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Bevezetés 
 

A világon évente több százezer, Magyarországon több mint 
8000 beteg hal meg májelégtelenség miatt. Az akut esetek száma is 
ezrekben számolható. A halálra ítélt betegek nagy része krónikus, 
irreverzibilis májkárosodásban szenved, de az esetek kb. 15 %- ban 
akut történésről van szó, amelynek mortalitása 80% feletti. Az akut 
és krónikus májelégtelenség egyetlen radikális és hosszú távú 
túlélést biztosító gyógymódja a transzplantáció. A különböző 
konzervatív kezelési módszerek széles skálája csak átmeneti 
megoldást jelentenek. Szerencsére a májtranszplantáció utáni mai 
eredmények jónak bizonyulnak és a Kaplan-Meier görbe alapján az 
átlagos 3 éves túlélés 80% feletti. Az indikációs terület egyre 
szélesebb, de leggyakoribbak a vírus és alkohol okozta cirrhosisok 
és a különböző cholestaticus májbetegségek. Gyerekeknél a fejlődési 
rendellenességek és a metabolikus májbetegségek dominálnak az 
indikációs körben. A hazai májtranszplantációs program során eddig 
több mint 350 MTX történt és a hazai 3 éves túlélés is 70 % körüli, 
indikációtól függetlenül. A prognózist az alapbetegség mellett a 
beteg általános állapota, a májbetegség extrahepatikus 
következményei és a perioperatív történések nagyban befolyásolják. 
Az eredményesség az alapbetegség és a műtéti technikán túl a 
szervezetben lejátszódó immunológiai folyamatoktól is függ. A 
korai és késői graft működést a prezervációs és reperfúziós 
ártalmakon túl a korai posztoperatív időszakban a szisztémás 
gyulladásos válasz is befolyásolja. A hypoxia, necrosis, a 
permeabilitási zavarok, hormonhatások, és az immunrendszer 
aktiválódása több szálon elindíthatja a patológiás folyamatokat. A 
transzplantációt követő időszakban a rejekció mellett a fertőzéses 
szövődmények (bakteriális, vírus és gombafertőzések) is 
megjelenhetnek. A szisztémás gyulladásos reakció mennyiségét 
közvetlenül nehéz mérni, mivel a citokinek, gyulladásos mediátorok 
órák alatt átalakulnak. A procalcitonin gyulladásos marker 
tulajdonságait 1993-ban fedezték fel, bevezetése a klinikai 
gyakorlatba külföldön 1996-ben történt, klinikánkon 1998-ban 
történt. A kezdeti tapasztalatok alapján sok kérdés maradt 
megválaszolatlanul eredetét, funkcióját, gyakorlati alkalmazását 
illetően. Az irodalmi adatok és a kutatások eredményei 
egyértelműen igazolják, hogy az allotranszplantátumok hatására 
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beinduló gyulladásos és immunológiai reakciókban a 
procalcitoninak is igen fontos szerep jut. A májtranszplantáció során 
kialakuló, a prezervációs és reperfúziós ártalmakkal összefüggő 
gyulladásos válasz és ezek patológiás hatása csak a klasszikus 
gyulladásos markerek szemszögéből ismert teljesen. A 
procalcitoninnal szemben a gyulladásos válasz egyéb indikátorainak 
(fehérvérsejtszám, fibrinogén, C reaktív protein, szérum amiloid A, 
láz) specificitása alacsony. A májtranszplantációt követő 
posztoperatív szisztémás gyulladás mértéke, nagysága arányos a 
műtét típusával és kiterjedésével. Ennek oka lehet átmeneti 
intraoperatív endogén és exogén molekuláris minták, bakteriémia, 
proinflammatorikus citokinek felszabadulása a sebészeti 
beavatkozás kapcsán szövetsérülés, illetve ehhez adódnak a 
reperfúzió, során a graftból kiáramló molekuláris minták, 
proinflammatorikus citokinek is. A gyulladásos válasz mértéke, ha 
túlméretezett, akkor többszervi elégtelenséget, annak sikertelen 
kezelése esetén szepszist vagy rejekciót generálhat. Az ágymelletti 
döntéseknél figyelembe veendő küszöb érték szerv és beavatkozás 
specifikus. Feltétlenül hasznos lenne a diagnózis és a prognózis 
szempontjából mind a klinikus, mind a beteg számára a perioperatív 
procalcitonin szérum szintjének, kinetikájának ismerete 
küszöbértékekkel együtt, mert az általános ellátás mellett az 
immunfolyamatok, a rejekciók és az infekciók sokrétű 
kölcsönhatásának folyamatos kiértékelése és befolyásolása a terápia 
nélkülözhetetlen része. 
 
