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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
ACE  angiotenzin-konvertáló-enzim 
ACR  albumin-creatinine ratio; albumin-kreatinin hányados 
ANCA  antineutrofil citoplazmatikus antitest 
APC  argonplazma koaguláció 
ARB  angiotenzin II-receptor-blokkoló 
ASCA  anti-Saccharomyces cerevisiae antitest 
ASGPR  aszialoglikoprotein receptor 
CAI  kolitisz aktivitási index 
CD   Crohn’s disease; Crohn-betegség 
CDAI Crohn's Disease Activity Index 
CEA karcinoembrionális antigén 
CN karbamid nitrogén 
CRC kolorektális karcinoma 
CRP  C-reaktív protein 
CT   komputertomográfia 
CU   colitis ulcerosa 
DAVE   diffúz antrális vaszkuláris ektázia 
DM  diabetes mellitus 
eGFR  estimated glomerular filtration rate; becsült glomeruláris filtrációs ráta 
fvs   fehérvérsejtszám 
GAG  glukózaminoglikán 
GAVE  gastric antral vascular ectasia; görögdinnyegyomor 
GBM  glomeruláris bazálmembrán 
H-B  Harvey-Bradshaw 
HD  hemodialízis 
hgb  hemoglobin 
HPLC high-performance liquid chromatography; nagyteljesítményő 

folyadékkromatográfia 
hs-CRP  high-sensitivity C-reactive protein; nagyérzékenyégő C-reaktív protein 
HT   hipertónia 
htk  hematokrit 
IBD  inflammatory bowel disease; krónikus gyulladásos bélbetegség 
IC   immunkomplex 
IgA  immunglobulin A 
IgAN  IgA-nefropátia 
IL   interleukin 
IT   immunturbidimetria 
KVE  krónikus veseelégtelenség 
MAU  mikroalbuminuria 
MDRD  Modification of Diet in Renal Disease 
mIgA  monomer immunglobulin A 
ÖPK  ösztrogén-progeszteron-készítmény 
PH   portális hipertenzió 
PHG  portális hipertenzív gasztropátia 
pIgA  polimer immunglobulin A 
ROC  receiver operating characteristics 
sIgA  szekretoros immunglobulin A 
TA   teleangiektázia 
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tct   trombocitaszám 
TG   triglicerid 
TNF-α  tumor nekrózis faktor alfa  
UH  ultrahang 
UV   ultra violet; ultraibolya 
VE   veseelégtelenség 
vvt -szám  vörösvértestszám 
We   Westergreen; vörösvérsejt süllyedés 
5-ASA  5-aminosalicylic acid, 5-aminoszalicilsav 
 
Az irodalmi hivatkozásokat zárójelbe tett, a saját közleményeket zárójelbe tett, kiemelt 

római számokkal jelöltük.  
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2. ÖSSZEFOGLALÁS 

Bevezetés, célkitőzés 

A gasztrointesztinális rendszer és a vesemőködés szoros összefüggése régóta ismert. 

Szisztémás betegségek mindkét szervrendszert érinthetik, primer gasztrointesztinális 

kórképek vese-, primer vesebetegségek pedig gasztrointesztinális manifesztációkat 

okozhatnak.  

1. A krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD) aktivitásának megítélése a mindennapi 

gyakorlatban legtöbbször nem egyszerő. Korábbi tanulmányok beszámoltak arról, hogy a 

hagyományos immunológiai (immunturbidimetriás /IT/) módszerrel mért vizeletalbumin-

ürítés hasznos és egyszerő módszer e betegségek aktivitásának felmérésében. Célunk az 

volt, hogy egy új módszer, a nagyteljesítményő folyadékkromatográfia (HPLC) 

segítségével és az IT-módszerrel meghatározott albuminuriát összehasonlítsuk az IBD két 

betegcsoportjában (Crohn-betegség /CD/, colitis ulcerosa /CU/), és összefüggést 

keressünk köztük és a betegség klinikai aktivitása között. 

2. A mikroalbuminuria (MAU) nemcsak a diabéteszes nefropátia, az ateroszklerózis, a 

kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás korai jelzıje, de az összmortalitásnak is 

markere. Közlemények arról is beszámolnak, hogy a MAU malignus betegségekben is 

gyakoribb. Nem találtak azonban összefüggést a MAU és a kolorektális karcinoma (CRC) 

között. Célunk az volt, hogy CRC-s betegek vizeletalbumin-ürítését vizsgáljuk IT- és 

HPLC-módszerrel, majd összefüggést keressünk a kapott adatok és a CRC stádiuma 

között. 

3. A görögdinnyegyomor (GAVE) a felsı gasztrointesztinális vérzések ritka oka, a 

kisérmalformációk egyike. Jelentıségét az adja, hogy a leggyakrabban antrális 

lokalizációjú lézióból okkult krónikus, illetve súlyos akut vérzés származhat. 

Leggyakrabban májcirrózisos betegekben figyelhetı meg, de krónikus vesebetegekben is 

gyakrabban fordul elı izolált teleangiektáziák (TA) megjelenésével együtt. Kezelésében 

leginkább az argonplazma koaguláció (APC) az elfogadott módszer. Célunk az volt, hogy 

megvizsgáljuk a GAVE elıfordulási gyakoriságát, leírjuk megjelenését krónikus 

veseelégtelenségben (KVE) szenvedı betegekben, valamint kezelését ösztrogén-

progeszteron-készítménnyel (ÖPK). 
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Betegek és módszerek 

1. Munkánkban 207 ambuláns beteg (107 CD, 100 CU) vizsgálatát végeztük 2007. 

augusztus és 2008. szeptember között. Az IBD diagnózisa megelızı endoszkópos és 

hisztológiai vizsgálatokon alapult. Kizártuk azon betegeket, akik valamilyen MAU-t 

befolyásoló betegségben, állapotban szenvedtek, illetve ilyen gyógyszereket szedtek. 

Végül 60 CD-ben és 57 CU-ban szenvedı beteg részletes vizsgálatára került sor, akik az 

IBD hagyományos kezelésében részesültek. Kontrollként 22 egészséges orvostanhallgató 

és egészségügyi dolgozó vizeletét elemeztük. Rutin laboratóriumi vizsgálatok mellett a 

reggeli elsı vizelet IT- és HPLC-módszerrel történı elemzésére került sor.  

2. Vizsgálatunkba klinikánkon 2007. szeptember és 2009. szeptember közötti idıszakban 

54 újonnan diagnosztizált CRC-ben szenvedı betegeket vontunk be. A diagnózis 

kolonoszkópos vizsgálaton és a lézióból vett minta hisztológiai vizsgálatán alapult. 

Kizártuk azon betegeket, akik valamilyen MAU-t befolyásoló betegségben, állapotban 

szenvedtek, illetve ilyen gyógyszereket szedtek. Nem kerültek azonban kizárásra azok a 

betegek, akik diabetes mellitusban (DM) és/vagy hipertóniában (HT) szenvedtek, 

angiotenzin-konvertáló-enzim (ACE) gátló, angiotenzin II-receptor-blokkoló (ARB) 

és/vagy diuretikus terápiában részesültek. Végül 38 beteg részletes vizsgálatát végeztük 

el. Kontrollként 36 fıs, életkorra, valamint DM-re, HT-ra, ACE-gátló, ARB és diuretikum 

szedésére is illesztett betegcsoportot vizsgáltunk. Rutin laboratóriumi vizsgálatok mellett 

a reggeli elsı vizelet IT- és HPLC-módszerrel történı elemzésére került sor. 

3. Munkánkban klinikánkon 1996-2008. közötti idıszakban felsı endoszkópos 

vizsgálaton átesett 8783 beteg adatait elemeztük. A GAVE-val bíró betegek között a 

KVE-ben szenvedık számát határoztuk meg, majd leírtuk a közülük ÖPK-kezelésben 

részesülteknél tapasztaltakat. 

 

Eredmények 

1. Betegcsoportunkban mind az IT-vel, mind a HPLC-vel mért albuminuria nagyobb volt 

a CD-ben, illetve a CU-ban szenvedıkben is, mint az egészséges kontrollokban.  

A Crohn-betegek között a HPLC-vel mért albuminuria szignifikánsan nagyobb volt mind 

az aktív, mind az inaktív betegcsoportban az IT-vel mért értékeknél. Az aktív csoportban 

mindkét módszerrel mért albuminuria nagyobb volt, mint az inaktív csoportban. Ezen 

kívül bármely aktivitási indexszel inaktívnak talált betegek albuminuriája mindkét 

módszerrel meghatározva nagyobb volt, mint a kontrolloké.  
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A CU-ban szenvedı betegeknél csupán az IT-vel mért albuminuria volt szignifikánsan 

nagyobb a módosított Harvey-Bradshaw (H-B) aktivitási index alapján aktívnak talált 

betegeknél, ugyanezt az összefüggést nem találtuk meg a HPLC-vel történt mérés esetén. 

A kolitisz aktivitási index (CAI) használata esetén egyik módszer segítségével 

meghatározott albuminuriában sem mutatkozott különbség az aktív és az inaktív betegek 

között. A HPLC-t alkalmazva viszont mindkét aktivitási index (módosított H-B aktivitási 

index és CAI) alapján aktív betegekben szignifikánsan nagyobb albuminuriát mértünk, 

mint az IT-módszer segítségével.  

A HPLC-vel meghatározott albuminuria és a betegség-fennállás idıtartama között nem 

találtunk összefüggést egyik betegcsoportban sem, viszont CD-ben az albuminuria és a 

Montreali klasszifikáció szerinti betegség-lokalizáció között igen.  

CD-ben szenvedıkben összefüggést találtunk a HPLC-vel meghatározott albuminuria és 

néhány gyulladásos marker között (fehérvérsejtszám /fvs/ és vörösvérsejt süllyedés /We/), 

míg a nagyérzékenyégő C-reaktív proteinnel (hs-CRP) nem volt összefüggés. CU-ban 

nem találtunk összefüggést a HPLC és a fenti gyulladásos markerek között.  

CD-ben lineáris regresszió-analízissel a módosított H-B aktivitási index (mint függı 

változó) független prediktorai voltak a betegség-fennállás idıtartama, a hs-CRP és a 

HPLC-vel meghatározott albuminuria. A Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) (mint 

függı változó) független prediktorai voltak a betegség-fennállás idıtartama, a hs-CRP és a 

HPLC-vel meghatározott albuminuria. A HPLC- és az IT-ACR a We-tıl, a hs-CRP-tıl, a 

fvs-tıl és a tct-tıl független prediktora a mindkét aktivitási indexszel (módosított H-B 

aktivitási index és CDAI) meghatározott betegség-aktivitásnak. 

2. Betegcsoportunkban mind az IT-vel, mind a HPLC-vel mért albuminuria nagyobb volt 

a CRC-ben szenvedıkben, mint az életkorra, valamint a DM-re, a HT-ra, ACE-gátló, 

ARB és diuretikum szedésére is illesztett kontrollokban. A HPLC-vel mért albuminuria 

szignifikánsan nagyobb volt mind a CRC-s, mind a kontrollcsoport esetén az IT-vel mért 

értékeknél. Nem találtunk összefüggést a két módszerrel mért albuminuria, a CRC 

stádiumai, valamint az albuminuria és a karcinoembrionális antigén (CEA), a CA19-9, a 

We, a hs-CRP, a hemoglobin (hgb), a vas, a transzferrin, a transzferrin szaturáció, a 

ferritin, a GOT, a GPT, az LDH, az ALP, a GGT, az összfehérje, az albumin, az össz-

koleszterin, a HDL-koleszterin, a kreatinin és a Modification of Diet in Renal Disease 

(MDRD) formula szerinti becsült glomeruláris filtrációs ráta (eGFR) között. A CRC-ben 

szenvedı betegekben szignifikáns korreláció volt kimutatható az IT-vel mért albuminuria 

és a vörösvértestszám (vvt-szám), a hematokrit (htk), valamint a karbamid nitrogén (CN) 
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érték között. Továbbá a HPLC-vel mért albuminuria a vvt-számmal, az LDL-koleszterin 

és a triglicerid (TG) értékkel mutatott összefüggést. A MAU-értékek és a vvt-szám közötti 

kapcsolat az életkortól, a vesefunkciótól, a vas-anyagcsere paramétereitıl független volt. 

A vvt-szám nem korrelált a vesefunkcióval, a szérum vas, a B12-vitamin szintekkel, a hs-

CRP-vel, viszont korrelált a MAU mellett a folsavszinttel is. Lineáris regresszió-

analízissel az IT-vel mért albuminuria független prediktora a vvt-szám, a HPLC-vel mért 

albuminuria független prediktora a TG volt. 

3. Klinikánkon 1996-2008. közötti idıszakban a 8783 felsı endoszkópos vizsgálaton 

átesett beteg közül 18 betegnél diagnosztizáltunk GAVE-t (0,2%), mely adat a kevés 

nemzetközi közléssel megegyezı. Közülük 4 beteg szenvedett KVE-ben. Két betegnél 

APC történt, 2 esetben, ahol a GAVE mellett a szervezetben több helyütt találtunk TA-t, 

ÖPK-t alkalmaztunk, mely a betegek vértranszfúziós igényét sikerrel csökkentette. 

 

Megbeszélés 

1. A MAU az IBD aktivitási markereként használható. A HPLC-vel mért albuminuria egy 

új és érzékeny, gyors és nem-invazív módszer lehet a betegség aktivitásának 

meghatározására CD-ben. 

2. A MAU a CRC érzékeny markere, mely annak stádiumával azonban nem mutat 

összefüggést. A HPLC-vel mért albuminuria az immunológiai módszernél érzékenyebben 

jelzi a CRC-t is. Mivel nem találtunk összefüggést a gyulladásos laborparaméterek és az 

albuminuria között, felmerül, hogy CRC-ben az albuminuria kialakulásának a gyulladásos 

sejtek citokin-termelésétıl független oka is van.  

3. A GAVE KVE-ben relatíve gyakori. Mivel ebben a betegcsoportban a GAVE-val 

együtt izolált TA-k testszerte gyakrabban fordulnak elı, az ÖPK-k (az endoszkópos 

módszerek és a mőtét helyett) az ellenjavallatok megfelelı mérlegelése után sikerrel 

alkalmazhatóak a vértranszfúziós igény csökkentésére.  
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3. BEVEZETÉS 

3.1. Kapcsolat a gasztrointesztinális kórképek és a vesebetegségek között 

Számos szisztémás kórkép ismert, mely mind a vese, mind a gasztrointesztinális rendszer 

megbetegedését elıidézheti. Ismeretesek továbbá azok a primer vesebetegségek, melyek a 

gasztrointesztinumban, illetve azok az elsıdlegesen a gasztrointesztinális rendszert érintı 

kórképek, amik a vesében is elváltozásokat eredményezhetnek. Elıfordulhat az is, hogy az 

ok-okozati összefüggés nem határozható meg egyértelmően (1-3). 

 

3.1.1. Szisztémás kórképek, melyek a gasztrointesztinális rendszer és a vese 

megbetegedését is elıidézhetik 

Azokat a szisztémás kórképeket, melyek a gasztrointesztinális rendszer és a vese 

megbetegedését is elıidézhetik, az 1. táblázatban foglaltuk össze (1).  

