
SZERVTRANSZPLANTÁLT BETEGEKEN VÉGZETT FELSŐ 
PANENDOSZKÓPIÁK TAPASZTALATAI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A TÁPCSATORNA FELSŐ SZAKASZÁNAK 
CYTOMEGALOVÍRUS FERTŐZÉSÉRE 

 
Doktori tézisek 

 
Dr. PÉTER ANTAL  

 
Semmelweis Egyetem 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 
Témavezető: Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár, az 

orvostudományok doktora 

Hivatalos bírálók:  Dr. med. habil. Kovács Tibor egyetemi  
docens 

Dr. Szőnyi László egyetemi docens, 
PhD 

Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Reusz György egyetemi tanár, a 
MTA doktora 

Szigorlati bizottság tagjai: Dr. med. habil Bálint András főorvos,  

Dr. Miheler Pál egyetemi adjunktus, 
PhD 
 

 
Budapest 

2009 



Bevezetés 
 

A szervtranszplantációt követően a betegek 80-90 %-ánál 
jelentkeznek hosszabb-rövidebb ideig enyhébb-súlyosabb 
gasztrointesztinális panaszok, tünetek, melyek 30-80 %-a igényel 
invazív diagnosztikát és terápiát. A szövődmények 10 %-a igen 
súlyos, akár graftvesztéshez illetve a recipiens halálához is vezethet. 
E csoportba sorolhatók a szervátültetettek gasztrointesztinális 
vérzései. 

A szervátültetetteken számos olyan emésztőszervi kórkép 
alakulhat ki, melyekkel nem immunszuprimáltakon alig találkozunk, 
ezek jelentős része fertőzéses eredetű. A cytomegalovírus (CMV) az 
immunszuprimált transzplantált betegek egyik leggyakoribb és 
legveszedelmesebb fertőzése, mely a vese- és májtranszplantáltak 
44-85 %-át érinti. A fertőzöttek számottevő részénél tünetekkel járó 
CMV betegség alakul ki. 

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.  
 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 CMV 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 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 
vérzéscsillapítások tapasztalairól.  
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Célkitűzések 

1. A Transzplantációs és Sebészeti Klinika Endoszkópos 
Laboratóriumában szervátültetett betegeken végzett felső 
panendoszkópiák vizsgálati protokolljának kialakítása, az 
endoszkópiák adatainak elemzése, a vese- és májátültetetteken 
talált eltérések összehasonlítása. 

2. A tápcsatorna felső szakasza cytomegalovírus 
fertőzésének diagnosztikája, az endoszkópos vizsgálattal igazolt 
CMV fertőzések értékelése; az igazolt fertőzések klinikai 
jelentőségének meghatározása. 

3. A szervátültetett betegeken vérzés miatt végzett urgens 
felső panendoszkópiák értékelése; a szervátültetettek adatainak 
összehasonlítása nem szervátültetettek adataival; a vérzés miatt 
vizsgált vese- és májátületettek leleteinek összevetése. 

 
Módszerek 

1. Betegek és módszerek a szervátültetetteken végzett felső 
panendoszkópiák vizsgálatainál 

1998. január 1. – és 2007. december 31-e között a klinikánk 
ambulanciáin gondozott 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. 

 
Az endoszkópos vizsgálatokat klinikánk két sebész-

gasztroenterológiai képzettséggel és nagy gyakorlattal rendelkező 
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munkatársa végezte. Az endoszkópos morfológiai eltéréseket azonos 
elvek alapján értékeltük.  

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.  

