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1. Bevezetés és célkitűzések 

A hasnyálmirigy különböző megbetegedéseinek gyógyítása mindmáig hatalmas feladat 

elé állítja a gyakorló orvost. Gyulladásos betegségeire (akut- illetve krónikus hasnyálmirigy 

gyulladás) specifikus oki kezelés nincs,  rosszindulatú daganatai pedig – a túlélési adatokból 

jól láthatóan – a komplex sebészi és onkológiai terápia ellenére is túlnyomó részt a beteg 

életét követelik. Mindezek alapján nagy kihívás tehát a hasnyálmirigy betegségeinek 

tanulmányozása és újszerű diagnosztikus és terápiás modalitások felfedezése.  

Magyarországon mindezidáig nem létezett olyan átfogó, tudományos célú és igényű 

regiszter, ami a hasnyálmirigy betegségben szenvedő betegek adatainak gyűjtése és 

elemezése alapján kívánt volna következtetésekre jutni a kórállapot korai kórismézése és 

kezelése vonatkozásában. Nem rendelkeztünk eddig adatokkal arról sem, hogy a 

nemzetközi tudományos életben elfogadott irányelvek mennyiben kerülnek alkalmazásra 

a hazai gyakorlatban, illetve ezen irányelvek hazai adaptációja mennyiben segíthetné a 

betegség kezelését. Célunk volt tehát: 

1.1. Akut és krónikus hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő betegek adatainak 

feldolgozása Magyarországon több centrum bevonásával 
1.2. A feldogozott adatok következtetései alapján a nemzetközi gyakorlatnak 

megfelelően szakmai irányelvek megfogalmazása a betegség diagnosztikáját és 

kezelését illetően 
 

A magyarországi adatok feldolgozásából is nyilvánvaló, hogy a krónikus hasnyálmirigy 

gyulladásban is gyakorta előforduló „jóindulatú” – tehát nem daganatos etiológiájú, ám 

mégis rendkívül rossz gyógyhajlamú – epeúti szűkület hosszútávú és elfogadható 

betegségmentes túlélést jelentő kezelése mind a mai napig nehéz. A betegség 

szövettanilag jóindulatú jellege alapján ugyanis gyakran évekre, évtizedekre hatásos 

terápia lenne optimális, a lehetőség szerinti legkisebb megterheléssel és szövődmény 

lehetőséggel. Ezt jelenleg sebészi, invazív radiológiai, illetve endoszkópos módszerekkel 

kívánjuk biztosítani, melyek hosszútávú eredményességével kapcsolatosan a nemzetközi 

irodalomban is eltérő adatok kerültek publikálásra. Célunk volt tehát: 

1.3. Krónikus hasnyálmirigy gyulladásban gyakran előforduló és terápiás kihívást 

jelentő jóindulatú epeúti szűkület kezelési lehetőségeinek összehasonlítása a 

nemzetközi irodalmi adatok alapján a hosszútávú eredmények tükrében 

 

A nemzetközi irodalmi adatok feldolgozása után nyilvánvalóvá vált, hogy jóindulatú 

epeúti szűkületek esetében a jelenleg elérhető terápiás modalitásokkal sem elérhető 

megfelelő hosszútávú betegségmentes túlélés. Ezáltal inspirálva a krónikus hegek 

patofiziológiai folyamatait alapul véve fontos célunk volt:  
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1.4. A jóindulatú epeúti szűkületek kezelésének nehézségeit látva újszerű terápiás 

módszer kidolgozása és eszköz fejlesztése a betegség hosszútávon elfogadható 

eredményt hozó kezelésére 

 

A krónikus hasnyálmirigy gyulladásban gyakorta kialakuló epeúti szűkület kezelésén túl 

a betegség egyik legnagyobb kihívását  az ismerten nagyobb valószínűséggel kialakuló 

daganatos transzformáció korai felismerése jelenti. A gyulladásos hasnyálmirigy szövetben 

megjelenő rosszindulatú daganatok felfedezése a tünetek kialakulása előtt éppúgy 

nehézségekbe ütközik, ahogy a normál szövetben megjelenő tumorok korai kimutatása. A 

hasnyálmirigy exokrin szöveteiből kiinduló, mirigyhám eredetű daganatok 

diagnosztikájában jelenleg legszélesebb körben használatos tumormarker a Ca19-9, mely 

ismert módon sem a korai előjelzésre, sem pedig a malignitás egyértelmű igazolására sem 

használható teljes mértékben. Célunk volt tehát továbbá: 

1.5. Krónikus hasnyálmirigy gyulladás talaján gyakran kialakuló rosszindulatú 

hasnyálmirigy daganatok korai felismerését célzó diagnosztikus lehetőségek 

kidolgozása valamint az eddig is használatos tumormarkerek sebészi 

döntéshozatalban betöltött szerepének vizsgálata 

 

2. Módszerek 

2.1. Akut és krónikus pancreatitis – országos regiszter  

2.1.1. Adatgyűjtés 

A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport 2012 óta nem csak akut és krónikus 

hasnyálmirigy gyulladásban, de egyéb pancreas betegségben (úgy mint hasnyálmirigy 

rák, gyermekkori pancreatitis) szenvedő betegek adatait is gyűjti prospektív jelleggel. 

