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A vér és vérképzés

A vér folyékony szövet, mely szervezetünk sejten kívüli (más néven extracellularis)
terében, ezen belül pedig az erekben található. A vértérfogat 5-6 liter, melyet alakos
elemek és a plazma alkotnak. Az alakos elemeken belül megkülönböztetünk
vörösvértesteket, fehérvérsejteket, illetve vérlemezkéket. A hematokrit érték azt jelenti,
hogy a sejtes elemek térfogata mekkora hányadát teszi ki a teljes vértérfogatnak. Ezt
százalékban vagy arányszámban adjuk meg (pl.: hematokrit: 44% azaz 0,44).   A plazma
90%-ban vízből áll, a maradék 10%-át pedig oldott ionok, szerves anyagok alkotják.

A vér fő feladata az oxigén és a szén-dioxid, a tápanyagok, a víz, az anyagcseretermékek,
illetve a hormonok szállítása, valamint az immunreakciókban és a testhőmérséklet
szabályozásában is fontos szerepet játszik.
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Vérképzés
A vér sejtes elemeinek termelődéséért a vöröscsontvelő és a nyirokszervek felelősek.
Felnőttekben ez döntően a lapos csontokban, mint a medence és szegycsont illetve a
comb- és felkarcsontban történik.  A vér összes alakos eleme egy közös őssejtből alakul ki
egy érési folyamat során.

Vérképzési zavar esetén az érett sejtek száma nőhet vagy csökkenhet, illetve az érési
folyamat megakadhat: ekkor az előalakok felszaporodását tapasztalhatjuk.

Vörösvértest
A vörösvértestek a csontvelőben termelődnek. Fánk alakú sejtek, életidejük 120 nap. Érett
alakjukban nem található bennük sejtmag. Feladatuk az oxigén szállítása a szövetekhez
a bennük található hemoglobinhoz kötve. Normális fejlődésükhöz szükség van B12
vitaminra, vasra és a vese által termelt erytropoetin nevű hormonra. Lebontásuk a lépben
történik. A vörösvértestek normálértéke a vérben: férfiak esetén 4,5-5,9 millió/l, nők
esetén pedig 4,0–5,2 millió/l.

Vérlemezke (thrombocyta)
A vérlemezkék a vöröscsontvelőben termelődnek. Feladatuk a vérzés elállítása. Hiányuk
vagy funkciójuk romlása vérzékenységhez, túlzott aktivizálódásuk pedig trombózishoz
vezethet.Élettartamuk: 8-9 nap. Normálértéke a vérben: 150–400 G/l.

Fehérvérsejt (leukocyta)
A fehérvérsejteket két csoportba oszthatjuk:myeloid és lymphoid sejtekre. A myeloid
sejtek a vöröscsontvelőben keletkeznek, a lymphoidok elsősorban a lépben és
nyirokcsomókban, de kis részük a csontvelőben is. A fehérvérsejtek feladata a kórokozók
elleni harc. Fertőzések, gyulladások esetén számuk a CRP-vel együtt megnő.
Fehérvérsejtek (WBC) normálértéke a vérben: 4-10 millió/l.

Neutrophil granulocyta:
érett („Segment”) 40–70 % 
előalakjai: pálcika alak („Stab”) 0–5 %  metamyelocyta („Jugend”) 0–1 % 
Felnőttekben a leggyakoribb fehérvérsejtek. 
Akut gyulladásos reakciókban nő meg számuk.

Eosinophil granulocyta  0-5%
Allergiában, asztmában és parazita okozta fertőzésben nő meg a számuk.

Baspohil granulocyta 0-1%
Allergiás reakciókban nő meg a számuk.

Monocyta 2-6%
Hosszantartó, krónikus fertőzésekben nő meg a számuk.

Myeloid sejtek:

1.
2.
3.
4.
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Vérképzőrendszer zavarai

Anémia
A leggyakoribb vérképzési zavar az anémia, azaz a vérszegénység. Ennek során a
vörösvértestek száma, a hemoglobin koncentráció vagy a hematokrit lecsökken. 
Ezek normál tartománya: Hemoglobin (Hgb): nők esetén 120–150 g/l, férfiak esetén 135–
170 g/l,hematokrit (HCT): nők esetén 0,34–0,45, férfiak esetén 0,39–0,52.

A vörösvértestek vesztése
A vörösvérsejtszám csökkenésének oka lehet valamilyen akut vérvesztés vagy krónikus
vérzés, ami nem kerül felfedezésre. Ez általában az emésztőrendszerből származó vérzés.
Hátterében leggyakrabban daganat vagy fekély áll.Ezen kívül állhat mögötte a hemolízis,
azaz a vörösvértestek idő előtti fokozott pusztulása. Ennek rengeteg oka lehet: Pl.:
öröklődő betegségek, ahol a sejtmembrán, hemoglobin kóros; enzimdefektusok,
gyógyszerek, antitestek a vörösvértest ellen (pl: Rh összeférhetetlenség terhességben),
anyagcserezavarok, fertőző betegségek pl.: malária.      Ilyen például a sarlósejtes anémia,
ami egy öröklődő betegség, melyben a hemoglobin molekula kóros és ezért nem
alkalmas az oxigén szállítására.

T és B lymphocyták 20-40%
Gyerekekben a sejtek aránya eltér a felnőttekétől, náluk a lymphocyták aleggyakoribb
fehérvérsejtek.

Lymphoid sejtek:

1.

Kétféle oka lehet:

Tudtad-e?!
A sarlósejtes anémia védettséget nyújt a malária ellen. A kórokozó nem
tudja megtámadni a   mutáns, úgynevezett hemoglobin S tartalmú
vörösvértesteket.
 
https://www.webbeteg.hu/cikkek/hematologiai_betegseg/22355/a-
sarlosejtes-verszegenyseg
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A vörösvértestek nem megfelelő termelődése
Ennek oka valamilyen termelődéshez szükséges anyag hiánya.

Ilyenkor a vérképen az úgynevezett retikulocyták száma megnő. Ezek a vörösvértest
közvetlen előalakjai. A fokozott vörösvértest vesztés miatt a vérképző rendszer
gyorsabban próbálja előállítani a vörösvértesteket, hogy azokat pótolja, így az előalak
aránya megnő a vérben. Retikulocyta normálértéke a vérben a reticulocyta arány (a
vörösvértestekhez képest) 0,5–2,0 % között van.

Megaloblastos anémia
Megaloblastos anémia esetén a folsav vagy a B12 hiány miatt nem tud a vörösvértest
DNS-e megfelelően kialakulni. Ezáltal a sejtmagérés nem megfelelő, a sejtek nem tudnak
megfelelően osztódni, így nagyobb méretű sejtek alakulnak ki.B12 vitaminhiányos
anémia (Anaemia perniciosa)A B12 vitaminhiány felszívódási zavar miatt alakul ki. A
vitamin a vékonybélből szívódik fel, de ehhez szükség van a gyomor által termelt,
úgynevezett intrinsic faktorra (IF). Ez a faktor hiányzik anaemia perniciosában, amikor a
gyomor intrinsic faktort termelő sejtjei ellen antitestek termelődnek. Ezáltal ezek a sejtek
elpusztulnak, következményként pedig nem tud a vitamin felszívódni. Gyomoreltávolítás,
illetve vékonybél-eltávolítás után is ez történik (a sejteket eltávolították, így nem tudják
ezt a faktort termelni). Ilyenkor a megoldás októl függően: a faktor vagy a vitamin
pótlása.

Erythropoetin hiány (renális anémia)
Veseelégtelenség során nem termelődik erythropoetin, ami elengedhetetlen a
vörösvértestek éréséhez. Ennek pótlására is van lehetőség.

