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Bevezetés 

 

Az aorto-iliacalis, -femoralis pozícióban elhelyezett graftok gennyedését 

számos faktor befolyásolja és ma is a legkomolyabb kihívások közé 

tartozik. Az inficiálódott aortofemoralis műerek ellátása során magas 

mortalitást és morbiditást (30-50%) lehetett regisztrálni az irodalomban. A 

klasszikus ellátási forma, a graft reszekciója, és extraanatomikus bypass 

készítése már nem az elsődleges ellátási forma, mert az extraanatomikus 

bypass nyitva maradása rossz és az amputációs arány is magas. Ráadásul 

az aorta csonk sokszor fatális vérzése is előfordult, illetve a distalis 

inguinalis régióban nehéz az inficiálódott területeket kikerülni, így a 

reinfekció lehetősége is fennáll illetve előfordult. Javuló mortalitást 

lehetett elérni az in situ taktikával. Kezdetben a különböző 

antibiotikummal majd ezüsttel impregnált graftok jelentek meg ebben a 

szerepben, bár az infekció teljes eradikációja nem sikerült a betegeknél. 

Az autológ mélyvénával készített rekonstrukciók bár jelentősen hosszabb 

műtétet, és ezáltal fokozott terhelést jelentenek a betegnek, a nem 

sürgősséggel operált betegek számára megfelelő opció lehet, hiszen itt 

több munkacsoport is képes volt 100% infekciómentességet elérni. Az 

artériás homograft használatáról rendszeresen jelennek meg közlemények, 

melyek különböző mértékben tartalmaznak szeptikus szempontból is 

komplikált eseteket (aortoduodenalis fisztula, szeptikus vérzés) 

A felhasználás formáját illetően a friss és krioprezervált graftokat 

összehasonlító munkák alapján egyértelműnek látszik, hogy a 

krioprezervált graft nem csak egyszerűbb, és biztonságosabb logisztikát 

jelent, de mind a korai, mind a késői eredmények alapján alkalmasabbnak 

látszik. A súlyos szeptikus állapotot és műtétet túlélő betegek 
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összehasonlítása egy vonatkozásban biztosan jogos, nevezetesen, melyik 

anyaggal lehet leginkább biztosítani az infekció végleges eradikációját, 

illetve ez csak a használt graft anyagán múlik-e? A kórokozók tekintetében 

a közlemények nem fordítanak különösebb figyelmet a különböző 

kórokozó csoportokra. Általánosan megfogalmazható, hogy a 

Staphylococcusok viszik a vezető szerepet 40-45% részesedéssel, a 

frissebb munkákban az MRSA is megjelenik. A Gram-negatív kórokozók 

megjelennek mindenütt de az eredmények értékelése során külön 

figyelmet nem szentelnek nekik.  

 

Célkitűzések 

 
1. Működőképes homograft bank felállítása és a hosszú távú 

működtetés biztosítása és annak tapasztalatai 

2. Az aortoiliacalis aortofemoralis pozícióban elhelyezkedő 

érprotézis gennyedés homografttal történő sebészi kezelésének 

értékelése az addig alkalmazott eljárásokhoz képest, különös 

tekintettel a mélyvénás rekonstrukciókra 

3. A bakteriológiai spektrum meghatározása és annak szerepe a 

morbiditási, mortalitási adatokban 

4. Kezelési algoritmus felállítása az aortoiliacalis érprotézis 

gennyedés ellátására, és a homograft helyének meghatározása 

ebben. 
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Módszer 

 

Érhomograftokat kezelő érbank felállításához a következő alapfeltételek 

szükségesek 

1. A fagyasztást és tárolást biztosító eszközök 

2. Donor kiválasztás és biztosítás 

3. Az érkivétel sebészi technikájának kidolgozása, a 

krioprezerálválás kidolgozása 

4. Az érkivételt végző csapat készenléti rendszerének felállítása 

5. Adatbázis elkészítés és működtetése 

6. A rendszer működéséhez szükséges finanszírozás biztosítása 

 

