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BEVEZETÉS

Szervhiány az Eurotransplant országaiban/Németországban

Jelenleg a szervátültetés min sül az els dlegesen javasolt kezelési módnak nagyszámú

krónikus és akut szervelégtelenségben szenved  betegnél. Ugyanakkor a megfelel

donortól származó szervek hiánya nemcsak Németországban vet fel jelent s problémát

a transzplantációs orvostudományban. 2009-ben az aktuálisan rendelkezésre álló 3897

postmortem szervdonációval szemben megközelít leg 12 000 beteg várt megfelel

donorszervre. Ugyanakkor a transzplantációs várólistára kerül  betegek száma

körülbelül 45%-kal n tt az elmúlt 17 évben, és várhatóan ez a növekedés folytatódni

fog. Ennek eredményeképpen a megfelel  donorszerv hiányában Németországban

évente több mint 1000, a transzplantációs várólistán szerepl  beteg hal meg. A Német

Szervátültetési Alapítvány (DSO) szerint háromszor annyi beteg vár veseátültetésre,

mint ahány szervet el  lehet teremteni. Ennek eredményeként átlagosan 3 várólistán

szerepl  beteg hal meg minden nap amiatt, hogy nincs id ben rendelkezésre álló

donorszerv.

A májátültetés, mint trauma utáni értékes lehet ség

A máj izolált traumája ritkán fordul el  súlyosan sérült betegek tompa sérüléseinél,

mégis valószín leg a májsérüléseknek tulajdonítható a poszttraumás halálesetek egyre

nagyobb száma a szerv komplex m ködése miatt. A tompa májtrauma által okozott

immunológiai változások éppen olyan nehezen osztályozhatók, mint a specifikus

mortalitás. Ahogy a májsérülés súlyossága n , más szervrendszerek is érintetté

kezdenek válni, így az összes halálozás valamennyi sérült szervre kumulatívan

vezethet  vissza. Ugyanakkor vannak határozott jelek, amelyek arra engednek

következtetni, hogy a máj érintettsége aránytalanul nagy mértékben növeli az összes

halálozást. A szakirodalomban dokumentált, májtraumát követ  halálozási arány széles

sávot fed le, és 7–36% között változik. Ezen belül különbséget kell tenni a f leg a

vérveszteségnek betudható korai és a kés i halálozás között. A kés i mortalitás gyakran

az elégtelen immunválasszal összefüggésbe hozható intenzív ellátás másodlagos

szöv dményeinek tudható be, amelyek szepszist/SIRS-t és több szervre kiterjed

elégtelenséget okozhatnak. A májsérülés tényleges specifikus jelent ségét az ilyen

szöv dmények kialakulásában az ilyen eseteknél ma még nem látjuk világosan.
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A májnak dönt  szerepe van a súlyosan sérült betegek poszttraumás felépülésében. Itt

termel dnek azok a fehérjék, amelyek többek közt a véralvadás és a non-specifikus

védekezés összetev i lesznek. Meghatározó szerepe van a gyulladásos folyamatokban,

és az energiametabolizmus központja is. Emellett a Kupffer-sejtek képviselik a

legnagyobb makrofág csoportot az emberben. Az a tapasztalat, hogy a májkárosodás

önmagában is negatív hatással van a korai és kés i halálozásra, kiinduló megközelítés

lehet a szervspecifikus poszttraumás kezeléshez.

E kontextusban egyértelm en le kell szögeznünk, hogy az elmúlt két évtized világos

paradigmaváltást jelentett a májsérülések sebészeti kezelésének tekintetében. A

számítógépes tomográfia bevezetésével, valamit azzal, hogy elérhet vé váltak a

véralvadási faktorok, a májsérülések kezelésének ajánlott módszerévé a konzervatív

kezelés vált a hemodinamikailag stabil tompa májtraumás betegek esetében. Különböz

vizsgálatok kimutatták, hogy a tompa májsérüléses betegek 71–89%-ánál a konzervatív

kezelés eredményes lehet. Ennek eredményeként a túlélési arány 85–94%-os. Szintén

egyetértés mutatkozik abban, hogy az intenzív folyadék-, vér- és koagulációs pótlás

minden lehet sége ellenére a hemodinamikailag instabil betegeket operálni kell.