Nem került sor szövetminta vételre, 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 vizsgálata a Semmelweis 
Egyetem ÁOK I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben 
történt. A minták általános fénymikroszkópos szövettani vizsgálatát 
haematoxylin-eosin festéssel végezték el. A gyomorból vett 
szövetmintákon módosított Giemsa festés történt Helicobacter pylori 
kimutatására. Minden bioptátumból kvalitatív PCR vizsgálatot is 
végeztünk CMV-DNS kimutatására. 
 A vizsgált betegek átlagéletkora 49,8 év (16-76 év) volt, 
54,1 %-ban férfi-,  45,1 %-ban nőbetegeket vizsgáltunk. Az 
endoszkópizáltak 84,9 %-a vese, 13,9 %-a májátültetett volt 
(vizsgáltunk még 3 hasnyálmirigy+vese-, 3 tüdő- és 1 
szívtranszplantáltat) 
 Betegeink 41 féle fenntartó immunszupressziós 
kombinációban részesültek: a két leggyakrabban alkalmazott 
kombináció a cyclosporin + mycophenolate + prednisolon (151 eset) 
és a tacrolimus + mycophenolate + prednisolon (79 eset) volt. 
 A vizsgálatok egyharmada az átültetést követő 1 éven belül, 
másik harmad 1-5 év között, további harmada 5 éven túl történt. 
 Általános elemzésünk második felében 483 vese és 79 
májtranszplantált betegen végzett felső panendoszkópia adatait 
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hasonlítottuk össze. Nem találtunk szignifikáns különbséget 
demográfiai adatokban a két betegcsoport adatai között.  

2. Betegek és módszerek a tápcsatorna felső szakaszának 
cytomegalovírus fertőzései diagnosztikájánál 

 A CMV fertőzés jeleinek kimutatását a biopsziás 
anyagokból a Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Patológiai 
Intézetében végezték el.  A „hagyományos” szövettani vizsgálat a 
haematoxylin-eosinnal festett biopsziás minták fénymikroszkópos 
vizsgálata során a cytomegaliás sejtek keresésén alapult. Három 
diagnosztikus kritériumnak kellett egyidejűleg teljesülnie: 

1. A normál sejtátmérőnél legalább háromszor nagyobb 
átmérőjű sejtek; 

2. Homogén, eosinophil intranuclearis („bagolyszem”) 
zárványtestek; 

3. Granulált intracytoplasmatikus zárványok. 
Ugyenezen biopsziás mintákból elvégeztük a kvalitatív PCR 

vizsgálatot a CMV-DNS kimutatására. Az alkalmazott metodika 
részletezése: 

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 gélen 
detektáltuk. Klónozott CMV szekvenciákat használtunk pozitív 
kontrollként.  
 A GB 1 és GB 2 primerek a CMV 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  
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CMV fertőzöttnek tartottuk a vizsgálati eset kapcsán a 
beteget, ha bármelyik biopsziás mintából sikerült kimutatni a CMV 
DNS-t.  

 

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 felső pan- 
endoszkópiára került sor, ez az összes vizsgálat 11,7 %-a volt. 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 foglalkozunk. 
 Lokalizált aktív vérzések és olyan vérzésforrások esetén, 
ahol az újravérzés veszélye jelentős (például Forrest II/a, II/b, 
stádiumú vérző fekélyek, „cherry red spot” a nyelőcső varix 
felszínén), minden esetben megkíséreltük az 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. 
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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  
 

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. 

 
A fenti eljárárokon kívül egy esetben volt lehetőségünk a 

fekélyalapból származó artériás vérzés csillapítására endoszkópos 
hemoclippel, és 2 betegen 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 betegeken végzett 
vizsgálatok eredményeit összehasonlítottuk a nem transzplantált 
betegeken végzett urgens felső panendoszkópiák eredményeivel. A 
nem transzplantált betegek ellátása során ugyanazokat az elveket és 
módszereket alkalmaztuk. 
 Az urgens vizsgálatok feldolgozásának második részében 
arra kerestük a választ, hogy volt-e különbség a vese- és 
májtranszplantált betegeken végzett urgens endoszkópiák adataiban. 
 

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 
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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. 
 

Eredmények 

1. A szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák általános 
tapasztalatai 

Az 569 vizsgálati eset kapcsán az endoszkópiát indokló 
leggyakoribb panasz, tünet 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. 