Az Ér és Szívsebészeti Klinikán 1997 elején kerültek beszerzésre a 

mélyfagyasztásos preparáláshoz és tároláshoz szükséges eszközök. Az 

eszközök mellett a homograft erek nyeréséhez a Magyarországon már 

működő transzplantációs riadó hálózattal, ezen belül is, 1997-ben a 

Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájával vettem 

fel a kapcsolatot. A szerv transzplantációra alkalmas donorok 

bakteriológiai, virológiai, immunológiai kivizsgálása kellő mértékű volt az 

éreltávolítás feltételeinek teljesítéséhez. 

Az érkivétel gyakorlati megvalósításához ügyeletet állítottunk fel, mely 

transzplantációs riadó esetén felvonult és elvégezte az erek kivételét, majd 

24 órán belül a preparátumok fagyasztását és folyékony nitrogén gőzében 

történő elhelyezését. 

 

1983. 01.01 és 1990.12.31. között a graft gennyedés szívó-öblítő 

kezelésével (lavage) kapcsolatos közvetlen posztoperatív és késői 

eredményeket vizsgáltam 42 beteg esetében. Több lépcsőben végeztünk 

közvetlen posztoperatív és késői követéses vizsgálatot. A késői követéses 



 5 

vizsgálatba 29 beteget sikerült bevonni. A homograft bank elindulása 

kapcsán, illetve a klinikán 1993-ban először végzett autológ mélyvéna 

használatot követően a szeptikus protézissel rendelkező betegek kezelési 

opciói változtak.  

 

Az 1996. 01.01-és 2008.12.31 közötti időszakban 19 betegnél homograftot 

és 14 betegnél autológ mélyvénát használtunk a medencei pozícióban 

elhelyezkedő műérgennyedés megoldására. A homograftokat verő szíves 

donorokból távolítottuk el, és a korábban már említett módon feldolgoztuk 

tároltuk.  

A mélyvénákat előzetes Duplex ultrahangos mappinget követően a műtét 

első részeként távolítottuk el. A műtéteket megelőzően ha, nem sürgősségi 

beavatkozásról volt szó, alapos kardiopulmonalis állapotfelmérést 

végeztünk, echokardiográfiával (ejekciós frakció(EF) mérése) és szükség 

esetén légzésfunkciós vizsgálattal is. Beszűkült EF, beszűkült 

légzésfunkciós paraméterek esetén a jelentősen hosszabb, megterhelőbb 

mélyvéna kivétellel járó műtétet nem végeztük Az infekció megjelenési 

formája leggyakrabban lágyéki gennyedés(79%) volt, de előfordult 

szeptikus álaneurysma(8%), szeptikus vérzés(17,6%) és aortoduodenalis 

fisztula (20,5%) is. A nem alarmírozó klinikai tünetekkel járó, 

makroszkóposan csak a distalis anastomosisnál gennyedő esetekben a 

kiterjedt graft gennyedés tisztázásra fisztulográfiát és/vagy hasi CT 

vizsgálatot végeztünk, mely mindig bizonyította a  hasi szakasz 

érintettségét is. A betegek átlagéletkora 63.5±4 év, homograftos 

betegeknél 67.01±3.15 év, mélyvénával ellátottaknál 58.37±3.8év, a férfi 

nő arány 24 ffi, 10 nő. A gennyedés a primer műtéttől számítva átlagosan 

47.78±19.9 hónappal (homograft: 42.82±20.7  hó, mélyvéna 55.22±19 hó) 

később jelentkezett. Amennyiben lehetséges volt, már a műtét előtt történt 
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mintavétel bakteriológiai vizsgálatra. A műtétek során a graftból és a mély 

szövetekből(lágyék, aorta) is vettünk további mintákat. Az infekciót 

leggyakrabban Staphylococcus aureus okozta, de számos kórokozó, akár 

egyszerre több is megjelent a tenyésztések eredményeiben. Agresszív, 

magas virulenciájú Gram-negatív baktériumok 45% arányban fordultak 

elő. 