Vashiányos anémia
Ez a leggyakoribb vérképzési rendellenesség. Ez egy kevert anémia. Leggyakoribb oka a
krónikus vérvesztés, ami során annyi vas távozik a szervezetből, amennyivel a bevitel
nem   tud lépést tartani. A vas hiánya miatt nem tud kellő mennyiségű hemoglobin
felépülni, emiatt a vörösvértestek kisebb méretűek lesznek. A vérképben a vas és a
ferritin (a vas megkötésére szolgáló fehérjemolekula) csökken. Az MCV értéke lecsökken,
mert a vörösvérsejtek mérete csökken.  Ebben az esetben fontos megkeresni a vérzés
forrását, illetve pótolni a vasat.

Tudtad-e?!
Az MCV-ről itt olvashatsz részletesebben:
 https://www.webbeteg.hu/cikkek/adattar/19524/mch-mc
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A vérszegénység (anémia) általános tünetei: gyengeség, fejfájás, nehézlégzés, fulladás,
étvágytalanság. A vérszegény beteg nem bírja a terhelést, emelkedett a pulzusszáma,
alacsony a vérnyomása. Súlyos esetben ájulás, mellkasi fájdalom és akár szívinfarktus is
jelentkezhet.

A hemolízis, vagyis a vörösvértestek idő előtti kóros lebomlásának tünetei: sárgaság,
sápadtság, hasi fájdalom, láz, lépmegnagyobbodás. A hemolízis laboratóriumi eltérései a
kimutatható vérszegénység mellett a magas LDH és bilirubin értékek.

ALL
gyerekkorban ez a leggyakoribb leukémia, ma már általában jó gyógyulási arányokkal
(kb. 80-90%). Jellemző tünetei a fáradtság, sápadtság, láz, fertőzések, vérzések, csont- és
ízületi fájdalmak. A betegség megállapításához mintát kell venni a csontvelőből. Ez helyi
érzéstelenítésben zajlik, általában a csípőlapátból vagy szegycsontból, kisebb
gyerekeknél altatásban a sípcsontból történik. Felnőttkori előfordulása rossz kórjóslatú,
ritka.

AML
idősebb korban jellemző. Rosszabb lefolyású, kivéve egy alfajtáját, amire létezik speciális
terápia.

CLL
ez kizárólag felnőttkorban (főleg idős korban) fordul elő, lassú, nem agresszív lefolyású
leukémia. A CLL-es betegek, mivel általában idős emberekről beszélünk, jellemzően nem
a leukémia miatt halnak meg, hanem egyéb társbetegségekben.

CML
viszonylag jó lefolyású, jellemzően időskori leukémia. Hajlamos felgyorsulni és átváltani
AML-be, ami így nagyon rossz prognózisú, rövid túléléssel. Érdekesség, hogy ez volt az
első daganat, amit egy genetikai eltéréshez kötöttek: ez az ún. Philadelphia-
kromoszóma. Ennek során két kromoszóma (a 9. és a 22.) egy-egy töredéke helyet cserél:
ez pedig a fehérvérsejtek fokozott termeléséhez vezet. A 9;22 kromoszómacsere után a
CML világnapja szeptember 22-én van.

Leukémiák
A leukémiák a vérképző szervek daganatos megbetegedései, amelyek során a vér alakos
elemei közül a fehérvérsejtek érésük során valamelyik korai (de előfordulhat, hogy érett)
stádiumban megakadnak és túlszaporodnak. Emiatt funkciójukat kevésbé tudják
betölteni. A vörösvértest és a vérlemezke vonal is lehet daganatos, ezek azonban
ritkábbak.  A leukémiák csontvelő eredetűek, vagyis a csontvelőben fokozódik a sejtek
termelése. A továbbiakban a gyakoribb csoportokról lesz szó. Csoportosíthatók akut és
krónikus, illetve lymfoid és myeloid csoportokra: így tehát létezik akut lymfoid leukémia
(ALL), akut myeloid leukémia (AML), krónikus lymfoid leukémia (CLL) és krónikus myeloid
leukémia (CML). Kezelésük alapvetően a kemoterápia. Sikertelenség, súlyos típus, illetve a
betegség visszatérése esetén csontvelő-transzplantáció jöhet szóba. Az akut és krónikus
jelző a betegség lefolyásának gyorsaságára utal, a lymfoid ill. myeloid pedig arra, hogy a
fehérvérsejteken belül a lymfocyták vagy a granulocyták érintettek.
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Klinikai („ágy melletti”) ABO- RhD-vércsoport meghatározás
Vércsoport meghatározás minden transzfúzió előtt kötelező. Rutin eljárás esetén
kizárólagvércsoportazonos vért lehet felhasználni. Egy páciens vércsoportját a
vörösvértestjeinek felszínén elhelyezkedő molekulák, az úgynevezett antigének
határozzák meg. Az AB0 típusú vércsoport meghatározásnál A, AB, B és 0 típust, RhD
vércsoport meghatározás esetén pedig Rh pozitív és Rh negatív típust különböztetünk
meg.

A vér, mint fertőző forrás
A vér kiemelkedően nagy fertőző forrás. Rengeteg betegséggel megfertőződhetünk
vérrel érintkezve. Nagyon fontos, hogy ha bármiféle olyan tevékenységet végzünk, amely
során vérrel kapcsolatba kerülhetünk, mindig használjunk gumikesztyűt, legyen ez akár
egy egyszerű elsősegélynyújtás.Vérrel terjedő vírusok például: HIV, Hepatitis B, Hepatitis
C. A hepatitis vírusok a májat támadják meg, ma már a C típus jól kezelhető
gyógyszerekkel (bár ez a kezelés hosszú ideig tart és rendkívül költséges), a B típus ellen
pedig kötelező védőoltás van.

Transzfúzió (vérátömlesztés)
Vérátömlesztésen (transzfúzión) a gyógykezelés alatt álló személy érrendszerébe történő
vérvagy vérkészítmény (vérkomponens) bevitelét értjük. A transzfúzió
szövetátültetés.Vérátömlesztésre általában műtét, baleset során fellépő nagyobb
vérvesztés, vagy acsontvelőműködés elégtelensége miatt lehet szükség.Az első
vérátömlesztés (1667) sikertelensége után 150 évig törvény tiltotta ezt a tevékenységet.
1818-ban P. Scheel azonban hét esetben szövődmény nélkül végzett transzfúziót, pedig
csak 1901-ben fedezte fel Landsteiner a vércsoportok létezését, amelyért később orvosi
Nobel-díjat kapott (1930).
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Tudtad-e?!
Az Rh vércsoport terhesség során jelenthet problémát, ha
az anya Rh- vércsoportú, a csecsemő pedig Rh+.
Részletesebben itt olvashatsz róla:
https://www.informed.hu/eletmod/terhesseg__szules/terhe
ssegi_szovodmenyek/rh-inkompatibilitas-1477.html
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Vérátömlesztésnél (transzfúzió) mindkét fajta vércsoport meghatározást
figyelembevesszük. A véradási szabály szerint senki nem kaphat olyan vért, amiben
számára idegen antigén található, ugyanis azok antitestjei megtalálhatóak az ő vérében
(azaz egy A-s ember vérében B antigén ellenes antitestek vannak jelen). Ezek az
antitestek immunológiai folyamatokat indítanak el, ha találkoznak az antigénnel, ezáltal
tönkreteszik a vörösvértesteket. Így az AB-s vércsoportú mindenkitől, a 0-s viszont csak
0-stól kaphat, de bárkinek adhat.
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A véradás nagyon fontos napjainkban. Gyakran előfordul, hogy műtéteket kell
elhalasztani vérhiány miatt.

