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Bevezetés 

 

A cukorbetegek és a magas vérnyomásban szenvedık számának emelkedésével, valamint a 

népesség öregedésével párhuzamosan a vesebetegek száma is emelkedik. A krónikus 

veseelégtelenség egy progrediáló, a vesefunkció hanyatlásával járó, visszafordíthatatlan 

folyamat. A végstádiumú veseelégtelenség (glomerulus filtrációs ráta [GFR] <15ml/perc) 

beavatkozás nélkül az élettel összeegyeztethetetlen állapot, mely vesepótló kezelés 

bevezetését indokolja. Kétféle vesepótló kezelésre van lehetıség: az élethosszig tartó 

mővesekezelésre és a veseátültetésre. A végstádiumú vesebetegek számára a legjobb 

életminıséget nyújtó megoldás a veseátültetés.  

 

Jelen dolgozat elsıdlegesen a veseátültetett betegekkel, illetve azok csontanyagcseréjével és 

testösszetétel változásával foglalkozik. 

 

Krónikus veseelégtelenségben szenvedı betegek esetén a progresszió részét képezi a kóros 

ásványi anyagcsere-folyamatok és a különbözı metabolikus csontbetegségek megjelenése. A 

renális oszteodisztrófiát, - a korábbi gyakorlattól eltérıen - egy, a biokémiai elváltozásokat, a 

klinikai tüneteket, valamint az érfali meszesedést is magába foglaló szélesebb körő 

szindrómaként, „krónikus veseelégtelenségben kialakuló csont és ásványianyagcsere-zavar”-

ként értelmezik.  

 

Szinte valamennyi veseátültetésre került betegnél már a transzplantáció idıpontjában 

különbözı súlyosságú metabolikus csontbetegség figyelhetı meg. Bár a veseátültetést 

követıen – jól mőködı transzplantált vese esetén (GFR=30-60ml/perc) – a kóros anyagcsere-

folyamatok fokozatosan javulnak, azonban a transzplantációt követı korai idıszakban további 

csontvesztés tapasztalható. Az így kialakult kóros csontszerkezet patológiás csonttöréshez 

vezethet.  

 

A csontvesztés döntıen a transzplantációt követı elsı hat hónapban jelentkezik, melyet 

elsıdlegesen a nagy dózisú kortikoszteroid-kezeléssel magyaráznak. Azonban a 

transzplantáció utáni fokozott csontvesztés kialakulásában egyéb tényezıknek is szerepük 

lehet. 
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A szakmai kollégiumok jelenlegi ajánlása alapján a renális oszteodisztrófia pontos 

diagnózisához csontbiopszia elvégzése szükséges. Tekintettel azonban a biopszia invazív és 

fájdalmas voltára, annak elvégzése csak speciális klinikai esetben indokolt. A mindennapi 

gyakorlatban a csontsőrőség (bone mineral density, BMD) mérésére és az 

oszteopénia/oszteoporózis igazolása céljából csontdenzitometriás (dual-energy x-ray 

absorptiometry, DXA) vizsgálatok elvégzése javasolt. A rutin laboratóriumi vizsgálatokon túl 

(pl. kalcium, foszfát, PTH), a csontátépülés ütemét jelzı csontmarkerek (pl. oszteokalcin, C-

terminális keresztkötés tartalmú telopeptid) is elérhetık és jól alkalmazhatók a klinikai 

gyakorlatban. 

 

Ebben a betegcsoportban további jelentıs klinikai probléma a testösszetétel megváltozásával 

járó anyagcserezavar. A kóros soványság a krónikusan veseelégtelen betegekben (elsısorban 

a mővese-kezelt betegekben) gyakori, míg a kóros testsúlygyarapodás inkább a sikeres 

veseátültetést követıen jelentkezik.  

 

Célkitőzés 

 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük a szervátültetésre váró betegek csont 

ásványianyag-tartalmát és testösszetétel-változását. Vizsgálatainkkal a következı kérdésekre 

kerestük a választ:  

Elsı vizsgálat: Milyen a vesetranszplantációra kerülı krónikusan veseelégtelen betegek 

csontásványianyag-sőrősége a transzplantáció idıpontjában? Mely kockázati tényezıknek van 

szerepe a kóros csontsőrőség és a csonttörések kialakulásában? 

