetés utáni állapot, a „status post 

transplantationem renis” önmagában 1,69-szeres kockázatot jelent a gastro-duodenalis ulcus 

szempontjából. 

A fekélybetegség fellépése azonban nem okolható egyetlen, konkrét okkal. Sem a 

Helicobacter pylori, sem más vizsgált tényező nem mutatott statisztikailag szignifikáns 

összefüggést az ulceratioval. Ez is azt támasztja alá, hogy az ulcus kialakulásában több, 

egymást „segítő” tényező játszik szerepet. 

Az alkalmazott gyógyszerek közül a mycophenolat mofetil alkalmazása mellett több erosiót 

láttunk. Ugyancsak gyakoribb volt a gastro-duodenalis mucosaban a CMV jelenléte. 

Ugyanakkor a profilaktikus célból alkalmazott savgátló hatású gyógyszerek két nagy 

csoportja, a hisztamin receptor antagonista, illetve protonpumpa gátló szerek között nem 

mutatkozott klinikailag is jelentős különbség. 

Gyakorlati javaslatok: Tudományos szempontból a Helicobacter pylori és a HLA-rendszer 

kapcsolatának további vizsgálata javasolt. Napi klinikai szempontból ennek a jelentősége még 

nem látható. 

A veseátültetés után, különösen az első évben, már enyhe, mérsékelt panaszok esetén is 

érdemes elvégezni felső emésztőtraktus endoszkópos vizsgálatát, mert igen nagy 

valószínűséggel kezelhető és kezelendő elváltozások igazolódhatnak. Szervátültetett beteg 

esetében számítani kell ritka, atípusos, vagy más betegcsoportban nem észlelt kórképekre, 

infekciókra is. A vizsgálatnak minden esetben kötelező eleme a szövettani mintavétel, 

lehetőleg CMV-PCR meghatározás is.  Ezek alapján a vizsgálat javasolt helyszíne 
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specializálódott centrum legyen. Rapid ureáz teszt végzését nem javaslom, mert ebben a 

betegcsoportban nem alkalmas terápiás döntéshozatalra. 

A nemzetközi gyakorlattal is megegyezően javaslom a profilaktikus savgátló kezelést. Erre a 

célra az anamnézise alapján nem veszélyeztetett betegek esetén a H2RA szerek alkalmazása is 

megfelelőnek látszik. 
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7 Összefoglalás-Summary 

A veseátültetés a XX. században a klinika rutin részévé vált, amelynek sikerét befolyásolják a 

mellékhatások. A betegek 20-60%-át érintik a gasztrointesztinális panaszok és tünetek, 

amelyek 10%-a súlyos, és ezek 6-10%-a halálos, ezzel a transzplantáció utáni összhalálozás 

1-4%-áért felelősek. Enyhébb esetben is nő a graft elvesztésének kockázata, és szignifikánsan 

romlik a túlélés.  

2001-2006 között 726 beteget felölelő szerológiai vizsgálatommal megállapítottam, hogy 

uraemiás betegek között a Helicobacter pylori prevalenciája összességében 49%, amely az 

utóbbi években csökken. Ez az érték, és a tendencia is azonos a népességben észlelttel, és a 

születés idejével függ össze. Elsőként írtam le, hogy a HLA-DR12 allélt hordozók kockázata 

2,76-szoros a H. pylorival történő fertőződésre. 

1994-2007 között 439 betegen, 543 esetben, 672 gastroscopiát végeztünk vesetranszplantáció 

után. A betegek 20-25%-ánál szükséges endoszkópos vizsgálat, 27%-nál az első évben, 17%-

nál már az első 3 hónapban; a vizsgálatok 84%-ában található klinikailag jelentős eltérés. 

Ezen adatokat elsőként határoztam meg. A betegek 17%-ánál volt észlelhető fekélybetegség, 

amelyek 29%-a az első három hónapban, 45%-a pedig az első évben alakult ki. A H.pylori 

gyakorisága transzplantáció után már csak 20%, valószínűleg a közvetlen perioperatív 

időszakban eradikálódik. Gyakori, és korán jelentkezik a nyelőcső candidiasisa. Az 

immunszupressziós szerek közül a mycophenolate mofetil hatására gyakoribbak az erosiok, és 

a mucosa CMV colonisatioja. Sem a H.pylori, sem a CMV nem mutatott összefüggést 

egyetlen GI elváltozással sem. A H2RA és PPI szerek között nem volt lényeges különbség 

profilaxis szempontjából.  

GI panaszos vesetranszplantált betegek esetén az endoszkópos vizsgálatot érdemes korán 

elvégezni, mert igen gyakran észlelhető kezelést igénylő, és kezelhető elváltozás. 



 

78 

Summary 

Peptic ulcer and related pathologies, such as gastritis and duodenitis, are known to occur with 

increased frequency (20–60%) and severity in chronic renal failure and in renal transplant 

recipients. The frequency of severe complications is about 10% and 10% of those might prove 

fatal. Gastrointestinal complications might play a role in the outcome of kidney 

transplantation, as they are associated with an increased risk of graft loss.  