Az endoszkópos eltéréseket áttekintve 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. Az észlelt nyelőcsőfekélyek (3,9 %) részben reflux 
betegséggel, részben gombás nyelőcsőgyulladással voltak 
magyarázhatók.  
 A nyelőcső visszeresség viszonylag magas (6,8 %) 
előfordulása jórészt májtranszplantált betegeken volt kimutatható.  
 A gyomorban leggyakrabban, az esetek negyedében észlelt 
elváltozás az endoszkópos gastritis volt. Szintén magas számban 
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észleltünk erosiv gastritist is (16 %). 47 vizsgálati esetben igazoltunk 
gyomorfekélyt, mely több betegünknél többszörös volt, és 
nyombélfekéllyel is együtt járt. 
 A gyomorban talált polypusok egy gyomor adenoma 
kivételével hyperplastikus polypusok voltak, ezek két betegünknél 
halmozottan fordultak elő. A beteganyag nagyságához képest az 
észlelt hat gyomor daganat nem tartható magas számnak. 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 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. Az esetek 10 %-ában ép szöveti viszonyokat 
találtunk. 
 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. 
A vizsgálatok negyedében aktív gastritissel találkozhattunk, számos 
esetben Helicobacter pylori, vagy CMV fertőzés mellett. 
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 Szövettani vizsgálattal 11 gyomorfekélyt; 13 
hyperplastikus, egy adenomatosus polypust, 6, fentebb már 
részletezett malignus gyomordaganatot igazoltunk. 
 A nyombél elváltozások között a krónikus aspecifikus 
duodenitis után leggyakoribb az aktív duodenitis volt (10,4 %). 
 A Helicobacter pylori 17 %-os előfordulási gyakorisága 
jelentősen elmarad a magyar populáció 50-60 %-os előfordulási 
gyakoriságától.  
 
 Érdekesnek látszott összehasonlítani a vese- és 
májátültetteken végzett endoszkópiák általános adatait. Az 
endoszkópos vizsgálatra a májátültetettek esetében a 
szervtranszplantáció után sokkal hamarabb került sor (median: vese 
1320, máj 268 nap). 
 A vizsgálatokat indokló panaszok közül mindkét csoportban 
a leggyakoribb a gyomortáji fájdalom volt, mely a 
veseátültetetteknél lényegesen magasabb számban jelentkezett (47 % 
vs. 31 %).  E betegcsoportban szignifikánsan többször fordult elő a 
fogyás miatt végzett endoszkópia; a májtranszplantáltaknál 
egyértelműen gyakoribb javallat volt a felső gasztrointesztinális 
vérzés (29 % vs. 18 %). 
 Az endoszkópos morfológiai eltérések közül mindkét 
betegcsoportban 40 %-os gyakoriság fölött találtunk endoszkópos 
gastritist. Reflux betegséget szignifikánsan magasabb arányban 
igazoltunk vesetranszplantáltakon (26 % vs. 8 %) A májátültetettek 
tükrözésénél több nyelőcső visszerességet láttunk (17 % vs. 4 %). 
Adataink szerint a veseátültetetteknél gyakoribb a nyelőcső candida 
fertőzése (9 % vs. 3 %). A vizsgálatok egyhatodánál egyik 
betegcsoportban sem találtunk semmilyen kórosat. 
 A szövettani vizsgálati leleteket összehasonlítva 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 (27 % vs. 12 %). 
 Az összehasonlító vizsgálat eredménye szerint 
májátültetetteknél (3,5 %) alig  fordult elő Helicobacter pylori 
fertőzés; a veseátültetettek igazolt 18,5 %-os gyakoriság is jelentősen 
alacsonyabb a nem transzplantáltakban észlelt fertőzöttségnél. 
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2. A tápcsatorna felső szakasza cytomegalovírus fertőzése 
diagnosztikájának tapasztalatai 
 

A felső panendoszkópiák során vett biopsziás mintákból 
fénymikroszkópos szövettani vizsgálattal szignifikánsan kevesebb 
CMV fertőzést tudtunk igazolni (7,4 %), mint ugyanezen mintákból 
történt CMV-DNS kimutatással (48 %). A fertőzés bizonyítására 
ezért a CMV-DNS kimutatását vettük alapul. 