 

Második vizsgálat: Hogyan változik a vesetranszplantált betegek testösszetétele röviddel a 

transzplantáció után, és mely tényezık befolyásolják ezt a változást? 

 

Harmadik vizsgálat: Hogyan változik a betegek csontdenzitása, illetve van-e összefüggés a 

csontfelépítést és -lebontást jelzı biokémiai markerek és a csonttömeg változása között 

röviddel a vesetranszplantáció után? 

 

Negyedik vizsgálat: Mely csoportban a leggyakoribb az oszteoporózis és a legjelentısebb a Z-

score értékek csökkenése a négy leggyakoribb szervátültetésre váró betegcsoportban 

(végstádiumú tüdı-, máj-, vese- és szívelégtelen betegekben)? 
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Betegek és módszerek 

 

Betegek (I., II. és III. vizsgálat)  

Norvégiában az oslói Rikshospitalet Egyetemi Klinika az egyetlen transzplantációs centrum. 

A centrumban 2006. február és decembere között 198 vesetranszplantáció történt. A betegek 

megoszlását a folyamatábrán tüntettük fel. 
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Kizárási kritériumok: 
I. vizsgálat: 18 évesnél fiatalabb beteg, súlyos komplikáció a veseátültetés után 
II. vizsgálat: korábbi veseátültetés, egyéb klinikai állapot, mely befolyásolhatja a 
testösszetételt  
III. vizsgálat: korábbi veseátültetés, egyéb klinikai állapot vagy kezelés, mely befolyásolhatja 
a csontátépülést 
 
 
 

Folyamatábra 1: A betegek beválasztása a vizsgálatokba 

Beválasztva az elsı vizsgálatba 

(n=133) 

Alkalmas betegcsoport 
(n=165) 

I. vizsgálat kizárási kritériuma  
(n=24) 

Egyéb okok 
(n=9)  

 

II. vizsgálat kizárási kritériuma  
 (n=31) 

Beválasztva a harmadik 
vizsgálatba 

 (n=44) 

III. vizsgálat kizárási 
kritériuma (n=7) 

Beválasztva a második 
vizsgálatba 

 (n=102) 

I. vizsgálat elsı 
beválasztási szakasza  

(n=59) 

Egyéb okok 
 (n=8) 

A vizsgálatba nem egyezett bele 
(n=32) 

Vesetranszplantált betegek száma a vizsgálat ideje alatt 
(n=198) 
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 Immunszupresszív kezelés 

A vizsgálatunkba bevont valamennyi vesetranszplantált beteg indukciós terápiában részesült, 

mely nagy dózisú glükokortikoid és interleukin-2 gátló (basiliximab) kezelést tartalmazott. 

Fenntartó kezelésként a betegek prednizolont, mikofenolát mofetilt és/vagy kalcineurin inhibitort 

(ciklosporin A vagy takrolimusz), illetve néhány esetben (n=33) mTOR gátló (szirolimusz vagy 

everolimusz) terapiát kaptak.  

 

Csont ásványianyag-tartalom és testösszetétel vizsgálatok 

Az elsı vizsgálatunkban a lumbális csigolya, a combnyak és a teljes test csont ásványianyag-

tartalmát mértük DXA módszerrel (LUNAR Corp, Madison, WI, USA) a transzplantációt 

követı 5. és 10. napon. Betegeink a mérés során a gyártó által javasolt standard pozícióban 

feküdtek. A kapott mérési eredmények értékelését az enCORE 2006 szoftverrel (General 

Electrics Healthcare, V10.10, Madison, WI, USA) végeztük. Az eredményeket vagy abszolút 

értékben (BMD; g/cm2) vagy T-, illetve Z-score értékben adtuk meg. A második 

vizsgálatunkban a testösszetétel mérésekhez ugyanezt a DXA gépet alkalmaztuk közvetlenül a 

transzplantáció után (kiindulási érték) és 10 héttel késıbb (kontroll). 

