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Összefoglalás  

 

A hazánkban évente regisztrált 35-36 ezer stroke eset 80-85 %-a iszkémiás eredető.  

A stroke prevenciójának bizonyítottan fontos módszere a szupraaortikus artériák 

sebészete vagy intervenciós radiológiai mőtéte mind tünetmentes, mind tünetes 

betegeknél. A közép és hosszú távú eredményeket befolyásolja a resztenózis 

kialakulása, mely lehet miointimális hiperplázia vagy az ateroszklerózis progressziója 

az operált érterületen. Az everziós endarteriektómiát követıen fellépı resztenózis 

gyakoriságát az irodalom 2-34% között adja meg. 

Elsı tanulmányunkban az everziós endarteriektómiát követıen kialakuló resztenózis 

gyakoriságát határoztuk meg egy prospektív vizsgálat keretén belül. A Semmelweis 

Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján 1991 és 1993 között 151 betegnél végzett 

összesen 171 everziós carotis mőtét adatait dolgoztuk fel. A kombinált perioperatív 

stroke morbiditási és mortalitási ráta 0,8 % volt, az ötéves túlélés a vizsgálat beteganyag 

esetében 85 %-os. Szignifikáns (>70 %) resztenózis 11 betegnél (9 %) alakult ki, az 

ultrahang vizsgálatok 50 %-ot meghaladó resztenózist az összes vizsgált eset 12 %-ában 

találtak. Eredményeink közlésének idıpontjáig nem találtunk az irodalomban olyan 

vizsgálatot, mely hosszabb idıszakra vonatkozó utánvizsgálatról számolt volna be, mint 

a mi tanulmányunk (átlagosan 56 hónap). Eredményeink a carotis everziós 

endarteriektómiája tekintetében hosszú távú utánkövetés után sem térnek el az 

irodalomban ismert adatoktól, ezért a Klinikánkon azonos mőtéti típuson átesett, 

hasonló összetételő beteganyagon végzett további vizsgálatok alkalmasnak tőnnek 

nemzetközileg is elfogadható következtetések levonására. 

A carotis endarteriektómia során létrejövı érfalsérülés és a kirekesztés miatti iszkémia- 

reperfúziós károsodás az érfal gyulladásos folyamatát indítja be. A növekedési faktorok 

termelıdése fokozódik és a miointimális hiperplázia következtében korai resztenózis 

alakulhat ki. Kísérletes és klinikai adatok utalnak arra, hogy a mannan binding lectin 

(MBL) és a komplement rendszer lektin útja indíthatja el a gyulladásos reakciót. 

Munkacsoportunk egy korábbi vizsgálat során bizonyította, hogy a carotis everziós 

endarteriektómiát követıen kialakuló resztenózis részben genetikailag determinált és 

hogy ennek patofiziológiájában az MBL genetikai polimorfizmusa fontos szereppel bír. 

Nem találtunk az irodalomban olyan közlést, mely összefüggést írna le a carotis 
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resztenózis gyakorisága és különbözı keringı növekedési faktorok preoperatív szérum 

szintje vagy posztoperatív szérum szint változása között. 

A második prospektív tanulmányban összesen 82 beteg (55 férfi, 27 nı, 66,2±8,9 év 

(átlag±SD)) vizsgálatára és utánkövetésére került sor, akik 2000 októbere és 2003 

márciusa között estek át elektív everziós carotis endarteriektómián súlyos (83.1±9 %) 

arteria carotis interna sztenózis miatt. Minden betegnél egy preoperatív és három 

posztoperatív carotis duplex scan vizsgálat történt a mőtétet követı 6. héten, 7. és 14. 

hónapban. A 7. hónapban 50 %-ot meghaladó resztenózist 9 betegnél, míg a 14. 

hónapban 12 betegnél mértünk. Klinikailag szignifikáns (>70 %) resztenózist 

ugyanannál a négy betegnél (4/82=4,9 %) figyeltünk meg mind 7, mind 14 hónap után. 

Felosztottuk a betegeket a posztoperatív kontroll vizsgálatok során mért jelentıs 

(>50 %) resztenózis jelenléte alapján. Az ér-endoteliális növekedési faktor (VEGF), 

illetve a vérlemezke eredető növekedési faktor (PDGF) szérum szint növekedését 

szignifikánsan gyakrabban (p=0,0044 ill. p=0,0653) észleltük azoknál a betegeknél, 

akiknél a 7. posztoperatív hónapban resztenózis alakult ki, mint azoknál, akiknél nem 

alakult ki resztenózis. MBL genotípus alapján csoportosítva a betegeket további 

vizsgálataink során azt találtuk, hogy a korai VEGF és PDGF szint változásának 

mértéke és a 7. illetve 14. havi CDS értékek vonatkozásában a normál (vad) MBL2 

allélt hordozók (A/A) esetében erısen szignifikáns korreláció észlelhetı (7. havi 

p=0,0026 és p=0,0012; 14. havi p=0,0108 és p=0,0064), míg a variáns allélt hordozók 

(A/O és O/O) esetében nem volt szignifikáns összefüggés. Az endoteliális növekedési 

faktor (EGF) esetében nem volt kimutatható szignifikáns összefüggés a resztenózis és a 

korai posztoperatív idıszakban mért szérumszint változás között.  

Vizsgálataink alapján állíthatjuk, hogy az everziós arteria carotis endarteriektómiát 

követıen resztenózis elsısorban azoknál a betegeknél fejlıdik ki, akik homozigóta 

normál MBL2 allélt (A/A) hordoznak. Ez a genotípus magas MBL szinttel, és a korai 

posztoperatív periódusban a PDGF és VEGF termelıdés fokozódásán keresztül 

kifejezett komplement aktiváló kapacitással jár. A tanulmányban felvetett hipotézis 

nagyobb beteganyagon történı bizonyítására, illetve egyéb összefüggések keresése 

céljából munkacsoprotunk további vizsgálatokat folytat Klinikánkon.  
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Summary 

 

 

Thirty five–thirty six thousand new stroke events are diagnosed in Hungary every year, 

80-85 % of which are of ischaemic origin. Surgery or stenting of the supraaortic arteries 

became important methods of stroke prevention in both symptomatic and asymptomatic 

cases. Mid-term and long-term results are modified by restenosis formation, which can 

be myointimal hyperplasia or progression of the atherosclerosis on the operation field. 

Restenosis rate following eversion carotid endarterectomy is described as 2 to 34 % in 

the literature.   

In the first prospective study the incidence of restenosis after eversion endarterectomy 

was determined. The datas of 171 eversion carotid endarterectomy procedures on 151 

patients, performed between 1991 and 1993, were analysed at the Department of 

Cardiovascular Surgery, Semmelweis University Budapest, Hungary. Perioperative 

stroke morbidity and mortality rate was 0,8 %, five year survival rate was found 85 %. 

Siginificant (>70 %) restenosis developed in 11 patients (9 %), restenosis >50 % was 

found in 12 % of all inspected cases. Until today we couldn’t to find a single study in 

the literature referring for a longer period of follow-up time (56 month), than our study. 

Our results regarding to eversion carotid endarterectomy are similar to those in the 

literature, therefore conclusions of further studies regarding to the same patient 

population seem to give internationally acceptable results. 

The denudation of the arterial endothelium during carotid endarterectomy and 

ischaemia reperfusion injury following crossclamping together initiate the inflammation 

process of the arterial wall. In consequence, growth factor production is upregulated and 

myointimal hyperplasia may initiate early restenosis. Experimental and cilical datas 

suggest that the inflammatory process may triggered by mannose binding lectin and the 

lectin pathway of the complement system. In a former study we proved, that restenosis 

following eversion carotid endarterectomy is partially genetically determinated, and that 

genetic polymorphism of mannose-binding lectin (MBL) has a key role in the 

pathophysiology of this process. We couldn’t find a study in the literature, that desribes 

a correlation between the frequency of carotid restenosis and the preoperative serum 

level or postoperative serum level changes of various circulating growth factors.   
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The total of 82 patients (55 male, 27 female 66,2±8,9 years (mean±SD age)) were 

included and followed-up in the second prospective study. The patients underwent 

elective eversion carotid endarterectomy between October 2000 and March 2003 

because of severe (mean 83,1±9 %) internal carotid artery stenosis. Carotid duplex scan 

sonography was undertaken at all patients preoperatively and three times 

postoperatively, 6 weeks, 7 and 14 months after the operation. Restenosis higher than 

50 % was found at the 7 and at the 14-month follow-up in 9 and 12 patients, 

respectively. Clinically significant restenosis (>70 %) was measured in the same 4 

patients (4/82=4,9 %) postoperatively both at the 7 and 14-month follow-up. Two 

patient groups were formed according to the presence of considerable (>50 %) 

restenosis found in postoperative control examinations. An increase of the serum levels 

of the vascular endothelial growth factor (VEGF) and platelet-derived growth factor 

(PDGF) was found significantly more frequent (p=0,0044 and p=0,0653, respectively) 

in those patients, who developed restenosis at the 7th postoperative month, than in those 

without restenosis. The patients were subdivided into two groups according to MBL2 

genotype. Group 1 comprised patients homozygous for the normal (wild) MBL2 allele 

(genotype A/A), and group 2 comprised patients with 1 or 2 variant alleles (MBL 

genotypes A/O or O/O). When the relations between VEGF and PDGF value changes 

and 7-month restenosis or 14-month CDS values were analyzed, highly significant 

correlation were found at both time points in group one. By the contrast, no correlation 

was found in the patients of group two. We couldn’t find any siginificant correlation 

regarding to restenosis and the early postoperative changes of serum levels of the 

endothelian growth factor (EGF). 

In conclusion, our present findings definitely indicates that after eversion carotid 

endarterectomy restenosis occurs primarily in patients who are homozygous for the 

normal MBL2 (A/A) allele, a genotype associated with high MBL levels, and a marked 

complement activating capacity in conjunction with upregulation of PDGF and VEGF 

production occurs in the early postoperative period. This is clearly a hypothesis 

generating study, the conclusion of which should be tested by further studies in different 

cohorts. Such studies are under way in our departments. 
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1. Bevezetés 

  

 

1. 1. A stroke 

 

A stroke ma Magyarországon a szív- és érrendszeri és a daganatos megbetegedések után 

a harmadik leggyakoribb halálok. Hazánkban évente mintegy 35-36 ezer friss stroke 

esetet regisztrálunk. Magyarországon a cerebrovaszkuláris betegségek incidenciája 

mintegy kétszerese az Európai Unió átlagának, bár az elmúlt 10 évben a stroke 

halálozás mind a férfiak, mind a nık körében egyenletesen csökkent, 1994 óta évente 

2 százalékot meghaladó ütemben (1. ábra) 1,2. Hasonló csökkenés tapasztalható az 

iszkémiás szívbetegség és az összesített kardiovaszkuláris morbiditás tekintetében is 1.  

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint az agyi érkatasztrófa az 

agymőködés globális vagy fokális zavarával jellemezhetı, gyorsan kialakuló klinikai 

tünetegyüttes, mely több mint 24 órán keresztül áll fenn vagy halált okoz, s melynek 

bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben kialakult elváltozás. Ennek 

mechanizmusai a következık lehetnek: trombus vagy embólus által okozott szőkület 

illetve elzáródás, az érfal ruptúrája, az érfal egyéb megbetegedése, vagy a keringı vér 

reológiai sajátosságainak megváltozása miatt kialakult patológiai folyamat. Az összes 

stroke mintegy 80-85 százaléka iszkémiás eredető, hátterében leggyakrabban 

ateroszklerózis vagy trombózis áll. Vérzéses elváltozás 15-20 %-ban észlelhetı, mely 

leginkább hipertóniával vagy aneurizmával kapcsolatos.  

A stroke események túlnyomó többsége – leszámítva bizonyos ritka stroke etiológiákat 

– életmódbeli rizikófaktorok és ateroszklerózis következménye. A szervezett stroke 

ellátás önmagában 30 %-kal csökkentette az akut stroke mortalitását. Jelentıs javulást 

hoztak a stroke kezelésében a nagy nemzetközi klinikai tanulmányok eredményei 

alapján bevezetett módszerek, mind az akut stroke ellátás, mind a szekunder prevenció 

tekintetében 3.  

A szöveti plazminogén aktivátorral (t-PA) végzett trombolízis 3 órán belül jó 

eredménnyel alkalmazható (ATLANTIS, ECASS és NINDS vizsgálatok) 4. Az 

International Stroke Trial (IST) és a Chinese Aspirin Stroke Trial (CAST) bizonyította 

az akut stroke esetén azonnal alkalmazott aspirin szekunder stroke rátát és mortalitást 
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csökkentı hatását anélkül, hogy az esetleges vérzéses stroke kialakulásának esélyét 

növelte volna. Heparin adása esetén hasonló szignifikáns javulást nem találtak 5,6. Több 

tanulmány vizsgálta a clopidogrel önmagában vagy aspirinnel együtt történı 

alkalmazásának hatását (CAPRIE, CURE, MATCH, CHARISMA) 7. 

A visszatérı stroke rizikójának csökkentésére számos igen hatékony eszköz áll 

rendelkezésre. Ez lehet a stroke-ot kiváltó alapbetegség specifikus kezelése, a stroke 

rizikófaktorainak általános kezelése, trombocita aggregáció gátló vagy antikoaguláns 

kezelés. Az aspirin a rekurráló iszkémiás stroke kockázatát 18 %-kal csökkenti 8. Nem 

kardio-embologén stroke esetében az aspirin hatékonyabbnak bizonyult a warfarinnál 

(SPIRIT és WARSS vizsgálatok) 9,10. Iszkémiás szívbetegség egyidejő fennállása esetén 

egyre gyakrabban kombinációs kezelést alkalmaznak Az ESPS2 vizsgálat bizonyította 

az aspirinnel együtt adott dipyridamol 11, illetve a CREDO vizsgálat a clopidogrel 

kombináció fokozott hatékonyságát az aspirin monoterápiához képest 12, míg a MATCH 

vizsgálat ez utóbbi kombináció elınyét nem igazolta 13. A CAPRIE vizsgálat szerint a 

clopidogrel önmagában is van olyan hatékony, bizonyos esetekben pedig hatékonyabb, 

mint az aspirin 14. Számos vizsgálat szerint a stroke kockázata 60 %-kal csökkenthetı 

warfarin adásával pitvarfibrilláció fennállása esetén, mind primer, mind szekunder 

prevencióként alkalmazva 15,16.  

A hipertónia és a hiperkoleszterinémia a stroke fontos rizikófaktorai. Számos vizsgálat 

igazolta, hogy az antihipertenzívumok alkalmazása, illetve a vérnyomás normál 

tartományban (RR középérték= 136/79 Hgmm) való tartása jelentısen csökkenti a 

stroke kockázatot mind primer, mind szekunder prevencióként alkalmazva 

(PROGRESS, HOPE) 17,18. Kimutatták, hogy a sztatin terápia javíthatja az endotél 

funkcióját és stabilizálja a plakkokat. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a sztatinok 

alkalmazása 25 %-kal csökkenti a kardiovaszkuláris események elıfordulásának 

gyakoriságát 19. A Heart Protection Study szerint napi 40 mg simvastatin adása hasonló 

stroke rizikó csökkenést eredményez mind normál, mind emelkedett koleszterin szintő 

betegeknél 20.  

Az ECST és NASCET vizsgálatok bizonyították a carotis endarteriektómia jótékony 

hatását tünetképzı, 70 %-ot meghaladó carotis interna szőkülettel bíró betegeknél 21,22. 

50-70 % közötti szőkület mellett ez a pozitív különbség már nem volt szignifikáns. 

A carotis endarteriektomiának számos szövıdménye lehet, ezért alternatív terápiás 
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módszerként kifejlesztették a carotis interna tágítását és sztentelését (CAS). 

