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1. BEVEZETŐ 
 

A transzplantáció forradalmi áttörést hozott a végstádiumba jutott 

vesekárosodást szenvedett betegek életének normalizálásában. A vesebetegségben 

szenvedők, a transzplantációra váró betegek száma egyre gyarapszik, de a 

transzplantációk számának növelését célzó törekvések nem tudnak lépést tartani a 

növekvő igényekkel. Ahhoz, hogy növeljük a végső stádiumú vesebetegségben a 

sikeres kezelések számát, meg kell találnunk a donorkínálat kiaknázásának 

biztonságosabb módját; illetve fokozottan kell védenünk a már beültetett szerveket és 

különösen még a kilökődésre magasabb genetikai rizikófaktorral rendelkező páciensek 

esetében, újabb lehetőségeket kell találnunk a már elkezdődött kilökődés leállítására, 

ha a hagyományos kezelés hatástalan.   

Az idősebb donoroknál az adományozó mindkét veséjét egy betegbe 

ültethetjük, ha egy vese hosszútávon nem működne kielégítően.  Az eljárás kettős 

vesetranszplantációként („kettő az egyben”) ismert. A szélsőséges életkorú donorok 

másik csoportját a gyermekek képezik. Általában nem szívesen használnak fel 5 éves 

kor alatti halott gyermekből származó veséket. A gyermekvesék felhasználása felnőtt 

recipienseknél a közelmúltban kezdett gyakorlattá válni.  

Az elmúlt 30 évben az alaptudományokban, az immunofarmakológiában és a 

klinikai gyakorlatban elért eredmények olyan újításokat tettek lehetővé a 

transzplantáció területén, amelyek hosszabb páciens- és szerv-élettartamhoz vezettek. 

Specifikus gyógyszerek hiányában a mellékhatások előfordulásának csökkentésére 

szinergikus gyógyszerek kombinációját vezették be. A sirolimus és a csökkentett 

dózisú ciclosporin kombináció 10 % alá szoritotta a kilökődési arányt, anélkül, hogy a 

fertőzéses komplikációk aránya jelentősen emelkedett volna. Sajnos a kezelés nem 

eredményes minden esetben.  

A beültetett vese későbbi működése függ a transzplantáció után észlelt korai 

funkciótól, valamint a szervet ért károsodások, a megindult kilökődési folyamatok 

számától és súlyosságától. A veseátültetésen átesett betegeknél az akut kilökődés 

megelőzése és kezelése kulcsfontosságú mindennapi tevékenységünk során, részben a 

folyamatosan romló szervfunkciók, részben a beültetett vese idült károsodásának 

megelőzése, ill. csökkentése érdekében. Ezért állandó feladatot jelent újabb 

gyógyszerek, kezelési lehetőségek kutatása.  

Klinikai tanulmányok szerint a sirolimus széleskörű használata a sebgyógyulás 

elhúzódását okozza. Csoportunk korábbi tanulmányai a diétával bejuttatott nukleotidok 

sebgyógyulást előnyösen befolyásoló hatását igazolják. Feltételezhető volt, hogy a 



 3

sirolimus mellékhatásainak csökkentése gyorsabb gyógyulást jelenthet, és jó eséllyel 

kevesebb komplikációt a sebészeti beavatkozás után.  

 

2.  KITÚZÖTT VIZSGÁLATI CÉLOK 

Vizsgálataink célja, a végstádiumú vesebetegek szervhez jutási esélyének 

növelése, valamint alternativ megoldások keresése a beültetett vesék várható 

élettartamának növelése érdekében.  

Megvizsgáltuk a donorkínálat bővítésének lehetőségét. 

a. az úgynevezett marginális donorvesék (ECD, „extended criteria donor”) 

felhasználását  

b. gyermek vesék beültetésének lehetőségét    

c. kivételes esetben, pl. a ritka fibromuszkulásris diszplázia betegség 

jelenlétének kockázatát, mind az adományozó, mind a „kapó” 

vonatkozásában 

Tanulmányoztuk továbbá a beültetett szervek még hatékonyabb védelmét szolgáló 

immunoszupresszáns gyógyszer-kombinációk hatását, a várólistára visszakerülő 

betegek számának csökkentése érdekében 

d. új gyógyszer-kombinációk hatásosságát a mellékhatások csökkentésére a 

genetikai rizikó függvényében 

e.  Egy, már más indikáció esetén használt gyógyszer (Campath-1H) 

eredményességét a hagyományos terápiával szemben refrakter kilökődés 

kezelésében 

Célunk volt a klinikailag észlelt, a sirolimus sebgyógyulást hátráltató hatásának 

igazolása, majd e hatás csökkentése kísérletes körülmények közt egereken 

f. a sirolimus sebgyógyulásra gyakorolt hatásának vizsgálata 

g. nukleotid származékokat tartalmazó kenőcs előnyös hatásának igazolása a 

sirolimus okozta sebgyógyulási zavarban.  