Jelen vizsgálatunkban 2012-2014 között krónikus hasnyálmirigy gyulladásban, 2013-

2015 között heveny hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő betegekről prospektív 

jelleggel gyűjtött adatokat elemeztük. 229 krónikus hasnyálmirigy gyulladásban 

szenvedő, 600 heveny gyulladásban szenvedő beteg klinikai adatain (demográfiai 

adatok, kórelőzmény, lehetséges rizikófaktorok, etiológia, tünetek) túl adattáblába 

foglaltuk az aktuális kezelés paramétereit (laborleletek, képalkotó vizsgálatok 

eredményei, konzervatív kezelés lépései), valamint az esetleges intervenciós 

beavatkozás (endoszkópia, sebészet, invazív radiológia) adatait. A betegek 

beleegyezése birtokában a vér- és szövetmintákat gyűjtöttünk további vizsgálatok 

céljából.   

2.1.2. Statisztikai analízis 

Az adatok feldolgozásához leíró statisztikai módszereket (IBM SPSS Statistics v 20.0 

(IBM Corporate, New York, USA)), illetve a csoport analízishez Pearson-féle Chi-négyzet 



5 
 

tesztet, Fisher-féle exakt tesztet, t próbát vagy Mann–Whitney féle U tesztet  

használtunk (p-érték alatt 0.05 szignifikáns, p-érték 0.1 és 0.05 között tendenciózus 

eredmény). Kettőnél több csoport összehasonlítására ANOVA tesztet alkalmaztunk 

Bonferroni eljárással. Brown-Forsythe Levene tesztet használtunk a 

szóráshomogentiás megállapítására, Welch tesztet (Games–Howell post hoc test) a 

valószínűségi változok átlagainak vizsgálatára és Kruskal–Wallis tesztet a nem normál 

adatokhoz.  

 

2.2. Szakmai irányelvek a krónikus pancreatitis diagnosztikájában és kezelésében 

2.2.1. Alkalmazási terület és szándék 

A szakmai irányelv a krónikus pancreatitis konzervatív és sebészi kezelésének 

korszerű, bizonyítékon alapuló irányelveit fogalmazza meg tisztán specifikus és 

klinikailag releváns kérdések segítségével. Magyar útmutató hiányában törekvésünk 

volt a nemzetközi irányelvek alapos áttekintése és megbeszélése, valamint 

kiegészítése, megegyezés esetén ezek átültetése és elfogadtatása Magyarországon. 

2.2.2. Az irányelv elkészítésének menete: 

A nemzetközi irányelvek alapján előkészített kérdéseket a különböző diszciplínák 

szakértői (beleértve a gasztroenterológus, sebész, genetikus, radiológus és patológus 

szakértőket is) áttekintették, többszörös konzultáció után kiegészítették, szükség 

esetén módosították. Az elkészült irányelv a www.pancreas.hu weboldalra felkerült. A 

Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) és a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport 

(HPSG) tagjai (157 konszenzus panel tag) konszenzus találkozón titkos szavazással 

döntött a konszenzus erősségéről.  

2.2.3. Az evidencia osztályozása 

Az evidencia osztályozása az UpToDate® nemzetközileg  elfogadott rendszere 

alapján került elvégzésre (http://www.uptodate.com/home/grading-tutorial#).  

2.2.4. Az ajánlás foka és megjegyzések 

Javaslat: A „GRADE” javaslat erőssége (1 = erős, 2 = közepes, 3–4–5 = gyenge 

ajánlás), az evidencia minősége (A = kiemelkedő, B = mérsékelt, C = alacsony, D = 

nagyon alacsony, E = evidencia nélküli szakértői [vagy konszenzus] vélemény). 

2.2.5. A konszenzus foka 

A konszenzus meghatározásánál kétfokozatú skála („határozottan igen” vagy 

„nem”) alkalmazásával került eldöntésre az egyetértés erőssége. A konszenzus fokai: 

Teljes: legalább 95%, erős: legalább 70% igen, gyenge: 50%+1 szavazat igen volt.  

 

http://www.uptodate.com/home/grading-tutorial
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2.3. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek terápiás lehetőségeinek 

összehasonlítása 

2.3.1. Adatgyűjtés 

Három független szerző számítógépes keresését végzett a három legfontosabb 

elektronikus adatbázisban (PubMed, Embase és Cochrane Library) az alábbi 

kulcsszavakra: benign biliary stricture, bile duct stricture, benign biliary obstruction, 

chronic pancreatitis, postcholecystectomy, biliary stricture, biliary anastomosis, stent, 

surgery.  