 

A homografttal ellátott 19 betegnél 22 homograftot ültettünk be, mind 

artéria szegmentek voltak. 1 thoracalis aorta szegmentet, 6 aortabifurcatios 

preparátumot, 3 iliofemoralis artéria szegmentumot, 8 artéria femoralis 

spf-t, és 4 mélyvéna szegmentet használtunk fel. Vércsoportegyezés 7 

esetben volt lehetséges, 12 beteg vércsoportja eltért a beültetett 

graftokétól. A 14 mélyvénával ellátott beteg esetében 20 v. femoralis spf. 

mélyvéna szegmentet távolítottunk el, illetve 1 betegnél VSM is 

felhasználásra került. A fertőzött korábbi műér teljes eltávolítása is mindig 

megtörtént. 

A másik klinikai csoport a 1989-2009 között aortoduodenalis fisztulával 

kezelt betegek csoportja volt. A felvételre került 48 beteg átlagéletkora 64 

év (43-78). A felvételkor jellemző 39 esetben a gastrointestinális vérzés, 

20 betegnél súlyos septicaemia, elzáródott graftszár 14 betegben, cutan 

fisztula 8 esetben volt észlelhető. 22 beteg (58.3%) a felvétel során 

hypovolémiás sokk képét mutatta és sürgősségi műtétet igényelt. 

A műtétek során 35 betegnél a graft teljes eltávolítását, 13 esetben 

részleges graft eltávolítást végeztünk. Minden esetben megtörtént a 

duodénum zárása is  haránt irányú direkt varrattal, duodénum reszekcióra 

és end to end bél anasztomózisra, vagy Roux-Y kacs képzésre nem került 

sor. 34 esetben in-situ graft beültetés történt míg 11 betegnél 

extraanatomikus bypass beültetésre került sor a hasi graft eltávolítását 
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követően. Két betegnél csak a graft eltávolítása történt meg. A vizsgált 

periódus első 10 évében zömében Dacron(13 eset) és homograft (6 eset) 

beültetésekre került sor. A második dekádban 23 betegnél az ezüsttel 

impregnált graftokat (InterGuard Silver InterVascular LaCiotat, France) 

részesítettük előnyben döntően in-situ technikát használva. 

 

A követés során egy évig 3 havonta fizikális és laboratóriumi vizsgálatot 

végeztünk Amennyiben ismételt infekció gyanúja merült fel, akkor 

ultrahang vizsgálatot végeztünk, majd ennek eredményétől függően 

további CT vagy angiográfia készült.  

Az adatok statisztikai kiértékelése retrospektív módon történt, SPSS 13.0 

szoftver használatával. A késői követés vizsgálatára Kaplan-Meier 

analízist használtunk, a szignifikancia Student’s t-teszt és log-rank teszt 

segítségével került meghatározásra. A konfidencia intervallumot efficient-

score módszerrel számoltuk. Amennyiben p értéke 0.05-nél kisebbnek 

adódott az eredményt szignifikánsnak tekintettük. 

 

Eredmények 

 
Homograft bank 

 

Az első, 1997 május 19-én megtörtént, transzplantációs sebészekkel 

közösen elvégzett szerv és szövetkivétel óta 68 alkalommal vonultunk ki 

ér preparátumok kivétele céljából. A donorok közül 46 férfi és 22 nő volt, 

életkoruk átlag 37.8 év(16-62). A szerológiai vizsgálatok közül a szifilisz, 

HIV és Hepatitis A, B mindig negativ volt, CMV vírus vizsgálat 

mindössze 15(22%) kadáver esetében volt negatív az eredmény. A riadók 

során 427 preparátumot távolítottunk el és készítettünk elő 
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mélyfagyasztásra. A bakteriológiai lelet visszaérkezésekor véglegesítettük 

