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I. BEVEZETÉS 

 

A felnőttkori gasztroenterológiai megbetegedések okozta kórházi felvételek egyik 

vezető oka az akut pancreatitis (AP). Incidenciája 13-45/100000, mely növekvő tendenciát 

mutat a változó diagnosztikus gyakorlatnak, valamint az elhízás okozta epeúti kövességnek és 

hypertriglyceridémiának (HTG) köszönhetően. Az AP egyaránt jelentős terhet ró a betegek 

életminőségére és az egészségügyi ellátórendszerre. Ez a teher tovább fokozódik, ha a betegség 

súlyos lefolyású, hiszen ez megnyúlt kórházi tartózkodással, a komplikációk magasabb 

rizikójával, megnövekedett intenzív és invazív terápiás ellátási igénnyel, valamint emelkedett 

mortalitással jár. 

A módosított Atlanta klasszifikáció alapján az AP enyhe, középsúlyos vagy súlyos 

kategóriába sorolható. Súlyos AP az esetek 15-20%-ában alakul ki, azonban a betegség mögött 

meghúzódó pathomechanizmus jobb megismerésével lehetőség nyílik a terápia fejlesztésére, 

mely segítségével csökkenthető a súlyos kimenetel rizikója. Habár az AP pathomechanismusa 

még nem teljesen tisztázott, a leggyakoribb etiológiai tényezők, mint az epesavak, zsírsavak és 

non-oxidatív etanol metabolitok kórosan emelkedett intracelluláris Ca2+ szinthez és 

következményes mitokondriális károsodához vezetnek. Ezen folyamatok az exokrin pancreas 

adenozin-trifoszfát (ATP) és energia szintjének deplécióját okozzák, melyet a gyulladás okozta 

hyperkatabolizmus tovább fokoz. Mindez az iontranszport folyamatok és a bikarbonát 

szekréció zavarához, valamint szekréciós blokkhoz vezet, mely korai intrapancreatikus 

tripszinogén aktivációt eredményez. 

Tovább fokozva a toxikus hatást, a szabad zsírsavak hozzájárulnak a hyperviscositás 

okozta hypoxia és acidózis, valamint a szisztémás gyulladás kialakulásához. Az emelkedett 

zsírsavszint mögött álló HTG a harmadik leggyakoribb, AP-t kiváltó etiológiai tényező és az 

AP esetek akár 15%-áért felelős. A triglycerid (TG) szint dózistól függően emeli az AP 

kialakulásának esélyét. 5,6 mmol/l TG érték felett felmerül, míg 11,3 mmol/l TG érték felett 

igazoltnak tekinthető a HTG kórokozó szerepe AP-ben. 11,3 mmol/l-t meghaladó TG szint 

esetén 5%, míg 22,3 mmol/l felett 10-20% az AP kialakulásának esélye. A HTG jelentőségét 

tovább növeli, hogy az alkoholos és biliáris etiológiával összehasonlítva fokozza az AP 

súlyosságát. Mindezek ellenére nem áll rendelkezésre evidencián alapuló terápiás protokoll a 

hypertriglyceridémia-indukálta AP (HTG-AP) kezelésére. 

Ezzel ellentétben, az AP pathomechanizmusa alapján felmerül a korai energiapótlás 

jótékony hatása. Az enterális táplálás súlyosságtól függetlenül, igazoltan javítja az AP 
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kimenetelét nem csak nil per os (NPO), hanem totális parenteralis táplálással (TPN) szemben 

is. Ennek hátterében több tényező is szerepet játszik: (i) a korai enterális táplálás csökkenti a 

pathogén baktériumok arányát a bélben; (ii) a gasztrointesztinális traktus jelentős barrier 

szerepet játszik az immunrendszer működésében és az enterális táplálás csökkenti a bélfal 

permeabilitását; (iii) a nyálkahártya megtartott integritása megakadályozza a patogén 

baktériumok transzlokációját a vérbe, így csökkenti a bakterémia és endotoxinémia 

kialakulását; (iv) a korai enterális táplálás jótékony hatással bír a súlyos AP kiváltotta 