Ebben az esetben a májsérülés kezelésének célja a vérzés leállítása, a megfelel

májfunkció fenntartása és a másodlagos szöv dmények megel zése. Ha a vérzés

valamennyi jelenlegi terápiás lehet ség kiaknázásával sem csillapítható kielégít en, az

egyes esetekre vonatkoztatva kritikusan értékelni kell a májátültetés (LT) indikációját.

Az ilyen esetek a napi klinikai gyakorlatban rendkívül ritkák.

Ugyanakkor csak kivételes esetekben, de végeznek LT m téteket akut kezelhetetlen

májsérülések miatt. Az általában meglév  másodlagos sérülések, a korai szeptikus

szöv dmények és a leromlott általános állapot miatt e m tétek indikációját kritikusan

ítélik meg, és ellentmondásosan vitatják. A rossz eredmények miatt e betegeknél a

májátültetést (LT) gyakran, bár nem megfelel  mennyiség  adattal alátámasztva,

„szervpazarlásnak” nevezik.
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A májsérülés szubakut és krónikus következményeit l szenved  betegeket az akut és

kiindulási helyzetük miatt rendkívül speciális, m tétileg nem kezelhet  májsérült

betegekt l eltér en kell megítélni. Ugyanakkor rájuk is vonatkozik az a megállapítás,

hogy mérlegelni kell a transzplantáció indikációját például „a máj sokkos állapota”

esetén többszörös trauma (politrauma) kontextusában, vagy egy hosszabb intenzív

kezelést követ  indukált májelégtelenségnél.

KUTATÁSI CÉLKIT ZÉSEK

I. CÉLKIT ZÉS

A májsérülés jelent ségének és prognosztizáló tényez inek vizsgálata súlyos

sérülteknél

A Német Baleseti Sebészeti Társaság (DGU) [Deutsche Gesellschaft für

Unfallchirurgie] 1993 és 2005 közötti id szakra vonatkozó traumás nyilvántartási

adatainak (n=24 711) elemzése alapján a jelen tanulmány azt vizsgálta, hogy

politraumás betegeknél a májsérülés aránytalanul nagy mértékben növelte-e a szepszis

és a több szervre kiterjed  elégtelenség gyakoriságát, illetve, hogy a politraumás beteg

túlélési esélyei határozottan csökkennek-e a máj érintettsége esetén.

A májátültetés indikációjának vizsgálata kezelhetetlen májtrauma esetén

Vizsgálatunk célja az volt, hogy kritikusan megkérd jelezzük a májátültetés (LT)

indikációját tompa és kezelhetetlen májtrauma esetén, ezért beszámolunk saját

tapasztalatainkról 4 beteg esetében, akik intézményünkben baleset okozta kezelhetetlen

májtrauma miatt májátültetésen (LT) estek át, illetve eredményeinket az aktuális

szakirodalmi adatokkal összevetve értékeljük.

II. CÉLKIT ZÉS

Kísérlet a következ  kérdés megválaszolására: politraumatizált májsérült

betegeknél értékes lehet ség vagy csak „szervpazarlás” az átültetés?

Új megközelítések a szervdonáció javítása érdekében
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ANYAG ÉS MÓDSZEREK

El ször is azt kell megjegyeznünk, hogy jelen munka az általa feltett kérdésre a választ

különféle adatbázisok és nyilvántartások elemzésével kereste, amelyeket az alábbiakban

részletesen felsorolunk.

A májsérülés prognosztizáló tényez i politraumás betegeknél

A DGU 1993 és 2005 közötti id szakra vonatkozó traumás nyilvántartási adatainak

(n=24 711) elemzése alapján jelen tanulmány azt vizsgálta, hogy politraumás

betegeknél a májsérülés aránytalanul nagy mértékben növelte-e a szepszis és a több

szervre kiterjed  elégtelenség gyakoriságát, illetve, hogy a politraumás beteg túlélési

esélyei határozottan csökkennek-e a máj érintettsége esetén.

