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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

6-MP  6-mercaptopurine 

APC  argon plazma koagulálás 

AIDS  acquired immune deficiency syndrome 

ALG  anti-lymphocyta globulin 

AMP  adenozin monofoszfát 

ATG  anti-thymocyta globulin 

AZA  azathioprin 

cAMP  ciklikus adenozin monofosztát 

bp  base pair (bázispár) 

CI  confidencia intervallum 

CMV  cytomegalovírus 

CNI  calcineurin inhibitor 

CyA  cyclosporine-A 

DNS  dezoxiribonukleinsav 

EBV  Epstein-Barr vírus 

EVE  everolimus 

GERD  gastro-esophageal reflux disease 

GI  gasztrointesztinális 

GIST  gastrointesztinális stroma tumor 

H2RA  histamine-2 receptor antagonist 

HHV  humán herpeszvírus 

HLA   humán leukocyta antigén 

HP  Helicobacter pylori 

HPV  humán papilloma vírus 

HSV  herpes simplex vírus 

IFN  interferon 

IgG  immunglobulin-G 

IL  interleukin 

IPF  initial poor function 

ITO  intenzív terápiás osztály 
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KSHV  Kaposi’s sarcoma associated vírus 

MMF  mycophenolate mofetil 

MPA  mycophenolic acid 

mRNS  messenger ribonukleinsav  

mTOR  mammalian target of rapamycin 

n.a.  non applicable, nem alkalmazható 

NFκβ  nuclear faktor kappa beta 

NK  natural killer 

n.s.  non significant, nem szignifikáns 

NSAID non steroid anti-inflammatory drug 

OKT3  muromonab-CD3 (egér anti-humán CD3 monoklonális ellenanyag) 

OPTN  Organ Procurement and Transplant Network 

OR  odds ratio 

PCR  polymerase chain reaction 

PEG  percutan endoszkópos gastrostoma 

PPI  proton pump inhibitor 

PMNL  polymorphonuclear leukocyte 

PSC  primer sclerotizáló cholangitis 

RNS  ribonukleinsav 

RSV  respiratory syncytial vírus 

PTLD  posttransplant lymphoproliferative disorder/disease 

SD  standard deviation, szórás 

SPK  simultaneous pancreas and kidney  

SRL  sirolimus 

TAC  tacrolimus 

TBR  total body radiation 

TNF  tumor necrosis factor 

Tx  transzplantáció, transzplantált 

VZV  varicella-zoster vírus 
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1 BEVEZETÉS 

 A szervátültetés az utóbbi öt évtized alatt a klinikai orvostudomány új, önálló 

ágává fejlődött, ez azt jelenti, hogy a kezdeti humán kísérletből a klinikum napi rutin 

beavatkozásává vált.  

 A mai napig a világon összesen mintegy egymillió ember részesült 

szervátültetésben. A transzplantált betegek száma folyamatosan nő, és évente 

világszerte körülbelül 80 000 átültetés történik. Az agyhalott donorokból – jól 

szervezett koordinációval – igyekeznek minden felhasználható szervet eltávolítani és 

beültetni, a szervre várakozók nagy száma miatt kiterjesztik a donor kritériumokat, és 

speciális feltételek mellett a szívhalottakból eltávolított szerveket is beültetik. Mivel az 

agyhalott donorok száma mindenütt korlátozott, az élő donorokból eltávolított szervek 

vagy szervrészek átültetése is mindennapos.  

 Az átültetett szervekkel élők számát nemcsak az átültetések mennyiségének 

növekedése emeli, hanem az is, hogy a korszerű, akár az egyénre adaptált 

immunszupresszióval a kilökődések jelentős része megelőzhető, visszafordítható. A jól 

kialakult gondozási protokollok mellett megnőtt a graftok és a betegek túlélése.  

 A szervátültetés és az immunszupresszió azonban - kézenfekvő előnyei ellenére 

- igen durva beavatkozás a szervezet működésébe, melynek „ára” különböző 

szövődmények kialakulása. A szövődmények igen sokfélék és összetettek lehetnek. A 

szövődmények korai felismerésére a legkorszerűbb laboratóriumi, képalkotó 

diagnosztikai és patológiai módszereket alkalmazzák.   

 A szervtranszplantált betegek „rutin” ellátását, ellenőrzését az adott szerv 

átültetésében, az átültetést szükségessé tevő alapbetegség kezelésében, az 

immunszupresszióban jártas szakemberek végzik. A szerteágazó szövődmények miatt 

azonban más szakterületeken dolgozó diagnosztikus és klinikus konzíliáriusok 

bevonására is szükség van. 

 A szervátültetés szövődményeinek egy része igen speciális, csak 

immunszuprimáltakon fordul elő, felismerése és kezelése nagy tapasztalatot igényel. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy e betegeken egyes kórképek lefolyása gyakran nem 

típusos. Ezért lényeges, hogy egy-egy transzplantációs centrum körül kialakuljon a 
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társszakmák érdeklődő és elkötelezett képviselőiből egy olyan „holdudvar”, amelynek 

tagjai alapszakmájukat magas szinten művelik, és jártasak szakmájuk és a 

szervtranszplantáció határterületein.  

 A gasztroenterológiai szövődmények kiemelt területet képviselnek a 

szervátültetetteknél. Ezen szövődmények diagnosztikájában az endoszkópos 

vizsgálatnak alapvető jelentősége van. 

 A Transzplantációs és Sebészeti Klinika munkatársaként lehetőségem nyílt arra, 

hogy mind vese-, mind májátültetett betegeken, panaszaik, szövődményeik kapcsán 

gasztroenterológiai konzíliumot adhassak, és szükség esetén elvégezhessem az 

endoszkópos vizsgálatokat. Az itt szerzett megfigyeléseimet, tapasztalataimat és 

következtetéseimet szeretném disszertációmban feldolgozni. 
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2 IRODALMI HÁTTÉR 

 
 A gondolat, hogy a károsodott, rosszul működő, vagy működésképtelen 

szöveteket, szerveket, testrészeket más élőlényből eltávolított épekkel pótoljuk, igen 

régi. Kedves késő-ókori legenda Szent Kozma és Damján († ≈ 283) története, akik 

szeretett sekrestyésük üszkösödő lábát eltávolítva azt egy frissen meghalt fiatal mór 

lábával pótolták. 

 Sok idő telt el, míg a szervátültetés a fenti gondolatból végstádiumú szervi 

elégtelenségek rutinszerű, mindennapos gyógymódjává vált.  

2.1 Történeti bevezetés, visszatekintés 

2.1.1 Nemzetközi visszatekintés 

 Ahhoz, hogy a szervátültetés gondolatából valóság lehessen, az 1900-as évek 

elejétől több új tudományágnak kellett megteremtődnie és fejlődnie. Nem véletlen, hogy 

1901-2000 között 15 olyan kutató/kutatócsoport kapott Nobel-díjat, amely olyan 

tudományággal foglalkozott, ami a szervátültetéshez (is) köthető. [1]  

 A sikeres szervátültetéshez ki kellett alakulnia az immunológia tudományának, 

fel kellett ismerni a vércsoport- és a humán leukocyta antigéneket (HLA), ki kellett 

dolgozni az immunszupresszió elméletét, fel kellett fedezni és be kellett vezetni a 

különböző immunszupressziós gyógyszereket. [1, 2, 3, 4, 6], Fejlődnie kellett a 

sebészeti technikának is, elsősorban a biztonságos érvarrat-technika kialakításával. [5] 

 A transzplantáció történetének számos mérföldköve van, az alábbiakban hadd 

emeljek ki önkényesen néhány szempontot. Az 1. táblázat mutatja az első sikeres 

emberi szervátültetéseket. [6] 
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1. táblázat Az első szervátültetések tartósan túlélő grafttal [6] 

 

No Átültetett szerv Időpont Munkacsoport Város 

1 Vese 1954. 12. 23. Murray, Merril Boston 

2 Máj 1963 .03. 01. Starzl Denver 

3 Tüdő 1963 Hardy Jackson 

4 Vese + 

hasnyálmirigy 

1966 Lillehei, Kelly Minnesota 

5 Szív 1967. 03.12. Barnard Cape Town 

6 Pancreas 

szigetsejt 

1974 Najarian Minnesota 

7 Máj +  

vékonybél 

1987 Starzl Pittsburgh 

 

 Az immunszupresszió szempontjából a „hőskorszakot” négy szakaszra 

oszthatjuk, e korszakok leginkább a vesetranszplantáció történetéhez illeszthetők. [6] 

1. A preimmunszupressziós időszakban – amikor egyáltalán nem történt 

immunszupresszió – a graftok csak nagyon rövid ideig működtek a gyors kilökődés 

miatt. Ezen korszak alatt csak immunológiailag identikus donor-recipiens konstellációk 

esetén volt esély tartós graftműködésre; ilyen volt az 1954-es bostoni élő donoros 

veseátültetés egypetéjű ikrek között. 

2. Az 1960-as évek elején teljes test röntgenbesugárzást (TBI) alkalmaztak 

immunszupresszív céllal, melyet esetenként szteroidokkal egészítettek ki. 

3. A kémiai immunszupresszió első gyógyszerei a 6-mercaptopurine (6-MP) és az 

azathioprin (AZA) voltak, melyek az 1960-as évek közepén terjedtek el. Ezen 

időszakban a vesegraftok jelentős részének túlélése már meghaladta az egy évet. 

4. A modern immunszupresszió története az 1960-as évek végén indult, és azóta is 

folyamatos fejlődés tanúi lehetünk. Az antitestekkel történő immunszupresszióval az 

első próbálkozások már a 1960-as években kezdődtek. A humán lymphocyták ellen 

lóban, vagy nyúlban termelt polyclonalis ellenanyagok (antilymphocyta globulin, ALG; 

antithymocyta globulin, ATG) klinikai használata az 1970-es években terjedt el. Az első 
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monoclonalis ellenanyag, az anti-human CD3 OKT3 alkalmazását 1981-ben vezették 

be. 

 A szervátültetések száma az 1980-as évektől kezdve gyorsan emelkedett, 

melyben nagy szerepe volt a korszerű immunszupressziónak is. Újabb frontáttörést 

jelentett a calcineurin inhibitorok használata. Először az 1976-ban felfedezett 

cyclosporin A (CyA) vált gyógyszerré, használata az 1980-as évek közepén lett 

uralkodó. E csoport másik tagja, a tacrolimus (TAC) az 1990-es években terjedt el. Az 

1990-es években további hatékony immunszupresszív gyógyszerek is bevezetésre 

kerültek, mint lymphocyta proliferatio gátló mycophenolate mofetil (MMF), és az 

mTOR gátló sirolimus (SRL) és az everolimus (EVE), valamint az anti-human CD25 

monoclonalis ellenanyagok, a daclizumab, és a basiliximab. Az ezredfordulót követően 

részben újabb gyógyszerek „várnak” klinikai bevezetésre, másrészt komoly lépések 

történtek az egyénre szabott, az egyes betegek metabolikus tulajdonságait figyelembe 

vevő, individualizált immunszupresszió felé. 
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1. ábra A szervátültetések alakulása az Egyesült Államokban 1988-2008 között 

 

Az egyesült államokbeli transzplantációs szervezet, az OPTN adatai szerint 

(http://www.optn.org/latestData/ - 2008. december 10.) az 1998. január 1-e és 2008. 

szeptember 30-a között eltelt majdnem 20 év alatt az Egyesült Államokban 442 824 
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szervátültetést végeztek. Az átültetések csaknem folyamatosan növekvő számát mutatja 

az 1. ábra. 

 Kézenfekvő, hogy az átültetések mennyiségének növekedésével a 

szövődmények száma is emelkedik. A nagyszámú beteganyagon jól tanulmányozhatók, 

rendszerezhetők a különféle szövődmények. Néhány területen önálló szubdiszciplinák 

alakultak ki (például transzplantációs infektológia), más területeken adatbázisokat 

hoztak létre az adott szövődmények regisztrálására, feldolgozására, majd terápiás 

ajánlások megtételére. Ilyenek például a transzplantációs tumor regiszterek. 

 A szervátültetést követő gasztroenterológiai szövődményekkel koncentráltan 

csak néhány munkacsoport foglalkozik világszerte. A szakirodalomban fellelhető 

források száma sem olyan magas, mint az a gasztroenterológiai szövődmények 

gyakorisága, veszélyessége alapján várható lenne. A cikkek között sok a kazuisztika, 

viszonylag kevés az összefoglaló referátum. 

  

2.1.2 A szervátültetés magyarországi története 

 A szervátültetés magyarországi történetének első lépése tulajdonképpen 

nemzetközi esemény: a pécsi születésű Ullmann Imre (1861-1937) 1902-ben, Bécsben 

végzett kísérletes vesetranszplantációt, kutya nyaki ereire ültetett sikeresen vesét. 

Sajnos a nemzetközi orvostörténet Emerich Ullmann néven ismeri. 

 Az első hazai veseátültetésre még a szervátültetés hőskorszakában került sor: 

1962-ben Németh András végezte el Szegeden a Petri Gábor professzor vezette 

Sebészeti Klinikán. A folytatás több mint 10 évet váratott magára. 1973-ban a Pintér 

József főorvos által irányított miskolci munkacsoport is ültetett be néhány vesét. A 

szervezett vesetranszplantációs program 1973-ban indult meg, melynek keretében, 

1973. november 16-án végezte Perner Ferenc az első veseátültetést a Szécsény Andor 

professzor vezette budapesti I. sz. Sebészeti Klinikán. Az országos veseátültetési 

programhoz Szeged 1979-ben, Debrecen 1991-ben, Pécs 1993-ban csatlakozott. 

 Szécsény Andor végezte 1983-ban az első májátültetést, a szervezett magyar 

májátültetési program a Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1994-es indulása után 

egy évvel, 1995-ben Perner Ferenc vezetésével kezdődött.  
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 Az első szívátültetés (1992) Szabó Zoltán nevéhez fűződik, az első vese-

hasnyálmirigy együttes átültetést (SPK) 1998-ban Kalmár Nagy Károly hajtotta végre 

Pécsett. SPK transzplantációs program Pécsett és 2002 óta Budapesten működik. 

  

 A szervátültetett betegek gasztrointesztinális szövődményeivel Magyarországon 

a budapesti Transzplantációs és Sebészeti Klinika munkacsoportja foglalkozik 

kiemelten, lévén abban a szerencsés helyzetben, hogy nagyszámú transzplantált beteg 

vizsgálatára van lehetőségünk. Ezirányú tapasztalatainkról számos hazai és nemzetközi 

fórumon beszámoltunk. 
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2.2 A szervátültetés szövődményei 

2.2.1 A szervátültetést követően jelentkező szövődményekről általában  

 A szervátültetett betegek általában hosszabb-rövidebb krónikus betegség után 

kerülnek műtétre. A műtét, és az átültetett szerv tartós működését biztosító 

immunszupresszió számos egyéb hátrányos következmény forrása lehet. [7] E negatív 

következményeket három csoportba sorolhatjuk.  

 Az első csoportba tartoznak azok a kedvezőtlen jelek, melyek a kezelés 

sikertelenségére utalnak, például az alapbetegség kiújulása az átültetett szervben, 

illetve olyan betegségek, melyek már a beavatkozás előtt is fennálltak, és az 

átültetést követően is megmaradtak (pl. vesebetegek hypertoniája) (failure to cure). 

 A második csoportba a beavatkozások olyan negatív következményei tartoznak, 

melyek elkerülhetetlenek a transzplantációs műtét kapcsán. Itt említhetjük meg a 

műtéti heget, a hegfájdalmat, valamint akár azt a tényt is, hogy a nagysebészeti 

műtét után a recipiens az intenzív osztályra kerül. 

 A harmadik csoportba sorolhatók a tulajdonképpeni szövődmények, tehát azok a 

következményes betegségek, melyek a fenti két csoportba nem kategorizálhatók. E 

kórképek a transzplantáció után, annak következtében alakulnak ki, vagy jelentősen 

romlanak. (pl. poszttranszplantációs diabetes mellitus) 

 A szervtranszplantációt követően kialakuló szövődményeket több szempont 

alapján csoportosíthatjuk: 

 A szövődmény súlyossági foka alapján négy fő kategóriát különböztetünk meg: 

 Az életet nem veszélyeztető, 

 Potenciálisan életveszélyt okozó, 

 Végleges, vagy tartós funkcionális károsodást okozó, 

 Retranszplantációt igénylő illetve halálos szövódményt. 

A további részletes beosztást és az egyes kategóriák jellemzőit mutatja a 2. Táblázat. 
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2. Táblázat A szervátültetés utáni szövődmények súlyossági foka [7] 

 

Fokozat Meghatározás Példa 
1 a. Az életet nem veszélyezteti 

b. Életmentő gyógyszerelést nem igényel 
c. Ágymelletti beavatkozásokkal 

elhárítható 
d. Vérzés esetén < 3 E vérrel rendezhető 
e. Az ITO tartózkodást < 5 nappal, a 

kórházi tartózkodást < 4 héttel nyújtja 
meg 

A műtéti seb felületes 
fertőződése; 
Szteroid kezelésre reagáló akut 
rejekció 
 

2 a. Potenciálisan életveszélyt okoz 
b. Az ITO tartózkodást > 5 nappal, a 

kórházi tartózkodást > 4 héttel nyújtja 
meg 

c. Nem eredményez tartós károsodást, 
vagy állandó betegséget 

 

2a A szövődmény miatt gyógyszeres kezelés 
elegendő, illetve a vérzés < 3 E vérrel 
rendezhető 

Szteroid rezisztens akut 
rejekció; 
Antimikróbás kezelést igénylő 
bakteriális, virális, gombás 
fertőzés 

2b A szövődmény miatt invazív beavatkozás 
szükséges, a beteg visszakerült az ITO-ra, 
vagy az ITO tartózkódása > 5 nappal 
meghosszabbodik, de maradandó károsodás 
nem alakul ki 

Primer graft elégtelenség, mely 
miatt az ITO kezelés >  5 
nappal megnyúlik, 
Endoszkóposan vagy műtéttel 
rendezhető GI vérzés 
Bármely szövődmény, mely 
reoperációt igényel 

3 Bármely szövődmény, mely végleges, vagy 
tartós funkcionális károsodást okoz; 
malignoma kialakulása (kivéve a bőrrákot) 

 

3a Tartós károsodás progresszió jelei nélkül, 
alacsony rizikóval graft elégtelenségre, vagy 
halálra 

De novo hepatitis C 
Krónikus rejekció nem 
progrediáló graft 
elégtelenséggel 

3b Progrediáló tartós károsodás, egyértelmű a 
graft elégtelenség vagy halálozás kockázata 

De novo hepatitis B 
Progresszív krónikus rejekció 
Malignomák kialakulása 

4a Retranszplantációt igénylő szövődmények  
4b Halálos szövődmények  

 

ITO= intezív terápiás osztály, GI= gasztrointesztinális 
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Attól függően, hogy a szövődmény a transzplantációt követően mikor 

jelentkezik, megkülönböztetünk 

 korai posztoperatív (0-30 nap),  

 korai (1-3 hónap) és  

 késői (3 hónapon túli) szövődményeket.   

 A szövődmények eredete szerint beszélhetünk az alapbetegséggel összefüggő, a 

műtéti beavatkozás utáni sebész-technikai, az immunszupresszióval kapcsolatos 

szövődményekről. Ez utóbbiakhoz sorolhatók a gyógyszerek mellékhatásaként, 

gyógyszerkölcsönhatások következtében kialakult tünetek, valamint a fertőzések. A 

szövődmények jelentős részénél az okok összetettek, és a fentiekben fel nem sorolt 

okok is szerepet játszhatnak. 

2.2.2 Gasztroenterológiai szövődmények szervtranszplantáció után 

A szervtranszplantációt követően a betegek 80-90 százalékánál jelentkeznek 

hosszabb-rövidebb ideig enyhébb-súlyosabb gasztrointesztinális panaszok, tünetek, 

melyek 30-80 százaléka igényel invazív diagnosztikát és terápiát. A szövődmények 10 

százaléka igen súlyos, akár graftvesztéshez illetve a recipiens halálához is vezethet. [8, 

9] Egy a szívtranszplantáltak gyomor-bélrendszeri szövődményeivel foglalkozó 1989. 

évi közlemény elrettentő adatokat közöl: 153 szívátültetett beteg közül 70 betegen 140 

különféle gasztrointesztinális szövődmény alakult ki, 38 műtétre volt szükség, és a 7 

akut műtétre kerülő betegből 5 meghalt. [10] 

Az enyhébb tünetek, panaszok is kellemetlenek a betegnek, és jelentősen 

befolyásolják a transzplantáltak életminőségét. Egy 2005-ben végzett a skandináv 

országokra kiterjedő multicentrikus kérdőíves felmérésre 4 232 vesetranszplantált beteg 

válaszolt. 92 %-uk számolt be valamilyen kellemetlen gasztrointesztinális tünetről, 

panaszról, szemben a nem transzplantált kontrollcsoportban észlelt 53 %-kal. [11] 

A gasztrointesztinális szövődményeket kóroktani szempontból három csoportba 

oszthatjuk. 

 Az első csoportba tartoznak azok a kórképek, melyek már fennálltak a 

transzplantáció előtt is (például cholelithiasis, vastagbél diverticulosis, peptikus 

fekélybetegség), viszont a szervátültetést követően aktiválódnak, és/vagy további 

szövődmények forrásai.  
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 A második csoportba a szervtranszplantációt indokló alapbetegséggel, a 

szervtranszplantációs műtéttel, valamint a graft működésével kapcsolatos 

szövődmények sorolhatók. Néhány példa: A veseelégtelenségben szenvedők 

uraemiás gastritise visszatér, ha a vesegraft működése elégtelenné válik. A sikeres 

májtranszplantációt követően a portalis hypertensio miatt kialakult nyelőcső és 

subcardialis varicositas, portalis hypertensiv gastropathia regrediál. Azonban e 

kórképek ismét kiújulnak, ha a portalis rendszer nyomása a máj kiáramlási zavara, 

fibrosisa, vagy a portalis keringés akadályoztatása, például thrombosis 

következtében ismét megemelkedik. 

 A harmadik csoportba az immunszupresszió szövődményei tartoznak. E 

következményeket is további két kategóriába sorolhatjuk. Az immunszupresszió 

gyógyszereinek számos, a gyomor-bél rendszert érintő mellékhatásai vannak. E 

gyógyszerek mellékhatásprofilja összeadódik részben egymással (például a 

mycophenolat mofetil és szteroidok, mycophenolat mofetil és tacrolimus), részben a 

beteg kezelésére alkalmazott egyéb gyógyszerekéivel. Az immunszupresszív 

gyógyszerek leggyakoribb gasztrointesztinális mellékhatásait foglaltam össze a 3. 

Táblázatban.  

3. Táblázat Az immunszupresszió gyógyszereinek leggyakoribb gasztrointesztinális 
mellékhatásai (MMF: mycophenolate mofetil; MPA: mycophenolsav) 

Jelmagyarázat: + ritkán, ++ gyakran, +++ nagyon gyakran, – nem fordul elő 

+++++Everolim us

++++++Sirolim us

+++++++Azathioprin

-++++++Szteroidok

++++++++MM F, M PA

++++++Tacrolim us

+++++Cyclosporin

Hasm enésÉtvágytalanságHasi 
fájdalom

Hányinger, 
hányás
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Az immunszupresszió másik veszélyes hatása, hogy fokozza a fertőzésekre való 

hajlamot. Ennek következtében számos, sokszor szokatlan és akár életveszélyes 

gasztrointesztinális fertőzés alakulhat ki. 

 

2.2.3 Gasztrointesztinális szövődmények – anatómiai lokalizáció szerint 

A szervátültetést követően fellépő gasztrointesztinális szövődményeket a 

következőkben anatómiai lokalizáció szerint tekintjük át. 

2.2.3.1  Szájüreg 

 
 A gingiva hyperplasia a cyclosporin alkalmazásának jellegzetes szövődménye, 

ami a korai cyclosporin érában, amikor olajos készítmény formájában volt a cyclosporin 

elérhető, különösen gyakran fordult elő. E tünet azért még napjainkban is 

megfigyelhető, főleg nem megfelelő szájhigiéne mellett. 

 Szájüregi aphthosus fekélyek alakulhatnak ki vírusfertőzések (CMV, HSV) 

következtében, de a sirolimus is okozhat súlyos aphthosus stomatitist.  

 Az EBV fertőzés jeleként a szájüregben nemritkán találkozunk leukoplakiával, 

melyből a betegek egy részénél laphámrák fejlődik ki. A szájüregi laphámrák kockázata 

jelentősen magasabb szervátültetettekben. A Kaposi sarcoma is gyakran jelenik meg a 

lágyszájpad és az oropharynx területén. 

 A szájüreg candida fertőzése szintén igen sűrűn jelentkező mellékhatása az 

immunszupressziónak; kialakulásának valószínűségét növeli az egyidejűleg alkalmazott 

antibiotikum is. A szájban észlelt candida fertőzés a nyelőcső gombás fertőzésével is 

társulhat. [8, 9, 12, 13] 

 

2.2.3.2  Nyelőcső 

  
 A nyelőcsőben észlelt leggyakoribb eltérés a candida oesophagitis. Kialakulása a 

túl erős immunszupresszió egyik jellegzetes tünete. A betegek dysphagiáról, 

odynophagiáról, szegycsont mögötti fájdalomról panaszkodnak. Diagnózisához a 

jellegzetes endoszkópos kép, és az antimycotikus kezelésre adott válasz elegendő. [13] 
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 Az endoszkópos kép alapján négy súlyossági fokot különböztetünk meg (Kodsi 

osztályozás): [14] 

 Grade I. Néhány 2 mm-nél kisebb, sárgásfehér plakk a nyálkahártya 

hyperaemiájával, fekély és oedema nem látható. 