Laboratóriumi vizsgálatok 

A laboratóriumi vizsgálatok éhomi vérvételbıl származó mintákon, rutin laboratóriumi 

módszerekkel történtek. A harmadik vizsgálatunkban a rutin laboratóriumi vizsgálatokon túl 

további, a csontanyagcserét érintı biokémiai markerek és hormonok szérumszintjének 

meghatározása történt.  Intakt parathormon (iPTH), oszteokalcin, C-terminális keresztkötés 

tartalmú telopeptid (CTX-1), intakt fibroblaszt növekedési faktor 23 (FGF-23), 25-

hidroxivitamin D (25-OHD) szérumszintet mértünk mind a vesetranszplantáció idıpontjában, 

mind 10 héttel késıbb.  Tíz héttel a vesetranszplantáció után, a laboratóriumi vizsgálatokkal 

megegyezı napon valamennyi beteg vesefunkciója kiértékelésre került 51Cr-mal jelölt EDTA 

(etiléndiamin tetraecetsav) plazma clearance alkalmazásával, majd a kapott clearance értéket 

1,73 m2 testfelszínre korrigáltuk.  

Statisztikai elemzés 

A csoportok közötti és a csoportokon belüli különbségek vizsgálatára Student-féle t-próbát 

alkalmaztunk. Korrelációs együttható segítségével elemeztük az összefüggés erısségét a 
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csontsőrőség (BMD) és a lehetséges prediktorok között. Azon független változók, melyeknél 

a p érték kisebb volt, mint 0,2 vagy feltételeztük, hogy jelentıs hatása lehet a vizsgált 

kimeneteli, többszörös lineáris regressziós modellbe kerültek. A többszörös lineáris 

regressziós modellt alkalmaztuk a testösszetétel-változás és a lehetséges független változók 

közötti összefüggés vizsgálatára, valamint a BMD változás és a kiindulási csontanyagcserét 

érintı hormonok szérumszintje között. Valamennyi vizsgálatunkban az SPSS statisztikai 

programot használtuk. Statisztikailag szignifikáns eredménynek a 0,05-nél kisebb p értéket 

tekintettük. 

 

Betegek (IV. vizsgálat) 

Vizsgálatunkban a csont ásványianyag-tartalmát mértük a négy leggyakoribb, szervátültetésre 

váró csoportban: tüdı-, máj-, vese- és szívelégtelen betegekben. A vizsgálatba beválasztott 

betegek mindannyian transzplantációs várólistán voltak és valamennyien szervátültetésre 

kerültek. Összesen 291 elsı transzplantációra váró felnıtt beteget vontunk be a 

vizsgálatunkba, 2003. augusztusa és 2006. decembere között. Ebbıl 210 beteg várt vagy tüdı 

(n=60), vagy máj (n=84), vagy szívátültetésre (n=66) és valamennyien a csontsőrőség-mérést 

követıen egy éven belül transzplantációra kerültek. Emellett egy hasonló nagyságú, 

vesetranszplantált betegcsoportot (n=81) vontunk be a vizsgálatunkba. Ezeket a betegeket az 

elsı vizsgálatnál leírt fı kohorszból választottuk ki. A centrum mindennapi klinikai 

gyakorlatának megfelelıen a vesetranszplantált betegek csontdenzitását közvetlenül a 

veseátültetés után mértük. A vizsgálatba bevont betegek nagy arányban reprezentálták a 

vizsgálat ideje alatt Norvégiában transzplantációs várólistára került, majd szervátültetett 

betegeket: 82%-ban a tüdı-, 72%-ban a máj-, és 86%-ban a szívtranszplantált betegeket. A 

bevont veseelégtelen betegek 88%-ban képviselték a vesetranszplantcióra kerülteket. 
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Eredmények 

 

Elsı vizsgálat 

Vizsgálatunkban a vesetranszplantált betegeknél szignifikánsan alacsonyabb (p<0,05) Z-score 

eredményeket kaptunk a vesetranszplantáció idıpontjában a referencia populációhoz képest. 