Beválasztási kritériumok: csak angol nyelvű, 2000 után megjelent jóindulatú epeúti 

szűkületekkel (krónikus hasnyálmirigy gyulladás, postoperatív szűkület és iatrogén 

trauma) foglalkozó közleményeket kerestünk, melyben sebészi, endoszkópos vagy 

percutan transhepaticus kezelést végeztek. Csak olyan közlemények adatait 

használtuk, ahol az utánkövetési idő legalább egy év volt.  

Kizárási kritériumok: Ha az utánkövetési idő nem érte el az egy évet, illetve a 

betegségmentes túlélés adatai nem voltak egyértelműen kinyerhetők, a 

közleményeket kizártuk a feldolgozásból. 

2.3.2. Minőség-ellenőrzés, adatok kinyerése, statisztikai analízis 

Az adatok feldolgozását a PRISMA irányelvek (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and MetaAnalysis) szerint végeztük. Az összehasonlíthatóság 

végett a követés során elveszett betegeket egységesen kezelve határoztuk meg a 

sikerességi rátát.  

A statisztikai analízist minden esetben Der Simonian and Laird módszerével 

végeztük. Q-teszt és I2 indikátor került meghatározásra a heterogenitás vizsgálata 

érdekében. 

A közlemények eltérő követési idejére való tekintette alternatív súlyozási módszert 

vezettünk be a torzítás elkerülése érdekében. A megfelelő konklúzió levonása 

érdekében a hagyományos és az alternatív súlyozással kapott eredményeket 

összehasonlítottuk. A sikerességi ráta és a követési idő közötti esetleges összefüggést 

meta regresszió módszerével zártuk ki (Coefficient of follow up time = 0.1, p = 0.18), az 

alcsoportok hosszútávú sikerességi rátájának összehasonlítására subgroup analízist 

végeztünk, ahol p < 0.05 jelentette a szignifikanciát. 

A publikációs torzítás kivédésére Egger tesztet végeztünk (p< 0.1). Az ábrákhoz 

Comprehensive Meta-Analysis Software-t (Biostat Inc.) és Stata 11 SE programot (Stata 

Corp.) használtunk. 
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2.4. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek újszerű kezelése krónikus 

pancreatitisben 

2.4.1. Betegek 

Egycentrumos pilot vizsgálatunkba 5 beteget (4 férfi, 1 nő, átlagéletkor: 58.2 év  

(range 32-74)) vontunk be 2014.februárja és 2016 júniusa között, előzetes 

beleegyezést követően (ETT-TUKEB 062350/2015/OTIG). A rendkívül szigorú 

beválasztási kritériumok (jóindulatú epeúti szűkület, mely az általános állapot, vagy a 

lokális helyzet miatt sem sebészi, sem pedig endoszkópos terápiára nem alkalmas) 

szuperszelektált beteganyagot eredményeztek. 3 beteg esetében a jóndulatú epeúti 

szűkület krónikus hasnyálmirigy gyulladás-, kettő esetében laparoscopos 

cholecystectomia során elszenvedett epeúti sérülés talaján alakult ki. A betegek 

esetében sem korábbi sebészi, sem endoszkópos kezelés nem hozott eredményt.   

2.4.2. Újszerű kezelés 

A betegek ellátására újszerű kezelési metódust dolgoztunk ki. A szakma szabályai 

szerint percutan transhepaticus cholangiographia során azonosítottuk az epeúti 

szűkületet, majd egy 0.038-inch vezetődrót segítségével hajlított végű 7F-es Flexor 

katétert (Cook Medical) vezettünk a szűkületbe, melybe flexibilis 0.7 mm átmérőjű 

szklerotizációs tűt (Endoflex Gmbh, Voerde, Germany) juttattunk. Ezzel lehetővé vált a 

szűkület célzott kezelése: folyamatos fluoroscopos kontroll mellett 40 mg 

triamcinolone-t (Kenalog, KRKA d.d., Novo Mesto, Slovenia) injektáltunk a tér három 

irányába, majd a szűkületet  14 mm átmérőjű ballonnal 5-bar nyomással tágítottuk. A 

kezelés végeztével a szűkület áthidalására 10.2F-es külső-belső draint hagytunk hátra. 

A kezelést egy hónapos időközzel még két alkalommal ismételtük, majd a külső-belső 

draint eltávolítottuk.  

2.4.3. Követés 

Betegeinket fél évente laboratóriumi és UH vizsgálattal, évente MRCP vizsgálattal 

követtük.  

 

2.5. Hasnyálmirigy daganatok korai diagnózisa 

2.5.1. Betegek és mintagyűjtés 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján kezelt, krónikus pancreatitis vagy 

hasnyálmirigy daganat miatt operált betegektől (beleegyezésüket követően) a műtét 

során a hasnyálmirigy vezeték átvágásakor 20G-s kanüllel hasnyálat nyertünk további 

feldolgozásra. A mintákat kétszer 2500g-n 15 percig centrifugáltuk, majd a felülúszót 

eltávolítva -80 ⁰C-on tároltuk.    
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2.5.2. Sejtvonalak 

Capan-1 és MIA PaCa-2 PC sejteket standard körülmények között tenyésztettük.  