 
Célkitűzés 
 
A Doktori értekezés alapjául szolgáló munkák közös célja volt a 
multiorgan donorok, a prezervációs folyamat, a májrecipiensek és a 
májtranszplantáció gyulladásos folyamatainak kiértékelése a 
procalcitonin szempontjából. Az értekezés első részében a 
szisztémás és regionális procalcitonin szintek változását vizsgáltam 
a multiorgan donációtól a transzplantációt követő posztoperatív 
ötödik napig. A második részben perfúziós oldat eltávolításának 
módja által indukált gyulladásos választ vizsgáltam különös 
tekintettel a korai graft működésre, a korai szervi diszfunkciókra. Az 
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értekezés harmadik részében a posztoperatív procalcitonin szintek 
abnormális csökkenési kinetikájának okait elemeztem. 
 
A vizsgálatok során a következő kérdésekre kerestem a választ: 
 

 
1. A posztoperatív észlelt magas PCT értékek a 

májtranszplantáció melyik intraoperatív fázisában kezdenek 
el emelkedni, a májsejtek képesek-e prokalcitonint 
termelni? 

2.  Milyen az összefüggés a posztoperatív prokalcitonin 
szérum szintemelkedés mértéke és a korai szövődmények 
prognózisa, korai szepszis diagnózisa között?  

3. Mennyire befolyásolja a prezervációs oldat, májgraftból 
való kimosási technikája (beteg saját vére versus 5 % 
albumin oldat) az intraoperatív regionális és szisztémás 
prokalcitonin szinteket, a posztoperatív szövődményeket? 

4. Mi jellemző a szisztémás prokalcitonin szérum szintek 
csökkenésére a májtranszplantáció posztoperatív szakában? 

 
  

Összefoglalva: A célom az volt, hogy megvizsgáljam a 
májtranszplantáción átesett betegek a prokalcitonin májeredetét, 
szérum szintjének kinetikáját a klinikai szövődmények és az 
eredmények tükrében, a multiorgan donációtól a posztoperatív 
ötödik napig. 
 
 
Módszerek 
 
1. Betegek és módszerek a procalcitonin szint szisztémás és 
regionális változásának vizsgálatához a multiorgan donációtól a 
transzplantációt követő posztoperatív ötödik napig. 
 
A betegeket a Magyar Májtranszplantációs Bizottság által 
ellenőrzött várólista alapján transzplantáltuk a Semmelweis 
Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján. A gyulladásos 
reakció paramétereit (különösen a procalcitonin vonatkozásában), az 
APACHE II score-t, SAPS II score-t, májfunkciót, vesefunkciót, 
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tenyésztéseket vizsgáltuk, illetve tanulmányoztuk az ezek között 
lehetséges összefüggéseket 61 májtranszplantáció és multiorgan 
donáció során. Az adatokat prospektíven gyűjtöttük és 
retrospektíven elemeztük. 

A donornál a szisztémás procalcitonin méréseket donáció előtti 
vérmintából (D), a regionális méréseket a májdonáció végén a 
perfúziós oldatból (perfúzió - P1) végeztük (n=61). A recipiensnél a 
szisztémás procalcitonin méréseket (n=61) műtét előtt (ME) és alatt 
és után végeztük [a hepatectomia alatt két alkalommal (H1-2), az 
anhepatikus fázisban (AH), a portális vénás reperfúzió előtt 5 
perccel (RPE), a portális vénás reperfúzió után 20 perccel (RPU), a 
műtét végén (MV), az intenzív osztályra való érkezéskor (ITO) és a 
transzplantációt követő első öt napon (POP1-5)]. A második perfúziós 
oldat mintát („back table” – P2) a graftnak az ismételt átmosása 
során nyertük. A többi regionális mintát (n=28) az anhepatikus fázis 
végén a prezervációs oldat kimosásának megkezdése előtt a véna 
portae-ból (PV) vettük, illetve a véna hepaticanak megfelelő helyről 
(HV1-4, 1 minta/100 ml vér), a graftnak 400 ml saját vérrel történő 
átmosása során. A súlyos posztoperatív szövődmények 
szempontjából, mint: artéria hepatica trombózis, veseelégtelenség, 
légzési elégtelenség, alvadási zavar illetve szepszis a betegeket 2 
csoportra osztottuk: a szövődménymentes A csoportra (n=32) és a 
szövődményes B csoportra (n=29). 