 

1. táblázat: A gasztrointesztinális rendszert és a vesét is érintı szisztémás kórképek 

Szisztémás kórkép Vese Gasztrointesztinum 

Policisztás vesebetegség 

Krónikus veseelégtelenség, a 

ciszták fertızıdése, 

bevérzése 

Májciszták, portális 

hipertenzió, sérv, 

diverticulum 

Amiloidózis 
Krónikus veseelégtelenség, 

nefrózis szindróma 
Malabszorpció, lépruptura 

Szisztémás vaszkulitisz 
Proliferatív 

glomerulonefritisz 
Mezenteriális infarktus 

Fabry-betegség 
Krónikus veseelégtelenség, 
proteinuria, mikrohematuria 

Autonóm diszfunkció 

Szkleroderma 
Akut és krónikus 

veseelégtelenség 

Vékonybél bakteriális 

túlnövés, motilitási zavarok 

Diabetes mellitus 
Krónikus veseelégtelenség, 

nefrózis szindróma 

Autonóm gasztropátia és 

enteropátia, coeliakia 

Hashajtó és diuretikum 

abúzus 

Hipokalémiás nefropátia, 

krónikus veseelégtelenség 
Melanosis coli 

Familiáris mediterrán 

láz 

Krónikus veseelégtelenség, 

nefrózis szindróma 
Szerozitisz 

Antifoszfolipid 
szindróma 

Vese-véna trombózis Mezenteriális infarktus 
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A táblázatban szereplı kórképek közül a következıt részletesen ismertetjük: 

Melanosis coli (IV) . A korszerő patológia atyja, R. Virchow 1857-ben használta elıször a 

melanosis coli kifejezést a vastagbél nyálkahártya kóros sötétbarna-fekete 

pigmentációjának megjelölésére (4) (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A melanosis coli endoszkópos képe 

(a nyíl egy melanosis által körülrajzolt polipusra mutat) 

 

Valójában pszeudomelanózisról van szó, hiszen az elszínezıdésért felelıs, lamina 

propriában lévı makrofágok lipofuszcint tartalmaznak (5-7) (2. ábra). 
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2. ábra: A melanosis coli szövettani képe 

(a nyíl a lipofuszcin-lerakódásra mutat a lamina propriában) 

(Hematoxilin-eozin festés, 40x) 

(Dr. László Terézia anyagából) 

 

Leggyakrabban a coecum és a rectum területén figyelhetı meg az elváltozás (autopsziás 

megtekintésben 5%, autopsziás mikroszkópos vizsgálatokkal 60%), de a vastagbél akár 

egészét is érintheti, a vakbélben is elıfordulhat (6). Ritkán a terminális ileumban is látható 

(7). Fıként antrakinon-tartalmú hashajtók (szenna, aloe, cascara, frangula, rheum, 

rhubarb) tartós (legalább 3 hónapos) alkalmazásával kapcsolatban írták le (6), valamint 

colitis ulcerosában (CU) (7) és Crohn-betegségben (CD) (7, 8), de ezen kiváltó okok 

megléte nélkül is (6). Úgy jön létre, hogy a hashajtók, vagy más anyagok hatására 

fokozódik az enterociták apoptózisa. E programozott sejtelhalás során képzıdı 

fragmentumokat a subepitéliális makrofágok bekebelezik, megemésztik, és a megmaradt 

összetevık képezik a lipofuszcin festéket (7). Az így megfestett makrofágok a szövettani 

vizsgálatok során kimutathatóak a lamina propriában, vagy eljuthatnak a szubmukózába, a 

regionális nyirokcsomókba (9) és a máj retikuloendotéliális sejtjeibe is (7). A jelenség 

visszafordítható; amennyiben a kiváltó hatás megszőnik, a kóros endoszkópos és 

szövettani kép is normalizálódhat (5). Balázs és mtsai 1986-ban közölt munkájukban 
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melanosis coliból származó biopsziás minta elektronmikroszkópos vizsgálata során 

pigmentet tároló makrofágok mellett az abszorptív hámsejtek kóros elváltozásait, valamint 

a szubmukózában degenerált idegrostokat találtak. További vizsgálatokat tartottak 

szükségesnek annak eldöntésére, hogy az idegrostok károsodása a krónikus obstipáció 

miatt alakult ki, vagy a hashajtók szedésével függhet össze (10). Villanacci és mtsai 2006-

ban ezeket a degeneratív eltéréseket inkább az idült székrekedésnek, és nem az 

antrakinon-tartalmú hashajtók hatásának tulajdonították (11). Korábban felmerült annak a 

lehetısége, hogy a melanosis coli fokozná a vastagbél adenomák és karcinomák 

kialakulásának valószínőségét (12, 13). Nagyszámú betegen végzett prospektív és 

utókövetéses vizsgálatok azonban ezt a feltevést egyértelmően elvetik (14, 15). 

Endoszkópos és szövettani vizsgálatok igazolják, hogy a hiperplasztikus polipusokat, az 

adenomákat és a karcinomákat nem festi meg a melanosis (15). Szövettani vizsgálatok azt 

mutatják, hogy az adenomák epitéliumában a melanotikus nyálkahártyákéval összevetve 

lényegesen nagyobb számban vannak jelen az apoptotikus fragmentumok, míg a lamina 

propriában a helyzet épp fordított. Az a következtetés vonható le, hogy az elhalt sejtek 

fragmentumai a neoplasztikus epitéliumban maradnak, a bekebelezı-szállító 

makrofágokkal nem érik el a lamina propriát, vagyis nem vesznek részt a melanosis 

létrehozásában. A jelenség oka feltehetıleg az, hogy a neoplasztikus képletekben az 

epitéliális sejtek és a fibroblasztok kóros kapcsolatának következtében az epitéliális 

bazális membránnak csökkent az áteresztıképessége (IV) .  

 

3.1.2. Krónikus vesebetegségben gyakrabban elıforduló gasztrointesztinális kórképek 

Krónikus vesebetegségben gyakrabban figyelhetıek meg egyes gasztrointesztinális 

kórképek, melyeket a 2. táblázatban ismertettünk (1). 



 13

2. táblázat: Krónikus vesebetegségben gyakrabban elıforduló gasztrointesztinális 

kórképek 

Vese Gasztrointesztinum 

Krónikus vesebetegségek 

Gasztroözofageális reflux betegség 

Gasztroparézis 

Gasztritisz és duodenitisz 

Peptikus fekélybetegség 

Akut pankreátitisz 

Spontán vastagbél perforáció 

Vastagbél nekrózis 

Széklet impaktáció 

Nem-okkluzív mezenterális nekrózis 

Gasztrointesztinális vérzés 

Görögdinnyegyomor 

 

3.1.3. Primer gasztrointesztinális kórképek a vese érintettségével 

Elsıdlegesen fıként a gasztrointesztinumot érintı kórképek egyes vesebetegségek 

gyakoribb elıfordulásával járhatnak, melyeket a 3. táblázatban foglaltunk össze (1-3). 
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3. táblázat: Primer gasztrointesztinális kórképek a vese érintettségével 

Gasztrointesztinum Vese 

Coeliakia IgA-nefropátia 

Colitis ulcerosa, Crohn-betegség 

IgA-nefropátia, krónikus veseelégtelenség 

amiloidózis miatt, 5-ASA/szulfaszalazin-

indukálta tubulointerstíciális nefritisz, 

membranózus-memranoproliferatív 

glomerulonefritisz, nefrolítiázis, 

hipokalémiás nefropátia, obstruktív uropátia, 

húgyúti infekció 

Krónikus májbetegségek 

IgA-nefropátia, hepatorenális szindróma, 

membranózus-membranoproliferatív 

glomerulonefritisz 

Akut pankreátitisz Akut veseelégtelenség 

Krónikus pankreátitisz 
Oxalát-indukálta nefrolítiázis, 

tubulointerstíciális nefritisz 

 

A táblázatban szereplı kórképek közül a következıt részletesen ismertetjük:  

Szekunder IgA-nefropátia (V). Az IgA-nefropátia (IgAN) a leggyakoribb primer krónikus 

glomerulonefritisz forma világszerte. A korábban jóindulatúnak gondolt kórképrıl ma már 

tudjuk, hogy a betegek közel felében lefolyása során lassan, vagy esetenként gyorsabban 

csökken a vesefunkció (16). Az ún. primer, ismeretlen eredető IgAN mellett egyre nı 

azon esetek száma, melyeket egy vagy több másik szerv megbetegedésével együtt 

észleltek. Bár az ok-okozati összefüggés sokszor nem egyértelmő, ezeket a formákat 

szekunder IgAN-nek hívják. Pulmonológiai, immunológiai, hematológiai, dermatológiai, 

szem és száj eredető betegségeket, valamint tumorokat és máshová nem sorolható 

betegségeket egyaránt leírtak IgAN kapcsán. Jól ismert a máj, a gasztrointesztinális 

kórképek, valamint az IgAN kapcsolata (17).  

Emberben az IgA-molekulának két altípusa ismert: IgA1 és IgA2, melyek között a fı 

strukturális különbség az, hogy az IgA1-molekulák tartalmaznak egy nagyfokban 

glikozilált ún. hinge (=kapocs) régiót, mely az IgA2-bıl hiányzik (18). Mindkét IgA-

alosztály elıfordulhat monomer (mIgA), vagy az ún. J-láncon keresztül más IgA-val 
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összekapcsolódva polimer formában (pIgA) is. Az IgA-molekulák döntı többsége a 

mukózában képzıdik. Az itt képzıdı IgA mindig pIgA, melyhez ún. szekretoros 

komponens is társul (sIgA). A szekretálódott IgA1/IgA2 aránya a különbözı mukózákban, 

így pl. a gasztrointesztinális traktus különbözı szakaszaiban is eltérı. Az sIgA feladata a 

nyálkahártyák védelme, azaz a potenciálisan patogén anyagok és toxinok agglutinációja és 

neutralizációja a mukóza felszínén, mielıtt még azok az epitéliumon átjutnának. A 

szervezetben a perifériás immunszövetekben, illetve a csontvelıben is képzıdik IgA, mely 

döntıen mIgA. A szisztémás IgA pontos szerepe a szervezet immunvédekezésében még 

nem teljesen világos. A perifériás mukozális, illetve a szisztémás csontvelıi IgA 

szintézisét a B- és T-sejtek által mediált bonyolult szabályozó rendszer hangolja össze, 

melynek pontos mőködése még nem ismert (16). Az IgA-molekulák receptor-mediálta 

folyamatokon keresztül jutnak ki a keringésbıl. A keringı mieloid sejtek Fcα-receptor I 

(CD 89) segítségével kötik meg az IgA-t, illetve a májban a hepatociták 

aszialoglikoprotein receptorai (ASGPR) és a Kupffer-sejtek CD 89-receptorai is részt 

vesznek az IgA lebontásában (19, 20). Fcα-receptorok a keringı monocitákon is 

expresszálódnak. 

A szekunder IgAN leggyakoribb formája a májbetegségekben elıforduló IgAN. A 

cirrózisos betegek 50-90%-ában észleltek mezangiális IgA-lerakódást (21). Nem-

alkoholos májcirrózisban és krónikus hepatitiszben azonban az IgAN jóval ritkább, mint 

alkoholos májcirrózisban. A szövettani kép a primer IgAN-ben észlelthez hasonló. A 

többnyire diffúz glomeruláris mezangiális mátrix kiszélesedés mellett kisfokú mezangiális 

sejtproliferáció is elıfordul (3. ábra). Ritka a mezangiokapilláris minta és a félholdak 

képzıdése (22). 
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3. ábra: Globális mezangiális sejt és mátrix proliferáció szekunder IgA-nefropátiában 

(PAS, 400x) 

(Dr. Degrell Péter anyagából) 

 

Immunhisztológiai vizsgálattal a domináló IgA-lerakódás (4. ábra) mellett kisebb 

mennyiségben IgG és C3, ritkán IgM is megfigyelhetı a glomerulusokban (23). 
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4. ábra: Szekunder IgA-nefropátia jellegzetes immunhisztológiai képe, melyet globális 

IgA-lerakódás jellemez a glomeruláris mezangiumban 

(Direkt immunfluoreszcencia, IgA, 400x) 

(Dr. Degrell Péter anyagából) 

 

Egy korai vizsgálatban a mezangiumban  szemben a primer formával  IgA2-

lerakódást észleltek, ami az IgA gasztrointesztinális eredete mellett szól. Ugyanez a 

vizsgálat azonban a primer IgAN-ben is IgA2 glomeruláris lerakódását írta le (24), melyet 

azután minden további vizsgálat megcáfolt. Így valószínőbb az a késıbbi megfigyelés, 

hogy hepatikus IgAN-ben dominál az IgA1 lerakódása (25). A hepatikus IgAN-ben a 

glomeruláris IgA szekretoros komponenst nem tartalmaz, tehát nem sIgA rakódik le a 

glomerulusokban. A granulált típusú elhelyezkedés immunkomplexek (IC) jelenlétére 

utal. Elektronmikroszkópos vizsgálattal a jellemzı mezangiális denz depozitumok mellett 

a glomeruláris bazálmembrán (GBM) felrostozódása gyakrabban fordul elı, mint primer 

IgAN-ben. A denz depozitumok ugyancsak IC-eredet mellett szólnak (22). Az alkoholos 

májbetegségek 78%-ában IgA rakódik le a májban is; folyamatos vonalat képezı 
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mintában IgA1-et mutattak ki a májszinuszoidok mentén. Nem-alkoholos eredető 

májbetegekben az IgA lerakódása mindössze 12%-ban volt megfigyelhetı (26).  

A hepatikus IgAN patogenezisét illetıen többféle lehetıség képzelhetı el. Az alkohol 

toxikusan károsítja a bélnyálkahártyát, ami fokozott bélpermeabilitáshoz vezethet (27). Ily 

módon a bélbıl a táplálkozási antigének antigén–IgA-antitest komplexek formájában 

könnyebben jutnak a bélfalon keresztül a keringésbe, majd onnan a glomerulusokba (28). 

A feltételezést elsısorban állatkísérletes adatok támasztják alá. További lehetıség az, 

hogy a mukóza károsodása a táplálkozási antigének fokozott felszívódásával jár, melyre 

az immunrendszer fokozott IgA-termeléssel reagál. Valóban, az alkoholos cirrózisos 

betegek perifériás vérében levı B-sejtek spontán és fitohemagglutininra is fokozott IgA-

termeléssel válaszoltak in vitro (29). A primer IgAN patogenezisében az IgA1 „kapocs” 

tagjának csökkent glikozilációja áll jelenleg az érdeklıdés elıterében (30). A megváltozott 

szerkezető IgA1 ugyanis autoantigénné válhat, mezangiális lerakódása fokozódhat, illetve 

aggregátumokat képezhet (31, 32). Mindezidáig azonban a hepatikus IgAN-ben nem 

vizsgálták az IgA1 „kapocs” tagjának glikozilációját. A legvalószínőbb azonban, hogy a 

májbetegség miatt a pIgA és az IgA-IC-k hepatikus lebontása károsodott (33, 34). A 

csökkent IgA-clearance mögött a májsejteken és a Kupffer-sejteken levı kötıreceptorok 

szerkezeti változása, illetve számának csökkenése és lokalizációjának megváltozása 

egyaránt állhat, melyet az alkohol mellett vírus infekció májkárosító hatása is elıidézhet 

(35, 36). Végül az IgAN és a májcirrózis közötti kapcsolat hátterében egyes betegeknél az 

alfa-1-antitripszin hiány, illetve az alfa-1-antitripszin bizonyos genetikai variansa (AAT) 

is állhat (37, 38). Egy kollaborációban készült vizsgálatban az AAT variánsa 

szignifikánsan gyakoribb volt a szekunder, mint a primer IgAN-es betegekben (38). 

Klinikailag az IgA mezangiális lerakódása sokszor tünetmentes. A betegek nagy részében 

― akárcsak primer IgAN-ben ― mindössze enyhe fokú proteinuria és hematuria 

észlelhetı. Makrohematuria fellépése jóval ritkább, mint primer IgAN-ben. A vérnyomás 

ritkán emelkedik, ha azonban májcirrózisos betegben hipertóniát (HT) észlelünk, az 

mindig hepatikus IgAN fennállását valószínősíti. Nagyon ritka a nefrózis szindróma 

megjelenése, melynek diagnózisát megnehezíti a májbetegség-okozta hipalbuminémia. 

