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BEVEZETÉS 

 

A végstádiumú veseelégtelenség az élettel összeegyeztethetetlen állapot. A XX. század 

orvostudományi, illetve technikai fejlıdésének eredményeképpen e betegek életben tartása 

mára már lehetséges, így életük jelentıs mértékben meghosszabbítható. A túlélés azonban 

felveti az életminıség kérdését is, mely a rehabilitációs célú gondolkodás, a komplex ellátás 

alapjául szolgálhat. (Kovács, 2006) 

A felnıttkori veseelégtelenség ellátásakor számos tényezıt kell figyelembe venni: a 

beteg szociális helyzetét, a betegség és a kezelés okozta pszichés problémákat, a komorbid 

tényezıket és azok hatását az életminıségre, valamint a megváltozott élethelyzet okozta 

mikro- és makro társadalmi hatásokat, változásokat (család, munka). Különösen hangsúlyosan 

jelennek meg ezek a problématerületek gyermekkorban, amikor a kezelés jellegébıl adódóan 

az egész fejlıdésmenet megváltozik, atipikussá válik, s a családi hatások a szocializáció 

alapjaiból adódóan még relevánsabbnak bizonyulnak. (Fukunishi, 1995) 

A krónikus vesebeteg felnıttek életminıségét vizsgáló tanulmányok igazolták, hogy 

az egészséggel összefüggı életminıség a mortalitás független prediktora. (Manu, 2001) A 

korábbi vizsgálatok eredményei szerint a felnıtt veseelégtelen betegek életminıségét 

befolyásoló tényezık közül kiemelendı a betegek kora, neme és számos szociális faktor. Más 

vizsgálatok mellett munkacsoportunk korábbi kutatásai is kimutatták, hogy a krónikus 

veseelégtelen felnıttek depressziós tüneteinek (és a szorosan együtt járó szorongásnak) 

jelenléte a különbözı kezelési modalitások esetén rosszabb életminıséggel jár együtt. 

(Kimmel, 1998; Patel, 2002; Vazquez, 2005; Molnár, 2005) További, e populációt érintı 

releváns, életminıséggel összefüggı tényezı(k) az alvászavar(ok) jelenléte (Sanner, 2002; 

Molnár, 2007), mivel a betegek jólétére, közérzetére, teljesítıképességére is hatással vannak, 

és prevalenciájuk a vesebetegek körében 30-80% között mozog. (Iliescu, 2003) Fontos 

továbbá, hogy az ismert adatok szerint modalitásbeli különbségek is tapasztalhatók az 

életminıség alakulásában: a transzplantáció hosszútávon nem csupán jobb túlélést és 

kevesebb morbiditást eredményez, hanem bizonyítottan jobb életminıséget is biztosít, mint a 

dialízis. (Jofre, 1998; Rebollo, 2000; Valderrabano, 2001; Bohlke, 2009) Bár az e téren 

végzett vizsgálatok jelentıs része nem várólistás dializált betegeket hasonlított össze 

transzplantált társaikkal, ami torzítást jelenthet a kapott eredményekben. (Dew, 1997) Nem 

ismert azonban a vesetranszplantált betegek életminıségének és a betegek hosszútávú 

túlélésének, illetve a vesegraft túlélésének kapcsolata. 



 3 

A krónikus vesebeteg gyermekek egészséggel összefüggı életminıségének 

vizsgálatakor is megállapították, hogy a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedı 

gyermekek életminısége összességében szignifikánsan alacsonyabb, mint egészséges társaiké. 