2.5.3. EV izolálás 

Mind a sejtvonalakból, mind a hasnyál mintákból előkészítést követően többszörös 

centrifugálással és különböző pórusméreten történő gravitációs szűréssel 3 különböző 

mértetű extracellularis vezikula típust izoláltunk: apoptotikus testeket, 

mikrovezikulákat és exosomámat. A hasnyál esetében a vezikulák izolálásához anti-

CD63 mágneses gyöngyöket is alkalmaztunk.  

2.5.4. TRPS (Tunable resistive pulse sensing measurements) 

A vezikulák koncentrációját és méretbeli eloszlását qNano eszköz (Izon Science Ltd) 

segítségével vizsgáltuk Nanopore 100, 400, 800 és 2000 mebránok alkalmazásával, 

115-145nA áramerősség használatával.  

2.5.5. Transzmissziós elektron mikroszkópia 

Izolálást követően a vezikulákat fixáltuk, mostuk, majd utófixáltuk. Ezt követően a 

mintákat etanol hígítási sorral dehidráltuk. Az üledékek beágyazásra kerültek és egy 

éjszakán keresztül 60°C-on történő polimerizálódás után az így nyert anyagból 

ultravékony metszeteket készítettünk, melyet Hitachi 7100 transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltunk.  

2.5.6. Áramlási cytometria 

A méréseinket FACS Calibur (BD Biosciences) áramlási citométer segítségével 

végeztük, a munkacsoport által korábban felállított extracelluláris vezikulák mérésére 

kidolgozott beállításokat alkalmazva. Az MV-k mérettartományának kapuzására 

fluoreszcensen jelölt gyöngyöket használtunk, 0,16-0,5_µm-es mérettartományban, 

(Biocytex, France) majd ezt Annexin V-FITC-el (BD Biosciences) jelölt mintával 

ellenőriztük. Az immunkomplexek és fehérjeaggregátumok elkülönítésére differenciál 

detergens lízist alkalmaztunk 0,1%Triton X hozzáadásával. A lízis következtében eltűnő 

populációt tekintettük extracelluláris vezikulának.  

2.5.7. Tömegspektrometria 

A tömegspektrometriai vizsgálathoz az extracelluláris vezikula készítményeket 

(üledékeket) vízben reszuszpendáltuk, majd ismételt ciklusokban lefagyasztottuk, és 

felolvasztottuk őket. A fehérjék megemésztéséhez a miniatürizált triptáz emésztési 

protokollt alkalmaztuk.   Az emésztés eredményeként kapott peptideket Bruker Maxis 

II Q-TOF (Bréma, Németország) segítségével analizáltuk CaptiveSpray nanoBooster 

ionizáló anyag segítségével. A peptidek elválasztása online történt egy 25cm-es 

Acclaim Pepmap RSLC nano HPLC oszlop segítségével a Dionex Ultimate 3000 Nano LC 
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System segítségével (Sunnyvale, CA, USA). Az adatok elemzése a Scafoold 4.5.3 

szoftver segítségével történt.  

2.5.8. Protein and lipid meghatározás 

Az EV-k fehérje tartalmát Micro BCA Pro-tein Assay Reagent Kit (Thermo Fisher) 

segítségével, a lipid sulfophosphovanilin reakció segítségével határoztuk meg. 

2.5.9. Statisztikai analízis 

Az adatokat GraphPad Prism v.4 segítségével t-próba vagy Mann-Whitney teszt 

alkalmazásával elemeztük. P < 0.05 érték volt szignifikáns. 

 

3. Eredmények 

3.1. Akut és krónikus pancreatitis – országos regiszter  

3.1.1. Akut pancreatitis intervenciós vonatkozásai 

Az esetek 43.8%-ában a betegség biliáris eredete volt igazolható. 18.8%-ban a 

diagnózis laboratóriumi paraméter eltérések alapján, morfológiai elváltozás nélkül 

került felállításra. Biliáris eredetű AP 80.6%-ában történt ERCP vizsgálat. A 

beavatkozások 91.9%-a a diagnózist követő első 48 órában került elvégzésre.  A 

betegek 33.1%-ában cholangitis, 81.3%-ában epeúti elzáródás volt igazolható. A  

betegek 35.3%-ában súlyos vagy középsúlyos gyulladás volt jelen.  

Az utólagos elemzés szerint az elvégzett invazív beavatkozások 3.8%-ában nem 

álltak rendelkezésre egyértelmű javallatot jelentő paraméterek (csupán enyhe AP, 

cholangitis vagy obstrukció nélkül). Endoszkópos epeúti sphincterotomia az ERCP-k 

71.8%-ában történt, míg pancreas vezeték sphincterotomia csupán 7%-ban. 11,2%-ban 

epeúti-, 11.5%-ban pancreas stent került beültetésre.  

26 esetben (4,3%) került sor valamilyen intervencióra, melynek 62%-a sebészi, 

19%-a endoscopos, míg 19%-a intervenciós radiológiai necrosectomia volt. 