A véradással kapcsolatos tudnivalók a következők:
1.Ki lehet véradó?
Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú, egészséges
felnőtt.
2.Lehet-e enni, alkoholmentes folyadékot inni a véradás előtt?
Igen, lehet enni, sőt kell is, de lehetőleg ne zsíros, nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy
elegendő folyadékot fogyasszon a donor. Ha ezt nem tette meg, akkor célszerű a véradás
előtt a véradóknak kikészített folyadékból hozzávetőleg fél litert elfogyasztani. Ha nem
evett, akkor néhány darab kekszet is célszerű enni.
3.Évente hányszor lehet vért adni?
Férfiak akár 5-ször, nők maximum 3-szor adhatnak vért.
4.Mennyi időnek kell eltelnie két teljes véradás között?
Legkevesebb 56 nap.
5.Milyen igazolványt kell bemutatni?
Fényképes igazolványt kell bemutatni az adatok felvételéhez, pl. személyigazolvány,
jogosítvány, útlevél. Emellett a TAJ kártyát és a lakcímkártyát is vinni kell.
6.Mi történik a véradás előtt?
A vérellátó munkatársai szóban tájékoztatják a véradás teljes folyamatáról.
7.Miről kell nyilatkoznia a véradónak?
Arról, hogy vérét alkalmasnak tartja arra, hogy betegeknek beadják gyógyítási
célból.Hozzájárul-e, hogy adatai a Magyar Vöröskereszt nyilvántartásába kerüljenek,
kizárólag donortoborzás céljából.Kitölti a kérdőívet, amely a donor életvitelére,
betegségeire, gyógyszerszedési szokásaira kérdez rá. Ha nem értelmezhetőek a
kérdések, forduljon bizalommal a kivizsgáló orvoshoz. Csak ő az illetékes abban, hogy a
felvetődött kérdéseket, bizonytalan válaszokat együtt értelmezzék.
8.Minden véradás előtt van orvosi vizsgálat?
Igen. A véradásra való alkalmasságot jelenleg Magyarországon mindig orvos dönti el, a
leendő véradó részletes kikérdezése - korábbi és jelenlegi betegségeiről, egészségi
állapotáról -, és fizikális vizsgálata után.Az orvosi vizsgálat vérnyomásmérésből, szív – tüdő
meghallgatásából, a nyaki nyirokcsomók tapintásából, a látható nyálkahártyák
megtekintéséből áll.
 

Véradás
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9.Az orvosi kivizsgálás előtt milyen laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni?
A vér hemoglobin (vérfesték) koncentrációjának mérése, és első véradóknál az előzetes
vércsoport meghatározás. Ha a vizsgálat során  kóros eltérést találnak, akkor időlegesen
vagy véglegesen kizárják a donort a véradásból.Időleges kizárást alkalmazunk például a
kívánatosnál alacsonyabb hemoglobinszint (férfiak: <135 g/l; nők: <125 g/l), nátha,
torokgyulladás, herpesz esetén, kis – és nagy műtétek után, stb.Végleges kizárást
jelentenek egyes fertőző megbetegedések (pl. HIV veszélyeztetettség, egyéb vérrel
átvihető fertőzések kockázata), vérképzőszervi betegségek, kezeletlen magas vérnyomás
betegség, stb.
10.Mit mérlegel az orvos?
Fontos szempont, hogy a véradással ne ártsunk a véradónak, de a vérkészítményt kapó
beteg maximális biztonságáról is alapos vizsgálatok (hepatitis B, hepatitis C, szifilisz, HIV
tesztek végzése) segítségével gondoskodjunk.
11.Mennyi vért gyűjtenek a vérvétel során?
Alkalmanként 450 ml és még három kémcsőnyi vér (utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz)
levételére kerül sor.
12,Hogyan történik a véradás?
Steril, egyszer használatos, műanyagzsákba vérvételi rázómérleg segítségével gyűjtik a
teljes levett vérmennyiséget. 
13,Mennyi ideig tart?
Ideális esetben kb. 5–10 perc.
14.Összességében a teljes folyamat mennyi ideig tart?
Kb. 1/2 óra.
15.Van más típusú vérvétel?
Igen, az aferezises vérvételi eljárás (a vér bizonyos alkotórészeinek szeparálása és csak
annak a levétele a véradótól, pl. trombocita=vérlemezke, granulocita=fehérvérsejt,
plazmaferezis). Kivizsgáláshoz a fentieken kívül további vérvizsgálatok elvégzése is
szükséges (pl. a vérlemezkék számának ellenőrzése, mennyiségi vérkép, stb.), valamint
két jó véna megléte is szükséges.
16.Mennyi ideig tart ez az eljárás?
Kb. 1,5 óra.
17.Kell-e várni a véradás után?
Igen célszerű 5-10 percet pihenni, ülni.
18.A folyadékveszteséget kell pótolni?
Igen, célszerű kb. 0,5 liter folyadékot, még a vérvétel helyszínén elfogyasztani.
19.Térítésmentes Magyarországon a véradás?
Igen, 1959 óta önkéntes és térítésmentes, azonban a véradót 500.-Ft értékben étkezési
utalvány illeti meg, amelyen tetszőlegesen vásárolhat élelmiszert kb. 10.000 beváltó
helyen.
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A vérkészítmények felhasználása időben korlátozott, ugyanis van lejárati dátumuk; a
vörösvérsejt koncentrátum  transzfúzióra alkalmas 35 napon belül, a thrombocyta
(vérlemezke) koncentrátum  transzfúzióra alkalmas 5 napig, a plazma-készítmény
transzfúzióra alkalmas 1 éven belül.

Véradásra lehetőség van az állandó transzfúziós helyszíneken, a külső helyszíni véradások
alkalmával illetve a véradóbuszokban.

Ha egy hozzátartozónak, barátnak van szüksége vérkészítményre, lehetőség van
irányított véradásra is. Ebben az esetben a véradó által megjelölt személy kapja a
vérkészítményt. Amennyiben a véradó és a megnevezett személy vércsoportja eltér, az
így levett vér a központi rendszerbe kerül és egy másik beteg kezelésében lesz
felhasználva, míg a megnevezett beteg a központi rendszerből kap neki megfelelő
készítményt.

Tudtad-e?!
Az irányított véradásról itt tudhatsz meg mindent:
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iran
yitott_veradas2018.jpg

Az elmúlt 50 évben a szervátültetés világszerte elterjedt az orvosi gyakorlatban.   Sok
betegség esetén ez az egyetlen lehetőség a túlélésre.  Bár napjainkra egyre több fejlett
eszköz áll rendelkezésre, melyek hosszabb-rövidebb ideig átvehetik vagy pótolhatják
egy-egy szervünk feladatát, ezek csupán áthidaló opciók és többnyire az időnyerést
szolgálják, míg rá nem lelnek a megfelelő donorra

Donor: Az a személy, aki szervet vagy szövetet adományoz más személybe való átültetés
céljából, illetve testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy
testébe történő átültetés céljából. A latin eredetű donatio=adományozás szóból
ered. Magyarországon ma két lehetőség van a szervadományozásra, vagyis kétféle donor
van: agyhalott donor és élődonor.

Transzplantáció
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Agyhalál: Az agy – beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan
megszűnése.Az agyhalál kialakulásának oka az agy vér- és oxigénellátásának
megszűnése. Ha agykárosodás alakul ki, az agyállomány duzzadni kezd, azonban a
koponya ebben megakadályozza. Az agyban a nyomás egyre nő, mígnem meghaladja a
vérnyomást, így az agyba nem jut vér. Az oxigén- és tápanyaghiány miatt az agy pár
percen belül elpusztul és beáll az agyhalál.  Az agyhalál megállapítása Magyarországon,
mint általában, törvényileg és rendelettel szabályozott módon történik. Az agyhalál
megállapítása a törvényben leírt módon, adott megfigyelési időt követően egy 3 tagú
orvosi bizottság által történik meg.