Lényeges különbséget láttunk abban is, hogy a fertőzést 
azonos eset hány mintájából tudtuk igazolni. PCR vizsgálat 
segítségével 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 demográfiai adatokat értékelve nem találtunk különbséget 
a CMV fertőzött, és nem fertőzött betegcsoportok között. Hasonlóan 
nem igazolódott eltérés a fertőzés gyakoriságában aszerint sem, hogy 
vesét vagy májat transzplantáltunk. Az átültetés után 31-90 nap 
közötti végzett vizsgálatok esetében szignifikánsan magasabb volt a 
CMV fertőzések aránya. Beteganyagunkban azonos arányban tudtuk 
kimutatni a fertőzést bármelyik donor/recipiens pretranszplantációs 
CMV szerostatus esetén; még a legnagyobb rizikót jelentő donor 
pozitív/recipiens negatív konstelláció esetén sem volt a fertőzés 
aránya nagyobb. A tacrolimust tartalmazó immunszupresszióban 
részesülők között szignifikánsan gyakrabban tudtuk kimutatni a 
CMV fertőzést (odds ratio 1,4). 

Összevetettük a tápcsatorna felső szakaszán CMV fertőzött 
betegek tüneti, endoszkópos, és szövettani képét a nem 
fertőzöttekével. A fertőzöttek tüneti képe, és endoszkópos eltérései 
érdemben nem különböztek. A szövettani leletekben a fertőzöttek 
között szignifikánsan magasabb volt az aktív duodenitisek/gastritisek 
aránya.  

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 
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vírus jelenlétének kimutatása (5) egyéb, a panaszokat, tüneteket 
magyarázó ok kizárása. A felsorolt kritériumok elemzése összetett, 
de lényeges feladat, mert ezek alapján állítható fel az emésztőszervi 
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) 
beszélhetünk gasztrointesztinális CMV betegségről. A talált 
kórképek a gyakoriság sorrendjében: CMV gastritis (45), CMV 
gastroduodenitis (19), CMV gyomorfekély (18), CMV oesophagitis 
(16) CMV oesophago-gastro-duodenitis (9), CMV nyombélfekély 
(8), CMV duodenitis (7), CMV gyomor és nyombélfekély (4). 
 Klinikánk diagnosztikus lehetőségeire alapozva 
megfogalmaztuk, mikor javasoljuk az antivirális bevezetését igazolt, 
vagy feltételezett tápcsatornai CMV fertőzés/betegség esetén: 
 
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: 
 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: 
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 Negatív CMV antigenaemia, jelentős vagy mérsékelt 
gasztrointesztinális panaszok, diszkrétebb endoszkópos eltérések 
(enyhébb gyulladásos elváltozások), a biopsziás mintában aktív 
gyulladás. 
 

3. Szervátültetetteken végzett urgens felső panendoszkópiák 
összehasonlító értékelése 

A vérzés miatt sürgős endoszkópiás vizsgálatra került 
szervátültetett és nem transzplantáltak demográfiai adatait elemezve 
mindkét csoportban a férfibetegek voltak túlsúlyban (58,0 % a 
transzplantáltaknál, 59,5 % a nem transzplantáltaknál). A vizsgálatra 
kerülő transzplantált betegek szignifikánsan fiatalabbak voltak, a 
transzplantáltak átlagéletkora 49,6, a nem transzplantáltaké 61,0 év 
volt. 