A statisztikai analízist a Statview 4.0 for Windows (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA) programcsomag felhasználásával 
végeztük. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikát (n, átlag, 
szórás/±SD) alkalmaztunk. A parametrikus adatok statisztikai 
feldolgozásához az eloszlás tisztázása után a Wilcoxon tesztet 
használtuk. A nonparametrikus adatok statisztikai feldolgozásához a 
χ2 tesztet használtuk. Szignifikáns különbségnek a p<0,05 értéket 
tekintettük. A procalcitonin szintemelkedések érzékenységét, 
specificitását, pozitív és negatív prediktív értékét, a „likelihood” 
pozitív illetve negatív arányát a szisztémás gyulladásos válasz, a 
szepszis különböző formái és a posztoperatív major szövődmények 
szempontjából elemeztük. A szövődmények szempontjából a relatív 
rizikót, konfidencia intervallumot vizsgáltuk. 
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2. Betegek és módszerek a procalcitonin szint szisztémás és 
regionális változásának vizsgálatakor a prezervációs oldat 
kimosási technikájának függvényében. 
 

A reperfúzió előtt a graftból kötelező kimosni a kálium dús – 
Wisconsin vagy HTK konzerváló oldatot. A régi gyakorlat szerint a 
beteg saját anhepatikus fázisban splanchnikus szekvesztrált vérét 
használtuk erre a célra. A saját vér alakos elemei viszont 
aktiválódhatnak a mosási folyamat során a graft endothel felszínén. 
A prospektív klinikai vizsgálat 46 májtranszplantáción átesett 
betegen arra a kérdésre kereste a választ, hogy befolyásolja-e a 
prezervációs oldat májgraftból való kimosási technikája (saját vér 
versus 5 % albumin oldat) a gyulladásos válaszreakció nagyságát, az 
perioperatív regionális és szisztémás procalcitonin szinteket és a 
posztoperatív korai szövődmények előfordulását. A donornál a 
szisztémás méréseket donáció előtti vérmintából (D), a regionális 
méréseket a májdonáció végén a perfúziós oldatból (perfúzió - P1) 
végeztük. A recipiensnél a szisztémás méréseket (n=46) a műtét előtt 
(ME), a műtét alatt és után végeztük [a hepatectomia alatt két 
alkalommal (H1-2), az anhepatikus fázis közepén (AH), a portális 
vénás reperfúzió előtt 5 perccel (RPE), a portális vénás reperfúzió 
után 20 perccel (RPU), a műtét végén (MV), az intenzív osztályra 
való érkezéskor (ITO) és a transzplantációt követő első öt napon 
(POP1-5)]. A második perfúziós oldat mintát („back table” – P2) a 
graftnak az ismételt átmosása során nyertük. A regionális mintákat 
az anhepatikus fázis végén a prezervációs oldat kimosásának 
megkezdése előtt a véna portae-ból (PV) nyertük, illetve a véna 
hepatica minden egyes 130 ml-es frakciójából (HV1-3), a graftnak 
400 ml saját vérrel vagy 400 ml, 4°C-os, 5 %-os albumin oldattal 
történő átmosása során. 

A betegeket 2 csoportra osztottuk a prezervációs oldat 
eltávolításánál használt módszer alapján: az „albuminos” A 
csoportra (n=23, prezervációs oldat kimosása 400 ml, 4°C, 5 %-os 
albumin oldattal történt) és a „saját véres” B csoportra (n=23, 
prezervációs oldat átmosása 400 ml saját vérrel történt). Az adatokat 
prospektíven gyűjtöttük és retrospektíven elemeztük.  A statisztikai 
analízist a Statview 4.0 for Windows (SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA) programcsomag felhasználásával végeztük. Az adatok 
elemzéséhez leíró statisztikát (n, átlag, szórás/±SD) alkalmaztunk. A 
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parametrikus adatok statisztikai feldolgozásához az eloszlás 
tisztázása után a Wilcoxon tesztet használtuk. A nonparametrikus 
adatok statisztikai feldolgozásához a χ2 tesztet használtuk. 
Szignifikáns különbségnek a p<0,05 értéket tekintettük. 