A CAVATAS vizsgálat carotis angioplasztikán illetve endarteriektómián átesett betegek 

adatait hasonlította össze, a korai stroke ráta és mortalitás adatai lényeges eltérést nem 

mutattak 23. A CaRESS, SPACE, EVA vizsgálatok nem mutattak szignifikáns elınyt 

egyik módszer javára sem 24,25. A CREST vizsgálat azt igazolta, hogy az életkor 

elırehaladtával növekszik a stroke és mortalitás kockázata CAS esetében 26. További 

vizsgálatokat terveznek tünetmentes betegek bevonásával 27. 

A stroke kialakulásának valószínősége lényegesen kisebb a tünetmentes, mint a tünetes 

carotis betegek között (2 % ill. 15 % egy éven belül). Az ACAS és ACST vizsgálatok 

tünetmentes betegeket randomizáltak mőtétes illetve gyógyszeresen kezelt csoportokba. 

Mindkét tanulmány a stroke rizikó szignifikáns csökkenését tapasztalta az operált 

csoportban 28,29. 

 

 

1. ábra:  
Stroke mortalitás 1970-2000 között (A) 45–74 éves férfiak és (B) 45–74 éves nık 
körében 1. Magyarország – Hun, Lengyelország – Pol, Finnország – Fin, 
Spanyolország – Spa, Nyugat-Európa – WE, Balti államok – ELL. 
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1. 2. Cerebrovaszkuláris betegségek 

 

 

A cerebrovaszkuláris történések hátterében leggyakrabban a szupraaortikus erek 

ateroszklerotikus folyamata található meg. A szőkület leggyakrabban a carotis 

bifurkáció területén alakul ki. Carotis szőkületet vagy elzáródást okozhat még 

fibromuszkuláris hiperplázia, kanyarulat, megtöretés, csavarodás (coiling, kinking), 

aneurizma, daganat (chemodectoma), trauma (disszekció, transszekció), spontán 

disszekció. A carotis artériák szőkülete vagy elzáródása esetén a klinikai tünetek 

súlyossága az elzáródás gyorsaságától és a kollaterális keringés állapotától függ.  

Tranziens iszkémiás attak (TIA) esetén múló (24 órán belül megszőnı), fokális 

neurológiai tünetek észlelhetıek, azonban a betegek 20 %-ánál a CT vizsgálat iszkémiás 

infarktust jelez. A cerebrovaszkuláris megbetegedések mintegy 10 %-a TIA, az ezt 

követı stroke elıfordulás 2-8%. Igen magas ebben a csoportban a miokardiális infarktus 

aránya is, amit mindenképpen figyelmeztetı jelként kell értékelnünk. Fenyegetı stroke 

állapot bevezetı szindrómája a halmozottan jelentkezı TIA vagy a crescendo TIA, ez 

utóbbi esetén a tünetek nemcsak ismétlıdnek, hanem intenzitásukban fokozódnak is. 

Amaurosis fugax esetén a keringészavar az arteria centralis retinae területén jelentkezik.  

A reverzibilis iszkémiás neurológiai deficit (RIND) és a prolongált reverzibilis 

iszkémiás neurológiai deficit (PRIND) patomechanizmusa és kóroka nem különbözik 

érdemben az iszkémiás stroke okaitól. A tünetek megszőnése alapján különíthetı el 

utólag a completed stroke-tól.  

A progresszív stroke vagy stroke in evolution a stroke folyamatosan súlyosbodó 

formája. A kezdetben észlelt neurológiai deficit romlik, egyre több a tünet, vagy a már 

kialakult tünetek súlyosbodnak. A progresszív stroke a vaszkuláris neurológia 

leggyorsabb beavatkozást igénylı tünetcsoportja. 

A „completed stroke” – stroke végleges tünetekkel – esetében a vaszkuláris eredető 

körülírt agyi funkciózavar tünetei állandósultak. A kórforma nem fejezi ki a 

patomechanizmust, oka lehet iszkémiás infarktus, intracerebrális vérzés, 

subarachnoideális vérzés vagy vénás trombózis is. 
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1. 2. 1. A gyulladásos folyamat szerepe a plakk-képzıdésben 

 

 

Az ateroszklerózis az érfal patológiás elváltozása, melyet a fal megkeményedése, 

megvastagodása, rugalmasságának elvesztése és végül a lumen beszőkülése jellemez. 

Az eredetileg lipoproteinek felszaporodásának tartott ateroszklerózisról („lipid-

elmélet”) a modern kutatások bebizonyították, hogy az érfal krónikus gyulladásos 

folyamatáról van szó. Az artériafal károsodásáért számos faktor tehetı felelıssé. Nem 

befolyásolható kockázati tényezık: a beteg életkora, neme, a családi halmozottság és a 

veleszületett anyagcserezavarok. Az egyén vagy az orvoslás által befolyásolható okok: 

hiperkoleszterinémia, hipertónia, dohányzás, diabetes mellitus, hipertrigliceridémia, 

hiperurikémia, elhízás, mozgásszegény életmód, fogamzásgátlók szedése. Több 

kockázati tényezı együttes jelenlétekor a betegség esélye nem összeadódik, hanem 

megsokszorozódik. A sérült endotél a kiindulópontja annak a kóros folyamatnak, mely 

az artériafal átépüléséhez, „arterial remodeling”-hez vezet 30-33. Míg az endotél sérülés 

és mőködési zavar a kóros folyamat elindítója, egyre több érv szól amellett, hogy a 

klasszikus „response to injury” magát a gyulladásos reakciót jelenti (2. ábra) 33,35-37. 

A normál arteria endotél szelektíven permeábilis gátat képez a vér és alkotórészei, 

illetve a szövetek között. A hagyományos kardiovaszkuláris rizikófaktorok és a 

hemodinamikai tényezık megváltozásának együttes hatása a sejtek mőködési zavarát 

eredményezi. A hiperkoleszterinémia és egyéb diszlipidémiák hatására az aterogén 

liporproteinek (LDL, VLDL és VLDL töredékek) érfali koncentrációja megnı. 

A csapdába esett aterogén részecskék kötıdnek az érfali kötıszöveti elemekhez, 

aggregációs folyamatok során módosulnak, vagy különbözı sejtek (endotél, monocita-

makrofágok, módosult simaizomsejtek) hatására szabadgyökök által oxidálódnak, 

biológiailag aktívvá válnak és a gyulladásos reakció beindításának kulcsát képezik.  

Az endotél sejtek aktiválódnak, sejt adhéziós mulekulák (intercelluláris adhéziós 

molekula (ICAM-1), ér-sejt adhéziós molekula (VCAM-1), E-szelektin, P-szelektin) 

szaporodnak fel, legfontosabbnak a VCAM-1 tőnik. Az adhéziós molekulák és az 

oxidált LDL kemotaktikus hatásának következtében mononukleáris sejtek (monociták 

és T-limfociták) tapadnak az endotéliumhoz, elıször lazán, majd szorosan, végül pedig 

a szubendoteliális térbe vándorolnak. A gyulladásos sejtek felhalmozódása a 
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gyulladásos mediátorok expresszálódásának komplex folyamatát indítja be, mely a 

gyulladásos folyamatot fenntartja. A proinflammatorikus citokinek, mint például az 

interleukin 1ß (IL-1 ß) vagy a tumor nekrózis faktor α (TNF-a) a VCAM-1 termelıdését 

indukálják. A kemotaxist és a monociták szubendoteliális térbe történı vándorlását a 

monocita chemoattractant protein-1 (MCP-1), az interleukin-8 és a fraktálkinek segítik. 

Egy másik limfokin, a makrofág kolónia stimuláló faktor (M-CSF) a monociták szöveti 

makrofággá történı átalakulását támogatja. A makrofágok lipideket vesznek fel az 

oxidált LDL molekulákból a scavenger receptor úton keresztül (CD36, scavenger 

receptor-A),  habos  sejtekké  alakulnak,  ami a korai „fatty streak” lézió kialakulásához 

 

2. ábra: 

Az ateromatózus plakk kialakulási folyamatának vázlatos modellje 33 
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vezet. A habos sejtek maguk is proinflammatorikus citokineket termelnek, ami felerısíti 

a lézió területén a gyulladásos reakciót. A koleszterin győrőjének lebontására a 

szervezet nem képes, sıt a nagymértékő intracelluláris koleszterin lerakódás elpusztítja 

a sejteket, azokból a koleszterin azonban – most már extracellulárisan – ottmarad az 

érfalban 30-35,37-40. 

Az ateroszklerotikus plakk kialakulásának következı lépésében simaizomsejtek 

vándorolnak az intimába és itt felszaporodnak. A gyulladásos mediátorok (növekedési 

faktorok, citokinek, mitogének) tartós hatása következtében a simaizomsejtek 

dediffereciálódnak, fibroblaszt-szerővé válnak, nagy mennyiségő kötıszöveti állományt 

teremelnek, maguk is scavenger receptort expresszálnak a felszínen, és a koleszterin-

dús lipoproteineket felvéve maguk is habos sejtekké alakulnak. Ez a folyamat fibrózus 

plakk kialakulásához vezet a magas lipidtartalmú mag felett. Ha a gyulladásos reakció 

és a rizikófaktorok hatása tartósan fennáll, a magas lipidtartalmú mag mérete növekszik. 

A gyulladás folyamán szétesı sejtekbıl tumor nekrózis faktor-α (TNF-a), antikoaguláns 

és simaizomsejt növekedést gátló hatású heparin, triptáz és kimáz szabadul fel. Ezek az 

enzimek aktiválják a mátrix metalloproteinázokat (MMP), ami az endotél réteget 

törékennyé teszi és rajta repedéseket okoz. A rupturált plakk területével érintkezı vér 

kicsapódik, a koaguláció során képzıdött trombin aktiválja a trombocitákat, ami PDGF, 

adhéziós molekulák és koagulációs faktorok aktiválódásához vezet. A közelben lévı 

trombociták is aktiválódnak, aggregálódnak, és a felszínükön elhelyezkedı glikoprotein 

IIb/IIIa receptorok fibrinogént kötnek meg, mely trombusképzıdést eredményez. 

A mátrix metalloproteinázok okozta repedések és fekélyek különösen veszélyesek és 

sérülékenyek, vérzés, ruptúra, trombózis, embólia és elzáródás lehetséges helyei illetve 

forrásai 30,33,35-37,40,41 (2. ábra, 3. ábra). 

Vannak az érrendszernek olyan szakaszai, melyek védettek az ateroszklerózissal 

szemben. E területeken normál nyíróerejő lamináris áramlás van. A plakk-képzıdés 

prediszponált helyei az elágazódások, ahol a véráramlás jellemzıen egyenetlen, 

turbulens, a nyíróerı lecsökken. Számos potenciálisan ateroprotektív tulajdonsággal 

rendelkezı anyagot találtak az utóbbi években a kutatók, melyek túlnyomórészt a 

lamináris áramlású területeken termelnek protektív anyagokat. Ilyen a superoxid 

dismutase, mely a VCAM-1 termelıdést gátolja és máshol is beavatkozik a gyulladásos 
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folyamatba. Ilyen a nitrogén-monoxid, mely a VCAM gén hatását képes gátolni. Fenti 

elmélet megmagyarázza azt is, miért kisebb mértékő az aterómaképzıdés bizonyos 

érterületeken hasonló külsı hatások mellett is 30,33,37,38,40.  

Ha a trombusképzıdés során a lumen elzáródik, akut artériás trombózis tüneteit 

tapasztaljuk. Számos esetben az endogén trombolítikus folyamatok dominálnak, ez 

esetben a trombus feloldódik, a lumen átjárhatóvá válik. A gyógyulási mechanizmus a 

simaizomsejtek proliferációját stimulálja, az aktivált trombocitákból felszabaduló 

növekedési faktorok a simaizomsejtek migrációját serkentik, a transforming growth 

factor-ß (TGF-b) pedig az intersticiális kollagén termelıdést stimulálja. E folyamatok 

hatására az intima a lumen irányában megvastagszik, a lument beszőkíti, krónikus 

szőkület fejlıdik ki (3. ábra) 30,33,40. 

 

3. ábra: 

Az ateroszklerotikus plakk kialakulásának patogenezise 40. 
A nyilak a serkentı, a pontozott vonalak a gátló hatást jelzik. CAM – sejtadhéziós molekulák, 
CRP – C-reaktív protein, ET – endotelin, FDP – fibrin degradációs termékek, MCP-1 – monocita 
kemoattraktant protein, M-CSF – makrofág kolónia-stimuláló faktor, MMP – mátrix 
metalloproteinázok, NO – nitrogán-oxid, PAI-1 – plazminogén aktivátor-inhibitor,  
PGI2 – prosztaglandin, SMC – simaizomsejt, TF – szöveti faktor, tPA – szöveti plazminogén 
aktivátor, TXA2 – tromboxán A2, VEGF – ér-endoteliális növekedési faktor.
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1. 3. Carotis endarteriektómia és carotis intervenció 

 

Az elmúlt 50 évben jelentıs elırelépés történt a stroke okozta halálozás csökkentése 

terén – köszönhetıen a nagy nemzetközi klinikai tanulmányok eredményei alapján 

bevezetett módszereknek –, mind az akut stroke ellátás, mind a szekunder prevenció 

tekintetében 3. A siker részben az extrakraniális erek sebészetében lezajlott fejlıdésének 

köszönhetı. Mióta de Bakey 1953-ban elvégezte az elsı carotis endarteriektómiát  

(CEA) 42, a mőtét számos technikai módosításon esett át a hatékonyság növelése 

érdekében. A carotis bifurkáció, az arteria carotis interna és externa dezobliterációja 

után az ér zárása történhet direkt varrattal, mőanyag folttal, vagy interpozitum kerülhet 

beültetésre a carotis communis és az interna közé. A különbözı módszerek 

hatékonyságát elemezı tanulmányok a mőanyag folt vagy interpozitum alkalmazását 

egyaránt biztonságos, alacsony rizikójú és hosszú távon jó eredményeket adó mőtétnek 

tartják 43-45. 1989-ben került bevezetésre az everziós carotis endarteriektómia (EEA), 

melynek során az arteria carotis communisról levágott arteria carotis interna kifordítása 

után kerül eltávolításra a szőkületet okozó plakk. A dezobliterált carotis internát 

mőanyag protézis alkalmazása nélkül varrjuk vissza, az arteriotómia irányának 

köszönhetıen a varratvonal nem keresztezi a bifurkációt 46,47.  

A carotis endarteriektómiája lett a szignifikáns carotis interna sztenózis kezelésében az 

elsıdleges terápia, a mőtétek száma az 1990-es évek eleje óta folyamatos emelkedést 

mutat (5. ábra). Ma a CEA a egyik leggyakrabban végzett érsebészeti beavatkozás 

Európában. Hazánkban és a legtöbb európai országban everziós technikával végzik a 

mőtétek többségét. Számos vizsgálat hasonlította össze a hagyományos és az everziós 

mőtéti technikát. Nem találtak különbséget a két módszer között sem az operatív 

morbiditás és mortalitás tekintetében, sem a resztenózis rátában (EVEREST vizsgálat) 
48-54. Több nagy nemzetközi tanulmány (ECST, NASCET, Veteran’s Trials) összesített 

adatai bebizonyították, hogy a 70-99% közötti carotis interna szőkület mőtéti megoldása 

a tünetes betegek stroke rizikóját szignifikánsan csökkenti 21,22,55. Hasonlóan a 

fentiekhez, az Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS) és Asymptomatic 

Carotid Surgery Trial (ACST) kimutatta, hogy szintén szignifikáns, bár kevésbé 

kifejezett elınnyel jár a 70 %-ot meghaladó tünetmentes carotis sztenózis mőtétje 
28,29,56,57. 
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Az utóbbi években egyre nagyobb teret nyernek a nyílt mőtéti megoldásokat 

helyettesítı kevésbé invazív endovaszkuláris módszerek, így a szupraaortikus erek 

tágítása és sztentelése (carotid artery stenting, CAS) is egyre nagyobb számban 

történik 58-60 (4. ábra). A CAS jelentıs elınye a kisebb invazivitású beavatkozás 

természetébıl adódó lényegesen kevesebb kellemetlenség és gyorsabb felépülés a 

mőtéti beavatkozáshoz képest. A nagy nemzetközi tanulmányok eddig közölt 

eredményei alapján a korai stroke ráta és mortalitás adataiban lényeges eltérés nem volt 

tapasztalható (CAVATAS, CaRESS, SPACE, EVA) 23-25. További biztonságot, és a 

CAS indikációjának kiszélesedését jelentette az embóliaelfogó eszközök megjelenése. 