A nyilvántartás a súlyosan sérült betegek standardizált és anonimizált dokumentációja,

meghatározott fázisokra bontva a baleset id pontjától a korházból való elengedésig.

Ebben az elemzésben a következ  kiválasztási feltételeket alkalmaztuk:

1. Sérüléssúlyossági érték (ISS) 16

2. a baleset helyszínér l közvetlenül traumatológiai központba szállítva

3. nincs izolált fejsérülés

A sérüléssúlyossági értéket (ISS) és az egyes sérülések súlyosságát a rövidített baleseti

beosztás (AIS) 1998-as felülvizsgálata alapján állapítottuk meg. A szepszis meglétét a

Bone és társai által meghatározott kritériumok alapján állapítottuk meg. A

szervelégtelenség meghatározásában a SOFA- (Sequential Organ Failure Assessment)

értékelést követtük. Az egyedi szervelégtelenséget legalább 3 SOFA-pontban határoztuk

meg, több szerv elégtelenségének (MOF) pedig legalább két szerv egyidej

elégtelenségét tekintettük.

A dokumentált májsérüléses betegeket (AIS has <3 és AIS máj 2–5) osztottuk a

“májtraumás” csoportba. A hasi sérült betegeket (AIS has 3–5 és AIS máj <3) osztottuk

a „májat nem érint  hasi traumás” csoportba. A többi beteget, akiknél az AIS has vagy

máj értéke <3, a harmadik, „a hasat nem érint  traumás” csoportba (a kontrollcsoportba)
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soroltuk. Az ISS 16 értékkel való korlátozás garantálta a minimális AIS 3-as sérülési

súlyosságot az egyes vizsgálati csoportokban.

Statisztika (I)

1993-tól 2001-ig az adatokat papíron gy jtötték és rögzítették. 2002-t l az adatgy jtés

internetalapú adatbeviteli szoftverrel történik, amely beépített hihet ségi ellen rzéseket

is tartalmaz. Az anonim adatokat az SPSS statisztikai programmal (verziószám: 14,

Chicago, USA) elemeztük. Az el fordulásokat esetszám szerint és százalékosan is

bemutatjuk, a folyamatos vonallal jelzett értékek az átlagot és a szórást ábrázolják. Az

elemzésben f leg leíró statisztikára szorítkoztunk. A statisztikai teszteket kerültük,

egyrészt a többszörös összehasonlítás (több csoport és kimeneti paraméter), másrészt a

nagy mintaszám miatt, ami irreleváns szignifikanciát eredményezhet. Csak kiválasztott

helyzetekben hasonlítottuk statisztikailag a májtraumás csoport adatait a többi

csoportéhoz ( ²-teszt az el fordulási arány és U-teszt a folyamatos értékek

meghatározásához).

Transzplantáció a máj tompa traumája után

Vizsgálatunk célja az volt, hogy kritikusan megkérd jelezzük a májátültetés (LT)

indikációját tompa és kezelhetetlen májtrauma esetén, ezért beszámolunk saját

tapasztalatainkról 4 beteg esetében, akik intézményünkben baleset okozta kezelhetetlen

májtrauma miatt májátültetésen estek át, illetve eredményeinket az aktuális szakirodalmi

adatokkal összevetve értékeljük.

1987 szeptembere és 2008 decembere között intézményünk 1529 LT beavatkozást

hajtott végre (6 traumás és 1523 egyéb esetben 4, illetve 1475 betegen). A

transzplantációs sebészet mellett a klinika második f  területként hepatobiliáris

téteket végez. Ebben az elemzésben a következ  kiválasztási feltételeket

alkalmaztuk:

1. beteg kora  18 év;

2. tompa májsérülés okozta trauma;

3. átültetés nélkül kontrollálhatatlan klinikai szituáció.
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A transzplantációkat a helyi etikai irányelveknek megfelel en és az 1975-ös Helsinki

Nyilatkozat útmutatásait követve végeztük. A májátültetés kontrollálhatatlan májsérülés

esetén javallott terápia volt. Ellenjavalltnak tekintettük olyan esetekben, ha

visszafordíthatatlan az agykárosodás (azaz enyhe oedema cerebri nem tekintend

kontraindikációnak), feltétel volt továbbá, hogy ne legyen kontrollálatlan májon kívüli

fert zés (azaz nincs SIRS), illetve több szerv elégtelensége (MOF) (kevesebb, mint 3

szerv a májat is beleértve).