Ritkán írták le veseelégtelenség (VE) kialakulását, melynek oka azonban a májbetegség 

gyorsabb progressziója is lehet (17).  

A szérum IgA, fıleg a pIgA emelkedését a betegek 77-91%-ában kimutatták, de a 

májcirrózisos, nem-vesebeteg egyének 50%-ában is nagyobb a szérum IgA-szintje. Az 

IgA1 és az IgA2 szintje egyaránt megnövekedhet, fıleg azonban az IgA2-é nagyobb (17, 
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39). Különbözı táplálkozási és bakteriális antigének elleni antitestek elıfordulása is 

gyakori (17, 27). A májcirrózisos betegek közel 80%-ában mutathatók ki IgA-IC-k, fıleg 

glomerulonefritisz együttes fennállása esetén (40, 41). A betegek egy része 

hipokomplementémiás, melynek oka nemcsak a fokozott lebomlás, hanem a májbetegség 

miatt bekövetkezı csökkent termelıdés is lehet (17, 23).  

A hepatikus IgAN specifikus terápiája nem ismert.  

 

Coeliakia és IgAN. A két betegség kapcsolatáról sokkal kevesebb megbízható 

információval rendelkezünk, mint hepatikus IgAN esetén. Néhány szerzı coeliakiában 

vizsgálta az IgAN elıfordulását, a legtöbben azonban IgAN-es betegekben kerestek 

coeliakiára utaló gliadin, retikulin és késıbb endomízium elleni antitesteket, illetve 

duodenum biopsziával coeliakiára utaló szövettani elváltozásokat. 

IgAN coeliakiában. Pasternack és mtsai bizonyítottan coeliakiás betegekben vizsgálták az 

IgA mezangiális lerakódását. Huszonöt, klinikailag aktív coeliakiás betegbıl 8-ban 

észlelték az IgAN típusos szövettani képét, az IgA-lerakódás kismennyiségő IgG és IgM 

együttes megjelenésével járt, C3-at azonban soha nem találtak a granulált típusú 

immunglobulin lerakódásának megfelelıen (szemben a primer IgAN-nel). A betegek 

mindegyike klinikailag tünetmentes volt. A coeliakiás IgAN-es betegekben a szérum IgA, 

az IgA-típusú retikulin és gliadin elleni antitestek titere nagyobb volt, mint a nem-

vesebeteg coeliakiásokban (42). Helin és mtsai 3 coeliakiás betegrıl számoltak be, akik 

vesebiopsziával igazolt IgAN-ben is szenvedtek (43). Svédországban 14366 coeliakiás 

vizsgálata során a vesebetegség összes típusának gyakoribb elıfordulását észlelték (HR: 

1,64-3,48), az IgAN gyakoriságát azonban külön nem analizálták (44). Állatkísérletben 

per os adott gluténnel vagy gliadinnal IgAN-t tudtak létrehozni (45). Ludvingsson és mtsai 

közleménye szerint coeliakiában gyakoribb a glomerulonefritisz bármelyik formájának 

elıfordulása (46). Amore és mtsai vizsgálata szerint gliadin jelenlétében fokozódik az 

IgA-IC-k, illetve a szabad IgA-molekulák kötıdése a mezangiális sejtekhez, mely az elsı 

lépcsıje lehet a glomeruláris károsodásnak coeliakiában elıforduló IgAN-ben (47).  

Coeliakia IgAN-ben. Sokkal több közlemény foglalkozik az IgAN-ben elıforduló 

coeliakiával. IgA-típusú anti-gliadin antitesteket az IgAN-es betegek 3-70%-ában 

észleltek (48-52), IgA-típusú anti-endomízium antitesteket ritkán, vagy egyáltalán nem 

találtak (52-54), ugyanakkor IgG1-típusú anti-endomízium antitest-pozitivitást figyeltek 

meg 36-ból 14 betegben (53). Az antitestek jelenléte azonban nem jelent coeliakiát (51, 

52, 55); vékonybél, illetve duodenum biopsziával típusos coeliakiát nem, vagy csak 



 20

nagyon ritkán észleltek (44, 56-60). Ugyanakkor IgAN-es betegekben gluténmentes 

étrenddel a keringı IgA-IC-k mennyiségét csökkenteni tudták (57).  

Ellentmondóak az adatok a coeliakia, a fokozott bélpermeabilitás és az IgAN 

kapcsolatáról (61-65). A legtöbb szerzı IgAN-ben a bélpermeabilitás fokozódását észlelte. 

Egy klinikánkon történt vizsgálat során normál vesefunkciójú betegekben is elıfordult a 

permeabilitás fokozódása, és az 5 év múlva megismételt vizsgálat szerint a kóros 

permeabilitás tartósan fennmaradt. Öt év elteltével a fokozott permeabilitású betegeknek 

szignifikánsan romlott a vesefunkciója (64). 

A coeliakia és az IgAN közti patogenetikai kapcsolatot legtöbben úgy képzelik el, hogy a 

gluten toxikus lektinként viselkedik, növeli a bélnyálkahártya permeabilitását és így 

elısegíti különbözı táplálék antigének krónikus felszívódását. Az antigénekre adott 

lokális immunválasz IgA-IC-k keletkezéséhez vezet, melyek a keringésbe kerülve jutnak 

el és rakódnak le a glomerulusokba. Feltételezik, hogy a nagymennyiségben keletkezı 

IgA szerkezete kóros, esetleg alulglikozilált. Egy további hipotézis szerint csak azokban a 

fokozott bélpermeabilitású IgAN-es betegekben lehet coeliakiát észlelni, akik genetikailag 

predisponáltak rá; a közös kapcsolat a HLA-DQ-státusz lehetne (56). A teóriáknak számos 

elemét azonban nem sikerült igazolni, illetve a mai napig nem történtek nagy 

beteganyagon, korszerő módszerekkel és nagy körültekintéssel végzett vizsgálatok a 

coeliakia és az IgAN ok-okozati kapcsolatának igazolására. 

 

CU és IgAN. A CU-ban szenvedı betegek mintegy 25%-ában különbözı extraintesztinális 

tüneteket, illetve megbetegedést is észleltek (66), melyek között azonban mindössze 

néhány esetben ismertették IgAN párhuzamos elıfordulását (67-69). Makdassy és mtsai 

322 IgAN-es beteget vizsgáltak, és mindössze 1 betegben fordult elı CU (44). A 

szövettani kép megfelelt minden esetben a primer IgAN-ben leírt elváltozásoknak. Az 

IgAN klinikai képe tünetszegény volt, mérsékelt fokú proteinuriát és hematuriát írtak le a 

betegekben. Egy esetben a kolitisz kezelésére csökkentek a veseelváltozások és javult a 

vesefunkció (68).  

Nincs direkt bizonyíték a két betegség közötti ok-okozati kapcsolatra. A vékonybél 

biopsziákban IgA-lerakódását nem észlelték (70). CU-ban nem az IgA, hanem az IgM, az 

IgG1 és az IgG3 szintje nı meg a keringésben (71). Ennek ellenére számos közös 

tulajdonságát leírták a két betegségnek: mindkettıben kimutathatók autoimmun vonások, 

a CD4-pozitív T-sejtek regulációs zavara, mely a B-sejtek hatásán keresztül 
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immunglobulin túlprodukcióval és következményes komplement aktivációval járhat. Az 

immunológiai szabályozó mechanizmusok zavara feltehetıen a csontvelıben kezdıdik. 

 

CD és IgAN. A Crohn-betegek mintegy 20%-ában írtak le nefrológiai-urológiai 

komplikációkat, elsısorban húgyúti infekciót, vesekövességet, esetenként amiloidózist; az 

IgAN elıfordulása azonban ritka (72-76). A két betegség együtt is kezdıdhet, de a 

vesebetegség vagy a bélbetegség megelızheti a másik betegség jelentkezését. Egy 

alkalommal egy ismert Crohn-betegben az IgAN félholdképzıdéssel járó ritka formája 

akut VE képében jelentkezett (73). A többi esetben a primer IgAN-ben látható gyakori 

szövettani elváltozásokat írták le. Klinikailag többnyire kapcsolat volt a CD akut 

exacerbációi és az IgAN tüneteinek fellángolása között (72, 76).  

Nagyobb, CD-ben szenvedı populációban az IgAN elıfordulásának gyakoriságát nem 

vizsgálták. A két betegség patogenetikai kapcsolatát a coeliakiánál leírtakhoz hasonlóan 

képzelik el leginkább, azaz a gyulladásos bél fokozott permeabilitását valószínősítik, mely 

antigének fokozott felszívódásával járhat. Feltételezik, hogy a mukóza mikroflórája a T-

helper limfociták fokozott immunválaszát váltja ki, következményes IgA-túlprodukcióval 

(77, 78).  

 

3.2. Kapcsolat a mikroalbuminuria és a krónikus gyulladásos bélbetegségek között  

 (I, VI, VII) 

3.2.1. A krónikus gyulladásos bélbetegségek aktivitásának megítélése 

A krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD) ismeretlen eredető, remissziókkal és 

exacerbációkkal tarkított kórképek (79, 80). A mindennapi gyakorlatban e betegségek 

aktivitásának megítélése legtöbbször nem egyszerő. Néhány aktivitási index klinikai 

pontrendszereken alapul és szubjektív (80, 81). A Crohn’s Disease Activity Index-et 

(CDAI) (4. táblázat) klinikai és laboratóriumi paraméterekbıl számoljuk; amennyiben 

értéke 150, vagy azt meghaladja, a betegséget aktívnak tekintjük (82). 
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4. táblázat: A Crohn’s Disease Activity Index kiszámítása 

 

Klinikai vagy laboratóriumi változók 

(pontszám) 
Szorzó 

Folyékony vagy laza székletek számának 

összege egy hét alatt 
x2 

Hasi fájdalom erıssége (0: nincs, 1: enyhe, 

2: közepes, 3: súlyos) a hét minden napján 
x5 

Általános állapot (0: jó, 1: közepes, 2: 

gyenge, 3: nagyon gyenge, 4: nagyon 

rossz) a hét minden napján 

x7 

Komplikációk (mindegyik 1): 

• artritisz, artralgia 

• iritisz, uveitisz 

• erythema nodosum, 

pyoderma gangrenosum, 

aftózus fekélyek 

• anális fisszura, fisztula, 

tályog 

• egyéb fisztulák 

• láz (>38C) az elmúlt héten 

x20 

Opiát- vagy loperamid-szükségesség a 

hasmenés miatt (0: nem, 1: igen) 
x30 

Hasi terime (0: nincs, 2: kérdéses, 5: 

biztos) 
x10 

Normális hematokrit-érték (ffi: 47%, nı: 

42%) és a jelen hematokrit-érték 

különbsége 

x6 

A szokásos testsúly és a jelen testsúly 

különbsége 
x1 
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A Harvey-Bradshaw (H-B) index a CDAI egyszerősített változata, klinikai paramétereken 

alapul, és a CD aktivitásának megítélésére alkalmazzuk (80-83). A módosított H-B 

aktivitási index (5. táblázat) nemcsak a CD-ben, de a CU-ban szenvedık betegség-

aktivitásának megítélésére is alkalmazható. Amennyiben az index értéke legalább 4, a 

betegség aktív (84, 85).  

 

5. táblázat: A módosított Harvey-Bradshaw aktivitási index kiszámítása 

Klinikai változók Crohn-betegségben 

(pontszám) 

Klinikai változók colitis ulcerosában 

(pontszám) 

Folyékony vagy laza székletek száma egy 

nap alatt 

Folyékony vagy laza székletek száma egy 

nap alatt 

Hasi fájdalom erıssége (0: nincs, 1: 

enyhe, 2: közepes, 3: súlyos) a hét minden 

napján 

Hasi fájdalom erıssége (0: nincs, 1: 

enyhe, 2: közepes, 3: súlyos) a hét minden 

napján 

Általános állapot (0: jó, 1: közepes, 2: 

gyenge, 3: nagyon gyenge, 4: nagyon 

rossz) 

Általános állapot (0: jó, 1: közepes, 2: 

gyenge, 3: nagyon gyenge, 4: nagyon 

rossz) 

Komplikációk (mindegyik 1): 

• artritisz, artralgia 

• iritisz, uveitisz 

• léziók a bırön vagy a szájban 

• anális fisszura, fisztula, 

tályog 

Komplikációk (mindegyik 1): 

• artritisz, artralgia 

• iritisz, uveitisz 

• léziók a bırön vagy a szájban 

• anális fisszura, fisztula, 

tályog 

Hasi terime (0: nincs, 1: kérdéses, 2: 

biztos, 3: biztos és nyomásérzékeny) 

Végbélvérzés (0: nincs, 1: enyhe, 2: 

közepes, 3: súlyos) 
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A CU-ban használt klinikai aktivitási indexek egyike a kolitisz aktivitási index (CAI) (6. 

táblázat), csak klinikai paraméterekbıl származik. A betegség aktív, ha értéke legalább 6 

(86). 

 

6. táblázat: A kolitisz aktivitási index kiszámítása 

Klinikai változók Pontszám 
Folyékony vagy híg széklet száma egy 

nap alatt: 
0-2 
3-4 
5-6 
7-9 
10 

 
 
0 
1 
2 
3 
4 

Éjszakai hasmenés: 
Nincs 
Van 

 
0 
1 

A széklet hány százalékában látszik 
vér? 

0 
<50 
≥50 
100 

 
 
0 
1 
2 
3 

Fennáll-e széklettartási nehezítettség? 
Nem 
Igen 

 
0 
1 

Hasi fájdalom: 
Nincs 
Enyhe 

Közepes 
Súlyos 

 
0 
1 
2 
3 

Általános állapot: 
Tökéletes 
Nagyon jó 

Jó 
Átlagos 
Rossz 

Nagyon rossz 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Hasi érzékenység: 
Nincs 

Enyhe, helye meghatározható 
Enyhe, helye nem határozható meg 

Súlyos 

 
0 
1 
2 
3 

Szükséges-e loperamid vagy opiát 
szedése a hasmenés miatt? 

Nem 
Igen 

 
 
0 
1 
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Objektív laboratóriumi mutatók az akut fázis proteinek (pl. a C-reaktív protein /CRP/) 

(87-93) és a vörösvérsejt süllyedés (We) (94, 95), melyek azonban a kifejezett aktivitású 

betegekben nem minden esetben növekednek párhuzamosan a betegség aktivitásával (80). 

A fehérvérsejtszámot (fvs) és néhány egyéb biomarkert (neopterin, eikozanoidok, β-2 

mikroglobulin, antineutrofil citoplazmatikus antitest /ANCA/, anti-Saccharomyces 

cerevisiae antitest /ASCA/), valamint néhány citokint és citokin receptort (interleukin /IL/-

1, IL-2Rα, IL-6, IL-8, tumor nekrózis faktor alfa /TNF-α/ és TNF-α receptor, ICAM-1, 

VCAM és E-szelektin) szintén tanulmányoztak az IBD-vel kapcsolatban. Egyik biomarker 

sem bizonyult azonban eléggé érzékenynek az IBD betegség-aktivitásának megítélésében 

(96). A széklet biomarkerek (kalprotektin, laktoferrin, dimerikus M2-piruvát kináz) 

hasznosnak bizonyultak az organikus és a funkcionális kórképek elkülönítésében, 

valamint a CD és CU betegség-aktivitásának megítélésében. Közülük a kalprotektin a 

legtöbbet vizsgált és a legérzékenyebb biomarker (97-99). A „gold standard” módszernek 

az endoszkópos és a radiológiai vizsgálatok számítanak, ezek azonban invazívak és csak a 

kifejezetten aktív esetekben diagnosztikusak. A jelzett indiummal történı 

leukocitaszcintigráfia összefüggést mutat a betegség aktivitásával, de ez a módszer 

költséges, sugárterheléssel jár és idıigényes (80, 81). 