A CREST vizsgálat a fentiekkel szemben azt igazolta, hogy az életkor elıre haladtával 

növekszik a stroke és a mortalitás kockázata CAS esetében 27,60. A CAS és CEA tehát 

ma már a kompetíció helyett egymást kiegészítı, megfelelı indikációval és jártassággal 

végezve hasonló eredményeket produkáló terápiás módszerré válik 59,61,62. 

 

 

4. ábra: 

A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikán végzett carotis rekonstrukciók és 
carotis sztentelések (CAS) 1987-2006 között. 
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1. 3. 1. A carotis everziós endarteriektómia mőtéti technikája 

 

 

A hanyatt fekvı beteg fejét kissé hátra hajlítjuk és elfordítjuk a mőtéttel ellenkezı oldal 

felé. Hosszanti metszést ejtünk a musculus sternocleidomastoideus mediális szélének 

megfelelıen. A carotis bifurkáció feltárásához gyakran a vena jugularis interna egy 

nagy keresztbe futó ágának, a vena facialisnak az átvágására van szükség. Kipreparáljuk 

az arteria carotis communist, inernát és externát. A musculus digastricus hasát felfelé 

kampózzuk, szükség esetén a mandibulát szubluxáljuk, különösen akkor, ha a carotis 

oszlása magasan helyezkedik el, vagy a magasra terjedı plakk nem érhetı el a 

szokványos módon. A carotisok ép szakaszait preparáljuk ki a vérzés kontrollja és az 

esetleges embolizáció megelızése céljából, ez a mobilizáció különös óvatosságot 

igényel. Preparálás során vigyáznunk kell a területen futó idegképletekre, a nervus 

vagusra, hypoglossusra, a nervus facialis mandibuláris ágára és a ramus ansae 

cervicalisra. Szisztémás heparinizációban lefogjuk a carotis communist, internát és 

externát (5. ábra).  

Hagyományos carotis endarteriektómia során a hosszában megnyitott carotis interna 

dezobliterációja történik, végül az eret direkt varrattal vagy folttal zárjuk. Az utóbbi 

idıben egyre elterjedtebbé vált az endarteriektómia everziós módszere 46,47. 

E mőtét során a carotis internát ferdén levágjuk eredésénél a carotis communisról. Az 

ateromatózus plakk körül réteget képezünk, az eret kifordítjuk egészen addig, míg a 

rétegek „elfogynak” és a plakk magától elválik az értıl (6. ábra). Ezt követıen a carotis 

communis és externa felrakódásait is eltávolítjuk. A carotis internát visszaültetjük a 

communisba (7. ábra). Az everziós technika elınye, hogy nem kerül varratvonal az 

interna területére, ahol a lumen átmérıje kisebb. Több tanulmány is kimutatta, hogy az 

everziós technika alkalmazása esetén kisebb a resztenózis kialakulásának valószínősége, 

mint a hagyományos, direkt varrattal zárt endarteriektómia esetében 46-53,63.  

Klinikánkon a carotis mőtétek 98 százalékát everziós módszerrel végezzük A módszer 

1991-ben került bevezetése, azóta közel 9000 ilyen mőtétet végeztünk (4. ábra). 

A Klinikánk anyagában talált perioperatív morbiditási adatok és késıi eredmények 

hasonlóak a multicentrikus vizsgálatok eredményeihez. 5 éves resztenózis rátánk 9 %-os 

volt. 



 - 22 - 

 
5. ábra: 
Everziós endarteriektómia mőtéti képe I: 
a kipreparált carotis villa. 
 

  

 

6. ábra: 
Everziós endarteriektómia mőtéti képe II: 
a levágott arteria carotis internát kifordítjuk és a leválasztott plakkot csipesszel kiemeljük. 
 

  

 

7. ábra: 
Everziós endarteriektómia mőtéti képe III: 
a rekonstrukció során a carotis internát visszaültetjük a carotis communisba. 
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1. 3. 2. Iszkémia-reperfúziós károsodás 

 

 

Az iszkémia szövetkárosodást okoz és – talán meglepıen – a keringés helyreállítása 

után a szöveteket további károsodás éri: ezt nevezzük iszkémia-reperfúziós 

károsodásnak (I/R). A reperfúziós károsodás létezésének elsı bizonyítékát az 1960-as 

években találták, amikor felismerték, hogy a nagy artériák tartós lefogása, majd 

felengedése szisztémás sokkot és acidózist eredményez. A reperfúziós károsodást 

elsıként Cerra és társai írták le 1975-ben. Vizsgálatuk során azt találták, hogy a 

keringés helyreállítását szubendoteliális vérzéses nekrózis kialakulása követi 64. 

A szövetek iszkémiával szembeni toleranciája függ a szövet típusától és a sejtek korától. 

Míg például testhımérsékleten az emberi izomszövet kritikus iszkémiás ideje több mint 

2 óra, addig a jejunumban már mintegy 30 perc múlva hisztológiai változások 

észlelhetık.  

Az iszkémia korai fázisában glikolízis során ATP képzıdik. A glikogén raktárak 

azonban hamar kiürülnek, laktát és egyéb toxikus metabolitok szaporodnak fel, ami 

kémiai mediátorokat és enzimeket aktivál, mint a foszfolipáz A2 és a lizozimek.  

A foszfolipáz A2 a sejtmembrán foszfolipidjeit arachidonsavvá alakítja, ami különbözı 

gyulladásos mediátorok, mint a leukotriének és prosztaglandinok prekurzora. 

A lizozimek proteolitikus enzimek, melyek megemésztik a kórokozókat és a nekrotikus 

sejteket  (8. ábra) 65. 

A felszabaduló kémiai mediátorok kemotaxis révén az endotélhez vonzzák a 

leukocitákat, elısegítik az erek endotéljéhez történı adhéziót és fokozzák a 

posztkapilláris venulák premeabilitását. A fehérvérsejtek adhéziójában fontos szerep jut 

az adhéziós molekuláknak, például a P-selectinnek, az L-selectinnek vagy az 

intercelluláris adhéziós molekulának (IAM) 66,67. Az adhéziós molekulák felszaporodása 

az iszkémia kapcsán fokozott leukocita-endotélium interakciót eredményez. 

A fehérvérsejtekbıl lizozimek, reaktív oxigén gyökök és kemotaktikus anyagok 

szabadulnak fel, ez utóbbiak további leukocitákat vonzanak (8. ábra) 65. E faktorok 

jelentıségét bizonyítja az is, hogy a csökkent fehérvérsejt funkciójú állatokban 

(leukocyte-depleted animals) a reperfúziós károsodás mértéke lényegesen csökkent 

mértékő. 
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A reaktív oxigén gyökök a sejtmembránnal lépnek kapcsolatba és lipid peroxidációt 

okoznak, ami a vérlemezkékre és a fehérvérsejtekre van hatással. A leukocitákból 

felszabaduló anyagok vazokonstrikciót, trombocita aggregációt indukálnak, mely 

csökkent szöveti perfúzióhoz vezet. A NO és szabadgyökök találkozása során képzıdı 

peroxinitrit tovább képes oxidálni a fehérjéket, zsírokat és a DNS-t 68-71. Több 

munkacsoport is megfigyelte carotis endarteriektómia kapcsán az agyszövetbıl 

származó szabadgyökök mennyiségének felszaporodását a vena jugularis vérében, mely 

a kirekesztés következtében létrejött iszkémia-reperfúziós károsodással hozható 

kapcsolatba 72,73.  

A reperfúzió során a leukocita-endotél interakción és a szabad gyökökön kívül jelentıs 

mediátor szerep jut a komplementnek is, mely egy alternatív úton kapcsolódik a 

folyamatba. Végeredményként egy membrán-károsító komplex keletkezik, melynek 

hatására a sejtmembránon kis hiányok alakulnak ki. A komplement aktiválódása a 

kemotaktikus ágens (C5a) és az anafilatoxinok felszabadulását serkenti, ami a 

hízósejtek degranulációját váltja ki, hisztamin és egyéb mediátorok következményes 

felszaporodásával 74. 

Az iszkémia-reperfúziós károsodás hatásának mérséklésére számos lehetıség van. 

Leglényegesebb az iszkémiás idı minimálisra csökkentése, ez azonban sokszor 

gyakorlati okokból nem kivihetı. Igazolták a lokális hipotermia jótékony hatását a 

szövetek életképességére. A hipotermia csökkenti a reperfúziót követı leukocita 

infiltráció mértékét, ami a reaktív oxigén gyökök mennyiségének csökkenését 

eredményezi. A szövetek speciális oldatokkal történı átmosása is mérsékli az iszkémia-

reperfúziós sérülés nagyságát. Az ún. iszkémiás prekondicionálás is alkalmazásra kerül 

bizonyos területeken. Ennek során a tartósabb iszkémia elıtt ismételten rövid ideig tartó 

iszkémia-reperfúzióval szoktatják a szöveteket az iszkémiás idıszak elviseléséhez75-77. 

A heparinnak véralvadás-gátló hatása mellett háromféle gyulladásgátló hatása is van: 

kötıdik a P és L-selectinhez, ami csökkenti a leukociták migrációját a vérbıl a 

szövetekbe, gátolja az ún. proinflammatorikus transzkripciós faktor, a kappa B nukleáris 

faktor  aktiválódását,  így  megszakítja  a  gyulladásos  kaszkádot,  és  végül csökkenti a  
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szabad gyökök felszabadulását a leukocitákból 78-80. Csökkenthetı a reperfúziós 

károsodás a leukociták adhézióját gátló szerekkel. A szabadgyökök mennyiségét 

csökkenti a rekombináns szuperoxid diszmutáz, mellyel veseátültetésen átesett 

betegeket kezeltek. Az antioxidáns hatással bíró A, C és E vitaminok más vitaminokkal 

és szerekkel együtt adva szintén csökkenthetik a reperfúziós károsodás súlyosságát. 

Az allopurinol, egy xantin-oxidáz gátló, csökkenti a szabad gyökök képzıdését 81,82.  

 

 

 

 

8. ábra:  

Az iszkémia-reperfúziós károsodás mechanizmusa 65 
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1. 3. 3. Resztenózis sebészi beavatkozást követıen 

 

 

Az ismételten kialakuló szőkületek (rekurrens sztenózis, resztenózis) leggyakoribb 

megjelenési helye a korábbi endarteriektómia területe. A resztenotikus 

érfalmegvastagodás területén szinte mindig felfedezhetı a varratvonal. Stoney és String 

voltak az elsık, akik a rekurráló carotis léziók két típusát különböztették meg: a carotis 

endarteriektómiát követıen 2 éven belül kialakult elváltozást intimális hiperpláziának, a 

két éven túl kialakultat pedig rekurrens ateroszklerózisnak nevezték 83.  

A carotis endarteriektómiát követı resztenózis ráta az irodalmi adatok szerint 2-34 % 

között van 48-53,63. A korai resztenózis aránya Klinikánk egy korábbi közleménye 

alapján 80 beteg 27 hónapos utánkövetése alapján 3,9 % volt 63. Multicentrikus klinikai 

vizsgálatok a resztenózis rátát 0,3-3,6 %-nek találták 15-23 hónapos után- 

követéssel 48-53. Számos tanulmányban vizsgálták a különbözı mőtéti típusok közötti 

különbséget a resztenózis tekintetében is. A foltplasztika minden szempontból 

egyértelmően jobb eredményeket mutat, mint a direkt artériavarrat 84-86. A foltplasztika 

és az everziós endarteriektómia tekintetében a különbözı vizsgálatok sem stroke 

elıfordulás, sem resztenózis kialakulása tekintetében nem találtak szignifikáns 

különbséget, ami azt mutatja, hogy itt inkább egy biológiai remodelizációs folyamatról 

van szó, nem pedig különbözı mőtéti típusok hatásairól 48,53,87. 

A CAVATAS volt az elsı nagy nemzetközi tanulmány, mely a carotis endarteriektómia 

és az angioplasztika eredményeit hasonlította össze. Vizsgálatukban a resztenózis ráta 

mőtét után 1 hónappal 2,8 %, mőtét után 1 évvel 5,1 % volt. Az endovaszkuláris 

beavatkozás utáni resztenózis ráta 1 év után igen magasnak, 18 %-nak bizonyult, ez 

azonban tartalmazta a korai tanuló idıszak adatait is, másrészt mivel itt még csak tágítás 

történt, igen magas volt a reziduális sztenózisok aránya 23,88. A CaRESS, SPACE, EVA 

vizsgálatok nem mutattak szignifikáns elınyt egyik módszer javára sem 24,25. A primer 

sztentelés bevezetése óta a CAS resztenózis rátája 1 illetve 2 év után 6 % illetve 7,5 % 

azokban a vizsgálatokban, ahol alacsonyabb (>50 %) és 4 % ott, ahol magasabb 

(>70 %) resztenózis küszöbértéket adnak meg 89,90.  

A resztenózis kezelése történhet hagyományos mőtéttel (CEA és foltplasztika, 

interpozíció) vagy endovaszkuláris úton, sztent beültetéssel. A mőtét morbiditási és 
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mortalitási rátája nem tér el a primer mőtét eredményeitıl, a szövıdmények 

elıfordulása azonban gyakoribb. Leggyakoribbak a különbözı idegsérülések, hiszen a 

hegesedés miatt preparálás során a képletek nehezebben ismerhetık fel 91,92. A carotis 

resztenózis endovaszkuláris úton történı kezelésével kapcsolatos korai eredmények 

bíztatóak, de ez irányban is szükségesek még további nemzetközi tanulmányok 89,91. 

 

 

1. 3. 3. 1. Miointimális hiperplázia 

 

 

A carotis endarteriektómiát követıen 2 éven belül kialakult elváltozást intimális 

hiperpláziának nevezzük 83. Az endarteriektómia befejezését és a keringés 

helyreállítását követıen a frissen denudált felszínre vérlemezkékbıl, fibrinbıl, ebbe 

tapadó vörövértestekbıl és fehérvérsejtekbıl álló vékony réteg rakódik le. 

A vérlemezkék, az endotél és simaizomsejtek a sérülés helyén számos faktort 

termelnek: növekedési faktorokat, citokineket és más molekulákat, mint például a 

vérlemezke eredető növekedési faktor (PDGF), a fibroblaszt növekedési faktor (FGF), 

az interleukin-1 (IL-1), az inzulin-szerő növekedési faktor (IGF), a tumor nekrózis 

factor (TNF-α), a transforming growth factor (TGF-ß), az angiotenzin-II, szabadgyökök 

és trombin. Az így termelıdött anyagok serkentik a simaizomsejtek proliferációját, 

migrációját és mátrix képzését 94. A szükséges egyensúly megteremtése céljából egyes 

faktorok gátolják a simaizomsejt proliferációt, mint például az IL-1, a TGF-ß és az 

interferon-γ (IF-γ). A fenti citokinek normál emberi artériákban csak igen alacsony vagy 

mérhetetlen koncentrációban találhatók, de érfalsérülés kapcsán vagy egy 

ateroszklerotikus lézióban felszaporodnak 95. 