(Goldstein, 2006; Buyan, 2010) A kutatások többsége szerint a szorongás, a depresszió (Bakr, 

2007) és a különbözı viselkedészavarok (Barney-Martinet, 2008) bizonyulnak jelentısnek a 

krónikus veseelégtelen gyermekek vizsgálatában. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül 

hagyni a gyermekek intellektuális képességeinek alakulását sem: számos kutatás jelzi, hogy a 

krónikus veseelégtelen gyermekek intellektusa egészséges társaikhoz (Qvist, 2002; Madden, 

2002; Duquette, 2007) és testvéreikhez (Bawden, 2004; Madden, 2003) képest gyengébb, 

jórészt az alacsony átlagos övezetbe esik. Az intelligencia vizsgálatok profilját tekintve 

elsısorban a verbális képességek megtartottsága jellemzı, s inkább a 

nonverbális/performációs teljesítmények, a kognitív hatékonyság esetén láthatóak markáns 

eltérések. (Falger, 2008) 

 

 

CÉLKIT ŐZÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK  

 

Az életminıség és a mortalitás összefüggései felnıtt vesetranszplantált betegek körében 

 

Az egészséggel összefüggı életminıség (HRQoL) és a hosszú távú klinikai kimentek 

összefüggéseire kerestük a választ egy hazai, nagy mintás transzplantált (Tx) betegeket 

felölelı prospektív kohorsz vizsgálatban. Vizsgálatunk során a Kidney Disease Quality of 

Life-SF (KDQOL-SF) kérdıívet használtuk, s a betegeket több, mint hét évet felölelı 

idıszakon keresztül követtük. 

 

Hipotéziseink az alábbiak voltak: 

1. a kezdetben jobb életminıséggel rendelkezı transzplantált betegek túlélési esélyei jobbak; 

2. a depressziós tünetekre és klinikai paraméterekre való korrekciót követıen is megmarad az 

1. pontnak ismertetett összefüggés. 
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Transzplantációs várólistán szereplı dializált és vesetranszplantált felnıtt betegek 

életminıségének összehasonlítása 

 

A Transplantation and Quality of Life-Hungary (TransQoL-HU) vizsgálat keretein 

belül vesetranszplantált és transzplantációs várólistán (VL) szereplı dializált betegek 

életminıségét hasonlítottuk össze. Célunk a két csoport közötti életminıség dimenziókban 

rejlı különbségek megállapítása volt, melynek során számos szociodemográfiai és klinikai 

változóra, valamint a depressziós tünetekre is korrigáltunk. 

 

A felmérés során a következı hipotéziseket vizsgáltuk: 

1. a várólistán szereplı dializált betegek egészséggel összefüggı életminısége rosszabb, mint 

vesetranszplantált társaiké; 

2. az 1. pontban tárgyalt feltételezés a klinikai paraméterekre, alvászavarokra és depressziós 

tünetekre való korrekciót követıen csökken, különös tekintettel a vesebetegség-specifikus 

alskálákra. 

 

Vesetranszplantált gyermekek kognitív funkciói és pszichoszociális helyzete 

 

A vesetranszplantált gyermekek és szüleik vizsgálatakor célunk volt, hogy feltárjuk e 

betegcsoport kognitív/intellektuális képességeinek, viselkedési zavarainak elıfordulási 

gyakoriságát, valamint ezek jellemzıit és a depressziós tünetek megjelenését, összefüggéseit a 

biomedikális és pszichoszociális paraméterekkel. Fontos tényezınek tartottuk a szülık és a 

gyermekek szempontjainak együttes feltárását. 

 

Hipotéziseink az alábbiak voltak: 

1. a vesetranszplantált gyermekek kognitív képességei jelentıs mértékben elmaradnak ép 

társaikétól; 

2. az intellektusbeli elmaradás és a kezelési paraméterek között összefüggés van; 

3. a depressziós- illetve viselkedési zavarra utaló tünetek gyakorisága mind vesetranszplantált 

gyermekek önbevallása, mind szüleik megítélése esetében az átlagosnál magasabb lesz. 
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MÓDSZEREK  

 

Az életminıség és a mortalitás összefüggései felnıtt vesetranszplantált betegek körében 

 

A Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján gondozott minden 

nagykorú, azaz 18 év feletti vesetranszplantált járóbeteget (n=1067) bevontunk e prospektív, 

kohorsz vizsgálatunkba. A kezdeti mintavétel 2002. augusztus és 2003. február között zajlott 

(TransQoL-HU Study). Azok a betegek kerültek kizárásra, akik vagy visszautasították a 

kérdıív kitöltését, vagy egy hónapon belül dokumentált akut rejekciójuk/infekciójuk volt, 

illetve akik demenciában szenvedtek. Felmértük a szociodemográfiai és betegséggel 