A betegek több mint harmadában oszteopénia volt észlelhetı, míg az oszteoporózis 

gyakorisága a különbözı mérési pontokon 11-15% volt. Az összesített törési ráta 29% volt. A 

többszörös lineáris regressziós elemzés szignifikáns kapcsolatot igazolt a teljes test 

csontdenzitás és az életkor, a korábbi transzplantáció, a nıi nem, az iPTH szint, a dialízis 

ideje, a testtömeg-index és a fizikai aktivitás között. A magas törési arány független kockázati 

tényezıje volt a fizikai inaktivitás (RR=4,6; p=0,003), az oszteopénia (RR=2,7; p=0,019) és a 

magasabb testtömeg-index (RR=2,5; p=0,040). 

 

Második vizsgálat 

Közvetlenül a vesetranszplantáció után nem szignifikáns testsúlycsökkenés 0,9 kg [95% CI: 

0,3-2,2; p=0,106] (78,1 kg-ról 77,2 kg-ra) mellett szignifikáns testösszetétel-változás 

következett be. Statisztikailag szignifikáns növekedést mértünk a test zsírtartalmában (1,3 kg), 

a zsírmentes súlyban (2,5 kg) észlelhetı szignifikáns csökkenés mellett. A többszörös lineáris 

regressziós modell alapján az életkor, a kiindulási alacsony testzsír-tartalom, a prednizolon 

dózisa, a dialízis idıtartama és az alacsony C-reaktív protein (CRP) szint volt a test 

zsírtartalmát szignifikánsan befolyásoló független változó.    

 

Harmadik vizsgálat 

A kiindulási értékhez képest jelentıs csontvesztést mértünk 10 héttel a vesetranszplantáció 

után. Vizsgálva az összefüggést a szérum oszteokalcin és CTX-1 között, szignifikáns 

kapcsolatot találtunk mind a transzplantáció idıpontjában (r=0,25; p=0,001), mind a 

transzplantációt követıen (r=0,40; p<0,001), amely egyensúlyban lévı csontátépülést igazol. 

A többváltozós modellben, a szérum oszteokalcin független prediktora volt a teljes testben, 

míg a CTX-1 a comb régióban bekövetkezı csontvesztésnek. A parathormon valamennyi 

vizsgált régióban bekövetkezı csontvesztéssel szignifikáns, de nem konzekvens összefüggést 

mutatott. 
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Negyedik vizsgálat 

A különbözı szervátültetésre váró betegeknél rendkívül gyakori volt a csontritkulás, azonban 

a végstádiumú tüdıbetegeknek következetesen a legalacsonyabb volt a csontsőrősége a máj-, 

a vese-, és a szívelégtelen betegekéhez képest. 
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Megbeszélés 

 

Poszt-transzplantációs csontelváltozások (I., III. és IV. vizsgálat)  

A vizsgálataink (I. és III. vizsgálat) meggyızıen igazolják, hogy már a vesetranszplantáció 

idején alacsony csonttömeg található minden mérési pontnál, valamint szignifikáns 

csontvesztés figyelhetı meg mindössze 10-12 héttel a transzplantáció után.  

Az elsı vizsgálatba nagyszámú, a vizsgálati idıszak alatt egymást követıen transzplantált, 

alkalmas beteg több mint 80%-a beválasztásra került. Így az eredményeink nagy 

valószínőséggel reprezentatívak a vesetranszplantációra alkalmas, végstádiumú norvégiai 

vesebetegekre. Az elsı vizsgálatban igazoltuk továbbá, hogy az alacsony csonttömeg egyik 

legfontosabb kockázati tényezıje az életkor. Ez magyarázható a növekvı életkorral járó 

változásokkal, melyek érintik a hormonháztartást, a táplálkozást és a fizikai aktivitást. A nıi 

nem szintén független kockázati tényezıként szerepelt, ami felveti annak eshetıségét, hogy a 

nık csontrendszere kiszolgáltatottabb a transzplantációval járó hormonális változásoknak, 

mint a férfiaké.  A magas BMI és a rendszeres testmozgás jótékony hatású volt a 

csonttömegre. Az alacsony csontsőrőséggel összefüggı, urémiával kapcsolatos tényezık 