A PDGF jelentıs kemoattraktáns és mitogén hatással rendelkezik a vérlemezkékben, 

antitestekkel történı gátlása esetén az endarteriektómia után kialakuló neointimális lézió 

40%-os csökkenését mutatták ki. A PDGF termelıdésének szabályozása autokrin 

módon történhet vagy pedig a makrofágok által termelt IL-1, TNF-α és TFG-ß útján. 

A sérült és pusztuló sejtek által kibocsájtott FGF is hatékony stimulálója a 

simaizomsejtek proliferációjának. Az FGF antitestekkel történı gátlása a simaizomsejt 
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proliferációt 80%-kal csökkentette 93,94. A T-limfociták által termelt simaizomsejt gátló 

IF-γ a kísérletes léziók keresztmetszeti méretét 50%-kal csökkentette 93.  

Állatkísérletes modellekben több támadásponton lehetett gátolni az intimális hiperplázia 

kifejlıdését. Colchicin szájon keresztül két héten át történı adagolásával sikerült 

szignifikánsan csökkenteni az intimális hiperpláziát kutya carotis ballonos tágítását 

követıen. A colchicin a fehérvérsejtek VEGF kiválasztását csökkentette, káros 

mellékhatások nélkül 96. A ß-receptor antagonista celiprolol – mely széles körben 

alkalmazott vérnyomáscsökkentı szer – a superoxid termelıdést gátolja, ezáltal serkenti 

a NO-mediált endotél függı érellazulást. 4 hetes alkalmazása után szignifikánsan 

csökkentette az intimális hiperpláziát okozó sejtproliferációt 97. A citosztatikus hatású 

Paclitaxel rövid ideig tartó lokalis adagolásával sikerült csökkenteni az intimális 

hiperplázia mértékét, mely disznó perifériás ereinek ballonos tágítását követıen alakult 

ki 98. A szintén citosztatikus Rapamycint kibocsájtó felszívódó anyagból készült külsı 

film alkalmazásával sikerült kutyáknál az intimális hiperplázia kialakulását gátolni 99. 

Hasonló elven mőködnek a már széleskörően alkalmazott gyógyszer-kibocsájtó 

sztentek, bár ott a korai reokklúzió megakadályozása a cél.  

Az intima megvastagodás kinetikáját igen jól dokumentálták több állatkísérletes 

modellben is patkány, nyúl és disznó esetében 93. Ezek közül a leggyakrabban a patkány 

arteria carotis ballon sérüléses modelljét használják. A timidin felvétele alapján 

kimutatták, hogy a simaizomsejtek proliferációja a sérülést követı 24-27. órában 

kezdıdik, a csúcsot a 4. héten éri el, és mintegy 8 hét múlva a normál szintre tér  

vissza 100. Szövettanilag ezek az elváltozások csaknem kizárólag simaizomsejteket és 

extracelluláris mátrixot tartalmaznak. Bár az emberi neointimális resztenotikus léziók 

hisztológiai megjelenésükben igen hasonlóak, ugyanúgy csaknem kizárólag 

simaizomsejteket és extracelluláris mátrixot tartalmaznak, mint a patkány esetében, a 

proliferációs ráta igen alacsonynak bizonyult a plakk eltávolításának idıpontjában 100.  
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1. 3. 3. 2. Késıi ateroszklerotikus progresszió 

 

 

A rekurrens ateroszklerotikus léziók nem különböztethetık meg a primer 

ateroszklerotikus elváltozástól. Jellemzıjük a makrofágok, habos sejtek, koleszterin 

párnák, kollagén és kalcium lerakódások jelenléte. Nem bizonyított, hogy az intima 

megvastagodása az ateroszklerózis elıjele volna. Glenn és társai megfigyelése szerint a 

korábbi endarteriektómia helyén jellemzıen fibrózus plakkok jelennek meg az 

ateroszklerózis jele nélkül 93. Késıi ateroszklerotikus léziók jellemzıen a posztoperatív 

második év eltelte után alakulnak ki 83, de a rekurrens ateroszklerózis jelenléte bizonyos 

mértékig bármely idıszakban felfedezhetı. 
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1. 4. Növekedési faktorok patofiziológiája 

 

1. 4. 1. A vérlemezke eredető növekedési faktor (PDGF) 

 

Bár a vérlemezke eredető növekedési faktort (platelet derived growth factor - PDGF) 

eredetileg trombocitákból izolálták, ma már igazolt tény, hogy PDGF termelıdés 

indukálható a normál artéria falát alkotó bármely sejtben és a gyulladásos infiltrátumot 

alkotó sejtekben is egy patológiás ingerre adott válasz során. A PDGF egy diszulfid 

híddal összekapcsolt molekula család, melyet négy gén kódol (PDGF-A, PDGF-B, 

PDGF-C, PDGF-D). Megjelenhet heterodimer (PDGF AB) és homodimer (PDGF AA 

és BB) formában. Hatását homo- vagy heterodimer formában megjelenı α vagy ß 

PDGF-receptorokhoz kötıdve fejti ki (PDGFR-α, PDGFR-ß) a receptor dimerizációján 

és az intrinzik tirozin kináz aktiválásán keresztül 101-103. Bár a PDGF és receptorai 

számos érsejtkultúrában és érsérülést követıen megtalálhatók in vivo, a PDGF-A és 

PDGF-B szintje normál erekben igen alacsony, vagy nem is mérhetı. Az egészséges ér 

endotél sejtekben a PDGFR-α vagy a PDGFR-ß sem detektálható 104.  

Számos emberi és állati ateroszklerózis modellt vizsgáló tanulmány igazolta a 

makrofágok ateroszklerózisban betöltött központi szerepét. A monociták migrációja és 

adhéziója az elsı sejtszintő lépés a lézió kialakulásában és a monociták a folyamat 

minden további lépésében jelen vannak. A lézió kifejlıdésének minden szakaszában 

termelıdik PDGF-A és PDGF-B a makrofágokban. Az ateroszklerotikus léziókban 

emelkedik a PDGFR-ß mRNS és protein szintje, de a termelıdés elsısorban a 

simaizomsejtekre és makrofágokra lokalizálódik. Emberi coronariák transzluminális 

angioplasztikáját (PTCA) követıen is fokozódik helyileg mind a PDGF-A, mint a 

PDGF-B termelıdése, és PDGFR-ß jelenik meg az izomsejtekben és a makro- 

fágokban 105,106. 

A PDGF gén és receptorok száma számos kardiovaszkuláris tényezı hatására változhat 

in vivo: a vérnyomás fokozódása emeli a PDGF-A szintet a simaizomban; a szimpatikus 

aktivitás által kiváltott kontraktilis válasz befolyásolja az érfal PDGF-A szintjét; a 

nyíróerık változása hatással van az endotél sejtek PDGF-A és PDGF-B termelésére; a 

hiperkoleszterinémia fokozza a PDGF-A és a PDGF-B mRNS termelést a keringı 

mononukleáris sejtekben 105. 
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Több állatkísérletes modellben igazolták, hogy a PDGF megjelenése fontos szerepet 

játszik a kardiovaszkuláris betegségekben. A normál artériafal akut sérülésének hatására 

simizomsejtek halmozódnak fel, melynek mértéke szignifikánsan függ a PDGF-B 

megjelenéstıl; az endotél denudálását követıen adott PDGF-B infúzió elısegíti a 

PGDF-B által stimulált migrációt, proliferációt és gén expressziót; a PDGF-B hiánya 

vagy receptorának blokádja lassítja a lézió progresszióját; az ateroszklerotikus erek 

angioplasztikáját követıen kialakuló resztenózis mérsékelt marad széles körő PDGF 

receptor tirozin kináz gátlás hatására; a PDGFR-α gátlása csökkenti a simaizomsejtek 

akkumulációját 105,107. 

Számos megfigyelés támasztja alá a PDGF által kiváltott celluláris válasz patogenetikus 

szerepét a kardiovaszkuláris betegségekben: a PDGF szövettípustól és dózistól függıen 

befolyásolja az értónust; a trombociták által termelt PDGF negatív feedback hatást 

gyakorolhat az érsérülést követı trombocita aktiválódásra; a PDGF gátolhatja a T sejtek 

aktiválódását; a PDGF-nek angiogenikus hatása van 106,108. 
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1. 4. 2. Az epidermális növekedési faktor (EGF) 

 

 

A  epidermális növekedési faktor (EGF) család számos peptidet tartalmaz, melyek az 

EGF receptor család ligandjai. Ilyenek például az epidermális növekedési faktor (EGF), 

a transforming growth factor-α (TGF-α), a heparin-kötı EGF-szerő növekedési faktor 

(HB-EGF). Az EGF növekedési faktor család különbözı tagjainak biológiai aktivitása 

hasonló: mindegyikük indukálja a sejtek migrációját, differenciálódását és a 

génexpressziót, és szerepük van az angiogenezisben, a sebgyógyulásban, a csont 

reabszorpcióban, az ateroszklerózisban, a blasztociszta implantációban és a tumorok 

növekedésében. Az aterogenezisben szerepet játszó sejtek számos EGF-rokon proteint 

termelnek, melyek fontos biológiai aktivitást fejtenek ki. Az EGF hatékony 

simaizomsejt mitogén effektusú, mely hatást serkenti a TGF-α, az angiotensin-II és az 

IGF-1, gátolja viszont a HDL. Az EGF az ErbB1-hez kötıdve kemotaktikus és 

proliferatív hatású a monocita-makrofág sejtekre 110. 

Az EGF receptorokat (EGFR) kimutatták különbözı sejttípusokban, például 

monocitákban és makrofágokban, immunhisztokémiailag igazolták jelenlétüket az 

emberi ateroszklerotikus plakk intimális simaizom sejtjeiben. Ligand kapcsolódáson 

keresztül történı aktiválódás után az EGFR számos kontrolling folyamatot aktivál, mint 

például a proliferáció és az apoptózis 110. Proinflammatorikus kemokinek (eotaxin, 

SDF) képesek az EGFR-n keresztül a mátrix metalloproteinázok (MMP-2) aktiválására, 

melyek központi szerepet töltenek be a kóros arteria remodellingben, aneurizma 

képzıdésben és az ateroszklerotikus plakkok szerkezetének és stabilitásának 

kialakításában 111. 
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1. 4. 3. A ér-endoteliális növekedési faktor (VEGF) 

 

 

Az ér-endoteliális növekedési faktor (vascular endotelial growth factor - VEGF) egy 

multifunkcionális citokin molekula, mely fokozza az erek permeabilitását és mitogén 

hatású az endotél sejtekre. Fontos szerepe van az angiogenezis minden lépésében - mind 

a fiziológiás, mind a patológiás angiogenezis során megjelenik: stimulálja az endotél 

sejtek proliferációját, migrációját és csıképzését, elsısorban a VEGFR-2 receptoron 

keresztül 112. A VEGF két tirozin kináz receptorhoz (VEGFR-1 és VEGFR-2) képes 

kötıdni és azokat aktiválni.  

A VEGF szerepe az ateroszklerózis molekuláris mechanizmusában ellentmondásos. 

Egyes vizsgálatok azt mutatták, hogy a VEGF gátolja a média megvastagodását azáltal, 

hogy segíti az ér endotélsejtjeinek regenerálódását és javítja az endotél funkcióját. 

Mások azt találták, hogy a VEGF segíti az ateroszklerózis kialakulását a monocitákra 

kifejtett kemotaktikus hatáson és a plakkok neovaszkularizációjának serkentésén 

keresztül 113,114. A neovaszkularizáció során az adventitia vasa vasorumából kiindulva 

angiogenezis kezdıdik, a létrejövı éretlen kis erek hálózata a gyulladásos sejtek 

inváziójának lehetséges útját képezi és hozzájárul a plakkon belüli bevérzések 

kialakulásához. Kimura és társai igazolták, hogy a szérum VEGF koncentráció 

korrelációt mutat az ateroszklerózis rizikófaktoraival, még egészséges egyénekben 

is 114. A reaktív oxigén gyökök (superoxid anion, hidrogén-peroxid) fontos hírvivı 

anyagai a stresszt és a növekedési választ kiváltó folyamatoknak, mint az angiogenezis 

is. In vivo diabeteses szem és aorta plakk ateroszklerózis modellekben direkt 

összefüggést találtak a fokozott oxidatív stressz és a VEGF fokozott termelıdése 

között 115. Hauer és társai VEGFR-2 elleni vakcinációt alkalmaztak egereken, melynek 

következtében lelassult az ateroszklerotikus plakkok progressziója, denudált carotisban 

elhúzódó neoendotél fejlıdés és csökkent neointima képzıdés volt észlelhetı. Ezek az 

adatok is alátámasztják a VEGFR-2 sejtek kitüntetett szerepét a kardiovaszkuláris 

betegségekben és azt mutatják, hogy egy DNS vakcináció segítségével történı celluláris 

immunitás indukció az ateroszklerózissal kapcsolatban álló sejtek ellen új terápiás 

lehetıségeket rejt magában az ateroszklerózis kezelésében 116. 
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1. 5. A mannan binding lectin (MBL) 

 

 

A mannan binding lectin (MBL) egy elsısorban a májban termelıdı akut fázis fehérje, 

az egyik legjobban tanulmányozott emberi kollektin, a veleszületett immunitás egyik 

fontos alkotórésze. Alapegysége egy MBL peptidekbıl álló tripla hélix struktúra, 

melyek komplement kötı oligomereket képeznek. Az MBL számos patogént képes 

felismerni specifikus antitestek nélkül, majd aktiválja a komplement rendszer lektin 

útját az MBL-hez kötıdı szerin proteáz 2-n (Mannose-Associated Serin Protease, 

MASP) keresztül. Az MBL szerkezetében és funkciójában hasonlít a C1q-hoz, a 

klasszikus komplement út aktiválójához, az MBL azonban antitestek jelenléte nélkül is 

képes kötıdni a patogénekhez (9. ábra) 117. 

Az emberi MBL-t egyetlen gén kódolja (MBL2) a 10-es kromoszómán. Az MBL2 gén 

1. exonjának 52., 54. vagy 57. kodonján létrejövı, egy bázist érintı mutáció jelenléte 

önmagában, egymástól függetlenül is alacsony szérum MBL szinttel jár együtt. 

E variáns allélok közös jele O, míg a normál (más néven vad) allélt A-val jelölik. 

A három variáns bármelyike homozigóta egyénekben 5-öd, 10-ed részére csökkenti a 

funkcionális MBL alegységek számát. A kaukázusi típusú emberek 40 %-ában 

megtalálható a mutáció, mely az MBL szintet jelentısen csökkentheti 117,118. 

A MBL számos különbözı patogénnel képes interakcióba lépni, különbözı 

baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal és protozoonokkal. Az MBL által opszonizált 

baktériumok skálája széles, Gram-pozitiv és Gram-negativ kórokozókat egyaránt 

tartalmaz (például Neisseria meningitidis, Streptococcus penumoniae, Staphylococcus 

aureus). Az MBL kötıdik a HIV-1 és HIV-2 vírusok proteinjeihez, az Influenza A 

vírushoz és a Herpes simplex 2-höz. Az MBL felismeri a mannant, a gombák 

sejtfalának fı alkotórészét és különbözı gombafajokhoz képes kötıdni (Candida 

albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans) 117,119.   

Az MBL2 deficiencia számos klinikai szituációban a fertızés fokozott kockázatával jár. 

Kifejezett az MBL státusz hatása azokban az esetekben, amikor az adaptív immunitás 

vagy éretlen, mint például kisgyermekkorban, vagy gyengült, mint például cisztikus 

fibrózis esetében, kemoterápiát vagy ıssejt transzplantációt követıen 117,119,120. Számos 

autoimmun betegség van kapcsolatban az MBL hiánnyal. Az MBL2 mutációk fokozott 
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kockázatot jelentenek systemás lupus erythematosus (SLE) kialakulására, gyakoribb a 

rheumatoid arthritis (RA) elıfordulása 121-123. 