A transzplantáció jogi háttere:
A transzplantáció jogi háttere Magyarországon (és pl. Belgiumban, Ausztriában,
Franciaországban, Spanyolországban stb.): az ún. feltételezett beleegyezés elve van
érvényben. Ez azt jelenti, hogy alapesetben mindenki beleegyezett a szervei halál utáni
transzplantációjába, kérelmet ez ellen háziorvosnál lehet tenni. Ezzel szemben pl. az USA-
ban, Kanadában, Japánban, Németországban egy másik elv létezik: a pozitív beleegyezés
elve. Ez esetben beleegyező nyilatkozatot kell tenni. A fentiekből leszűrhető, hogy
információ hiányában az első esetben lesz több donor szerv az adott országban.

Eurotransplant
Az Eurotransplant 1969-en alakult Az Eurotransplant Alapítvány nyolc ország- beleértve
Magyarországot is-transzplantációs központjait, laboratóriumat és donorkórházait
tömörítő kiszolgáló szervezet. Az Eurotransplant elkötelezett a rendelkezésre álló
donorszervek lehető legjobb felhasználása tekintetében, ezért minden donorszervet,
amennyire lehetséges, az annak leginkább megfelelő recipiensnek utal ki országhatártól
függetlenül.

Ehlrich 1902-ben mutatott be egy kutyát, melynek nyaki ereihez ültetette be a kutya
veséjét, ami vizeletet választott ki. Ettől számítjuk a modern kísérletes és klinikai
szervátültetések kezdetét.
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Az embereknek két veséjük van, amelyek az alsó bordák alatt a hát két oldalán
helyezkednek el. Felnőttekben mindkét vese kb. 12 cm hosszú és kb. 180g súlyú. A vesék
a szervezet szűrőrendszerei. „Kimossák” a veseartériákon hozzájuk folyó vért és
megtisztítják a mérgező anyagcseretermékektől, mint amilyen a karbamid, az urea és a
kreatinin, melyek a fehérjék lebomlásának melléktermékei.

Étrendünk számos sót és ásványi anyagot tartalmaz, amelyek alapvető fontosságúak az
egészséghez. A szervezetünknek azonban nincs szüksége az összes sóra. A vesék feladata
az, hogy a felesleget eltávolítsák a vizelettel. Az melléktermékek és a sók eltávolításával a
vesék képesek a szervezet vízháztartását egyensúlyban tartani. A veséknek nagyon
fontos szerepe van a szervezet sav-bázis háztartásának fenntartásában is.

Hormonokat (kémiai hírvivő anyagokat) termelnek, melyek szabályozzák a vérnyomást
és a vértérfogatot
Eritropoetint állítanak elő, ami a csontvelőt több, a szervezetben oxigént szállító
vörösvértest termelésére serkenti.
D vitamint termelnek, ami az egészséges csontokhoz szükséges.

A fentieken kívül a vesék számos más fontos feladatot is ellátnak:

Veseelégtelenség
A vesék nagyon nagy tűrőképességű szervek és a legtöbb ember akkor is jól van, ha
veseműködésének csak 20-25%-a marad fenn. Teljes veseelégtelenség esetén azonban a
vesék már nem képesek tovább kiválasztani a mérgező anyagokat a vizeletbe, így a káros
anyagok koncentrációja a vérben megemelkedik.Kétfajta veseelégtelenség van. Akut
veseelégtelenségben, ami a veséket érő hirtelen károsító hatás következtében alakul ki, a
vesék kis időre leállhatnak, de ezt követően részben vagy teljesen ismét működőképessé
válhatnak. A krónikus veseelégtelenség egy olyan folyamatosan romló állapot, amikor a
vesék hosszú idő, gyakran több év alatt, visszafordíthatatlanul károsodnak. Ez az állapot
kialakulhat fertőzés, cukorbetegség, magas vérnyomás, örökletes megbetegedés vagy az
immunrendszer betegsége miatt bekövetkező veseállomány-gyulladástól. Az
előrehaladott krónikus veseelégtelenség végállapotú vese néven ismert – ekkor a vesék
már nem képesek tovább működni, ilyenkor vesepótló kezelésre, illetve veseátültetésre
van szükség.

Vesetranszplantáció
 
Az első magyarországi szervátültetés egy élődonoros vesetranszplantáció volt. 1962
december 21-én Szegeden végezték el. A beteg ezután 79 napot élt. A donor a beteg
testvére volt.
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Viszketés
A vizelet mennyiségének csökkenése vagy éjszaka jelentkező vizelési inger
Hányinger, hányás, különösen reggel
Hasmenés
Bőrpigmentálódás (festékes foltok) és véraláfutások könnyebb jelentkezése
Csökkent szexuális aktivitás
A bokák és a lábak vizesedése (bedagadása)
Légszomj
Mellkasi fájdalom
Izomgörcsök és rángások

A veseelégtelenség tünetei
A legtöbb veseelégtelen ember azt veszi észre, hogy gyengének érzi magát, fásult és
könnyen elfárad. Étvágya csökken, az ételeknek szokatlan íze van. A veseelégtelenségnek
azonban vannak egyéb, általános tünetei is:

Veseelégtelenségben lecsökken az eGFR, megemelkedik a húgysav és a karbamid szint a
vérben. A vizelet mennyisége is lecsökken és fehérje jelenik meg benne.

Ha a vese már nem működik megfelelően, vesepótló kezelésre van szükség. Az évente
dialízisprogramba kerülők csaknem 60-70 százalékánál a betegség felismerésével
egyidőben, azaz sürgősséggel kell elkezdeni a kezelést. Két fajtája létezik: a hemodialízis
és a peritoneális dialízis, melyek képesek eltávolítani a szükségtelen anyagokat a
szervezetből és így lehetővé teszik az életben maradást. A dialízis azonban nem végzi el a
vese többi életfontosságú feladatát, pl. a vörösvértestképzésért felelős erytropoetin
termelését, ezen csak egy vesetranszplantáció segíthet véglegesen.

A dialízis eljárások két fő csoportját különböztetjük meg aszerint, hogy hol helyezkedik el
a szűrő-berendezés, ami a vért megtisztítja és a folyadékot kivonja a szervezetből.
Beszélhetünk hemodialízisről, ahol a szűrő a szervezeten kívül van, vagy peritoneális
dialízisről, ahol szűrő a szervezeten belül helyezkedik el.



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Transzplantáció és
véradás



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Transzplantáció és
véradás

Hemodialízis elve, működése
Az első dialízist Georg Haas végezte 1924-ben Gießenben. Az áttörést Willem Kolff érte el
1945-ben a hollandiai Kampenben  celofán  használatával, ami lehetővé tette az
ellenőrzött szűrést. Nils Alwall készüléke (1946) még az ödémafolyadékot is ki tudta szűrni
a szövetekből.A beteg vére a dialíziskészülék segítségével egy csőrendszer útján áramlik
át egy szűrőn (a dializátoron, kapillárison) tisztítás céljából. Ezután a megtisztított vér
visszatér a testen belüli normális keringésbe.A kezelés dialízisközpontokban zajlik,
szakképzett személyzet és orvos jelenlétében. 4-5 órát vesz igénybe és a vese állapotától
függően akár kétnaponta járni kell. Vannak betegek, akiknek több órába is telhet eljutni
a központig.

Peritoneális dialízis
Peritóneum=hashártya, ami a hasüregben elhelyezkedő, féligáteresztő hártya.
Természetes szerepe a hasi szervek védelme, valamint azáltal, hogy kevés savós
váladékot termel, a belek mozgásának elősegítése.  A hashártya szerveket borító oldalán
sűrű kapilláris hálózat található. Dialízis során azt a tulajdonságát használjuk ki, hogy
féligáteresztő hártyaként, azaz szűrőként tud viselkedni a kapillárisokban áramló vér és
az általunk hasüregbe juttatott folyadék között.   A kezelés során megfelelő
koncentrációjú oldatot juttatunk a hasüregbe és az említett kapillárishálózatból a
méreganyag a hashártyán, mint szűrőn át ebbe a folyadékba jut. Ez a folyamat körülbelül
4 órát vesz igénybe, majd a hasüregbe juttatott folyadékot leengedjük és annak helyére
tiszta oldatot juttatunk. Így hagyják el a szervezetet a felesleges anyagok és a többletvíz.
Ezt a kezelést a betegek otthonukban maguknak végzik el. Ezeknek a betegeknek nem
kell elutazniuk a dialízisközpontba, viszont ők is kötöttek, 4 óránként cserélniük kell az
oldatot, haza kell menniük emiatt.