a graftot, mint beültethető preparátumot. Ennek eredményeként 2008 

végéig 407 graft került a bankba. A bankba került preparátumok zöme 

véna és artéria volt közel 4:3 arányban. Az artériákat a test több régiójából 

is eltávolítottunk, így voltak thoracalis aorta szakaszok (THO:21db), 

infrarenalis aorta szakaszok a két iliaca communissal és externával 

(BIF:23db), az iliaca communis és externa a lágyékig eltávolítva 

(ILI:15db), az iliaca communistól a térdhajlatig eltávolított szakasz 

(ILP:19db) és a legtöbb a femoralis superficialis és art poplitea annak 

oszlásáig (AFS:78db). A vénák kisebb változatosságot mutatnak, a 

leggyakrabban eltávolított véna típus a vena saphena magna volt 

(VSM:115), mely az infrainguinalis rekonstrukciók ideális anyaga, de a 

nagyobb kaliberű érszakaszok pótlására a v. femoralis spf. is használható 

melyből 90 hosszabb-rövidebb szegmentum került a bankba. 

226 graft került beültetésre. A beültetések jó része a Semmelweis Egyetem 

Ér és Szívsebészeti Klinikáján történt, de eredeti célunknak megfelelően, 

más intézetek számára is biztosítottunk homograftot, amennyiben a 

megfelelő indikáció fennállt. 9 intézmény számára 12 graftot adtunk át az 

elmúlt 11 év során. A klinikán alapvetően 4 javallattal használtuk a 

graftokat. Leggyakrabban infrainguinalis rekonstrukciók során, amikor 

saját VSM lett volna az ideális graft, de vagy korábbi műtéti felhasználás, 

vagy varicetomia, vagy alkalmatlan kaliber miatt nem állt már 

rendelkezésre. Az infrainguinalis területre 123 graftot ültettünk be  106 

betegnek. A 123 graft zöme véna preparátum volt, 76 VSM, 4 mélyvéna 

szegmentum alakjában. Ugyanakkor a femoropoplitealis-cruralis régió 

áthidalására az artériák is igen alkalmasak, 43 artériás graftot használtunk 

infrainguinalis rekonstrukció végzésére. 
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A másik vezető indikációs terület az érsebészeti infekciók, különösen 

protézis infekciók ellátása. 51 betegnél 64 graftot használtunk fel. Ezek a 

rekonstrukciók már nem csak az infrainguinalis területen, de az 

aortofemoralis régióban, hasi, retroperitonealis gennyedésnél szükségesek. 

Az előző csoporthoz képest itt a nagyobb kaliberű graftok aránya 

magasabb, melyet az artériák biztosítanak. 40 artéria graftot és 24 véna 

graftot ültettünk be. A vénás graftok döntően a nagyobb kaliberű 

v.femoralis preparátumokból kerültek ki. Az 51 betegből 19 a komolyabb 

súlyú aortoiliacalis műérgennyedéssel került műtétre, 31 betegnél pedig 

infrainguinalis gennyedés ellátása történt. A munka későbbi fázisában a 19 

beteg kezelésének részleteiről számolok be.  

Csekélyebb számban történtek beültetések hemodialízis kezelést igénylő 

betegeknél, ahol szintén a legfrissebb eredmények alapján a biológiai 

anyagok nyújtják a jobb eredményeket. 8 betegnél alkalmaztunk 

homograftot művi A-V fisztula képzésére, vagy fertőzött környezetben 

revíziójára. A bevezetésben többször is említett szívsebészeti 

alkalmazások klinikánkon is megjelentek, bár, mint felnőtt szívsebészetet 

művelő intézményben, ritkábban. 13 betegnél 11 alkalommal coronaria 

bypass végzése céljából VSM graftot, 2 alkalommal szeptikus  billentyű 

ellátásra billentyűpreparátumot biztosított az érbank. 