(gyógyszereléssel) összefüggı adatokat, laborparamétereket. A betegek nyomonkövetési 

idejének mediánja 94 hónap volt (25-75 IQR: 75-95 hónap). Az elsı kimeneti változó az 

összhalálozás volt (beleértve minden mőködı grafttal bekövetkezett és a dialízisre való 

visszakerülést követı halálozást). Elemeztük ezen túl a halálra cenzorált graft vesztés és a 

mőködı grafttal zajló halálozás és az életminıség kapcsolatát is. A graft vesztés a 

dialíziskezelésre való visszakerülést jelentette. 

Vizsgálataink során az egészséggel összefüggı életminıség felmérésére a Kidney 

Disease Quality of Life–SF (KDQOL–SF) kérdıívet alkalmaztuk. (Laupacis, 1992) A 

depressziós tünetek detektálására a Center for Epidemiologic Studies- Depression (CES-D) 

kérdıívet használtuk (Radloff, 1977), melybıl a depressziós tünetek súlyosságát is meg 

tudtuk határozni.  

Az adatok statisztikai feldolgozása az SPSS 17.0 és a STATA 11.1 szoftver 

segítségével történt. Az adatok összegzése százalékok, átlag (± standard deviáció, SD) vagy 

medián (interkvartilis távolság, IQR) szerint történtek. A folytonos változókat szükség szerint 

Student’s t-teszt, Mann-Whitney U teszt, Kruskal-Wallis vagy ANOVA teszt segítségével 

hasonlítottuk össze, a kategorikus változókat khí-négyzet próbával értékeltük. 

Szignifikánsnak minden esetben a p<0.05 értéket tekintettük.  

Mivel a mőködı grafttal történı halálozás és a graftvesztés egymással versengı 

eseményeknek tekinthetık, így a különbözı egészséggel összefüggı életminıség domének és 

e két kimeneti változó közötti kapcsolatot a „semiparametric competing-risks” regresszióval 

elemeztük. (Fine, 1999) A proportionalitás ellenırzését Schoenfeld reziduálisok segítségével 

végeztük. A kolinearitás vizsgálatára a Variance Inflation Factors (VIF) módszert 

alkalmaztuk. Az elemzett változók esetében a hiányzó adatok aránya 1% alatt volt. A 
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különbözı HRQOL domének és az összhalálozás közötti kapcsolatot Cox proportionális 

regresszióval, Kaplan-Meier görbével és Log rank teszt segítségével elemeztük. 

 

Transzplantációs várólistán szereplı dializált és vesetranszplantált felnıtt betegek 

életminıségének összehasonlítása 

 

E keresztmetszeti vizsgálatunkban a fent ismertetett 1067 vesetranszplantált beteg 

bevonása mellett párhuzamosan kilenc budapesti dialízisállomáson gondozott 214 

transzplantációs várólistán szereplı dializált beteg életminıségét is felmértük. A 

szociodemográfiai és betegséggel összefüggı adatokon, laborparamétereken, illetve a 

transzplantációs/dialízis gondozás dokumentumaiból nyert információkon túl a betegek 

életminıségük mérésére, depressziós tüneteik detektálására és az alvászavarokra vonatkozó 

szőrıskálákat töltöttek ki. 

A vesetranszplantált és várólistás dializált betegek egészséggel összefüggı 

életminıségének mérésére a Kidney Disease Quality of Life–SF (KDQOL–SF) kérdıívet 

alkalmaztuk. A depressziós tünetek mérése a Center for Epidemiologic Studies- Depression 

(CES-D) skála segítségével történt. Az alvászavarok felmérésére vonatkozóan három 

kérdıívet alkalmaztunk: az inszomniát az Athén Inszomnia Skálával (Athens Insomnia Scale, 

AIS) (Soldatos, 2000), az obstruktív alvási apnoet (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) 

a Berlin Alvási Apnoe kérdıívvel (Netzer, 1999), míg a nyugtalan láb szindrómát (Restless 

Legs Syndrome, RLS) az RLS Kérdıívvel (RLS Questionnaire, RLSQ) (Allen, 2001) mértük 

fel. 