Between 2001 and 2006, serologic testing for H. pylori revealed a 49.3% of positivity rate of 

uraemic recipients of subsequent kidney transplantation. H. pylori infection rate and its 

decrease with year of birth was the same in the uraemic patients and in the normal population. 

The carrier status of HLA-DR12 increases 2.76 fold the risk of H. pylori infection. My work 

is the first observation of any possible relationship between H. pylori and HLA-DR12. 

From 1994 to 2007, 672 upper GI endoscopies were done in 543 cases of 439 kidney 

transplant patients. 20-25% of all kidney recipients needed gastroscopy in their 

“posttransplant life”; the rate of clinically significant endoscopies findings was 84%. 17% of 

patients required the examination in the first three months, 27% of all patients required it in 

the first year. In 17% of cases ulcer was detected; 29.3% of ulcers developed in the first three 

months, 45% of them in the first year. The presence of Helicobacter pylori was verified in 

20.9% and did not change in time, suggesting, that eradication happens at the early peri-

operativ period. MMF increased the risk of erosive lesions, and the risk of harbouring CMV 

in the gastro-duodenal mucosa, while H.pylori and CMV were not associated with any 

specific endoscopic findings. The rate of observed endoscopic alterations did not differ in the 

H2RA and in the PPI group, indicating the equivalence of these two groups of AST in this 

setting.  Adopting a low threshold for endoscopy in a specialised centre revealed very 

frequent abnormalities that required medical intervention. 
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8 Melléklet 

Helicobacter pylori epidemiológiai felmérés recipiensek között  

1. Név: 

2. Lakcím: 

3. Életkor:     Testsúly:   Magasság:  

4. Transzplantáció időpontja: 

 

Gyermekkor, szülők: 

 

5. Az ÖN SZÜLEINEK legmagasabb iskolai végzettsége:  

○ általános iskolát nem fejezte be ○ 8 általános  ○ szakmunkásképző iskola  ○ 

középiskolai érettségi   ○ felsőfokú 

 

6. Testvérek száma 

 

7. Az Ön gyermekkorában egy háztartásban élők száma:    

○ 2-4 fős család   ○ 5 vagy több fős család 

 

8. Lakóhely gyerekkorban:  ○ falu  ○ kisváros    

   ○nagyváros, megyeszékhely  ○Budapest 

 

 9. Lakáskörülmények gyerekkorban : 

 vezetékes ivóvíz:    ○ igen   ○ nem 

szennyvíz csatorna  ○ igen   ○ nem 

WC:     ○ vízöblítéses  ○ udvari  

 

10. Kert gyerekkorban?:  ○ igen   ○ nem 

 

11. Háziállat gyermekkorban?: ○ igen   ○ nem 

 

Jelen helyzet 

 

12. Az ÖN legmagasabb iskolai végzettsége:  

○ általános iskolát nem fejezte be ○ 8 általános   

○ szakmunkásképző iskola ○ középiskolai érettségi  ○ felsőfokú 
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13. Az Ön foglalkozásának típusa:  

○ nyugdíjas  ○ rokkant nyugdíjas ○ háztartásbeli ○ munkanélküli  

○ alkalmazott ○ vállalkozó ○ segédmunkás  

○ mezőgazdasági munkás ○ tanuló/diák ○ középvezető ○ felsővezető ○ egyéb szellemi 

munka 

 

14. Jelenleg egy háztartásban élők száma:     

○ egyedül  ○ 2-4 fős család  ○ 5 vagy több fős család 

 

15. Lakóhely jelenleg:  ○ falu  ○ kisváros     

   ○nagyváros, megyeszékhely  ○Budapest 

16.. Kert jelenleg?  ○ igen   ○ nem 

17. Háziállat jelenleg?:  ○ igen   ○ nem 

18. Lakószobák száma: ○ 1  ○ 2   ○ 3  ○ 4  ○ több 

 

19. Lakáskörülmények jelenleg:  

vezetékes ivóvíz:    ○ igen   ○ nem 

szennyvíz csatorna  ○ igen   ○ nem 

WC:    ○ vízöblítéses  ○ udvari 

 

20. Alkohol fogyasztás:   ○ nem  ○  alkalomszerűen 

○ hetente többször ○ naponta 

21. Dohányzás:   ○ nem (korábban sem) ○ igen (jelenleg is) 

○ már nem  

 

22. Gyomor, felső hasi panaszok: 

 ○ nincs  ○korábban volt   ○ jelenleg is van  ○ csak a 

transzplantáció óta van 

23. Korábbi fekélybetegségről tud-e?:  ○ igen   ○ nem 

24. Helicobacter pylori miatt részesült-e kombinált gyógyszer kezelésben?:   

○ igen  ○ nem 

25. Családtagok között van-e Helicobacter pylori fertőzöttség? 

  ○ igen    ○ nem       ○ nem 

tudom 
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