A legmegfelel bb méret  szerv id ben történ  biztosítása érdekében a következ  m téti

eljárásokat minden transzplantációs betegnél figyelembe vettük, ha lehetett: elhunyt

donoros májtranszplantáció (DDLT) (teljes méret  és osztott-bal laterális, bal, jobb,

vített jobb) és él  donoros májtranszplantáció (LDLT) (bal laterális, bal, jobb).

A betegek konzervatív terápiája a következ ket foglalta magába: a) kauzális terápia, b)

a hemodinámiás, légzés-, vese-, neurológiai, infekció-, máj- és anyagcsere-paraméterek

intenzív monitorozása, c) minimális mozgatás és amennyiben lehetséges, semmiféle

szedálás, d) korlátozott folyadékbevitel, ami azonban elegend  a cerebrális perfúzió

biztosításához, e) hiperkalóriás proteinmentes táplálás, f) az intesztinális sterilitás

biztosítása neomicinnel és laktulózzal, g) véralvadási rendellenesség esetén friss

fagyasztott plazma adása. Minden beteg részesült induktív immunszupresszív

kezelésben prednizolonnal. A fenntartó immunszupresszív kezelés kett s kalcineurin

inhibitor- és prednizolonadagolást jelentett a transzplantáció után.

Monitoroztuk minden beteg állapotának perioperatív alakulását, és feljegyeztük a rövid

és hosszú távú fejleményeket. A vizsgálat követési periódusának befejezése 2009

júliusára esik.

Statisztika (II)

A folyamatos változókat átlagértékben (±SD) vagy mediánban (tartomány) fejeztük ki.
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EREDMÉNYEK

A májsérülés prognosztizáló tényez i politraumás betegeknél

Az átlagéletkor 39,6±19,5 év volt, és a betegek 72,8%-a férfi volt. Az átlagos ISS-érték

31,9±12,1 pont volt. A májsérüléses betegek az adatok szerint fiatalabbak voltak (máj:

34,9±15,6; has: 37,7±18,2), és több volt közöttük a n  (66,0%, ill. 73,5%). A tompa

sérülések száma csak árnyalatnyival volt kevesebb a májsérült csoportban (91,8%), mint

a májsérülés nélküli hasi sérült csoportban (93,5%). A megnevezett kritériumok alapján

megállapítható primer májsérülés gyakorisága meglehet sen alacsony, 3,1% volt a teljes

vizsgálati beteganyagban (has: 5,5%).

Halálozás

A  májtraumás  csoportban  a  halálozási  arány  jelent sen  magasabb  (34,9%)  volt  a  hasi

traumás csoporthoz (12,0%) és a primér máj- és hasi sérülést nem szenvedett betegek

csoportjához (a kontrollcsoport 12,0%) viszonyítva.

A hasi sérült és kontrollcsoport közötti eltérések további elemzése kimutatta, hogy a

kontrollcsoport magasabb halálozási arányát a kísér  fejsérülésekre visszavezethet

nagyszámú halálozás okozta. Így az alcsoportelemzés azt mutatta ki, hogy a

kontrollcsoporthoz tartozó 9574 traumás beteg közül 2160-an szenvedtek fejsérülést

(AIS >3). Ebben az alcsoportban a halálozás aránya még a 32,8%-ot is elérte. A korai

mortalitás vizsgálata azt mutatta, hogy a májtrauma csoporthoz tartozó betegek 27,3%-a

halt meg az els  24 órában, míg ez az arány a nem májsérült hasi traumásoknál

mindössze 6,6%.