 
 
3. Betegek és módszerek a korai posztoperatív 
procalcitonin szint csökkenési kinetikájának vizsgálatához. 
 

Egyszeri indukciót követően, ha nincs több PCT termelődés a 
szervezetben a plazmaszintek naponta feleződnek (ez nonspecifikus 
stimulációt feltételez). Ezzel szemben az ismételt indukciót okozó 
bakteriális fertőzés következtében a procalcitonin szintek 
stagnálhatnak, növekedhetnek vagy a normálisnál lassabban 
csökkenek. Kuse és mtsai. májtranszplantáltakkal kapcsolatos 
közleményében olyan egyéni PCT görbék is láthatók, amelyeken a 
PCT napi szérum szint csökkenés több mint 60%-os. Hasonló 
jelenséget tapasztaltunk saját adatbázisunkban is néhány esetben, 
valamint a kombinált máj-vesetranszplantáción átesett betegeink is 
rövid PCT felezési időt, 70%-os PCT szérum szintcsökkenés 
mutattak (fertőzés jelenléte nélkül). A retrospektív klinikai vizsgálat 
célja a posztoperatív szakban előforduló 50%-nál magasabb 
procalcitonin szérum szint csökkenés etiológiai tisztázása. 

A vér és vizeletmintákat prospektiven gyűjtöttük és fagyasztva 
tároltuk. A gyulladásos reakció paramétereit (különösen a PCT 
vonatkozásában), a klinikai adatokat, a májfunkciót, a vesefunkciót, 
a tenyésztéseket vizsgáltuk, illetve tanulmányoztuk az ezek között 
lehetséges összefüggéseket 57 májtranszplantáció esetén. A 
szisztémás PCT méréseket műtét előtt (ME) és a műtét után a 
transzplantációt követő első öt napon (POP 1-5) végeztük. A 
Kinetica, Thermo® program segítségével kiszámoltuk a betegek PCT 
szérum szintjének felezési idejét, amely alapján a PCT normál 
felezési idejéhez viszonyítva a betegeket három csoportba soroltuk:  

A csoport, ultragyors PCT szintcsökkenés (n=13, felezési idő: 
4-20 óra); B csoport, normál PCT szintcsökkenés (n=25, felezési 
idő: 20-27 óra); C csoport, lassú PCT szintcsökkenés (n=19, felezési 
idő> 27 óra). A 2 szempontos variancia analízis alapján történt a 
vizelet procalcitonin koncentrációjának a meghatározása. A felezési 
idők kiszámítása a Kinetica, Thermo® 4.4.1. version programcsomag 
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segítségével, a két szempontos variancia analízist alkalmazása a 
SAS version 8.2 for Windows (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 
programcsomag felhasználásával történt. A nonkinetikai 
parametrikus adatok elemzéséhez leíró statisztikát is (n, átlag, 
szórás/±SD) alkalmaztunk. A nonparametrikus adatok statisztikai 
feldolgozásához a χ2 tesztet használtuk. Szignifikáns különbségnek a 
p<0,05 értéket tekintettük. 

 
 
 
Eredmények 
 
1. Eredmények a procalcitonin szint szisztémás és regionális 
változásának vizsgálatához a multiorgan donációtól a 
transzplantációt követő posztoperatív ötödik napig adatainak az 
elemzésekor. 
 