 Grade II. 2 mm-nél nagyobb, sárgásfehér plakkok a nyálkahártya 

hyperaemiájával, oedemájával, fekély nem látható. 

 Grade III. Összefolyó linearis plakkok a nyálkahártya hyperaemiájával és 

kifekélyesedésével. 

 Grade IV. Összefolyó plakkok a nyálkahártya kifekélyesedésével, a lumen 

szűkületével. 

 Vírusos fertőzések is okozhatnak oesophagitist. A herpesvírus jellegzetes 

vesicularis laesiokat okoz fekélyek képződésével vagy anélkül; a CMV által kiváltott 

eltérések a nyálkahártya erosioi, fekélyei lehetnek. Súlyos esetben a vírusfertőzés 

következtében kialakult fekélyek perforálhatnak. [15] 

 Neri és mtsai [16] nagy vesetranszplantált beteganyagon végzett statisztikai 

elemzésükben igazolták, hogy a gastrooesophagealis reflux, és a reflux oesophagitis 

gyakorisága a transzplantáció után eltelt idővel növekszik, és mindkét betegség növeli a 

graft elégtelenség veszélyét. 

 Kaposi sarcoma a nyelőcsőben is megjelenhet többszörös szürkés-livid plakkok 

formájában. Az elváltozások sokáig tünetmentesek maradhatnak, amíg váratlanul 

jelentkező gasztrointesztinális vérzés jelzi a kórkép fennállását. [8] 

 

2.2.3.3 Gyomor-nyombél 

 
 A transzplantált betegek igen gyakran panaszkodnak hányingerre, hányásra, hasi 

fájdalmakra, hasi dyscomfort érzésre. A panaszok kézenfekvő oka lehet az a sokféle 

gyógyszer, melyet a szervtranszplantált betegek különböző okokból szedni kénytelenek. 

E gyógyszerek gasztrointesztinális mellékhatásai összeadódnak. [8] 

 Az immunszupresszív szerek közül a szteroidok, a calcineurin inhibitorok (CNI), 

mycophenolsav (MPA) és mofetil észtere (MMF) lehetnek felelősek a fenti panaszokért. 

[8, 17] Különösen magas (50%) a panaszos betegek aránya a TAC + MMF kombináció 

esetén. [18] Az immunszuprimált betegeken kialakuló felső gasztrointesztinális 
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panaszok hátterében nemritkán gastroparesis áll. Ennek oka akár CMV fertőzés is lehet, 

de az immunszupresszív szereknek, leginkább a tacrolimusnak önmagában is van 

gastroparesist okozó mellékhatása. [19] 

 A peptikus fekélybetegség a H2 receptor- (H2RA) és protonpumpa gátlók (PPI) 

alkalmazása előtt a vesetranszplantáltak több mint 40 %-ánál volt igazolható, a 

fekélybetegség- és szövődményei miatti halálozás  a 4 %-ot is elérte. [8, 9, 20, 21] 

 A peptikus fekélyek keletkezésében a szervtranszplantáltak esetében is jelentős 

szerepe van a Helicobacter pylori (HP) fertőzésnek. Egy finn munkacsoport a 

vesetranszplantáltak 30 %-ánál igazolt a gyomorban HP fertőzést. [22] A recipiens 

jelölteket célszerű szűrni, és a Helicobacter pozitív betegeket eradicalni. [8, 9] 

 Az ulcerogen hatások közül ki kell emelnünk a nem szteroid gyulladásgátlókat 

(NSAID), melyek – más hasonló hatású gyógyszerek mellett – fekélyek, sőt veszélyes 

óriásfekélyek (e fekélyek átmérője > 3 cm) kialakulásához vezethetnek. Egyes szerzők 

szerint az NSAID-ek alkalmazása nem javasolt szervátültetetteknél. [23]  

 A szteroidok ulcerogen hatásáról ellentmondásosak az adatok. A legújabb 

áttekintő közlemények szerint a fenntartó, alacsony dózisú szteroid kezelés (pl. 5-10 mg 

prednisolon) nem növeli a fekélyek keletkezésének gyakoriságát, szemben a rejekciók 

esetén alkalmazott nagydózisú (pl. 250-1000 mg metilprednisolon) szteroid 

alkalmazásával. [9, 23] 

 A szervtranszplantált betegeken jelentkező, a tápcsatorna felső szakaszából 

származó vérzések leggyakoribb oka a gyomorban-nyombélben levő fekély. [23] 

 A fertőzéses eredetű kórképek közül ki kell emelnünk a CMV és a herpes 

simplex infekciót. A nagyobb jelentőségű CMV gastroduodenitist, fekélyeket, 

gastroparesist okozhat. [8, 9, 23] 

 A daganatos betegségeket áttekintve a benignus hyperplasticus és adenomatosus 

gyomor polypusok jelentősége nem tisztázott. A malignomák közül a post-

transzplantációs lymphoproliferativ betegség (PTLD) mintegy 10 %-a érinti a gyomrot-

nyombelet, és gyakran jár EBV fertőzéssel együtt. MALT lymphoma is előfordulhat a 

gyomorban, mely az esetek 95 %-ában HP fertőzés mellett alakul ki. [8] A gyomorrák 

kockázata – egyesült államokbeli adatok szerint - 2-4 szeres a nem transzplantáltakhoz 

képest, az abszolút szám a gyomorrák relatíve alacsony incidenciáját tekintve így sem 

túl magas. [24] 
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2.2.3.4 Vékonybél 

 
 A vékonybél betegségei a szervtranszplantált betegeken sem túl gyakoriak. 

Polycystás vesebetegség miatt transzplantáltaknál írták le a vékonybél ischaemia és 

obstrukció halmozottabb előfordulását. 

 A vékonybél fekélyei ritkák, de perforatio, vérzés esetén súlyos 

következményekkel járhatnak. Leggyakrabban ischaemiás eredetűek, de CMV fertőzés 

következményei is lehetnek, és gondolni kell a bél tuberculosis lehetőségére is. [8] 

2.2.3.5  Vastagbél 

 A szervátültetettekben nem ritkák a colont érintő szövődmények, 

előfordulásukat veseátültetetteknél 3 %-ra becsülik.[25] 

 Első helyen a diverticulosist és szövődményeit (diverticulitis, perforatio, vérzés, 

stricturák kialakulása) kell megemlítenünk. A diverticulosis és szövődményeinek 

kockázata elsősorban a vesetranszplantáltakat érinti, ugyanis a végstádiumú 

vesebetegek között akár 42 %-os is lehet e kórkép gyakorisága. Különösen 

veszélyeztetettek a polycystás vesebetegségben szenvedők, és a 60 év felettiek. A 

szövődmények, elsősorban a perforatiok általában alattomosan jelentkeznek, és 

életveszélyes, akár 55 %-os halálozással járó szeptikus állapotot okozhatnak.[8, 9, 23, 

25, 26, 27] 

 A szervátültetetteknél magasabb számban észlelt életveszélyes ischaemiás colitis 

hátterében igen gyakran CMV fertőzés, CMV colitis áll, melynek korai felismerése, és 

antivirális kezelése elengedhetetlen a gyógyuláshoz. 

 Nem szabad megfeledkeznünk a transzplantált betegek között nemcsak 

endémiás területen előforduló, komoly diagnosztikus nehézségeket jelentő 

tuberculosisról. 

 A vastagbél bizonytalan, valószínűleg összetett kóroktanú, de súlyos vastagbél 

ileus klinikai és radiológiai képével járó betegsége szervátültetetteknél a pseudo-

obstructio, melynek kezelése is nehéz, általában konzervatív. 

 A primer sclerotizáló cholangitis (PSC) alapbetegség miatt végzett 

májtranszplantáltaknál gyakran egyidejűleg colitis ulcerosa (esetleg Crohn-colitis) is 
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igazolható; e betegcsoportban nagyon fontos a vastagbél rendszeres ellenőrzése. [8, 9, 

23, 25, 26] 

 A malignus betegségek közül a vastagbélrák előfordulásának kockázata csak 

mérsékelten magasabb; a végbélrák előfordulása mérsékelten alacsonyabb a 

szervátültetett populációban. Az analis laphámrák viszont 10-20-szor gyakrabban alakul 

ki az immunszupresszió mellett fokozottabb human papilloma vírus (HPV) fertőzés 

következtében. [8, 9, 23, 26, 28] 

 

2.2.3.6  Epeúti megbetegedések 

 

 A szervátültetettek esetében az epehólyag- és epeúti kövességnek sokkal 

súlyosabbak a szövődményei, mint a nem transzplantáltaknál. Különösen szív-, tüdő-, 

és szív-tüdőátültetetteknél írták le, mennyire veszélyesek a transzplantáció után 

jelentkező köves epehólyaggyulladások, epeúti obstructiok. E populációban az akut 

műtétek halálozása akár 29 százalékos is lehet. A szerzők egyértelmű javaslata szerint 

már az átültetés előtti kivizsgálásnak része kell, hogy legyen az epehólyag- 

epeútrendszer vizsgálata, kövesség esetén a műtétet választott időben, de még a 

transzplantáció előtt el kell végezni. [9, 23, 26] 

2.2.3.7  Pancreas 

 
 A hasnyálmirigyet érintő szövődmények közül a szervátültetettek akut 

pancreatitise emelendő ki, melynek gyakorisága a vesetranszplantáltaknál 1-3 %, a 

májtranszplantáltaknál 3-6 %-os. Mindkét csoportban igen magas a halálozási arány, ez 

elérheti a 67-100 %-ot is. Kialakulásában szerepe van alkoholfogyasztásnak, epehólyag- 

és/vagy epeúti kövességnek, epeúti manipulációknak, szövődményeknek, hepatitis B 

fertőzésnek, hypercalcaemiának, CMV fertőzésnek és az immunszupresszió típusának. 

Az azathioprin (AZA) alkalmazása egyértelműen hajlamosít súlyos pancreatitisre. [23, 

26] 
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2.2.4 Emésztőszervi rosszindulatú daganatok szervátültetés után 

  
 A gasztrointesztinális malignomákat az egyes szervek kapcsán már említettem, 

azonban jelentőségük miatt a legfontosabb daganatos kórképeket újra áttekintem. 

Általánosan elfogadott nézet szerint a leggyakoribb gasztrointesztinális rákok 

gyakorisága nem változik jelentősen a szervátültetés után. Kivétel a szájüregi- és az 

analis laphámrák, mely jelentősen (10-20-szor) gyakrabban fordul elő a szervátültetések 

után, mint a populációban általában.  

 A PTLD a leggyakoribb rosszindulatú daganat szervátültetés után. A 

gasztrointesztinális traktus igen gazdag nyirokszövetben, ezért a PTLD-ben a gyomor-

bélrendszer szervei is gyakran (kb. 10 %) érintettek. E régiókban kezdetben csak 

minimális elváltozások észlelhetők, így a diagnózis esélyei is rosszak. Súlyos esetben 

perforációk, vérzések, obstructiok jelzik a betegséget. A PTLD-k 85 %-a B-

lymphocytás eredetű, és legtöbbjük Epstein-Barr vírus (EBV) fertőzéshez társul. 

Fokozott kockázati tényezőt jelent a betegek előzetes rituximab kezelése. A teljesség 

kedvéért meg kell említenünk a gyomorban előforduló, alacsony malignitású, 

Helicobacter pylori fertőzéssel általában összefüggő B-sejtes, MALT-lymphomát is.  

 A Kaposi-sarcoma gasztrointesztinális formája szintén kialakulhat a tápcsatorna 

bármely szakaszán, jórészt vérzéses szövődményeket okozva.[8, 9, 23, 29] 

 

2.3 A gasztrointesztinális fertőzésekről általában 

 
 Graftspecifikus immunszupresszio nem létezik, ezért a szervrecipiensek 

nemspecifikus immunszupressziós kezelést kapnak, melynek egyenes következménye, 

hogy e betegek jóval érzékenyebbek számos fertőző ágensre. E fertőzések egy része 

elsődlegesen a gasztrointesztinális rendszert is érinti. 

 A fertőzések keletkezésében számos tényező játszik szerepet, a legfontosabbak: 

az immunszupresszió típusa, foka, a transzplantációt követően keletkező technikai és 

anatómiai rendellenességek (például epeúti szűkületek májátültetés után, vizeletpangás 

veseátültetést követően, stb.), valamint a betegnek és környezetének epidemiológiai 

kockázata. [30] 
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 Veszélyes fertőzéses szövődmények indulhatnak ki olyan infekciókból, melyek 

már az átültetés előtt jelen voltak a recipiensben. Számos fertőző ágens a grafttal is 

átvihető. [31] 

 Ha a fertőzések időbeni megjelenését nézzük, három időszakot 

különböztethetünk meg: [9, 31] 

 Perioperatív (0-1 hónap); 

 Korai (1-6 hónap); 

 Késői (> 6 hónap) fertőzést. 

 A perioperatív gasztrointesztinális fertőzéseknél (0-1 hónap)  

(1) a kórokozó már jelen volt a recipiensben a transzplantáció előtt, vagy 

(2) a recipiens fertőzése a grafttal került átvitelre, vagy  

(3) sebészi szövődményből (varratelégtelenség, váladékpangás, sebfertőzés) 

származik a kórokozó.  

E periódusban igen nehéz meghatározni, hogy fertőzés, vagy az immunszupresszió 

okozza-e a gasztrointesztinális szövődményeket. 

 A korai (1-6 hónap) időszakban gyakoriak a vírusos, és más oppurtunista, vagyis 

az immunhiányos állapotokra jellemző fertőzések. 

 A késői (> 6 hónap) időszakban a fertőzések típusa jórészt attól függ, milyen 

stabil a graftfunkció. A jó graftfunkciójú recipienseknél az immunszupresszió 

fokozatosan csökkenthető, e betegeknél általában ugyanazok a közösségben szerzett 

fertőzések jelentkeznek, mint a nem transzplantáltaknál (pl. Salmonella-enteritis). A 

másik csoportba tartoznak azok a beszűkült graftfunkciójú betegek, akik ismételt 

kórházi kezelésekre, esetleg rejekciós epizódok miatt fokozottabb mértékű 

immunszupresszióra, vagy immunszupressziós lökéskezelésekre szorulnak. E betegeken 

igen súlyos opportunista fertőzések alakulhatnak ki, melyek gyakran 

befolyásolhatatlanok és halálosak. 

 A 4. Táblázatban foglaltam össze, hogy az egyes fertőzések a szervátültetést 

követően mikor jelentkeznek a leggyakrabban. 
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4. Táblázat A leggyakoribb fertőzések jelentkezési ideje a szervátültetés után 

 
TX utáni idő (nap) < 30 30-60 60-90 90-

120 
120-
150 

150-
180 

// >360

Vírusok HSV       //  
 RSV       //  
 Parainfluenza       //  
 Adenovírus       //  
 CMV       //  
 EBV       //  
 VZV       //  
Baktériumok Gram pozitív       //  
 Gram negatív       //  
 Encapsulált       //  
Gomba Candida       //  
 Aspergillus       //  
Protozoon Toxoplasma       //  
 Pneumocystis 

carinii 
      //  

 

HSV=herpes simplex vírus, RSV=respiratory syncytional vírus, CMV cytomegalovírus, 

EBV=Epstein-Barr vírus, VZV=Varicella zoster vírus, Tx=transzplantáció 

Jelmagyarázat: 

Gyakran előfordul  

Előfordul  

Ritkán előfordul  

Jellemzően nem fordul elő  
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2.4 Vírusfertőzések 

 
 A szervtranszplantált betegeken a Herpesviridae család tagjai - a herpes simplex 

vírus (HSV 1 és 2 – HHV 1 és 2), az Epstein-Barr vírus (EBV – HHV 4), a CMV (HHV 

5) - valamint a human calicivírus okoznak leggyakrabban gasztrointesztinális 

kórképeket. A szervátültetetteknél leggyakrabban előforduló CMV fertőzésről a 2.8 

fejezetben írok részletesebben. Fontos megemlíteni a HHV-8-at, más nevén Kaposi 

sarcomához társuló herpesvírust (KSHV), melyet a Kaposi sarcoma és a PTLD 

keletkezésével hoztak összefüggésbe. [32] Azokat a vírusokat, amelyek nem okoznak 

gasztrointesztinális kórképeket, jelen munkámban nem tárgyalom. 

2.4.1 Herpes simplex vírus (HSV)  

 A herpes simplex vírus fertőzés a gasztrointesztinális traktus területén 

leggyakrabban az orolabialis elváltozásokért felelős. Súlyosabb esetben a 

szájnyálkahártya területén alakulnak ki fájdalmas fekélyek. A HSV okozhat 

oesophagitist, mely jelentős dysphagiás panaszokkal jár, nemritkán candida fertőzés 

kíséri. Leírtak még HSV fertőzés következtében keletkező focalis, illetve krónikus HSV 

hepatitist. [9, 23, 31, 33] 

2.4.2 Epstein-Barr vírus (EBV)   

 Az EBV egyértelműen felelős a posttransplantációs lymphoproliferatív betegség 

(PTLD) keletkezéséért. A PTLD gyűjtőfogalom, magában foglalja a jóindulatú 

mononucleosist, a benignus polyclonalis B-sejtes hyperplasiát, és a rosszabb prognózisú 

monoclonalis B-sejtes lymphomát. Ez utóbbi forma a tápcsatorna nyirokelemeiben is 

manifesztálódik, és okoz gasztrointesztinális tüneteket, panaszokat, szövődményeket. 

Leírták, hogy az EBV fulmináns májelégtelenséget is képes kiváltani. [34]  

 Több szerző igazolt összefüggést szervtranszplantáltaknál az EBV-fertőzés és az 

emésztőrendszer laphám rákjai, a vastagbél- és gyomordaganatai között. [31, 35, 36]  

 Az EBV okozta nem gasztrointesztinális kórképekre nem térek ki. 
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2.4.3 Calicivírusok 

 A calicivírusok családjába (Caliciviridae) négy nemzetség tartozik: A 

Norovírusok, a Sapovírusok, a Lagovírusok, és a Vesuvivírusok. [37] Ezen RNS 

víruscsalád kórokózói endemiás és epidemiás vírusos gastroenteritisek kórokozói, 

melyek szervátültetett közösségekben is okoztak járványokat. Vezető tünet a profúz 

hasmenés, mely miatt a betegek jelentős folyadékpótlásra szorulnak. Vékonybél 

transzplantált betegeken csak biopsziával és a vírus (általában PCR vizsgálattal történő) 

kimutatásával lehet megkülönböztetni a vírusfertőzést a rejekciótól. [38] 

 

2.5 Bakteriális fertőzések 

 
 A szervtranszplantáltak gyomor-bél rendszerének bakteriális fertőzései 

meglehetősen gyakoriak. Számos tanulmány foglalkozik a szervátültetettek 

Helicobacter pylori fertőzésének sajátosságaival. [22] A kórokozónak bizonyított 

szerepe van gastritis, peptikus fekélyek, és MALT-lymphoma kialakulásában.  

 A vékonybélben vancomycin resistens és dependens Enterococcus faecium 

törzsek, a Campylobacter jejuni okozhatnak enteritist. Elsősorban a terminalis ileum 

gyulladását, nyirokszöveteinek lobosodását válthatja ki a Salmonella typhimurium. A 

Mycobacterium tuberculosis, bovis és a non tuberculotikus mycobacterium infekciók is 

okozhatnak intesztinális fertőzéseket.  

 A vastagbélben fertőzéses eredetű colitist okozhatnak a nem transzplantált 

népességben is gyakori Salmonella, Klebsiella törzsek mellett a Yersinia enterocolitica 

és a Clostridium difficile. [9, 23, 31, 33] 

2.6 Gombás fertőzések 

 

 A szervtranszplantált betegek számos ok – széles spektrumú antibiotikus 

kezelés, szteroid adás, felborult szénhidrát anyagcsere, immunszupresszió, katéterek, 

endoprotézisek alkalmazása – miatt fokozottan veszélyeztetettek gombás fertőzésekre. 
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Az igen súlyos szisztémás gombás fertőzések a szívtranszplantáltak 5-17; a szív-tűdő 

transzplantáltak 40-49; a májátültetettek 15-35; a veseátültetettek 2-14 %-át érinthetik. 

[33] A fertőző ágens az esetek 35-91 %-ában Candida, 9-52 %-ban Aspergillus, 

ritkábban Cryptococcus neoformans, illetve nem Aspergillus fonalgomba törzsek. A 

gasztrointesztinális traktusban is a fenti gombatörzsek okozhatnak fertőzést. A 

legtöbbször candidiasissal, általában a Candida (C.) albicanssal, ritkábban C. tropicalis, 

C. krusei, C. glabrata, C. zeylanoides fajokkal találkozhatunk.[31, 33, 39] 

  A tápcsatorna candida fertőzése leggyakrabban a szájüreg és a nyelőcső 

területén okoz jellegzetes, fehér felrakódásokat, melyek alatt erosiok, fekélyek lehetnek. 

A tünetek a stomatitisnek, oesophagitisnek megfelelően dysphagia, odynophagia.  

 A nyelőcsőben levő candidiasis enyhébb formákban a típusos fehér felrakódások 

alakjában észlelhető, melyek alatt többnyire ép a nyálkahártya. Súlyosabb esetben 

összefolyó sárgásfehér felrakódásokat látunk, alattuk a nyálkahártya kifekélyesedik. Az 

oropharyngealis és oesophagealis candidiasis gyakran társul candidaemiával 

immunszuprimált betegeken. [40] A nyelőcső candidiasis súlyosságának Kodsi 

osztályozására [14] a 2.2.3.2 fejezetben már kitértem. 

 A duodenum-, a vékony- és vastagbelek candida okozta gyulladásását is leírták. 

A tápcsatorna candida fertőzése gyakran társul CMV fertőzéssel. 

 A candida törzsek mellett az Aspergillus-, Cryptococcus törzsek képesek – 

általában disszeminált invazív gombás fertőzés részeként - a gyomor-bél traktusban 

intra- és transmuralis gyulladást létrehozni, gyakran hasi tályogokkal, perforatiókkal. 

[31, 33, 39] 

 

2.7 Parazitás fertőzések 

 
 A transzplantált betegek parazitás fertőzései általában nem okoznak jelentős 

tüneteket, kivéve a Toxoplasma gondii-t és a Strongyloides (S.) stercoralist. A 

toxoplasma – a toxoplasma-hepatitistől eltekintve -  nem érinti a gyomor-bél rendszert. 

A S. stercoralis elsősorban endémiás területeken (az Egyesült Államok délkeleti 

államaiban például Louisianaban, Tennessee-ben, Kentuckyban, illetve Puerto Rico-
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ban, Közép- és Dél-Amerikában) jelent nagy problémát. A féreg a hordozókban 

évtizedekig tünetmentesen lappanghat. [41] 

 A transzplantációt követő immunszupresszió következtében megindul a féreg 

szaporodása és autoinfekciós ciklusa. Az intesztinális strongyloidiasis hasi fájdalmakat, 

hasmenést, meteorizmust, hányingert, hányást, paralitikus ileust, gasztrointesztinális 

vérzést okozhat. A bélből a lárvák a tüdőbe, agyba, szívizomba juthatnak. A 

disszeminált fertőzés halálozása 71 %-os. Endémiás vidéken ezért nagyon lényeges a 

recipiens jelöltek szűrése, és szükség szerinti kezelése az átültetés előtt. [9, 23, 31, 33] 

 

 28



2.8 Cytomegalovírus fertőzés 

2.8.1 A CMV-ről általában 

 Az emberi cytomegalovírust először 1956-ban sikerült izolálni fertőzött 

szervekből származó fibroblast kultúrákból [42], noha a nagy valószínűséggel CMV 

okozta sejtelváltozásokat már 1881-ben észlelte Ribbert [43] egy halvaszületett, in utero 

luessel fertőzött újszülött parotisának szövettani vizsgálata során. A “cytomegalia” 

fogalmat és az össszefüggést a kórkép fertőző eredete és a morfológiai elváltozások 

között Goodpasture és Talbot írták le. [44] 

 A CMV a Herpesvírusok családjába tartozik (Herpesviridae), melyek 

legfontosabb közös tulajdonságai a következők: 

1. A vírusok genomja 80-150 x 106 Dalton tömegű kettős DNS szálat tartalmaz. A 

nucleocapsid különböző capsomerekből áll, melyek ikozahedralis szimmetria szerint 

rendeződnek, és kívülről vírusburok (envelope) veszi körül. A vírusok átmérője 180 nm 

körül van.  

2. A herpesvírusok a gazdasejt sejtmagjában replikálódnak. 

3. A vírusfertőzés során a vírus úgy jut be a gazdasejtbe, hogy a sejtmembrán 

összeolvad a vírusburokkal, a vírus genom a sejtmaghoz transzportálódik, és a 

magpórusokon át a sejtmagba kerül. 