Vértranszfúzió

A májat nem érint  hasi sérült betegekkel összehasonlítva a súlyos májsérülést

szenvedett betegeknél nagyobb arányban volt szükség transzfúzióra (67,0%, ill. 48,0%).

A májtraumás csoport vérvesztesége korrelál a vérnyomás alakulásával mind a

preklinikai, mind a baleseti sebészeti (ER) fázisokban. A preklinikai kezdeti vérnyomás

90 mmHg volt a májtraumás csoport 36,4 és a hasi traumás csoport 30,0%-ánál. Az

arány mindkét csoportban egyértelm en magasabb, mint a kontrollcsoportnál (22,0%).

A májsérült csoport vérnyomását semmilyen határozott módon nem lehetett emelni a
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klinikai ellátás kezdeti szakaszában (ER) a hasi sérült csoportéval ellentétben (RR <90

mmHg, máj: 32,2%, ahol delta RR 4,2 mmHG; has: 18,2%, ahol delta RR: 11,2

mmHG). A baleseti sebészeten (ER) a 8g/dl értéknél alacsonyabb kezdeti hemoglobin

sokkal gyakoribb volt a májsérülteknél (38,1%) mint a hasi sérülteknél (16,9%) és a

kontrollcsoportnál (13,9%). Ezzel analóg módon a betegeknek az intenzív ellátási

osztályra való felvétel el tt adott koncentrált eritrocita (EC) mennyisége sokkal

magasabb volt a májsérüléses betegeknél (8,6 egység), mint a hasi sérült csoportban

(4,5 egység) vagy a kontrollcsoportban (2,1 egység).

Azokat a betegeket, akik megfeleltek a nagyfokú transzfúzió feltételeinek (az adott EC

száma >10), kisz rtük a máj- és a hasi csoportból is.

Tekintve, hogy az átlagos EC-szám és az átlagos ISS a máj- és alhasi sérültek

csoportjában majdnem azonos volt (máj: 20,9 EC, ISS 39,2; alhas 19,9 EC, ISS 38,5),

az egyenl tlen EC-mennyiség lehetséges mért változó értéke kiegyenlít dött. Így a

májsérült csoportnak a hasi sérült csoport halálozási arányához (36,5%) viszonyítva

magas összhalálozása (55,8%) nem magyarázható az EC-számmal. Ugyanez vonatkozik

a túlél k nagyobb MOF- (96,0%, ill. 60,0%) és szepszisarányára (72,0%, ill. 36,0%).

Szepszis, szervi elégtelenség

A többi csoporthoz viszonyítva a májcsoport nagyobb korai mortalitása nem vezetett

ezzel párhuzamosan a kés i mortalitás csökkenéséhez. A májsérüléses betegek – a

fejsérültekkel szemben – 7,8%-os átlagos kés i mortalitást mutattak. A májsérülést nem

szenvedett betegekkel összehasonlítva nagyobb kés i mortalitás oka valószín leg a

szepszis magasabb aránya (19,9%) volt azoknál a sérülteknél, akik az els  24 órát

túlélték.

A szepszis el fordulásának nagyobb aránya tükröz dik a szervi elégtelenség (OF

48,6%) és több szerv elégtelensége (MOF 33,3%) gyakoriságában is. A májat nem

érint  hasi sérült betegekkel összehasonlítva, a súlyos májsérülést szenvedett betegeknél

mindhárom jellemz  er teljesebben jelenik meg (szepszis 11,0%, OF 33,2%, MOF
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16,6%). A kontrollcsoport betegeinél szintén jelent sen kisebb gyakorisággal fordult el

a szepszis és több szerv elégtelensége.

A laparotómia gyakorisága 71,6%-ról (2001 el tt) 60,4%-ra csökkent (2001-t l).

Figyelemre méltó módon a halálozás ugyanebben az id szakban 35,5-r l 33,1%-ra

csökkent. Az ISS-értékek szinte azonosak – 39,7, ill. 38,8.