A transzplantációs műtét menete
 
A sebészi beavatkozás általában 2-3 órát vesz igénybe. A beteg saját veséit a helyükön
szokták hagyni és az új vesét a bal vagy jobb oldalra ültetik a hasüreg alsó részébe. A
beültetett vese vérellátását abból az érből kapja, ami a lábakat is ellátja, húgyvezetékét
pedig a saját vesékből eredő húgyvezetékhezvagy a húgyhólyaghoz kapcsolják. A műtét
után hólyagkatéter segítségével mérik a vizelet mennyiségét, amiből következtetni
tudnak a beültetett vese állapotára. Az új vesének időre lehet szüksége beültetés után,
míg funkcióját ellátja, így ez idő alatt dialízis történhet. A transzplantáltak általában 2-3
hét rehabilitációs idő után hagyják el a kórházat és térnek vissza otthonukba.
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gyümölcs (kivéve pl.: banán)
zöldség
teljesértékű gabona
alacsony zsírtartalmú tej, tejtermék
sovány hús, hal, baromfi

Megfelelő táplálkozás:

mindennapos testsúlymérés
azokat a zöldségféléket, amiknek a gyökerét esszük, mindig meg kell főzni forró
vízben 
ne fogyasszon olyan sajtot, amit nem pasztőrözött tejből készítettek, vagy penésszel
érleltek
próbáljon meg legalább napi 2 litert inni
 kerülje a nagyon csípős ételeket

Egyéb tanácsok:

Utazás: nyugodtan utazhat, de nem kaphat a beteg semmilyen élő vagy gyengített
kórokozót tartalmazó védőoltást.

Szívtranszplantáció
 
A kilencvenes évek eleje óta évente közel 4000 szívátültetés történik világszerte, bár az út
hosszú volt idáig. Az első beavatkozást 1967-ben végezték, de akkortájt a hosszú távú
túlélés még jócskán elmaradt a manapság tapasztalhatótól. Magyarországon 1992-ben
végezték az első szívátültetést.

Akkor indokolt a szívátültetés, ha a szívbetegen már más belgyógyászati vagy sebészi
kezelés nem segít, és az előrelátható élettartama kevesebb, mint egy év.

Döntően (95%) olyan betegek kerülnek fel a várólistákra, akiknek a szívizom kitágulásával
járó szívelégtelenségük (dilatatív cardiomyopathiájuk) van. Ezekre a szívekre jellemző,
hogy üregrendszerük jóval tágabb az egészségesnél, míg a szív izomzata, az üregek fala
el van vékonyodva. A nagy térfogathoz tartozó gyenge pumpafunkció nem képes ellátni
a feladatát.

A betegek fennmaradó 5%-nak pedig tápanyaghiányos (ischaemiás [ejtsd: iszkémiás])
szívbetegsége van. Például érelzáródás (infarktus) következtében egyes területek nem
kaptak megfelelő vérellátást, ezáltal oxigént és az izomsejtek elhaltak. Az üregek nem
tágultak, de a súlyosan károsodott izom szintén nem elegendő a megfelelő
pumpafunkcióhoz.
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A szív rendkívül „időérzékeny” szerv, azaz a kivétel és a beültetés közötti időablak szűk,
átlagosan 6 óra.Napjaink technológiai fejlettsége lehetővé teszi, hogy műszívekkel
tartsunk életben jó általános állapotú súlyos szívbeteg embereket, akiket csak a
transzplantáció menthetne meg.

Az ECMO (extracorporális membrán oxigenátor-bővebben lásd: tüdőtranszplantáció)
rövid távon pótolja a szívet és/vagy a tüdőt, mely idő elegendő a pontos diagnózis
felállításához, a spontán szívműködés helyreállásához (például szívinfarktus vagy
nagyobb szívműtétek után), vagy ahhoz, hogy akut szívátültetést végezzenek a betegen,
esetleg tartós keringést biztosító műszívet kapjon. Ezek a készülékek folyamatos
áramlást biztosítanak és akár egy évig is szolgálatban állhatnak. Jelentős problémát
jelent azonban a folyamatos áramellátása a berendezésnek, ugyanis a külső
akkumulátorokat 4-6 óránként cserélni kell.

Intraaortikus ballonpumpa
Régóta használatban lévő, olcsó és a legegyszerűbb keringéstámogató eszköz. A szív
perctérfogatát (1 perc alatt a szív által pumpált vér térfogata) 6-8-%-kal képes növelni, de
önállóan nem képes perctérfogatot létrehozni, ezért szívelégtelenségben nem ez a
legjobb műszer. Működése: az aortába a combartérián keresztül felhelyeznek egy ballont,
amelyet a készülék a szívműködés ütemében héliummal felfúj és leereszt (kontrakciókor
leereszt, elernyedésben pedig felfúj), ezzel segítve a vér áramlását.

Kamrapumpák (ventricular assist devide=VAD)Ezek a szív kamrájából aktívan szívják el a
vért és adják vissza azt egy motor segítségével a megfelelő vérkör nagyerébe (bal kamra
esetén az aortába, jobb kamra esetén a tüdőartériába). Ezeket az általuk támogatott
kamra alapján nevezzük el: LVAD (left-bal kamra), RVAD (right-jobb kamra) vagy BiVAD
(kettős). A pumpa elhelyezkedhet a testen kívül, belül, vagy arra rögzítve.

A mai modern VAD-ok lehetővé teszik, hogy a donorhiány miatti megnyúlt várakozási
időt a transzplantációig egyre több beteg élje túl.Ezen túlmenően ma már van lehetőség
transzplantáció helyetti terápiaként alkalmazni ezeket az eszközöket. Tehát ha van egy
idős szívelégtelen, aki a kora miatt már nem lenne alkalmas transzplantációra, akkor
kamrapumpák neki elsődleges kezelést jelenthetnek.Néhány éve felfedezték, hogy VAD
és gyógyszeres kezelés mellett a szív funkciója ritka esetekben olyan mértékben javul,
hogy egy idő után eltávolítható az eszköz és a beteg nem szorul szívátültetésre.



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Transzplantáció és
véradás

A szívtranszplantáció menete
A szívtranszplantáció egy bonyolult szívsebészeti beavatkozás, melyet nagy tapasztalattal
rendelkező szívsebész team végez. A szívtranszplantációs riadó során párhuzamosan két
team kezd dolgozni. A csapat egyik fele elindul a szervdonáció helyére, ami
Eurotransplantdonáció esetén akár Németországban is lehet, ők a donor, vagy
szervkivevő team. A csapat másik fele elkezdi a klinikára érkező, szívtranszplantációra
váró recipiens(aki kapja az új szívet) előkészítését, ők a recipiens, vagy beültető team. A
kiértesített beteg klinikára való beérkezését követő szokásos orvosi felvétel és néhány
rutin vizsgálat, mint friss labor, mellkas röntgen elvégzése után megkezdődik a műtéti
előkészítés. Természetesen a két csapat párhuzamos munkáját folyamatosan
összehangolják úgy, hogy figyelembe veszik a szervkivételhez és a szerv klinikára
szállításához szükséges időt. A beültetésre váró recipiens műtőbe kerülése ennek
megfelelően általában a donor team visszaérkezése előtt 2 órával történik. Körülbelül
ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a beteget az új szív fogadására előkészítsék.
Természetesen ez alatt az idő alatt is felmerülhetnek olyan problémák, melyek alapján a
donor team úgy ítéli meg, hogy az adott szerv transzplantációra nem alkalmas. Ilyenkor a
transzplantációs riadó folyamatát meg kell szakítani és a beteget hazabocsátják. Ez
természetesen betegként, hozzátartozóként lelkileg megterhelő lehet, ám ez garantálja,
hogy a transzplantációra váró beteg a lehető legjobb és legbiztonságosabb kezelésben
részesüljön.A műtéti előkészítés és az altatás folyamán perifériás és centrális vénás,
valamint artériás kanülöket vezetnek a könyök és a nyak vénáiba és a csukló artériájába,
majd a beteg elaltatását követően egy puha csövet a légcsőbe, amit az altatógéphez
kapcsolnak. Ezen a csövön keresztül végzik a lélegeztetést a műtét alatt és után. A
szívsebész csapat ezután műtéti izolálást követően megnyitja a beteg mellkasát és
kanülök segítségével a vérkeringést összeköti a szív-tüdő motorral, amely biztosítja a
véráramlást és a test oxigéndús vérrel való ellátását a műtét időtartama alatt.