 

A szívó-öblítő kezelés  közvetlen posztoperatív eredményei 

 

A 29 kezelés nyomán primer sebgyógyulást sikerült elérni 20 betegnél, 9 

beteg számára nem hozott gyógyulást a kezelés. A 20 sikeres kezelés során 

2 graft okkludált, de nem okozott kritikus ischaemiát a végtagon. A 9 

sikertelen esetből 3 esetben megkíséreltük ismételten a szívó öblítő 

kezelést, mert a sebek állapota lehetővé tette. Mind a 3 sikertelen volt, sőt 
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egy alkalommal szeptikus vérzés is kialakult a kezelés közben. Mind a 3 

esetben a fertőzött graft eltávolítását és extranatomikus áthidalást 

végeztünk. A másik 6 esetből egy betegnél sikerült a graft eltávolítás és 

extranatomikus áthidalás, 5 betegnél a graft eltávolítást követően a 

végtagon distalisabb rekonstrukció nem volt lehetséges és amputációt 

kellet végezni. A lavage kezelés és a következményes műtétek kapcsán 

beteget 30 napon belül nem vesztettünk el(1.Táblázat). 

 

 

 

 

1. Táblázat A szívő-öblítő kezelés korai eredményei 

Sikertelen kezelés 31% 

Amputáció 17% 

Exitus 0% 

 

A sebekből végzett bakteriológiai tenyésztések során leggyakrabban 

Staphylococcus aureus(16 eset), majd Streptococcusok különböző 

formái(7 eset) és ritkábban Proteus(4eset) és Pseudomonas(2 eset) 

tenyészett ki. A kezelés végén az eltávolított csövekből nyert kontroll 

bakteriológia a nem gyógyuló esetekben pozitív maradt, illetve gyakran 

Staphylococcus is megjelent a tenyészetben. A sikertelen esetek mind a 

Proteussal és Pseudomonassal fertőzött esetek közül kerültek ki, és 2 

Staphylococcus aureussal fertőzött betegnél sem sikerült a szívó-öblítő 

kezelés. Az anastomosist nem érintő gennyedések esetén 7-ből 6 gyógyult, 

a 22 anastomosist érintő gennyedésnél 8 esetben (36%) sikertelen volt a 

kezelés. 

 

A szívő-öblítő kezelés késői eredményei 
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A követési idő átlagosan 5.2 év (2.8-9.2). 2 beteg meghalt 4-ről nem 

lehetett további adatokat beszerezni A halálozás a követési idő alatt a 

graftgennyedés kiújulásából adódott, és a 6 amputált beteg közül is 4 a 

graft gennyedésének ismételt megjelenése miatti kezelések következtében 

vesztette el a végtagját. Összességében a betegek 40% rendelkezett 

megtartott aktuálisan nem gennyedő műérrel, a kezeltek 60%-nak a szívó-

öblítő kezelés nem hozott eredményt. A megtartott grafttal rendelkezők 

(17 beteg) primer bakteriológiai lelete Staphylococcus aureus vagy 

Streptocuccus pyogenes volt, de ezek között lehetett találni egész 

hosszútávon is eredményes eseteket, ahol talán már az infekció 

eradikációjáról is beszélhetünk. A 25 hosszútávon sikertelen betegből 21 

Gram-negatív baktériummal volt fertőzött. 