Amennyiben a betegség első heteiben kényszerültek intervenciós beavatkozásra, a 

halálozás háromszorosa volt a halasztott beavatkozásokhoz hasonlítva. (1. ábra) 
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1. ábra Intervenciók és azok kimenetele akut pancreatitisben. Az adatok mutatják a halálozás 

különbségeit a beavatkozások időzítésének függvényében.   

 

3.1.2. Krónikus pancreatitis 

229 beteg (74% férfi és 26% nő) adatai kerültek feltöltésre 14 centrumból.  A 

betegek 56%-a saját bevallása szerint naponta fogyaszt alkoholt. 66%-uk állt már 

kezelés alatt a betegség heveny fellángolása miatt, egyharmaduknál történt korábban 

endoszkópos vagy sebészi beavatkozás is.  

A betegek 69%-ában a vezető tünet a fájdalom volt, endokrin elégtelenség 33%-

ban, steatorrhoea 13%-ban, fogyás 39%-ban volt jelen.  

A diagnózis felállításában ultrahang (80%), CT (52%), MRI-MRCP (6%), ERCP (39%), 

valamint endoszkópos UH (7,4%) szolgált alapul. Az exokrin elégtelenség bizonyítására 

funkcionális tesztet mindössze a betegek 5%-ában végeztek.  

Az esetek 31%-ában a jelen betegség kezelésére endoszkópos beavatkozásra volt 

szükség, melyet 5%-ban ismételni kellett. Ugyanakkor az endoszkóposan kezelt 

betegek 44%-ában további sebészi beavatkozás vált szükségessé.  

A regiszterbe bevont betegek 20%-a sebészi beavatkozás céljából került ellátásra. 

A sebészi elllátásban részesülő betegek esetében az epeúti szövődmények aránya (2%) 

szignifikánsan kisebb volt az endoszkópos beavatkozással (27%) összehasonlítva, 

ugyanakkor pancreatogen szövődmények aránya a műtéten átesett betegek esetében 

volt magasabb.  
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2. ábra Összefüggés a dohányzás (A), dohányzás és alkohol fogyasztás (B) és a betegség lefolyása 

között (akut fellángolás előfordulása, hospitalizáció endoszkópos beavatkozás miatt, további sebészi 

beavatkozás szükségessége, hospitalizáció sebészi beavatkozás miatt)   

 

A rendszeresen dohányzó betegek endoszkópos beavatkozást követően 

szignifikánsan nagyobb arányban szorultak sebészi ellátásra, mint nemdohányzó 

társaik (66.7% vs. 26.9%, p = 0.002) és a sebészi beavatkozások szükségessége 

önmagában is magasabbnak bizonyult (27.3% vs. 10.8%, p = 0.004). A dohányzás 

mellett alkoholt is rendszeresen fogyasztó betegek a fentiekhez hasonlóan 

szignifikánsan magasabb arányban szorultak sebészi ellátásra akár endoszkópos 

beavatkozást követően (71.43% vs. 27.78%, p = 0.004), akár anélkül (30.09% vs. 12.5%, 

p = 0.012) (2.ábra).  

 

3.2. Szakmai irányelvek krónikus pancreatitis diagnosztikájában és kezelésében 

Összesen 11 témakörben 123 releváns megállapítás kerül bemutatásra.  

 Definíció és epidemiológia 

 Etiológia 

 Az exokrin pancreaselégtelenség diagnosztikája 

 Képalkotó diagnosztika 
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 Az akut epizódok kezelése 

 Intervenciós vagy sebészi kezelés indikációi 

 A krónikus pancreatitis endoszkópos és intervenciós kezelése 

 Fájdalomcsillapítás 

 A krónikus pancreatitises betegek enzimpótló kezelése és táplálása 

 Sebészi beavatkozások és indikációik 

 Ellenőrzés és követés krónikus pancreatitisben 

Az evidencia osztályozása az UpToDate® rendszere alapján került meghatározásra. 

Az összeállított irányelvek a 2014. szeptember 12-ei konszenzustalálkozón kerültek 

bemutatásra és megvitatásra. A résztvevők minden kérdést teljes, illetve erős 

egyetértéssel fogadtak el. 

 

3.3. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek terápiás lehetőségeinek 

összehasonlítása 

Végezetül 24 cikk adatait dolgoztuk fel, melyből 14 vizsgálat retrospektív, 11 

prospektív volt, egy pedig tartalmazott mind retrospektív, mind prospektív adatokat. 

A cikkeket a terápiás modalitásoknak megfelelően három alcsoportba soroltuk: 6 

sebészi-, 13 endoszkópos (ezen belül 3 egyszeres műanyag stent, 5 többszörös 

műanyag stent, 5 pedig fedett fémstent beültetését vizsgálta) és 6 percutan 

transhepaticus beavatkozást vizsgáló publikáció.  

A publikációs torzítás Egger teszt alapján kizárható volt.  