4. A herpesvírusok a fertőzött sejtek lízisét okozzák. 

5. Az vírusok perzisztálnak a megfertőzött szervezetben; mialatt a latens vírus, 

mint genom található meg a gazdasejtekben. 

6. A herpesvírusok a populáció jelentős részét átfertőzik. [45]  

 A CMV genomja a herpesvírusok között a legnagyobb, 240 000 bázispárt 

tartalmaz, melyek mintegy 200 különböző génben rendeződnek. A vírusburokban 6 

glycoprotein található, melyek ellen a gazda szervezet ellenanyagot képezhet. [46, 47] 

 A fejlődő országokban a lakosság CMV-átfertőzöttsége csaknem 100 %-os, a 

fejlett országokban ez 60-85 %-os. Az infekció bekövetkezhet intrauterin, a perinatalis 

időszakban, és postnatalisan.  

 A fertőzést követően a vírus perzisztál a gazdaszervezetben, hogy pontosan hol, 

az nem teljesen tisztázott. Bizonyítékok szólnak amellett, hogy a CMV a 
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monocytákban, a poliform magvú neutrofil granulocytákban (PMNL), és a T-

lymphycytákban perzisztál, ez utóbbiakban replikálódni is képes [48]. Felvetették, hogy 

csontvelő hemopoetikus progenitor sejtjei lennének a vírus rezervoárjai [49]. Más 

klinikai és kísérletes munkák számos egyéb sejttípusban is igazolták a vírus tartós 

jelenlétét. [50] 

 Intakt immunrendszer mellett a CMV fertőzés kevés kivételtől eltekintve 

tünetmentes. A vírus alapvetően a károsodott immunrendszerű betegeket veszélyezteti 

(AIDS-betegek, immunszuprimáltak, kemoterápiában részesülő daganatos betegek, 

újszülöttek, stb.). [51] 

  

2.8.2 A szervtranszplantáltak CMV fertőzéséről általában 

 
 A cytomegalovírus (CMV) az immunszuprimált transzplantált betegek egyik 

leggyakoribb és legveszedelmesebb fertőzése, mely a vese- és májtranszplantáltak 44-

85 %-át érinti. [26, 31, 52] A fertőzöttek számottevő részénél  tünetekkel járó CMV 

betegség alakul ki. 

 

 A CMV fertőzés jelentőségét három pontban foglalhatjuk össze: [53] 

1. A vírus transzplantált betegekben számos klinikai szindrómát képes létrehozni. 

A recipiensek mintegy felénél az átültetést követően egy éven belül bizonyítani 

lehet a CMV replikációt. 

2. A CMV fertőzésnek a transzplantáltak szervezetére kettős hatása van :  

A vírus direkt módon egyrészt általános tüneteket (fertőzéses szindrómát), 

másrészt egyes szervek működését károsítva szervspecifikus kórképeket okoz. A 

vírus indirekt hatását azok a mediátorok váltják ki, melyeket gazda szervezet 

termel a vírusfertőzés következtében.  

(a) Az indirekt hatás következménye egyrészt az immunmoduláció. A CMV 

fertőzésnek immunszupresszív hatása van, ezáltal hajlamosít egyéb 

oppurtunista fertőzésekre. A hepatitis C vírussal (HCV) kölcsönösen 

additív hatásuk van.  

(b) A másik indirekt hatás az oncogenesis. Több daganat keletkezésében 

felvetik a CMV szerepét. A legáltalánosabban ismert az Epstein-Barr 
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vírus (EBV) mediálta poszt-transzplantációs lymphoproliferativ 

betegséggel (PTLD) való kapcsolat, melyet az bizonyít, hogy a CMV 

fertőzés 7-10-szeresére növeli a PTLD incidenciáját.  

(c) A CMV fertőzés indirekt mechanizmus alapján allograft károsítást is 

okozhat. A CMV elősegíti akut rejekció kialakulását, valamint a graftban 

kiváltott vasculopathia következtében krónikus allograft károsodás 

alakulhat ki, mindkét mechanizmussal csökkenti a graft túlélést. [54, 55] 

CMV-fertőzött májtranszplantákban szignifikánsan magasabb az epeúti 

szövődmények gyakorisága. [56] 

3. A CMV fertőzés klasszikus modellje lehet más herpesvírus csoportba tartozó és 

egyéb vírusfertőzéseknek (Human herpes vírus [HHV] 6, 7, 8; EBV, és hepatitis 

vírusok). 

 

 Az irodalomban is meglehetősen áttekinthetetlenül használják a fertőzés, 

betegség fogalmakat. A 2. ábra [57] foglalja össze a későbbiekben definiált fogalmakat. 

Latens CMV fertőzés. Életkortól, környezettől függően a populáció jelentős része 

vírushordozó, vagyis a vírus kimutatható a szövetekből, de inaktív állapotban van, nem 

szaporodik, tüneteket, kórképeket nem okoz. Az USA-ban 40-60, Magyarországon 65-

85, az elmaradott országokban akár 100 %-os is lehet a felnőtt lakosság CMV 

átfertőzöttsége. 

 Aktív CMV fertőzés. A vírus replikálódik a sejtekben, mely szövettani, 

immunhisztokémiai, immunulógiai és molekuláris diagnosztikával igazolható. Klinikai 

tünetek nem jelentkeznek. 
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Latens CMV fertőzés
(a transzplantáltak kb. 85 %-ánál)

CMV betegség
(viraemia, invázió és klinikai tünetek ) – 10- 40 %

CMV szindróma
Szöveti-invazív CMV 

betegség

Aktív CMV fertőzés
(viraemia és invázió) –40- 65 %

 

 

2. ábra CMV fertőzés, szindróma és betegség 

 
 
  
   

 CMV betegség. Igazolt aktív CMV fertőzés klinikai tünetek jelentkezésével. 

Alapvetően két formája van: 

1. CMV szindróma. Pozitív CMV-antigenaemia, vagy más eljárással igazolt vírus 

replikáció, és az alábbi tünetek közül egy vagy több jelentkezése (melyek más okokkal 

nem magyarázhatók): [58] 

 38 oC-nál magasabb láz legalább két napig; 

 Újonnan jelentkező, vagy fokozódó rossz közérzet; 

 Leukopenia; 

 > 5 % atípusos lymphocyta; 

 Thrombocytopenia; 

2. Szöveti invazív CMV betegség. Szervi dysfunctio tünetei/jelei, melyek más 

okokkal nem magyarázhatók; valamint a vírus kimutatható az érintett 

szövetekből/laesiokból. Ennek megfelelően gasztrointesztinális CMV betegségről akkor 
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beszélünk, ha a tápcsatorna felső vagy alsó szakaszának betegségére jellemző tünetek 

alakulnak ki; diagnosztikus vizsgálatokkal morfológiai eltérések igazolhatók, és a vírus 

kimutatható a nyálkahártyából, illetve nyálkahártya laesioból vett szövetmintából. [33] 

CMV betegség háromféle módon alakulhat ki szervátültetettekben: [53, 59, 60] 

1. Primer CMV betegség alatt azt értjük, ha CMV negatív recipiens (R-) CMV 

pozitív donorból (D+) kap szervet (illetve vértranszfúziót). Amíg nem volt lehetőség 

profilaxisra, a D+/R- konstelláció esetén 60 százalékos volt a valószínűsége annak, 

hogy a recipiensnél CMV betegség alakuljon ki. 

2. Reaktiváció akkor következik be, amikor szeropozitív egyénekben az endogén 

latens vírus aktiválódik, szaporodni kezd, és klinikai kórképet okoz. A 

szervtranszplantáció miatti immunszupresszió képes vírus reaktivációt kiváltani. 

3. Superinfectioról beszélünk, ha szeropozitív recipiensekbe szeropozitív donor 

graftját transzplantáljuk (D+R+); ezáltal a recipiens latens vírusa mellé aktív, 

replikálódó vírust juttatunk. 

2.8.3 A CMV fertőzés patomechanizmusa a transzplantált szervezetben 

 
 A CMV fertőzés patogenezisének legfontosabb lépése a latens vírus 

reaktiválódása, melynek három időbeli fázisa van, a teljes folyamat 24 óra alatt zajlik le. 

[53] 

1. Azonnali korai fázis. Ebben az időszakban képződnek azok a proteinek, 

melyek szabályozzák a még expresszálatlan géneket; 

2. Korai fázis. Ekkor szintetizálódik a vírus DNS polimeráz, és képződnek 

más fehérjék; 

3. Késői fázis. A jelentősebb struktur fehérjék szintézise e fázisban történik. 

 E folyamat tumor necrosis faktor (TNF) jelenlétében zajlik le, mely a 

gyulladásos válasz kapcsán szabadul fel. A TNF a latensen fertőzőtt sejt TNF 

receptorához kötődik, ekkor aktiválódik a protein kináz C és a nuclear faktor κB. Az 

aktiválódott p65/p50 nuclear faktor κB heterodimer a sejtmagba jut, megköti a vírust és 

beindítja a vírus replikációt. 

 A vírus replikáció beindításának még két másik útja is ismeretes. A stressz 

kapcsán aktiválódott cathecholaminok (epinephrin és norepinephrin), valamint a 

gyulladásos mechanizmusokban szerepet játszó proinflammatorikus prosztaglandinok 
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egyaránt fokozzák a ciklikus AMP (cAMP) szintézisét, mely szintén a CMV 

reaktivációját stimulálja. [61] 

 A CMV-fertőzés patomechanizmusát, és a CMV indukálta graft károsodás 

menetét  mutatja be a 3. ábra. [62] 

 A leírt patomechanizmusból megmagyarázható, hogy minden olyan folyamat, 

mely TNF felszabadulással jár (Gram negatív sepsis, monoclonalis vagy policlonalis 

antitestek alkalmazásakor jelentkező „citokin vihar”), gyulladások, stresszes állapotok a 

CMV reaktiválódását segítik – ezt a klinikai tapasztalat is alátámasztja. [63] 

 

ATG, ALG, OKT3

Akut rejekció
Cytokin termelődés

TNF, IFN, NFκβ Fertőzés

Latens CMV-fertőzés

Akut CMV-fertőzés
(replikálódó vírus)

Cytokin és 
Növekedési faktor 

termelődés

Endothel és 
Simaizomsejt

károsodás

T-sejtes válasz
Antitest
reakció

p53 inaktiváció

Autoantitestek
képződése

A simaizomsejt fenotípus változása
Proliferáció és migráció

Krónikus rejekció

Apoptozis?

kétirányú

kétfázisos

 

3. ábra A CMV fertőzés, betegség patomechanizmusa és a graft károsító hatásai [62] 
Rövidítések: ATG= antithymocyta globuline; ALG=antilymphocyta globuline, 

OKT3=murine anti-human CD3 monoclonalis ellenanyag; TNF=tumor necrosis faktor; 
IFN=interferon; NFκβ=nuclear faktor kappa beta 

 

2.8.4 A CMV-fertőzés rizikófaktorai 

 Az egészséges populáció jelentős részében inaktív formában jelen levő vírus ép 

immunrendszer mellett semmilyen klinikai tünetet nem okoz. Ahhoz, hogy CMV 
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szindróma, vagy CMV betegség kialakulhasson, az immunrendszer károsodása, vagy 

károsítása szükséges. Ennek megfelelően a vírusfertőzés típusosan immunszuprimált 

betegeken, AIDS-betegeken, tartós szteroid kezelésben részesülteken, kemoterápiában 

részesülő daganatos betegeken okoz szövődményeket. 

 Ha a rizikófaktorokat a szervátültetettekre szűkítjük le, azokat a donor/recipiens 

szerostatus, az átültetett szerv típusa, az alkalmazott immunszupresszió fajtája és 

erőssége, a nem, a donor és recipiens HLA eltérései alapján három, magas, közepes és 

alacsony rizikócsoportba sorolhatók: [64] 

 Magas rizikót jelent a D+R- szerostatus, a szervkilökődés, a rejekció 

megelőzésére vagy kezelésre alkalmazott immunterápia, illetve 

tüdőtranszplantáció, bármilyen donor-recipiens szerostatusszal.  

 Közepes a fertőzés kockázata a D+R+, illetve D-R+ konstelláció esetén. 

 Alacsony rizikócsoportba sorolhatók a D-R- szerostatusú recipiensek.  

 

 A fenti rizikótényezőkön kívül munkacsoportunk igazolta, hogy 

veserecipiensekben a HLA-DQ3 allél jelenléte D+/R- szerostatus esetén fokozott 

rizikót jelent akut CMV fertőzés/betegség kialakulására [65]  

 E magas rizikójú betegcsoportban a HLA-DQ3 allélt hordozók 47 %-ánál, a 

HLA-DQ3 allélt nem hordozó betegek csupán 28 %-ánál alakult ki akut CMV 

fertőzés/szindróma. 

  

2.8.5 Gasztrointesztinális CMV betegség 

 
 A szöveti-invazív CMV fertőzések egyik fő célszerve a gyomor-bél traktus. 

Irodalmi adatok szerint a szervtranszplantált betegek 5-15 %-ánál alakul ki 

gasztrointesztinális CMV betegség, de biztos, hogy az aszimptomatikus fertőzések 

száma ennél lényegesen magasabb; akár 30-40 % is lehet. [9, 23, 59, 66. 67]  

 Egy finn munkacsoport felső emésztőszervi panaszok kapcsán 

vesetranszplantáltakon [68] és májtranszplantáltakon [69] végzett felső 

panendoszkópiák során vett gastroduodenalis biopsziás mintákban immunhisztokémiai 

vizsgálattal kereste a CMV fertőzést. Vesetranszplantáltaknál a betegek 70 %-ánál, 

májtranszplantáltak 71 %-ánál sikerült igazolni a vírus jelenlétét.  
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 A CMV a gasztrointesztinális rendszer nyálkahártyájában fekélyeket, erosiokat, 

mucosalis bevérzéseket okoz. E jelenségek önmagukban nem specifikusak, azonban ha 

megfelelő módszert találunk a vírus kimutatására, igazolni tudjuk az infekciót. A 

fertőzés során a gyomor-bél rendszer számos sejtfajtája lehet érintett, leggyakrabban a 

vascularis endothel sejtek, de a fibroblastok, a simaizomsejtek, és a mirigyek 

epithelsejtjei is fertőződhetnek. [59] 

 Amíg nem álltak rendelkezésre hatékony antivirális gyógyszerek, a 

gasztrointesztinális CMV betegség halálozása a 80 %-ot is meghaladta. [70] 

 

2.8.5.1  A gasztrointesztinális CMV fertőzés/betegség patomechanizmusa 

  
 Nem teljesen tisztázott, hogy a CMV milyen patomechanizmusokkal okoz 

szövetkárosítást. A vírus direkt cytotoxikus hatása mellett az erek endothel sejtjeit 

károsítva vasculitis, az erek elzáródása következtében szöveti ischaemia alakul ki, ezt 

kísérletes vizsgálatok is megerősítették. [62, 71] 

 A gyomor-bél nyálkahártya területén a CMV fertőzés következtében a mucosa 

gyulladását és necrosisát észleljük. A necrosist tovább fokozza az erek endothel 

károsodása következtében kialakuló mucosalis ischaemia. [59, 72, 73, 74, 75] 

 A nyálkahártya károsodásához számos egyéb tényező, az immunszupresszió, 

lokális irritációk (gyógyszerek), és autoimmun mechanizmusok is hozzájárulnak. [23] 

 

2.8.5.2  A CMV betegség megjelenési formái a tápcsatorna egyes szakaszain 

  
 A vírus a gasztrointesztinális traktus bármely területén okozhat betegséget a 

nyelőcsőtől a végbélig. Kuriózumként megemlíthetjük a CMV appendicitist és a CMV 

haemorrhoiditist. Nagyon lényeges, hogy a struktúrális elváltozások mellett jelentős 

funkcionális zavarok is jelentkezhetnek. [8, 31, 59, 60, 76, 77 ] 

 A gasztrointesztinális CMV betegség leggyakrabban a középső 

posttranszplantációs időszakban (1-6 hónappal a szervtranszplantáció után) jelentkezik. 

[76] Az 5. Táblázatban foglaltam össze a CMV által okozott leggyakoribb 

emésztőszervi kórképeket.   
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2.8.5.2.1 Szájüreg 

 A CMV betegség viszonylag ritkán okoz a szájüregben tüneteket. Fájdalmas 

erosiok, fekélyek, duzzadt, érzékeny nyálmirigyek alakulhatnak ki. Az odynophagiát az 

epiglottison, a garatíveken, illetve hátsó garatfalon képződő fekélyek magyarázhatják. A 

szájüregi CMV betegség gyakran társul candida fertőzéssel. [8, 9, 59]  

2.8.5.2.2 Nyelőcső  

 A nyelőcsőben lényegesen gyakrabban fordulhat elő a vírus okozta betegség.  A 

nagy és mély distalis nyelőcsőfekélyek miatt odynophagia, substernalis fájdalom 

jelentkezhet. A mélyebb, az esetek egy részében candidával is fertőzőtt fekélyek 

perforálhatnak. Ritkábban diffúz CMV oesophagitis, felső tápcsatornai vérzés, alsó 

harmadi nyelőcső pseudotumor alakulhat ki. A gyógyulás után a fekélyek helyén 

strictura kialakulását is leírták. [8, 9, 59, 78, 79] 

2.8.5.2.3  Gyomor-nyombél 

 A CMV gastritis, duodenitis leggyakoribb tünete a gyomortáji fájdalom, 

hányinger-hányás, étvágytalanság. A vírusfertőzés következménye lehet a gyomor 

motilitási-ürülési zavara is. Súlyosabb esetben fekélyek keletkeznek, melyek 

jellegzetesen mélyek, éles szélűek és általában többszörösek.. A fekélyek vérezhetnek, 

perforálhatnak, gastrocolicus fistula alakulhat ki. Ritkábban antralis submucosus 

pseudotumort okoz a vírus a gyomorban. [8, 9, 59, 78, 80, 81, 82] 

2.8.5.2.4  Vékonybél 

 A vírus okozta vékonybél gyulladásos folyamat tüneti képe nem jellegzetes, az 

enyhe, bizonytalan dyspepsiás panaszoktól az akut hasi katasztrófáig terjedhet. A 

vékonybél nyálkahártya diffúz gyulladása profúz hasmenéssel jár. A lobos nyálkahártya 

fekélyeiből súlyos vérzések származhatnak. A fekélyes bélszakaszok perforálhatnak, 

illetve sipolyokat, gyulladásos conglomeratumokat képezhetnek. A bél falában zajló 

gyulladás vékonybél lymphomához hasonló, „pseudo”-lymphomát okozhat, a terminális 

ileumban a vírus Crohn-betegséget utánozhat. [8, 9, 59, 72, 73, 74, 82, 83, 84] 
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5. Táblázat A cytomegalovírus által okozott leggyakoribb kórképek a tápcsatornában 
[52] 

 
 
A tápcsatorna szakasza 
 

Kórképek Tünetek, panaszok 

Szájüreg Stomatitis aphthosa 
Stomatitis ulcerosa 
 
 
Sialadenitis 
 
Kísérő fertőzés: Oralis 
candidiasis 

Odynophagia 
Fájdalmas erosiok, 
fekélyek a szájüregben, 
garatíveken, hátsó 
garatfalon 
Duzzadt, fájdalmas 
nyálmirigyek 

Nyelőcső Oesophagitis 
Nyelőcsőfekély 
Szövődményei: 
          Vérzés, perforatio, 
           Nyelőcső szűkület 
Alsó harmadi pseudotumor 
Kísérő fertőzés: Candidiasis 
 

Dysphagia 
Odynophagia 
Retrosternalis fájdalmak 

Gyomor-nyombél Gastritis, duodenitis 
 
Gyomor/nyombél fekély 
Szövődményei:  
         Vérzés, perforatio 
Gyomor motilitási, ürülési     
zavar 
Antralis submucosus terime 
Gyomor lymphoma (PTLD) 

Hányinger, hányás, 
étvágytalanság, 
Epigastrialis fájdalmak 
Dyspepsiás panaszok 
 
 
 

Vékonybél Ileitis, jejunitis 
Vékonybél fekélyek 
Szövődményei: 
         Vérzés, perforatio, 
          Obstructio 
Submucosus gyulladásos 
terime (ileum) 
Vékonybél lymphoma 
(PTLD)      

Hasi fájdalom,  
Hasmenés, 
 
 
 
Passage zavar 

Vastagbél Colitis 
Vastagbél fekélyek 
Szövődményei: 
         Vérzés, perforatio, 
Toxicus megacolon 
Colon pseudoobstructio 
(Ogilvie syndroma) 

Hasmenés, 
Tenesmus, 
Haematochesia 
 
 
Vastagbél ileus 
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2.8.5.2.5 Vastagbél 

 
 A CMV gastritis mellett a CMV colitis a leggyakoribb gasztrointesztinális 

manifesztáció. A CMV colitises betegek hasmenésről, tenesmusokról, 

haematochesiáról, hasi fájdalmakról panaszkodnak, gyakran jelentkeznek a CMV  

szindróma általános tünetei, fogyás. A vírus nemritkán okozója vastagbél perforationak, 

colocutan fistulának is. A vastagbélben észlelt megjelenési formák gyulladásos 

bélbetegségek egyes tüneteit utánozhatják: az összefolyó fekélyek, pseudopolypok 

megkülönböztethetetlenek a colitis ulcerosatól; néha Crohn-betegségre jellemző 

transmuralis gyulladás alakul ki. A CMV is lehet oka toxicus megacolonnak. A 

vastagbél motilitászavara, az akut vastagbél pseudoobstructio (Ogilvie szindróma) is a 

vírusfertőzés következménye lehet. [8, 9, 59, 73, 76, 85, 86, 87, 88] 

 

2.8.5.3  A gasztrointesztinális CMV fertőzés/betegség diagnosztikája 

 
  
 A szervtranszplantált betegeknél igen gyakoriak a gasztrointesztinális panaszok, 

tünetek, kórképek, melyek számos ok miatt keletkezhetnek. Az okokat csoportosítva 

azok összefügghetnek (1) az alapbetegséggel, (2) a szervtranszplantációs műtéttel, (3) 

az immunszupresszióval, (4) fertőzésekkel. A diagnosztika célja a panaszokat okozó 

elváltozás és annak eredetének igazolása. [23, 33, 76] 

 Az emésztőszervi CMV betegség diagnózisának kulcsa a szervspecifikus 

tünetek, patológiai elváltozások mellett a vírus kimutatása az érintett terület szöveteiből, 

a körülírt laesio (például fekély) területéről; illetve annak bizonyítása, hogy az adott 

elváltozások valóban a vírusfertőzés következményei-e.  

 A CMV okozta morfológiai elváltozások diagnosztikájára az emésztő traktus 

vizsgálatára alkalmazott endoszkópos, képalkotó módszerek alkalmasak, azonban azt, 

hogy e morfológiai elváltozásokat valóban a vírus okozza-e, kizárólag az elváltozásból, 

az érintett területből vett biopsziás anyag, esetleg műtéti specimen speciális 

vizsgálataival lehet igazolni.   
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 A szöveti-invazív CMV fertőzéseknél (pl. CMV pneumonia, CMV retinitis) a 

szervspecifikus elváltozások, tünetek mellett általában a perifériás vérből történt 

szerológiai vizsgálat (antigenaemia) elegendő az infekció bizonyítására. [89, 90] A 

gasztrointesztinális CMV fertőzések egy részénél azonban a perifériás vérből történő 

vizsgálat negatív lehet, míg az emésztőrendszer nyálkahártyájából, elváltozásaiból 

származó biopsziás anyagban a vírus kimutatásával az aktív infekció illetve betegség 

igazolható.  [76, 91, 92, 93] 

 

2.8.5.3.1  Képalkotó diagnosztika 

 
 A kontrasztanyagos radiológiai módszerek, a hagyományos vagy speciális CT 

(CT enterográfia, CT colonográfia) MRI vizsgálatok, esetleg a szonográfia alkalmasak 

lehetnek a morfológiai eltérések igazolására, azonban nem specifikusak, a kiváltó ok, a 

CMV bizonyítására alkalmatlanok. [59] 

2.8.5.3.2  Endoszkópos vizsgálatok 

 
 A képalkotó diagnosztikához hasonlóan az endoszkópos vizsgálatok is a 

morfológiai eltéréseket igazolják. Az immunszuprimált betegekkel gyakran találkozó 

gasztroenterológusok számára már bizonyos megbetegedések típusos endoszkópos képe 

az esetek egy részében további vizsgálatok nélkül is diagnosztikus értékű (például 

candida oesophagitis), és a kezelés csupán az endoszkópos lelet alapján megkezdhető. 

Az eltérések másik csoportjánál a jellegzetes tükrözési kép – a beteg teljes klinikumát is 

értékelve – CMV fertőzés kiváltotta betegség alapos gyanúját keltheti. Ilyen például a 

CMV okozta nyelőcső- és többszörös gyomorfekélyek endoszkópos képe, vagy a CMV 

gastritis jellegzetes vörhenyes-foltos nyálkahártyaképe. Ezen eltérések azonban 

önmagukban még nem indikálják specifikus (például antivirális) kezelés bevezetését. 