Az utóbbi évek kutatásai az MBL kettıs kardiovaszkuláris hatását bizonyítják. 

Kimutatták, hogy a funkcionális allélok hiánya súlyos coronaria betegséggel és/vagy 

fokozott carotis plakk képzıdéssel társul 124,125. Ezen felül igazolták azt is, hogy az 

MBL deficiencia fokozhatja a Chlamidia pneumoniae coronaria betegségre gyakorolt 

feltételezett hatását. Klinikai adatok és kísérletes megfigyelések utalnak arra, hogy az 

MBL és a komplement rendszer lektin útja aktiválja az iszkémia-reperfúziós folyamatok 

kapcsán megfigyelt gyulladásos reakciót 126,127. 

 

 

9. ábra 
A komplement aktiválódás klasszikus és lectin útjának összehasonlítása. A mannan 
binding lectin serin protease-2 (MASP-2) a lektin úton hasonló szerepet tölt be, mint a 
klasszikus út C1 molekulái: a C4 és C2 molekulákat hasítják, C4b és C2a képzıdik, 
melyek C3 és C5 convertase-t termelnek. Ez utóbbiak stimulálják a patogének 
opszonizációját és a sejtlízist a membrán-károsító komplexen keresztül 117. 
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1. 5. 1. Az MBL genotípus, szérumkoncentráció és a carotis resztenózis kapcsolata 

 

 

A Rugonfalvi Kiss és munkatársai által végzett prospektív tanulmány igazolta, hogy az 

everziós carotis endarteriektómián átesett betegek közül nagyobb az esélye a resztenózis 

kialakulásának azoknál, akik normál MBL2 A/A genotípusúak, szemben az egy vagy 

két variáns MBL2 allélt hordozókkal (A/O vagy O/O) (1. táblázat) 128. Több tanulmány 

igazolta, hogy carotis everziós endarteriektómiát követıen magasabb a resztenózis 

aránya nıknél, mint férfiaknál 129. A férfiak és a nık resztenózis rátájában szignifikáns 

különbség e tanulmányban csak A/A genotípus esetén volt kimutatható 128. 

Az MBL2 genotípus és a resztenózis kialakulásának hátterében álló patofiziológiai 

folyamatok még nem ismertek. Feltételezhetı, hogy a komplement rendszer 

aktiválódásáról van szó, mert az MBL-hez kötıdı szerin proteáz 2 a lektin úton 

keresztül aktiválja a komplement rendszert 117. Carotis everziós endarteriektómia során 

a carotisok rövid idıre (15-20 percre) lefogásra kerülnek, mely iszkémia-reperfúziós 

károsodást okoz. Az MBL a mőtéti területen kötıdik és komplement aktivációs 

termékek szaporodnak fel, mint például  az igen aktív C5a, mely az endotél sejteket 

képes aktiválni. Az aktivált endotél sejtek citokineket, növekedési faktorokat és más 

molekulákat termelnek, melyek alapvetıen szükségesek a simaizomsejtek 

proliferációjához, migrációjához és mátrix képzéséhez és kiváltják a neointimális 

hiperpláziát, míg a körfolyamat végül resztenózis kialakulását eredményezi 130. 

Korábban igazolták, hogy az MBL2 deficiencia gyorsítja az ateroszklerózis és a 

kardiovaszkuláris okklúzió kialakulását 124,125.  

 

1. táblázat 
 
Normál és variáns 
MBL2 allélt hordozó 17 
illetve 29 beteg 
megoszlása, akiknél 
kialakult illetve nem 
alakult ki legalább 
50 %-os resztenózis 
carotis everziós 
endarteriektómiát 
követıen 128.  

 
MBL2 
genotípus 

resztenózisos 
betegek  
n=17 (%) 

nincs 
resztenózis 
n=29 (%) 

 
P, χ2 
próba 

A/A hordozók 10 (59) 7 (24) 0,007 

A/O hordozók 7 (41) 16 (55)  

O/O hordozók 0 (0) 6 (21)  

A/A vs A/O + O/O, χ2, P=0,024  
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2. Célkitőzések 

 

 

A bevezetésben részletezett összefüggések alapján két tanulmányukban a következı 

vizsgálati célokat határoztuk meg: 

 

 

1. A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján az elmúlt 15 évben közel 

kilencezer carotis everziós endarteriektómiát végeztünk. Elsı tanulmányunkban 

intézetünkben kívántuk meghatározni az everziós endarteriektómiát követıen kialakuló 

resztenózis gyakoriságát egy prospektív vizsgálat keretén belül. Feltételeztük, hogy 

amennyiben a talált érték nem tér el az irodalomban ismert adatoktól, akkor ugyanezen 

a mőtéti típuson átesett hasonló összetételő beteganyagon végzett további vizsgálatok 

alkalmasak lehetnek nemzetközileg is elfogadható következtetések levonására. 

 

 

2. Bizonyított a különbözı növekedési faktorok fokozott jelenléte mind az 

ateroszklerotikus plakkokban, mind az artéria sérülésének helyén. Számos megfigyelés 

támasztja alá a PDGF által kiváltott celluláris válasz patogenetikus szerepét a 

kardiovaszkuláris betegségekben. Második tanulmányunkban vizsgáltuk, van-e 

összefüggés a carotis everziós endarteriektómiát követı korai resztenózis kialakulása és 

a vérlemezke eredető növekedési faktor (PDGF) preoperatív szérumszintje és korai 

posztoperatív szérumszint változása között. 

 

 

3.  A VEGF-nek fontos szerepe van az angiogenezis minden lépésében - mind a 

fiziológiás, mind a patológiás angiogenezis során megjelenik. Második 

tanulmányunkban arra kerestünk választ, van-e összefüggés a carotis everziós 

endarteriektómiát követı korai resztenózis kialakulása és a ér-endoteliális növekedési 

faktor (VEGF) preoperatív szérumszintje és korai posztoperatív szérumszint változása 

között. 
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4.  Az aterogenezisben szerepet játszó sejtek számos EGF-rokon proteint termelnek, az 

EFG receptorokat jelenlétét immunhisztokémiailag igazolták az emberi 

ateroszklerotikus plakk intimális simaizom sejtjeiben.  Második tanulmányunkban 

megvizsgáltuk azt is, van-e összefüggés a carotis everziós endarteriektómiát követı 

korai resztenózis kialakulása és az epidermális növekedési faktor (EGF) preoperatív 

szérumszintje és korai posztoperatív szérumszint változása között. 

 

 

5.  Munkacsoportunk egy korábbi vizsgálat során bizonyította, hogy a carotis everziós 

endarteriektómiát követıen kialakuló resztenózis részben genetikailag determinált és 

hogy ennek patofiziológiájában az MBL genetikai polimorfizmusa fontos szereppel bír. 

Második tanulmányukban választ kerestünk arra, van-e kapcsolat az egyes növekedési 

faktorok (VEGF, EGF, PDGF) szérumszint változásai és a mannan binding lectin 

(MBL) genotípus között a resztenózis kialakulásának vonatkozásában. 

 

 

Tekintettel arra, hogy a disszertációban két, egymást követı, eltérı jellegő tanulmányról 

van szó - melybıl az elsı eredményei alapján vált lehetıvé a további kutatás elvégzése -

azokat külön fejezetben tárgyaljuk és vonjuk le következtetéseinket.
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3. I. tanulmány 

Az arteria carotis interna everziós endarteriektómiáját követıen kialakuló 

resztenózis rátájának meghatározása hosszú távú utánkövetéssel 

 

 

A deBakey által 1953-ban elvégzett elsı carotis endarteriektómia óta világszerte több 

százezer betegnél végeztek arteria carotis interna rekonstrukciót 42. Az everziós 

endarteriektómia módszerét 1991-ben vezettük be Klinikánkon 46,47. Az elmúlt 15 év 

alatt csaknem kilencezer ilyen mőtétet végeztünk (4. ábra). Az everziós 

endarteriektómiát követıen fellépı resztenózis gyakoriságát az irodalom 

2-34 % között adja meg 48-53,63. Tanulmányunk célja az arteria carotis interna everziós 

endarteriektómiáját követıen kialakuló resztenózis rátájának meghatározása volt hosszú 

távú utánkövetéssel. Feltételeztük, hogy amennyiben a talált érték nem tér el az 

irodalomban ismert adatoktól, akkor ugyanezen a mőtéti típuson átesett hasonló 

összetételő beteganyagon végzett további vizsgálatok alkalmasak nemzetközileg is 

elfogadható következtetések levonására. 

 

 

3. 1. A vizsgálatba bevont betegek adatai, módszerek 

 

 

A vizsgálatba a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján 1991 és 1993 

között 151 betegen összesen 171 everziós carotis endarteriektómia került. A férfi-nı 

arány 2:1, a betegek átlagéletkora 63,4 (42-84) év volt. A mőtéteket egy gyakorlott 

sebész team végezte. A megfelelı gyakorlat lényeges szempontnak számított, mert 

ezzel csökkenthetı volt a tanuló idıszak (learning curve) eredményekre kifejtett hatása. 

A sebész team tagjai standard módon végezték a mőtétet, ennek szokásos menetét az 

1.3.1. fejezetben ismertettük. Az adott idıszakban operált minden beteg folyamatosan 

került beválogatásra a tanulmányba. A tanulmány protokollját jóváhagyta a 

Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága, a résztvevık részletes tájékoztatást kaptak és 

aláírták a beleegyezı nyilatkozatot. 



 - 40 - 

Az adatok összegyőjtése folyamatosan történt, majd a végı utánvizsgálatokat 1998-ban, 

a vizsgált utolsó mőtétet követıen 5 évvel végeztük. A betegeket rendszeresen 

kontrolláltuk minden 6 hónapban carotis duplex scan-nel. Az áramlási sebesség 

értékekbıl számított resztenózis százalékos értékét rögzítettük, szignifikánsnak a 

NASCET kritériumok alapján számolt 70 % feletti szőkület számított. Az átlagos 

utánkövetési idı 56 (41-72) hónap volt. Az adatokat life-table módszerrel dolgoztuk fel, 

a túlélési adatokat a hasonló korú és nemő magyar populáció adataival hasonlítottuk 

össze. A nyitvamaradási adatokat a nemzetközi irodalomban közölt everziós és 

hagyományos carotis mőtéten átesett betegek adataival vetettük össze. Beavatkozást 

igénylı mértékő resztenózis esetén foltplasztika, PTFE graft interpozíció vagy carotis 

angioplasztika volt az alkalmazott mőtéti beavatkozás. 
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3. 2. Eredmények 

 

 

A kombinált perioperatív stroke morbiditási és mortalitási ráta 0,8 % volt, az ötéves 

túlélés a vizsgálat beteganyag esetében 85 %-os. Az endarteriektómián átesett 

betegcsoport ötéves túlélési adatai közel egyezıek voltak a hasonló korú és nemő 

magyar populáció adataival (85 % illetve 82 % 5 év után). 

A carotis resztenózist nem mutató betegcsoport 5 éves túlélése 91 %-os volt (10. ábra). 

Bár 11 betegnél (9 %) szignifikáns resztenózis alakult ki, csak két esetben került sor 

ismételt mőtéti rekonstrukcióra. Egy betegnél mindkét oldalon végeztünk beavatkozást. 

Resztenózis összesen 4 betegnél alakult ki a hatodik posztoperatív hónapban, további 

négy betegnél 12,  kettı betegnél 18 és egy betegnél  24  hónappal  az  endarteriektómia  

 

 

10. ábra 
Carotis interna everziós endarteriektómián átesett betegek túlélési görbéje, akiknél 
nem alakult ki szignifikáns resztenózis (az esetek száma az elsı 5 posztoperatív 
évben sorrendben 109, 102, 94, 84 és 66, a pontozott vonal a 95%-os konfidencia 
intervallumot jelzi). 
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után észleltünk szignifikáns szőkületet. A redo mőtét indikációja egyik betegünknél 

ipszilaterális tranziens iszkémiás attak (TIA), másik esetben kétoldali nagyfokú 

(90 %-ot meghaladó) sztenózis. Az ultrahang vizsgálatok 50 %-ot meghaladó 

resztenózist az összes vizsgált eset 12 %-ában találtak (13 resztenózis 109 esetbıl). 

Az ultrahangos plakk morfológia egy eset kivételével minden alkalommal szignifikáns 

kalcifikációt nem mutató, miointimális hiperpláziára jellemzı intima megvastagodást 

mutatott. A hisztológiai vizsgálat a reoperáción átesett betegek esetében miointimális 

hiperpláziát talált (11. ábra). 

 

 

 

 

11. ábra 
Szövettani kép, melyen a carotis interna everziós endarteriektómiáját 
követıen kialakuló miointimális hiperplázia látható. A lamina elastica 
internán keresztül (nyíl) simaizomsejtek vándorolnak az intimába. 
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3. 3. Megbeszélés 

 

 

Az arteria carotis interna everziós endarteriektómiájának (EEA) módszerét egymástól 

függetlenül két munkacsoport alkalmazta elıször. Klinikánkon a Kasparzak és Raithel 

által 1989-ben leírt technikát vezettük be a mindennapi gyakorlatban 46,47.  

Stoney és String voltak az elsık, akik a rekurráló carotis léziók két típusát 

különböztették meg: a carotis endarteriektómiát követıen 2 éven belül kialakult 

elváltozást intimális hiperpláziának, a két éven túl kialakultat pedig rekurrens 

ateroszklerózisnak nevezték 83. A carotis endarteriektómiát követıen kialakuló korai 

resztenózis vagy miointimális hiperplázia eredető, vagy pedig reziduális sztenózisról 

van szó. Ez utóbbi mőtéttechnikai hibából származik, a posztoperatív 4. napon, a beteg 

hazabocsájtása elıtt elvégzett ultrahang vizsgálattal kiszőrhetı. 

Korai resztenózis esetében klinikai tünetek a betegek csak mintegy 1-2 százalékánál 

jelentkeznek, mert az újonnan képzıdött intima megvastagodás felszíne sima, nem 

trombogén vagy embologén. Neointimális hiperplázia miatt kialakult resztenózis 

esetében a klinikai tünetekért leginkább a megfelelı kollaterális keringés hiánya vagy 

hemodinamikai változások felelısek. Az irodalmi adatok alapján a nagy multicentrikus 

klinikai tanulmányok nem találtak különbséget az operatív morbiditás és mortalitás 

tekintetében a különbözı mőtéti technikák között, és nem találtak összefüggést a  

carotis rekonstrukciós mőtétet követıen kialakuló resztenózis és az arteriotómia 

helyreállításának mőtéti módszere között 48-54.  

Egy korábbi cikkünkben közöltük az elsı 80 carotis endarteriektómián átesett betegünk 

adatait, mely 27 hónapos utánkövetéssel  3,9 %-os resztenózis rátát talált. Multi-

centrikus klinikai tanulmányok adatai szerint a resztenózis ráta 15-23 hónapos 

utánkövetéssel 0,3-3,6 % volt 48-53. 

A tanulmányunkban talált 9 %-os 5 éves resztenózis ráta elfogadható mértékő, ha 

figyelembe vesszük azt is, hogy a módszer bevezetésének kezdetétıl a tanuló idıszak 

(learning curve) adatait is tartalmazza. Eredményeink közlésének idıpontjáig nem 

találtunk az irodalomban olyan vizsgálatot, mely hosszabb idıszakra vonatkozó 

utánvizsgálatról számolna be, mint a mi tanulmányunk (átlagosan 56 hónap). 
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A carotis sztenózis everziós endarteriektómiával történı mőtéti megoldása az utóbbi 10 

évben csaknem kizárólagos módszerré vált, ezért más mőtéti módszerrel 

összehasonlítani nem tudtuk. Reoperációs rátánk (2,7 %) hasonló mértékő volt, mint 

más centrumokban (1,2-3,6 %) 48-53. 