A szövődménymentes A és szövődményes B csoport 
homogén volt a kor, a nemek, a Child-Pugh osztályozás, a 
májbetegség etiológiája szempontjából. Nem találtunk szignifikáns 
különbséget a csoportok között a prezervációs oldat, hideg 
ischaemiás idő vagy a sebészeti technika esetén sem. Szignifikáns 
különbség volt a csoportok között a műtét előtti általános súlyossági 
score-k esetén (preoperatív APACHE II. score, B csoport: 11, 6±4 s. 
A csoport: 8,5±3,1; és SAPS II score B csoport: 29,3±8 vs. A 
csoport: 20,5±4,2; p<0,05). A csoportosítási kritériumnak 
megfelelően a B csoporthoz tartozó minden betegnél súlyos 
posztoperatív szövődmény jelentkezett. 13/29 betegnél alakult ki 
szepszis húgyúti (4 eset), tüdő (3 eset), hasi (3 eset) vagy véráram (3 
eset) fertőzés miatt. A szervi elégtelenség gyakoribb volt, a 
mortalitás szignifikánsan magasabb volt a szeptikus betegeknél a 
posztoperatív 30-ik napon. A veseelégtelenség kialakulása esetén 
minden beteg vesepótló kezelésre szorult és 21/29 beteg igényelt 
hosszantartó gépi lélegeztetést. Az alvadási zavar majdnem minden 
B csoporthoz tartozó betegnél jelentkezett. A két csoport között nem 
volt szignifikáns különbség a gyulladásos reakció más 
paramétereinek a változása esetén: CRP, testhőmérséklet, 
fehérvérsejt szám. A szövődményes B csoport laborparaméterei 
elégtelenebb máj és vesefunkcióra utaltak, szignifikáns különbséget 
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a preoperatív időszakban a szérum albumin szint és a vesefunkciós 
paramétereknél, a közvetlen posztoperatív fázisban az icterus és a 
veseelégtelenség értékeinél voltak kimutathatók a B csoport 
betegeinél. A donorok szérum PCT szintje a normál tartománynak 
megfelelő volt, csak 7 esetben észleltünk magasabb értéket (2,1 
ng/ml), anélkül hogy összefüggést lehetett volna kimutatni ezen 
értékek és a posztoperatív lefolyás között. A perfúziós oldatok 
procalcitonin szintje mérhetetlen vagy normális volt minden 
donornál (D: 0,28±0,18 ng/ml) és ez nem változott a hideg 
ischaemiás idő alatt sem (P2: 0,2±0,1 ng/ml). A műtét során nem 
változott a szisztémás PCT szint a hepatectomia és az anhepatikus 
fázis során (H2: 0,34±0,25; AH: 0,35±0,22 ng/ml).  
Az első szignifikáns szisztémás PCT szintemelkedés a graft 
reperfúziót követően alakult ki, a szérum PCT szintek négyszeresen 
emelkedtek (RPE: 1±0,43 vs. RPU: 0,27±0,22 ng/ml, p<0,01) és 
folyamatosan növekedtek az első posztoperatív napig (1. számú 
ábra). Nem találtunk különbséget a szisztémás és a véna porta PCT 
szintjei között (RPE: 0,16±0,26; PV: 0,23±0,15 ng/ml). 11/28 
betegnél a véna hepatica PCT szintje növekedett (HV1 és HV3) és 
szignifikánsabb magasabb volt, mint az egyidejűleg mért szisztémás 
vagy véna porta PCT szint (HV3: 1,27±0,43 vs. RPE: 0,16±0,26 és 
PV: 0,23±0,15 ng/ml, p<0,02; 2. számú ábra). Nem volt kimutatható 
szignifikáns különbség az első 5 posztoperatív napon a 
szövődményes csoport szeptikus és a szervi elégtelenség miatt 
magas PCT szérum szintjei között (maximum érték a második 
posztoperatív napon szeptikus betegek 30,89 ± 18,32 ng/ml; non-
szeptikus betegek 30,5 ± 15,4 ng/ml).  

A posztoperatív napok szérum PCT szintjét vizsgálva 
szignifikáns különbség volt kimutatható az első 4 műtét utáni napon 
az A és B csoport között (3. számú ábra). 

A szepszis formáinak megfelelő PCT szintemelkedés 
sensitivitása 50-75%-os, specificitása 42-65%-os volt. A 
szövődményhez társuló emelkedett PCT értékek sensitivitása 70%-
os, specificitása 65%-os volt. Az 5 ng/ml-nél magasabb 
szérumszintek relatív szövődmény rizikóját 2,38 -nak találtuk 
(RR=2,38; 95%-os konfidencia intervallum: 3,45-6,06). 
A PCT értékek és az Apache II score korrelációját 0,58-nak találtuk, 
szövődménymentesen 0,79; szövődmény jelenléte esetén 0,5 volt. 
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1. számú ábra: 40 májtranszplantált beteg intraoperatív és posztoperatív PCT szérum 
szint változásai, *p <0, 001 szignifikáns különbség az előző értékhez viszonyítva. 
Röviditések: műtét előtt (ME), hepatectomia (H1-H2), anhepatikus fázis (AH), 
reperfúzió előtt (RPE), 20 perccel reperfúzió után (RPU), műtét végén (MV), Intenzív 
Osztályra érkezéskor (ITO), első öt posztoperatív nap (POP1-POP5). 
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2 számú ábra: 28 májtranszplantált intraoperatív regionális PCT szérum szint 
változása, *p<0,05, **p<0,02 szignifikáns különbség a RPE és a HV2-HV3 között. 
Röviditések: véna porta (PV), reperfúzió előtt (RPE), véna hepatica (HV1-4)  
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3 számú ábra: 61 májtranszplantált beteg posztoperatív PCT szérum szint változása, 
*p<0,05, **p<0,001 szignifikáns különbség a szövődménymentes A és a 
szövődményes B csoport között. Röviditések: műtét előtt (ME), posztoperatív nap 
(POP1-POP5). 
 