egyike a korábbi transzplantáció volt, feltehetıen a hosszú távú immunszupresszív kezelés, 

különösen a glükokortikoid expozíció miatt.  Az alacsony csonttömeg másik kockázati 

tényezıje a magas keringı PTH szinttel járó szekunder hiperparatireoidizmus, amely 

szignifikáns csontvesztést indukálhat a transzplantáció utáni elsı hónapokban. A 

dialíziskezelés hossza szintén rizikófaktorként szerepelt: minél hosszabb idın át részesültek 

krónikus dialízis-kezelésben a betegek, annál nagyobb volt a csontvesztés valószínősége. 

 

Általában elfogadott, hogy a csont újjáépülése deszinkronizálódik a krónikus 

veseelégtelenségben szenvedı betegekben, és ez csontelváltozásokhoz vezet a transzplantáció 

elıtt és után. Harmadik vizsgálatunkban érdekes módon szignifikáns, pozitív összefüggést 

találtunk az oszteokalcin (csontépülési marker) és a CTX-1 (csontlebontási marker) között, 

ami folyamatosan zajló, egymáshoz csatolt csontépülés-csontlebontásra utal a korai poszt-

transzplantációs idıszakban. Az eredményünket magyarázhatja a preemptív transzplantációk 

aránylag nagy száma a vizsgálatba bevont betegek körében, valamint az összességében rövid 

dialízis-idıtartam (átlagosan csupán egy év). Mivel a csontépülés és a csontlebomlás 

biokémiai markereinek szérumszintjei emelkedettek voltak a betegek többségénél, 

feltételeztük, hogy a felgyorsult csontátépülés hozzájárul a korai poszt-transzplantációs 

csontvesztéshez.  Nem találtunk összefüggést az FGF-23 és más csontmarkerek, valamint a 
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csontásványianyag-sőrőség mérések között, ami arra utal, hogy ez a hormon közvetlenül nem 

befolyásolja a csontanyagcserét röviddel a transzplantáció után.  

 

Non-renális (tüdı-, máj-, és szív-) transzplantáció és oszteoporózis (IV. vizsgálat) 

Negyedik vizsgálatunk érdekes módon a tüdı- és a májtranszplantációra váró jelölteknél 

szignifikánsabban alacsonyabb Z-értékeket talált, mint a vesetranszplantált betegeknél. 

Némileg meglepınek tartjuk, hogy a veseelégtelen betegek csontásványianyag-sőrősége 

magasabb volt mind a tüdı-, mind a májbetegekénél, hiszen a krónikus vesebetegség 

önmagában ártalmas hatású a csontra.  Ez legalább részben magyarázható a nagyszámú 

preemptív transzplantációval és a betegek rövid dialízis-idıtartamával. 

 

Változások a vesetranszplantált betegek testösszetételében (II. vizsgálat) 

10 héttel a vesetranszplantáció után a test zsírtömeg jelentısen növekedett a zsírmentes tömeg 

szignifikáns csökkenése mellett, miközben a teljes testsúlynál nem mértünk szignifikáns 

változásokat. A betegeknél a transzplantáció után korán jelentkezett a test zsírtartam 

növekedése a zsírtömeg centrális típusú halmozódásával.  A növekvı életkor – az 

alapanyagcsere életkorhoz kötött lassulása, illetve a fizikai aktivitás csökkenése miatt – 

független jelzıje volt a súlygyarapodásnak. A kumulatív prednizolon dózis független jelzıje 

volt a zsírtömegeloszlásnak, legfıképp a Cushingoid jellegre emlékeztetı abdominális 

zsírfelhalmozódásnak. A transzplantációt megelızı dialíziskezelés idıtartama szintén 

szignifikáns jelzıje volt a testzsír változásainak. Emellett vizsgálatunkban a rosszabb kezdeti 

tápláltsági állapotú, – mint például az alsó tercilisbe esı zsírtömegő – betegeknek nagyobb 

esélye volt a testzsírtömeg-növekedésre. A C-reaktív protein – a krónikus, szisztémás 

gyulladás egyik jelzıje – összefüggésben állt a zsírtömeg csökkenésével.   