Az alábbi ábrákon a CMV oesophagitis (4. ábra), a CMV okozta többszörös 

gyomorfekély (5. ábra) és  a CMV gastritis (6. ábra) jellemző endoszkópos képét 

láthatjuk  
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4. ábra CMV oesophagitis endoszkópos képe 

 

 

5. ábra Többszörös CMV gyomorfekély endoszkópos képe 

 

 

6. ábra CMV gastritis endoszkópos képe 
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 Az endoszkópos vizsgálat legfontosabb szerepe abban áll, hogy mintavételi 

lehetőséget biztosít szövettani, speciális szövettani és mikrobiológiai vizsgálatokra. 

Fontos szabály, hogy nemcsak az elváltozásokból, hanem az épnek látszó területekről is 

érdemes biopsziás anyagot venni, mert a negatív makroszkópos morfológia mellett 

speciális szövettani vizsgálatokkal nagyon sok eltérés igazolható, melyek alapján - a 

klinikai képet is értékelve - az oki kezelés megkezdhető. A szervtranszplantáltakkal 

foglalkozó gasztroenterológusok egyértelmű javaslata, hogy immunszuprimált 

betegeken panaszok miatt végzett endoszkópiák során mindig történjék biopszia, a 

szövettani vizsgálat terjedjen ki speciális kérdésekre, például a CMV igazolására. [59, 

77, 80, 94, 95, 96, 97, 98] 

2.8.5.3.3 Gasztrointesztinális excretumok vizsgálata 

 

 A vírusfertőzés bizonyításának a mintavétel szempontjából nem invazív, 

kézenfekvő módszere lehet a vírus kimutatása a gasztrointesztinális traktusból származó 

váladékokból (nyál, gyomornedv, széklet, epe, stb.) Az irodalmi adatok szerint az 

excretumokból nyert mintákból nem lehet megbízhatóan következtetni a CMV  

fertőzés/betegség fennállására. A közlemények [59] eredményei alapján a bizonyított 

CMV oesophagitises betegek oropharyngealis váladékának csupán harmadában, a CMV  

colitises betegek széklet vizsgálatainak csak 30 %-ában volt kimutatható a vírus. 

Természetesen az eredmény jelentősen függ a metodikától, elképzelhető, hogy precízen 

kidolgozott korszerű immunológiai vagy molekuláris biológiai (PCR) eljárásokkal 

szenzitívebb és specifikusabb eredményekhez juthatunk. 

  

2.8.5.4  Diagnosztikus tesztek a CMV fertőzés igazolására 

 
 Az immunszuprimált szervtranszplantált betegek számára kiemelt fontosságú, 

hogy a betegségek fertőzéses eredetét egyértelműen tisztázzuk, hiszen ez a feltétele az 

oki kezelésnek. A CMV diagnosztikája a vírus által okozott sejtelváltozások keresésén, 

a vírus ellen termelt ellenanyagok szerológiai módszerrel történő igazolásán, a vírus 

tenyésztésén, vagy valamely specifikus vírus partikulum (DNS, mRNS, fehérje) 
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kimutatásán alapul. A gyomor-bélrendszer fertőzéseinek vizsgálatakor elsősorban az 

endoszkópos biopsziás anyagok speciális vizsgálata, esetleg váladékok elemzése jön 

szóba. A leggyakrabban alkalmazott módszereket foglaltuk össze a 6. Táblázatban. [60, 

99]  

6. Táblázat Diagnosztikus módszerek a cytomegalovírus fertőzés kimutatására [60] 

 
Módszer Minta Megjegyzés 

Szerológia Vér Nem alkalmas CMV fertőzés vagy betegség 
diagnosztizálására (késői seroconversio) 
Alkalmas: Transzplantáció előtti szűrésre  

Hagyományos vírus 
tenyésztés 

Vér, 
Szövetek, 
Vizelet,  
BAL, 
liquor 

Eredmény 1-3 hét alatt,  
A cytotoxicitás gyakran megakadályozza a vírus 
izolálását, 
Segítheti az antivirális gyógyszer kiválasztását 
(rezisztencia) 

Shell vial assay Vér, 
Szövetek, 
Vizelet,  
BAL, 
liquor 

Gyors (1-2 napos) mikrobiológiai vizsgálat, 
A pozitív teszt aktív fertőzésre utal 

Antigenaemia teszt Vér Gyors (aznap) eredmény, 
Nem igényel bonyolult laboratóriumi hátteret, 
Kvantitatív eredményt ad, 
Kevésbé szenzitív, mint a shell vial assay és a PCR 
módszerek 

Szövettani vizsgálat Szövetek A cytomegaliás sejteket és a vírus zárványokat 
keressük, 
Jellemző velejárója a CMV betegségnek, 
Immunjelöléssel fokozható a szenzitivitású 
A mintavétel invazív módszerrel történik  

In situ DNS 
hibridizáció 

Szövetek, 
testnedvek 

Igazolja a szövetek CMV-vel történő fertőzöttségét 

PCR Vér, 
Szövetek, 
Vizelet,  
BAL, 
liquor 

Kimutatja a vírus DNS-t (mRNS-t), 
Extrém szenzitív, ezért a szisztémás fertőzésre nem 
specifikus, 
Mérhető a vírus titer 

Hybrid capture assay 
(HCA) 

Vér, 
Szövetek 

Gyors, a vírus DNS kimutatására alkalmas, 
Kevésbé szenzitív, mint a PCR 

Branched DNS 
(bDNS) assay 

Vér, 
Liquor 

Kevésbé szenzitív, mint a PCR, gyorsan 
reprodukálható 

Nucleic Acid 
Sequence Based 
Amplification 
(NASBA) 

Vér, 
Szövetek 

Kimutatja a vírus RNS-t, 
Nagyon szenzitív, kvantitatív, kutatási célokra is 
alkalmas 
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2.8.5.5  A biopsziás minták vizsgálata 

 
 A cytomegalovírus fertőzés típusos cytopathológiai elváltozásokkal jár: A nagy, 

25-35 μm átmérőjű sejtek sejtmagjában basophil intranuclearis zárványok alakulnak ki, 

melyeket egy világos udvar vesz körül („bagolyszem” zárvány) (7. ábra). Ezen 

intranuclearis zárványok mellett gyakran észlelünk csoportokban előforduló 

intracytoplasmatikus zárványokat is.  

 

 

7. ábra  Intranuclearis (bagolyszem) zárványok CMV gastritis szövettani képén 

 
A CMV fertőzés szövettani diagnosztikájának „gold standard”-ja volt a 

haematoxylin-eosinnal (HE) festett biopsziás minták fénymikroszkópos vizsgálata során 

cytomegaliás sejtek keresése. [100] Ahhoz, hogy a szövettani lelet alapján 

diagnosztizáljuk a CMV fertőzést, három histopathologiai kritériumnak kell egyidejűleg 

teljesülnie [80]: 

1. A normál sejtátmérőnél legalább háromszor nagyobb átmérőjű sejtek; 

2. Homogén, eosinophil intranuclearis zárványtestek; 

3. Granulált intracytoplasmatikus zárványok. 

 
A módszer gyakorlott vizsgálót és akkurátus vizsgálatot igényel, azonban sem 

specificitása, sem szenzitivitása nem megfelelő, [100, 101]. A CMV-vel fertőzött 

szövetekből gyakran nem sikerül a cytomegaliás sejtek kimutatása, illetve mag- és 

cytoplasmatikus zárványokat tartalmazó sejtek más okok miatt is képződhetnek. [59, 60, 

81] A szakirodalom véleménye szerint a fénymikroszkópos módszer CMV specifikus 
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immunhisztokémiai eljárásokkal kiegészítve növeli a vírus kimutatás specificitását és 

szenzivitását;  ám egyes dolgozatok szerint a diagnosztikus előny nem jelentős. [100, 

102]   

A biopsziás anyagokból számos immunológiai, molekuláris biológiai teszt 

elvégezhető, melyek a diagnosztika pontosságát javíthatják. Az egyes módszerek 

részletesebb elemzése meghaladja e munka kereteit. (6. Táblázat) [60, 100, 103, 104] 

 

2.8.6 A gasztrointesztinális CMV betegség kezelése 

 
 A gasztrointesztinális CMV betegség kezelése kettős: 1. Antivirális kezelés a 

kiváltó ok, a vírusfertőzés megszüntetésére; 2. A kialakult elváltozásoknak megfelelő 

„tüneti” gasztroenterológiai kezelés. [77] 

Hogy is értelmezendő ez a gyakorlatban? Tekintsük példának a CMV okozta 

gyomorfekélyt. Az ulcus igazolásakor megkezdjük a fekélybetegség kezelésekor 

szokványos protonpumpa gátló (és esetleg bevonószer, stb.) adását, majd mikor a 

szövettani vizsgálat bizonyítja a vírusfertőzést, a gyógyszerelést kiegészítjük antivirális 

terápiával. [52] 

 

2.8.6.1 Antivirális kezelés  

2.8.6.1.1  Ganciclovir (Cymevene©, Roche) 

 Ma a ganciclovir számít a CMV betegség alapgyógyszerének. Átlagos adagja 

normál vesefunkció mellett 5 mg/kg 12 óránként intravénás infusioban, vagy 

pumpában. A kezelés minimális időtartama 14 nap, egyes szerzők gasztrointesztinális 

CMV betegség esetén hosszabb, 21 napos adagolást javasolnak. Rossz felszívódása 

miatt szájon át igen nagy dózisok bevitelére van szükség, komoly mellékhatásokkal. A 

valganciclovir megjelenése az oralis formát kiszorította. [52, 57, 58, 59, 60, 94, 97, 105, 

106, 107, 108, 109] 
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2.8.6.1.2        Valganciclovir (Valcyte©, Roche)  

 A valganciclovir a ganciclovir valin észtere, mely szájon át is jól felszívódik. 

Elsősorban a CMV profilaxisára használják napi 2x450 mg dózisban. Alkalmazható a 

megkezdett 14-21 napos intravénás ganciclovir kezelés után úgynevezett szekvenciális 

oralis terápiára további 1-3 hónapig. A p. os valganciclovir önállóan csak enyhébb 

lefolyású CMV betegség kezelésére javasolt. [52, 60,105, 110] 

  

2.8.6.1.3  Foscarnet (Foscavir© AstraZeneca) 

 A foscarnet régóta ismert antivirális gyógyszer, toxicitása miatt mégis aránylag 

keveset használják szervtranszplantáltak vírusfertőzéseinek kezelésére. A szakirodalom 

véleménye szerint elsősorban a ganciclovir rezisztens CMV-törzsek okozta betegség 

kezelésére alkalmazható intravénásan, napi 3x60 mg/kg-os dózisban. Biztató 

próbálkozások vannak a ganciclovir és a foscarnet kombinált alkalmazásával igen 

súlyos CMV fertőzések esetén. [59, 60, 108, 111, 112, 113, 114, 115 ] 

2.8.6.1.4  Cidofovir 

 A cidofovir viszonylag új antivirális gyógyszer, mely a ganciclovirrel 

ellentétben nemcsak a CMV és néhány más herpesvírussal szemben hatékony, hanem 

több más vírustörzs, így az adenovírus, az Epstein-Barr vírus, a hepatitis-B vírus, a 

polyomavírus, illetve human papilloma vírus által okozott kórképek kezelésére is 

alkalmas. Legtöbb tapasztalat az AIDS-betegek vírusfertőzéses szövődményeinek 

kezelésével van, a foscarnethez hasonló súlyos mellékhatásai, nephrotoxicitása miatt 

szervtranszplantáltakon csak nagyon kevesen alkalmazták. [60] 

2.8.6.1.5  Acyclovir 

 A jól ismert, és a herpes simplex vírus (HSV) kezelésében bevált acyclovir a 

CMV-betegség kezelésére nem alkalmas. A CMV profilaxisára több 
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szervtranszplantációs munkacsoport alkalmazta. Úgy tűnik, hogy ezt a szerepet is 

„átvette” a valganciclovir. [60] 

2.8.6.1.6  Új antivirális szerek 

 A klinikai tapasztalatok és a vizsgálatok egyre gyakrabban jelzik a CMV 

rezisztencia kialakulását az alkalmazott antivirális szerekkel szemben. A vírus UL 97-es 

és UL 54-es gén mutációja felelős a ganciclovir, az UL 54-es géné a foscarnet 

rezisztenciáért. Keresztrezisztenciát is kimutattak: a ganciclovir rezisztencia gyakran 

társul foscarnet és/vagy cidofovir rezisztenciával. 

 A megfelelő antivirális hatás, a meglevő gyógyszerekkel szemben egyre 

gyakrabban jelentkező rezisztencia, e gyógyszerek toxicitása és mellékhatásai miatt 

szükség van új antivirális gyógyszerek bevezetésére. A benzimidazol (Maribavir© 

ViroPharma), az adefovir, a lobucavir tűnnek a legígéretesebb új vegyületeknek. A 

vírus DNS gátlás mellett új lehetőségnek látszik a vírus mRNS gátlásával a replikációt 

akadályozó fomivirsen. [60] 

2.8.6.2  Immunglobulin kezelés 

 A CMV elleni hyperimmun globulin kezelés hatékonyságáról jelentősen eltér a 

szakirodalom véleménye; egyesek szerint hatástalan, mások jó eredményeket találtak 

súlyos CMV betegség esetén a passzív immunterápia kapcsán. Szintén vitatott az anti-

CMV immunglobulin eredményessége antivirális szerekkel történő kombinációban. [60, 

97, 109] Az immunglobulinok széles körű alkalmazásának a készítmények igen magas 

ára is határt szab. 

2.8.7 A CMV betegség/fertőzés megelőzése 

 
 A CMV-betegség jelentősen veszélyeztetheti a transzplantált betegek életét, 

rontja a graft túlélést, ezért nagyon lényeges szerepet kap a megelőzés.  

 Számos, különböző súlyú tényező befolyásolja a betegség kialakulásának 

kockázatát, melyek alapján a betegeket magas, közepes, alacsony rizikójú csoportokba 

sorolhatjuk. [64] Az egyes csoportokat a 2.8.4 fejezetben (34. oldal) definiáltuk. 
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 A fertőzés, illetve reinfekció megelőzésének legfontosabb lehetőségei a 

következők: [52] 

1. A CMV szeronegatív recipiensek kizárólag CMV szeronegatív donorok 

szerveit kapják; 

2. A szervtranszplantáltak CMV szeronegatív donorokból származó, vagy 

szűrt, leukocytamentes vért, vérkészítményt kapjanak; 

3. Aktív immunizáció a szervátültetés előtt vaccinával; 

4. Profilaktikus passzív immunizáció immunglobulinokkal; 

5. Profilaktikus antivirális kezelés; 

6. Preemptív kezelés; 

7. Adoptív immunoterápia. 

 

2.8.7.1 A fertőzés/újrafertőzés megelőzése 

 Ismereteink és tapasztalataink szerint az elsődleges fertőzés lényegesen 

veszélyesebb, mint a reaktiváció vagy a szuperinfekció, ezért törekedni kell arra, hogy 

CMV szeronegatív recipiensek CMV szeronegatív donorokból származó szerveket 

kaphassanak.  

A vírusátvitelben a vér- és vérkészítmények is komoly szerepet játszhatnak. A 

szervátültetettek vagy CMV negatív donorokból származó vért kaphatnak, vagy olyan 

vérkészítményeket, melyekből mosással, szűréssel eltávolították a leukocytákat. [60, 

116] 

 

2.8.7.2  Aktív immunizálás  

 Kézenfekvő lehetőség lehetne a CMV szeronegatív recipiens jelöltek 

transzplantáció előtti vaccinálása, melyhez nagy reményeket fűztek. Úgy tűnik, hogy a 

Towne-Toledo élő vírussal történő vaccinálás csökkenti a CMV betegség súlyosságát, 

de megakadályozni nem tudja. [60, 64] 
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2.8.7.3  Immunoglobulin profilaxis 

 Több tanulmány igazolta, hogy CMV hyperimmun globulinnal végzett profilaxis 

önmagában, vagy antivirális szerekkel együtt képes megakadályozni a primer fertőzés 

kialakulását is, de mindenképpen csökkenti az esetlegesen kialakuló CMV betegség 

súlyosságát. Meg kell említenünk, hogy a profilaxisnak e módja a legköltségesebb. [60, 

64, 117, 118] 

 

2.8.7.4  Antivirális profilaxis  

 A magas rizikójú recipienseknél feltétlen szükség van antivirális profilaxisra: A 

D+/R- konstelláció esetén a primer fertőzés megelőzése, a R+ csoportokban a 

reaktiváció, vagy szuperinfekció megakadályozása céljából. A valganciclovir 

bevezetése óta a legtöbb centrum e gyógyszerrel végez általában 90-100 napig tartó 

profilaktikus antiviralis terápiát. [60, 64, 119, 120] 

2.8.7.5  Preemptív kezelés 

 A profilaktikus antivirális kezelés célja az infekció, szuperinfekció, illetve 

reaktiváció megelőzése. A preemptív kezelésé pedig az, hogy a látens fertőzés ne 

aktiválódjon, ne alakuljon ki CMV betegség. A korszerű és gyors specifikus 

diagnosztikus tesztek lehetőséget adnak arra, hogy kimutassuk a replikálódó vírust a 

szervezetben még azelőtt, hogy betegséget okozhatna. Amennyiben a vírus 

aktiválódását, szaporodását igazoljuk, azonnal meg kell kezdeni a kezelést. Az 

alkalmazott gyógyszer i.v. ganciclovir, és/vagy oralis valganciclovir. E módszer a 

közepes és alacsony rizikócsoportokban alkalmazható. A vírus diagnosztikát hetente 

végzik a szervátültetés utáni első 3-6 hónap alatt, mert ez az időszak a betegség 

kialakulása szempontjából a legveszélyesebb.. [60, 64, 121, 122] 

2.8.7.6  Adoptív immunoterápia 

 A CMV elleni immunterápiának új, ígéretes lehetősége a CMV-specifikus 

cytotoxikus T-lymphocyták átvitele a szervtranszplantált szervezetbe. E módszert 

egyelőre még csak csontvelő transzplantáltakon próbálták ki. [60] 

 49



3 CÉLKITŰZÉSEK 

Vizsgálataim tárgyául a szervtranszplantált betegeken végzett felső 

panendoszkópiák tapasztalatainak értékelését tűztem ki. Metodikai okokból külön 

alfejezetekben tárgyalom a transzplantált beteganyagon végzett vizsgálatok általános 

tapasztalatait, a cytomegalovírus fertőzés diagnosztikájával kapcsolatos adatainkat, 

valamint az urgens endoszkópiák értékelését. 

3.1 A Transzplantációs és Sebészeti Klinika Endoszkópos 

Laboratóriumában szervátültetett betegeken végzett felső 

panendoszkópiák vizsgálati protokolljának kialakítása, az 

endoszkópiák adatainak elemzése  

Az Endoszkópos Laboratórium munkájának elindulásakor át kellett gondolnunk, 

milyen különleges diagnosztikus feladatok vannak a transzplantáltak vizsgálatai során, 

és ennek megfelelően alakítottuk ki a vizsgálati protokollt. 

A szervtranszplantált betegeken végzett nagyszámú endoszkópia lehetőséget 

adott arra, hogy az adatokat rendszerezve következtetéseket vonjunk le a 

szervátültetettek felső tápcsatornai szövődményeiről. Célunk az volt, hogy  

1. kidolgozzuk a szervátültetett betegek vizsgálati protokollját a tápcsatorna 

felső szakaszára jellemző panaszok miatt végzendő felső panendoszkópiákra; 

2. elemezzük, hogy a szervtranszplantált betegeknél milyen tünetek/panaszok 

alapján került sor vizsgálatra, milyen endoszkópos és szövettani eltéréseket 

találtunk;  

3. összehasonlítsuk a vese- és májtranszplantált betegeken végzett felső 

panendoszkópiák adatait. 
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3.2 A tápcsatorna felső szakasza cytomegalovírus fertőzésének 

diagnosztikája, az endoszkópos vizsgálattal igazolt CMV 

fertőzések értékelése  

  A szervátültetett betegeknél, amennyiben emésztőszervi panaszok, tünetek 

jelentkeznek, gondolni kell gasztrointesztinális CMV betegségre. A szakirodalom 

ajánlása szerint a felső panendoszkópia során vett biopsziás anyagok feldolgozásának ki 

kell terjedni a CMV fertőzés kimutatására is. Célkitűzésünk volt, hogy:  

1. Összehasonlítsuk a fénymikroszkópos vizsgálattal, illetve CMV-DNS 

kimutatásával igazolt CMV fertőzések számát; 

2. Értékeljük, milyen tényezők befolyásolják a CMV fertőzés kialakulását; 

3. Elemezzük, milyen jellegzetes tüneti, endoszkópos morfológiai és 

szövettani eltéréseket találtunk a CMV fertőzöttek között; 

4. Meghatározzuk a bizonyított tápcsatornai CMV fertőzések klinikai 

jelentőségét. 

3.3 A szervátültetett betegeken vérzés miatt végzett urgens felső 

panendoszkópiák értékelése 

 A felső gasztrointesztinális vérzések diagnózisa és endoszkópos kezelése a 

tükrözéses vizsgálatokat végző gasztroenterológusok legizgalmasabb feladata. Az 

urgens endoszkópia jelentőségét hadd bizonyítsa néhány adat: Az Egyesült Államokban 

évente 250-300 ezer beteget vesznek fel peptikus fekélyből származó heveny vérzés 

miatt. Az ellátás költségei 2,5 billió $-t tesznek ki, és bármilyen korszerű is az ellátás, a 

halálozás 5-14 %-os maradt a magas rizikójú csoportokban. [123] A vérzés forrásának, 

aktivitásának tisztázása a hatékony kezelés alapfeltétele. A sürgős endoszkópia során 

feltétlen ki kell használni az endoszkópos vérzéscsillapítás lehetőségeit is.  

 A szervtranszplantált betegeken (alapbetegségeik miatt, az immunszupresszív 

szerek mellékhatásaként, stb.) nagy számban fordulnak elő gasztrointesztinális 

vérzések, melyek diagnosztikája, endoszkópos vérzéscsillapítása komoly szakértelmet 

igényel.  

 Vizsgálataink célja volt, hogy retrospektív elemzéssel áttekintsük: 
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1. a szervtranszplantált betegeken végzett urgens felső panendoszkópiák 

során észlelt vérzésforrásokat; 

2. a nyert adatokat összehasonlítsuk a nem transzplantált betegeken 

végzett urgens felső panendoszkópiák adataival; 

3. értékeljük az endoszkópos vérzéscsillapítás tapasztalatait; 

4. tanulmányozzuk az újravérzésre vezető okokat, és a kezelési taktikát; 

5. összehasonlítsuk a vese- és májtranszplantáltak adatait. 
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4 MÓDSZEREK 

 A első budapesti szervezett (vese) transzplantációs program a Semmelweis 

Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú Sebészeti Klinikáján indult meg 

1973-ban, majd a Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1994-es megnyitása után máj- 

és hasnyálmirigy-vese átültetési programmal bővült. A budapesti régióban 2007. 

december 31-ig 3001 vese-, 351 máj-, 15 pancreas-vese transzplantáció történt. 

Klinikánk ambulanciáin végezzük a szervátültetettek folyamatos ellenőrzését 

mindaddig, amíg a graftjuk működik. 2007. december 31-én ambulanciáinkon 1417 

vese-, 241 máj-, 11 pancreas-vese átültetett beteget követtünk. 

 A szervtranszplantált betegek gondozása komplex és igen igényes feladat. Az 

ellenőrzés értelemszerűen nem terjedhet ki csupán a beültetett szerv működésére, az 

immunszupresszióra. Az „egész” beteggel kell foglalkozni, részben azért, mert a 

szervátültetés és az immunszupresszió számos speciális szövődmény veszélyével jár, 

ezek felismerése, ellátása különleges tapasztalatot, gyakorlatot, diagnosztikus és 

terápiás hátteret kíván. Másrészt - tapasztalataink szerint – a területen „félnek” a 

szervtranszplantáltaktól, sok esetben a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb kórképek 

ellátását sem vállalják, hanem klinikánkra irányítják őket. Nemritkán maguk a 

szervátültetett betegek ragaszkodnak ahhoz, hogy akár a szervátültetéshez nem köthető 

panaszuk, betegségük ellátásához a gondozó ambulancia nyújtson segítséget. Így 

emésztőszervi panaszok, tünetek esetén a betegek vizsgálatát klinikánk endoszkópos-

gasztroenterológiai ambulanciája végzi. 

 A klinika 1994. január 1-én kezdte meg működését, ekkortól volt lehetőségünk 

endoszkópos vizsgálatok végzésére. 2007. december 31-ig összesen 3362 felső 

panendoszkópos vizsgálat történt, ebből 796 szervtranszplantált betegeken. Az 

endoszkópiákat végző orvosok korábban nem találkoztak szervátültetettekkel, így 

„menet közben” kellett utánanézni az e betegcsoportot érintő gasztroenterológiai 

szövődményeknek, kialakítani a vizsgálati protokollokat, megteremteni speciális 

vizsgálatok együttműködő hátterét. 