 

3.2.2. A krónikus gyulladásos bélbetegségek és a mikroalbuminuria 

Korábbi tanulmányok beszámolnak arról, hogy az immunturbidimetriás módszerrel (IT) 

mért vizeletalbumin-ürítés hasznos és egyszerő módszer IBD-ben a betegség aktivitásának 

felmérésére (80, 81). 

 

3.2.3. Az albuminuria kialakulása 

Fiziológiás körülmények között naponta kb. 37000 mg szérum albumin jut el a 

glomerulusokhoz, melybıl 1,3 g filtrálódik, és csupán néhány mg mérhetı IT-vel a 

vizeletben (ebben az esetben normalbuminuriáról beszélünk: a vizeletalbumin-ürítés<30 

mg/nap). A filtrálódott albumin nagy része a proximális tubulusokban aminosavakra 

bomlik és reabszorbeálódik, kis része a lizoszomális enzimemésztés végtermékeként, 10 

kD-nál kisebb fragmentumok formájában ürül a vizelettel (100, 101). Kóros esetben a 

vizelettel ürülı albumin mennyisége nagyobb (mikroalbuminuria /MAU/: a 

vizeletalbumin-ürítés 30-300 mg/nap vagy makroalbuminuria: a vizeletalbumin-

ürítés>300 mg/nap). 
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3.2.4. A nagyteljesítményő folyadékkromatográfia szerepe 

A vizeletben lévı albuminnak több formája van (102). Hagyományos immunológiai 

módszerekkel (amilyen az IT is) az intakt (immunkémiailag reaktív albumin), a 12 kD-nál 

nagyobb albumin fragmentumok és a polimer albumin aggregátumok mutathatóak ki 

(100). Az immunkémiailag inaktív albumin polipeptid láncokból áll, melyeket diszulfid-

hidak kapcsolnak össze (100, 102). Comper és mtsai 2003-ban alkalmazták elıször az ún. 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfiát (HPLC), mely méretük alapján képes a 

különbözı molekulákat elkülöníteni, és nemcsak az immunkémiailag reaktív, hanem a 

nem-reaktív (együtt adják a teljes albumin mennyiséget) forma mennyiségének mérésére 

is szolgál (103). A HPLC alkalmazásával diabetes mellitusban (DM) szenvedı 

normalbuminuriás és MAU-s betegek vizeletében 2-3-szor nagyobb mennyiségő albumint 

mértek, mint amikor ugyanezen betegeknél az immunológiai módszereket használták 

(103). Az AusDiab-tanulmányban a HPLC-t használva szignifikánsan nagyobb 

albuminürítést mutattak ki egészségesekben is (104). A HOPE-tanulmányban a 

kardiovaszkuláris betegségek szempontjából nagy rizikójú betegek vizeletalbumin-ürítését 

HPLC-módszerrel értékelték újra (105). 

 

3.3. Kapcsolat a mikroalbuminuria és a kolorektális daganatok között (VIII)  

A MAU számos kórkép kialakulásában kockázati tényezınek számít. A diabéteszes 

nefropátia korai markere (106), diabéteszes és nem-diabéteszes népességben az 

ateroszklerózis (107) és a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás (100, 108-110) 

jelzıje. Több tanulmány szerint nem-diabéteszesekben is az összmortalitás mutatója (110-

112). Az akut fázis válaszok jelzıje, így IBD-ben is kimutatható (80, 81, I, VI, VII ).  

Több vizsgálat szerint a MAU malignus betegségekben is gyakoribb (113, 114). 

Összefüggést találtak a MAU és a karcinoma jelenléte között vese- (113, 115), 

húgyhólyag- (113), és tüdırákban (113, 116, 117), valamint Hodgkin- és nem-Hodgkin-

limfómában (118-121). Az összefüggés nem volt kimutatható kolorektális és prosztata 

rákban (113). Emlırákban az eredmények megoszlanak (113, 122). Néhány tanulmány azt 

mutatja, hogy a MAU mértéke összefüggést mutat a betegek túlélésével (115, 122-124), 

valamint a terápia hatékonyságával (125), bizonyos daganatokban pedig a malignus 

betegség kiterjedésével is (114, 116). 

A MAU kialakulásának mechanizmusa malignus betegségekben nem pontosan tisztázott 

(114). Malignus kórképekhez gyakran társul a glomerulusok hisztopatológiai károsodása 

(126-128). Elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai vizsgálatok tumorantigének és 
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IC-k lerakódását mutatják a GBM-ben (116, 129, 130). Feltehetıleg a tumorsejtek okozta 

citokin-termelés eredményezi a glomeruláris permeabilitás fokozását és a filtrált albumin 

csökkent tubuláris reabszorpcióját, amelyek az albuminuria kialakulásához vezetnek (116, 

131). 

 

3.4. Kapcsolat a görögdinnyegyomor és a krónikus veseelégtelenség között (IX) 

A görögdinnyegyomor (gastric antral vascular ectasia, GAVE) a felsı gasztrointesztinális 

vérzések ritka oka, a kisérmalformációk egyike. Jelentıségét az adja, hogy a 

leggyakrabban antrális lokalizációjú lézióból okkult krónikus, illetve súlyos akut vérzés 

származhat (132). Elsı említése 1953-ból Rider és mtsaitól származik (133), akik 

gyomorvérzés hátterében egy veno-kapilláris értágulattal járó gasztritiszt találtak. 

Elnevezése 1984-bıl Jabbari és mtsaitól ered (132), és az elváltozás klasszikus 

endoszkópos képére utal. 

 

3.4.1. A kórkép elıfordulása 

Pontos elıfordulási gyakorisága ismeretlen; nagy endoszkópos beteganyagban 0,3%-nak 

(132), nem-varix eredető felsı gasztrointesztinális vérzık között 4%-nak becsülik (134). 

Leggyakrabban májcirrózisos betegekben fordul elı (az összes GAVE 30%-a) (135). A 

nem-cirrózisos betegek 62%-a valamilyen autoimmun kórképben szenved [leggyakoribb 

szklerodaktília (136, XI ) és Raynaud-fenomén mellett (137), de leírták kialakulását 

hipotireózis, primer biliáris cirrózis, Sjögren-szindróma, Addison-kór (138) és 

szarkoidózis talaján is (133)]. Ritkább társuló kórképek a DM (137), a csontvelı 

transzplantáció utáni állapot (139), az iszkémiás szívbetegség, a HT, a szívbillentyő 

betegségek, a familiáris mediterrán láz (138), az akut mieloid leukémia (140), a 

monoklonális gammopátia, a krónikus obstruktív tüdıbetegségek, a tumorok, a Parkinson-

kór (133) és az Alzheimer-kór (141). Navab és mtsai 1989-ben hívták fel a figyelmet arra, 

hogy a krónikus vesebetegekben is gyakrabban fordul elı a GAVE (142).  

Több közlemény szól arról, hogy nemcsak a kisérmalformációk (teleangiektáziák /TA/) 

speciális formája, a GAVE, hanem az izoláltan jelentkezı TA-k is gyakrabban fordulnak 

elı krónikus vesebetegekben, illetve az ezekbıl származó vérzések súlyosabbak, az 

újravérzések gyakoribbak, kezelésük nehézkesebb az átlagpopulációban elıfordulókhoz 

képest (142-145). 
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3.4.2. A kórkép kialakulása 

Kiváltó oka ismeretlen, a feltételezett tényezık közül a májcirrózis gyakori társulása miatt 

leggyakrabban talán a portális hipertenzió (PH) szerepét vizsgálták. A vizsgálatok során 

azonban kiderült, hogy a GAVE súlyossága nem függ össze a PH nagyságával, illetve 

annak csökkentése nem javítja a GAVE endoszkópos képét, így kórélettani szerepe ebben 

a kórképben kizárható volt (146, 147). Megfigyelték azonban azt, hogy néhány esetben 

májtranszplantációt követıen teljesen megszőnt a GAVE (135), illetve azoknál a 

cirrózisos betegeknél, akiknél inkább a májfunkciós eltérések domináltak, gyakrabban volt 

megfigyelhetı a GAVE társulása, mint azoknál, akiknél inkább a PH uralta a képet (148). 

Néhány közlemény ezekben a betegekben feltételezi az aklórhidria, az alacsony 

pepszinogén, illetve a vazodilatatív gasztrin és prosztaglandin E2 magasabb szintjének, 

valamint az antrális neuroendokrin sejtek proliferációjának szerepét (137, 146, 149, 150). 

Fontos tényezı lehet még a mechanikus stressz, melynek következtében az antrális 

mukóza a pyloruson át a bulbusba türemkedik. Ennek hatására a nyálkahártyán hosszanti 

redık jönnek létre, és másodlagosan kialakulnak a GAVE-ra jellemzı szövettani eltérések 

(146). 

 

3.4.3. Klinikai kép 

A klinikai kép jellegzetes: a legtöbb beteg 45 év feletti, a korábban felsorolt 

alapbetegségek egyikével, ismeretlen etiológiájú, elhúzódó vashiányos vérszegénységgel, 

okkult krónikus, vagy súlyos akut felsı gasztrointesztinális vérzéssel. A nem-cirrózisos 

betegek többsége nı (71%), átlagéletkoruk 73 év, a cirrózisos betegek többsége férfi 

(75%), átlagéletkoruk 65 év (137, 151). 

 

3.4.4. Kórisme 

Az endoszkópos kép jellegzetes és a kórkép két formáját különíti el. A klasszikus forma 

(5. ábra) esetén az antrum disztális részébıl kiinduló, a pylorus felé konvergáló, 

kifejezetten vörös, lapos, vagy kiemelkedı hosszanti csíkok figyelhetıek meg, melyek 

szemmel láthatóan tágult, kanyargós kiserekbıl állnak (132). 
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5. ábra: A görögdinnyegyomor klasszikus formájának endoszkópos képe 

(a nyilak a tágult kiserekbıl álló hosszanti csíkokat mutatják) 

 

A másik formát diffúz antrális vaszkuláris ektáziának (DAVE) (6. ábra) hívjuk; ebben az 

esetben a vörös nyálkahártya lézió az antrumban diffúzan helyezkedik el, melynek 

elkülönítése az antrum gasztritisztıl nem mindig egyszerő (152).  
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6. ábra: A görögdinnyegyomor diffúz formájának endoszkópos képe 

(a nyilak a diffúzan elhelyezkedı, tágult kiserekekbıl álló léziót mutatják) 

 

Leggyakrabban izoláltan az antrumban látjuk, de elıfordulhat a cardia körül is (153). A 

szövettani vizsgálat során tágult kapillárisokat találunk fokális trombózissal, tágult 

szubmukózus vénás hálózat és a lamina propria fibromuszkuláris hiperpláziája mellett (7. 

ábra). 
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7. ábra: A görödinnyegyomor szövettani képe 

(Hematoxilin-eozin festés, 400x) 

(Dr. László Terézia anyagából) 

(a nyilak a felületesen elhelyezkedı tágult kapillárisokat mutatják) 

 

A hisztopatológiai vizsgálat azonban sokszor álnegatív eredményt ad (132). 

Diagnosztikájában ritkábban push enteroszkópiát (154), kapszula endoszkópiát (155), 

illetve kiegészítı módszerként endoszkópos ultrahang (UH) vizsgálatot és 

komputertomográfiát (CT) is használnak (156). 

 

3.4.5. A kórkép elkülönítése 

Elkülönítése a portális hipertenzív gasztropátiától (PHG) sokszor nehéz. A PHG 

cirrózishoz társul, a nyálkahártya vörös színő elváltozása fıleg a fundus és a corpus 

területén figyelhetı meg (148). Azokban a betegekben, akikben a GAVE cirrózis mellett 

alakul ki, általában súlyosabb fokú a májbetegség, és nagyobb a vérvesztés, mint PHG 

esetén. Az elkülönítés fontosságát az hangsúlyozza, hogy míg a GAVE nitrátra és béta-
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blokkoló kezelésre nem reagál (nem függ a PH mértékétıl), addig ez a kezelés a PHG 

terápiájának alappillére (151). 

 

3.4.6. A kórkép kezelése 

A kezelési lehetıségek sokrétőek. 

3.4.6.1. Gyógyszeres kezelés 

A vashiányt vaspótlással, a súlyos fokú vérszegénységet vértranszfúziók adásával 

igyekszünk mérsékelni (157).  

Korai közlemények a kortikoszteroidokat a GAVE kezelésének kedvelt terápiás 

lehetıségeként értékelik (132, 158). A szteroidok hatásmechanizmusa nem teljesen 

tisztázott, feltehetıleg fokozzák az erek vazokonstriktív hatásokkal szembeni 

érzékenységét (159), vagy pedig csökkentik az erek fragilitását (132). A késıbbi, néhány 

esetrıl beszámoló közlemények megoszlanak a szteroid-kezelés hatásosságát illetıen: egy 

esetben írtak arról, hogy szisztémás szklerózisos betegnek intravénás szteroidot és 

ciklofoszfamidot adva a GAVE teljes regressziója következett be (160), mások a szert 

hatástalannak találták (161). A szteroid-kezelés súlyos mellékhatásai tovább növelik a 

kételyt annak tartós alkalmazhatóságáról (138). 

Több közlemény olvasható az ösztrogén-progeszteron-készítmények (ÖPK) 

hatásosságáról (162, 163, X). Úgy tőnik, hogy sok esetben jelentısen csökkentik a 

vérvesztést, de a GAVE endoszkópos képét nem szőntetik meg. Hosszútávú alkalmazásuk 

során súlyos mellékhatások is létrejöhetnek, pl. ginekomasztia, metrorrágia, 

folyadékretenció, trombózis (143, 164). 

Két esettanulmány szól cirrózisos betegekben a tranexámsav alkalmazásáról (165, 166), 

mely a vértranszfúziós igényt jelentısen csökkentette, de a GAVE endoszkópos képét 

nem szőntette meg. Jelentıs mellékhatások alakulhatnak ki azonban a szer 

alkalmazásakor: tüdıembóliáról és vénás retinopátiáról számoltak be (167). 

A szomatosztatin-analóg oktreotid gátolja az angiogenezist. A kisszámú közlések egyike a 

szert hatásosnak találta a vértranszfúziós igény csökkentésében (168), míg más közlemény 

annak hatástalanságáról számolt be (169). 

A talidomid sikeres hatásáról egy esetben olvashatunk, ahol a beteg vértranszfúziós 

igénye a készítmény alkalmazását követıen teljesen megszőnt (170). 

Néhány közlés áll rendelkezésre az alfa-interferon (171), a kalcitonin (172) és a 

szerotonin-antagonista ciproheptadin sikeres kipróbálásáról. Ez utóbbi nemcsak a vérzést 

csökkentette, de a GAVE endoszkópos képét is javította (173).  
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Az alapbetegség kezelése javíthatja a GAVE endoszkópos képét (135, 160), de arra is van 

példa, hogy remisszióban lévı betegnél a GAVE kiújult (174). 

 

3.4.6.2. Endoszkópos kezelés 

Az endoszkópos kezelési lehetıségek közül legjobban az argonplazma koaguláció (APC) 

vált be (175, 176). Általában több kezelésre van szükség (156, 169, 177, 178), mely 

gyakran csökkenti a vértranszfúziós igényt, és a GAVE endoszkópos képének 

megszőnéséhez is vezethet (179). Beszámoltak azonban arról is, hogy a kezelés elhagyása 

után a lézió kiújulhat (180). 