A statisztikai elemzés az SPSS 18.0 szoftverrel történt. A transzplantált és várólistás 

dializált csoportok közötti különbségeket kategorikus változók esetén Khí-négyzet próbával, 

folytonos változók normál eloszlásakor t-próbával, nem normál eloszláskor Mann-Whitney-

teszttel mértük. Az életminıség pontok és a vesepótló modalitások közötti független kapcsolat 

megállapítására többváltozós lineáris regressziós modellt alkalmaztunk. 

 

Vesetranszplantált gyermekek kognitív funkciói és pszichoszociális helyzete 

 

Vizsgálatainkat a budapesti Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika együttmőködésével végeztük. Negyven, 6 és 18 év 

közötti vesetranszplantált gyermek és szüleik kerültek a kutatásba. Az eset-kontroll 

keresztmetszeti vizsgálat során a kizárási tényezık az alábbiak voltak: akut kilökıdés (az 
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elmúlt négy hét során), három hónapon belüli transzplantáció, illetve hospitalizáció. A 

méréseket 2007. szeptember és 2008. december között végeztük. A negyven mintába került 

betegbıl 3 (7%) utasította vissza az együttmőködést, 2 (5%) pedig kizárásra került (fent 

felsorolt kritériumok közül az elsı két ok miatt). A kontrollcsoport gyermekei két budapesti, 

külkerületi általános és középiskolából kerültek ki, a gyermekek nemének és életkorának 

egyeztetésével (maximális életkori különbség: egy hónap). Bármely krónikus betegség 

fennállása kizáró tényezı volt, továbbá az anya iskolai végzettsége esetén a mérıeszközben 

használt nyolcas fokozatú skálán a maximálisan megengedett különbség két fokozat volt. A 

pilótavizsgálatba végül 70 fı (35 beteg és 35 kontroll személy) vett részt, az elemzések során 

a transzplantált csoportban két fıt utólagosan kizártunk, mivel a gyermekek értelmi 

képességei korlátozták a kitöltés érvényességét.  

Az alapadatokat, fejlıdési jellemzıket rögzítı kérdıív mellett a beteg gyermekek 

laborértékeit, gyógyszerelési paramétereit is begyőjtöttük. A pszichés problémák jelenlétére 

vagy hiányára három mérıeljárást alkalmaztunk: a Gyermek Depresszió Kérdıívet (Rózsa, 

1999), a Beck Depresszió Skálát (Beck, 1961) és a Gyermekviselkedési Kérdıívet 

(Achenbach, 2000). Az intellektuális képességek mérésére a Woodcock-Johnson Kognitív 

Képességek Tesztje Nemzetközi Kiadását alkalmaztuk (McGrew, 2001).  

Az eredményeket az SPSS 17.0 verziójának segítségével számítottuk ki. A folytonos 

változók közötti korrelációk vizsgálatára az eloszlástól függıen a Pearson-korrelációt vagy 

Spearman-tesztet használtunk, a folytonos változókat két csoport között az eloszlásnak 

megfelelıen Student t-próbával illetve Mann-Whitney U teszttel hasonlítottuk össze, továbbá 

ANOVA alkalmazásával. A kategorikus változók összefüggését Khí-négyzet próbával illetve 

Fisher-Exact teszttel mértük. Minden esetben szignifikánsnak a p<0.05 értéket tekintettük. 

 

 

EREDMÉNYEK  

 

Az életminıség és a mortalitás összefüggései felnıtt vesetranszplantált betegek körében 

 

A vizsgálatba bevont 1067 felnıtt vesetranszplantált járóbeteg közül 179 fı (17%) 

visszautasította vagy hiányosan töltötte ki az életminıséget mérı kérdıívet, további kilenc 

beteg a követési idı során kilépett a vizsgálatból. Az elemzéseket tehát 879 beteg anyagán 

végeztük. A beválasztott és nem beválasztott betegek életkoruk, nemük, szérum albumin 

szintjük, becsült GFR értékük és kumulatív ESRD idejük alapján nem különböztek. A 
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követési idıszak alatt (94 hónap) 278 beteg (32%) halt meg, 230 fı (26%) mőködı grafttal 

hunyt el, 163 beteg (18%) pedig visszakerült dialízisre.  