 

A homograft és mélyvéna beültetéssel illetve aortoduodenalis fisztulával 

kezelt betegek eredményei 

Bakteriológia 

A pre- és intraoperativ mintavételek vizsgálata során Staphylococcus 

aureus 15 betegből (45%), MRSA 6 betegből (18%), Klebsiella 7 betegből 

(21%), Pseudomonas, és Proteus egyaránt 6-6 betegből (18%), Escherichia 

coli és Salmonella 2-2 betegből (6%), és Enterococcus faecalis, 

Streptococcus Pyogenes, Streptococcus agalactiae egy-egy betegből 

tenyészett ki. 11 betegben több baktérium is jelen volt 

 

Korai eredmények 

A homograft csoportban 19 betegnek 24 homograftot implantáltunk, 21 

artéria és 3 véna szegmentumot. Az artériák a következők voltak: 1 

thoracalis aorta, 6 aortoiliacalis bifurcatios aorta szegmentum, 5 
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iliofemoralis artéria, 8 artéria femoralis superficialis. Vércsoport egyezést 

7 betegnél sikerült elérni, 12 esetben a vércsoport nem egyezett a 

recipiensével. A mélyvénával kezelt 14 betegnél 20 mélyvéna szegmentet 

távolítottunk el. Egy páciensnél VSM eltávolításra is sor került a műtét 

során. A 2.táblázat az elvégzett műtéti típusokat mutatja a korábbi 

fertőzött graft pozíciójával együtt 

2.Táblázat: A primer műtét és az infekció ellátása során végezett műtét a homografttal és 

mélyvénával operált csoportokban 

 Primer műtét  Az infekció ellátása  

Mélyvénás 

csoport 

    

 Aortobifemoralis 

bypass 

1

1 

Aortobifemoralis bypass 6 

   Aortofemoralis bypass 3 

   Iliofemoralis bypass 1 

   Iliofemoralis magas crossover 
bypass* 

1 

 Aortofemoralis 

bypass 

2 Aortofemoralis bypass 2 

 Aortoiliacalis 

endarterectomia  
műér folttal 1 

Iliofemoralis crossover bypass 1 

Homograft 

csoport 

 

 

  

Aorto-aortalis interpozició 3 Aorto-aortalis interpozició 1 

   Aortobiiliacalis bypass  2 

Aortobifemoralis bypass 1
0 

Aortobifemoralis bypass 4 

   Aortofemoralis bypass 4 

  

 

Aortobifemoralis bypass két 
preparátumból magas crossoverrel 2 

Iliofemoralis bypass 2 Aortofemoralis bypass  2 

Iliofemoralis crossover bypass  3 Iliofemoralis crossover bypass 3 

Aortoiliacalis endarterectomia  műér 

folttal 1 

Iliofemoralis bypass 1 

 

Ismételt vérzés az anastomosisok környékéről 5 betegnél fordult elő, 2 

betegnél 2 alkalommal is. 4 vérzés homograftos, 1 mélyvénás csoportból 
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került ki. A vérzés 3 beteg esetében az aorta anastomosisból, 2 beteg 

esetében a lágyéki anastomosisból származott. A graftok rupturáját, egyik 

típusú anyagnál sem tapasztaltuk. Mind az 5 vérző beteg sürgős 

reoperációra került és mind az 5 beteget elvesztettük. Egy betegnél csak az 

aorta elvarrása és axillobifemoralis bypass készítése volt lehetséges, a 

másik 4 esetben az anastomosisok újra varrása, és az aorta esetében 

cseplesz borítás, a lágyék esetében m.sartoriussal történő fedést végeztünk. 

Egy további beteg halt meg a mélyvénával ellátott csoportban akut 

coronaria elzáródás klinikai tünetei között. Összességében a homograft 

csoportban 4(21%) beteg halt meg, a mélyvénás csoportban kettő(14.3%). 

A különbség a két adat között nem szignifikáns p=0.126. A 6 meghalt 

beteg közül 5 sürgősséggel, aortoduodenalis fisztulával került műtétre, a 6. 

akut lágyéki vérzéssel került műtétre. 

Az aortodoudenalis fisztulával operált betegek közül korai posztoperatív 

szakban (<30 nap) a betegek 45.8%-át (23-at a 48-ból) elvesztettük. A 

különböző alcsoportok halálozását a 4.Táblázat ábrázolja.
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4.Táblázat:Korai halálozás aránya a különböző alcsoportokban az aortoduodenalis fisztula 

műtétet követően 

 No. Korai mort. % Korai mort. 