A zsírmentes testtömeg kulcsfontosságú a tápláltsági állapot meghatározásában. A kumulatív 

prednizolon dózis volt az egyetlen független prediktora a zsírmentes tömeg csökkenésének, 

amely azzal magyarázható, hogy a transzplantáció utáni korai szakban adott magas 

glükokortikoid dózisok fehérjelebontást indukálnak, amely negatív nitrogén egyensúlyhoz és 

izomfogyáshoz vezet. 
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Következtetések 

 

Elsı vizsgálat 

Reprezentatív vizsgálatunkban szignifikánsan csökkent csontsőrőséget és magas csonttörési 

arányt találtunk a vesetranszplantált betegek körében. A csökkent csontdenzitáshoz vezetı, 

ismert kockázati tényezık mellett egyéb, urémiához kapcsolódó prediktorokat igazoltunk. A 

magas törési arány legjelentısebb kockázati tényezıje a fizikai inaktivitás volt, ezért a 

transzplantált betegek fizikai állapotának javulását követıen rendszeres sportolás javasolt. 

 

Második vizsgálat 

Röviddel a vesetranszplantáció után, az urémiás állapotból következı étvágytalanság 

megszőnésével szignifikáns testösszetétel-változást mértünk érdemi testsúlyváltozás nélkül. 

Szignifikáns zsírtömeg-növekedés mellett a zsírmentes tömeg csökkenését igazoltuk. További 

követéses vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy meghatározzuk e korai testösszetétel-

változások klinikai jelentıségét. A dietetikusok étrendi tanácsainak követése mindenképpen 

hasznos lehet a nem kívánt súlygyarapodás megakadályozásában röviddel a 

vesetranszplantáció után. 

 

Harmadik vizsgálat 

Röviddel a vesetranszplantáció után a megnövekedett csontátépülés és elégtelen csontképzés 

miatt szignifikáns csontdenzitás-csökkenést mértünk. Az oszteokalcin és telopeptid 

szérumszintjének mérése iPTH meghatározás mellett alkalmas módszernek tőnik a 

csontanyagcsere értékelésre a mindennapi gyakorlatban. Vizsgálatunkban az FGF-23 nem 

mutatott érdemi összefüggést sem a csontvesztés mértékével, sem a vizsgált, egyéb biokémiai 

csontmarkerekkel. Az FGF-23 pontos szerepe a vesetranszplantációt követıen jelentkezı 

csontvesztésben további vizsgálatot igényel. 

 

Negyedik vizsgálat 

A szervátültetésre váró, elırehaladott tüdı-, szív-, máj-, vagy veseelégtelenségben szenvedı 

betegeknél nagy az oszteoporózis kockázata, legnagyobb fokban a tüdıbetegeknél. Ez az 

eredmény kiemeli annak jelentıségét, hogy minden szervtranszplantációra váró betegcsoportban 

fokozott figyelmet kell fordítani a transzplantációt megelızı csontvesztésre. 
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A kutatás folytatásának lehetséges irányai 

A témával kapcsolatos szakirodalomban, a csontvesztés és a csonttörések kezelésére hatékony 

gyógyszeres terápiáról csak az átlagpopulációra vonatkozóan van bizonyítékon alapuló 

klinikai adat. A szervátültetett betegekben ezen gyógyszerek hatékonyságának a értékelésére 

randomizált kontrollált vizsgálatok szükségesek. Eddig a biszfoszfonátok bizonyulnak a 

legígéretesebbeknek. Ezért 130 beteg bevonásával egy prospektív, randomizált, kettıs vak, 

placebo-kontrollált klinikai vizsgálatot indítottunk (Ibandronate vs placebo a 

vesetranszplantált betegek csontvesztésének megelızésében, Protokollszám: SMR-1471). A 

vizsgálatunk célja annak megállapítása, hogy a csontvesztés és a csonttörés megelızésében 

eredményesebb az aktív vitamin D3–biszfoszfonát kombinált terápia az aktív vitamin D3 

monoterápiához képest.  
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