A nem korrigált modellünkben szinte mindegyik vizsgált HRQoL domén összefüggést 

mutatott az összhalálozással. A Korrigált modellben a társváltozókra (életkor, nem, becsült 

GFR, szérum albumin, CRP, hemoglobin, a komorbid tényezık száma és a teljes ESRD idı) 

történı korrigálást követıen a legtöbb HRQoL doménnel mutatott összefüggés megszőnt. 

Ugyanakkor a teljesen korrigált modellünkben a “Fizikai mőködés” skálán minden 10 pont 

emelkedés 12%-kal kisebb halálozási kockázattal járt együtt (EH: 0,88; 95% KI: 0,83-0,94). 

A „Fizikai mőködés” domén illetve az összhalálozás közötti összefüggést az alábbi Kaplan-

Meier görbén ábrázoltuk.  

 

 

 

Korrigált modellünkben az “Általános egészségi állapot” domén esetén minden 10 pont 

emelkedés 9%-os halálozási esélycsökkenéssel állt összefüggésben (EH: 0,91; 95% KI: 0,86-

0,97), és az esély további 7%-kal csökkent, ha a depresszió pontszámokra is korrigáltunk 

(EH: 0,93; 95% KI: 0,87-0,99). Hasonló eredmények születtek abban az esetben is, amikor a 

mőködı grafttal történı halálozás képezte a klinikai kimenetet: a CES-D pontok és egyéb 

(korábban felsorolt) tényezık korrekcióját követıen csupán a „Fizikai mőködés” skála 

mutatott szignifikáns összefüggést a kimeneteli változóval (SHR: 0,89; 95% KI: 0,83-0,96).  

A halálra cenzorált graftvesztés esélyhányadosának vizsgálati eredményei szerint (lsd. 

az alábbi táblázat) a nem korrigált és a CES-D pontokat mellızı, korrigált modellben az 

„Fizikai mőködés” pontok – alsó tertilis     

„Fizikai mőködés” pontok – középsı tertilis 
„Fizikai mőködés” pontok – felsı tertilis 

 

Log Rank teszt: p<0,001 

Nyomonkövetési idı (évek) 
 

K
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lé

s 
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egészséggel összefüggı életminıség domének jelentıs része összefüggést mutatott a 

kimeneteli változóval, de a depressziós pontokra való korrekciót követıen ezen összefüggések 

nem voltak szignifikánsak. 

 

HRQoL 
domének 

(10 
pontos 
emel-
kedés) 

Nem korrigált modell Korrigált modell 
Korrigált modell  

és CES-D 

 SHR* (95% KI** ) P érték SHR* (95% KI** ) P érték SHR* (95% KI** ) P érték 

Fiz.mők. 0,97 (0,91-1,03) 0,441 0,94 (0,88-1,01) 0,101 0,96 (0,88-1,04) 0,369 

Ált.eg. 0,91 (0,85-0,97) 0,007 0,91 (0,84-0,98) 0,019 0,93 (0,85-1,01) 0,124 

Vital. 0,90 (0,84-0,95)  0,001 0,90 (0,84-0,96) 0,004 0,92 (0,83-1,01) 0,106 

Érzelmi 0,92 (0,86-0,98) 0,011 0,93 (0,86-0,99) 0,041 0,97 (0,88-1,07) 0,586 

Tünetl. 0,88 (0,80-0,95) 0,003 0,88 (0,80-0,98) 0,020 0,89 (0,79-1,00) 0,070 

Ves.hat. 0,95 (0,89-1,00) 0,082 0,94 (0,89-1,01) 0,100 0,97 (0,90-1,04) 0,446 

Ves.teher 0,94 (0,86-1,01) 0,133 0,97 (0,89-1,06) 0,583 1,01 (0,91-1,13) 0,738 

* Sub-hazard esélyhányados **  Konfidencia intervallum  
A táblázatban alkalmazott rövidítések: Fiz, mők. - „Fizikai mőködés”, Ált. eg. - „Általános 
egészségi állapot”, Vital. - „Vitalitás”, Érzelmi - „Érzelmi szerep”, Tünetl. - „Tünetlista”, 
Ves. hat. - „Vesebetegség hatása”, Ves. teher - „Vesebetegség okozta teher”. 
A Korrigált modellben a következı társváltozókra korrigáltunk: életkor, nem, becsült GFR, 
szérum albumin, CRP, hemoglobin, a komorbid tényezık száma és a teljes ESRD idı. 
 