3.3.1. Alcsoportok vizsgálata a módosított hosszútávú sikerességi ráta szempontjából  

A sebészi csoport súlyozott átlaga 0,84 (95% CI [0,76; 0,93]). Az endoszkópos 

csoportban a súlyozott hosszútávú sikerességi ráta egyszeres műanyag stent esetében 

0,23 (95% CI [-0,01; 0,46]), többszörös műanyag stent esetében 0,79 (95% CI [0,69; 

0,89]), míg fedett  fémstent esetében 0,76 (95% CI [0,62; 0,89]).  

Ezen adatok alapján az egyszeres műanyag stent szignifikánsan rosszabb 

eredményt mutatott a többi alcsoporttal összehasonlítva, míg a többi alcsoport között 

szignifikáns különbség nem volt kimutatható (fedett fémstent — egyszeres műanyag 

stent p = 0,001; többszörös műanyag stent — egyszeres műanyag stent p< 0,001; PTD 

— egyszeres műanyag stent p< 0,001; sebészet — egyszeres műanyag stent p< 0,001) 

(3. ábra).  
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3. ábra Forest plot a különböző alcsoportok a módosított hosszútávú sikerességi rátájának 

összehasonlítására követési súlyozás használatával.   

 

3.3.2. Alcsoportok vizsgálata az eredetileg publikált hosszútávú sikerességi ráta 

szempontjából  

Az eredetileg publikált hosszútávú sikerességi ráták nem különböznek 

szignifikánsan a fentiekben bemutatott módosított rátákkal összehasonlítva.  

 

3.4. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek újszerű kezelése krónikus 

pancreatitisben 

A beavatkozások átlagos tartama 35 perc volt. Minden beteg jól tolerálta a 

beavatkozást. Az 5 betegnél elvégzett 15 beavatkozás sikeres volt, technikai hiba nem 

lépett fel, ahogyan a beadott szteroidhoz köthető mellékhatást sem észleltünk egy 

esetben sem. A betegek 3 nap elteltével távoztak.  
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A beavatkozások megfelelő morfológiai eredménnyel jártak. A kontroll 

fluoroszkópos képek minden beteg esetében a szűkület teljes oldódását mutatták (4. 

ábra). 

 

 

4. ábra Intramucosalis szteroid injectio és tágítás eredményei. Tágítás folyamata ø14 mm ballon 

teljes felfújásával (5 Bar) az első (A), a második (B) és a harmadik (C) kezelés alkalmával. A ballon alakja 

a szűkület teljes oldódását mutatja.   

 

Major szövődményt (vérzés, perforáció, szepszis, penumothorax stb.) egy esetben 

sem lépett fel. Egy esetben észleltünk drainelzáródás kapcsán cholangitist, mely a drain 

átmosásával és antibiotikus kezeléssel orvosolható volt.  

A beavatkozások során 4 betegnél a szűkület tágításán túl epeúti kőextrakciót is 

kellett végezni: 2 alkalommal percutan transhepaticus módon, 2 alkalommal pedig 

rendez vous technikával ERCP során távolítottuk el a köveket.  

Egy beteg recidív epeúti kövessége miatt ismételt percutan transhepaticus 

beavatkozást végeztünk, a korábbi területen sem találtunk recidív szűkületet, 

kőextrakciót végeztünk.  

Az átlagos utánkövetési idő 30.2 hónap volt (14.5-44.6 hónap). Az első beteg az 

utolsó beavatkozás után 14.5 hónappal a beavatkozáshoz és a jóindulatú epeúti 

szűkülethez nem köthető, a kórelőzményében is szereplő szívelégtelensége okán 

elhalálozott, így a betegségmentes túlélés számításakor nem vehettük figyelembe. A 

betegségmentes túlélés így átlagosan 34.2 hónap volt. A követés alatt egy betegnek 

sem volt reocclusioja. A beavatkozások után a betegek átlagosan 7.6 kg-os (3-25 kg) 

testsúly gyarapodásról számoltak be. Az utánkövetési időszakban a betegek 

fádalommentesek voltak.  A kontroll vizsgálatok során sem obstrukciós paraméter 

emelkedést, sem UH vagy MRCP vizsgálattal igazolható epeúti szűkület nem 

mutatkozott.  
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3.5. Hasnyálmirigy daganatok korai diagnózisa  

3.5.1. Az emberi hasnyálban kimutathatók extracellularis vezikulák 

Emberi hasnyálban – ahogy Capan-1 sejtek esetében is – transzmissziós elektron 

mikroszkóppal kimutatható típusos megjelenésű kis, közepes és nagy extracellularis 

vezikula, mely fehérje/lipid aránya a vártnak megfelelő volt (5. ábra).  

 

 

5. ábra Az emberi hasnyálból és sejtvonalból származó EV-k morfológiája, mérte és koncentrációja. 