Nem találtunk különbséget a két betegcsoport között a 
vérzések klinikai megjelenési formái, az egyes vérzésforrások 
előfordulása, valamint a vérzések aktivitása (Forrest stádiumok) 
tekintetében.  
 A két betegcsoportban lényegében azonos arányban került 
sor endoszkópos vérzéscsillapításra (transzplantáltaknál 34 %, nem 
transzplantáltaknál 37 %); az alkalmazott eljárások azonosak voltak 
és azonos arányban is alkalmaztuk az egyes módszereket. Az 
endoszkópos vérzéscsillapítás a transzplantáltak 82 %, a nem 
transzplantáltak 87 %-ánál volt sikeres. Ismételt urgens vizsgálatokat 
is azonos arányban végeztünk a két betegcsoportban. 9 transzplantált 
és 13 nem transzplantált került sürgős műtétre felső 
gasztrointesztinális vérzés miatt. 
 A vérzés miatt tükrözött vese- és májtranszplantáltakat 
összehasonlítva nem találtunk szignifikáns különbséget a két csoport 
demográfiai adataiban, 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) tekintve. 
 A májátültetetteken szignifikánsan gyakrabban került sor 
sürgős endoszkópiára (26 % vs. 12 %) Nem volt különbség a két 
betegcsoportban a vérzések megjelenési formái között. A 
vérzésforrásokat összehasonlítva nyelőcső visszérrepedésből 
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származő vérzés csak májátültetetteken volt kimutatható (29 %); a 
veseátültetetteken szignifikánsan magasabb arányban igazoltunk 
gyomorfekélyből származó vérzéseket (24 % vs. 9 %). 
 Endoszkópos vérzéscsillapításra a két betegcsoportban a 
fentebb ismertetett eljárásokat alkalmaztuk, azonos gyakorisággal. A 
májtranszplantáltakon szignifikánsan magasabb volt az újravérzések 
(34 % vs 16 %) és az újravérzés miatt megismételt urgens 
vizsgálatok aránya (30% vs. 16 %); és az endoszkópos 
vérzéscsillapítás is kevésbé volt sikeres (74 % vs 88 %). 
 
 
 
 
Következtetések 

1. A szervátültetetteken végzett felső panendoszkópiák 
tapasztalatai 

1.1. Kidolgoztuk és alkalmaztuk a szervátültetett betegek felső 
panendoszkópiájának vizsgálati protokollját, a vizsgálati leletekből 
adatbázist hoztunk létre. 
 
1.2. Megállapítottuk, hogy a szervátültetetteken előforduló 
jellegzetes kórképek felismerése speciális endoszkópos tapasztalatot, 
és különleges mintavételeket igényel.  
 
1.3. 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 Helicobacter pylori fertőzöttség szignifikánsan 
alacsonyabb, mindössze 3,5 %-os, a veseátültetettekben 18,5 %-os. 
 
1.4. Megállapítottuk, hogy veseátültetetteken szignifikánsan 
magasabb a reflux betegség, a candida oesophagitis előfordulása, 
mint májátültetetteken. 
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2. A cytomegalovírus fertőzés diagnosztikájának értékelése   

2.1.  Megvizsgáltuk, és nemzetközi folyóiratban közöltük a 
tápcsatorna felső szakasza CMV fertőzése endoszkópos 
diagnosztikájának általunk alkalmazott módszereit szervátültetett 
betegeken. 
 
2.2.  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.  
 
2.3. Megállapítottuk és nemzetközi folyóiratban közöltük, hogy 
a vizsgált szervátültetett populációban 48 %-os a CMV fertőzöttség a 
gyomor- nyombél területén. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. A tápcsatorna felső szakasza CMV fertőzéseinek tüneti, 
endoszkópos morfológiai és szövettani képe nem jellegzetes; a 
fertőzés az endoszkópos biopsziás minták specifikus vizsgálataival 
igazolható. 
 
2.6. A tápcsatorna felső szakaszán kimutatott CMV fertőzésnek 
csak a teljes klinikum értékelése alapján van klinikai jelentősége.  
 
2.7. Ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy milyen esetekben 
szükséges a CMV fertőzés/-betegség antivirális kezelése.  
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3. Az urgens vizsgálatok elemzése 

3.1. A szervtranszplantált és nem transzplantált betegeket 
összehasonlítva nem találtunk különbséget a vérzésforrások, 
valamint a vérzések egyéb jellemzőinek vonatkozásában. 
 
3.2. Endoszkópos vérzéscsillapításra azonos eljárásokat 
alkalmaztunk; nem észleltünk szignifikáns különbséget az 
újravérzés, a vérzéscsillapítás sikeressége és a vérzés miatt műtétre 
kerülők tekintetében. 
 
3.3. 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 magasabb az 
újravérzés miatt megismételt endoszkópiák száma is. 
 
3.4. A vesetranszplantáltaknál szignifikánsan gyakrabban 
észleltünk gyomorfekélyből származó vérzést, és magasabb a 
nyombélfekélyből, valamint erosiokból származó vérzések aránya is. 
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