 

Transzplantációs várólistán szereplı dializált és vesetranszplantált felnıtt betegek 

életminıségének összehasonlítása 

 

A vizsgálatba bevont 1067 transzplantált betegbıl 179 fı (17%), a várólistán szereplı 

dializált 214 betegbıl 27 fı (13%) utasította vissza vagy töltötte ki hiányosan a kérdıívet, a 

vizsgálatba így végül 888 transzplantált és 187 várólistás dializált beteg került be. A 

transzplantált betegek összesített végstádiumú veseelégtelenségben eltöltött ideje hosszabb 

volt, és a szérum albumin szintjük is magasabb volt, mint dializált társaiké.  

A transzplantált és várólistán szereplı dializált betegek esetében a generikus és 

betegségspecifikus alskálák legtöbbjén észlelhetı volt a két csoport közötti életminıségbeli 

különbség. A transzplantált betegek magasabb pontértékeket értek el a domének jelentıs 
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többségében, valamint az egészséggel összefüggı életminıség fizikális és mentális dimenziói 

alapján kalkulált összpontszámok is magasabbak voltak a transzplantált csoportban.  

A generikus alskáláknál minden esetben szignifikáns különbség volt a két csoport 

között (legjelentısebb különbséget az „Általános egészségi állapot” esetén tapasztaltunk: Tx: 

med.: 50 (IQR: 40), VL: med.: 35 (IQR: 30), p<0,001; Cohen-féle d érték: 0,65), egyedül a 

„Társas kapcsolatok” domén esetén értek el magasabb pontot a dializált betegek.  

A betegségspecifikus alskáláknál - a transzplantált betegek javára - minden esetben 

szignifikáns különbség volt a két csoport között, és a betegségspecifikus életminıség 

domének közül a „Vesebetegség hatása” (Tx: med.: 87 (IQR: 25), VL: med.: 69 (IQR: 28), 

p<0,001; Cohen-féle d érték: 0,70), illetve a „Vesebetegség okozta teher” (Tx: med.: 75 (IQR: 

38), VL: med.: 50 (IQR: 38), p<0,001; Cohen-féle d érték: 0,90) alskálák esetén volt jelentıs 

a hatásméret. A négy domén közül háromban a klinikai szempontból is szignifikáns 10 vagy 

afeletti pontkülönbséget tapasztaltuk. A teljesen korrigált modellünkben (társváltozók, alvás 

és CES-D pontok) a modalitások az életminıség domének közül az „Általános egészségi 

állapot” (béta: 0,158; p<0,001), a „Vesebetegség okozta teher” (béta: 0,219; p<0,001) és a 

„Vesebetegség hatása” (béta: 0,182; p<0,001) alskálákkal mutattak szignifikáns kapcsolatot. 

 

Vesetranszplantált gyermekek kognitív funkciói és pszichoszociális helyzete 

 

A vizsgálatba bevont 35 beteg és 35 kontroll gyermek átlag életkora megközelítıleg 

13 év volt (vesetranszplantált gyermekek: 160 hónap, egészséges kontroll csoport: 161 

hónap), 59 illetve 60%-uk volt fiú. A transzplantált gyermekek a dialíziskezelés kezdetekor 

átlagosan mintegy 9, a transzplantációs kezelés kezdetén átlagosan 10 évesek voltak. A 

betegek között 4 fı (12%) retranszplantált volt. A dialíziskezelés idıtartamának mediánja 9 

hónap (IQR: 14), míg az utolsó transzplantáció óta eltelt idıé 28 hónap volt (IQR: 40). Az 

anyák iskolai végzettségét tekintve nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, a 

transzplantáltak esetében alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek 58%-ban, a kontroll 

csoportban pedig 51%-ban.  