A GAVE kezelésében sokan a Nd-YAG-lézer koagulációt alkalmazták. Az esetek jelentıs 

részében a több ülésben (156, 169, 177, 178) történı kezelés kifejezetten csökkentette a 

transzfúziós igényt, és egyes esetekben a GAVE teljes regressziójához is vezetett (135, 

174). Mások leírták, hogy a kezelés alkalmazása nem érte el a várt hatást (181). A 

módszer mellékhatásaként perforáció jelentkezhet (182), az ismételt kezelések 

szövıdményeként hiperplasztikus polipok (183) és gyomorrák (184) kialakulását is 

leírták. Összehasonlítva az APC-vel elmondható, hogy az argongáz alkalmazása olcsóbb, 

mobilisabb, kevesebb mellékhatással járó eljárás (138). 

Kevesebb közlemény számol be a bipoláris/multipoláris elektrokoaguláció (185, 186), az 

abszolút alkohollal és a polidokanollal végzett szkleroterápia (187, 188), a krioterápia 

(189), a mukóza rezekció (190) és a ligációs kezelés (191) hatásosságáról. 

 

3.4.6.3. Sebészi kezelés 

Végsı esetben szóbajön a nagy morbiditású és mortalitású sebészeti antrektómia (192, 

193).  

Egy-egy közlés említi a totál gasztrektómia (194), a Billroth II-rezekció (195), a Roux-

kacs (196) és a vagotómia (197) alkalmazását ebben a kórképben.  

Egy esetben májtranszplantációt (135), illetve egy-egy esetben portokavális shunt-mőtétet 

(178), valamint transzjuguláris intrahepatikus portoszisztémás shunt-mőtétet (198) 

követıen megszőnt a GAVE. 
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4. MIKROALBUMINURIA KRÓNIKUS GYULLADÁSOS 

 BÉLBETEGSÉGEKBEN (I, VI, VII) 

4.1. Célkitőzés 

Áttekintve a szakirodalmi adatokat azt találtuk, hogy HPLC-módszer alkalmazásával még 

nem történt albuminuria mérés IBD-ben szenvedı betegekben. 

Célunk az volt, hogy a HPLC-vel és az IT-vel meghatározott albuminuriát 

összehasonlítsunk az IBD két betegcsoportjában (CD, CU), és összefüggést keressünk 

köztük és a betegség klinikai aktivitása között.  

 

4.2. Betegek és módszerek 

4.2.1. Betegek és laboratóriumi paraméterek 

207 ambuláns beteg (107 CD, 100 CU) vizsgálatát végeztük a PTE ÁOK II. sz. 

Belgyógyászati Klinika és Nefrológiai Centrumban, valamint a PTE ÁOK III. sz. 

Belgyógyászati Klinika és Családorvosi Intézetben 2007. augusztus és 2008. szeptember 

között. Az IBD diagnózisa megelızı endoszkópos és hisztológiai vizsgálatokon alapult. A 

vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akik DM-ben, HT-ban, vesebetegségben, 

végstádiumú májbetegségben, malignus betegségben, autoimmun betegségben, akut 

kórképekben, mint pl. szepszisben szenvedtek, vagy akut traumán, égésen estek át, 

valamilyen fertızésük zajlott, perifériás, cerebrális vagy kardiovaszkuláris akut iszkémiás 

károsodásuk volt, terhesek voltak vagy menstruáltak, dohányoztak, 80 évnél idısebbek 

voltak, nem-szteroid gyulladásgátlókat (kivéve az 5-aminoszalicilsav /5-ASA/ 

készítményeket), diuretikumokat, angiotenzin-konvertáló-enzim (ACE) gátlókat, vagy 

angiotenzin II-receptor-blokkolókat (ARB) szedtek, mivel ezen állapotok és szerek 

befolyásolhatják a vizeletalbumin-ürítést (80, 81, 96). A totális vagy szubtotális 

kolektómián átesett betegeket szintén kizártuk. Így végül 60 CD-ben és 57 CU-ban 

szenvedı beteg keresztmetszeti vizsgálatára került sor, akik az IBD-ben használt 

szokványos kezelést (5-ASA szerek /meszalazin, szulfaszalazin/, budezonid, 

metilprednizolon, azatioprin) kapták. Kontrollként 22 egészséges orvostanhallgató és 

egészségügyi dolgozó vizeletét vizsgáltuk (8. ábra). 
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8. ábra: Betegbeválasztás 

ACE: angiotenzin-konvertáló-enzim; ARB: angiotenzin II-receptor-blokkoló; IBD: 

krónikus gyulladásos bélbetegség; (  ): betegek száma.  

Néhány beteg több kizárási kritériumnak is megfelelt.  

100 colitis 
ulcerosás beteg 

22 egészséges 
kontroll adatait 
tanulmányoztuk 

47 beteget kizártunk a 
vizsgálatból: 
 
  • hipertónia (33) 
  • ACE-gátló kezelés  
    (10) 
  •autoimmun betegség  
   (4) 
  • totális/szubtotális 
    kolektómia (4) 
  • ARB-kezelés (3) 
  • diuretikus kezelés  
    (3) 
  • vesebetegség (3) 
  • infekció (2) 
  • malignus betegség  
    (2) 
  • terhesség (1) 

207 IBD-ben szenvedı beteget és 22 
egészséges kontroll személyt vizsgáltunk 

2007. augusztus és 2008. szeptember 
között 

43 beteget kizártunk a 
vizsgálatból: 
 
  • hipertónia (27) 
  • prokto/kolektómia  
    (12) 
  • ACE-gátló kezelés  
    (10) 
  • diabetes mellitus  
    (8) 
  • diuretikus kezelés  
    (6) 
  • autoimmun  
    betegség (5) 
  • infekció (5) 
  • ARB-kezelés (3) 
  • vesebetegség (2) 
  • terhesség (2) 

57 colitis ulcerosás 
beteg adatait 

tanulmányoztuk 

107 Crohn-
beteg 

60 Crohn-beteg 
adatait 

tanulmányoztuk
k 
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A betegség klinikai aktivitását a módosított H-B aktivitási index (84, 85) és a CDAI vagy 

CAI (82, 86) használatával mértük. A betegek ambuláns megjelenése során rutin 

laboratóriumi szérum- (nátrium, kálium, kálcium, foszfát, bilirubin, karbamin nitrogén 

/CN/, kreatinin, össz-koleszterin, LDL-, HDL-koleszterin, triglicerid /TG/, GOT, GPT, 

ALP, LDH, GGT, amiláz, összfehérje, albumin, nagyérzékenységő C-reaktív protein /hs-

CRP/, vas, transzferrin, transzferrin szaturáció, ferritin, B12-vitamin, folsav, protrombin, 

teljes vérkép, We, ANCA, ASCA) és vizelet-vizsgálatokra került sor. Az albuminuria-

meghatározáshoz a legjobb módszer a 24 órán át győjtött vizelet vizsgálata lenne, de ez 

nehézkes, a győjtési pontatlanság miatt sokszor nem megbízható, ezért a különbözı 

tanulmányok a reggeli elsı vizeletbıl mért albumin-kreatinin hányadost (ACR) praktikus 

és használható alternatívának javasolják (102, 199). A rutin laboratóriumi és a vizelet IT-

vizsgálatokat a PTE Laboratóriumi Medicina Intézete végezte. A vizelet HPLC-

vizsgálatokat klinikánk laboratóriumában végeztük el. A vizelet kreatinin-szintet Jaffé-

módszerrel határoztuk meg (200). A vizsgálat a PTE ÁOK Etikai Bizottságának 

engedélyével történt, a vizsgálatban résztvevı egyének belegyezı nyilatkozatot töltöttek 

ki. 

 

4.2.2. Vizeletalbumin-meghatározás 

A betegek és az egészséges kontrollok reggeli elsı vizeletébıl származó mintát rázás és 

centrifugálás után (2500 G, 10 perc) -80ºC-on fagyasztva tároltuk és 2 héten belül 

analizáltuk. A vizeletalbumin mennyiségét IT- (80, 81) módszerrel (Roche/Hitachi Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Németország) Roche/Hitachi 812 Modular P analizátort 

használva (szenzitivitás: 3 mg/l), valamint HPLC-módszerrel (Shimadzu SPD 10 AVvp, 

Shimadzu Corp., Japán) AccuminTM kittet (201) (Accumin Diagnostics Inc., New York, 

NY, USA, szenzitivitás: 3 mg/l) használva határoztuk meg. Az AccuminTM kit méret-

kizárásos kromatográfián alapul, egy Zorbax Bio-Series GF 250 kromatográfiás oszlopot 

és egy Zorbax Diol elıoszlopot tartalmaz (mindkettı az Agilent Technologies In., Santa 

Clara, CA, USA terméke). A mobilfázis PBS (phosphate buffered saline, pH=6,93) puffer 

volt. Huszonöt µl centrifugált vizeletet használtunk, a mintákat duplikátumban határoztuk 

meg. Az idı-program: 6 percig 0,5 ml/perc áramlási sebesség, majd 2 ml/perc és mosás 

6,5-11,5 perc között. Ezt követıen az áramlási sebesség lineárisan 0,5 perc alatt 0,5 

ml/percre csökkent, amíg elértük a lineáris alapvonalat. Az albumin retenciós idejét 

minden nap meghatároztuk és 4,5 és 5,2 perc közötti értéknek adódott a gyártó 

elıírásainak megfelelı használat mellett. A HPLC-módszer a molekulákat méret alapján 
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választja el, az albumin koncentrációját 214 nm-es hullámhosszon, UV-abszorpciója 

alapján méri (9. ábra). 

 

 

9. ábra: Vizelet minták HPLC-kromatogramjai ugyanazon Crohn-beteg aktív és 

inaktív betegség-periódusából 

Fekete vonal (     ): kromatogram a Crohn-beteg aktív betegség-periódusából (CDAI: 210; 

módosított H-B activitási index: 7; HPLC-ACR: 19,5 mg/mmol; IT-ACR: 5,4 mg/mmol); 

szürke vonal (     ): kromatogram a Crohn-beteg inaktív betegség-periódusából (CDAI: 30; 

módosított H-B activitási index: 0; HPLC-ACR: 3,4 mg/mmol; IT-ACR: 0,4 mg/mmol). 

 

4.2.3. Statisztikai analízis9. ábra: Vizelet minták HPLC-kromatogramjai ugyanazon 

Crohn-beteg aktív és inaktív betegség-periódusából 

Fekete vonal (     ): kromatogram a Crohn-beteg aktív betegség-periódusából (CDAI: 210;  

 

 

9. ábra: Vizelet minták HPLC-kromatogramjai ugyanazon Crohn-beteg aktív és 

inaktív betegség-periódusából 

Fekete vonal (     ): kromatogram a Crohn-beteg aktív betegség-periódusából (CDAI: 210; 

módosított H-B aktivitási index: 7; HPLC-ACR: 19,5 mg/mmol; IT-ACR: 5,4 mg/mmol); 

szürke vonal (     ): kromatogram a Crohn-beteg inaktív betegség-periódusából (CDAI: 30; 

módosított H-B aktivitási index: 0; HPLC-ACR: 3,4 mg/mmol; IT-ACR: 0,4 mg/mmol). 

 

4.2.3. Statisztikai elemzés 

A statisztikai elemzéshez SPSS 13.0 (SPSS In., IE, USA) software-t használtunk. Az 

adatok eloszlását nem-paraméteres tesztekkel vizsgáltuk. Az aktív és inaktív csoportok 

normál eloszlású adatait t-próbával hasonlítottuk össze. A nem-normál eloszlású értékeket 

Mann-Whitney U teszttel hasonlítottuk össze. Több csoport összehasonlítása esetén 

ANOVA és post-hoc (normál eloszlás esetén) vagy Kruskal-Wallis és Mann-Whitney U 

(nem-normál eloszlás esetén) teszteket használtunk. A cut-off értékek meghatározására az 

ún. receiver operating characteristics (ROC) görbét és a Youden indexet [maximum 

(specificitás + szenzitivitás)-1] használtuk. Nem-parametrikus korreláció és lineáris 

regresszió-analízis segítségével vizsgáltuk a vizeletalbumin-ürítés és a klinikai 

paraméterek közti összefüggéseket.  

Aktív 

Inaktív 

Intenzitás  
(mV) 

Elúciós idı (min) 
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4.3. Eredmények 

4.3.1. Klinikai jellemzık 

Vizsgálatunk során nem találtunk szignifikáns különbséget a CD-ben és a CU-ban 

szenvedı betegek között a betegség-fennállás idıtartama, valamint a módosított H-B 

aktivitási index (mely CD-ben és CU-ban is használható) által meghatározott betegség-

aktivitás tekintetében. CD-ben szenvedıkben a We és a trombocitaszám (tct) 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a CU-ban szenvedıkben (p<0,05) (7. és 8. táblázat). A 

betegek Montreali klasszifikáció szerinti beosztását a 9. táblázat, a kezelésüket a 10. 

táblázat tartalmazza. 
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7. táblázat: A betegek és a kontrollok klinikai jellemzıi 

 Kontroll (n=22) 
Crohn-betegek 

(n=60) 

Colitis 

ulcerosások 

(n=57) 

Kor (év) 38,4±2,8 37,3±1,65 42,0±1,7 

Nem (férfi/nı) 13/9 26/34 27/30 

Betegség-fennállás 

idıtartama (év) 
- 7 (3-11) 7 (4-12) 

Becsült glomeruláris 

filtrációs ráta† (ml/perc) 
n.e. 96,5±3,0 94,1±2,6 

Szérum ferritin (µg/l) n.e. 56 (21-111) 65 (32-96) 

Nagyérzékenységő C-

reaktív protein (mg/l) 
n.e. 4,80 (1,45-8,48) 3,60 (1,50-9,20) 

Vörösvérsejt süllyedés 

(mm/óra) 
n.e. 21 (10-36) 13 (6-24)a 

Fehérvérsejtszám (G/l) n.e. 6,98 (5,63-9,36) 6,36 (5,06-7,95) 

Hemoglobin (g/l) n.e. 135±2 139±2 

Trombocitaszám n.e. 327,0±12,7 274,4±10,5a 

a: p<0,05 vs. Crohn-betegek; n.e.: adat nem érhetı el; †: Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD) formula. 

Az adatokat az eloszlás függvényében átlag ± SEM vagy medián (25-75 percentilis) 

alakban tüntettük fel. 
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8. táblázat: A betegek aktivitási indexei 

 
Kontroll 

(n=22) 

Crohn-betegek 

(n=60) 

Colitis 

ulcerosások 

(n=57) 

Aktivitási indexek    

- CDAI - 108±13 - 

- CAI - - 2,8±0,4 

- Módosított Harvey- 

Bradshaw aktivitási 

index 

- 3 (1-7) 2 (0-5) 

CDAI: Crohn’s Disease Activity Index; CAI: kolitisz aktivitási index. 