Az arteria carotis interna területén kialakult szignifikáns resztenózis nem feltétlenül 

igényel mőtéti megoldást, mert ritkán jár klinikai tünetekkel. Klinikánk gyakorlatában 

ismételt beavatkozást csak tünetek jelentkezése esetén végzünk, vagy ha a resztenózis 

eléri, vagy meghaladja a 90 %-os mértéket. Korábbi eredményeink redo beavatkozások 

esetében magasabb szövıdmény arányt mutattak, mint primer mőtétek esetében 46. 

Mivel az utóbbi években az endovaszkuláris úton végzett tágítás és sztentelés (CAS) 

vált elsıdlegesen alkalmazott módszerré a redo beavatkozások esetében, a reoperációk 

száma jelentısen lecsökkent 58. 

 

 

3. 4. Következtetések 

 

 

A Klinikánk anyagában talált perioperatív morbiditási adatok és késıi eredmények 

hasonlóak a multicentrikus vizsgálatok eredményeihez. 5 éves resztenózis rátánk 9 %-os 

volt, ami elfogadható és biztató a jövıre nézve. Az ultrahangos és a hisztológiai 

vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy az ateroszklerózis nem játszik meghatározó 

szerepet az everziós endarteriektómiát követı resztenózis kialakulásában, miointimális 

hiperplázia kialakulásáról van szó. Prospektív klinikai tanulmányok eredményeivel 

egyezıen a mi adataink is azt támasztják alá, hogy az arteria carotis interna everziós 

endarteriektómiája biztonságos, hatékony és hosszú távon jó eredményeket biztosító 

módszer, mely alkalmas arra, hogy standard módszere legyen a szignifikáns arteria 

carotis interna szőkület mőtéti megoldásának. 

Eredményeink a carotis everziós endarteriektómiája tekintetében hosszú távú 

utánkövetés után sem térnek el az irodalomban ismert adatoktól, ezért a Klinikánkon 

azonos mőtéti típuson átesett, hasonló összetételő beteganyagon végzett további 

vizsgálatok alkalmasnak tőnnek nemzetközileg is elfogadható következtetések 

levonására. 
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4. II. tanulmány 

A VEGF és PDGF szérumszint változása és a carotis everziós endarteriektómiát 

követı korai resztenózis kialakulásának összefüggése normál MBL genotípusú 

betegek esetében 

 

 

Egy Cao és társai által közölt meta-analízis eredménye alapján a klinikailag szignifikáns 

resztenózis kialakulásának kockázata carotis everziós endarteriektómiát követıen 2,5 % 

(32/1290) átlagos egy éves utánkövetési idıt figyelembe véve 48. Ha a resztenózis 

progressziót mutat, reintervenció válhat szükségessé 131,132. Alapvetı különbség van a 

mőtétet követıen különbözı idıszakokban kialakuló resztenózis patomechanizmusában. 

A késıi resztenózis, mely a mőtétet követıen 24 hónappal, vagy késıbb alakul ki, 

tipikusan ismételten kifejlıdı ateroszklerózis eredető, míg a 2 éven belül jelentkezı 

korai resztenózis oka jellemzıen miointimális hiperplázia, melyet állatkísérletes 

modellek és klinikai tanulmányok eredményei is alátámasztanak 132,133. A növekedési 

faktoroknak közvetlen patofiziológiai szerepe lehet ebben a folyamatban. A vérlemezke 

eredető növekedési faktor (PDGF) bizonyítottan az ér simaizomsejtek proliferációjáért 

felelıs legfontosabb anyag 105-108. Nincs adat arra, hogy összefüggés volna a PDGF 

szint és a carotis endarteriektómiát követıen kialakuló resztenózis között. Egy másik 

növekedési faktor, a ér-endoteliális növekedési faktor (VEGF), stimulálja az artériából 

vagy vénából származó endotél sejtek növekedését és in vivo modellekben 

angiogenikus hatású 112,134. Az epidermális növekedési faktor (EGF) hatékony 

stimulátora a különbözı epiteliális sejtek proliferációjának és kisebb mértékben a 

simaizomsejtek proliferációjának 110,135.  

A Rugonfalvi Kiss és munkatársai által súlyos carotis szőkületben szenvedı betegeken 

korábban elvégzett prospektív vizsgálat szerint a carotis duplex scan-nel mért korai 

resztenózis mértéke szignifikánsan magasabbnak bizonyult abban a betegcsoportban, 

ahol a vizsgáltak mannan binding lectin (MBL) normál genotípusú homozigóták voltak, 

szemben a variáns MBL2 allélt (B – codon 54, C - codon 57 vagy D – codon 57) 

hordozókkal 128. A három variáns bármelyike a funkcionális MBL alegységek 

mennyiségét ötöd-, tized-részére csökkenti heterozigóta egyénekben, homozigóta 

variánsok esetében az MBL szint csaknem mérhetetlenül alacsony.  
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Az MBL egy ligandhoz kötıdve képes aktiválni a komplement rendszer lektin 

útját 117,136. Carotis everziós endarteriektómia során a carotisok keringésbıl történı 

kirekesztése iszkémia-reperfúziós károsodást okoz. Az MBL a mőtéti területen kötıdik 

és komplement aktivációs termékek szaporodnak fel, melyek képesek az endotél 

sejteket aktiválni. Az aktivált endotél sejtek citokineket, növekedési faktorokat és más 

molekulákat termelnek, melyek alapvetıen szükségesek a simaizomsejtek 

proliferációjához, migrációjához és mátrix képzéséhez és kiváltják a neointimális 

hiperpláziát, míg a körfolyamat végül resztenózis kialakulását  

eredményezi 130. 

Nem találtunk az irodalomban olyan közlést, mely összefüggést írna le a carotis 

resztenózis gyakorisága és különbözı keringı növekedési faktorok preoperatív szintje 

vagy posztoperatív változása között. Mivel ezek az anyagok fontos szerepet játszanak a 

miointimális hiperplázia és így a korai resztenózis kialakulásában, azt vizsgáltuk, 

található-e szignifikáns kapcsolat a VEGF, PDGF és EGF mőtét elıtti szérum 

koncentrációja és korai posztoperatív szintjének változása, és a 14 hónapos utánkövetési 

periódusban klinikailag szignifikáns (50 %-ot meghaladó) resztenózis kialakulása 

között? A Rugonfalvi Kiss és munkatársai által végzett vizsgálatok során talált 

összefüggések alapján 128 megvizsgáltuk még azt is, befolyásolja-e az MBL2 genotípus 

a vizsgált növekedési faktorok korai szintjének változása és a resztenózis mértéke 

közötti kapcsolatot? 
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4. 1. A vizsgálatba bevont betegek adatai, módszerek 

 

 

4. 1. 1. A vizsgálatba bevont betegek adatai  

 

 

Ebben a prospektív tanulmányban összesen 82 beteg (55 férfi, 27 nı, 66,2±8,9 év 

(átlag±SD)) vizsgálatára és utánkövetésére került sor, akik 2000 októbere és 2003 

márciusa között estek át elektív everziós carotis endarteriektómián súlyos (83,1±9 %) 

arteria carotis interna sztenózis miatt. A beteganyag alcsoportja annak a 123 tagú carotis 

everziós endarteriektómián átesett betegcsoportnak, melyet MBL2 genetika irányában 

vizsgált Rugonfalvi Kiss és munkacsoportja 128. A két vizsgált csoport demográfiai 

megoszlása és klinikai paraméterei azonosak (2. táblázat). A tesztek normál értékének 

és szórásának meghatározásához kontrollként 42 egészséges önkéntes véradó (26 férfi, 

16 nı, 56,7±6,1 év) adatai szolgáltak. A tanulmány protokollját jóváhagyta a 

Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága, a résztvevık részletes tájékoztatást kaptak és 

aláírták a beleegyezı nyilatkozatot. 

A teljes beteganyag klinikai adatait összehasonlítottuk, illetve a 14. hónapban mért CDS 

értékek alapján megvizsgáltuk, van-e különbség a resztenotikus és nem resztenotikus 

betegek csoportja között a különbözı rizikófaktorok (életkor, testtömeg-index (BMI), 

coronaria betegség fennállása, hipertónia, diabetes mellitus, dohányzás, szérum 

koleszterin, szérum trigliceridek, szérum HDL-koleszterin, szérum LDL-koleszterin) 

tekintetében. Szignifikáns különbséget egyik esetben sem találtunk, bár a szérum össz 

koleszterin szint esetében megközelítette a szignifikancia szintet (2. táblázat). 
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2. táblázat 

82 carotis endarteriektómián átesett, 14 hónapon át követett beteg alapadatai 

Változók Teljes 

betegcsoport 

nincs 

resztenózis* 

resztenózis** P érték 

Kor (évek), medián  

(25-75 percentilis)  

68,0 

 (59,0-73,0) 

67,5  

(60,0-73,0) 

60,0  

(55,5-74,0) 

0,688† 

Férfi/nı 55/27 48/22 7/5 0,462‡ 

Preoperatív BMI (kg/ m2), 

medián (25-75 percentilis) 

25,2  

(23,1-28,7) 

25,2  

(22,8-28,7) 

25,4  

(24,8-29,5) 

0,356† 

Coronaria betegség  

igen/nem 

45/37 39/31 6/6 0,706‡ 

Hipertónia, igen/nem 72/10 61/9 11/1 0,729‡ 

II.típusú diabetes mellitus 

igen/nem 

22/60 18/52 4/8 0,545‡ 

Dohányzás, igen/nem 44/38 38/32 6/6 0,777‡ 

Szérum összkoleszterin, 

mmol/l, medián 

(25-75 percentilis) 

6,02  

(5,41-6,87) 

5,99  

(5,28-6,79) 

6,73  

(6,10-7,24) 

0,079† 

Szérum trigliceridek, mmol/l, 

medián (25-75 percentilis) 

1,96  

(1,55-2,46) 

1,97  

(1,58-2,46) 

1,67  

(1,31-3,77) 

0,715† 

Szérum HDL-koleszterin, 

mmol/l, medián 

(25-75 percentilis) 

1,30  

(1,10-1,43) 

1,30  

(1,10-1,43) 

1,20  

(0,95-1,73) 

0,713† 

Szérum LDL-koleszterin, 

mmol/l, medián  

(25-75 percentilis) 

3,30  

(2,78-4,50) 

3,45 

 (2,70-4,53) 

3,05  

(2,85-4,53) 

1,000† 

*betegek, akiknél nem alakult ki resztenózis 14 hónap alatt, **betegek, akiknél 
resztenózis alakult ki 14 hónap alatt, †Mann-Whitney teszt, ‡Fisher féle exact teszt 
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4. 1. 2. Sebészi módszerek és utánkövetés 

 

 

Részletes orvosi vizsgálatot követıen az anamnézis részletes felvétele történt (lásd a 

2. táblázat adatait). A carotis mőtét indikációját az American Heart Association 

útmutatásának megfelelıen állítottuk fel 137. A 82 betegbıl 26 (31,7 %) tünetmentes 

volt, 43 (52,4 %) anamnézisében TIA szerepelt, 11 (13,4 %) beteg minor, míg 2 (2,4 %) 

major stroke-ot szenvedett el korábban. A tranziens iszkémiás attakot elszenvedett 

betegek a tünetek jelentkezése után egy hónapon belül mőtétre kerültek. A stroke-on 

átesett betegeknél az utolsó inzultust követıen 4-8 héttel került sor a mőtétre, 

amennyiben a kontroll CT vizsgálat nem talált friss iszkémiás gócot.  

A mőtét és a klinikai utánkövetés egy korábbi vizsgálat során ismertetett protokollnak 

megfelelıen zajlott 138. Minden betegnél egy preoperatív és három posztoperatív carotis 

duplex scan vizsgálat történt a mőtétet követı 5,7. (4,6-8,0) héten (következıkben: 

6. héten), 6,8 (6,2-7,9) hónapban (7. hónapban) és a 13,8. (12,3-19,0) hónapban 

(14. hónapban). Két beteget vesztettünk el az utánkövetés idıszakában, egyet a 7. havi, 

egy másikat pedig a 14. havi kontrollt megelızıen. Az összes carotis duplex scan 

vizsgálatot képzett radiológus szakorvos kollégák végezték. Mindkét oldali carotis 

communis, carotis interna és carotis externa artériák standard módon kerültek 

vizsgálatra. Rögzítettük a csúcs szisztolés sebességet (Peak Systolic Velocity – PSV) és 

a végdiasztolés sebességet (End Diastolic Velocity – EDV) az arteria carotis 

communisban (ACC), az arteria carotis internában (ACI) és az arteria carotis externában 

(ACE). A carotis interna szőkület és resztenózis mértékének meghatározása a csúcs 

szisztolés sebesség, a végdiasztolés sebesség és az arteria carotis interna/carotis 

communis átmérı-arány meghatározása alapján történt. A carotis internában mért 

sebességértékek alapján a betegeket késıbb enyhe (≤50 %), közepes (50-69 %) és 

súlyos (≥70 %) resztenózis jelenléte alapján soroltuk csoportokba.  
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4. 1. 3. A minták győjtése 

 

 

A natív vérminták levétele a mőtét elıtt, majd a 4. (3-5. (medián (interkvartilis range)) 

posztoperatív napon történt. A szérumot szeparáltuk, azonnal lehőtöttük és -80 ˚C-on 

tároltuk. A mőtét elıtt EDTA-val alvadásgátolt vérminták levétele is történt DNS 

vizsgálat céljára, illetve esetleges késıbbi, elıre nem tervezett vizsgálatokhoz. 

 

 

4. 1. 4. Laboratóriumi vizsgálatok 

 

 

Teljes szérum koleszterin és triglicerid szint vizsgálat (Roche/Hitachi), HDL-koleszterin 

és LDL-koleszterin szint (Human, Wiesbaden, Germany) meghatározás történt egy 

Cobas Mira Plus klinikai kémiai analizátorban. A VEGF, EGF és PDGF-AB szint 

meghatározása a szokványos ELISA módszerrel Quantikine emberi VEGF, EGF és 

PDGF-AB kit segítségével (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) készült. 

 

 

4. 1. 5. Az MBL genotípus meghatározása 

 

 

A minták fehérvérsejtjeibıl Miller módszerével a teljes genom DNS szeparálása  

történt 139. Az MBL2 gén alléljainak és a regulátor promoter variánsok meghatározását 

PCR segítségével, szekvencia specifikus priminggal (PCR-SSP) végeztük. Az MBL2 

genotípussal kapcsolatos eredményeket Rugonfalvi Kiss és munkatársai egy korábbi 

tanulmányunkban közölték 128. 
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4. 1. 6. Statisztikai analízis 

 

 

A statisztikai analíziseket a GraphiPad Prism V3.0 for Windows szoftvercsomag 

(GraphPad Software, San Diego, California, USA) segítségével készítettük el. 

Nonparaméteres teszteket alkalmaztunk a csoportok összehasonlításánál. A kategorikus 

változók összehasonlítása Fisher féle exact teszttel, a többszörös regresszió számítása az 

SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) segítségével történt. Az értékeket mediánként 

(25-75 percentilis) adtuk meg, hacsak másként nem jelöltük. 
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4. 2. Eredmények 

 

 

4. 2. 1. A növekedési faktorok perioperatív szintje és a carotis szőkület mértéke 

közötti összefüggés 

 

 

Minden mőtét után 6 héttel kontroll duplex scan vizsgálatot végeztünk, mely reziduális 

carotis sztenózist nem talált. A 7. hónapban kifejezett (definíciónk szerint 50 %-ot 

meghaladó) resztenózist 9 betegnél, míg a 14. hónapban 12 betegnél mértünk. 