Súlyossági igazítások

Az RISC pontszám alapján végzett súlyossági igazítás azt mutatja, hogy a májtraumás

betegek szignifikánsan gyakrabban halnak meg a vártnál. A megfigyelt 33,0%-os

halálozási arány (95,0%-os bizonyossági intervallum 27,6–38,4) jól elválik a

prognosztizált 23,4%-os halálozási aránytól. A másik két sérüléscsoportban a

prognosztizált halálozás alig tért el a tapasztalati halálozástól. Ezek az eredmények arra

engednek következtetni, hogy az újraélesztési és/vagy m téti levezetés az optimálisnál

alacsonyabb szint  volt. Ugyanakkor ez nem igaz. A májtrauma prognosztizáló

jelent ségét meglehet sen alábecsülik. Az ilyen sérültek szignifikánsan rosszabb

halálozási arányt mutatnak, mint a májsérülést nem szenvedett betegek.

Következésképp a súlyos májsérülést kritikusabbnak kell ítélni a többi hasi sérülésnél a

halálozás szempontjából, amivel az RISC prognózis nagyon jól mutatja a tényleges

mortalitást.

Transzplantáció a máj tompa traumája után

Hat LT-t végeztünk 4 akut májsérüléses betegen (2 betegnél retranszplantációra is sor

került). A betegek demográfiai és klinikai adatait külön mutatjuk be. Közöttük 3 férfi és

1 n  volt, koruk 36 és 50 év között változott (az átlagérték és a medián 42, illetve 41 év

volt). Valamennyi betegnél kontrollálhatatlan, gépjárm -baleset okozta májsérülés állt

fenn. A medián (tartomány) 32,95 hónapos követés (10,3–55,6) alapján a 4 betegb l 2

van  életben.  A fél-  és  négyéves  túlélési  arány  50  és  25%-os,  a  megfelel  graft  túlélés

pedig 25%-os.
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KÖVETKEZTETÉS

A májsérülés jelent ségének és prognosztizáló tényez inek vizsgálata súlyos

sérülteknél

Véleményünk szerint az instabil betegeket a következ  paraméterekkel lehet

azonosítani: 1) a vérzés eredetének, azaz a kezdeti ultrahangon rögzített, id vel növekv

mennyiség  szabad hasi folyadéknak lokalizálása; 2) vértérfogat-vesztés, azaz vérpótlás

szükséges, ha a szisztolés vérnyomás 80–90 mmHG alá esik; 3) a szisztémás

hipoperfúzió jelei negatív bázis többlettel és pH-val, és ahol alkalmazható, 8 mg/dl-es

konszumptív koagulopátiával kísért kezdeti hemoglobin.

Az itt dokumentált további veszélyek ismerete, minthogy összefüggésbe hozhatók a

májtraumával, és pozitív irányba befolyásolhatók pl. specifikus koagulációs kezeléssel

és korai EC helyettesítéssel. A májsérülés esetén várható immunológiai változások

ugyanakkor esetleg még fel is er síthetik a gyakran leírt trauma utáni

immunszupressziót.

A májátültetés indikációjának vizsgálata kezelhetetlen májtrauma esetén

Összefoglalóan kijelenthet , hogy jórészt egyetértünk a korábban említett

beszámolókkal. A májtranszplantáció terápiás lehet sége elérhet  kell, hogy legyen a

trauma által okozott májsérüléses betegek számára is. Ugyanakkor, nem utolsósorban a

súlyos sérültek rossz transzplantációs eredményei miatt a transzplantáció indikációját a

beteget ellátó orvosok csak kritikus mérlegelés mellett vethetik fel.

Kísérlet a következ  kérdés megválaszolására: politraumatizált májsérült

betegeknél értékes lehet ség vagy csak „szervpazarlás” az átültetés?