A, B és C: Elektronmikroszkópos kép emberi hasnyálból izolált EV-kről.  D: az EV-k méretbeli eloszlása az 

alcsoportoknak megfelelően. E: EV-k koncentrációja a méret függvényében. F: EV-k koncentrációja 

alcsoportoknak megfelelően 

 

3.5.2. EV-k mérete és koncentrációja emberi hasnyálban 

TRPS módszerrel meghatároztuk a vezikulák méretét. Emberi hasnyálban és 

sejtvonalon hasonló méretű kis, közepes és nagy vezikulákat igazoltunk, ugyanakkor 

hasnyálban a kis és közepes vezikulák szignifikánsan nagyobb koncentrációban voltak 

kimutathatók a Capan-1 sejtvonalhoz hasonlítva. A nedvben a kis méretű EV-k nagyobb 

mennyiségben voltak jelen, mint az egyéb méretűek (6.1±2.2 x 106, 1.7±0.5 x 1010 és 

2.9±0.6 x 1010particles/mL) (Mean±SEM). Noha a betegcsoportok között kis és közepes 

EV-k tekintetében szignifikáns különbség nem volt igazolható, az ampullaris 

adenocarcinomában szenvedő betegek esetében a nagy méretű EV-k szignifikánsan 

nagyobb koncentrációban fordultak elő, mint krónikus pancreatitis esetében (2.0±0.9 

x 106particles/mL  vs  1.1±0.6 x 107particles/mL) (Mean±SEM). 
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3.5.3. Tömegspektrometria 

Tömegspektrometriás vizsgálattal mind hasnyálból, mind Capan-1 sejtvonalból, 

mind vérből izolált EV-k esetében is nagy mennyiségű fehérje volt izolálható. A 

hasnyálból lehetséges fehérje markereket izoláltunk, melyek (i) minden 

betegcsoportban megtalálhatók, de (ii) jellemzően daganatos betegek esetében, (iii) 

nagy méretű EV-kből izolálhatók és (iv) jellemzőek az EV-kre.  

3.5.4. A lehetséges tumor-specifikus fehérje markerek áramlási cytometriai vizsgálata  

Hasnyálból izolált EV-ken kimutattuk CD63, CD81, CD107a(LAMP-1), MUC5AC, 

CFTR és TO-PRO3 DNA binding dye expresszióját, míg a sejtvonalból izolált EV-k 

esetében MUC1, MUC4, MUC5AC,CFTR és  MDR1, valamint annexin V volt 

kimutatható. Noha minimális festődési eltérések megjelentek, minden marker 

kimutatható volt a sejtvonalon.  

 

 

4. Összefoglalás és új megállapítások  

4.1. Akut és krónikus pancreatitis – országos regiszter  

4.1.1. Akut pancreatitis 

A nagy betegszámot felölelő, országos prospektív kohort vizsgálatunk fontos 

összefüggéseket tárt fel a betegség súlyosságát és a halálozást illetően. Az eredmények 

rávilágítanak az evidenciákon alapuló irányelvek fontosságára, mely jelentősen javíthat 

a betegség kimenetelén.  

Az általunk vizsgált betegcsoportban:   

1. A betegek jelentős részében cholangitis esetében az irányelveknek 

megfelelő endoszkópos beavatkozás történt, ugyanakkor epeúti 

obstrukció és várhatóan súlyos AP esetében defenzív attitűd volt 

észlelhető.  

2. A beavatkozások váratlanul nagy hányada (30.7%) történt a betegség első 

négy hetében.  

 

4.1.2. Krónikus pancreatitis 

A krónikus hasnyálmirigy gyulladást multidiszciplináris konszenzus alapján 

evidenciák szerint szükséges kezelni. Az adatok és az azon alapuló következtetések – a 

betegség krónikus jellegére való tekintettel – folyamatos felülvizsgálatra szorulnak. Az 

első magyarországi prospektív adatgyűjtés következtetései rendkívül fontos 

informácókkal szolgáltak a betegség kivizsgálását és kezelését illetően, különös 
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tekintettel az endoszkópia és a sebészet szerepére. Ugyanakkor az adatgyűjtés 

minőségét látva a regiszter folyamatos ilyen irányú fejlesztése szükséges! 

Az általunk vizsgált betegcsoportban:  

1. Az epidemiológiai adatok más, nemzetközi vizsgálatokkal összemérhetők. 

2. Az etiológiai faktorok tekintetében az európai adatokhoz képest 

minimális eltérés mérhető. 

3. A diagnosztikus célból végzett ERCP vizsgálatok száma csökkentendő, míg 

az EUS és az MRCP növelendő. 

4. Eredményeink bizonyítják az alkoholfogyasztás és a dohányzás oki 

szerepét a konzervatív, vagy kevésbé invazív endoszkópos beavatkozások 

helyett sebészi beavatkozásokat indokló, súlyosabb megjelenési forma 

előfordulásában.  

5. A sebészi ellátás szerepe az epeúti obstrukcióval járó krónikus calcifikáló 

pancreatitis elsődleges.  