Mindeközben, párhuzamosan zajlik a donorszív elbírálása. Amennyiben a szív
megfelelőnek bizonyul, a kiemelést követő 4-5 órán belül beültetésre kell kerülnie.
Természetesen mindkét team azon dolgozik, hogy ez a lehető legrövidebb időn belül
megtörténjen. Ezért is van időnként szükség a légi úton, helikopterrel vagy repülőgéppel
való szállításra. Azt az időtartamot, ami a szervkivétel és az új szív beültetése és
újraindítása között telik el, iszkémiás időnek nevezzük. Természetesen a recipiens szívét
nem veszik ki addig, amíg a donor szív meg nem érkezik a kórházba. A donor csapat
visszaérkezésekor veszi kezdetét a szívműtét azon része, ami a szív beültetését jelenti.
Ennek során a beteg szívet kiemelik, majd a donor szívet pontosan a régi helyére varrják.
A test és az új szív ereinek összekapcsolásával a vérkeringés helyreáll, az új szív elindul és
fokozatosan átveszi a szerepet a szívmotortól. A motort fokozatosan leállítják és a
kanülöket eltávolítják, néhány mellkasi szívó drain hátrahagyásával, melyeket később az
intenzív osztályon távolítanak el. Ha minden rendben van a beteg vérkeringésével,
paraméterei megfelelőek, akkor rövidesen bezárják a mellkast és a beteget az intenzív
osztályra szállítják. A teljes műtét általában 4-6 órán keresztül tart.
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A májbetegség
A máj rendkívül nagy regenerálódási képességgel rendelkezik. Mégis bizonyos
körülmények között a máj visszavonhatatlanul károsodik. Ennek oka lehet veleszületett
rendellenesség, túlzott alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás, daganatos betegség vagy
májgyulladást okozó Hepatitis vírusok. A máj zsugorodása (szaknyelven: cirrhosis)
alakulhat ki, mely igen súlyos szövődményekhez vezet. Ilyen szövődmény például a
nyelőcső visszerességéből származó vérzés (amely akár azonnali halálhoz vezethet), a
káros anyagok felhalmozódása, ismételt fertőzések jelentkezése, vérzések (a máj termeli
a véralvadási faktorokat) vagy folyadék felhalmozódása a szervezetben. E szövődmények
akár halálosak is lehetnek. Gyakran az egyetlen lehetőség ilyenkor a megbetegedett máj
eltávolítása és egy új, működő májjal történő helyettesítése, azaz a májtranszplantáció.A
májbetegség legjellemzőbb és egyik leglátványosabb tünete a sárgaság (a szem, és a bőr
sárgás elszíneződése).

Az elfogyasztott táplálék átalakítása a szervezet szempontjából szükséges anyagokká,
mint például keményítőből cukor képzése, epe termelése a zsírok lebontásához.
Véralvadási anyagok termelése, enzimek, és fehérjék előállítása
Vas, vitaminok és tápanyagok raktározása.
A szervezet méregtelenítése: gyógyszerek és káros, a szervezet szempontjából
veszélyes anyagok (pl. alkohol) átalakítása, lebontása.

Májtranszplantáció
 
A sikeres vese- és szívátültetéseket 1995-ben követte az első májátültetés
Magyarországon.A máj a test egyik legnagyobb szerve. A hasüreg jobb felső részén
helyezkedik el, elölről a jobb oldali alsó bordák, felülről a rekeszizom és a tüdő határolja.
Számtalan funkciója közül a legfontosabbak:

ALAT (alanin-aminotranszferáz, GPT) < 50 U/L 
ASAT (aszpartát-aminotranszferáz, GOT) < 50 U/L 
ALP (alkalikus foszfatáz) < 120 U/L 
GGT (gamma-glutamil-transzpeptidáz) < 55 U/L

Májelégtelenségben a májfunkciót jellemző értékek megemelkednek a vérképben: 

Tudtad-e?!
Paracetamol található a NeoCitranban, Coldrexben és egyéb
megfázásra használt gyógyszerekben, amiket az emberek gyakran
kombinálnak, mert nincsenek tisztában azzal, hogy ugyanazt a
hatóanyagot tartalmazzák. Nagyon könnyen túl lehet adagolni,
amely  fatáliskimenetlűmájkrosodáshoz vezethet.
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A műtét
A májátültetés alapvető sebészi technikája az elmúlt mintegy 25 évben fejlődött ki. Ez
döntően két fő lépésből áll: a megbetegedett máj eltávolításából és az új máj
beültetéséből a jobb felső hasfélbe, az eredeti máj helyére. Bár ez egyszerűnek hangzik,
mégis nagy kihívást jelent a sebész számára és a műtéti idő hat és tizennyolc óra között
változhat. A beültetésben 2 sebész, aneszteziológus, és több asszisztens vesz részt. A
műtét során a beteg májat leválasztják a májat ellátó nagyerekről és az epevezetékről,
majd az új májat a régi helyére helyezik és mindezekkel a képletekkel újra egyesítik.

A műtét után
Általában 3-10 napos intenzív osztályos kezelés után a beteg sebészeti kórterembe kerül.
Itt további 2-3 hét kezelés történik a hazamenetel előtt. Ez alatt az idő alatt a korai
kilökődési reakció jeleit, esetleges hasi vagy mellkasi folyadékgyülem, fertőzéses
szövődmény kialakulását figyelik. Nagyon fontos, hogy a betegek minél hamarabb
próbáljanak meg a gyógytornász segítségével az ágyból kikelni, mert ez sok keringési
zavart előzhet meg. Ez a gyógyulási időszak a gyógytorna és a fokozott, szájon át történő
kalóriabevitel időszaka.

Hasnyálmirigy-transzplantáció
 
A májtranszplantációt követte 1998-ban Pécsett az első kombinált vese- hasnyálmirigy
átültetés.

A hasnyálmirigy két fő funkciót lát el:  Egyrészt emésztőenzimeket termel, amelyek a
vékonybélbe kerülve a táplálék emésztéséért felelősek, másrészt hormonokat (pl.: inzulin,
glukagon) juttat a véráramba.A hormonok a Langerhans-szigetekben termelődnek,
melyek a hasnyálmirigy különálló, szigetszerű sejtcsoportjai. Legfontosabb feladatuk az
inzulin termelése, mely az egyetlen vércukorszintet csökkentő hormonunk. (bővebben
lásd a Cukorbetegség tananyagban)Hasnyálmirigy-elégtelenségben megemelkedik a α-
amiláz (normálisan 28–100 U/L)és a lipáz(< 67 U/L) szintje.Az akut hasnyálmirigy-gyulladás
általában nagyon gyors és rossz lefolyású betegség. Leggyakoribb kiváltója az alkohol
és/vagy a zsíros ételek nagy mennyiségű fogyasztása.