Alapvet en fontos a szervek ésszer  és megfelel  kiosztása, hogy az egyébként is létez

donorszervhiány problémáját ne növeljük még tovább. Azoknál a betegeknél, akiknél

nem lehet hemodinámiás stabilitást elérni az extenzív ellátás minden lehet ségének

kimerítésével sem, nem szabad fontolgatni az átültetés lehet ségét. Ugyanakkor

alapvet  eltérés van annak a trauma utáni id szaknak a megítélésében, mialatt a

betegeken a transzplantációt el kell végezni. Úgy t nik, hogy különösen az általunk leírt

akut, nem kontrollálható májsérülést szenvedett betegek klinikai állapota a
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transzplantációt követ en gyorsan romlott, és MOF-ben haltak meg. Ezért azt tételezzük

fel, hogy e betegeknél az átültetés indikációját csak akkor lehet megadni, ha el zetesen

kritikusan áttekintettük az esetet, és a m tét nem tekinthet  egyszer

„szervpazarlásnak”.

Új megközelítések a szervdonáció javítása érdekében

Meg kell jegyezni, a transzplantációs orvoslás sikere a növekv  donorszervhiány mellett

csak akkor biztosítható, ha minden rendelkezésre álló er forrást felhasználunk. Jelen

körülmények között a „kiterjesztett kritériumú donor” szervek elfogadása a korábbinál

is indokoltabbnak látszik, éppúgy mint a jó eredményesség fenntartása a folyamatosan

romló szervmin ség mellett is. A transzplantáció min ségének javítására, nemcsak a

kiterjesztett kritériumú donor (ECD) szervek alkalmazása útján, a perfúziót támogató

továbbfejlesztett lehet ségek kínálkoznak, például a gépi perfúzión és az optimalizált

perfúziós oldatokon keresztül. Emellett rövidül  ischémiás id t lehet elérni a javított

logisztikai és allokációs folyamatok által, amelyek az individualizált orvosi

immunszupresszióval jótékonyan hatnak a transzplantációra és a szerv recipiensére is. A

postmortem szervek ezen folyamatosan javuló, így optimalizálódó felhasználása mellett

az orvosi szakma és a politika közös célja kell legyen a donorszervek összes számának

növelése, min ségük javításával együtt.

Ennek elérése érdekében prioritássá kell tenni a meglév  szervdonációs potenciál jobb

kihasználását a korházakhoz telepített tanácsadáson keresztül, például szervdonációs

kapcsolattartó személyeken keresztül minden intenzív ellátó egységben. E tekintetben

kulcsfontosságú az Eurotransplant és a transzplantációs központok tájékoztató és

tanácsadó tevékenysége az orvosok, az ápolószemélyzet és az egész lakosság felé.

Továbbá a transzplantációban érintett valamennyi fél egyre nagyobb szerepet kell

vállaljon abban, hogy a szervdonációt, az allokációt és a szervátültetést, valamint a

szervdonációra való készséghez kapcsolódó minden tényez t, például a bizalmat,

biztonságot és egyenl  bánásmódot átlátható módon mutassák be. A szervdonációval

kapcsolatos tanácsadó megbeszélések lefolytatása az elhunytak családtagjaival speciális

feladat az orvosok számára. Az intézkedések közé kell tartozzon a különleges

kommunikációs szakértelemmel rendelkez  orvos bevonása. Csak remélni lehet, hogy a
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jöv ben ilyen módon eredményesen tudjuk növelni a szervdonáció elfogadottságának

mértékét minden népességi csoportban. Valamennyi er forrás és megközelítés

lehet ségeinek a felajánlott postmortem szervek optimalizált felhasználása érdekében

történ  igénybevételével a jöv ben is lehet séget kell teremteni arra, hogy a

transzplantációs medicina ellátási kötelezettségét biztosítani lehessen Németországban.

A korábbi tanulmányok alapján a „kiterjesztett kritériumú” szervdonorok célzott

elemzésben történ  nyilvántartása hasznos és szükséges a szervdonáció új módon való

javításához. Az ennek megfelel  adatbázis létrehozása jelenleg folyik az Esseni

Egyetemi Kórházban a „klinikai kutatócsoport (KFO)” keretein belül a Német Kutatási

Alap (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) támogatásával. További helyi,

nemzeti és nemzetközi elemzésekre van szükség a növekv  donor elfogadási

kritériumok korlátainak meghatározásához.
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