immundiszregulációra. Az enterális táplálás igazoltan csökkenti a fájdalom erősségét, a kórházi 

tartózkodás időtartamát, a lokális pancreas infekció, szisztémás gyulladásos reakció (SIRS), 

többszervi elégtelenség és sebészi intervenció gyakoriságát, az intenzív terápia szükségességét, 

valamint a mortalitást. Továbbá a 48-72 órán belül megkezdett korai enterális táplálás tovább 

javítja az AP kimenetelét. Az enterális táplálás módja függ a várható súlyosságtól. A 3 

legfrissebb nemzetközi irányelv ajánlása alapján várható középsúlyos- és súlyos AP esetén 

nasogastricus- vagy nasojejunális táplálás, míg várható enyhe kimenetel esetén per os táplálás 

megkezdése javasolt. Annak ellenére, hogy az AP klinikai jellemzői az életkorral változnak, a 

gyermekkori AP-re vonatkozó terápiás protokollok hiányosak és a felnőttkori irányelveken 

alapulnak. 

Nem csak a terápiás, de a diagnosztikus gyermekkori AP irányelvek is hiányosak. A 

gyermekkori AP incidenciája elmarad a felnőttkori adatoktól (1/100000 vs 13-45/100000). 

Azonban két jelentős vizsgálat is igazolta, hogy a gyermekkori AP előfordulása jóval 

magasabb, mint azt korábban hittük (3,6–13,2/100000). Ennek oka feltehetőleg 

multifaktoriális, azonban Morinville és mtsai. igazolták, hogy a diagnosztikus gyakorlat 

nagymértékben befolyásolja a betegség incidenciáját. Adataik bizonyították, hogy a 

gyermekkori AP okozta kórházi felvételek számában bekövetkező változás 94%-áért a 

magasabb számban végzett pancreas enzim tesztek tehetők felelőssé. Azonban számos tényező 

nehezíti a gyermekkori AP felismerését és diagnosztikákáját: (i) a hasi fájdalom gyakori panasz 

gyerekkorban és az esetek akár 50%-ban funkcionális hasfájás igazolódik; (ii) a kórházak nagy 

része financiális okok miatt nem tud minden hasi fájdalommal jelentkező gyermek esetében 

szérum amiláz és lipáz tesztet elvégezni; (iii) az AP klinikai jellemzői, a hasnyálmirigy exokrin 

funkciója és a radiológiai sajátosságok korspecifikusak; (iv) mindezek ellenére az AP-re 

vonatkozó klinikai vizsgálatok hiányosak gyermekkorban. A diagnosztikus irányelvek jelentős 

része vezető, a gyermekgyógyászatban és pancreatológiában egyaránt jártas szakemberek 

konszenzusára, de nem gyermekkori vizsgálatok evidencián alapuló eredményeire épülnek. 
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Továbbá a nemrégiben megjelent gyermekkori AP kezelési irányelvek evidencia szintje is a 

legtöbb megfogalmazott pontban alacsony. Joggal merül fel, hogy a gyermekkori AP megfelelő 

irányelvek és odafigyelés hiányában aluldiagnosztizált.  

A jelenlegi diagnosztikus gyakorlattal ellentétben a gyermekkori AP felismerése 

kiemelkedő jelentőségű. Az esetek 10-35%-ában akut rekurráló pancreatitis (ARP) alakul ki az 

első AP epizódot követően. Az idiopáthiás ARP feltehetőleg egy átmeneti állapot az akut és 

krónikus pancreatitis (KP) közt, azonban, egy multicentrikus tanulmány adatai alapján a KP-

szel diagnosztizált gyermekek 16%-ában nem volt dokumentált ARP az anamnézisben. Az 

ARP és KP kiemelkedő jelentőségű, hiszen mind a kettő számottevő terhet jelent a krónikus 

fájdalom, exokrin- és endokrin pancreas elégtelenség, gyakori sürgősségi osztályos vizitek és 

az iskolai hiányzások által. A felnőttkori KP egyik leggyakoribb rizikófaktora az alkoholos 

etiológia, azonban ez nem jellemző gyermekkorban. A gyermekkori ARP és KP az esetek 

~30%-ában pancreatobiliáris obstrukcióhoz és akár 73%-ban genetikai defektushoz kötött. A 

genetikai érintettség vonza maga után a leggyorsabb progressziót AP és KP közt. Ezek az 

adatok igazolják a megfelelő diagnosztikus protokollok jelentőségét gyermekkori AP esetében. 