Önmagában ritkán ültetik át a hasnyálmirigyet, de gyakori a vesével együtt történő
transzplantációja. Az I-es típusú (régebben: inzulinfüggő) cukorbetegség alternatív
kezeléséről van szó, amikor már a vese is súlyosan károsodott a cukorbetegség miatt
(végstádiumú veseelégtelenség). Az átültetés lehet teljes vagy részleges is a
körülményektől függően.

A műtéti technika hasonló a vesetranszplantációhoz. Heterotop az átültetés, vagyis a
saját veséket illetve hasnyálmirigyet nem távolítjuk el, az új szervek új helyre kerülnek, a
kismedencébe.
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Az inzulint termelő szigetsejtek (ß-sejtek) pótlásának ideális lehetősége a
szigetsejtátültetés, mely jelenleg szigorúan kísérletes eljárásnak minősül a nemzetközi
gyakorlatban.

A transzplantáció fő indikációi a következők: a tüdőtágulat (emphysema), a kötőszövetes
átépülés (fibrosis), a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) vagy a tüdő ereit érintő
súlyos betegségek.

Egy- vagy kétoldali és lebenyátültetés is kivitelezhető, akár élő donorból is. Kombinált
szív-tüdő átültetés is lehetséges. Ennek ellenére nem gyakori műtét.

A műtét indokolt lehet, ha a megfelelő belgyógyászati és sebészeti terápia ellenére olyan
súlyos, végstádiumú légzési elégtelenség, illetve ér eredetű tüdőbetegségben
szívelégtelenség alakul ki, amely rendkívüli mértékben rontja az életminőséget, és
erősen behatárolja az életkilátásokat, azaz legfeljebb 1-2 éves túlélés jósolható. Fontos
szempont, hogy a tüdőbetegség olyan súlyos stádiumban legyen, amikor a konzervatív
terápiától további javulás már nem várható, de a beteg legyen rehabilitációra alkalmas. A
tüdő maximális konzerválási ideje 4-6 óra. Az elmúlt 20 évben mindössze 160
honfitársunk kapott tüdőt, méghozzá Bécsben, ugyanis idehaza még nem voltak
biztosítottak a feltételek. 2015 végétől azonban már Budapesten is elvégezhető a
beavatkozás.

Az ECMO (extracorporalis membrán oxigenátor) egy speciális szívmotor, melynek
segítségével ideiglenesen pótolni lehet a szív és/vagy a tüdő funkcióit. A beteg
combartériájába és vénájába vezetett két cső segítségével valósul meg a testen kívüli
keringés. Nemcsak a keringést tartja fent, hanem eltávolítja a vérből a szén-dioxidot és
oxigénnel telíti a vörösvértesteket. Tüdőtranszplantáció előtt is használhatják, a
továbbiakban a műtét alatt és utána is, segítve ezzel a transzplantáció sikerességét.

Tudtad-e?!
Ebben a videóban a magyarországi aktuális
transzplantációs helyzetről kaphatsz egy összefoglaló
képet:
https://www.youtube.com/watch?v=KBLw6R17pBU

Tüdőtranszplantáció
 
Régóta áhított cél volt a tüdők sikeres átültetése, de először csak a nyolcvanas években
Kanadában sikerült a hosszú távú túléléshez szükséges feltételeket biztosítani. Azóta is
Toronto az egyik legjelentősebb tüdőtranszplantációs központ.
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Okot szolgáltathat a bélelhalás (pl. fertőzés vagy érelzáródás miatt), a Crohn-betegség
vagy egyéb, súlyos károsodást okozó kórképek. Élőből és halottból is származhat a szerv,
melyet a tápláló erekkel együtt ültetnek át.

Vékonybél-transzplantáció
 
Megközelítőleg húsz éve végzett beavatkozás, mely meglehetősen ritka, ugyanis
hatékonyan tudjuk táplálni a betegeket úgy is, hogy a tápanyagokat nem a bélbe,
hanem közvetlenül az érpályába juttatjuk (parenteralis táplálás). A transzplantáció
azoknál jön szóba, akiknél az alternatív táplálás különösen nagy nehézségekbe ütközik.
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Körkéssel (trepánnal) távolítják el a corneát, mely manőver lehet teljes vastagságra
kiterjedő (90-95%-ban) vagy csak felületes. Értelemszerűen itt élődonoros átültetésre
nincs lehetőség, hiszen a jó szaruhártyáira mindenkinek szüksége van.

Bőrtranszplantáció
 
A bőr átültetése igencsak gyakori beavatkozás, mivel a nagyobb felszínt érintő sérülések
esetén nincs lehetőség arra, hogy a környező bőrmennyiséget a végtelenségig nyújtsák.
Mondhatjuk felülettel való trükközésnek a különböző átforgatásokat és a speciális
metszésvonalakat, melyek során ténylegesen nem kerül átültetésre a bőrrészlet, csak a
meglévő felszíneket használjuk ki a lehető legnagyobb mértékben. Nem ritka, hogy
tágítják vagy húzzák a környező területeket, így „gyártva” még több szövetet.Fontos,
hogy esztétikailag szép eredményt kapjunk a beavatkozás végén, ezért a ráncok vagy
azok hiányában a feszülésmentes erővonalak mentén vezetik a metszéseket.Teljes vagy
részvastagságú (hám+irha) bőr ültethető át, mely származhat a páciensből, emberi
donorból vagy akár egy másik faj (pl. sertés) képviselőjéből is. Amennyiben a kinyert graft
(átültetendő részlet) túl pici, egy tésztagéphez hasonló eszközzel bőrhálóvá alakítható,
ezáltal hasznos négyzetcentimétereket nyerve az orvosi csapat számára.

Cornea (szaruhártya) transzplantáció
 
A szaruhártya-átültetés (keratoplasztika) a leggyakoribb és a legsikeresebb az elérhető
transzplantációk közül. Ez többek között annak tudható be, hogy keringése nincs és ily
módon az immunrendszer előtt „láthatatlan”. Átültetésének oka többnyire sérülés,
fertőzés vagy éppen a szaruhártya által elnyelt jelentős UV-sugárzás.

Széklettranszplantáció
 
A fenti, leggyakoribb transzplantációk után következik egy meghökkentőnek tűnő, de
mégis létező módszer. Lényege a bélflóra helyreállítása. Létezik egy baktérium
(Clostridium difficile), ami főleg idős, elesett, kórházban lévő, antibiotikumot szedő
egyéneknél szaporodik el a vastagbélben (itt normálisan is megtalálható, de alacsonyabb
csíraszámban) és okoz gyulladást. A tünetei a hasi fájdalomtól, hasmenésen át a
szepszisig (vérmérgezés) és akár halálig vezethetnek. Elsődleges terápiája antibiotikum,
azonban megesik, hogy nem reagál vagy visszatér a fertőzés. Erre kínál megoldást a
széklettranszplantáció. A folyamat során egy lehetőleg egy lakásban élő (kimutatták,
hogy ilyenkor egyezik legjobban a baktériumflóra) személy székletét turmixolás után
bejuttatják a betegbe. Erre több lehetőség is van, a legelterjedtebb a szondán át végzett
módszer (vagyis egy hajlékony műanyag cső orron keresztüli eljuttatása vékonybélbe), de
lehetséges elvégezni beöntésként illetve Amerikában kapszulázott formája is van. A
módszer nagyon eredményes az egyébként makacs, nehezen kezelhető fertőzésre, a
gyógyszerrel kezelhetetlen eseteket is 80-90%-os eséllyel helyrehozza.
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Transzplantáció során először kiírtják a beteg csontvelőjét (kemoterápiával), hogy
elpusztítsák a daganatos sejteket. Ebben az állapotban a betegben nem zajlik vérképzés,
vagyis nincs immunrendszere sem, ezért rendkívül fontos a sterilitás fenntartása,
fertőzések megelőzése (amik e nélkül könnyen halálos kimenetelűek lehetnének).
Ezután juttatják be az egészséges őssejteket, amik megtapadnak a csontvelőben és már
egészséges sejteket hoznak létre. Az őssejt donor legideálisabb esetben a beteg testvére,
ekkor a legnagyobb ugyanis a siker esélye (az oka: bizonyos molekuláris mintázatok, ún.
HLA-k (human leukocyta antigén) egyezése testvérekben a legnagyobb, mivel mind a
két szülőtől öröklik). Az őssejteket háromféleképpen lehet levenni a donortól:

Csont-, szalagpótlás
 
Bizonyos ortopédiai, traumatológiai műtétek során használnak csontot és szalagokat
halottakból. Úgynevezett csontbank működik. Szalagplasztikát lehet végezni a páciens
máshonnan vett saját szalagjaival is (autotranszplantáció).
 http://semmelweis.hu/ortopedklinika/kutatas/csontbank/

Őssejt-transzplantáció
 
Az felkészítő anyag elején már volt szó a leukémiákról. Ezekben a betegségekben, egyéb
gyerekkori daganatos betegségekben illetve immunhiányokban jöhet szóba az őssejt-
transzplantáció (más szóval csontvelő-transzplantáció) – elsősorban
gyermekeknél.  Őssejteknek nevezzük azokat a sejteket, amikből a test egyéb sejtjei
kialakulhatnak és ugyanakkor meg tudnak újulni, újabb őssejteket létrehozva.

csontvelőbiopsziával: a csípőlapátból nyerik egy vastag tűvel. Gyermekeknél
altatásban. Ez a legnagyobb sikerrel járó forma. 
vérből: ez egy újabb módszer, először beadnak egy gyógyszert, ami hatására a
csontvelő sejteket termelő tevékenysége felgyorsul és így az őssejtek kijutnak a
vérkeringésbe, ahonnan kiszűrik őket, majd a vér többi részét visszajuttatják a donorba
(ez az aferezis). 
köldökzsinórból: ez rögvest a születés után történik, azonban sajnálatos módon
közösségi gyűjtés Magyarországon nincs, csak magán. Ez azért szomorú, mert így a
levett őssejteket csak az a személy kaphatja meg, akitől levették, sok más beteg nem
jut hozzá, akinek amúgy szüksége lenne rá. Ha közösségi lenne, abban az esetben a
gazdag raktárakból sokkal többen kaphatnának őssejteket, beleértve azokat is, akik
magán úton intéznék.

Tudtad-e?!
Ki lehet őssejt donor? Miért fontos ez? Mindent
megtalálsz az őssejtdonációról az OVSZ honlapján:
http://www.ovsz.hu/csv/cimlap
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A megfelelő donor-recipiens páros megtalálása (allokáció) kiemelten fontos orvosi
feladat és csapatmunka. Mivel egy testidegen szervet ültetnek be a recipiensbe,
minimalizálni kell a kilökődés esélyét.

Kilökődés alatt azt értjük, amikor a recipiens immunrendszere megtámadja a
donorszervet, idegenként ismeri fel, ezért immunreakciót indít ellene. Ennek szervtől
függően számos tünete lehet, jellemző a láz, influenza szerű tünetek, fájdalom a
transzplantált szervnél, tüdő esetén nehézlégzés, rossz tüdővizsgálati értékek, vese
esetén vizeletmennyiség csökkenése, súlynövekedés.

A kilökődés megakadályozására a recipiens immunrendszerét el kell nyomni, erre
különböző immunszupresszív gyógyszerek állnak rendelkezésre, melyeket szervtől
függően írnak fel a szakorvosok. A gyógyszereket a transzplantált szerv élethosszáig kell
szedni. A műtét után általában több szerrel kezdenek, majd ezek száma a későbbiekben
csökken.

A transzplantáció után a betegek életminősége megváltozik. Mellékhatások
jelentkezhetnek a gyógyszerektől, ilyenkor az adagot csökkenteni lehet, vagy váltani más
terápiára (de semmiképp nem szabad az orvos engedélye nélkül abbahagyni őket).

Táplálkozás szempontjából például a vesetranszplantáltaknak kerülniük kell a grapefruit
és a zöld tea fogyasztását, mert azok interakcióba lépnek az általuk szedett
gyógyszerekkel.Minden embernek fontos az egészséges életmód, azonban különösen
lényeges ez a transzplantált személyeknél: a megfelelő étkezés, elegendő mozgás és a
stresszkezelés.Eset és szituáció függő, de alapvetően a szervtranszplantáltak teljes életet
élhetnek (2017-ben tüdőtranszplantáltak egy csoportja megmászta a Mount Everestet).

Élet a transzplantáció után
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Vérkép

Mennyiségi vérkép: 
vörösvértestszám (RBC) nő: 4,0–5,2 T/L férfi: 4,5–5,9 T/l
hemoglobin (HGB) nő: 120–150 g/L férfi: 135–170 g/l
hematokrit (HCT) nő: 0,34–0,45 férfi: 0,39–0,52 
átlagos vörösvértest-térfogat (MCV) 80–99 fl
átlagos vörösvértest-hemoglobintartalom (MCH) 27–34 pg
a vvt-k átlagos hemoglobinkoncentrációja (MCHC) 315–360 g/l
reticulocyta arány (a vvt-khez képest) 0,5–2,0 %
thrombocytaszám (PLT) 150–400 G/l
fehérvérsejtszám (WBC) 4–10 G/l
vvt süllyedési sebesség (Westergren) < 20 µmol/l ebből direkt< 3,4 µmol/l

Minőségi vérkép: 
neutrophil,
érett („Segment”) 40–70 % 
pálcika alak („Stab”) 0–5 % 
metamyelocyta („Jugend”) 0–1 % 
eosinophil 0–5 %
basophil 0–1 % 
monocyta 2–6 %
lymphocyta 20–40 % 
vas nő: 11–32 µmol/l férfi: 13–32 µmol/l

Anyagcseretermékek 
bilirubin össz. < 20 µmol/L ebből direkt< 3,4 µmol/l
glukóz (éhoni) 4,1–5,9 mmol/l
húgysav 150–400 µmol/l
karbamid 3,5–7,0 mmol/l
kreatinin 40–130 µmol/l
koleszterin (össz.) 2,0–5,2 mmol/l 
HDL-koleszterin 1,0–1,6 mmol/l
LDL-koleszterin  <2,6 mmol/l
trigliceridek < 67 U/l

Függelék - labor normál értékek
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Fehérjekomponensek
összfehérje 66–83 g/l
albumin 35–52 g/l
CRP (C-reaktív protein)  <8 mg/l
ferritin: nő: 10-120 µg/l férfi: 20-250 µg/l

Enzimaktivitások szérumban/plazmában (erősen módszerfüggő, illetve laborfüggő
értékek, azaz az adott normál tartomány, csak egy bizonyos laborra vonatkozik, más
labor esetében ez pontatlan érték lehet, ezért is tüntetik fel mindig a leleteken az adott
normál tartományt.) 
α-amiláz 28–100 U/l
lipáz< 67 U/l
ALAT (alanin-aminotranszferáz, GPT) < 50 U/l
ASAT (aszpartát-aminotranszferáz, GOT) < 50 U/l
ALP (alkalikus foszfatáz) < 120 U/l
GGT (gamma-glutamil-transzpeptidáz) < 55 U/l
LDH (laktátdehidrogenáz) < 170 U/l

Vesefunkciós és vizeletvizsgálati adatok
 eGFR kreatinin-clearance (1,73 m2 testfelületre) 90–130 ml/min 
vizeletmennyiség 1000–1500 ml/24 h
pH 5,0–8,0

Források

https://www.webbeteg.hu/cikkek/jogi_esetek/1531/transzplantacio-es-varolista
http://www.ovsz.hu/