 

3. MÓDSZEREK 

 

Donor kinálat bővitésének lehetősége  

Kettős vesetranszplantáció 

Az elemzéshez a University of Texas-Houston, Division of Immunology and 

Organ Transplantation 1998 január és 2004 július között adatait használtam fel. 5 

marginális vesét ültettünk át, amelyeket a helyi transzplantációs szolgálatok 

elutasítottak. A vese beültetése az intézet szigorú protokollja szerint történt. A veséket 
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egyazon oldalra, a fossa iliaca-ba helyeztük. Vizsgáltuk a betegek és a szervek túlélési 

arányát és a vesefunkciót a beültetés utáni hetekben és két évvel később.  

 

Gyermek vesék 

Retrospektiv vizsgálattal 38 beteget követtünk, akiknél 5 éves kor alatti 

gyermek egyik veséjének beültetését végeztük. Minden gyermekdonor 24 hónapos kor 

feletti de 60 hónapos kor alatti volt. A gyermek-vesék eredményeit összevetettünk 121, 

nem túlsúlyos (BMI < 25 kg/m2) recipiens eredményeivel, akik egyidőben kaptak 

vesét „ideális donoroktól”– vagyis 18 és 45 év közötti elhunytaktól. Mindkét 

csoportban csak első szervet kapó betegek szerepeltek. A kreatinin clearence 

becsléséhez a Cockfort-Gault egyenletet, a glomeruláris filtrációhoz az ún. MDRD 

becslést használtuk.  

Egy eset kapcsán áttekintettük az intézet anyagában előforduló hét fibro-

muscularis diszplaziás betegből átültetett vese működését és a vesét adó beteg további 

sorsát.   

 

Vizsgálatok a recipienseket illetően 

Sirolimus-ciclosporin-steroid kombináció  

A 6-éves utánkövetéssel, ciclosporin/sirolimus-alapú kezelés hatását 

vizsgálandó három, eltérő rejekciós kockázattal rendelkező etnikai csoport retrospektív 

analízist végeztünk el 470 egyidőben kezelt vesetranszplantáció esetében. 1. csoport: 

magas kockázati faktorú afro-amerikaiak (n=122), 2. csoport: közepes kockázati 

faktorú spanyol származásúak (n=132), 3. csoport: alacsony kockázati faktorú fehérek 

(n=216). A fenntartó terápia sirolimusból, csökkentett dózis ciclosporinból és 

szteroidokból állt. A sirolimust (Rapamune, Wyeth, Philadelphia, PA) az első 

posztoperatív napon kezdtük, szájon át beadott telitődózissal és 5mg/nap dózissal 

folytatva. A szérum koncentrációt folyamatosan 10 - 15 ng/ml-on tartottuk az első 12 

héten, majd 10 +/-2 ng/ml-re csökkentettük. Az orális cyclosporin kezelést a szérum 

kreatinin szint 2,5 mg/dl (220 μmol/l ) szint alá esésekor kezdtük. A dózisokat úgy 

állítottuk be, hogy az átlagos célkoncentráció (Cav), amelyet a koncentrációs görbe 

alatti terület az első 12 hétben 100-200 ng/ml legyen, amely általánosságban korrelált a 

75-125 ng/ml minimum szinttel. Ezt követően a célértéket 100-150 ng/ml-re 

csökkentettük (minimum szint 50-75 ng/ml). 6 hónap kúra után ez tovább csökkent 75-

100 ng/ml-re (minimum szint <50 ng/ml). Az átlagos követési idő 78,7,   84,6, illetve 

81,6 hónap volt. A csoportok eredményeinek összevetéséhez többvariációs analizist 

használtunk.  
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Campath-1H heveny kilökődés tüneteinél  

 A Campath-1H alkalmazása kilökődés kezelésére nem általánosan elfogadott 

eljárás, ám egyes intézetek alkalmazzák indukciós gyógyszerként. 2004. január és 

augusztus között 5 beteget vettünk fel heveny cellularis kilökődés jeleivel. 