Az adatokat az eloszlás függvényében átlag ± SEM vagy medián (25-75 percentilis) 

alakban tüntettük fel. 
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9. táblázat: A betegek Montreali klasszifikáció szerinti beosztása 

 
Kontroll 

(n=22) 

Crohn-betegek 

(n=60) 

Colitis 

ulcerosások 

(n=57) 

Montreali klasszifikáció    

-Betegség-lokalizáció 

a diagnóziskor 
   

L1 - 13 (22%) - 

L1+L4 - 0 - 

L2 - 11 (18%) - 

L2+L4 - 2 (3%) - 

L3 - 31 (52%) - 

L3+L4 - 3 (5%) - 

E1 - - 7 (12%) 

E2 - - 20 (35%) 

E3 - - 30 (53%) 

-Betegség-viselkedés 

a diagnóziskor 
   

B1 - 43 (72%) - 

B1+p - 2 (3%) - 

B2 - 8 (13%) - 

B2+p - 0 - 

B3 - 7 (12%) - 

B3+p - 0 - 

L1: ileális; L2: kolikus; L3: ileokolikus; L4: felsı gasztrointesztinális; B1: nem-

strikturáló, nem-penetráló; B2: strikturáló; B3: penetráló; p: perianális; E1: proktitisz; E2: 

leszálló vastagbél lokalizációjú; E3: kiterjedt. 
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10. táblázat: A betegek kezelése 

 
Kontroll 

(n=22) 

Crohn-betegek 

(n=60) 

Colitis 

ulcerosások 

(n=57) 

Kezelés*    

- Meszalazin - 43 (72%) 24 (42%) 

- Szulfaszalazin - 4 (7%) 23 (40%) 

- Metilprednizolon - 8 (13%) 8 (14%) 

- Budezonid - 20 (33%) 3 (5%) 

- Azatioprin - 17 (28%) 12 (21%) 

*: néhány beteg többfajta gyógyszert is kapott. 
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4.3.2. Mikroalbuminuria krónikus gyulladásos bélbetegségben 

107 CD-ben és 100 CU-ban szenvedı ambuláns beteget vontunk be vizsgálatunkba 

tanulmányunk elején, de a fenti szelekciós kritériumok miatt végül 60 CD-ben és 57 CU-

ban szenvedı beteg adatainak feldolgozására került sor (8. ábra). Szelektált 

betegcsoportunkban mind az IT-vel, mind a HPLC-vel mért ACR nagyobb a CD-ben, 

illetve a CU-ban szenvedıkben is, mint az egészséges kontrollokban (p<0,05) (10. ábra).  
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10. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria a kontrollcsoportban, 

Crohn-betegekben és colitis ulcerosásokban 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; ACR: albumin-kreatinin hányados; a: p<0,01; 
b: p<0,05 vs. kontroll (IT); c: p<0,05 vs. kontroll (HPLC); Kruskal-Wallis teszt 

szignifikáns volt mind a HPLC-, mind az IT-értékekre. 

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 
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4.3.3. Mikroalbuminuria és a klinikai betegségaktivitás Crohn-betegségben 

A CD-ben szenvedı betegeket a módosított H-B aktivitási index (11. ábra) és a CDAI 

(12. ábra) segítségével meghatározott klinikai betegségaktivitás alapján két csoportra 

osztottuk, inaktívra és aktívra. 
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11. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria módosított H-B aktivitási 

index alapján inaktívnak és aktívnak talált Crohn-betegekben 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; ACR: albumin-kreatinin hányados;  
*: p<0,01. 

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 

 

 

 

 

Inaktív Aktív 
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12. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria CDAI alapján inaktívnak és 

aktívnak talált Crohn-betegekben 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; ACR: albumin-kreatinin hányados; *: p<0,01. 

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 

 

Inaktív Aktív 

 

Inaktív 
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A módosított H-B aktivitási index alapján 24 beteget találtunk aktívnak és 36 beteget 

inaktívnak. A CDAI alapján 17 beteget találtunk aktívnak és 43 beteget inaktívnak. A 

HPLC-vel mért albuminuria szignifikánsan nagyobb volt mind az aktív, mind az inaktív 

betegcsoportban az IT-vel mért értékeknél (p<0,01) (11. és 12. ábra). Az aktív CD-

csoportban mind az IT-vel, mind a HPLC-vel mért ACR nagyobb volt, mint az inaktív 

csoportban (p<0,01) (11. és 12. ábra). Ezen kívül bármely aktivitási indexszel inaktívnak 

talált betegek albuminuriája (mind HPLC-vel, mind IT-vel meghatározva) nagyobb volt, 

mint a kontrolloké (p<0,001) (ezeket az adatokat az értekezésben ábrán nem mutattuk be). 

ROC görbe analízis segítségével olyan ún. cut-off értékeket számoltunk, melyek felett a 

betegség aktivitása valószínő. Ezen cut-off értékeket IT-vel és HPLC-vel mért ACR-

értékekre is meghatároztuk (11. táblázat). 

 

11. táblázat: Az IT-vel és HPLC-vel meghatározott ACR aktivitási indexekhez rendelt cut-

off értékei Crohn-betegekben 

 

ACR cut-off 

értékek 

(mg/mmol) 

Módosított 

Harvey-Bradshaw 

aktivitási index 

CDAI 

IT férfiakban 0,37 
szenzitivitás: 75% 

specificitás: 59% 

szenzitivitás: 100% 

specificitás: 61,5% 

HPLC  férfiakban 2,46 
szenzitivitás: 81,8% 

specificitás: 66,7% 

szenzitivitás: 100% 

specificitás: 60% 

IT nıkben 1,62 
szenzitivitás: 78% 

specificitás: 85% 

szenzitivitás: 83% 

specificitás: 75% 

HPLC nıkben 5,30 
szenzitivitás: 66,7% 

specificitás: 78,9% 

szenzitivitás:75,0% 

specificitás: 77,3% 

IT: immunturbidimetria; HPLC: nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; ACR: 

albumin-kreatinin hányados; CDAI: Crohn’s Disease Aktivity Index. 
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Két betegnél két alkalommal történt mérés. Egyik beteg inaktív stádiumból aktívba került, 

és ezzel párhuzamosan a HPLC-ACR pozitívvá vált a fenti cut-off értékeket figyelembe 

véve. A másik beteg klinikailag inaktívvá vált, és ezzel párhuzamosan a HPLC-ACR 

értéke is negatív lett. 

 

4.3.4. Mikroalbuminuria és a klinikai betegségaktivitás colitis ulcerosában 

A módosított H-B aktivitási index alapján 19 beteget találtunk aktívnak és 38 beteget 

inaktívnak. A CAI alapján 9 beteget találtunk aktívnak és 48 beteget inaktívnak. A CU-

ban szenvedı betegeknél csupán az IT-vel mért ACR-érték volt szignifikánsan nagyobb a 

módosított H-B aktivitási index alapján aktívnak talált betegeknél (p<0,01), ugyanezt az 

összefüggést nem találtuk meg a HPLC-vel történt mérés esetén (13. ábra). CAI 

használata esetén sem az IT-, sem a HPLC-módszer segítségével meghatározott ACR-ben 

nem mutatkozott különbség az aktív és az inaktív betegek között (14. ábra). A HPLC-t 

alkalmazva viszont mindkét aktivitási index (módosított H-B aktivitási index és CAI) 

segítségével megállapítottan aktív betegekben szignifikánsan nagyobb ACR-t mértünk, 

mint az IT-módszer segítségével (p<0,01) (13. és 14. ábra).  
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 13. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria módosított H-B aktivitási index 

alapján inaktívnak és aktívnak talált colitis ulcerosásokban 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; *: p<0,01; n.s.: nem-szignifikáns. 

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 
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14. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria CAI alapján inaktívnak és 

aktívnak talált colitis ulcerosásokban 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; *: p<0,01; n.s.: nem-szignifikáns. 

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 

Inaktív Aktív 
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4.3.5. Összefüggések a klinikai jellemzık és a klinikai betegségaktivitás között 

A HPLC-ACR és a betegség-fennállás idıtartama között nem találtunk összefüggést sem 

CD-ben (r=0,247; p=0,061), sem CU-ban (r=0,263; p=0,071). 

Vizsgáltuk az albuminuria és a Montreali klasszifikáció szerinti betegség-lokalizáció (lásd 

9. táblázat aláírása) közötti összefüggést (202-204). A Montreal L3-betegeknél nagyobb 

HPLC-ACR [8,51 (4,29-12,58) mg/mmol] volt mérhetı, mint a Montreal L1- [3,59 (3,09-

4,30) mg/mmol] vagy a Montreal L2-betegeknél [1,90 (1,63-2,36) mg/mmol] [p<0,01, 

medián (25-75 percentilis)]. Csupán 5 betegnek volt L4 (azaz felsı gasztrointesztinális) 

érintettsége, ezen betegek albuminuriája nagyobb volt, mint a felsı gasztrointesztinális 

érintettséggel nem bíróké, de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns. Montreal 

B (behaviour=viselkedés) szerinti vizsgálatokat nem végeztünk, mivel a betegek jelentıs 

részénél (a 60-ból 55 betegnél) a klinikai kép nem tett szükségessé ismételt endoszkópos 

vizsgálatot az albuminuria meghatározásának idıpontjában, és enélkül a vizsgálat nélkül a 

B értéke nem ítélhetı meg. 

CD-ben szenvedıkben szignifikáns korrelációt találtunk a HPLC-ACR és néhány 

gyulladásos marker között: fvs (r=0,257; p=0,047) és We (r=0,262; p=0,047). A HPLC-

ACR és a hs-CRP közötti korreláció CD-ben nem volt szignifikáns (r=0,036; p=0,785). 

CU-ban nem találtunk összefüggést a HPLC-ACR és a fenti gyulladásos markerek között.  

Lineáris regresszió-analízissel a Crohn-betegek aktivitási indexeinek (módosított H-B 

aktivitási index és CDAI) prediktorait számoltuk. Mivel CU-ban nem találtunk 

összefüggést a vizelet HPLC-ACR, IT-ACR és a klinikai indexek között, lineáris 

regresszió-analízist ezeknél a betegeknél nem végeztünk. Hasonlóan nem találtunk 

összefüggést a MAU és a betegség kiterjedése (Montreal E), a kezelés és a betegség-

fennállás idıtartama között CU-ban. A Crohn-betegekben megvizsgáltunk egy regressziós 

modellt, melyben a módosított H-B aktivitási index volt a függı változó, és a betegség-

fennállás idıtartama, a tct, a fvs, a We, a hs-CRP, a vizelet IT-ACR és a vizelet HPLC-

ACR voltak a független változók. A módosított H-B aktivitási index független prediktorai 

voltak a betegség-fennállás idıtartama, a hs-CRP és a vizelet HPLC-ACR (korrigált 

r2=0,562; betegség-fennállás idıtartama: ß=0,542, p<0,001; hs-CRP: ß=0,423, p=0,001; 

vizelet HPLC-ACR: ß=0,269, p=0,036). 

Ugyanezen lineáris regresszió-analízist alkalmazva a CDAI független prediktorai voltak a 

betegség-fennállás idıtartama, a hs-CRP és a vizelet HPLC-ACR (korrigált r2=0,511; 

betegség-fennállás idıtartama: ß=0,536, p<0,001; hs-CRP: ß=0,341, p=0,010; vizelet 

HPLC-ACR: ß=0,284, p=0,036). 



 51

Más megközelítésben, lineáris regresszió-analízis segítségével vizsgáltuk, hogy a 

lehetséges aktivitási markerek (HPL-ACR, IT-ACR, We, hs-CRP, fvs, tct) közül melyik 

paraméter független meghatározója a klinikai aktivitásnak. 

CD esetében azt találtuk, hogy ha a módosított H-B aktivitási index szerinti klinikai 

aktivitás volt a függı változó, akkor a HPLC-ACR-t, a We-t, a hs-CRP-t, a fvs-t és a tct-t 

tartalmazó modell esetében a HPLC-ACR valamennyi, a modellben lévı egyéb változótól 

független prediktora volt a klinikai aktivitásnak (korrigált r2=0,202; p<0,001). 

Amennyiben egy hasonló modellben az IT-ACR, a We, a hs-CRP, a fvs és a tct szerepelt 

mind független változó, akkor az IT-ACR érték volt a módosított H-B aktivitási indexszel 

mért aktivitás független prediktora (korrigált r2=0,123; p=0,017). Amennyiben a modell a 

független változók között mind a HPLC-ACR-t, mind az IT-ACR-t is tartalmazta a We, a 

hs-CRP, a fvs és a tct mellett, akkor csak a HPLC-ACR bizonyult a klinikai aktivitás 

független prediktorának (korrigált r2=0,252; p=0,001). 

Amennyiben CD-ben a CDAI-val jellemzett klinikai aktivitás független prediktorát 

kerestük, akkor a HPLC-ACR-t, a We-t, a fvs-t és tct-t tartalmazó modellben a HPLC-

ACR volt az aktivitás többi tényezıtıl független prediktora (korrigált r2=0,307; p=0,001). 

Amennyiben a modell az HPLC-ACR helyett az IT-ACR-t tartalmazta, akkor az IT-ACR 

volt a klinikai aktivitás We-tıl, fvs-tıl, tct-tıl független prediktora (korrigált r2=0,234; 

p=0,015). Amennyiben a modell a független változók között mind a HPLC-ACR-t, mind 

az IT-ACR-t is tartalmazta a We, a hs-CRP, a fvs és a tct mellett, akkor csak a HPLC-

ACR bizonyult a CDAI-val jellemzett klinikai aktivitás független prediktorának (korrigált 

r2=0,342; p=0,003). 
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5. MIKROALBUMINURIA KOLOREKTÁLIS DAGANATOKBAN (VIII ) 

5.1. Célkitőzés 

Tanulmányunk célja az volt, hogy kolorektális karcinomás (CRC) betegek vizeletalbumin-

ürítését vizsgáljuk hagyományos immunológiai (IT) és HPLC-módszerrel, majd 

összefüggést keressünk a kapott adatok és a CRC stádiuma között. 

 

5.2. Betegek és módszerek 

5.2.1. Betegek, laboratóriumi paraméterek és eszközös vizsgálatok 

Vizsgálatunkba klinikánkon 2007. szeptember és 2009. szeptember közötti idıszakban 54 

újonnan diagnosztizált CRC-ben szenvedı betegeket vontunk be. A diagnózis 

kolonoszkópos vizsgálaton és a lézióból vett minta hisztológiai vizsgálatán alapult. A 

betegek ezt követıen rutin laboratóriumi szérum- (nátrium, kálium, kálcium, foszfát, 

bilirubin, CN, kreatinin, össz-koleszterin, LDL-, HDL-koleszterin, TG, GOT, GPT, ALP, 

LDH, GGT, amiláz, összfehérje, albumin, hs-CRP, vas, transzferrin, transzferrin 

szaturáció, ferritin, B12-vitamin, folsav, protrombin, teljes vérkép, We, 

karcinoembrionális antigén /CEA/, CA19-9) és vizelet-vizsgálaton estek át. A rutin 

laboratóriumi és a vizelet IT-vizsgálatokat a PTE Laboratóriumi Medicina Intézete 

végezte. A vizelet HPLC-vizsgálatokat klinikánk laboratóriumában végeztük el. A vizelet 

kreatinin-szintet Jaffé-módszerrel határoztuk meg (200). A betegség kiterjedésének 

meghatározására mellkas röntgen, hasi UH, hasi és kismedencei CT-vizsgálatok történtek 

(205). A betegséget TNM-beosztás szerint osztályoztuk, majd az UICC szerint osztottuk 

stádiumokra (205). A vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akik valamilyen CRC-tıl 

eltérı malignus daganatban, vesebetegségben, végstádiumú májbetegségben, autoimmun 

betegségben, akut kórképekben, mint pl. szepszisben szenvedtek, vagy akut traumán, 

égésen estek át, valamilyen fertızésük zajlott, perifériás, cerebrális vagy kardiovaszkuláris 

akut iszkémiás károsodásuk volt, 80 évnél idısebbek voltak, nem-szteroid 

gyulladásgátlókat szedtek, mivel ezen állapotok és gyógyszerek befolyásolhatják a 

vizeletalbumin-ürítést (80, 81). Nem zártuk ki azonban azokat a betegeket, akik DM-ben, 

HT-ban szenvedtek, diuretikumokat, ACE-gátlókat, vagy ARB-ket szedtek. Bár ezek a 

betegségek és szerek a MAU-t befolyásolhatják, de a betegek életkori jellemzıibıl 

adódóan populációbeli elıfordulásuk rendkívül magas volt. Így végül 38 beteg 

vizsgálatára került sor. Kontrollként 36 fıs, életkorra, valamint DM és HT jelenlétére, 

ACE-gátló, ARB és diuretikum szedésére is illesztett betegcsoport részletes vizsgálatára 

került sor (15. ábra).  
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15. ábra: Betegbeválasztás 

CRC: kolorektális karcinoma 

36 kontroll 
beteg adatait 

tanulmányoztuk 

16 beteget kizártunk a 
vizsgálatból: 
 
  • >80 év (3) 
  • vesebetegség(4) 
  •autoimmun betegség  
    (1) 
  • infekció (6) 
  • egyéb malignus  
    betegség (2) 

54 újonnan diagnosztizált CRC-ben szenvedı 
beteget és 36 kontroll személyt vizsgáltunk 2007. 

szeptember és 2009. szeptember között 
 

38 CRC-ben 
szenvedı beteg 

adatait 
tanulmányoztuk 
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A kontroll- és a betegcsoport klinikai jellemzıit a 12. táblázat mutatja. 