Klinikailag szignifikáns (>70 %) resztenózist ugyanannál a négy betegnél (4/82=4,9 %) 

figyeltünk meg mind 7, mind 14 hónap után. Nem találtunk összefüggést a növekedési 

faktorok mőtét elıtti vagy utáni szintje és a duplex scannel mért carotis szőkület 

mértéke között sem az operált, sem az ellenoldalon mérve a posztopertív szakban. 

 

 

4. 2. 2. A PDGF, VEGF és EGF koncentrációk változása a korai posztoperatív 

szakban 

 

 

A szérum PDGF, VEGF és EGF szinteket a mőtét elıtt és a posztoperatív 4. napon 

levett vérmintákban mértük. A növekedési faktor koncentráció változások iránya 

minden betegnél különbözı volt. Felosztva a betegeket a posztoperatív 7. hónapban 

mért jelentıs (>50 %) resztenózis jelenléte alapján, a VEGF szint növekedését 

szignifikánsan gyakrabban (p=0,0044) észleltük azoknál a betegeknél, akiknél 

resztenózis alakult ki, mint azoknál, akiknél resztenózist nem észleltünk. A PDGF 

esetében hasonló tendencia érvényesült (p=0,0653), míg EGF esetében ilyen eltérést 

nem tapasztaltunk. Neurológiai tünetek megléte vagy hiánya nem befolyásolta a korai 

posztoperatív VEGF (p=0,209) és PDGF (p=0,248) változásokat. 

Fenti eredmények alapján további összefüggéseket kerestünk a VEGF és PDGF szint 

emelkedése és a resztenózis között, figyelembe véve a továbbiakban a betegek MBL2 

genotípusát is. 
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4. 2. 3. A VEGF és PDGF szérum koncentrációjának változása és a posztoperatív 

7. és 14. hónapban mért duplex scan értékek összefüggése az MBL2 

polimorfizmussal 

 

 

4. 2. 3. 1. A VEGF és PDGF szint változások és a 7. illetve 14. posztoperatív 

hónapban mért CDS értékek összefüggése a normál MBL2 (A/A) genotípusú 

betegekre vonatkozóan 

 

 

A VEGF és PDGF szintek korai posztoperatív szakban mért emelkedése (továbbiakban: 

∆VEGF és ∆PDGF) szignifikáns összefüggést mutatott a 7. havi CDS értékekkel, míg 

az utánkövetési idıszak végén (14. hónapban) mért CDS értékek már nem mutattak 

szignifikáns változást (12. és 13. ábra, A és B panel).  

A betegeket MBL2 genotípusuk alapján két csoportra osztottuk. 53 beteg, akik a normál 

MBL2 allélra nézve homozigótáknak bizonyultak (MBL2 genotípusuk: A/A), tartozott 

az elsı csoportba, míg 29 variáns allélt hordozó homozigóta vagy heterozigóta (MBL2 

genotípusuk: A/O vagy O/O) került a második csoportba. Megvizsgáltuk a korai 

posztoperatív szak VEGF és PDGF szintjeinek változásait és a 7. havi (12. ábra, C és D 

panel) vagy 14. havi (13. ábra, C és D panel) CDS értékeket. Ezekben a csoportokban 

azt találtuk, hogy a normál MBL2 allélt hordozóknál (A/A) a Spearman korrelációs 

koefficiens erısen szignifikáns mindkét vizsgálati idıpontban (12. és 13. ábra, C és D 

panel). A variáns allélt hordozó A/O vagy O/O genotípusú betegek esetében a korai 

VEGF és PDGF változások nem mutattak szignifikáns összefüggést a 7. vagy 14. havi 

CDS értékekkel (12. és 13. ábra, E és F panel). 
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12. ábra 

A korai (mőtéti elıtti – posztoperatív 4.nap) szérum VEGF (bal oldali panel) és PDGF 
(jobb oldali panel) szint változások és a posztoperatív 7. hónapban mért carotis duplex 
scan értékek összefüggése az összes beteg esetében (A,B), normál MBL2 géneket A/A 
hordozók (C,D), csak variáns O/O vagy variáns és normál allélt is hordozók A/O (E,F) 
esetében. 
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13. ábra 

A korai (mőtéti elıtti – posztoperatív 4.nap) szérum VEGF (bal oldali panel) és PDGF 
(jobb oldali panel) szint változások és a posztoperatív 14. hónapban mért carotis 
duplex scan értékek összefüggése az összes beteg esetében (A,B), normál MBL2 
géneket A/A hordozók (C,D), csak variáns O/O vagy variáns és normál allélt is 
hordozók A/O (E,F) esetében. 
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4. 2. 3. 2. A korai VEGF és PDGF szint emelkedés és a klinikailag 

szignifikáns (>50%) resztenózis kapcsolata az MBL genotípussal 

 

 

A betegeket két alcsoportra osztottuk a posztoperatív szérum VEGF és PDGF szintek 

emelkedésének mértéke szerint (3. és 4. táblázat). Az emelkedést (∆ érték) magasnak 

tekintettük azoknál a betegeknél, akik a teljes betegcsoport felsı tercilisébe estek (>90 

pg/ml VEGF és >30 pg/ml PDGF esetében), míg a többi beteg az alacsony ∆VEGF és 

alacsony ∆PDGF csoportba tartozott. Annak esélyhányadosát, hogy jelentıs resztenózis 

(>50 %) alakul ki a magas illetve alacsony  ∆VEGF érték mellett (<=90 pg/ml illetve 

>90 pg/ml), vagy hogy jelentıs resztenózis alakul ki a magas illetve alacsony  ∆PDGF 

érték mellett (<=30 pg/ml illetve >30 pg/ml), logisztikai regressziós analízissel 

számoltuk ki, melyet az életkorhoz, nemhez és a mőtét elıtti testtömeg-indexhez (BMI) 

igazítottunk. 

Az MBL2 A/A genotípus hordozásának esélyhányadosa magas versus alacsony korai 

idıszakban mért ∆VEGF esetén 16,69 volt (1,86-149,61, p=0,012) a 7., és 20,00 

(2,25-177,63, p=0,007) a 14. posztoperatív hónapban. Ellenkezıleg, jelentıs (>50 %) 

resztenózis ritkán alakult ki MBL A/O vagy O/O genotípusú egyéneknél és nem 

találtunk szignifikáns összefüggést az alacsony és magas ∆VEGF csoportok között 

(3. táblázat).  

Kevésbé kifejezett, de még szignifikáns volt a resztenózis kockázata azoknál a 

betegeknél is, akiknél jelentıs (>30 pg/ml) PDGF szint emelkedést mértünk a 

posztoperatív 4. napon, igazított esélyhányadosuk 7,21 (1,04-49,63, p=0,045) és 9,23 

(1,45-58,70, p=0,019) volt (4. táblázat). 
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3. táblázat 
Klinikailag szignifikáns (>50%) resztenózis valószínősége a szérum VEGF 
koncentráció korai (posztoperatív 4. napon mért) nagyfokú (legmagasabb 
tercilisben mért) emelkedése alapján normál (A) és variáns (O) MBL2 allélt 
hordozó betegek esetében. 
 
 A/A MBL2 

genotípusú 

betegek 

A/O vagy O/O 

MBL2 genotípusú 

betegek++ 

Összes beteg 

resztenózis <50% >50% <50% >50% <50% >50% 

POSZTOPERATÍV 7. HÓNAP 

∆VEGF 

alacsony* 

31 1 21 1 52 2 

∆VEGF 

magas** 

13 7 7 0 20 7 

Esélyhányados 

(95% CI)  

(P érték) 

16,69  

(1,86-149,61) 

(0,012) 

0,956  

(0,035-26,11) 

(1,000) 

9,10  

(1,74-47,57) 

(0,009) 

Illesztett OR 

(95% CI) 

(P érték) 

19,09  

(1,77-211,35) 

(0,010) 

Nem számolható 8,06 

 (1,45-44,75) 

(0,017) 

POSZTOPERATÍV 14. HÓNAP 

∆VEGF 

alacsony* 

30 1 19 3 49 4 

∆VEGF 

magas** 

12 8 7 0 19 8 

Esélyhányados 

(95% CI) 

(P érték) 

20,00 

(2,25-177,63) 

(0,007) 

0,371  

(0,017-8,09) 

(0,558) 

5,16  

(1,39-19,15) 

(0,014) 

Illesztett OR 

(95% CI) 

(P érték) 

27,73  

(2,42-317,26) 

(0,008) 

Nem számolható 5,50  

(1,41-22,45) 

(0,014) 

 

*<90 pg/ml, **>90 pg/ml, +korhoz, nemhez, BMI-hez igazítva, ++Esélyhányados 
(OR) nem volt számítható. OR számítása többszörös regressziós analízissel. 
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4. táblázat 
Klinikailag szignifikáns (>50%) resztenózis valószínősége a szérum PDGF 
koncentráció korai (posztoperatív 4. napon mért) nagyfokú (legmagasabb 
tercilisben mért) emekedése alapján normal (A) és variáns (O) MBL2 allélt 
hordozó betegek esetében. 
 
 A/A MBL2 

genotípusú 

betegek 

A/O vagy O/O 

MBL2 genotípusú 

betegek++ 

Összes beteg 

resztenózis <50% >50% <50% >50% <50% >50% 

POSZTOPERATÍV 7. HÓNAP 

∆PDGF 

alacsony* 

28 2 18 1 46 3 

∆PDGF 

magas** 

16 6 10 0 26 6 

Esélyhányados 

(95% CI)  

(P érték) 

5,25  

(0,95-29,15) 

(0,042) 

Nem számolható 3,54 

(0,82-15,34) 

(0,091) 

Illesztett OR 

(95% CI) 

(P érték) 

7,21 

(1,05-49,63) 

(0,045) 

Nem számolható 3,98 

(0,84-18,81) 

(0,082) 

POSZTOPERATÍV 14. HÓNAP 

∆PDGF 

alacsony* 

28 2 16 3 44 5 

∆PDGF 

magas** 

14 7 10 0 24 7 

Esélyhányados 

(95% CI) 

(P érték) 

7,00 

(1,28-38,22) 

(0,025) 

Nem számolható 2,57 

(1,3-8,97) 

(0,140) 

Illesztett OR 

(95% CI) 

(P érték) 

9,23 

(1,45-58,7) 

(0,019) 

Nem számolható 2,62 

(0,73-8,37) 

(0,138) 

 

*<30 pg/ml, **>30 pg/ml, +korhoz, nemhez, BMI-hez igazítva, ++Esélyhányados 
(OR) nem volt számítható. OR számítása többszörös regressziós analízissel. 
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4. 3. Megbeszélés 

 

 

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy az arteria carotis interna everziós 

endarteriektómiáját követıen kialakuló jelentıs (50 %-ot meghaladó) resztenózis nagy 

valószínőséggel azoknál a betegeknél alakult ki, akik a normál MBL2 A allélra nézve 

homozigóták voltak és a posztoperatív 4. napon mért szérum VEGF és/vagy PDGF 

szintjük jelentıs emelkedést mutatott (az összes érték felsı tercilisében helyezkedett le). 

Ezzel szemben resztenózist csak ritkán találtunk azoknál a betegeknél, akik a variáns 

MBL2 O allélt hordozták, akár homozigóta (A/O), akár heterozigóta (O/O) formában, 

vagy akiknél csak kismértékő (alsó vagy középsı tercilisbe tartozó) korai VEGF 

és/vagy PDGF növekedést tapasztaltunk. Egy még nem közölt vizsgálatunk szerint a 4. 

posztoperatív napon mért magas VEGF és PDGF értékek emelkedettek maradnak a 

legtöbb betegnél legalább a következı (6. heti) kontroll vizsgálatig. A VEGF és PDGF 

faktorokkal ellentétben nem volt kimutatható szignifikáns összefüggés a resztenózis és 

az EGF korai posztoperatív idıszakban mért szérumszint változása között. 

Feldolgoztuk a teljes beteganyag klinikai adatait, illetve a 14. hónapban mért CDS 

értékek alapján megvizsgáltuk, van-e különbség a resztenotikus és nem resztenotikus 

betegek csoportja között a különbözı rizikófaktorok (életkor, BMI, coronaria betegség 

fennállása, hipertónia, diabetes mellitus, dohányzás, szérum koleszterin, szérum 

trigliceridek, szérum HDL-koleszterin, szérum LDL-koleszterin) tekintetében. 

Szignifikáns különbséget egyik esetben sem találtunk (2. táblázat). 

 

A elıbbiekben részletezett új felfedezések kiegészítik azokat az eredményeket, 

melyeket egy ugyanezen a betegpopuláción végzett Rugonfalvi Kiss és munkatársai 

által közölt korábbi vizsgálat során találtunk 128, miszerint a variáns MBL2 O allélt 

hordozók esetében az ateria carotis interna everziós endarteriektómiáját követıen 

kialakuló resztenózis esélye lényegesen kisebb. A resztenózis kialakulásához vezetı 

egyik lehetséges feltételezett mechanizmust a 14. ábrán mutatjuk be. Az everziós carotis 

endarteriektómia mőtéte kapcsán az érfalról leválasztjuk az intimát és az 

ateroszklerotikus plakkot, ezáltal egy túlnyomórészt simaizomsejteket, extracelluláris 

mátrix fehérjéket és lokalis gyulladásos elemeket tartalmazó új felszín válik szabaddá. 
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Emellett a mőtét során az arteria carotis átlagosan 20 percig tartó kirekesztése is 

történik, mely az ér iszkémia reperfúziós károsodásához vezet. Ezek a patológiás 

események PDGF és VEGF felszabadulását eredményezik. Mindkét növekedési faktor 

alapvetıen szükséges a simaizomsejtek proliferációjához, migrációjához, mátrix 

képzéséhez,  így az esetleges neointimális hiperplázia beindításához,  mely azután korai 

resztenózis kialakulását eredményezheti. Kimutatták azt is, hogy az iszkémia- 

 

 

14. ábra 

Az MBL2 polimorfizmus, a növekedési faktorok szérumszintje és a carotis 
endarteriektómiát követıen resztenózishoz vezetı miointimális hiperplázia feltételezett 
kapcsolata. A mőtét intimasérüléssel és a kirekesztés miatt iszkémia reperfúziós 
károsodással, mely kiváltja a PDGF and VEGF termelıdését a különbözı 
sejttípusokban. A növekedési faktorok miointimális proliferációt indukálnak. Ezen felül 
mind az endotél sérülése, mind az érfal hipoxiája intracelluláris komponensek fokozott 
termelıdéséhez vezet, ami fokozza az MBL endotél sejtekhez való kötıdését és ez végül 
aktiválja a komplement rendszer lektin útját.  
Az aktiváció kapcsán számos anyag generálódik (C3a, C5a és C5b-9), melyek ismerten 
hatékony gyulladásos mediátorok. A komplement és a növekedési faktorok közösen 
váltják ki a miointimális proliferációt, ami végül resztenózis kialakulásához vezet. 
 

 

 

 



 - 61 - 

reperfúziós károsodás kapcsán az MBL és az endotél sejtekbıl származó intracelluláris 

komponensek kapcsolódása történik, mely a lektin úton keresztül komplement 

aktiválódást eredményezhet 140-142. A komplement aktiválódása következtében potens 

aktivátor anyagok keletkeznek (C3a, C5a és C5b-9), melyek PDGF kiáramlást, 

simaizomsejt és makrofág aktiválódást indukálnak 141. Eredményeink azt mutatják, 

hogy mindkét növekedési faktor felszabadulása és a komplement aktiválódása egyaránt 

szükséges a resztenózis kialakulásához (14. ábra). 