 
2. Eredmények a prezervációs oldat, májgraftból való 
kimosási technikájának a regionális és szisztémás procalcitonin 
szintekre gyakorolt hatásának elemzésekor 
 

Az „albuminos” A csoport (graft átmosása 5%-os albumin 
oldattal) és a „véres” B csoport (graft átmosása saját vér 
segítségével) homogén volt a nemek, a Child-Pugh osztályozás, a 
májbetegség etiológiája szempontjából. Szignifikáns különbséget 
találtunk a csoportok között a használt prezervációs oldat és a 
betegek korának a vizsgálatánál (betegek kora B csoport: 41±5 vs. A 
csoport: 35±12; HTK prezervációs oldat B csoport: 7/23 vs. A 
csoport: 0/23; p<0,05. A B csoporthoz tartozó betegeknél 
gyakrabban jelentkezett súlyos posztoperatív szövődmény. A 
veseelégtelenség kialakulása (B csoport: 5/23 vs. 3/23 A csoport), a 
véralvadási zavar (B csoport: 6/23 vs. 5/23 A csoport), az artéria 
hepatica trombózis (B csoport: 2/23 vs. 0/23 A csoport), a gyengébb 
korai graftfunkció (B csoport: 3/23 vs. 1/23 A csoport), előfordulása 
bár magasabb volt a saját vérrel történő kimosási technika 
alkalmazása esetén, szignifikáns eltérést csak a hosszantartó gépi 
lélegeztetés igénynél találtunk (B csoport: 10/23 vs. 4/23 A csoport, 
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p<0,05. A B csoportban több betegnél (4/23) alakult ki kezelésre jól 
reagáló húgyúti, tüdő vagy véráram fertőzés; az A csoportban a 
fertőzések száma ennek fele volt. A gyakoribb szervi elégtelenség és 
fertőzés mellett nem jelentkezett halálozás egyik csoportban sem. A 
preoperatív időszakban szignifikáns különbséget csak a szérum 
albumin szintnél és a vesefunkciós paramétereknél tudtunk 
kimutatni. A „véres” B csoport laborparaméterei elégtelenebb máj és 
vesefunkcióra utaltak. A közvetlen posztoperatív fázisban az icterus 
és a veseelégtelenség szignifikánsabb eltérései voltak kimutathatók, 
ha a prezervációs oldatott a beteg saját vérével, mostuk ki műtét 
alatt. A gyengébb májfunkció mellett az első 3 posztoperatív napban 
szignifikánsan magasabb „mély” FK 506 szérumszintek voltak 
mérhetők a B csoportban. A két csoport között nem volt szignifikáns 
különbség a vizsgált időszakban a gyulladásos reakció más 
paramétereinek a változása esetén: CRP, testhőmérséklet, 
fehérvérsejt szám. A donorok szérum PCT szintje a normál 
tartománynak megfelelő volt. A perfúziós oldatok PCT szintje 
mérhetetlen vagy normális volt minden donornál és a hideg 
ischaemiás idő alatt is. Egyik csoportban sem változott 
szignifikánsan a szisztémás PCT szint a hepatectomia alatt, az 
anhepatikus fázisban és a graft reperfúziót követően. 

Az első szignifikáns szisztémás PCT szintemelkedés a 
csoportokban a műtét végén alakult ki. A szérum PCT szintek 
háromszorosan emelkedtek, ha a prezevációs oldat eltávolítására 
saját vért és kétszeresen, ha albumin oldatot alkalmaztunk (4. számú 
ábra). Az emelkedés mértékét és a különbséget szignifikánsnak 
találtuk. (B csoport MV: 1,05±0,23 vs. A csoport MV: 0,61±0,31 
ng/ml, p<0,01). 