 Legjobb példa erre a CMV diagnosztikájának kialakítása. 1994-1998 között 

számos betegnél alapos gyanúnk volt arra, hogy a panaszok, és az endoszkópos kép 

alapján a tápcsatorna felső szakaszán CMV betegség zajlik, azonban az elváltozásokból 

 53



vett biopsziás minták hagyományos szövettani vizsgálatával a vírusfertőzés jeleit csak 

elvétve sikerült igazolni. Patológus kollégáinkkal konzultálva, néhány próbaként 

elvégzett CMV immunhisztokémiai vizsgálat elvégzése után, végül a klinikai 

diagnosztika számára folyamatosan hozzáférhető CMV-DNS kimutatása mellett 

döntöttünk a később ismertetett PCR módszerrel. 

 A vizsgálati adatokat regisztrálva adatbázist hoztunk létre. A felső 

panendoszkópián átesett szervátültetett betegekről világszerte mi rendelkezünk a 

legnagyobb adatbázissal. 

 Az 8. ábra mutatja be, hogy évente hány felső panendoszkópiát végeztünk 

szervtranszplantált betegen; megjelöltük a betegek számát is. 
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8. ábra Szervátültetett betegeken végzett felső panendoszkópiás vizsgálatok 
és a vizsgált betegek száma 

 

 Az 1994-97 között eltelt 4 év alatt megfelelő tapasztalatot szereztünk a 

szervtranszplantált betegek vizsgálatában, fokozatosan kialakítottuk a máig is 

használatos vizsgálati és mintavételi protokollt. 1998-tól kezdve lényegében az összes, a 

klinika ambulanciáinak gondozása alatt álló vese-, máj-, hasnyálmirigy-

vesetranszplantált beteg felső panendoszkópos vizsgálatát laboratóriumunk végezte el. 

Saját gondozott betegeink mellett konzílumok kapcsán 1 szív- és 3 tüdőtranszplantált 

beteget vizsgáltunk. 

 A fentiek miatt az 1998-2007-közötti vizsgálatok adatai homogének, ezért a 

részletes feldolgozást ezen intervallum vizsgálati adataiból végeztük el. 
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 Az urgens vizsgálatok vonatkozásában – itt szövettani mintavétel és feldolgozás 

általában nem történt – az 1994-2007 évek adatait értékeltük, e vizsgálatok összegzését 

külön fejezetekben tárgyaljuk. (4.3, 5.3, 6.3 fejezetek) 

 Az endoszkópos vizsgálatokat klinikánk két sebész-gasztroenterológiai 

képzettséggel és nagy gyakorlattal rendelkező munkatársa végezte. A felső 

panendoszkópiás vizsgálatokhoz rutinszerűen nem adtunk premedicatiot. 2 vizsgálat 

történt – a betegek kérésére - narcosisban, 17 urgens vizsgálat pedig az intenzív 

osztályon intubált lélegeztetett betegen. Minden betegnél történt garatérzéstelenítés 10 

%-os Lidocain spray-vel. 

 A vizsgálatokhoz és a mintavételekhez a betegtájékoztatás után a betegek írásos 

beleegyezését kértük. Az intenzív osztályon kezelt, altatott-lélegeztetett betegek vitális 

indicatioval végzett sürgős vizsgálataihoz természetesen nem tudtunk külön 

beleegyezést kapni. 18 év alatti beteg esetén a szülő (gondviselő) beleegyező 

nyilatkozatára volt szükségünk. 

 Az endoszkópos morfológiai eltéréseket azonos elvek alapján értékeltük. 

(GERD: Los Angeles beosztás [124], nyelőcső varixok: Paquet stadiumok [125], 

gastritisek: Sydney system és módosítása) [126, 127] 

 Protokollunk alapján a tükrözéseknél mindig történt biopsziás mintavétel:  

 (1) a gyomor-nyelőcső körülírt elváltozásából (ha volt ilyen) – minimum 3 

minta;  

 (2) a gyomor antrumából - minimum 3 minta, 2 minta 2-3 cm-re a pylorustól, (1-

1 minta a kis- és a nagygörbület területéről), 1 minta az angulusból; 

 (3) a gyomor corpusából – minimum 2 minta; a kis- és nagygörbület területéről; 

 (4) a duodenum bulbusából – minimum 2 minta. 

A (2), (3), (4)-es mintákat rutin biopsziának nevezhetjük, ezek típusos helyét mutatja be 

az 9. ábra. 
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9. ábra A "rutin" biopszia típusos helyei 

  

Nem történt szövetminta vétel, ha 

 (1) urgens vizsgálatot végeztünk vérzés, vagy vérzés gyanúja miatt; 

 (2) anticoaguláns kezelés hatása alatt álló betegből; 

 (3) véralvadási zavarban szenvedő betegből; 

 (4) ha a beteg a szövetminta vételbe nem egyezett bele. 

 A biopsziás anyagok szövettani vizsgálatát a Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. 

Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben végezték el. Minden minta általános 

fénymikroszkópos szövettani vizsgálatát hematoxylin-eosin festéssel végezték el. A 

gyomorból vett mintákban módosított Giemsa festés történt Helicobacter pylori 

kimutatására. A duodenitisek/gastritisek értékelése a Sydney system alapján történt. 

[128, 129, 130] Az összes biopsziás anyagból kvalitatív PCR vizsgálatot is végeztünk 

CMV-DNS kimutatására. (4.2 fejezet) 
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 Nem törekedtünk diagnosztikára néhány esetben, amikor terápiás intervenció 

volt az endoszkópia célja (pl. PEG beültetés, stent eltávolítás, stb.) (15. Táblázat, 68. 

oldal )  

  

4.1 Betegek és módszerek a szervátültetetteken végzett felső 

panendoszkópiák vizsgálatainál 

 Az 1998. január 1. – és 2007. december 31-e között 656 felső panendoszkópos 

vizsgálatot végeztünk szervtranszplantált betegeken. A vizsgált betegek száma 431 volt. 

A feldolgozás szempontjából mérlegelni kellett, hogy az egy betegen ismételten végzett 

vizsgálatokat miként értékeljük, hogy a leghitelesebb képet kaphassuk, és az egy 

betegen végzett ismételt vizsgálatok miatti torzításokat elkerülhessük.  

 Egy esetnek tekintettem (1) a 90 napon belül megismételt endoszkópiákat. Ebbe 

a csoportba tartoznak a megismételt urgens vizsgálatok; az olyan endoszkópiák, ahol a 

diagnózishoz, vagy annak pontosításához több vizsgálatra volt szükség (például a 

biopszia ismétlését javasolták); valamint olyan betegségek, amelyeket gyógyulásig 

szükséges ellenőrizni (pl. gyomorfekély). (2) Ugyancsak egy esethez tartozónak vettem 

azokat a betegeket, akiknél a 90 napon túli ismételt vizsgálat ugyanazon betegség (pl. 

reflux betegség, intestinalis metaplasia, polypusok, stb.) gondozásának, kezelésének 

része volt. 

  Értelemszerűen új esetnek tekintettem, ha a feldolgozási időszakban a beteget 

más-más panaszok, tünetek miatt későbbi időpontban ismételten vizsgáltuk. E bonyolult 

kritériumrendszert ábrázolja a 10. ábra. Az ábrában levő kis táblázatban feltüntettem a 

megismételt vizsgálatban részesült betegek számát. 90 napon belül 18 betegen még 

egyszer végeztünk endoszkópiát, 11 betegen még kétszer, 3 betegen háromszor, 2 

betegen négyszer, 1 betegünkön ötször. 90 napon túl 69 betegen kellett még egy 

alkalommal tükrözést végeznünk, 21 betegen kétszer, 9 betegen háromszor és három 

betegen 5 alkalommal.  
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Összes 
vizsgálat: 

656

Ismételt vizsgálatok 
egy betegen 

 
No < 90 

nap 
> 90 
nap A vizsgált betegek 

száma: 
1 x 28 69 

 
2 x 11 21 

431 3 x 3 9 
4 x 2 0 
5 x 1 3 
                   beteg 

A vizsgált esetek 
száma: 

569 
Ebből terápiás 7 

sikertelen 1

  

10. ábra A vizsgálatok, esetek, betegek száma 

 
 

 

A 7. Táblázatban a demográfiai adatokat állítottam össze, összehasonlításképpen 

feltüntetve a betegek, a feldolgozási esetek és a vizsgálatok adatait. A betegek 

életkorának meghatározásánál az első vizsgálatnál betöltött kort vettem figyelembe. Az 

adatokból látható, hogy a demográfiai jellemzők (életkor, férfi/nő arány) a vizsgálati 

populáció háromféle jellemző feldolgozásánál érdemben nem különböznek.  
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7. Táblázat Demográfiai adatok 

 
 Vizsgálatok 

száma 

Betegek száma Esetek száma 

No 656 431 569 

Életkor 16-76 16-76 16-76 

Átlag életkor 50,5 49,4 49,8 

Férfi 348 (53,1 %) 235 (54,5 %) 308 (54,1 %) 

Nő 308 (46,9 %) 196 (45,5 %) 261 (45,9 %) 

 
 
 A 8. Táblázatban pedig a szervátültetés típusa látható a fenti három rendező elv 

alapján. Mindkét összeállításból kitűnik, hogy nincs érdemi különbség az egyes 

feldolgozási csoportok adatainak arányai között.  

 

8. Táblázat A szervátültetés típusa 

 
Transzplantált 

szerv 

Vizsgálatok 

száma 

Betegek száma Esetek száma 

Vese 548 (83,5 %) 369 (85,6 %) 483 (84,9 %) 

Máj 96 (14,7 %) 55 (12,8 %) 79 (13,9 %) 

SPK 4 (0,6 %) 3 (0,7 %) 3 (0,5 %) 

Tüdő 7 (1,1 %) 3 (0,7 %) 3 (0,5 %) 

Szív 1 (0,1 %) 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 

Összesen 656 (100 %) 431 (100 %) 569 (100 % 

SPK=szimultán pancreas + vese 
 
 Az 8. Táblázat értékeiből kitűnik, hogy az esetek 85 %-a vese-, 14 %-a 

májtranszplantáltakon történt; elenyésző számban vizsgáltunk hasnyálmirigy-vese 

(SPK) és más intézetben transzplantált tüdő- és szívátültetett betegeket. A további 

feldolgozásokat a fentiekben definiált 569 vizsgálati eset adataival végeztük el. 

 A szervtranszplantált betegeket nem csupán az alapbetegség, az átültetett szerv 

típusa, hanem az alkalmazott fenntartó immunszupressziós gyógyszerelés is jellemzi. A 
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vizsgált betegeken összesen 43 féle fenntartó immunszupressziós kombinációt 

alkalmaztunk, melyek az alábbi hatóanyagokat tartalmazták: 

 Cyclosporin A; (CyA) 

 Tacrolimus; (TAC) 

 Mycophenolate mofetil, mycofenolsav; (MMF, MFA) 

 Prednisolon, methylprednisolon; (PRED, MP) 

 Azathioprin; (AZA) 

 Sirolimus, everolimus (SRL, EVE) 

  

 Azt, hogy egy beteg milyen fenntartó immunszupressziós kezelésben részesül, 

számos tényező határozza meg. Először is a gyógyszer bevezetésének ideje: ennek 

alapján 1984-ig a transzplantáltak az úgynevezett konvencionális immunszupressziót 

(azathioprin + prednisolon vagy methylprednisolon) kaptak. 1984-től, a cyclosporin A 

megjelenése után a cyclosporin + prednisolon vagy methylprednisolon lett az 

alapkombináció. 1997-től e kettős kombináció kiegészült a mycophenolate mofetillel. 

1999-től a cyclosporin mellett tacrolimust is alkalmazhattunk bázis 

immunszupressziónak. 2003-tól jelentek meg az mTOR gátlók (sirolimus, everolimus).  

 A korszerű immunszupressziós irányelvek az individualizált immunszupressziót 

részesítik előnyben: ez azt jelenti, hogy elhagyják, vagy minimálisra csökkentik a 

szteroidokat, figyelembe veszik az egyéni metabolikus sajátosságokat, toleranciát, 

toxicitást és mellékhatásprofilt.  

 Klinikánkon nagyon sokféle immunszupressziós kombinációt alkalmazunk. 

Ennek részben időbeli okai vanak: mint fentebb említettem, egy-egy alapkombináció 

egy-egy időszakra volt jellemző. A vizsgálatok harmada több mint 5 évvel az átültetést 

követően történt, a régebben transzplantált betegek az akkori protokolloknak megfelelő 

gyógyszerelést kaptak. Számos betegen került sor konverzióra toxicitás, súlyos 

mellékhatások, vagy más okok miatt.  

 A vizsgált eseteken, az endoszkópia idejében alkalmazott immunszupressziós 

kombinációk gyakoriságát foglalja össze a 11. ábra. A két legtöbbet alkalmazott 

kombináció a CyA + MMF + Pred (151 eset) és a Tac + MMF + Pred (79 eset), 

melyeket a diagram két „kiugrása” jelöl.  
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11. ábra A betegeinken alkalmazott immunszupressziós kombinációk 

CyA= cyclosporin, MMF=mycophenolate mofetil, Pred=prednisolon, Tac=tacrolimus 

 
 
 Az urgens vizsgálatok számát és arányát foglaltam össze a 9. Táblázatban. Az 

urgens vizsgálatok részletes elemzésével külön fejezetekben foglalkozom (4.3 ,5.3, 6.3 

fejezetek ) 

  

9. Táblázat Az urgens vizsgálatok száma 

  

 Vizsgálatok 

száma 

% Betegek 

száma 

% Esetek 

száma 

% 

Összes 656  431  569  

 Urgens 84  12,8 58  13,5 66  11,6 

 

 Jellemző adat az is, hogy a szervátültetés után mikor került sor a vizsgálatra. A 

10. Táblázat adataiból kitűnik, hogy az endoszkópiák nagyobb hányada az átültetés után 

több évvel történt, és hogy nincs érdemi különbség az általunk képzett „vizsgálati 

esetek” és a tényleges vizsgálatok adatai között. 
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10. Táblázat Az endoszkópia időpontja az átültetés után  

 
Nap Vizsgálat (No) % Eset (No) % 

<15 17 2,6 17 3,0 
15-30 30 4,6 28 4,9 
31-90 74 11,3 58 10,2 
91-180 43 6,6 38 6,7 
181-360 54 8,2 44 7,7 
361-720 68 10,4 58 10,2 
721-1800 152 23,2 129 22,7 
>1800 218 33,2 197 34,6 
Összesen 656 100 559 100,0 
 nap nap  
legnagyobb 6192 6192  
legkisebb 0 0  
átlag 1417 1461  
median 1021 1044  

 
 

 Általános elemzésem második részében összevetettem a vese- és májátültetett 

betegeken végzett felső panendoszkópiák adatait. A demográfiai adatok 

összehasonlítása látható a 11. Táblázatban. 

 

11. Táblázat A vizsgált vese- és májtranszplantáltak demográfiai adatai 

 
 Vese % Máj % P 

           
Eset 483   79    
           
Életkor 
(év) 

50,43   47,09    

SD 12,6  9,2  0,65 
legkisebb 16   22    
legnagyobb 76   63    
           
Férfi 268 55,5 38 48,1 0,49 
Nő 214 44,3 41 51,9  
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 A 12. Táblázatban összevetettem, hogy a két betegcsoportban a transzplantáció 

után átlagosan mikor került sor az endoszkópiára. 

    

 

12. Táblázat A vizsgálat ideje a szervátültetés után 

Vese Máj
Átlag (nap) 1611 686
legkisebb 4 0
legnagyobb 6192 4111
median 1320 268

 

  

4.2 Betegek és módszerek a tápcsatorna felső szakaszának 

cytomegalovírus fertőzései diagnosztikájánál 

A cytomegalovírus kimutatása ugyanabból a vizsgálati populációból történt, 

amelyből az általános adatokat nyertük. A részleteket a 4.1 fejezetben tárgyaltuk. 

A CMV kimutatására a biopsziás anyagokból két módszert alkalmaztunk. 

Patológus kollégáinkkal megbeszéltük, hogy szervtranszplantált betegekből származó 

minden endoszkópos biopsziás anyagban fénymikroszkópos vizsgálattal keresik a CMV 

fertőzésre, betegségre típusos, cytomegaliás sejteket. A diagnosztikus kritériumokat a 

2.8.5.5 alfejezetben részletesen ismertettük (44. oldal) 

Ugyenezekből a biopsziás mintákból elvégeztük a lényegesen szenzitívebb, 

kvalitatív PCR vizsgálatot CMV-DNS kimutatására. Az alkalmazott metodika:  

Az endoszkópos szövetmintákat formalinban fixáltuk, majd paraffinba ágyaztuk 

be. A paraffint xilol és etanol segítségével eltávolítottuk, és a mintákat 50 oC-on 12 óra 

hosszat 100 g/ml proteinase K-val emésztettük. Az emésztés leállításához a mintákat 

10 percig 90 oC-ra hevítettük fel. A hígítatlan mintát 10-szeresére hígítottuk fel, majd 

ebből 1 μl-t amplifikáltunk 25 μl végtérfogatú Red Taq mix-ben (Sigma) a gyártó 

előírása szerint. 

 A 179bp (bázispár) PCR terméket 2 %-os agarose gel-en detektáltuk. Klónozott 

CMV szekvenciákat használtunk pozitív kontrollként. (12. ábra) 
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 A GB 1 és GB 2 primerek a HHV 5 glycoprotein B génjét ismerik fel. 

A szekvenciák: 

 

GB 1 50-GAG GAC AAC GAA ATC CTG TTG GGC A-30 

szenz 

GB 2 50-GTC GAC GGT GGA GAT ACT GGT GAG G-30 

antiszenz 

1      2        3       4       5        6      7       8       9       10      11     12     13     14 

 

12. ábra CMV-specifikus DNS részletek kimutatása.  

1. sáv: negatív kontroll, 14. sáv: pozitív kontroll. 2.,3.,4.,6.,8. sávok: pozitív minták; 
5.,7.,9-13. sávok negatív minták. 

 

 CMV fertőzöttnek tartottuk a vizsgálati eset kapcsán a beteget, ha bármelyik 

mintából sikerült kimutatni a CMV DNS-t.   

 Problémát jelentett, hogy 9 esetben a fénymikroszkópos vizsgálat CMV 

fertőzésre jellemző képet talált, ugyanakkor ezekből a mintákból nem sikerült a CMV-

DNS kimutatása PCR vizsgálattal. E betegeket CMV-negatívnak tekintettük, mivel a 

PCR vizsgálat lényegesen specifikusabb, mint a fénymikroszkópos értékelés.  
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4.3 Betegek és módszerek a szervátültetetteken végzett urgens felső 

panendoszkópiák adatainak elemzésénél 

 1994. január 1-e és 2007. december 31-e között a Transzplantációs és Sebészeti 

Klinika Endoszkópos laboratóriumában összesen 3362 felső panendoszkópia történt; 

796 vizsgálat (23,7 %)  szervtranszplantált, 2566 vizsgálat (76,3 %) nem transzplantált 

betegeken.  

 A feldolgozott 14 év alatt összesen 393 urgens endoszkópia történt, ez az összes 

vizsgálat 11,7 %-a. 101 szervtranszplantált betegen összesen 133 urgens felső 

endoszkópos vizsgálatot végeztünk. Az urgens endoszkópia indikációja egy heveny 

nyelőcső obstructio miatti vizsgálat kivételével felső gasztrointesztinális vérzés, vagy 

annak gyanúja volt. A továbbiakban csak a vérzés miatt vizsgált esetek elemzésével 

foglalkozom. 

 A betegek demográfiai adatait a 13. Táblázatban foglaltam össze.  

  13. Táblázat A vérzés miatt urgens endoszkópián átesett betegek demográfiai 
adatai 

 
 Összes % Tx % NemTx % P 
Vizsgálat 393  132 33,6 261 66,4  
Betegszám 317  100 31,5 217 68,5  
          
Átlagéletkor 57,3  49,6  61,00 P<0,0001 
        
Férfi 187 58,9 58 58,0 129 59,5 0,85  
Nő 131 41,1 42 42,0 88 40,5   
TX   
Vese  75 75,0  
Máj  23 23,0  
SPK  2 2,0  

Tx = transzplantált 

  

 A vizsgálatokat két gyakorlott endoszkópos szakember végezte azonos 

diagnosztikus és terápiás elvek szerint. Lokalizált aktív vérzések és olyan 

vérzésforrások esetén, ahol az újravérzés veszélye jelentős (például Forrest II/a, II/b, 

„cherry red spot” a nyelőcső varix felszínén), minden esetben megkíséreltük az 
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endoszkópos vérzéscsillapítást. Az endoszkópos vérzéscsillapítás módszerei közül az 

alábbiakra volt lehetőségünk: 

 

1. Sclerotizálás 

 A nyelőcső visszereket 1-2 %-os polidocanol (Aethoxysclerol) oldattal 

sclerotizáltuk, beszúrási pontonként 1,5-2 ml-t alkalmazva, perivasalis technikával. Az 

alkalmazott gyógyszer összmennyisége egy ülésben a 20 ml-t nem haladta meg. Az 

esetek egy részében, főleg, ha a szúrcsatornákból jelentősebb szivárgó vérzést 

észleltünk, a sclerotizálás után 4-8 óra hosszat kiegészítő ballon tamponádot 

alkalmaztunk Linton, vagy Sengstaken-Blakemore szondával. 

2. Tonogenes infiltrálás 

 A vérző gyomor- és nyombélfekélyeket 1:5 000 hígítású Tonogen oldattal 

közvetlen a fekély széle melletti beszúrási pontonként 2-3 ml oldattal körbeinfiltráltuk, 

majd az esetlegesen megmaradó  csökkent intenzitású, szivárgó vérzés területén a 

fekélyalapot vagy további infiltrációval kezeltük, vagy argon-plazmával  koaguláltuk.  

3. Az argon plazma koagulálás (APC) [131] 

  A kezeléseket ERBE ACC 451-es diatermiás készülékkel összekapcsolt ERBE 

Beamer One készülékkel végeztük. A koaguláló áramot 3-5 másodperces „bolusokban” 

adagoltuk, odafigyelve az argon gáz leszívására, különösen a nyombélben. 

4. Hemoclip 

 Egy esetben volt lehetőségünk fekélyalapból származó artériás vérzés 

csillapítására endoszkópos hemoclippel. 

5. Termokoaguláció 

 Két esetben alkalmaztuk az endoszkópos diatermiás fejjel történő 

termokoagulációt szivárgó vérzés esetén. 

 Sikeresnek tekintettük az endoszkópos vérzéscsillapítást, ha a vérzés 24 órán 

belül nem ismétlődött. 

 Az értékelés során a szervtranszplantált betegen végzett vizsgálatok eredményeit 

összehasonlítottuk a nem transzplantált betegeken végzett urgens felső panendoszkópiák 
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eredményeivel. A nem transzplantált betegek ellátása során ugyanazokat az elveket és 

módszereket alkalmaztuk. 

 Az urgens vizsgálatok feldolgozásának második részében arra kerestük a választ, 

hogy van-e különbség a vese- és májtranszplantált betegeken végzett urgens 

endoszkópiák adataiban. E két betegcsoport demográfiai jellemzőit a 14. Táblázatban 

foglaltam össze.  

14. Táblázat Az urgens endoszkópián átesett vese- és májtranszplantáltak demográfiai 
adatai 

 
  Összes % Vese % Máj % P 

Vizsgálat 130   95 73 35 27  
Betegszám 98   75 77 23 23  
               
Átlagéletkor 49,8   50,8   47,8   0,67 
               
Férfi 58 59 46 61 12 52  
Nő 40 41 29 39 11 48 0,43 

 

4.4 Statisztikai analízis 

 
 
 Adataink értékelésénél leíró statisztikához a betegszámot (n), az átlagot, a 

szórást (SD), és időintervallumok jellemzésére a medián értéket vettük. A paraméteres 

minták értékelésére ANOVA tesztet, a nem paraméteres mintákban a csoportok közötti 

különbségek vizsgálatára kétmintás differencia tesztet, chi négyzet tesztet, illetve Fisher 

exact tesztet használtunk. Az összehasonlításoknál relevancia esetén megadtuk az Odds 

ratiot (OR) is 95 %-os konfidencia intervallummal (CI). Szignifikánsnak tekintettük az 

5 % alatti P értékeket (P<0,05). 

 A statisztikai analízist Statisztika 8.0 (Statsoft®) szoftver csomaggal végeztük. 
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5 EREDMÉNYEK 

5.1 A szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák általános 

értékelése 

A 15. Táblázatban azt foglaltam össze, hogy a vizsgált esetekben milyen 

panaszok, tünetek alapján végeztük az endoszkópiákat. Egy vizsgálati eset kapcsán akár 

többféle panaszt is regisztrálhattunk. Feltüntettem a kizárólag terápiás beavatkozásokat 

is. 

 

15. Táblázat Az endoszkópiát indokló panaszok, tünetek, okok 

 
Panaszok, tünetek Az esetek száma: 569 

Előfordulás (%) 

Fájdalom 260 (45,7) 

Vérzés (manifeszt, okkult) 114 (20,0) 

Anaemia 103 (18,1) 

Hányinger – hányás 102 (17,9) 

Dyspepsia 87 (15,3) 

Fogyás 68 (12,0) 

Dysphagia 53 (9,3) 

Étvágytalanság 51 (9,0) 

Gyomorégés 38 (6,7) 

Kontroll 5 (0,9) 

 Kizárólag terápiás beavatkozások miatt végzett vizsgálatok n=7 

Percutan endoszkópos gastrostomia 

(PEG) 

2 

Nasojejunalis tápszonda levezetés 2 

Epeúti stent eltávolítás 2 

Nyelőcső idegentest eltávolítás 1 
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 Tekintsük át, milyen endoszkópos eltéréseket is találtunk az elvégzett vizsgálati 

esetekben (16. Táblázat). Egy-egy vizsgálati esetben több eltérés is előfordulhat. A 

talált eltéréseket a tápcsatornai szakaszok anatómiai sorrendjében tüntettem fel. 