 

II.  CÉLOK 

 

A PINEAPPLE (Pain IN the Early phase of Pediatric Pancreatitis) nemzetközi, 

multicentrikus obszervációs klinikai vizsgálat keretein belül célul tűztük ki az egyes 

gyermekgyógyászati centrumok AP-re vonatkozó diagnosztikus gyakorlatának áttekintését és 

a gyermekkori AP valós incidenciájának megbecslését; valamint célunk egy evidencián 

alapuló, egyszerű, könnyen elérhető pontrendszer létrehozása a hasnyálmirigy enzimmérés és 

hasi képalkotó vizsgálatok szükségességének megállapítására gyermekkori hasi fájdalom 

esetén.  

Továbbá célunk a korai enterális táplálás hatásának vizsgálata volt gyermekkori AP 

esetén a szakirodalomban elérhető közlemények feldolgozásának segítségével. Ezzel a 

meglévő szakirodalmi adatokat integrálva, a gyermekkori terápiás irányelvek statisztikai 

erejének növelését tűztük ki célul. 

Végül célunk az emelkedett TG szint akut hasnyálmirigy-gyulladásra kifejtett 

mennyiségi és minőségi hatásának vizsgálata volt kritikus mennyiségű klinikai adat 

elemzésének segítségével. A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (Hungarian Pancreatic 

Study Group, HPSG) Akut Pancreatitis Regiszterébe prospektíven gyűjtött betegek adatainak 
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kohorsz elemzése alapján terápiát érintő kérdések megfogalmazását tűztük ki célul, melyek 

további prospektív klinikai vizsgálatok tervezésében és kutatási irányvonalak 

meghatározásában nyújtanak segítséget.  

 

III. A HYPERTRIGLYCERIDÉMIA AKUT PANCREATITISRE KIFEJTETT 

DÓZISFÜGGŐ HATÁSA 

 

III.1. Betegek és módszerek 

A HPSG által létrehozott prospektív, nemzetközi, multicentrikus AP Regiszterbe 1435, 

18. életévet betöltött AP beteg került bevonásra 2012 és 2017 között. Post-hoc kohorsz 

analízisünk bevonási kritériuma volt a felvételt követő 72 órában történt TG szint meghatározás 

(n=716). Az AP diagnózisa az International Association of Pancreatology/American Pancreatic 

Association (IAP/APA) és a HPSG evidencián alapuló irányelvei alapján került 

meghatározásra.  

A TG szint normál értéke 1,7 mmol/l. Hat TG csoport került felállításra az Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline és a korábbi szakirodalmi adatok alapján: Csoport 1: <1,7 

mmol/l; Csoport 2: 1,7–2,19 mmol/l; Csoport 3: 2,2–5,59 mmol/l; Csoport 4: 5,6–11,29 

mmol/l; Csoport 5: 11,3–22,59 mmol/l; és Csoport 6: ≥22,6 mmol/l. Minden változó esetében 

az emelkedett TG csoportok (Csoport 2-6) kerültek összehasonlításra a normál TG csoporttal 

(Csoport 1).  

Esetenként 73 változó került bevonásra. A lokális komplikációk, a szervi elégtelenség 

és a súlyosság a módosított Atlanta klasszifikáció alapján kerültek meghatározásra. A vizsgált 

716 eset epidemiológiai és kimeneteli mutatói reprezentálták a teljes kohort adatait. 

A regiszter 2012 óta rendelkezik az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos 

és Kutatásetikai Bizottság minden szükséges etikai engedélyével (22254-1/2012/EKU), 

továbbá minden beteg beleegyezését adta a regiszterbe történő bevonáshoz a szükséges 

dokumentumok aláírásával. 