A szisztémás PCT szérumszint mindkét csoportban 
szignifikánsan folyamatosan növekedett az első posztoperatív napig 
(POP1: B csoport 16,8±12,3 vs 8,2±6,3 ng/ml A csoport). Az 
emelkedést a PCT szérum szintek szignifikáns csökkenése követte 
(POP2: B csoport 12,8±8,7 vs 6,2±3,2 ng/ml A csoport; POP3: B 
csoport 10,1±7,3 vs 3,7±1,2 ng/ml A csoport), amelyek végül is a 
posztoperatív 5 napra normalizálódtak. Bár a PCT szérumszint 
kinetikát hasonlónak találtuk a csoportokban, ha a prezervációs oldat 
kimosására saját vért alkalmaztunk a műtét utáni szérumszintek 
100%-al meghaladták azokat a szérum szinteket, amelyek albuminos 
oldat alkalmazása után voltak mérhetők. A különbség szignifikáns 
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volt az első 3 posztoperatív napon és jelentős az azt követő két 
napon (p<0,02; 5. számú ábra). Minden betegnél a szisztémás és 
véna porta PCT szintjei hasonlóak, közel normálisak voltak. A 
prezervációs oldat kimosásánál nyert véna hepatica minták PCT 
szintje (HV2 és HV3) magasabb volt, mint az egyidejűleg mért 
szisztémás vagy véna porta PCT szintje. A B csoport betegeinél 
(saját vér alkalmazása prezervációs oldat kimosásánál) a növekedés 
folyamatos volt (HV1: 0,63±0,42, HV2: 1,08±0,89, HV3: 1,23±0,98 
vs. RPE: 0,31±0,22 és VP: 0,21±0,18 ng/ml). Az A csoport 
betegeinél viszont (5%-os albumin oldat alkalmazása) az első minta 
magasabb értéke után a véna hepatica szintek csökkentek (HV1: 
0,96±0,77, HV2: 0,78±0,69, HV3: 0,49±0,31 vs. RPE: 0,41±0,22 és 
VP: 0,50±0,32 ng/ml). Szignifikáns különbséget a második és a 
harmadik véna hepatica minták PCT szérum illetve albuminos oldat 
szintjei között találtunk, p<0,05 (6. számú ábra). 
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4. számú ábra: 46 májtranszplantált beteg intraoperatív PCT szérum szint változásai; 
*p<0,01 szignifikáns különbség a „véres” B csoport (graft átmosás saját vér 
segítségével) versus az „albuminos” A csoport között (graft átmosás 5%-os albumin 
oldattal). Röviditések: műtét előtt (ME), hepatectomia (H1-H2), anhepatikus fázis 
(AH), vénás reperfúzió előtt (RPE), 20 perccel reperfúzió után (RPU) műtét vége 
(MV). 
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5 számú ábra: 46 májtranszplantált beteg posztoperatív PCT szérum szint változása; 
*p<0,02 szignifikáns különbség az A csoport (graft átmosás 5%-os albumin oldattal) 
és B csoport között (graft átmosás saját vér segítségével). Röviditések: műtét előtt 
(ME), posztoperatív napok (POP1-POP5). 
 

 

  B LR               PV              H V1            HV 2           H V3  
0

1

2

3
G roup B  
G roup A 

10-90 %

25-75 %

m ed ian
m ean

*
*

Középérték
Átlag

B Csoport
A  Csoport

R PE

 
6 számú ábra: 46 májtranszplantált intraoperatív regionális PCT szérum szint 
változása; *p<0,05, szignifikáns különbség A (graft átmosás 5%-os albumin oldattal) 
és B csoport PCT értékei között (graft átmosás saját vér segítségével). Röviditések: 
véna porta (PV), reperfúzió előtt (RPE), véna hepatica (HV1-3) 
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3. Eredmények a korai posztoperatív procalcitonin 
szérumszint csökkenés kinetikájának elemzésekor 
 