 

 

 16. Táblázat Az észlelt endoszkópos eltérések 

Endoszkópos eltérés Az esetek száma: 561 

Előfordulás (%)  

Értékelhetetlen endoszkópia 1 

Terápiás endoszkópia 7 

Negatív felső panendoszkópia 100 (17,8) 

Nyelőcső 

Gastrooesophagealis reflux betegség      

                                  Los Angeles A 

                                  Los Angeles B 

                                  Los Angeles C 

                                  Los Angeles D 

132 (23,52) 

42 

68 

15 

7  

Nyelőcsőfekély 22 (3,9) 

Barrett-oesophagus 7 (1,3) 

Candida oesophagei 47 (8,4) 

Varicositas oesophagei 

                                   Paquet I 

                                   Paquet II 

                                   Paquet III 

                                   Paquet IV 

38 (6,8) 

21 

10 

2 

5 

Polypus oesophagei 5 (0,9) 

Mallory-Weiss syndroma 3 (0,5) 

Achalasia 1 

Strictura oesophagei 1 
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Gyomor 

Endoszkópos gastritis (erosiok nélkül) 143 (25,5) 

Erosiv gastritis 90 (16,0) 

Gyomorfekély 47 (8,4) 

Gyomor polypus 19 (3,4) 

Gyomor tumor 6 (1,1) 

Gastroparesis 7 (1,3) 

Portalis hypertensiv gastropathia 8 (1,4) 

Pylorus stenosis 2 (0,36) 

Nyombél 

Endoszkópos duodenitis 96 (17,1) 

Nyombélfekély 33 (5,9) 

Polypus duodeni 3 (0,5) 

Diverticulum duodeni 2 (0,36) 

Candida duodeni 2 (0,36) 

 

Egy vizsgálat értékelhetetlen volt, a beteg az endoszkópia közben a műszert 

kihúzta. Nem értékeltük további 7, kizárólag terápiás endoszkópia leletét. A táblázatból 

kitűnik, hogy a vizsgált esetek 17,8  %-ánál endoszkópos eltérés nem volt igazolható.  

 Szövettani mintavétel és feldolgozás 502 vizsgálati esetnél történt. Nem került 

sor szövetminta vételre 68 eset kapcsán, a részleteket tartalmazza a 17. Táblázat. A 66 

urgens eset közül 9-nél nem találtunk vérzésre utaló jeleket a vizsgálatnál, így 

elvégeztük a protokoll szerinti mintavételeket.  

17. Táblázat Miért nem történt szövettani mintavétel? 

 
Szövettani mintavétel 502
Nem történt szövetminta vétel 67
Urgens vizsgálat 57
Terápiás vizsgálat 7
Értékelhetetlen vizsgálat 1
Véralvadási zavar, anticoagulálás 2
 
Összes eset 569
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A szövettani feldolgozás során a 18. Táblázatban felsorolt eltéréseket észleltük. 
 
 
 

18. Táblázat Szövettani vizsgálattal észlelt eltérések 

 
Szövettani eltérés Az esetek száma: 502 

Előfordulás (%) 

Ép szöveti viszonyok 48 (9,6) 

Nyelőcső 

Oesophagitis 18 (3,6) 

Nyelőcsőfekély 11 (2,2) 

Candida oesophagitis 6 (1,1) 

Barrett metaplasia 5 (1,0) 

Polypus hyperplasticus oesophagei 2 (0,4) 

Gyomor-nyombél 

Chr. aspecifikus gastroduodenitis 272 (54,2) 

Gyomor 

Aktív gastritis 127 (25,3) 

Atrophiás gastritis 3 (0,6) 

Ulcus ventriculi 11 (2,2) 

Intestinalis metaplasia 7 (1,4) 

Polypus hyperplasticus ventriculi 13 (2,6) 

Adenoma ventriculi kp. fokú 

dysplasiával 

1 (0,2) 

Tumor ventriculi 6 (1,2) 
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Nyombél 

Aktív duodenitis 52 (10,4) 

Nyombélfekély 3 (0,6) 

Brunner mirigy hyperplasia 5 (1,0) 

 

Egy vizsgálati eset kapcsán akár több szövettani eltérést is regisztráltunk. 

 

A szövettani vizsgálat segítségével igazoltuk a Helicobacter pylori (HP) 

fertőzést is. A 13. ábra a fertőzés gyakoriságát mutatja be; 83 eset (17 %) HP 

pozitívnak, 419 (83 %) HP negatívnak bizonyult.  

 

Helicobacter pylori előfordulása

17%

83%

 

13. ábra A Helicobacter pylori előfordulása 

 
  

A továbbiakban áttérek a vese- és májtranszplantált betegeken végzett felső 

panendoszkópiák összehasonlító elemzésére. Összevetettük hogy a két betegcsoportban, 

az adott poszttranszplantációs időszakokban milyen százalékos arányban került sor 

endoszkópos vizsgálatra. (14. ábra) A 15-30 nap és a 91-180 nap közötti periódusokban 

relative több májátültetett beteget, az 5 éven túli csoportban viszonylagosan több 

veseátültetettet vizsgáltunk.  
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14. ábra Az elvégzett endoszkópiák arányának összehasonlítása a posttranszplantációs 
periódusok szerint 

 

 Az urgens vizsgálatok aránya vesetranszplantáltaknál 41/483 (8,5 %), 

májtranszplantáltaknál 20/79 (25,3 %) a különbség szignifikáns (p = 0,004).  

  

 Áttekintettük, és a 15. ábra mutatja be azokat a leggyakoribb panaszokat, 

tüneteket, amelyek indokolták a felső panendoszkópiákat a vese- és májátültetetteken.  
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15. ábra A vizsgálatot indokló panaszok/tünetek vese- és májtranszplantált betegeken 

 Az endoszkópiák során észlelt leggyakoribb eltéréseket mutatja be a 16. ábra. 
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16. ábra Az endoszkópos eltérések összehasonlítása 

 A 7 terápiás endoszkópiát (6 vese- és 1 májtranszplantálton) és az egyetlen 

sikertelen vizsgálatot nem értékeltük.  
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 Szövettani vizsgálatra és értékelésre 439 vese- és 57 májátültetetten került sor. A 

talált leggyakoribb eltéréseket ábrázolja a 17. ábra. 
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17. ábra A leggyakoribb szövettani eltérések összehasonlítása   

  

  

 A 19. Táblázatban a két betegcsoport H. pylori, CMV és Candida fertőzöttséget 

vetettem össze. A CMV fertőzés azonos arányban fordult elő vese- és 

májtranszplantáltakon, a H. pylori- és candida fertőzés szignifikánsan magasabb volt a 

veseátültetetteken. 

 

19. Táblázat Az endoszkópiás vizsgálatokkal igazolt fertőzések a tápcsatorna felső 
szakaszán 

 

 Vese % Máj % P 
HP pos 81 18,5 2 3,5 0,005 
HP neg 358 81,5 55 96,5   
        
CMV pos 212 48,3 26 45,6 0,7 
CMV neg 227 51,7 31 54,4   
  
Candida pos 46 9,7 2 2,6 0,038 
Candida neg 430 90,3 76 97,4  

   HP= Helicobacter pylori, CMV= cytomegalovírus  
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5.2 A cytomegalovírus diagnosztikájának eredményei 

A metodikai (4.2) fejezetben már részleteztem, hogy a biopsziás mintákból 

kétféle módszert alkalmaztunk a CMV fertőzés igazolására. A fénymikroszkópos 

vizsgálat a fertőzésre jellemző cytomegáliás sejtek keresésén alapult. A CMV fertőzés 

jellegzetes szövettani képét mutatja a 18. ábra, melyen nyíllal jelöltük a cytomegaliás 

sejtet. 

 

 

 

18. ábra CMV fertőzés szövettani képe 

 
  

 

Ugyanezen mintákból megtörtént a kvalitatív PCR vizsgálat is CMV-DNS 

kimutatására. A 19. ábra adataiból jól látható, hogy szövettani vizsgálattal a vizsgált 

esetek 7,4 %-ában igazolódott CMV fertőzés, míg PCR vizsgálattal az esetek 48 %-

ában kimutatható volt a vírus. A különbség szignifikáns. 
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19. ábra A CMV kimutatás módszereinek összehasonlítása 

 
 Érdekes összehasonlítás a két módszer között az is, hogy azonos vizsgálati 

esetekben milyen területről vett mintákból igazolódott a CMV fertőzés. Ezt foglalja 

össze a 20. ábra.  
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20. ábra A különböző helyről vett pozitív minták arányának összehasonlítása 
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Vizsgálati protokollunkat követve minden betegnél a gyomorból és a 

nyombélből egyaránt történt mintavétel. Látható, hogy PCR vizsgálattal a pozitív esetek 

csaknem háromnegyed, míg szövettani vizsgálattal a pozitív esetek alig felében tudtuk a 

gyomorból és a nyombélből egyaránt kimutatni a fertőzést. 

 
 
 A 4.2 fejezetben már volt szó arról a 9 esetről, ahol a szövettani vizsgálat CMV 

fertőzés jellegzetességeit látta, de PCR vizsgálattal CMV-DNS nem volt kimutatható. A 

CMV fertőzés kritériumának a vírus-DNS kimutatását tartottuk, ezért a további 

eredményeket a CMV-DNS igazolása alapján közöljük. 

 A nyelőcsőből rutinszerűen nem, csak körülírt elváltozások esetén vettünk 

szövetmintát, a 89 nyelőcső biopsziából 28 esetben (31,5 %) találtunk PCR vizsgálattal 

CMV fertőzést. E fertőzötteken a gyomor és/vagy nyombél területén is igazolható volt a 

vírus-DNS jelenléte. A nyelőcső mintákban fénymikroszkópiával nem sikerült kimtatni 

a CMV fertőzés cytopathologiai jeleit.   

 A 20. Táblázatban a CMV pozitív és negatív betegek demográfiai adatait 

állítottam össze.   

20. Táblázat A CMV pozitív és negatív betegek demográfiai adatai 

 
 CMV 

pos 
% CMV 

neg 
% OR 95 % CI 

 
P 

         
Esetszám 241 48,0 261 52,0  
   
Életkor      
átlag 50  49,2  0,713
SD 11,9  12,6  
Év 21-76  16-76  
   
Férfi 129 53,5 140 53,6 0,996 0,7007 1,4142 1,0
Nő 112 46,5 121 46,4  

OR=odds ratio, CI= confidencia intervallum 

  

A 21. táblázatban azt vizsgáltam, van-e különbség a CMV fertőzés 

gyakoriságában az átültetett szerveket figyelembe véve. A fertőzés egyformán gyakran 

volt kimutatható a vese- és májtranszplantáltakban. 
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21. táblázat A CMV fertőzés aránya az átültetés típusa szerint 

 CMV 
pos 

% CMV 
neg 

% OR 95 % 
CI 

 P 

Vese 212 88,0 227 87,0 1,0114 0,7827 1,3069 0,95
Máj 26 10,8 31 11,9 0,9083 0,5241 1,5741 0,78
Tüdő 1 0,4 2 0,8   
SPK 1 0,4 1 0,4   
szív 1 0,4    
     
Összesen 241 100,0 261 100,0  

SPK=pancreas+vese, OR=odds ratio, CI=confidencia intervallum  

 A CMV fertőzöttek endoszkópos vizsgálatára a szervátültetés után (átlag: 

1504+1481, median: 1019 nap) és a nem fertőzöttek endoszkópiájára (átlag: 1423 

+1316, median 1103 nap) az átültetések után csaknem azonos időben került sor. 

Értékeltem azt is, hogyan változik a fertőzöttek aránya attól függően, hogy a 

transzplantáció után mikor került sor a vizsgálatra. A poszttranszplantációs periódusok 

adatait mutatja be a 21. ábra. Az átültetés után 31-90 nap között vizsgáltakban 

szignifikánsan magasabb volt az igazolt fertőzések aránya. 
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21. ábra Az endoszkópiával igazolt CMV fertőzöttek aránya az egyes 
posttranszplantációs periódusokban 
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 A CMV fertőzés egyik általános rizikófaktora a donor és a recipiens szerostatusa 

a transzplantáció idejében. Megvizsgáltam, hogy az általunk diagnosztizált CMV 

fertőzések előfordulását mennyiben befolyásolta a D/R szerostatus. Az eredményeket a 

22. Táblázatban foglaltam össze. 100 betegünk (19,9 %) szerostatusát nem ismerjük; 

jórészt azért, mert az 1994 előtt transzplantáltaknál nem történt ilyen vizsgálat, illetve az 

adat más okból nem állt rendelkezésre.  

 

22. Táblázat A CMV fertőzések aránya a D/R szerostatus függvényében 

Szerostatus CMV 
pos 

% CMV 
neg 

% OR 95 % CI 
 

P 

D+R+ 154 48,1 166 51,9 1,005 0,759 0,759 1,0
D+R- 24 46,2 28 53,8 0,928 0,524 1,646 0,81
D-R+ 5 83,3 1 0,6 5,414 0,628 46,68 0,11
D-R- 15 6,3 9 3,4 1,805 0,776 4,201 0,16
Nem tudjuk 43 17,7 57 21,8     0,36
Összesen 241  261       

D=donor, R= recipiens, OR=odds ratio, CI=confidencia intervallum 

 A vizsgált betegek 43 féle, 1, 2, 3, ritkán 4 féle gyógyszert tartalmazó fenntartó 

immunszupressziós kombinációt kaptak. Feldolgoztam, hogy az immunszupressziós 

kombinációkban szereplő leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek mennyiben hatnak a 

tápcsatorna felső szakaszának CMV fertőzöttségére. A 23. Táblázatban állítottam össze, 

hogy az egyes immunszupresszív gyógyszert szedők között milyen arányban fordult elő 

a CMV fertőzés.  

 

23. Táblázat A leggyakrabban alkalmazott immunszupressziós gyógyszerek és a CMV 
fertőzöttség 

  összes CMV 
pos 

% CMV 
neg 

% OR 95 % CI 
 

P 

CyA 307 135 44,0 172 56,0 0,85 0,639 1,1308 0,28 
TAC 158 90 57,0 68 43,0 1,433 0,999  2,0552 0,04 
MMF-
MFA 

341 173 50,7 168 49,3 1,115 0,8469 0,8469 0,44 

Szteroid 431 201 46,6 230 53,4 0,946 0,7313 1,2248 0,69 
CyA=cyclosporin, TAC=tacrolimus, MMF=mycophenolate mofetil, 

MFA=mycofenolsav, OR= odds ratio, CI= confidencia intervallum 

Megvizsgáltam, hogy van-e különbség a CMV fertőzöttek és a nem fertőzöttek 

tünetei, panaszai között. A vizsgált tünetek előfordulását foglalja össze a 22. ábra. 
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22. ábra A tünetek előfordulása a CMV fertőzöttek és nem fertőzöttek között 

 
 

A leggyakoribb tünet, a fájdalom lényegében egyformán gyakran fordult elő a 

CMV fertőzött és nem fertőzött betegek között. A fertőzöttek szignifkánsan gyakrabban 

panaszkodtak hányingerről, étvágytalanságről. A többi értékelt tünet vonatkozásában 

nem volt eltérést a két csoport között. 

 
 Az endoszkópos morfológiai eltérések különbségeit mutatja a 23. ábra. Az 

adatokból kitűnik, hogy az endoszkópos kép alapján önmagában nem lehet következteni 

CMV fertőzés jelenlétére a tápcsatorna felső szakaszán. 
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23. ábra Endoszkópos eltérések a CMV fertőzöttek és nem fertőzöttek között
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24. ábra Szövettani vizsgálattal igazolt  leggyakoribb eltérések a CMV fertőzött és nem 
fertőzött betegeken 
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 A szövettani vizsgálattal igazolt leggyakoribb eltéréseket foglalja össze a 24. 

ábra. A CMV fertőzés mellett szignifikánsan gyakrabban igazoltunk aktív gyulladást 

(duodenitist, gastritist), az aspecifikus gyulladást többször észleltük olyan betegeket, 

akiknél nem tudtunk fertőzést igazolni, e különbség nem volt szignifikáns. 
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5.3 Az urgens felső panendoszkópiák értékelése   

5.3.1 Szervátültetetteken végzett urgens felső panendoszkópiák értékelése; 

az adatok összehasonlítása a nem transzplantáltakon végzett urgens endoszkópiák 

adataival 

 
A két betegcsoport demográfiai adatait elemezve (13. Táblázat, 65. oldal) 

mindkét csoportban a férfibetegek voltak túlsúlyban (58,0 % a transzplantáltaknál, 59,5 

% a nem transzplantáltaknál), és a férfi-nő arány is érdemben azonos volt (1,4:1; illetve 

1,5:1). A vizsgálatra kerülő transzplantált betegek szignifikánsan fiatalabbak voltak, a 

transzplantáltak átlagéletkora 49,6, a nem transzplantáltaké 61,0 év volt. 

A vérzések klinikai megjelenési formáit foglaltuk össze a 24. Táblázatban. Nem 

volt szignifikáns különbség kimutatható a vérzés típusok gyakoriságában.  

24. Táblázat A vérzések klinikai megjelenési formái 

 
Vérzés Összes % Tx   % NemTx % P 

Melaena 192 48,9 68 51,5 124 47,5 0,57
Haematemesis 111 28,2 33 25,0 78 29,9 0,3
Haematemesis 
+ Melaena 

64 16,3 22 16,7 42 16,1 0,92

Haematochesia 22 5,6 8 6,1 14 5,4 0,81
Hemobilia + 
Melaena 

1 0,3     1 0,4 

Kontroll 3 0,8 1 0,8 2 0,8 0,71
Összesen 393 100,0 132 100,0 261 100,0   

Tx = transzplantált 

Az urgens endoszkópiával igazolt vérzésforrások láthatók a 25. Táblázatban. 50 

vizsgálat során nem találtunk vérzésforrást, vérzésre utaló jelet a felső 

gasztrointesztinális traktus területén. 18 alkalommal a pontos vérzésforrást nem sikerült 

tisztázni, csupán azt, hogy az a nyelőcsőből, gyomorból, vagy a nyombélből származik. 

Ezeknél a betegeknél minden esetben végeztünk ismételt endoszkópiát. A 

transzplantáltak csoportjában több volt a gyomor-, illetve nyombélfekélyből származó 

vérzés, mint a nem transzplantáltaknál, de ez a különbség nem bizonyult 
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szignifikánsnak. A transzplantáltaknál szignifikánsan több nyombél erosiot találtunk. 

Az amúgy ritka, vérző nyombél daganatok viszonylag magas előfordulása a klinikánkon 

rendelkezésre álló vérzéscsillapító módszer, az argon plazma koaguláció lehetőségének 

„köszönhető”. E betegeket célzottan e beavatkozás elvégzésére irányították 

ambulanciánkra. (A fenti két szignifikáns eltérést a táblázatban kiemeltem.) 

 

25. Táblázat Az urgens endoszkópiákkal igazolt vérzésforrások 

 
Vérzésforrás Összes % Tx  % NemTx % P 
Vérzés nincs  50 12,7 16 12,1 34 13,0 0,78 
        
Nyelőcsőfekély 10 2,5 5 3,8 5 1,9 0,26 
        
Nyelőcső varix  45 11,5 10 7,6 35 13,4 0,08 
Mallory-Weiss 
syndroma 12 3,1 5 3,8 7 2,7 0,54 
Subcardialis varix  2 0,5 0 0,0 2 0,8 0,31 
   
Gyomorfekély 61 15,5 26 19,7 36 13,8 0,11 
Gyomor erosiok  54 13,7 19 14,4 34 13,0 0.79 
Gyomor tumor  12 3,1 2 1,5 10 3,8 0,20 
        
Nyombélfekély  66 16,8 26 19,7 40 15,3 0,24 
Nyombél erosiok  16 4,1 10 7,6 6 2,3 0,01 
Nyombél tumor 12 3,1 0 0,0 12 4,6 0,01 
Jejunalis fekély  3 0,8 0 0,0 3 1,1 0,22 
   
Nyelőcső lokalizáció  7 1,8 1 0,8 6 2,3 0,29 
Gyomor lokalizáció  7 1,8 5 3,8 2 0,8 0,03 
Nyombél lokalizáció  4 1,0 0 0,0 4 1,5 0,15 
        
Egyéb 32 8,1 7 5,3 25 9,6 0,14 
Összesen 393 100,00 132 100 261 100,00   

Tx = transzplantált  

  

  

 A vérzések aktivitása fontos prognosztikai tényező. Az ulceratív jellegű 

vérzésforrások esetén a Forrest [132] stádiumokba sorolva foglaltuk össze az urgens 

endoszkópiák során talált vérzések aktivitását, és az értékelést elvégezve nem 

találtunk különbséget a két csoport adatai között. (26. Táblázat)  
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26. Táblázat Az ulceratív jellegű vérzések aktivitása 

 
Forrest stádium Összes % Tx   % NemTx % P     

Forrest Ia spriccelő vérzés 21 8,5 8 8,9 13 8,2 0,86
Forrest Ib szivárgó vérzés 81 32,7 26 28,9 55 34,8 0,63
Forrest IIa látható ércsonk  8 3,2 3 3,3 5 3,2 0,94
Forrest IIb tapadó friss 
coagulum  

30 12,1 11 12,2 19 12,0 0,97

Forrest IIc fekete fekélyalap 5 2,0 2 2,2 3 1,9 0,86
Forrest III lezajlott vérzés 103 41,5 40 44,4 63 39,9 0,52
                
Összesen 248 100,0 90 100,0 158 100,0   

Tx = transzplantált 

 
  A 27. Táblázatban az endoszkópos vérzéscsillapítást értékeltük. A 

transzplantált betegeken valamivel nagyobb arányban alkalmaztunk tonogénes 

infiltrálást, a nem transzplantáltakon argon plazma koagulációt, de e különbség sem 

bizonyult szignifikánsnak. A vérzéscsillapítás sikeressége mindkét betegcsoportban 

lényegében azonos volt. Összesen 22 beteg került vérzés miatt akut műtétre (9 

transzplantált és 13 nem transzplantált).  

27. Táblázat Endoszkópos vérzéscsillapítás 

 
Vérzéscsillapítás Összesen % Tx   % NemTx % P 

Sclerotizáció 40 28,3 11 24,5 29 30,2 0,71
Tonogénes infiltrálás 33 23,4 15 33,4 18 18,7 0,36
Argon plazma koagulálás 56 39,8 14 31,1 42 43,8 0,39
Tonogénes infiltrálás és argon 
plazma koagulálás 

9 6,4 3 6,7 6 6,3 0,98

Sclerotizáció és 
termokoaguláció 

2 1,4 2 4,4 0 0,0 0.61

Hemoclip 1  0,7 0   1  1,0 n.a. 
Összesen 141 100 45 100 96 100 
             
Sikeres 121 85,8 37 82,2 84 87,5 0,32
Sikertelen 20 14,2 8 17,8 12 12,5   
                
Műtét 22 15,6 9 20,0 13 13,5  0.40

Tx = transzplantált 
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Amennyiben az első urgens vizsgálat során nem sikerült pontosan megállapítani 

a vérzésforrást, illetve kérdéses volt az újravérzés lehetősége, a vizsgálatot 

megismételtük. A 28. Táblázatban állítottam össze, hogy hány betegen és hány 

alkalommal végeztünk megismételt endoszkópiákat. E szempontból sem volt 

szignifikáns különbség a transzplantált és nem transzplantált csoport között. 

 

28. Táblázat Megismételt urgens endoszkópiák 

Hányszor? Betegszám % Tx % NemTx % P 
1x 44   14   30    
2x 7   2   5    
3x 3   3        
4x 1       1    
5x 1   1        
               
Összesen 56 17,7 20 20,0 36 16,6 0,75
Összes 
beteg 

n=317 100 n=100 100 n=217 100  

Tx = transzplantált 

 
A 29. Táblázatban a „second look” és újravérzés javallat alapján megismételt 

vizsgálatokat tüntettem fel, csoportosítva, hogy az újabb vizsgálatra az előzőhöz képest 

mikor került sor. A transzplantált betegeken nagyobb arányban végeztünk megismételt 

vizsgálatot, de a különbség nem szignifikáns. 

 

29. Táblázat A megismételt urgens vizsgálatok ideje 

Second look 
miatt ismételve 

Összesen Tx NemTx P 

24 órán belül 1 1 0  
2-5 nap 6 1 5  
6-10 nap 5 2 3  
Összesen 12 (3,1 %)  4 (3,0 %)  8 (3,1 %) 0,99 
         
Újravérzés miatt 
ismételve 

       

24 órán belül 12 7 5  
2-5 nap 21 5 16  
6-10 nap 17 8 9  
10 napon túl 14 8 6  
Összesen 64 (16,3 %)  28 (21,2 %)  36 (13,8 %) 0,43 

Tx = transzplantált 
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5.3.2 A vese- és májátültetetteken végzett urgens felső panendoszkópiák 

összehasonlító értékelése 

 
A két betegcsoport demográfiai adatait tartalmazza a 14. Táblázat (67. oldal).  