Számos irodalmi adat támasztja alá az 14. ábrán szemléltetett mechanizmust. Akut 

hipoxiás állapotban a PDGF és VEGF mRNS és proteinek termelıdése fokozódik, mely 

hipoxia által kiváltott angiogenezist indíthat el 143,144. Számos kísérleti modell 145 és 

klinikai megfigyelés 146 határozottan utal arra, hogy a PDGF, receptoraival történı 

kapcsolódáson keresztül fı szerepet kap a korai patológiás eseményekben, melyek a 

carotis artériák szőkületét okozó miointimális proliferációért felelısek. Kimutatták azt 

is, hogy a PDGF receptorok antitestekkel 147, receptor bénítókkal 148, vagy különbözı 

gyógyszerekkel 149 történı gátlása egy mesterségesen létrehozott kísérleti artéria sérülést 

megelızıen jelentısen mérsékli a késıbbi neointimális proliferációt.  Hasonló, bár kissé 

ellentmondásos eredményeket mutatott a VEGF és a resztenózis kapcsolata. A VEGF, 

mint az endotél sejtek osztódásának erıteljes stimulálója, elısegítheti a reendoteli-

zációt 150, így a resztenózis elleni védekezésben is szerepe lehet. Másrészt az emelkedett 

VEGF termelıdés serkentheti az endotél proliferációját és a simaizom szövet 

neovaszkularizációját 151. A komplement aktiválódásban betöltött szerepe szerint a 

magas MBL szinttel magas IL1β, TNFα és IL-8 szintek járnak együtt egy aorta lefogást 

követıen kialakuló iszkémia-reperfúziós folyamat humán modellje szerint 152.  Egy 

patkány modellkísérletben az iszkémia-reperfúzió okozta infarktus mértékét anti-MBL 

antitestekkel sikerült csökkenteni 153. Más kísérletekben az MBL knock-out egerek 

részlegesen védetté váltak a vesét és szívet érintı iszkémia-reperfúziós károsodással 

szemben 154. Igazolták még, hogy a C5b-9 aktivációs termék PDGF felszabadulást 

indukál az endotél sejtekbıl 131. 

Nem váratlan az EGF posztoperatív szint emelkedésének és a resztenózis 

összefüggésének hiánya. Bár az EGF-receptorok sok sejttípushoz igen erıs növekedési 

jelet közvetítenek, az EGF-nek igen gyenge hatása van a simaizomsejtek 

proliferációjára 155. 
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4. 4. Áttekintés, következtetések 

 

 

Vizsgálataink alapján állíthatjuk, hogy az everziós arteria carotis endarteriektómiát 

követıen resztenózis elsısorban azoknál a betegeknél fejlıdik ki, akik homozigóta vad 

MBL2 allélt hordoznak (A/A). Ez a genotípus magas MBL szinttel, és a korai 

posztoperatív periódusban a PDGF és VEGF termelıdés fokozódásán keresztül 

kifejezett komplement aktiváló kapacitással jár. Eredményeink igazolják a Rugonfalvi 

Kiss és munkatársai által korábban közölt prospektív vizsgálat következtetéseit, 

miszerint súlyos carotis szőkületben szenvedı betegek esetében a carotis duplex scan-

nel mért korai resztenózis mértéke magasabbnak bizonyult abban a betegcsoportban, 

ahol a vizsgáltak MBL2 normál típusú homozigóták (A/A) voltak, szemben a variáns 

MBL2 allélt (A/O vagy (O/O) hordozókkal 128. Nem találtunk eddig az irodalomban 

olyan közlést, mely összefüggést írna le a carotis resztenózis gyakorisága és a PDGF, 

illetve a VEGF preoperatív szintje vagy posztoperatív változása között. A vizsgált 

betegcsoportokban a különbözı rizikófaktorok jelenléte és a resztenózis kialakulás 

között vizsgálatunkban nem mutatkozott szignifikáns kapcsolat. 

Az endarteriektómia során az arteria belsı felszínét denudáljuk, a mőtéthez szükséges 

kirekesztés, majd felengedés pedig iszkémia-reperfúziós károsodáshoz vezet. E hatások 

indítják be azt a patológiás folyamatot, mely fokozott növekedési faktor termelıdéssel 

jár, és végsı soron neointimális hiperpláziához és korai resztenózis kialakulásához 

vezethet. A gyulladásos kaszkád aktiválásában fontos szerepet játszik a mannan binding 

lectin, mely az endotélhez kötıdve aktiválja a komplement rendszert. Variáns MBL2 

allélt (A/O vagy (O/O) hordozók esetében a szérum MBL szint lényegesen alacsonyabb, 

ez vizsgálataink szerint védelmet jelent a resztenózis kialakulásával szemben. 

A tanulmányban felvetett hipotézis nagyobb beteganyagon történı bizonyítására, illetve 

egyéb összefüggések keresése céljából további vizsgálatokat folytat munkacsoportunk.  



 - 63 - 

5. Új eredmények  

 

 

Elsı tanulmányunkban az everziós endarteriektómiát követıen kialakuló resztenózis 

gyakoriságát határoztuk meg Klinikánkon egy prospektív vizsgálat keretén belül. 

Eredményeink közlésének idıpontjáig nem találtunk sem a hazai, sem a nemzetközi 

irodalomban olyan vizsgálatot, mely hosszabb idıszakra vonatkozó utánvizsgálatról 

számolna be, mint a mi tanulmányunk (átlagosan 56 hónap).  

 

A Klinikánk anyagában talált perioperatív morbiditási adatok és késıi eredmények 

hasonlóak a multicentrikus vizsgálatok eredményeihez. 5 éves resztenózis rátánk 9 %-os 

volt, ami elfogadható és biztató a jövıre nézve. Prospektív klinikai tanulmányok 

eredményeivel egyezıen a mi adataink is azt támasztják alá, hogy az arteria carotis 

interna everziós endarteriektómiája biztonságos, hatékony és hosszú távon jó 

eredményeket biztosító módszer, mely alkalmas arra, hogy standard módszere legyen a 

szignifikáns arteria carotis interna szőkület mőtéti megoldásának.  

 

Eredményeink a carotis everziós endarteriektómiája tekintetében hosszú távú 

utánkövetés után sem térnek el az irodalomban ismert adatoktól, ezért a Klinikánkon 

azonos mőtéti típuson átesett, hasonló összetételő beteganyagon végzett további 

vizsgálatok alkalmasnak tőnnek nemzetközileg is elfogadható következtetések 

levonására. 

 

Második tanulmányunkban azt vizsgáltuk, van-e összefüggés a carotis everziós 

endarteriektómiát követı korai resztenózis kialakulása és a vérlemezke eredető 

növekedési faktor (PDGF), az ér-endoteliális növekedési faktor (VEGF) vagy az 

epidermális növekedési faktor (EGF) preoperatív szérumszintje és korai posztoperatív 

szérumszint változása között? Tanulmányunk az elsı olyan vizsgálat, mely összefüggést 

ír le a carotis resztenózis gyakorisága és különbözı keringı növekedési faktorok 

preoperatív szérum szintje vagy posztoperatív szérum szint változása között.  
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A Rugonfalvi Kiss és társai által végzett vizsgálatok során talált összefüggések alapján 

megvizsgáltuk még azt is, befolyásolja-e az MBL2 genotípus a vizsgált növekedési 

faktorok korai szintjének változása és a resztenózis mértéke közötti kapcsolatot? 

Vizsgálataink során igazoltuk, hogy everziós carotis endarteriektómiát követıen korai 

resztenózis elsısorban azoknál a betegeknél fejlıdik ki, akik homozigóta normál MBL2 

allélt hordoznak (A/A).  

 

Az endarteriektómia során a mőtéti beavatkozás által okozott érfalsérülés és a 

keringésbıl történı kirekesztés, majd felengedés által kiváltott iszkémia-reperfúziós 

károsodás kettıs hatása indítja be azt a patológiás folyamatot, mely fokozott növekedési 

faktor termelıdéssel jár, és végsı soron neointimális hiperpláziához és korai resztenózis 

kialakulásához vezethet. A gyulladásos kaszkád aktiválásában fontos szerepet játszik a 

mannan binding lectin, mely a mőtéti területen kötıdve aktiválja a komplement 

rendszert. Variáns MBL2 allélt (A/O vagy (O/O) hordozók esetében a szérum MBL szint 

lényegesen alacsonyabb, ez vizsgálataink szerint védelmet jelent a resztenózis 

kialakulásával szemben.  

 

Eredményeink azt mutatják, hogy a növekedési faktorok (VEGF és/vagy PDGF) 

felszabadulása és a komplement rendszer aktiválódása egyaránt szükséges a resztenózis 

kialakulásához. 

 

Nem találtunk szignifikáns összefüggést a resztenózis és az EGF korai posztoperatív 

idıszakban mért szérumszint változása között. 
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6. Az eredmények hasznosításának jövıbeli lehetıségei 

 

 

Tanulmányunkban az arteria carotis interna everziós endarteriektómiáját követıen 

kialakuló korai resztenózis patomechanizmusának kutatásával kapcsolatos 

eredményeinket ismertettük. Korai resztenózis egyéb érsebészeti, szívsebészeti, vagy 

intervenciós radiológiai beavatkozásokat követıen is kialakulhat. Számos kutatás folyik 

a coronaria sztenteléseket, perifériás graft beültetéseket követıen fellépı neointimális 

hiperplázia megelızésének és kezelésének irányában 146,156,157. Mivel azonos 

kórfolyamatról van szó, eredményeink elısegíthetik ezeket a kutatásokat, másrészt a 

már ismert terápiás lehetıségek a carotis mőtéten átesett betegeknél is alkalmazhatók 

lehetnek. 

 

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy resztenózis elsısorban azoknál a betegeknél 

fejlıdik ki, akik homozigóta vad MBL2 (A/A) allélt hordoznak, és hogy ez a genotípus 

magas MBL szinttel és a korai posztoperatív periódusban a PDGF és VEGF termelıdés 

jelentıs fokozódásával jár. Ha mőtét elıtt már ismerjük a beteg genotípusát, és a 

veszélyeztetett betegeknél monitorozzuk a perioperatív növekedési faktor szintet, 

megtudhatjuk, várható-e korai resztenózis kialakulása, kiket kell ez irányban fokozottan 

obszerválni, esetleg kezelni.  

  

Régóta próbáljuk gyógyszeresen befolyásolni a gyulladásos folyamatot, megelızni és 

kezelni az ateroszklerózist. Jól ismert az ateroszklerózisban széles körben alkalmazott 

sztatinok antiinflammatorikus, antitrombotikus, plakk stabilizáló hatása 38,158. Szintén 

plakk stabilizálónak bizonyultak az angiotenzin-II receptor blokkolók és a 

gyulladásgátló terápia részét képezik a trombocita aggregációt gátló szerek 

(dipyridamole, clopidogrel) és a ciklooxigenázt gátló acetilszalicilsav 38,159-162. Számos 

kísérlet folyik a citokinek és a mátrix metalloproteinázok hatásának gátlásán keresztül 

történı beavatkozásra 38. 
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A resztenózis kialakulásának megelızésére olyan szerekre van szükség, melyek 

hatékonyan gátolják a VEGF és/vagy PDGF hatását 163. A resztenózis kialakulása 

hatékonyan gátolható PDGF inhibitorokkal PTCA után coronaria betegeken 141. Egy 

DNS vakcináció segítségével történı celluláris immunitás indukció az 

ateroszklerózissal kapcsolatban álló sejtek ellen új terápiás lehetıségeket rejt magában 

az ateroszklerózis kezelésében 116,164. 

 

Az MBL szintet befolyásoló szerek meggátolhatják a mannan binding lectin kötıdés 

által indukált komplement aktiválódást. Egy patkány modellkísérletben az iszkémia 

reperfúzió okozta infarktus mértékét anti-MBL antitestekkel sikerült csökkenteni 153. 

 

A különbözı érterületek szőkületeinek kezelése kapcsán a mőtéti megoldás mellett 

egyre fontosabb szerepet kap az invazív radiológia. A PTA és sztent beültetés ma már a 

carotis endarteriektómiával összehasonlítható terápiás módszernek számít. A korai 

resztenózis kialakulásához vezetı patofiziológiai folyamatok itt is hasonlóak, bár primer 

sztentelés esetén az iszkémiás idı lényegesen rövidebb és a beültetett sztent hatása sem 

elhanyagolható. Klinikánkon is indult vizsgálat a carotis sztent beültetés után fellépı 

resztenózis vizsgálatára.  
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9. Köszönetnyilvánítás 

 

 

A munka, melyen a fenti tézisek alapulnak, két intézetben zajlott. Egyrészt 

munkahelyemen, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján, másrészt a 

III. sz. Belgyógyászati Klinika Kutató Laboratóriumában. Köszönöm minden itt 

dolgozó kolléga értékes támogatását.  

 

Köszönöm Klinikánk korábbi igazgatójának, Nemes Attila Professzor Úrnak és 

jelenlegi vezetıjének, Acsády György Professzor Úrnak támogatását a vizsgálatok 

elindításában, mellyel lehetıvé tették, hogy a mindennapi gyógyító munka mellett 

tudományos kutatást végezhessek. 

 

Szeretném kifejezni köszönetemet témavezetımnek, dr. Entz Lászlónak a lehetıségért, 

hogy részt vehettem a PhD munkában. İ szorgalmazta a munka elkezdését, folyamatos 

támogatását élveztem tanulmányaim során. Segítségével megismertem a klinikai kutatás 

alapelveit. 

 

Köszönöm Juhász-Nagy Sándor Professzor Úrnak, hogy Doktori programjában 

készíthettem el disszertációmat. Köszönöm dr. Kékesi Violettának, Klinikánk Kutató 

Laboratóriuma jelenlegi vezetıjének, hogy baráti, de egyben stimuláló, szellemi 

kihívást jelentı környezet teremtett a munkához.  

 

Szeretném megköszönni Füst György Professzor Úrnak, a III. sz. Belgyógyászati 

Klinika Kutató Laboratórium vezetıjének, hogy csatlakozhattam munkacsoportjához. 

Mindvégig értékes elméleti és gyakorlati tanácsokkal látott el munkám során.  

 

Köszönettel tartozom kedves munkatársamnak dr. Dósa Editnek, aki ebben a témában 

– szintén dr. Entz László irányításával – az úttörı vizsgálatokat Klinikánkon elvégezte. 
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Külön köszönet illeti a munkacsoport tagjait, dr. Cservenák Lászlót, dr. Prohászka 

Zoltánt, dr. Rugonfalvi Kiss Szabolcsot, akik a laboratóriumi tervezési és végrehajtási 

fázisokban nyújtottak segítséget és a statisztikai számításokat elvégezték. 

 

Szeretném megköszönni dr. Apor Asztrid és dr. Dósa Edit szakértelmét és szorgalmát, 

mellyel az ultrahang vizsgálatokat elkészítették, és ezzel lehetıvé tették további 

kutatásaink elvégzését. Alapos és lelkiismeretes munkájuknak köszönhetı, hogy 

eredményeink nemzetközi szinten is elfogadhatónak bizonyultak. 

 

Köszönöm kollégáimnak, munkatársaimnak, dr. Laczkó Ágnesnek, dr. Járányi 

Zsuzsának dr. Sótonyi Péternek kritikai észrevételeiket. 

 

Szeretnék köszönetet mondani minden laborasszisztensnek, nıvérnek, akik részt vettek 

a minták levételében, elıkészítésében. 

 

És végül szeretném kifejezni hálámat feleségem, dr. Szegvári Olga, kislányom, Szabó 

Tímea és családom többi tagja felé, akik türelmükkel és megértésükkel mindvégig 

mellettem álltak. Segítségük nélkül nem készülhetett volna el ez a munka. 

 
 
 

 
 