Mindhárom csoport homogén volt a kor, nemek, a Child-Pugh 
osztályozás, májbetegség etiológiája szempontjából. A C csoportban 
az A, B csoporthoz viszonyítva, a lassúbb PCT plazmaszint 
csökkenéshez, szignifikánsan alacsonyabb albumin szint (POP3-
szérum albumin, A csop.: 29±10 vs. C csop.: 35±5,2 g/l, p<0,05), 
szignifikánsan magasabb ALT és bilirubin értékek (POP4-ALT, B 
csop.: 270±56 vs. C csop.: 530±430 IU/l, POP5-ALT: B csop.: 
193±127 vs. C csop.: 316±212 IU/l, POP4-szérum bilirubin, B csop.: 
89±59 vs. C csop.: 150±27 mmol/l, p<0,05) és statisztikailag 
jelentős kreatinin emelkedés társult (POP1-szérum kreatinin: A 
csop.: 152±22 vs. C csop.: 156±71, POP2-szérum kreatinin: A csop.: 
140±23 vs. C csop.: 171±95, POP3-szérum kreatinin, A csop.: 
138±38 vs. C csop.: 190±77 μmol/l; p<0,05). Az A csoportból 7/13 
májtranszplantált esetében, a posztoperatív második napon romló 
vesefunkció de megtartott diurézis mellett abnormális PCT 
csökkenés alakult ki. A szupranormális PCT szérum csökkenéssel 
párhuzamosan a májtranszplantáltak által ürített vizelet PCT 
koncentrációja is jelentősen, 3,5-szörösen nőtt meg. A maradék 6 
betegnél a PCT vizeletürítése nem növekedett (7. számú ábra). Az 
elvégzett két szempontos variancia analízis alapján megállapítható 
volt hogy ezeknél a betegeknél a vér hemoglobin szintjének 
változása befolyásolta az ultragyors PCT szérumszint csökkenést a 
posztoperatív második napon (p<0,03). A csoport maradék 6 
betegénél a posztoperatív második napon szignifikánsan több vörös 
vértest koncentrátum felhasználás történt alvadási zavar miatt és 
több volt a reoperáció is (vörös vértest konc.: A csop. 4,3±3,3 vs. B 
csop. 1,62±1,56 és C csop. 1,64±1,57 E). 
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7. számú ábra: Az A csoportban a posztoperatív második napon romló abnormális 
PCT szérum szintcsökkenés alakult ki. A szupranormális csökkenéssel párhuzamosan 
7/13 beteg által ürített vizelet PCT koncentrációja is jelentősen, 3,5-szörösen nőtt 
meg. A maradék 6 betegnél a procalcitonin vizeletürítése nem növekedett (véralvadási 
zavar, vérzés miatt alakult ki a csökkenés). 
 
 
Következtetések 
 

A vizsgálatok eredményeinek alapján az alábbi 
következtetéseket állapíthatjuk meg: 
 

1. A donorok prokalcitonin szérum szintje nem változik a hideg 
ischémiás idő alatt és nincs összefüggésbe a recipiensek 
prokalcitonin szérumszint változásával. 

2. A májrecipiensek prokalcitonin szérum szintje műtét előtt  
általában normális. Az immunológiai alapú májbetegségek, a 
súlyos májelégtelenség (Child-Pugh C, MELD score> 35) 
okozhatnak enyhe PCT szintemelkedést (< 2 ng/ml). Pozitív 
prokalcitonin teszt esetén a góckutatás megismétlése a 
májrecipiens érdekében kötelező. 

3. Májtranszplantáció során a prokalcitonin szérum szintek 
emelkedése a műtét alatt, a vénás reperfúzió után kezdődik és 
szövődménymentes esetekben a posztoperatív második napig 
tart.  

4. A vénás reperfúzió előtti mosófolyadék prokalcitonin szintje 
annak májeredetét bizonyítja.  
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5. A saját vér alkalmazása mosófolyadékként szervi 
elégtelenségekhez vezethet egy „túlzott” szisztémás 
gyulladásos válasz által. 

6. A májtranszplantációt követő első 2 posztoperatív napon, a 
szepszis prokalcitonin referencia tartományai nem irányadók. 

7. A korai posztoperatív fázisban a <5 ng/ml PCT koncentráció 
oka a reperfúziós károsodás és a műtéti stressz. Az 5 ng/ml 
feletti értéknél szövődmények, többszervi elégtelenség 
kialakulásának fokozott rizikójával kell számolni, a szepszis 
diagnózisa csak valószínű. 

8. A májtranszplantáció utáni prokalcitonin szérumszintek 
csökkenése akkor optimális, ha 24 órás felezési időt követ, az 
ultragyors csökkenés a vesék működési zavarát, a nagyon 
lassú csökkenés viszont fertőzés okozta ismételt indukciót 
jelez. 

9. A procalcitonin szérumszintek, a kinetika értelmezése 
egyedileg a körülmények mérlegelésével javasolt 
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