Az eredményekből látható, hogy sem a nemek megoszlását (vese férfi 61 %, nő 39%; 

máj férfi 52 %, nő 48 %) sem az életkort (vese 50,8 év, máj 47,8 év) illetően nem 

találtunk szignifikáns különbséget a két csoport értékei között. 

Az urgens vizsgálatok arányát mutatja be a 25. ábra, melyből kitűnik, hogy 

májátültetetteken lényegesen gyakrabban került sor urgens endoszkópiára. 
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25. ábra Az urgens vizsgálatok aránya máj- és veseátültetetteknél 

 

A 30. Táblázat a vérzések megjelenési formáit mutatja. Láthatóan nincs érdemi 

eltérés a vese- és májátültetettekben, az egyes vérzéses tünetek azonos arányban 

jelentkeztek. 
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30. Táblázat A vérzések megjelenési formái vese- és májátültetett betegeken 

 
Vérzés Összes % Vese % Máj % P

Melaena  65 50,0 49 51,6 16 45,7 0,52
Haematemesis  34 26,2 23 24,2 11 31,4 0,39
Haematemesis 
+ Melaena 

22 16,9 15 15,8 7 20,0 0,55

Haematochesia  8 6,1 7 8,4 1 2,9 0,73
Kontroll 1 0,8 1 1,1 0   0,55
Összesen 130 100,0 95 100,0 35 100,0  

 

 

A talált vérzésforrásokat (31. Táblázat) elemezve kizárólag a 

májtranszplantáltakban igazoltunk vérző nyelőcső visszerességből származó vérzést. A 

veseátültetetteknél szignifikánsan magasabb számban láttunk vérző gyomorfekélyt. 

 

 

31. Táblázat A talált vérzésforrások vese- és májtranszplantáltakban 

 
Vérzésforrás Összes % Vese % Máj % P
Vérzés nincs  15 11,54 12 13 3 8,57 0,49
        
Nyelőcsőfekély  5 3,85 3 3,2 2 5,71 0,49
Nyelőcső varix  10 7,69 0 0 10 28,57 0,00
Mallory-Weiss 
syndroma 

4 3,08 4 4,2 0 0,00 0,22

                
Gyomorfekély 26 20,00 23 24 3 8,57 0,04
Gyomor erosiok  19 14,62 14 15 5 14,29 0,92
Gyomor tumor  2 1,54 0 0 2 5,71 0,02
Nyombélfekély  26 20,00 20 21 6 17,14 0,63
Nyombél erosiok 10 7,69 8 8,4 2 5,71 0,62
                
Nyelőcső localizáció 1 0,77   0 1 2,86 0,10
Gyomor localizáció 5 3,85 4 4,2 1 2,86 0,72
Egyéb 7 5,38 7 7,4 0 0,00 0,10
Összesen 130 100,00 95 100 35 100,00   
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Az endoszkópos vérzéscsillapítás során a sclerotizálást a májtranszplantáltaknál 

alkalmaztunk, mivel e betegeken észleltünk vérző nyelőcső visszerességet (és nyelőcső 

fekélyt) A veseátültetetteken szignifikánsan magasabb arányban végeztünk tonogénes 

infiltrálást. (32. Táblázat)  A vérzéscsillapítás sikeressége a májtranszplantáltaknál 

alacsonyabb volt, de a különbség nem szignifikáns. A két betegcsoportban azonos 

arányban került sor műtétre vérzés miatt. 

 

32. Táblázat Endoszkópos vérzéscsillapítás vérző vese- és májtranszplantált betegeken 

 
 Vérzéscsillapító módszer Összesen % Vese % Máj %  P
Sclerotizáció 11 25,0 0  11 57,9 0,02
Tonogénes infiltrálás 15 34,1 14 56,0 1 5,3 0,03
Argon plazma koagulálás 13 29,6 8 32,0 5 26,3 0,86
Tonogénes infiltrálás és 
argon plazma koagulálás 

3 6,8 3 12,0 0 0,0 0,43

Tonogénes infiltrálás és 
termokoaguláció 

2 4,5 0   2 10,5 0,45

Összesen 44 100,0 25 100,0 19 100,0   
                
Sikeres 36 81,8 22 88,0 14 73,7 0,21
Sikertelen 8 18,2 3 12,0 5 26,3   
                
Műtét 9  20,1 5  20,0 4  21,1   

 

 

A májátültetetteknél szignifikánsan magasabb arányban került sor megismételt 

endoszkópiára újravérzés miatt. (33. Táblázat) 

 

33. Táblázat Megismételt urgens endoszkópiák vese- és májtranszplantált betegeken 

 
 Hányszor? Betegszám % Vese % Máj % P
1x 13 9 4  
2x 2 1 1  
3x 3 1 2  
4x 0 0 0  
5x 1 1  0  
            
Összesen 19 19,4 12 16,0 7 30,4 P<0,001
 n=98 100 n=75 100 n=23 100 
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  A 34. Táblázat adataiból kitűnik, hogy májátültetett betegeinken szignifikánsan 

magasabb volt az újravérzés miatt megismételt vizsgálatok aránya (second look 

javalattal nem is került sor ismételt vizsgálatra). Magasabb volt a korai újravérzések 

aránya is a veseátültetett betegcsoporthoz képest. 

34. Táblázat A megismételt urgens vizsgálatok ideje vese- és májtranszplantáltaknál 

 
Second look 
miatt ismételve 

Összesen Vese Máj P 

1 napon belül 1 1 0  
2-5 nap 2 2 0  
6-10 nap 1 1 0  
Összesen 4 (3,0 %) 4 (4,2 %) 0 (0,0 %) 0,21 
         
Újravérzés miatt 
ismételve 

       

1 napon belül 7 2 5  
2-5 nap 5 3 2  
6-10 nap 8 6 2  
10 napon túl 7 4 3  
Összesen 27 (20,8 %)  15 (15,8 %)  12 (34,3 %) 0,02 
Összes urgens 
vizsgálat 

130 95 35  
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6 MEGBESZÉLÉS 

6.1 A szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák általános 

tapasztalatai 

 

 A szervátültetetteken előforduló felső tápcsatornai panaszok miatt gyakran 

indikálnak felső panendoszkópiát. Graham és mtsai [133] vese- és pancreas- 

veseátültetett betegeik 26 %-án végeztek gyomortükrözést. 

 A klinikánk ambulanciáin gondozott igen nagyszámú (2007. december 31-i 

állapot szerint 1417 vese-, 241 máj-, 11 pancreas-veseátültetett, valamint a konzíliumok 

kapcsán vizsgált 1 szív és 3 tüdőtranszplantált, összesen 1673) transzplantált betegen 

jelentős számban – 431 betegen 656 vizsgálat – végeztünk felső panendoszkópiát. 

 A leggyakoribb panaszok, tünetek, melyek indokolták a felső panendoszkópiát 

(15. Táblázat, 68. oldal) a felhasi fájdalom (45,7 %), a manifeszt, vagy okkult 

gasztrointesztinális vérzés (20,0 %), anaemia (18,1 %) volt. Sokszor találkoztunk még 

hányinger-hányással (17,9 %) dyspepsiás panaszokkal (15,3 %) fogyással (12,0 %) is. E 

tüneti „paletta” nem különbözik a nem transzplantált betegpopulációnál megfigyelhető 

panaszoktól, és lényegében megfelel az irodalomban megjelölteknek. [11, 134] 

 A terápiás beavatkozások közül a két PEG beültetés stroke miatt kialakult 

bulbaris paralysis miatt nyelésképtelen vesetranszplantált beteg táplálására szolgált. Két 

– akut pancreatitisben szenvedő vesetranszplantált - betegünknél vezettünk le és 

pozícionáltunk nasojejunális tápszondát. Két májtranszplantáltnál távolítottunk el epeúti 

stenteket. Egy vesetranszplantált esetében achalasia mellett a lenyelt csirkehús okozott 

nyelőcső obstrukciót, melyet sikerült endoszkóp segítségével eltávolítani. 

 A vérzések miatt végzett urgens vizsgálatokkal és endoszkópos vérzéscsillapító 

beavatkozásokkal részletesebben a 4.3 5.3, 6.3 fejezetekben foglalkozom. 

 Érdekes adat, hogy a szervátültetés után mikor kerül sor az endoszkópiára. (10. 

Táblázat, 62. oldal) Az egyes időszakokat részben összevonva megállapíthatjuk, hogy 

az esetek egyharmadában 1 éven belül, harmadában 1-5 év között, további harmadában 

5 éven túl történt az endoszkópia. 
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 Az endoszkópos eltéréseket áttekintve (16. Táblázat, 69. oldal) az 561 értékelt 

vizsgálat 17,8 %-ánál nem találtunk kórosat a tápcsatorna felső szakaszán. A nyelőcső 

elváltozások közül a reflux betegség (23,5 %) a nem transzplantált populációnak 

megfelelő magas gyakorisággal volt igazolható. Anyagunkban – mint az várható volt -  

az enyhébb, Los Angeles A és B stádiumok voltak túlsúlyban. 

 Az immunszuprimáltaknál gyakori nyelőcső candida fertőzést 47 betegünknél 

(8,4%) láttuk, ez megfelel az irodalom adatainak. [8, 9] A kórkép felismerése és 

kezelése nemcsak a beteg panaszai, tünetei miatt fontos, hanem azért is, mert 

immunszuprimáltakon a szájüregi és nyelőcső candidiasis gyakran társul 

candidaemiával, és ez candida sepsishez vezethet. [40,135]  Egyes szerzők kontroll 

endoszkópiát javasolnak a candida oesophagitis gyógyulásának ellenőrzésére [135]. 

Véleményünk szerint, amennyiben a klinikai tünetek a kezelés hatására megszűnnek, 

nincs szükség ellenőrző tükrözésre. 

  Az észlelt nyelőcsőfekélyek (3,9 %) részben reflux betegséggel, részben gombás 

nyelőcsőgyulladással voltak magyarázhatók.  

 A nyelőcső visszeresség viszonylag magas előfordulása májtranszplantált 

betegeken volt észlelhető, főleg akkor, ha elégtelen graft működés, szövődmény 

következtében a portalis hypertensio nem javult. E betegcsoportban jelentős volt a varix 

rupturából származó vérzések előfordulása is. (31. Táblázat, 89. oldal) 

 A szervátültetéssel összefüggésbe nem hozható, érdekes szövődmény volt egy 

vesetranszplantált betegnél fellépő, a lenyelt csirkehús darab okozta teljes nyelőcső 

obstrukció, melyet sikerült endoszkópos beavatkozással megoldani. A nyelőcsőszűkület 

hátterében achalasia igazolódott, ez más intézetben végzett tágítással javult. Ezen kívül 

még egy betegnél igazoltunk mérsékelt dysphagiás panaszokat okozó, tágítással 

rendezhető achalasiát. 

 A gyomorban leggyakrabban, az esetek negyedében észlelt elváltozás az 

endoszkópos gastritis volt. Szintén magas számban észleltünk erosiv gastritist is (16 %). 

47 vizsgálati esetben igazoltunk gyomorfekélyt, mely több betegünknél többszörös volt, 

és nyombélfekéllyel is együtt járt. 

 A gyomorban észlelt polypusok egy gyomor adenoma kivételével hyperplastikus 

polypusok voltak, ezek két betegünknél halmozottan fordultak elő. A hyperplastikus 

polypusok gyakrabban igazolhatók transzplantáltaknál, klinikai jelentőségük nem 
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tisztázott. [136] A hyperplasticus polypusok esetén is törekedtünk a polypusok radikális 

endoszkópos eltávolítására, néhány esetben argon-plasma ablatiojára. A beteganyag 

nagyságához képest az észlelt hat gyomor daganat nem tartható magas számnak. [24] 

Egy májtranszplantált betegünknél a hasban többször recidiváló GIST tumor jelent meg 

a gyomorban, és okozott masszív vérzést. A többi gyomor malignomát 

vesetranszplantáltakon észleltük: egy MALT lymphomát, egy intestinális típusú, 

distalisan elhelyezkedő jól differenciált gyomor adenocarcinomát, egy, a subcardialis 

régióban levő sigillocellularis rákot, valamint két betegünknél gyomor carcinoidot.  

 Gastroparesis miatti gyomorürülési zavar következtében gyomor retentiot 7 

betegen láttunk: 4 esetben diabetes mellitus mellett, további két esetben CMV fertőzést 

sikerült kimutatnunk. A felső panendoszkópia nem adekvát diagnosztikus módszer a 

gastroparesis kimutatására, így elképzelhető, hogy a jelentős számú, hányinger-hányás, 

dyspepsiás tünet hátterében lényegesen magasabb számban fordul elő gastroparesis, 

mint azt az endoszkópos vizsgálatok alapján feltételeztük. Az okok között a diabetes 

mellitus, a CMV fertőzés, és az immunszupressziós gyógyszerek (MMF, TAC) egyaránt 

szerepet játszanak. [18, 19] 

 A nyombélben – a gyomorhoz hasonlóan – az endoszkópos duodenitis volt 

legtöbbször (17,1%) látható. Nyombélfekélyt a gyomorfekélyhez képest ritkábban 

észleltünk (5,4 %). Három hyperplasticus nyombél polypust találtunk; két betegünkben 

igazoltuk a ritkán látható candida duodenitist, melyet a mikrobiológiai vizsgálat 

(Candida albicans) is megerősített.  

 A vizsgálati esetek 88 %-ánál történt szövettani mintavétel és feldolgozás. (17. 

Táblázat, 70. oldal) Az esetek csaknem 10 %-ában ép szöveti viszonyokat találtunk; 

tehát egy nyálkahártya mintában sem volt hisztopatológiai eltérés igazolható. (18. 

Táblázat, 71.  oldal) 

 A nyelőcsőből csak akkor vettünk biopsziás mintát, ha az endoszkópos kép 

kórosat mutatott. A talált oesophagitisek és nyelőcsőfekélyek leginkább reflux 

betegséghez társultak. A nyelőcső fekélyek másik gyakori oka a candida fertőzés volt. 5 

betegünket, akiknél Barrett-metaplasiát igazoltunk, gondozásba vettük. A két, a 

hámátmenet vonalából eltávolított nyelőcső polypus hisztológiailag hyperplasticus volt. 

 A gyomor- és nyombél minták szövettani vizsgálata során leggyakrabban (54,2 

%) idült, aspecifikus gastroduodenitist láttunk, sokszor olyan esetekben is, ahol az 

 94



endoszkópos kép nem mutatott eltérést. Irodalmi adat is utal arra, hogy nincs mindig 

korreláció az endoszkópos kép alapján, és a szövettani vizsgálat segítségével 

diagnosztizált gastroduodenitisek között. [137] Az „idült aspecifikus gastroduodenitis” 

szövettani diagnózis klinikai értéke meglehetősen csekély. A vizsgálatok negyedében 

aktív gastritissel találkozhattunk, számos esetben Helicobacter pylori, vagy CMV 

fertőzés mellett. 

 Magyarázatra szorul az az adat, hogy az endoszkópiák során 47 esetben találtunk 

gyomorfekélyt, viszont a szövettani leletekben csupán 11 fekélyt igazoló lelet szerepel. 

 20 vizsgálat urgens volt, melyek közül 11-ben az aktív, vagy lezajlott vérzés 

miatt nem vettünk szövetmintát. A 8-10 hét múlva megismételt vizsgálatoknál a 

fekélyek már gyógyultak. 25 alkalommal - az endoszkópos mintavételi elvek 

figyelembe vételével a fekély széléről és alapjáról vett mintákat - nem fekélyként, 

hanem aktív gastritisként véleményezték.  

 Szintén eltérés van azon betegek számában, akiknél gyomor polypust találtunk 

(és eltávolítottunk). 19 endoszkóposan eltávolított gyomor polypusból a szövettani 

vizsgálat 13-nál hyperplastikus, 1-nél adenomatosus polypust igazolt. 5 esetben a 

szövettani lelet krónikus aspecifikus, vagy aktív gastritis lett. A 6 gyomordaganat 

adatait fentebb már elemeztem. 

 A nyombél elváltozások között a krónikus aspecifikus duodenitis után 

leggyakoribb az aktív duodenitis volt (10,4 %). A nyombélfekélyekből – szemben a 

gyomorfekéllyel – csak néhány alkalommal került sor szövettani mintavételre.  

 Szervátültetett betegek Helicobacter pylori (HP) fertőzöttségére vonatokozóan 

az irodalom adatai eltérőek, többségükben a nem transzplantált populációval azonos, 

esetleg mérsékelten magasabb incidenciát közölnek. [41, 138, 139] A 17 %-os 

előfordulási gyakoriság jelentősen elmarad a magyar populáció 50-60 %-os előfordulási 

gyakoriságától [140]. Újabb adatok a HP átfertőzöttség csökkenéséről szólnak a hazai 

népesség körében. [141]  A HP kimutatására korrekt és elfogadott szövettani módszert 

(módosított Giemsa festést) alkalmaztunk; ugyanezzel a metodikával, azonos vizsgálati 

periódusban a nem transzplantált betegeknél 49 % volt a HP fertőzöttek aránya.  

 A fent leírt észlelést, miszerint a szervtranszplantáltaknál lényegesen ritkábban 

tudtunk HP fertőzést igazolni, egy általunk bevezetett fogalommal, a járulékos 

eradicatios jelenséggel tudjuk magyarázni. A jelenség mechanizmusa a következő lehet: 
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A transzplantált betegek bakteriális fertőzések megelőzésére és kezelésére számos 

alkalommal részesülnek antibiotikus kezelésben, nyálkahártya védelemre jórészt proton 

pumpa gátlókat kapnak és ezáltal „járulékosan” eradikálódnak. A HP fertőzéssel és 

annak speciális vonatkozásaival behatóbban munkacsoportunk tagja, Telkes Gábor 

foglalkozik. [142] 

 A CMV-fertőzés elemzését az 5.2 és a 6.2 fejezetben mutatom be. 

 A vizsgált betegeken 43 féle fenntartó immunszupressziós gyógyszerelést 

alkalmaztunk; melyek jól reprezentálják a transzplantált betegeken használható, 

korszerű immunszupressziós kombinációkat, beleértve az egyénekre szabott 

specialitásokat is.  

  

 Noha a vizsgált veseátültetettek száma mintegy nyolcszorosa a tükrözött 

májátültetetteknek, mégis érdekesnek látszott összehasonlítani az endoszkópiák során 

szerzett tapasztalatokat. A demográfiai adatokban nem mutatkozott érdemi különbség a 

két csoportban. (11. Táblázat, 62. oldal) 

 Az endoszkópos vizsgálatra a májátültetettek esetében a szervtranszplantáció 

után hamarabb került sor, ez egyértelműen azzal magyarázható, hogy a májátültetési 

programot csak 1995-ben kezdtük el, így e betegek e szempontból „fiatalabbak”. (12. 

Táblázat, 63. oldal)  

 Ugyanez derül ki a 14. ábra (73. oldal) adataiból is: az endoszkópizált 

vesetranszplantáltak mintegy 40 %-a az átültetés után 5 éven túl került vizsgálatra. E 

betegek egy része már definitíve beszűkült graftfunkcióval rendelkezik, és ezzel 

párhuzamosan emelkedik az emésztőszervi panaszok száma is. A 15-30 nap közötti 

időszakban a vérzés miatti urgens vizsgálatok száma jelentős a májtranszplantáltaknál, 

emiatt e periódusban relative több májátültetett beteget tükröztünk, mint veseátültetettet. 

Nem találtam egyértelmű magyarázatot arra, hogy a középső posttranszplantációs 

időszakokban miért magasabb az endoszkópos vizsgálaton átesett májátültetettek relatív 

aránya. 

 A vizsgálatokat indokló panaszok közül (15. ábra, 74. oldal) mindkét 

csoportban a leggyakoribb a gyomortáji fájdalom, mely a veseátültetetteknél lényegesen 

magasabb számban jelentkezett. E betegcsoportban szignifikánsan többször fordult elő a 
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fogyás miatt végzett endoszkópia; a májtranszplantáltaknál egyértelműen gyakoribb 

javallat volt a felső gasztrointesztinális vérzés. 

 Az endoszkópos morfológiai eltérések (16. ábra, 74. oldal) közül mindkét 

betegcsoportban 40 %-os gyakoriság fölött találtunk endoszkópos gastritist. Reflux 

betegséget szignifikánsan magasabb arányban igazoltunk vesetranszplantáltakon; ebben 

szerepet játszhat, hogy e betegcsoportban gyakori az elhízás. Kézenfekvő, hogy a 

májátültetettek tükrözésénél több nyelőcső visszerességet láttunk. Adataink szerint a 

veseátültetetteknél gyakoribb a nyelőcső candida fertőzése. Nem találtam kézenfekvő 

magyarázatot arra, miért észleltünk több nyelőcsőfekélyt a májátültetetteknél. A 

vizsgálatok egyhatodánál egyik betegcsoportban sem találtunk semmilyen kórosat. 

 A szövettani vizsgálati leleteket összehasonlítva (17. ábra, 75. oldal)  az esetek 

10 %-ában ép szöveti szerkezetet láttunk. Leggyakrabban a klinikailag nehezen 

értelmezhető aspecifikus gyulladással találkoztunk, a veseátültetettek felénél, a 

májátültetettek kétharmadánál. A veseátültetetteknél szignifikánsan magasabb volt az 

aktív gastritisek aránya. 

 Az endoszkópos vizsgálat során igazolt, a tápcsatorna felső szakaszát érintő 

fertőzéseket állítottam össze a 19. Táblázatban (75. oldal).  

 Fentebb, a Megbeszélés általános részében már elemeztem, mivel magyarázható, 

hogy a Helicobacter pylori fertőzés gyakorisága jelentősen elmarad a hazai népességben 

talált értékektől. Az összehasonlító vizsgálat eredménye szerint májátültetetteknél (3,5 

%) alig  fordult elő HP fertőzés, szemben a veseátültetettek 18,5 %-os gyakoriságával. 

A lehetséges magyarázat azonos a korábbival: A májátültetés nagysebészeti műtét, 

minden transzplantált kap antibiotikus profilaxist, többségük a műtét után hosszabb 

ideig antibiotikumot és tartós proton-pumpa gátló (PPI) kezelést, és feltehetően 

„járulékosan” eradicálódik. A vesebetegekhez hasonlóan a májátültetésre váróknál is 

érdemes lenne a listára helyezéskor valamilyen módszerrel felmérni az aktuális HP 

átfertőzöttséget.  

 A CMV-fertőzés elemzését az 5.2 és a 6.2 fejezetben részletezem. 

 A vesetranszplantáltaknál szignifikánsan magasabb arányban fordult elő candida 

fertőzés a májátültetettekkel összehasonlítva; a fertőzést 44 esetben a nyelőcsőből, 2 

esetben a nyombélből igazoltunk. Az észlelés azzal magyarázható, hogy a 

vesetranszplantáltaknál általában erősebb immunszupressziót alkalmazunk.  
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6.2 A tápcsatorna felső szakasza cytomegalovírus fertőzése 

diagnosztikájának tapasztalatai 

 A cytomegalovírus fertőzés diagnosztikájának kulcsa a vírus, a vírus valamely 

alkotórészének, vagy a vírusfertőzés következményeinek kimutatása. Jelentős 

különbségek vannak az egyes módszerek specificitásában és szenzitivitásában. A 

gasztrointesztinális CMV fertőzés akkor bizonyítható, ha a vírus kimutatása a 

tápcsatorna területéről történik.  

 A 2.8.5.5 fejezetben (44. oldal) leírt „klasszikus” szövettani vizsgálat sem nem 

elég specifikus, sem nem elég szenzitív. A 19. ábra (77. oldal) adataiból egyértelműen 

kiderül, hogy fénymikroszkópos módszerekkel szignifikánsan kevesebb CMV fertőzést 

tudtunk igazolni (7,4 %), mint ugyanezen mintákból történt CMV-DNS kimutatással 

(48 %). A PCR vizsgálat CMV-re specifikus, ellenben a fénymikroszkópos eljárás 

specificitása lényegesen alacsonyabb, mert a leírt cytológiai elváltozásokat más okok is 

kiválthatják.[143] Ezzel magyarázható az a 9 vizsgálati eset, ahol a 

fénymikroszkópos vizsgálat felvetette a CMV fertőzés lehetőségét, de ezt a PCR 

vizsgálat nem igazolta. Speciális festések javíthatják a fénymikroszkópos vizsgálat 

értékét. [144] Magunk a fertőzés bizonyítására a CMV-DNS kimutatását vettük 

alapul. [98] 

 Lényeges különbséget láttunk abban is, hogy a fertőzést azonos eset hány 

mintájából tudtuk igazolni. A 20. ábra (77. oldal) adataiból látható, hogy míg a PCR 

vizsgálat kapcsán az esetek 71 %-ában a gyomor és nyombél mintákban egyaránt 

kimutatható volt a vírus-DNS, a fénymikroszkópos értékelés során csupán az esetek 22 

%-ában találták mindkét lokalizációban bizonyíthatónak a fertőzést; ez szintén a 

fénymikroszkópos módszer korlátait jelzi. 