Mindegyiküknél nyúl anti-thymocyte globulinnal (rATG) illetve muromonab-CD3-al 

(OKT3) kezelt korábbi akut rejekció-epizódok szerepeltek a kórtörténetben. A 

beültetett szerv biopsziával igazolt rejekciója esetén (a Banff score meghatározása 

szerint) a betegek perifériás, intravénás Campath-1H infúziót kaptak, 3 mg kezdő 

dózisban, amelyet 55 – 93 mg közti teljes dózisig emeltünk 4 – 5 napra elosztva. A 

Campath-1H kezelések ideje alatt a betegek korábban beállitott, 

sirolimus/ciclosporin/szteroid terápiás kombinációján nem változtattunk. A 

vesefunkciók javulását a kreatinin és vér urea nitrogen (BUN) szintek; a Cockroft-

Gault képlet segítségével becsült kreatinin clearence, és az MDRD segítségével 

kiszámolt glomeruláris filtrációs ráta alapján értékeltük. Az eredményességet a 

Campath-1H terápia legelején, valamint utána 2 héttel és 2 hónappal értékeltük. Az 

átlagos követési idő 107,4 nap volt.  

 

A sebgyógyulás kísérletes tanulmányozása sirolimus kezelés mellett 

Mindkét kísérletes tanulmányba 40 darab nyolchetes nőstény Balb/c egeret 

vontunk be 10-10-es csoportokban (tömeg: 19-20 gramm). Az állatok mindegyikét 

elkülönítve tartottuk, szabad hozzáféréssel vízhez és élelemhez.  Azonos körülmények 

között 8mm átmérőjű lyukasztóval teljes bőrvastagságon áthatoló, köralakú sebet 

ejtettünk az állatok hátán.  

A sirolimus sebgyógyulásra gyakorolt hatásának vizsgálatához a sirolimust a sebzést 

megelőzően három héten keresztül és a teljes sebgyógyulási vizsgálat alatt 4mg/kg, 

8mg/kg és 12mg/kg dózisban naponta adagoltuk 10-10 állatnak. A kontroll állatok 

fiziológiás sóoldatot kaptak. A sebeket nem fedtük.  

A kevert nukleotidokat tartalmazó kenőcs sebgyógyulásra kifejtett hatásának 

vizsgálatakor napi 8mg/kg sirolimust juttattunk az állatoknak szájon át a sebzés  előtt 3 

hétig, és a kísérlet ideje alatt. A sebeket különböző nukleotid koncentrációt tartalmazó 

KY zselével kezeltük. A kontroll csoportot tiszta KY zselével (A csoport), a további 

három csoportot, 0,025% (0.4mg RNS/100gm gél) (B csoport), 0.25% (4mg 

RNS/100gm gél) (C csoport) és 2.5% (40mg RNS/100gm gél) (D csoport) nukleotidot 

tartalmazó KY zselével kezeltük naponta.  

A sebekről másnaponta digitalis képet készítettünk (Nikon Coolpix 4500), a sebzés 

köré ugyanazon 1cm × 1cm rácsot helyezve. Képanalizáló szoftver (Optimas 6, 

Optimas Inc) segítségével analizáltuk a seb méretének változását a használt állandó 
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méretű rács területének százalékában. A képek elemzésekor a gyógyuló seb méretét a 

kezdeti sebméret százalékban adtuk meg. A gyógyulást 14 napon keresztül követtük.  

 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

A donor-kínálat bővítésének lehetősége 

Kettős vese-transzplantáció 

5 férfibe ültettünk két-két vesét felnőttkorú elhunytaktól. A betegek 

életkorának átlaga 44,4 év (±10.67) volt. Mindegyik esetben első transzplantációról 

volt szó. A vese elégtelenség oka 4 esetben magasvérnyomás (80%) és egy esetben 

IgA nephropáthia (20%) volt. Az átlagos testtömeg index 28.0±6.4 kg/m2 volt. 

A közvetlen beültetés utáni vese funkciót mutató izotóp érték 8/10 volt (maximum: 

10/10). Kórházi tartózkodásuk idejének átlaga 6,25 nap. Mind az 5 beteg élt a műtét 

után egy évvel, nem volt szükség haemodialízisre. Egyiküknél sem volt súlyos 

komplikáció a beavatkozás alatt, ureter, vagy vesenekrózis, vagy zavar a beültetett 

vese vérellátásában. A veseműködés mindegyiküknél azonnal beindult. A szérum 

kreatininszint az operáció előtti 12.5mg/dl (1100μmol/l) átlagértékről az 5. 

posztoperatív napra 3.8 mg/dl (334.4 μmol/l) értékre csökkent. A kreatinin 

koncentrációja a szérumban a transzplantáció után 1 évvel 2.8mg/dl (246.4 μmol/l), a 

transzplantáció után 2 évvel 1.9 mg/dl (167.4 μmol/l) volt. A glomerularis filtrációs 

ráta átlagos értéke egy hét alatt 7 ml/minimumról 41.8 ml/minimum-ra nőtt, a 

transzplantáció után 1 évvel 39.07 ml/min, 2 évvel  47.5ml/min volt. A vizsgálat alatt 

2 betegnél jelentkeztek a heveny kilökődés jelei, jelentősen rontva vesefunkciójukat.  