A depressziós tünetek megjelenésében trendszerő összefüggést találtunk a 

gyermekcsoportok rizikó illetve tünet határértékeinek megoszlása között, a Transzplantált 

csoportban ez az arány minden esetben magasabb volt. A Transzplantált csoportban a 

Gyermekviselkedési Kérdıívet kitöltı szülık megítélése alapján az Összprobléma értékek 

(med. 61 (IQR: 12) illetve 53 (IQR: 18) pont, p<0,01), és az Internalizációs pontok (med. 62 

(IQR: 13) illetve 52 (IQR: 14) pont, p<0,01) szignifikánsan magasabbak voltak, mint a 
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kontrollcsoportban, míg az Externalizáció területén (med. 57 (IQR: 14) illetve 51 (IQR: 15) 

pont, p=0,13) nem mutattak különbséget. Ugyanakkor a magasabb anyai iskolai végzettségő 

beteg gyermekek szülei a viselkedészavarok jelenlétében magasabb értékeket jelöltek meg, 

mint az alacsony anyai edukációjú családokban. Ez a különbség az alábbi skálákon bizonyult 

szignifikánsnak: „Visszahúzódás” („alacsony”: med. 55 (IQR: 8), „magas”: med. 70 (IQR: 9), 

p<0,01), Internalizáció („alacsony”: med. 58 (IQR: 14), „magas”: med. 67 (IQR: 12), p=0,03), 

Összprobléma („alacsony”: med. 59 (IQR: 8), „magas”: med. 65 (IQR: 10), p=0,05) 

pontszám. Gyakoriság tekintetében is az Internalizációs zavarok emelkedtek ki a szülıi 

megítélésben (41% illetve 11%, p<0,01), s bár jelentısen kisebb arányban észlelték 

önmagukon ugyanezeket a zavarokat a gyermekek - a Transzplantált csoportban 6,5%-ban 

fordultak elı 65 pont feletti értékek, míg a Kontroll csoportban nem volt egyetlen határérték 

feletti gyermek sem -, közöttük nem mutatkozott szignifikáns különbség (p=0,13).  

Továbbá azon szülık gyermekei - akiknek BDI pontértéke alapján valamely súlyosságú 

depressziós tünet áll fent - kevésbé mutattak depressziós tüneteket.  

A Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztjével mérve a Transzplantált csoport 

gyermekeinek szignifikánsabb rosszabb kognitív képességei voltak, mint a Kontroll Csoport 

tagjainak: a Verbális Képesség (97±25 illetve 110±13), a Gondolkodási Képesség (88±28 

illetve 107±10) és a Kognitív Hatékonyság (82±25 illetve 103±13) területén is, minden 

esetben p<0,01 szignifikancia érték mellett. Az Intellektuális Képességek Teljes Skálája 

(IKTS) tekintetében a beteg gyermekek 85±26 standard pontot értek el, míg egészséges 

társaik 107±10 pontot (p<0,001). Az édesanyák iskolai végzettsége minden alskálán 

szignifikáns összefüggést mutatott az intellektuális képességekkel: Verbális Képesség 

(r=0,55, p<0.01), Gondolkodási Képesség (r=0,47, p<0.01), Kognitív Hatékonyság (r=0,40, 

p<0.05). Az Intellektuális Képességek Teljes Skála esetén r=0,49, p<0,01. Továbbá a 

dialíziskezelés kezdetének idıpontja vizsgálatunk szerint minden mért kognitív 

képességskálával szoros összefüggést mutatott, valamint az összesen dialízisen eltöltött idı is 

kapcsolatban állt egy skála kivételével minden mért kognitív képességterülettel. Azon 

transzplantált gyermekek, akiknek kumulatív hospitalizációs ideje hosszabb volt, illetve 

(több) társbetegséggel rendelkeztek, alacsonyabb teljesítményt értek el számos területen. 