 A nyelőcső minták 31,5 %-ában volt a CMV fertőzés igazolható. Mivel a 

nyelőcsőből nem minden esetben történt mintavétel, ezen adat nem tekinthető 

reprezentatívnak. 

 A demográfiai adatokat értékelve (20. Táblázat, 78. oldal) nem találtam 

különbséget a CMV fertőzött, és nem fertőzött betegcsoportok között. Hasonlóan nem 

igazolódott eltérés a fertőzés gyakoriságában aszerint sem, hogy milyen szervet 

transzplantáltunk. (21. táblázat  79. oldal)  
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 Megnéztem azt is, hogy az egyes posttranszplantációs időszakokban történt 

endoszkópiák kapcsán van-e eltérés a fertőzések gyakoriságában. A 21. ábra (79. oldal) 

adataiból látható, hogy az átültetés után 31-90 nap közötti végzett vizsgálatok esetében 

szignifikánsan magasabb volt a CMV-fertőzések aránya. A többi időszakban nem 

találtam érdemi különbséget. A jelenség egybevág a szakirodalom általános 

megfigyelésével, hogy a CMV fertőzés leggyakrabban a 2-3. posttranszplantációs 

hónapban jelentkezik. (4. Táblázat, 24. oldal) [8, 9, 61, 66, 76] 

 Irodalmi adat [57,145], hogy a CMV fertőzés legjelentősebb rizikófaktora a 

D+/R- szerostatus. A 22. Táblázatból (80. oldal) kitűnik, hogy a kiindulási D/R 

szerostatus alapján nem tudtam eltérést kimutatni a fertőzések számában. Hogy a D+/R- 

konstelláció esetén sem magasabb a fertőzöttek aránya, minden bizonnyal az e 

betegcsoportban általunk alkalmazott gyógyszeres profilaxissal magyarázható. 

 Az immunszupresszív gyógyszerek is befolyásolják a CMV fertőzés 

kialakulásának valószínűségét, különösen az ismert nyálkahártya-károsító hatással 

rendelkező mycophenolate mofetilről (MMF) írták le, hogy alkalmazása növeli a CMV 

fertőzés gyakoriságát [134, 146], bár az adatok ellentmondásosak. [147] Saját 

eredményeimet értékelve (23. Táblázat, 80. oldal) sem a MMF-et szedők, sem a szintén 

nyálkahártya-károsodást okozó szteroidot szedők között nem lett gyakoribb a CMV 

fertőzés a tápcsatorna felső szakaszán. Meglepő volt, hogy a tacrolimus (TAC) 

kezelésben részesülők között szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kimutatott 

gasztroduodenális vírusfertőzések száma. Ezen adat további elemzést igényel, mert a 

szakirodalom adatai szerint a calcineurin inhibitorok, de különösen a TAC 

alkalmazásával csökken a CMV-fertőzés veszélye. [148] Más adatok szerint viszont a 

TAC, különösen MMF-el együtt adva jelentősen növeli a transzplantált betegekben a 

gasztrointesztinális panaszok, tünetek számát. [134] 

 Elemeztem azt is, hogy van-e eltérés a CMV fertőzöttek és nem fertőzöttek 

tüneteiben, illetve a talált endoszkópos leletek között. A 22. ábra (81. oldal) adataiból 

látható, hogy a CMV fertőzötteken a hányinger-hányás, és étvágytalanság 

szignifikánsan gyakrabban fordult elő, az egyébként regisztrált tünetek azonosak. Nem 

találtam különbséget a két betegcsoport között az endoszkópos morfológiai eltéréseket 

összehasonlítva. (23. ábra, 82. oldal) Megállapítható, hogy a tüneti- és az endoszkópos 

morfológiai képből nem lehet egyértelműen következtetni CMV fertőzésre. 
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 A szövettani leleteket feldolgozva (24. ábra, 82. oldal) aktív duodenitis és aktív 

gastritis mellett szignifikánsan magasabb volt a CMV-fertőzések aránya. 

Megvizsgáltam azt is, vajon a H. pylori fertőzés befolyásolja-e a CMV fertőzést. 

Adataim szerint a H. pylori fertőzöttekben azonos a CMV fertőzöttek és nem fertőzöttek 

száma. 

 A CMV fertőzés kimutatásának a gyomor-bél traktus nyálkahártyájából 

önmagában nincs feltétlen klinikai jelentősége. A gasztrointesztinális CMV betegség 

diagnózisának felállításához a következő kritériumok szükségesek: (1) Jellemző 

panaszok, tünetek; (2) endoszkópos morfológiai eltérések (3) szövettani eltérések, (4) a 

vírus jelenlétének kimutatása (5) egyéb, a panaszokat, tüneteket magyarázó ok kizárása. 

[67] A felsorolt kritériumok elemzése összetett, de lényeges feladat, mert ezek alapján 

állítható fel a CMV betegség diagnózisa és kezdhető meg az antivirális kezelés.  

 Az előző bekezdésben felsorolt kritériumok alapján a rendelkezésre álló adatok 

felhasználásával értékelve a CMV fertőzött betegcsoportot, 126 esetben (a kimutatott 

infekciók 52,3 %-ában) (26. ábra, kis kördiagram) beszélhetünk CMV-betegségről. A 

lehetséges konkrét kórképeket mutatja a 26. ábra. 

 Az ábrán összefoglalt kórképek esetében továbbra is bizonytalan marad, hogy az 

(1) – (5)-ig teljesült kritériumok ellenére milyen kóroki szerepe van a vírusnak. [81, 96, 

149] A gasztrointesztinális CMV fertőzés/betegség szakirodalmában két tényezővel 

foglalkoznak a legtöbbet: (1). Milyen módon lehet bizonyítani a jelen levő vírus kóroki 

szerepét; (2) milyen kritériumok alapján szükséges megkezdeni az antivirális kezelést. 

Mindkét kérdésre annak alapján adják meg a választ, hogy sikerül-e a mintákban vírus 

replikációt, vagyis az aktív fertőzés tényét bizonyítani. [99, 103, 150] 
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26. ábra  Lehetséges CMV-betegségek a tápcsatorna felső szakaszán.  

(A sötétkék oszlopok többszörös fekélyeket jelölnek A kis kördiagramban sötét színnel 
ábrázoltuk a lehetséges CMV betegségek számát) 

 

 
 Az e célra alkalmazható módszerek (kvantitatív PCR vizsgálat, vírus mRNS 

kimutatás, stb.) egyelőre a saját napi klinikai rutinunk számára hozzáférhetetlenek. 

Járulékos problémát jelenthet a diagnosztikus határértékek meghatározása is. E 

kérdéskör további kutatási témát jelenthet. 

 A felsorolt kétségek ellenére a klinikusnak döntenie kell a kezelésről. Az 

ajánlások, melyek klinikánk diagnosztikus lehetőségein alapulnak, a következők: 

1. Az antivirális kezelés haladéktalanul megkezdendő az alábbi esetekben:  

1.1 Pozitív CMV antigenaemia,  általános tünetek, gasztrointesztinális panaszok; 

1.2 Pozitív CMV antigenaemia, gasztrointesztinális panaszok, az endoszkópia lelete 

típusos lehet gasztrointesztinális CMV-betegségre (mély nyelőcsőfekélyek, multiplex 

gyomor- vagy gyomor- és nyombélfekélyek, stb.) 

2. Az antivirális kezelést a szövettani lelet (melynek része vírus kimutatása 

valamilyen kellően szenzitív és specifikus eljárással) alapján haladéktalanul meg kell 

kezdeni a következő esetben: 
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 Negatív CMV antigenaemia, jelentős gasztrointesztinális panaszok, súlyosabb 

körülírt, vagy diffúz endoszkópos eltérések (súlyos erosiv gyulladás, fekélyek), 

melyekből vett biopszás anyagból a fertőzés kimutatható, a szövettani vizsgálat is aktív 

gyulladásra utal. 

3. A szövettani lelet alapján (melynek része vírus kimutatása valamilyen kellően 

szenzitív és specifikus eljárással) mérlegelhető az antivirális kezelés: 

 Negatív CMV antigenaemia, jelentős vagy mérsékelt gasztrointesztinális 

panaszok, diszkrétebb endoszkópos eltérések (enyhébb gyulladásos elváltozások), a 

biopsziás mintában aktív gyulladás. 

   

6.3 Szervátültetetteken végzett urgens felső panendoszkópiák 

összehasonlító értékelése 

 A gasztroenterológiával és endoszkópiával foglalkozó szakirodalom egyik 

kiemelt területe a felső gasztrointesztinális vérzések endoszkópos diagnosztikája és az 

endoszkópos vérzéscsillapítás lehetőségeinek elemzése. Nagyon kevés adatot találunk 

viszont egy különleges betegcsoport betegein, a szervtranszplantáltakon végzett sürgős 

felső endoszkópiák és a vérzéscsillapítások tapasztalairól. Az irodalomban egyáltalán 

nem találtam olyan munkát, amelyben összehasonlították volna a 

szervtranszplantáltakon és nem transzplantáltakon vérzés miatt végzett urgens 

endoszkópiák tapasztalatait. 

Számos dolgozat bizonyítja, hogy a szervtranszplantált betegeken igen 

gyakoriak a gasztrointesztinális szövődmények. [8, 9, 10, 11] Az urgens endoszkópiát 

igénylő szövődmények a súlyos, akár az életet veszélyeztetőek (a szövődmények 

osztályozásában [7]{2. Táblázat, 14. oldal} 2a-b-c kategóriájúak) lehetnek. 

Akut felső tápcsatornai vérzés esetén általában elengedhetetlen az urgens 

endoszkópia. A vérzések jelentős része ugyan spontán csillapodik - ez az arány 

nyombél- és gyomorfekélyek esetén akár 70-80 %-ot is elérheti [151] – de fennáll az 

újravérzés lehetősége. Gyakorlott endoszkópos gasztroenterológus már a klinikai 

paraméterek, és az endoszkópos morfológia alapján meg tudja becsülni az újravérzés 

veszélyét. [152, 153] Számos klinikai score létezik, melyek segítenek eldönteni az 
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azonnali urgens endoszkópia szükségességét, és utalnak az újravérzés veszélyére. [154, 

155] Saját gyakorlatunkban arra törekedtünk, hogy felső gasztrointesztinális vérzés 

vagy gyanúja esetén, 24 órán belül történjék meg az urgens endoszkópia; score-okat 

nem alkalmaztunk. 

A vérzések klinikai megjelenési formái (24. Táblázat, 84. oldal) és az egyes 

vérzésforrások előfordulása (25. Táblázat, 85. oldal) mind a transzplantált, mind a nem 

transzplantált betegeknél megegyeztek az irodalomban közölt gyakoriságokkal. Az 

ulceratív elváltozásokból származó vérzések aktivitását a Forrest [132] stádiumokba 

soroltuk (26. Táblázat, 86. oldal) nem találva különbséget a két csoport adatai között. 

A vérző betegek endoszkópos vizsgálatánál – a lehetőségek szerint – mindig 

meg kell kezdeni az endoszkópos vérzéscsillapítást. Laboratóriumunkban 

sclerotizálásra, tonogenes infiltrálásra és argon plazma koagulálásra (APC) van 

lehetőségünk; az egyetlen klippelést kipróbálásra adott Hemoclippel végeztünk el.  

A módszerek közül az APC alkalmazását az elsők között kezdtük el hazánkban 

részben vérzéscsillapításra, részben kisebb benignus elváltozások ablatív kezelésére. Az 

APC, mivel a koaguláció felszínes, önmagában alig alkalmas spriccelő vérzések 

csillapítására. Nagy előnye, hogy nem kontakt módszer, a koaguláló áram plazma 

állapotú argon gázon át vezetődik a kezelendő felületre, tehát az elektródának nem kell 

érinteni a szöveteket. Ezáltal a képződött koagulum nem tapad az elektródához, és az 

elektróda elemelésekor is a helyén marad. A hatás felszínes, nem alakul ki mély 

necrosis. [156] Az eljárás egyszerűen, jól dozírozható.  

Az irodalom megemlíti a több vérzéscsillapító módszer kombinálásának 

előnyeit. A tonogénes infiltrálás mellé mi is gyakran használtunk más módszert, 

általában APC-t. [157] 

A vérző nyelőcső visszeresség kezelésére saját gyakorlatunkban a scleroterápiát 

alkalmaztuk. Az újabb irodalmi ajánlások első lépésként előnyben részesítik a ligaturát.  

[158] E módszerrel nincs saját tapasztalatunk. 

Az endoszkópos vérzéscsillapítás sikerességi aránya (27. Táblázat, 86. oldal) 

megfelel az irodalmi adatoknak [152, 159].  Az ismételten jelentkező újravérzések 

miatti többszörös megismételt vizsgálatok egyrészt májcirrhoticus betegek előrehaladott 

nyelőcső visszerességéből, másrészt súlyos szeptikus betegek nehezen lokalizálható, 

erosiv elváltozásaiból származtathatók. A 24 órán belüli újravérzések részben sikertelen 

 103



endoszkópos vérzéscsillapítással magyarázhatók, részben azzal, hogy néhány, felismert 

és lokalizált, de aktuálisan nem vérző elváltozást rosszul ítéltünk meg, és nem 

alkalmaztunk endoszkópos vérzéscsillapító eljárást.  

A fekélyekből származó vérzéseknél újravérzésre hajlamosít a fekély mérete (> 

1 cm), a látható, de nem vérző ércsonk (Forrest II/A) és a tapadó coagulum (Forrest 

II/B) [160] 

Összegzésül leszögezhetjük, hogy a szervátültetett betegek felső 

gasztrointesztinális vérzéseit ugyanolyan diagnosztikus és terápiás elvek alapján kell 

vizsgálni és ellátni, mint a nem transzplantált betegekéit. Laboratóriumunkban is be 

kellene vezetnünk a hemoclip és az endoszkópos varix ligatura alkalmazását. 

Érdekesnek látszott összehasonlítani a vese- és májtranszplantált betegcsoportot 

a vérzés miatt végzett sürgős endoszkópiák vonatkozásában. Ilyen típusú elemzést sem 

sikerült fellelnem az irodalomban.  

A májátültetett betegeken a vérzés miatt végzett urgens vizsgálatok aránya több 

mint kétszerese a veseátültetett betegeken végzett urgens vizsgálatokénak. 

 Nem találtunk különbséget a két betegcsoport között a demográfiai adatokban, a 

vérzések megjelenési formái is azonos gyakorisággal fordultak elő. A talált 

vérzésforrásokat áttekintve nem meglepő, hogy nyelőcső visszér rupturából származó 

vérzést kizárólag májtranszplantáltaknál találtunk. E vérzésekre leggyakrabban akkor 

került sor, ha a májrecipiensnek a transzplantáció előtt már jelentős nyelőcső 

varicositása volt, és a transzplantált máj működése nem indult megfelelően (IPF – initial 

poor function).  

 Nem tudok egyértelmű magyarázatot adni arra, miért találtunk szignifikánsan 

több vérző gyomorfekélyt a vesetranszplantáltak körében. Saját adataim szerint (19. 

Táblázat, 75. oldal) a májtranszplantáltaknál szignifikánsan alacsonyabb a H. pylori 

pozitív betegek aránya (3,5 % vs. 18,5 %), ezáltal a fekélyképződés egyik jelentős 

rizikófaktora kevésbé van jelen. A feltételezést alátámasztja az is, hogy a 

májtranszplantáltaknál matematikailag alacsonyabb az egyéb erosiv és ulceratív 

vérzésforrások (erosiv gastritis, duodenitis, duodenalis ulcus) előfordulása is, de e 

tényezők vonatkozásában a különbség nem szignifikáns. 

 Az endoszkópos vérzéscsillapítás során a májátületetteknél igazolt nyelőcső 

visszerességből (és nyelőcső fekélyből) származő vérzéseket sclerotzáltuk. 
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Veseátültetetten szignifikánsan nagyobb arányban alkalmaztuk a tonogénes infiltrálást, 

mely az e betegcsoportban gyakrabban kimutatott, ulceratív eredetű vérzésekkel 

magyarázható. A sikertelen endoszkópos vérzéscsillapítás aránya a májtranszplantált 

betegek csoportjában nem szignifikánsan magasabb volt; ez elsősorban a beszűkült 

gratfunkcióval induló (IPF), rosszul működő májgrafttal rendelkező igen rossz általános 

állapotban levő recipienseknél volt megfigyelhető. 

 A májtranszplantáltaknál kizárólag újravérzés miatt végeztünk ismételt sürgős 

endoszkópiát egy betegen akár többször is, gyakrabban, mint a vesetranszplantáltaknál. 

Ennek az előző bekezdésben kifejtett magyarázata van, a májelégtelenséget, alvadási 

zavart fenntartó, rosszul működő májgraft. 
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7 KÖVETKEZTETÉSEK  

7.1 A szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák 

tapasztalatai 

1. Kidolgoztuk és alkalmaztuk a szervátültetett betegek felső panendoszkópiájának 

vizsgálati protokollját, a vizsgálati leletekből adatbázist hoztunk létre. 

2. Megállapítottuk, hogy a szervátültetetteken előforduló jellegzetes kórképek 

felismerése speciális endoszkópos tapasztalatot, és különleges mintavételeket igényel.  

3. Megállapítottuk, hogy a szervátültetettekben a Helicobacter pylori fertőzés 17 

%-os gyakorisága jelentősen elmarad a nem transzplantált beteganyagunkban észlelt 49 

%-os gyakoriságtól; és a magyar populáció 50-60 %-os gyakorisági értékeitől. A 

májátültetettekben a H. pylori fertőzöttség szignifikánsan alacsonyabb, mindössze 3,5 

%-os, a veseátültetettekben 18,5 %-os. 

4. Megállapítottuk, hogy veseátültetetteken szignifikánsan magasabb a reflux 

betegség, a candida oesophagitis előfordulása, mint májátültetetteken. 

  

  

7.2 A cytomegalovírus fertőzés diagnosztikájának értékelése   

1.  Megvizsgáltuk, és nemzetközi folyóiratban közöltük a tápcsatorna felső 

szakasza CMV fertőzés endoszkópos diagnosztikájának általunk alkalmazott módszereit 

szervátültetett betegeken. 

2.  Megállapítottuk, és közöltük, hogy a gasztrointesztinális traktus CMV 

fertőzésének kimutatására a fénymikroszkópos szövettani vizsgálat önmagában kevésbé 

alkalmas. A vírus DNS specifikus és szenzitív PCR módszerrel történt kimutatásával 

tudtuk igazolni a CMV fertőzést.  

3. Megállapítottuk és nemzetközi folyóiratban közöltük, hogy a vizsgált 

szervátültetett populációban 48 %-os a CMV átfertőzöttség a gyomor- nyombél 

területén. 
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4. Beteganyagunk adatai szerint a tápcsatorna felső szakaszán a CMV fertőzés 

azonos arányban fordult elő vese- és májátültetetteken, nem tudtunk összefüggést 

igazolni a fertőzés és a donor/recipiens CMV szerostatus között. A tacrolimus alapú 

immunszupresszióban részesülő betegeken szignifikánsan magasabb számban 

igazoltunk CMV fertőzést. Az infekciók előfordulási aránya 30-90 nappal a 

szervátültetés után a legnagyobb. 

5. A tápcsatorna felső szakasza CMV fertőzéseinek tüneti, endoszkópos 

morfológiai és szövettani képe nem jellegzetes; a fertőzés az endoszkópos biopsziás 

minták specifikus vizsgálataival igazolható. 

6. A tápcsatorna felső szakaszán kimutatott CMV fertőzésnek csak a teljes 

klinikum értékelése alapján van klinikai jelentősége.  

7. Ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy milyen esetekben szükséges a CMV 

fertőzés/-betegség antivirális kezelése.    

7.3 Az urgens vizsgálatok elemzése 

 
1. A szervtranszplantált és nem transzplantált betegeket összehasonlítva nem 

találtunk különbséget a vérzésforrások, valamint a vérzések egyéb jellemzőinek 

vonatkozásában. 

2. Endoszkópos vérzéscsillapításra azonos eljárásokat alkalmaztunk; nem 

észleltünk szignifikáns különbséget az újravérzés, a vérzéscsillapítás sikeressége és a 

vérzés miatt műtétre kerülők tekintetében. 

3. A veseátültetettekkel összehasonlítva a májtranszplantált betegeken 

egyértelműen magasabb a vérzés miatt végzett urgens vizsgálatok aránya; a 

leggyakoribb vérzésforrás a nyelőcső varix ruptura. Ebben a csoportban kevésbé 

eredményes az endoszkópos vérzéscsillapítás, gyakoribbak az újravérzések, és az 

újravérzés miatt ismételt endoszkópiák is. 

4. A vesetranszplantáltaknál szignifikánsan gyakrabban észlelünk gyomorfekélyből 

származó vérzést, és magasabb a nyombélfekélyből, valamint erosiokból származó 

vérzések aránya is. 
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8 ÖSSZEFOGLALÁS 

A szervátültetett betegek gasztrointesztinális szövődményei igen gyakoriak, akár 

életveszélyesek is lehetnek. Az enyhébb panaszok is jelentős életminőségromlást 

jelentenek a betegek számára. Az emésztőszervi szövődmények okai általában 

összetettek, összefügghetnek az alapbetegséggel, szervtranszplantációs műtéttel, a graft 

működésével, az immunszupresszióval. A legutóbbi csoportba tartozók lehetnek az 

alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai, illetve az immunszupresszió miatt gyengített 

védekező rendszer következtében fellépő fertőzések következményei. A transzplantált 

betegek fertőzéses szövődményei között kiemelt szerepe van a cytomegalovírusnak, 

mely a tápcsatornában is megtalálható, és gasztrointesztinális kórképeket képes okozni. 

Klinikánk nagyszámú szervátültetett beteget gondoz, így fel kellett készülnünk e 

betegek gasztrointesztinális szövődményeinek diagnosztikájára, melynek alapvizsgálata 

az endoszkópia és az endoszkópos mintavételek. Jelen munkánkban a 

szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák tapasztalatait tekintettük át. 

Rögzítettük a vizsgálatot indokló panaszokat, tüneteket, az endoszkópos leletet és a 

szövettani vizsgálat eredményét. Összehasonlítottuk a vese- és májátültetett betegekben 

talált eltéréseket: a veseátültetettekben gyakrabban észleltünk gyomorfekélyt, 

Helicobacter pylori és candida fertőzést. A cytomegalovírus fertőzés diagnózisára a 

fénymikroszkópos vizsgálat kevésbé alkalmas, a diagnózist a CMV-DNS kimutatásával 

állítottuk fel biopsziás mintákból. A szervátültetettek 48 %-a bizonyult fertőzöttnek; e 

betegek mintegy felénél beszélhetünk gasztrointesztinális CMV betegségről. 

Megfogalmaztuk az antivirális kezelés kritériumait is e betegcsoportban. A májátültetett 

betegeknél lényegesen magasabb volt az urgens endoszkópiák aránya, és nyelőcső varix 

vérzés is, a veseátültetetteknél gyakrabban találkoztunk fekélyekből származó 

vérzésekkel. A szervátültetetteken végzett urgens felső panendoszkópiákat ugyanazon 

diagnosztikus és terápiás algoritmus alapján javasoljuk végezni, mint a nem 

transzplantáltak urgens vizsgálatait. További kutatási témát jelenthet a mucosakárosító 

gyógyszeres hatások vizsgálata, a CMV replikáció igazolása a gyomor-bél traktus 

nyálkahártyájából. 
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9 SUMMARY 

 

Gastrointestinal complications of solid organ transplant patients are frequent; they may 

be even life-threatening. Less serious complaints mean considerable deterioration in 

quality of life of patients indeed. The reasons of these complications are generally 

complex related to the original disease, organ transplant operation, graft function, and 

immunosuppression. Gastrointestinal complications of immunosuppression are result of 

the side effects of immunosuppressive therapy or consequences of different infections. 

Cytomegalovirus is a major pathogen for transplant patients even in the gastrointestinal 

tract. Considerable number of transplanted patients is followed up in our clinic. The 

basic diagnostic method of gastrointestinal complications is endoscopy with endoscopic 

biopsy. In this study our experiences of upper endoscopies on symptomatic solid organ 

transplant patients were reviewed. Symptoms, complaints, endoscopical and histological 

findings of patients were analyzed. Findings on kidney and liver transplant patients 

were compared: gastric ulcers, Helicobacter pylori and candida infections were more 

frequent on kidney transplanted patients.  Conventional histology proved less suitable   

for the diagnosis of cytomegalovirus infection from biopsy samples, qualitative 

polymerase chain reaction method was used for detection of viral DNA. With this 

method in 48 % of investigated transplant patients CMV infection was proved; in about 

half of these patients gastrointestinal CMV disease was supposed. Criteria of antiviral 

treatment were determined. The proportion of urgent endoscopies for upper 

gastrointestinal bleeding proved significantly higher in liver transplant patients, the 

most frequent source of bleeding were esophageal varices. However in kidney 

transplant patients bleeding gastro-duodenal ulcers were found more frequently. 

Diagnostic and therapeutic urgent upper endoscopies on organ transplant patients are 

suggested to perform by the same way as by endoscopies on non-transplanted patients. 

Further investigations could be performed to analyze the immunosuppressive drug 

induced mucosal lesions, and to evaluate the detection of CMV replication in the 

gastrointestinal tract. 
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