Az analízist megelőzően leíró statisztikát alkalmaztunk. A kategorikus változók esetén 

a gyakoriság, míg a folytonos változók esetén az átlag és annak standard hibája kerültek 

megadásra. Az adatok eloszlásától függően, a folytonos változók közti különbségek 

meghatározására a független t-próbát és Mann–Whitney-próbát használtuk, a kategorikus 

változók esetében pedig a khí-négyzet próbát és Fisher-egzakt tesztet alkalmaztuk. A 

középsúlyos AP esetek előfordulásának vizsgálatára a különböző TG csoportok konfidencia 
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intervallumait (CI) hasonlíottuk össze. Statisztikaliag szignifikásnak tekintettük a 0,05 alatti p 

értéket (p≤ 0,05). A statisztikai analízist az IBM-SPSS Version 25 statisztikai szofver 

segítségével végeztük el (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 

 

III.2. Eredmények 

A betegek 30,6%-ában (n=219) fordult elő emelkedett TG szint (≥1,7 mmol/l). A HTG 

szignifikánsan és dózisdependensen növelte a fiatalabb életkor és férfi nem arányát. Az AP 

esetek 7,7%-ában a TG szint meghaladta a 11,3 mmol/l értéket, így ezekben az esetekben a 

HTG, mint kiváltó tényező szerepelt. Azonban ezen esetek 43,6 %-ában egyéb etiológiai faktor 

is hozzájárult az AP kialakulásához (38,2%-ban alkohol és 5,4%-ban biliáris), igazolva azt, 

hogy a HTG-AP egy jelentős részében egyéb etiológiai tényező is társulhat. Az emelkedett TG 

szinttel szignifikánsan és dózistól függően emelkedett az elhízás mértéke és a diabetes mellitus 

(DM) aránya. A felvételkor elvégzett laborvizsgálatok közül kiemelendők a TG szint 

emelkedésével szignifikáns csökkenést mutató pancreas enzim (amiláz és lipáz), valamint a 

szignifikáns növekedést mutató C-reaktív protein (CRP) értékek. A cholestasisra utaló 

laboratóriumi eltérések a TG növekedésével csökkenő tendenciát mutattak, míg a gamma-

glutamyltranszferáz (γGT) egyenesen arányos emelkedése a HTG-hoz társuló 

alkoholfogyasztás növekvő arányára utalt. A lokális komplikációk és szervi elégtelenség 

aránya szintén szignifikáns és dózisfüggő növekedést mutatott a HTG mértékével. A 

középsúlyos AP aránya, valamint kórházi tartózkodás hossza szignifikáns emelkedést mutatott 

11,3 mmol/l TG felett, továbbá a súlyos AP kialakulásának esélye szignifikánsan magasabb 

volt a 22,6 mmol/l-t meghaladó TG szint esetében.  

Plazmaferezis a HTG-AP esetek 36,4%-ában történt. Ezen esetekekben a TG szint átlag 

értéke 70,1 mmol/l volt, és az esetek 85%-ában meghaladta a 22,6 mmol/l-t. 

 

III.3. Diszkusszió 

Az alkoholos és biliáris etiológiát követően a HTG a harmadik leggyakoribb AP-t 

kiváltó etiológiai tényező (7,7%), azonban valószínű, hogy a valós előfordulása gyakoribb. 

Jelen kohorsz elemzésünk igazolta, hogy az AP esetek csupán 50%-ában (716/1435) történt 

TG mérés a felvételt követő 72 órában. Emellett a HTG-AP esetek 43,6%-ában igazolódott 

egyéb társtényező (alkohol és biliáris), valamint a TG szint emelkedése dózistól függő 

összefüggést mutatott az elhízás mértékével és a társuló DM-szal. Adataink alapján a HTG-

AP-nek fel kell merülnie abban az esetben, ha az anamnézisben alkohol fogyasztás, rosszul 
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kontrollált DM vagy elhízás szerepel, továbbá biliáris etiológia esetén társtényezőként. 