 

Gyermek vesék transzplantációja 

Összehasonlítottuk a fiatal - 2.8±1 éves átlag életkorú – gyermekdonorok 

veseeredményességi mutatóit 31.3±9.2 átlagos életkorú, ideális felnőtt donorok 

jellemzőivel. A gyermekveséket befogadó betegek átlagos életkora 42.0±12.4 volt, 

szemben a felnőtt vesék recipienseinek 45.7±14.8 év átlagos korával. A gyermekvesék 

recipienseinek átlagos testtömeg indexe 21.8±2.9, a felnőttvesék recipienseinek 22.4±2.0 

kg/m2 (p=ns) volt. A gyerekdonor recipiensek 66 százaléka volt nő (n=25), míg a felnőtt 

vesék átültetésénél ez az arány 44% (n=53) (p=0.03). Tizenhárom gyermekvesét kapó 

betegnél alakult ki heveny kilökődés (34%), míg az átültetett felnőtt vesék befogadói 

közül 16 esetben (13%) (p<0.01). A gyermekvesék recipienseinél a tényleges  túlélési 

arány 1 és 5 évnél 93% és 84% volt, míg ugyanez a felnőtt vesék esetében 93% és 85% 

(p=ns). A gyermekvesék átültetése során nem volt technikai szövődmény miatti 
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graftvesztés. Egy és öt évvel a transzplantáció után a becsült átlagos kreatinin clearence 

érték a gyermekvesék esetében 52.9±19.6, illetve 54.0±17.8 ml/min volt. Ez a két érték a 

felnőtt vesék átültetése után 56.4±19.8 és 49.1±21.7 ml/min volt ugyanabban az időben 

(p=ns).  

 

Fibromusculáris diszplázia 

Az anyagunkban donorként néhány páciens szerepel ezzel a nagyon ritka 

betegséggel. Eredményeink szerint a fibromusculáris diszplázia nem befolyásolta 

szignifikánsan sem a donor, sem az átültetett vese várható élettartamát.  

 

Törekvések a beültetett vese megőrzésére  

Sirolimus-ciclosporin-steroid kombináció 

A vizsgálatba bevont, eltérő genetikai állományú betegek között nem volt 

jelentős eltérés életkor, nemi eloszlás, testsúly, testtömeg index, antitest titer, 

átültetések száma, és a diabetes előfordulása tekintetében. Az afro-amerikai és 

hispániai vizsgáltak között a veseelégtelenség elsődleges oka gyakrabban volt 

magasvérnyomás, mint a kaukázusiaknál.  

A sirolimus szérum célkoncentrációja a teljes csoportban 10±2 ng/ml volt. A 

csoportok között nem volt szignifikáns különbség. A szérum célkoncentráció 

eléréséhez az afro-amerikai pácienseknek nagyobb dózist kellett kapniuk, mint a 

hispániaiaknak. A ciclosporin szérum szintje hasonló volt mindhárom csoportban, a 

teljes követési idő alatt. A betegek túlélése hasonló volt, az átültetés után egy és hat 

évvel is (95.5% vs 94.4% vs 94.9% és 87.7% vs 85.3% vs 81.9%). A beültetett vese 

túlélési arányában sem volt eltérés. A heveny rejekciós arányok és a biopszia által 

igazolt krónikus kilökődési arányok is hasonlónak bizonyultak 1, 3 és 6 évnél is. A 

heveny kilökődési epizódok előfordulásának összessége a teljes követési idő alatt nem 

mutatott lényeges különbséget a csoportok között: 22%, 24.2% és 23.0%. Habár 

jelentős különbség nem volt kimutatható a csoportok összesített, vagy egyéni fertőzési 

rátáiban, az 1 és 2 csoport recipiensei magasabb, bár nem szignifikánsan magasabb 

posztoperatív sebfertőződési arányszámokat mutattak (14.0%, 16% és 10.6% p= ns). A 

2 és 3 csoportban a tüdőgyulladás szignifikánsan gyakrabban fordult elő, mint az 1. 

csoportban (25.7%, 32.0%, 22.0% p=0.05).  A hispán páciensek között kevesebb volt a  

CMV fertőzés, mint a másik két népcsoport között (3.8% vs 8.2% és 6.9% p=0.01). A 

thrombocytopenia, anaemia és leukopenia előfordulása mindhárom csoportban hasonló 

volt.  