Típus    

Akut 28 16 57.1% 

Sürgető 20 8 40.0% 

Technika    

In situ 35 16 45.7% 

Extraanatomikus 11 6 54.6% 

Explantation  2 2  

Graft eltávolítás    

Teljes 35 18 51.% 

Részleges 13 6 46.2% 

Beültetett graft anyaga    

Ezüst impregnált 23 8 34.7% 

Dacron 13 6 46.1% 

Homograft 8 6 75% 

Mély véna 2 2 100% 

 

Késői eredmények 

 

Az átlagos követési idő 36.87±(20.25) hónap, kiterjedés 2-150 hónap volt. 

Az egy amputált beteget kivéve a 27 beteg megtartott, vagy javuló 

járástávolsággal távozott a műtét után. A mélyvénás csoportban 2 

betegnek kellett a közvetlen posztoperatív szakban térdig érő rugalmas 

harisnyát viselni. Mind a 33 betegről sikerült adatot gyűjteni a követési idő 

alatt. A homograft csoport átlagos követési ideje 17.2 hónap, a 

mélyvénával kezelteké 56.9 hónap. A jelentős különbség abból adódik, 

hogy mélyvénás rekonstrukciókat 1994 óta végzünk, és 3 beteg még él 

ebből a periódusból, a homograft bank 1997 közepén alakult, az első 
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infekció miatti műtét 1998 végéről származik, de zömében a 2000. év után 

történtek ilyen műtétek. Mindkét csoportban 2-2 beteg hunyt el az 

érrekonstrukcióval nem összefüggő betegség következtében. A halálokok 

között szerepelt gasztrointesztinális vérzés, multi-organ failure, és 

miokardiális infarktus. Egy betegnél nem sikerült a halálokot kideríteni. A 

3 éves túlélés Kaplan Meier analizis szerint 79% (CI:0.49-0.94) a 

mélyvénás csoportban, és 71% (CI:0.48-0.88) a homografttal kezeltek 

esetében(1.ábra). A különbség nem szignifikáns p=0.66. 
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1. ábra: A betegek túlélését illusztráló Kaplan-Meier görbe, a műtéttől számítva 
HG:homograft, MV:mélyvéna, zárójelben a számba vehető betegek ez egyes 

intervallumokban. 

 

A graft nyitvamaradási aránya 3 éves követés során 87% (CI:0.61-0.98) a 

homograft csoportban, és 90% (CI:0.58-0.99) a mélyvénás csoportban. A 

különbség nem szignifikáns p=0.38 (2.ábra).  
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2.ábra: Elsődleges graft nyitvamaradás Kaplan-Meier görbéje, HG:homograft, 

MV:mélyvéna, zárójelben a számba vehető betegek ez egyes intervallumokban 

 

Ismételt infekcióval nem találkoztunk a mélyvénával operált betegek 

között, 3 betegnél észleltünk lágyéki fertőzést az elbocsátást követően 2, 5, 

és 6 hónappal később. 2 esetben Staphylococcus aureus tenyészett ki, egy 

alkalommal nem találtunk baktériumot. Feltárás és alapos debridemant 

elegendőnek bizonyult a fertőzés eliminálásához. A homograft csoportban 

így a 36 hónapos infekció gyógyulási arány 82% (CI:0.56-0.92) (3.ábra). 

A különbség a két csoport között nem szignifikáns, p=0.158. A beültetett 

mélyvénákon aneurysmatikus tágulatot nem észleltünk. 
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3. ábra Az infekciómentes betegek aránya Kaplan-Meier analizissel HG:homograft, MV: 
mélyvéna, zárójelben a számba vehető betegek ez egyes intervallumokban. 