Lineáris regressziós modellünkben a függı változó az intellektuális képességek teljes skálája 

volt (Korrigált R2: 0,486) és független, szignifikáns prediktoroknak az anya iskolai 

végzettsége (beta=0,39, p=0,010), illetve a kórházban töltött idı (beta=-0,51, p=0,002) 

bizonyult.  
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KÖVETKEZTETÉSEK  

 

Az életminıség és a mortalitás összefüggései felnıtt vesetranszplantált betegek körében 

 

A 879 vesetranszplantált beteget magában foglaló prospektív kohorsz vizsgálatunkban 

az egészséggel összefüggı életminıség a halálozás önálló prediktora volt. A depressziós 

tünetek fennállására és több releváns klinikai változóra történı korrigálást követıen a hét 

életminıség dimenzió közül kettı bizonyult szignifikánsnak. Korrigált modellünkben számos 

életminıség domén a halálra cenzorált graftvesztés szignifikáns prediktora volt. 

Eredményeinkbıl tehát megmutatkozik, hogy az életminıség számos aspektusa az egyéb 

klinikai változókra történı korrigálást követıen is összefüggött az alacsonyabb halálozással, 

illetve a halálra cenzorált graftvesztéssel. Vesetranszplantált betegek esetén a depressziós 

tünetek súlyosságára való korrekciót követıen a fent említett összefüggések közül több nem 

bizonyult szignifikánsnak, ennek hátterében a depresszió mint mediátor játszhatott szerepet az 

életminıség és halálozás kapcsolatában.  

Ezek az eredmények a vesetranszplantált betegek életminıség-mérésének jelentıségét és 

hasznosságát támasztják alá. 

 

Transzplantációs várólistán szereplı dializált és vesetranszplantált felnıtt betegek 

életminıségének összehasonlítása 

 

Eredményeink szerint a vesetranszplantált betegek egészséggel összefüggı 

életminısége a legtöbb dimenzióban jobbnak minısült, mint várólistán szereplı dializált 

társaiké. A generikus alskálákon mért életminıség pontértékek a két csoportban – a 

transzplantált betegek javára – minden esetben szignifikáns különbséget mutattak. Ezek közül 

is kiemelten fontos az „Általános egészségi állapot” doménbeli különbség, mely mind a négy 

regressziós modellünkben megtartotta szignifikáns kapcsolatát a különbözı modalitásokkal. 

Továbbá a munkacsoportunk által validált mérıeszköz összes betegségspecifikus alskáláján 

szignifikáns különbség mutatkozott a két csoport között. Az eltérı modalitású csoportok 

közötti különbség hátterében az életminıséggel kapcsolatban álló pszichoszociális jellemzık 

bizonyultak relevánsnak.  

Ezen eredményeink jelentısége elsısorban abban rejlik, hogy szelektált várólistán szereplı 

dializált betegeket és transzplantált társaikat hasonlítottuk össze, és mindemellett igazolni 

tudtuk a transzplantált betegek jobb életminıségét. 
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Vesetranszplantált gyermekek kognitív funkciói és pszichoszociális helyzete 

 

A hazánkban elsı alkalommal vizsgálat vesetranszplantált gyermekek kognitív 

képességei elmaradtak ép társaikétól, továbbá számos, a krónikus beteg állapotra jellemzı 

pszichés tünetek megjelenését tapasztaltuk a beteg gyermekek és szüleik vizsgálata során. A 

beteg gyermekek átlag alatti kognitív képességei, valamint az ezekkel összefüggést mutató 

tényezık (anyai iskolai végzettség, a kezelések idıtartama, hospitalizáció), továbbá a pszichés 

- elsısorban internalizációs problémáik - bizonyultak relevánsnak, míg szüleik esetében a 

depressziós tünetek gyakorisága emelkedett ki. Mindezen eredmények azt bizonyítják, hogy a 

vesetranszplantált betegek e csoportjának - hasonlóan más krónikus betegségekben 

tapasztaltakhoz - számos, a mindennapi életvitelt jelentısen befolyásoló tényezıje (kogníció, 

viselkedés) eltér az átlagostól. 
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