 

Campath-1H heveny kilökődési reakció esetén 



 8

Öt páciens – három nő és két férfi, 30 – 39 éves kor között – élt át korábban 

heveny kilökődési epizódokat. A Campath-1H beadása után az öt beteg közül négyen 

jól reagáltak a terápiára. 

Az összesített páciens túlélési arány 100% volt, a vesefunkciók helyreállási aránya 

80%. A szérum kreatinin szint az egész csoportra nézve a csúcsérték 20%-ára csökkent 

a kezelés végére. Két héttel később a kreatinin szint az operáció előtti érték 30 – 50%-

a volt. A kezelés a lymphocyták és monocyták abszolút számának átmeneti 

csökkenésével járt, ami 6 hónap után rendeződött.  

 

Sebgyógyulási kisérletes tanulmányok 

A 4mg/kg sirolimus dózis nem volt hatással a sebgyógyulásra. A 8mg/kg és a 

12mg/kg dózisok hatása megegyezett, szignifikánsan megnyújtották a gyógyulási időt, 

ám az állatok jobban tolerálták a 8mg/kg dózist. Napi 8mg/kg orálisan beadott 

sirolimus a 3. nap után jelentősen rontotta a hám-újraképződést, ugyanakkor a 12. nap 

után mindegyik seb mérete az eredeti méret 10%-a alá csökkent. A kisérlet során nem 

vesztettünk el egeret és nem észleltünk sebfertőződést. 

Sirolimussal kezelt egereknél a sebgyógyulás helyileg alkalmazott 0,25%-a 

nukleotidot tartalmazó kenőcs alkalmazásakor gyorsabb volt, mint a nem kezelt 

kontroll csoportnál. A 4. és 10. napok között a sebméret csökkenése jelentősen 

felgyorsult. A 0,25% és a 2,5% nukleotid koncentrációjú kenőcs hatásossága között 

nem volt szignifikáns különbség. A 14. napon a kezelt állatok sebe még mindig kisebb 

volt, de a különbség már nem volt signifikáns.   

 

5. FŐ KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Gondos esetkiválasztást követően marginális szervek is biztonságosan 

felhasználhatók vese-átültetésre. Kettős vesetranszplantáció esetén rövid és 

hosszútávon egyaránt jó túlélési arányt, jó vesefunkciót észleltünk. A recipiens 

egyik oldalát érintő sebészeti technika nagyobb kihívást jelent, ám később jobb 

az esetleges újabb átültetés esélye.   

2. Egy gyermekvese (5 évesnél fiatalabb) beültetése felnőtt betegekbe olyan 

hosszútávú graft-túlélést mutat, amely alig marad el a feltételezetten optimális 

felnőtt donorokkal elért eredményektől.  

3. Kivételes esetekben egyes ritka kóros elváltozást mutató vesék is átültethetők. 

Néhány transzplantált fibromuscularis dysplasiát mutató vese túlélése az elvárt 

értéken belül maradt és a donor veszélyeztetettsége nem emelkedett.  
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4. A genetikailag magas rizikófaktorral rendelkező (afro-amerikai) recipienseknél a 

koncentráció kontrollált sirolimus/ciclosporin/steroid kombináció magasabb egy 

éves túlélési arányt eredményezett, mint a kaukázusiaknál (95,5% vs 94.9%), és 

csökkentette a heveny kilökődéses epizódok előfordulását a toxikus profil 

növelése nélkül.  

5. Elsőként mi publikáltuk a Campath-1H sikeres használatát akut veserejekció 

jeleinél. A Campath-1H még szélsőségesen magas immunológiai rizikó esetén is 

hatékonynak bizonyult, és relative mentes a mellékhatásoktól.  

6. Egér modell-kísérletben bizonyítottuk a sirolimus sebgyógyulást befolyásoló 

hátrányos hatását.   

7. Állat modellünkön kimutattuk, hogy a sirolimussal kezelt állatoknál a helyileg 

alkalmazott nukleotidtartalmú zselé szignifikánsan javította a sebgyógyulást a 

kezdeti fázisban (2-6 nap).  
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