 
Az aortoduodenalis fisztulával operált betegeket átlagosan 48.6 ± 16 

hónapig sikerült követni, ezalatt 8 halálesetet és 6 reinfekciót lehetett 

észlelni. Ezek részben átfedik egymást, mert 3 reinfekció végződött 

halállal is. Ezek voltak egyben azok a halálesetek melyek a duodenalis 

fisztulával, illetve annak kezelésével kapcsolatosnak minősíthetők voltak. 

A Kaplan-Meier analízis a teljes betegcsoportra a 3 évben 34% eredményt 

adott. Az akutan és sürgető indikációval műtétre került betegek esetében 

hosszú távon is szignifikánsan különböző túlélést lehetett igazolni, de 

kezelési stratégia egyéb körülményei, mint a graft anyaga, a graft 

eltávolítás mértéke, vagy az alkalmazott műtéti technika nem befolyásolta 

a késői túlélést. 
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Az inficiált graft eredményes kezelést jelzi a reinfekciós arány. A teljes 

betegcsoportban 3 év múlva infekciómentes a betegek 80.6%-a és a fent 

említett különböző alcsoportokban sem lehetett különbséget találni az 

infekciómentesség tekintettében. A Dacron és ezüsttel impregnált 

csoportok között van különbség de ez a szignifikáns mértéket nem érte el. 

(5.ábra) 

 

4.ábra Acutan és sürgetően operált betegek túlélési görbéje Kaplan-Meier analizis 

SE<10% p=0.0346 

5.ábra infekció mentesség Kaplan-Meier analizissel az aortoduodenalis fisztula műtét 

után Dacron és Silver grafttal operáltak között  SE<10% p>0.05 
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Következtetések, megállapítások 

 

1. Létrehoztam a magyarországi érsebészeti igényeket szolgáló 

homograft érbankot, melynek folyamatos működése biztosított, 

mind a megfelelő számú szakember részvételével, mind a 

finanszírozás oldaláról. 

2. Az  aortofemoralis pozícióban elhelyezkedő ér graft  

gennyedések kezelésében a szívó- öblítő kezelés csak 

korlátozottan, azaz friss esetekben, nem Gram-negatív 

baktériumok jelenlétében, javasolt. Igen magas rizikójú betegek 

esetén mint kompromisszumos, átmeneti megoldás alkalmazható, 

de korlátaival számolni kell. 

3. Az  aortofemoralis pozícióban elhelyezkedő ér graft  

gennyedések kezelésében a homograft erek alkalmazásával 

hosszantartó infekciómentességet lehet elérni, mely csaknem 

olyan jó, mint a mélyvéna használat esetén. 

4. Amennyiben az aortoiliacalis graft gennyedése sürgősségi esetet 

képez, aortoduodenalis fisztulával szövődött akkor az ezüsttel 

impregnált graft használata is alkalmas a páciens megmentésére, 

és a részleges graft reszekció is eredményes lehet a részleges 

reszekció feltételeinek teljesülése esetén. 

5. A Gram-negatív baktériumok jelenléte érsebészeti fertőzés esetén 

önmagukban komoly rizikót jelent, elsősorban a korai 

posztoperatív szakban, és ez független az alkalmazott biológiai 

graft anyagától 

6. Az aortoiliacalis graft gennyedések ellátásra a következő 

algoritmust ajánlom. 
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Alacsony rizikójú beteg in situ mélyvéna, graftexplantáció 

Alacsony rizikójú beteg mélyvéna 

nem használható 

insitu homograft, impregnált graft,  

fertőzött graftexplantáció 

Közepes rizikójú beteg insitu homograft, impregnált graft, 

fertőzött graftexplantáció 

Magas rizikójú beteg részleges graft 

érintettség 

impregnált graft, részleges 

graftexplantáció 

Magas rizikójú beteg teljes graft 

érintettség 

Graft megtartás, hosszantartó 

antibiotikus kezelés 
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