 

12. táblázat: A kontroll- és a betegcsoport klinikai jellemzıi 

 Kontroll 
(n=36) 

Kolorektális karcinoma 
(n=38) 

Kor (év) 60 ± 12 65±11 

Nem (férfi/nı) 15/21 20/18 

Nem-diabéteszes, nem-
hipertóniás 

12 (33,3%) 12 (31,6%) 

Csak diabetes mellitus 2 (5,5%) 2 (5,2%) 

Csak hipertónia 11 (30,6%) 12 (31,6%) 

Diabéteszes és hipertóniás 11 (30,6%) 12 (31,6%) 

ACE-gátló-szedı* 13 (36,1%) 16 (42,1%) 

ARB-szedı* 1 (2,8%) 2 (5,2%) 

Diuretikum-szedı* 5 (13,9%) 
 

5 (13,2%) 
 

ACE: angiotenzin-konvertáló-enzim; ARB: angiotenzin II-receptor-blokkoló; *: néhány 

beteg többféle gyógyszeres kezelésben is részesült. 

 

A vizsgálat a PTE ÁOK Etikai Bizottságának engedélyével történt, a vizsgálatban 

résztvevı egyének vizsgálati belegyezı nyilatkozatot töltöttek ki. 
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5.2.2. Vizeletalbumin-meghatározás 

A betegek reggeli elsı vizeletébıl származó mintát centrifugálás után (2500 G, 10 perc)  

-80ºC-on fagyasztva tároltuk és 2 héten belül elemeztük. A vizeletalbumin mennyiségét 

IT-módszerrel (80, 81) (Roche/Hitachi Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Németország) Roche/Hitachi 812 Modular P analizátort használva, valamint HPLC-

módszerrel (Shimadzu SPD 10 AVvp, Shimadzu Corp., Japán) AccuminTM kittet (201) 

(Accumin Diagnostics Inc., New York, NY, USA) használva határoztuk meg. A HPLC-

módszer a molekulákat méretük alapján választja el, és az albumin koncentrációját 214 

nm-es hullámhosszon, UV-abszorpciója alapján méri.  

 

5.2.3. Statisztikai elemzés 

A statisztikai elemzéshez SPSS 13.0 (SPSS In., IE, USA) software-t használtunk. Az 

adatok eloszlásának normalitását megvizsgáltuk. A CRC-s és a kontrollcsoport normál 

eloszlású adatait t-próbával hasonlítottuk össze. A nem-normál eloszlású értékeket Mann-

Whitney U teszttel hasonlítottuk össze. Nem-paraméteres korreláció és lineáris 

regressziós-analízis segítségével vizsgáltuk a vizeletalbumin-ürítés és a klinikai 

paraméterek közti összefüggéseket.  

 

5.3. Eredmények 

5.3.1. Klinikai jellemzık 

A CRC-ben szenvedık és a kontrollcsoport között a DM és a HT elıfordulásában, az 

ACE-gátló, az ARB és a diuretikum szedésének tekintetében a megfelelı illesztés hatására 

nem volt különbség (12. táblázat). A CRC hisztológiai típusainak megoszlása a betegek 

között a következı volt: adenokarcinoma: 29, adenokarcinoma mucipárum: 8, 

adenokarcinoma és sigillocelluláris karcinoma 1. A CRC-ben szenvedı betegek 

TNM/UICC-stádium szerinti megoszlását a 13. táblázat mutatja. 
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13. táblázat: A kolorektális karcinomában szenvedı betegek TNM/UICC-stádiumok 

szerinti megoszlása 

TNM UICC 

TisN0M0 (1) 0. (1) 

T1N0M0 (1) 

I. (6) 

T2N0M0 (5) 

T3N0M0 (8) 

II. (8) 

T4N0M0 (0) 

T1-2N1-3M0 (1) 

III. (15) 
 

T3N1-2M0 (9) 

T4N1-2M0 (5) 

T1-4N1-2M1 (8) IV. (8) 

( ): betegek száma 

 

5.3.2. Mikroalbuminuria kolorektális karcinomában 

Betegcsoportunkban mind az IT-vel, mind a HPLC-vel mért ACR nagyobb volt a CRC-

ben szenvedıkben, mint a korra és a DM, valamint a HT jelenlétére, ACE-gátló, ARB és 

diuretikum szedésére illesztett kontrollokban [IT-ACR: 1,31 (0,71-2,08) vs. 0,69 (0,33-

0,99) mg/mmol, p<0,05; illetve HPLC-ACR: 4,62 (3,01-9,12) vs. 2,81 (2,18-3,78) 

mg/mmol, p<0,05] (16. ábra). A HPLC-vel mért albuminuria mind a CRC-s, mind a 

kontrollcsoport esetén nagyobb volt, mint az IT-vel mért értékek (16. ábra). 
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16. ábra: IT-vel és HPLC-vel meghatározott albuminuria a kontrollcsoportban, 

valamint a kolorektális karcinomában szenvedıkben 

Kitöltött oszlopok: IT; pöttyözött oszlopok: HPLC; IT: immunturbidimetria; HPLC: 

nagyteljesítményő folyadékkromatográfia; ACR: albumin-kreatinin hányados; *: p<0,01 

(Mann-Whitney U teszt).  

Az adatokat medián (25-75 percentilis) alakban tüntettük fel. 

 

5.3.3. Mikroalbuminuria és a kolorektális karcinoma stádiumai 

A CRC-ben szenvedı betegeket UICC szerinti stádiumokba osztottuk (205). Nem 

találtunk összefüggést sem az IT-vel, sem a HPLC-vel mért albuminuria és a CRC 

stádiumai között (IT-ACR vs. stádium: r=-0,033; p=0,858; HPLC-ACR vs. stádium: 

r=0,019, p=0,916). Hasonlóan, a kétféle módszerrel mért MAU és a CEA vagy a CA19-9-

érték között sem volt szignifikáns korreláció. 

*  
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5.3.4. Összefüggések a klinikai jellemzık és az IT-ACR-, HPLC-ACR-értékek között 

A CRC-ben szenvedı betegekben szignifikáns korreláció volt kimutatható az IT-vel mért 

ACR és a vörösvértestszám (vvt-szám), a hematokrit (htk), valamint a CN-érték között 

(14. táblázat). A HPLC-vel mért ACR a vvt-számmal, az LDL-koleszterin és a TG-

értékkel mutatott összefüggést (14. táblázat). A MAU-értékek és a vvt-szám közötti 

kapcsolat az életkortól, a vesefunkciótól, a vas-anyagcsere paramétereitıl független volt.  

 

14. táblázat: Összefüggések az IT-vel és a HPLC-vel meghatározott ACR és a klinikai 

jellemzık között kolorektális karcinomában 

 IT-ACR HPLC-ACR  

Változók 
Korrelációs 
együttható 

(r) 

Szignifikancia 
(p) 

Korrelációs 
együttható 

(r) 

Szignifikancia 
(p) 

Vörösvértestszám -0,546 0,001 -0,456 0,009 

Hematokrit -0,389 0,030 n.s. n.s. 

LDL-koleszterin n.s. n.s. -0,411 0,022 

Triglicerid n.s. n.s. -0,524 0,002 

Karbamid nitrogén 0,368 0,042 n.s. n.s. 

n.s.: nem-szignifikáns 

 

Nem találtunk összefüggést az IT-ACR vagy HPLC-ACR és a We, a hs-CRP, a hgb, a 

vas, a transzferrin, a transzferrin szaturáció, a ferritin, a GOT, a GPT, az LDH, az ALP, a 

GGT, az összfehérje, az albumin, az össz-koleszterin, a HDL-koleszterin, a kreatinin, az 

MDRD-formula szerinti becsült glomeruláris filtrációs ráta (eGFR) között. A vvt-szám 

nem korrelált a vesefunkcióval (CN, kreatinin, eGFR), a szérum vas, a B12-vitamin 

szintekkel, a hs-CRP-vel, viszont szignifikánsan korrelált a MAU mellett a folsavszinttel 

(r=0,340; p=0,042) is. Lineáris regresszió-analízissel az IT-ACR htk-tól, vesefunkciótól 

független prediktora a vvt-szám (β=-0,540; p=0,002), a HPLC-ACR vvt-számtól, LDL-

koleszterintıl és foszfáttól független prediktora a TG volt (β=-0,466; p=0,014). 
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6. GÖRÖGDINNYEGYOMOR KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉGBEN 

 SZENVEDİKBEN 

Klinikánkon 1996-2008. közötti idıszakban 8783 beteg felsı endoszkópos vizsgálata 

történt meg, akik közül 18 betegnél diagnosztizáltunk GAVE-t (0,2%). Közülük 4 beteg 

szenvedett KVE-ben. Két betegnél APC-kezelés, 2 (az alábbiakban részletezett) esetben 

ÖPK adása történt.  

 

1. eset (III) 

Az 57 éves nıbetegnél 1977-ben Raynaud-jelenség, poliartralgia, szklerodaktília, 

csökkent orális apertura, bırben látott TA-k, nyelıcsı diszmotilitás, bibaziláris 

tüdıfibrózis, szubkután kalcinózis alapján limitált kután szisztémás szklerózist 

diagnosztizáltak. 1986-ban tartósan emelkedett szérum ALP, antinukleáris antitest 

pozitivitás, mérsékelt hepatomegália hátterében májbiopszia kezdıdı primer biliáris 

cirrózist bizonyított. 1990-ben anti-SSA-, anti-SSB-pozitivitás és a régebb óta meglévı 

sicca tünetek alapján Sjögren-szindrómát diagnosztizáltak. 1993-ban nagyfelbontású CT 

lépesméz tüdıt írt le, 1995-ben az echocardiográfia pedig a bal kamra diasztolés 

mőködészavarát mutatta. 1998-ban meléna miatt történt felsı endoszkópia antrális 

gasztritiszt bizonyított, rektoszigmoidoszkópia a szigmabél divertikulózisát írta le. 

Ugyanebben az évben HT alakult ki, valamint a beteg VE-ét észleltük (MDRD-formula 

szerinti eGFR: 14,1 ml/min), a hasi UH-vizsgálat kétoldali zsugorvesét véleményezett. 

Ismételten jelentkezı meléna miatt felsı endoszkópos kontrollra került sor, melynek során 

DAVE-t írtunk le, amit a biopsziás minta szövettani vizsgá1ata is megerısített. APC 

hiányában abszolút alkohollal két alkalommal endoszkópos szkleroterápiát végeztünk, ami 

a jelentıs vértranszfúziós igényt nem mérsékelte. Mikroszkópos hematuria alakult ki, 

cisztoszkópia során a húgyhólyagban TA-k látszottak, melyek aktív vérzést nem mutattak 

(17. ábra). 
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17. ábra: Cisztoszkópia során a húgyhólyagban teleangiektáziák látszottak 

(a nyilak a tágult kisereket mutatják) 

 

Ismételten jelentkezı orrvérzés miatt történt vizsgálat a vérzés forrását nem találta. 

Kolonoszkópia a rectumban izolált TA-t látott (18. ábra). 
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18. ábra: Kolonoszkópia során a rectumban izolált teleangiektázia látszott 

(a nyíl a tágult kiseret mutatja) 

 

Szkleroderma renális krízis miatt hemodialízis (HD) kezelés indult, a több nyálkahártya 

régióban látott TA (húgyhólyag, rectum, DAVE) miatt ÖPK (0,05 mg ösztradiol és 1 mg 

noretiszteron acetát naponta) adását kezdtük, ami a gasztrointesztinális vérzést jelentısen 

mérsékelte, a húgyhólyag TA-ra nem volt hatással. A beteg néhány hónap múlva disztolés 

szívelégtelenség, VE, HT következtében létrejött tüdıödéma miatt elhunyt.  

 

2. eset (II, XII) 

A 76 éves nıbetegnél 1966-ban diagnosztizáltak HT-t. 1998-ban, valószínősíthetıleg az 

évtizedek óta fennálló, nem megfelelıen kezelt HT következményeként kialakult 

végstádiumú VE-et észleltek kétoldali zsugorvesével, mely miatt HD-kezelést kellett 

kezdeni. Hat hónap alatt több alkalommal észleltük súlyos vashiányos vérszegénységét 

(htk: 10,7%, hgb: 36,4 g/l, szérum vas: 2,2 µmol/l), összesen 29 egység választott 

vörösvértest-koncentrátumot kapott. Nıgyógyászati és hematológiai betegség nem 

igazolódott, hasi UH és mellkas röntgenvizsgálat negatív volt. Széklet vizsgálata 

ismételten okkult vérzésre utalt. Felsı endoszkópia során a gyomorban a klasszikus 

GAVE-nak megfelelı kép látszott, amelyet a biopsziás minta szövettani lelete is igazolt. 
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Emellett a posztbulbáris duodenumban két angiodiszpláziás elváltozást tudtunk 

megfigyelni. 

Tekintettel a súlyos vérszegénységre, kolonoszkópos vizsgálatot is végeztünk, melynek 

során a szigmabélben több, 5-7 mm átmérıjő angiodiszpláziás elváltozás volt felismerhetı 

divertikulózison kívül (19. ábra).  

 

 

19. ábra: Angiodiszpláziás elváltozás a szigmabélben 

 

Mivel a kisérmalformációkat a gasztrointesztinumban több helyütt is észleltük (szigmabél, 

GAVE), ÖPK (0,05 mg ösztradiol és 1 mg noretiszteron acetát naponta) gyógyszeres 

kezelés mellett döntöttünk. 

A kezelés után további transzfúzió adására nem szorultunk (20. ábra), a beteg vérképe 

stabil volt. A gyógyszeres kezelésnek mellékhatását nem észleltük. 
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20. ábra: A görögdinnyegyomorral rendelkezı beteg transzfúziós igényének változása az 

ösztrogén-progeszteron-kezelés hatására 

(1998. január és 1998. június között a beteg 29 egység választott vörösvértest-

koncentrátumot kapott, az ösztrogén-progeszteron-kezelés mellett további transzfúzió 

adására nem volt szükség) 
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7. MEGBESZÉLÉS 

A mindennapi klinikai gyakorlatban a különbözı szervek, szervrendszerek elkülönített 

vizsgálata helyett szerencsés az egészséges vagy beteg szervezet egészének átfogó, 

összefüggéseket keresı megközelítése.  

Az emésztırendszer és a vese összehangolt mőködése lehetıséget nyújt a különbözı, 

mindkét szervrendszert érintı kórképek (pl. a hashajtó és diuretikum abúzus követketében 

kialakuló hipokalémiás nefropátia, vagy KVE, illetve a bélrendszert érintı melanosis coli), 

a KVE-ben gyakrabban elıforduló gasztrointesztinális kórképek (pl. a GAVE), valamint az 

elsıdlegesen az emésztırendszerre lokalizálódó, de a vesét is érintı betegségek (pl. az 

IBD-ben és a májbetegségekben észlelt szekunder IgANP) részletes vizsgálatára, újszerő 

megközelítésére. Másrészt az egyik szervrendszer mőködésének vizsgálatára használt 

módszer alkalmasnak látszik a másik szervrendszer állapotának feltérképezésére is (pl. a 

rutin vizelet-vizsgálat során használt MAU alkalmazható a CD aktivitási markereként, 

valamint CRC-ben is). 