 

4.2. Szakmai irányelvek krónikus pancreatitis diagnosztikájában és kezelésében 

A HPSG jelen, bizonyítékalapú kezelési irányelvei az első, EBM alapján készült 

krónikus pancreatitis kezelési útmutató magyar nyelven, amely tartalmazza a 

nemzetközi és multidiszciplináris összefogással készült német, osztrák és svájci 

gasztroenterológiai társaságok ajánlásait is. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy 

az irányelvek akkor hatékonyak, ha azok széles körben ismertek és a mindennapi 

klinikai munkában segítségül szolgálnak, azaz alkalmazzák őket.  

 

4.3. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek terápiás lehetőségeinek 

összehasonlítása 

Jóindulatú epeúti szűkületek ellátásában az endoszkópos beavatkozások a sebészi 

kezeléssel összevethető hosszútávú eredményességet mutatnak, így a kisebb 

szövődményesély, egyszerűbb kivitelezés és költséghatékonyság okán elsőnek 

választandók. Ugyanakkor a hossztávú eredmények tükrében a legjobb hatékonyságú 

sebészi kezelés krónikus pancreatitis, illetve megváltozott anatómiai viszonyokat 

eredményező anastomosisok esetén jobb választás. A jóindulatú epeúti szűkülete 

kezelése – a malignus betegségekhez hasonlóan – multidiszciplináris csapat feladta, 

ahol együttműködésben HPB sebész, intervenciós radiológus és endoszkópos 

szakember is dolgozik. Látva ugyanakkor a betegség jóindulatú jellegéhez mérten nem 

elfogadható kiújulási arányt, a jövőben új kezelési stratégiákra, módszerekre és 

eszközökre lesz szükség! 

Eredményeink alapján: 
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1. Egyszeres műanyag stent jóindulatú epeúti szűkületek esetében a nem 

elfogadható reocclusiós arány miatt nem javasolt! 

2.  A különböző terápiás modalitások hosszútávú hatékonyságának 

összehasonlítására randomizált kontrollált vizsgálatok szükségesek! 

 

4.4. Sárgasággal járó jóindulatú epeúti szűkületek újszerű kezelése krónikus 

pancreatitisben 

A jóindulatú epeúti szűkületek kezelésében az általunk elsőként alkalmazott 

percutan transhepaticus célzott szteroid injekció és tágítás könnyen kivitelezhető, 

biztonságos és elfogadható morfológiai eredménnyel jár.  

1. A beavatkozás megfelelő alternatíva a jóindulatú epeúti szűkületek 

kezelésére. 

Ugyanakkor az ígéretes kezdeti eredmények ellenére az alacsony betegszámra való 

tekintettel további klinikai vizsgálatok szükségesek a beavatkozás más modalitásokkal 

összehasonlítható eredményességének bizonyítására.  

 

4.5. Hasnyálmirigy daganatok korai diagnózisa  

Vizsgálataink alapján az extrecallularis vezikulák potenciális biomarkerként 

szolgálhatnak a hasnyálmirigy daganatok korai kimutatásában.  

1. Kutatásunkkal elsőként bizonyítottuk, hogy hasnyálban jelen vannak az 

extracellularis vezikulák, melyek izolálása a jövő ígéretes biomarkerét 

jelentheti a hasnyálmirigy daganatok diagnosztikájában. 
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Az új megállapítások rövid összefoglalása 

1. Az első hazai hasnyálmirigy regiszter megteremtésével nyert adatok, valamint a 

nemzetközi irodalmi adatok és irányelvek szintetizálásával megalkottuk a 

hasnyálmirigy betegség kivizsgálásának és kezelésének szakmai rányelveit.  

2. A hasnyálmirigy krónikus gyulladásában is gyakorta előforduló, szövettanilag 

jóindulatú epeúti szűkületek különböző kezelési modalitásainak hosszútávú 

eredményeit összehasonlítottuk és az elemzésből kitűnő, nem elfogadható arányú 

betegségmentes túlélésre tekintettel újszerű terápiás megoldást dolgoztunk ki. Az új 

kezelési mód biztonságosan alkalmazható alternatív megoldást jelent az egyéb 

kezelések mellett.  

3. Elsőként izoláltunk extracellularis vezikulákat hasnyálmirigy daganatban szenvedő 

betegek hasnyálából. Az eljárás a jövőben potenciális biomarkerként szolgálhatja a 

betegség korai diagnosztikáját. 
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Rövidítések jegyzéke  

AP  heveny hasnyálmirigy gyulladás (akut pancreatitis) 

CI  konfidencia intervallum 

Ct  computer tomográf 

EBM  bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence-based medicine) 

EV  extracellularis vezikula 

F  french 

G   gauge 

HPSG  Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (Hungarian Pancreatic Study Group) 

KP  krónikus hasnyálmirigy gyulladás (krónikus pancreatitis) 

MRCP  mágneses rezonancia cholangio-pancreatográfia 

MV  mikrovezikula 

PTC  percutan transhepaticus cholangiographia 

PTD  percutan transhepaticus drainage 

TRPS  turnable resistive pulse sensing 

UH  ultrahang 
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