 

7.1. Mikroalbuminuria krónikus gyulladásos bélbetegségekben (I, VI, VII) 

IBD-ben a betegség aktivitásának megítélése a mindennapi gyakorlat számára problémát 

jelent. Számos klinikai paramétert (pl. We, CRP), biomarkert és klinikai aktivitási indexet 

(pl. CDAI, módosított H-B aktivitási index, CAI) használunk erre a célra a mindennapi 

gyakorlatban, a legtöbbet korlátozott értékkel (80-99). Az endoszkópos és a radiológiai 

módszerek jelentik a „gold standard”-et, de ezek megterhelıek, invazívak, sugárterheléssel 

járnak, sokszor kifejezetten költségesek (80, 81). Korábbi tanulmányok szerint az IT-vel 

mért MAU jó aktivitási markernek bizonyult IBD-ben (80, 81). Egy új módszer, a HPLC 

került bevezetésre 2007-ben (103). Nagyon érzékeny módszernek bizonyult a DM-ben 

szenvedı és kardiovaszkuláris betegség szempontjából nagy rizikójú betegek 

vizeletalbumin-meghatározásában, de IBD-ben eddig még nem alkalmazták. Célunk az 

volt, hogy a HPLC-módszer segítségével meghatározzuk IBD-ben szenvedı betegek 

vizeletalbumin-ürítését, a kapott adatokat összehasonlítsuk az IT-vel mértekkel, és 

összefüggést keressünk a vizelet-ACR és a klinikai betegség-aktivitás között.  

Szelektált betegcsoportunkban külön vizsgáltuk a CD-ben és a CU-ban szenvedı 

betegeket. IBD-ben a gyulladásos sejtek, mint a neutrofilok, a limfociták és a makrofágok 

elárasztják a vastagbél nyálkahártyát és a perifériás mononukleáris leukocitákhoz 

hasonlóan citokineket (IL-1, TNF-α, IL-6) termelnek, melyek hozzájárulnak a gyulladt 

bélnyálkahártya károsodásához. A megnövekedett mennyiségő keringı citokinek 
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szisztémás gyulladásos válaszhoz vezetnek. Ez felelıs az albuminnal szembeni 

megnövekedett glomeruláris permeabilitásért, mely a glukozaminoglikán (GAG) 

metabolizmusában bekövetkezett változás miatt jön létre. A GAG ugyanis fontos szerepet 

játszik a GBM barrier funkciójában, melynek károsodása vezet a MAU-hoz (81, 96). 

Több tanulmány is szól arról, hogy a MAU a diabéteszes nefropátia és a kardiovaszkuláris 

betegségek korai mutatója (102, 201, 206-208). A HPLC-vel mért MAU a diabéteszes 

nefropátia kialakulását 2,4-3,9 évvel elıbb mutatja, mint az IT-ACR (209). Hosszútávon a 

glomeruláris károsodás csökkent glomeruláris filtrációs rátát eredményezhet és 

kompenzatorikus mechanizmusok aktiválódásához vezethet. Ilyen pl. a renin–angiotenzin–

aldoszteron rendszer, mely befolyásolja a kardiovaszkuláris rendszer mőködését (204). 

Vizsgálatunk során azt találtuk, hogy a HPLC-ACR jó aktivitási marker CD-ben, de CU-

ban nem használható. Ennek magyarázata feltehetıleg abban keresendı, hogy IBD-ben a 

MAU létrejötte a szisztémás gyulladásos válaszon alapul, amely CD-ben sokkal 

kifejezettebb, mint CU-ban. Ez azzal is igazolható, hogy míg CD-ben a HPLC-ACR 

összefüggést mutat a gyulladásos markerekkel, ugyanez CU-ban nem figyelhetı meg. 

A MAU általánosan elfogadott cut-off értéke random vizeletbıl, valamint DM-ben 

szenvedı betegeknél az IT-ACR cut-off értéke férfiakban 2,5 mg/mmol, nıkben 3,5 

mg/mmol (102). A HOPE-tanulmányban DM-ben szenvedıknél az immunológiai 

módszerrel meghatározott ACR cut-off értéke 1,4 mg/mmol, a HPLC-ACR-é 5,2 

mg/mmol, nem-DM-esekben az immunológiai módszerrel meghatározott ACR cut-off 

értéke 0,7 mg/mmol, a HPLC-ACR-é 3,1 mg/mmol (105). Tanulmányunkban nem-DM-es, 

nem-HT-s, CD-ben szenvedı betegek ACR-cut-off értékeit állapítottuk meg. Férfiaknál a 

HPLC-ACR cut-off értéke 2,46 mg/mmol volt (a CDAI-vel megállapított betegség-

aktivitásra vonatkoztatott szenzitivitása 100%); ez az érték a DM-es férfiak korábbról 

ismert cut-off értékéhez hasonló.  

Nem találtunk összefüggést az albuminuria és a betegség-fennállás idıtartama között. 

Az albuminuriát nagyobbnak találtuk inaktív stádiumban lévı CD-s betegekben, mint a 

kontrollcsoportban. Két beteg esetében azt találtuk, hogy a HPLC-ACR követi a klinikai 

aktivitás változását. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy az albuminuria mértéke a klinikai 

aktivitás függvénye CD-ben, de a remissziós fázisban sem csökken a kontrollcsoportban 

mérhetı érték szintjére. Korábbi tanulmányokban (80, 81) szintén ezt a megfigyelést 

tették. 
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Elızı vizsgálatoknak megfelelıen (80, 81) magunk is találtunk összefüggést a betegség 

kiterjedése és az albuminuria között; kiterjedtebb betegség esetén nagyobb HPLC-ACR-t 

mértünk. 

Betegeink az IBD hagyományos gyógyszeres kezelésében részesültek. Néhány 

tanulmányban megvizsgálták annak a lehetıségét, hogy a gyógyszeres kezelés (különösen 

az 5-ASA készítmények) befolyásolja-e az IBD-ben szenvedı betegek vizeletalbumin-

ürítését. Jelen ismereteink szerint a gyógyszeres kezelésnek nincs közvetlen lényegi hatása 

az albuminürítésre (80, 81, 210, 211). Azt is kimutattuk, hogy nincs különbség a HPLC-

ACR-ben, ha a beteg kap, vagy nem kap bizonyos gyógyszeres kezelést (ezeket az 

adatokat az értekezésben nem mutattuk be). Megjegyzendı, hogy a betegek egy része 

többféle gyógyszeres kezelésben is részesült egyidıben. 

Összefoglalva, eredményeink alapján az ACR az IBD aktivitási markereként használható. 

A HPLC-vel mért ACR egy új és érzékeny, gyors és nem-invazív módszer lehet a betegség 

aktivitásának meghatározására CD-ben. 

 

7.2. Mikroalbuminuria kolorektális daganatokban (VI II) 

A MAU számos kórképben érzékeny markernek bizonyult. Több közlemény beszámol 

arról, hogy a MAU malignus betegségekben is gyakoribb (113-122), nem találtak viszont 

összefüggést a CRC és a MAU között (113).  

A MAU az endotéliális funkciózavar korai markere (113), gyulladásos folyamatok jelzıje 

(80, 81, 113). Malignus kórképekben való megjelenésének oka nem teljesen tisztázott 

(114). Feltételezik, hogy a gyulladásos folyamatok a karcinomák kialakulásának 

valószínőségét növelik, illetve ezeket a folyamatokat kísérhetik (113). Jorgensen és mtsai 

malignus daganatokban szenvedı betegekkel kapcsolatos munkájukban (113) a 

gyulladásos markerek (fvs, fibrinogén) összefüggést mutattak az ACR nagyságával. 

Feltételezik, hogy az IBD-ben leírtakhoz hasonlóan a gyulladásos sejtek (neutrofil 

leukociták, limfociták, makrofágok) bizonyos citokineket (IL-1, IL-6, TNF-α) termelnek 

(113, 121). A keringésbe kerülı citokinek szisztémás gyulladáshoz vezetnek, ami a 

glomeruláris permeabilitás fokozódásához vezet azáltal, hogy a glomeruláris epitéliális 

sejtek megemelkedett szuperoxid szabadgyök termelése befolyásolja a GAG-ok 

metabolizmusát. A GAG-ok fontos szerepet játszanak a GBM barrier funkciójának 

megtartásában; csökkenésük a MAU megjelenéséhez vezet. Más nézet szerint a MAU 

kialakulásában a filtrált albumin tubuláris reabszorpciójának csökkenése is szerepet játszik 

(131). Malignus kórképekhez gyakran társul a glomerulusok hisztopatológiai károsodása 
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(126-128). Elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai analízisek tumorantigének és IC-

k lerakódását mutatják a GBM-ben (116, 129, 130). 

Munkánkban újonnan diagnosztizált CRC-ben szenvedı betegeket vizsgáltunk. A MAU-t 

befolyásoló állapotokban, betegségekben szenvedık, illetve gyógyszereket szedık kizárása 

után 38 szelektált beteg részletes vizsgálatára került sor. Nem zártuk ki a DM-ben és/vagy 

HT-ban szenvedı, ACE-gátlót, ARB-t, diuretikumot szedıket, de ezen betegek 

számarányában a kontrollcsoporthoz képest nem volt különbség. A DM a különbözı 

karcinomák kialakulásával szoros összefüggést mutat, feltételezik a hyperinzulinémia 

patogenetikai szerepét (113).  

Az újonnan diagnosztizált CRC-ben szenvedı betegek és a kontrollcsoport reggeli elsı 

vizeletét immunológiai (IT) és HPLC-módszerrel vizsgáltuk. Vizsgálatunk során azt 

találtuk, hogy a CRC-ben szenvedı betegek vizelet ACR-értéke szignifikánsan nagyobb, 

mint a kontrollcsoporté mindkét módszert alkalmazva, ami ellentmond Jorgensen és mtsai 

CRC-ben észlelt eredményének (113). Ez az eredmény nem függött a HT és a DM 

fennállásától, az ACE-gátló, az ARB és a diuretikum szedésétıl. 

Munkánkban nem találtunk összefüggést a CRC stádiuma és az ACR között. 

Szintén nem találtunk összefüggést az akut gyulladást jelzı laborparaméterek és az ACR 

között. 

Összefüggést láttunk viszont az IT-vel mért ACR és a vvt-szám, a htk, valamint a CN-

érték, továbbá a HPLC-vel mért ACR és a vvt-szám, az LDL-koleszterin és a TG-értékek 

között. Feltételezzük, hogy a nagyobb ACR-értékhez tartozó kisebb vvt-szám és htk-érték 

a CRC-ben gyakran látott vérvesztéssel függhet össze, a nagyobb ACR-hez tartozó 

alacsonyabb LDL-koleszterin- és TG-szint a malignus betegségekre jellemzı katabolikus 

folyamatokra utalhat. Bár munkánkban az ACR nem mutatott összefüggést a CRC 

stádiumával, adataink alapján nagyobb ACR-érték esetén fokozott vérvesztés és 

katabolizmus feltételezhetı. A nagyobb ACR-hez tartozó nagyobb CN-érték oka többféle 

lehet. Legvalószínőbb, hogy akut vérvesztést jelez, mivel az ACR a vesefunkciótól 

független volt. Csupán a vvt-szám mutatott összefüggést mind az IT-ACR-, mind a HPLC-

ACR-értékekkel. Ebbıl arra következtethetünk, hogy az ACR-érték feltehetıleg a CRC-

hez kapcsolódó vérvesztéssel mutat legszorosabb összefüggést. 

Összefoglalva, az ACR a CRC DM-tıl és HT-tól, ACE-gátló, ARB és diuretikum 

szedésétıl független, érzékeny markere, mely annak stádiumával azonban nem mutat 

összefüggést. A HPLC-ACR a MAU kialakulását az immunológiai módszereknél 

érzékenyebben jelzi CRC-ben is. Mivel nem találtunk összefüggést a gyulladásos 



 68

laboratóriumi paraméterek és az ACR között, felmerül CRC-ben a MAU kialakulásának 

gyulladásos sejtek citokin-termeléstıl független oka is. 

Munkánk értékét korlátozza, hogy a vizsgálatban résztvevı betegek között nagy számban 

fordultak elı DM-ben, HT-ban szenvedık és ACE-gátlót, ARB-t, bizonyos diuretikumot 

szedık. Ezek a kórképek és gyógyszerek a MAU-t nagymértékben befolyásolhatják. A 

CRC jellemzıen idıskori elıfordulása miatt azonban ezek a betegségek és gyógyszerek az 

adott betegcsoportban rendkívül gyakoriak. 

Mivel korábban nem készült olyan tanulmány, amely csak a CRC és a MAU kapcsolatát 

vizsgálná, összefüggést keresne a MAU és a CRC stádiuma között, munkánkat 

figyelemfelkeltınek is szántuk. További, nagyobb esetszámú vizsgálatok szükségesek a 

MAU CRC-diagnosztikában és betegkövetésben betölthetı szerepének tisztázására. 

 

7.3. Görögdinnyegyomor krónikus veseelégtelenségben szenvedıkben (II, III, IX, 

   X, XI, XII) 

A GAVE a felsı gasztrointesztinális vérzések ritka oka, a kisérmalformációk egyike. 

Jelentıségét az adja, hogy a leggyakrabban antrális lokalizációjú lézióból okkult krónikus, 

illetve súlyos akut vérzés származhat.  

Leggyakrabban májcirrózisos betegekben fordul elı (az összes GAVE 30%-a) (135), de 

Navab és mtsai 1989-ben úgy találták, hogy a krónikus vesebetegekben is gyakrabban 

figyelhetı meg, sokszor többszörös izolált TA-val együtt. Ezekben a betegekben az 

újravérzések kockázata fokozott, kezelésük nehezebb, melynek oka feltehetıleg a 

véralvadás megváltozása KVE-ben (142, 212-214). 

Diagnosztikájában az endoszkópos módszer a legelterjedtebb, a hisztológia sokszor 

álnegatív eredményt ad (132). 

Kezelésében gyógyszeres, endoszkópos és sebészi módszerek állnak rendelkezésünkre. 

Mivel a KVE-betegekben a sebészi beavatkozások különösen nagy rizikóval végezhetıek 

csak el (142-145), izolált kisérmalformációk esetén az APC-kezelés javasolható (215). A 

TA-k több régióban észlelt megjelenése esetén azonban megfelelı mérlegelés után az 

ÖPK kipróbálása ajánlható (216), amennyiben a kezelés megkezdésének nincseken 

ellenjavallatai (143). A mellékhatások kivédésére a megelızı, részletes nıgyógyászati 

vizsgálat elengedhetlen. 
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8. TÉZISEK 

1/1. Vizsgálatunkkal igazoltuk, hogy a mikroalbuminuria Crohn-betegségben egyszerő és 

jól használható aktivitási marker. 

1/2. A mikroalbuminuria Crohn-betegségben összefüggést mutat a betegség 

kiterjedésével, de nem függ össze a betegség-fennállás idıtartamával.  

1/3. Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a nagyteljesítményő folyadékkromatográfia az 

immunológiai módszernél érzékenyebben jelzi a mikroalbuminuriát krónikus gyulladásos 

bélbetegségekben. 

2/1. Vizsgálatunkkal igazoltuk, hogy a mikroalbuminuria kolorektális karcinomában 

érzékeny marker. 

2/2. A mikroalbuminuria nem mutat összefüggést a kolorektális karcinoma stádiumával. 

2/3. Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a nagyteljesítményő folyadékkromatográfia az 

immunológiai módszernél érzékenyebben jelzi a mikroalbuminuriát kolorektális 

karcinomában. 

3/1. Vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a krónikus veseelégtelenséghez társuló 

görögdinnyegyomor és a testszerte elıforduló teleangiektáziák esetén a transzfúziós igény 

csökkentésében az ösztrogén-progeszteron-készítmények hasznosak lehetnek. 
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