Adataink igazolták, hogy AP esetén a TG szint emelkedése fordítottan arányos az életkorral és 

a női nemmel. Ennek okaként a fiatalabb életkorban manifesztálódó, HTG hátterében álló 

genetikai eltérések feltételezhetők, valamint a HTG-val asszociált alkoholfogyasztás 

előfordulása gyakoribb fiatal férfiak esetében. Emellett a biliáris AP idősebb életkorban 

jellemző és előfordulása gyakoribb nők körében.  

 Az AP diagnózisa kihívást jelenthet HTG esetén, hiszen az 5,6 mmol/l-t meghaladó TG 

szint és az amiláz/lipáz mérések közt interferencia jöhet létre. Adataink is alátámasztják, hogy 

a TG szint emelkedésével a pancreas enzim értékek fordítottan arányos csökkenést mutattak.  

 A HTG, mint toxikus ágens dózistól függően, komplex patológiai válaszreakciót indít 

el mind a pancreasban, mind szisztémásan. Ennek megfelelően a TG szint növekedésével 

arányos növekedést mutatott a lokális komplikációk és szervi elégtelenség aránya, valamint a 

HTG dózisdependensen fokozta a középsúlyos és súlyos AP kialakulásának esélyét és növelte 

a kórházi ellátás időtartamát. 

 Sok esetben a klinikai gyakorlatban a plazmaferezis és glükóz-heparin-inzulin terápia, 

mint lipid csökkentő kezelések csak 40 mmol/l felett kerülnek bevezetésre. Ezen terápiás 

irányelvek hiánypótlására a HPSG elindította prospektív, randomizált, klinikai vizsgálatát, 

mely a a lipidcsökkentő terápiák szerepét és hatékonyságát vizsgálja HTG-AP-ben. 

 Adatelemzésünknek számos limitációja van. Habár az adatok gyűjtése prospektíven 

történt, kérdéseink retrospektíven kerültek megfogalmazásra. Adatalemzésünkbe azon eseteket 

vontuk be, ahol 3 napon belül történt TG mérés, azonban még így is csak az esetek fele felelt 

meg a bevonási kritériumoknak. A limitációk csökkentése érdekében összehasonlító elemzést 

végeztünk a regiszter összes adata és az általunk elemzett adatok közt, mely igazolta, hogy az 

elemzésbe bekerült adatok reprezentálják a teljes kohortot.  

 

III.4. Konklúzió 

Adataink alátámasztják, hogy a HTG dózisdependensen növeli a komplikációk arányát 

és a súlyosságot AP-ben, valamint felhívják a figyelmet az AP hátterében álló etiológiai- és 

rizikófaktorok helyes diagnosztikájára. Adataink alapján a lipidcsökkentő terápia már 

alacsonyabb TG szint esetén is indokolt lehet, mint azt korábban hittük, csökkentve ezzel a 

súlyos AP kialakulásának esélyét.  
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IV. A GYEREKEK NEM KIS FELNŐTTEK 

 

A gyermekkorban kezdődő AP incidenciát, etiológiát, klinikai jellemzőket és 

súlyosságot tekintve is eltér a felnőttkori formától. Azonban a gyermekkori vizsgálatok 

limitáltak, alacsony elemszámúak vagy bizonyos területeken teljes egészében hiányoznak, 

ezért a gyermekkori irányelvek a felnőtt protokollokra épülnek. 

 

IV.1. A PINEAPPLE VIZSGÁLAT 

 

IV.1.1. Betegek és módszerek 

A PINEAPPLE vizsgálat egy, a HPSG által indított nemzetközi, multicentrikus 

obszervációs klinikai vizsgálat, mely egy retrospektív és egy prospektív részből áll. A 

PINEAPPLE-R vizsgálat során a sürgősségi osztályokon megjelenő, 18 év alatti gyermekek 

adatai kerülnek kigyűjtésre fókuszálva a hasi fájdalomra, társtünetekre (hányinger, hányás) 

valamint a pancreas enzimmérések és hasi képalkotó vizsgálatok eredményeire. A 

PINEAPPLE-P a vizsgálat prospektív része. A vizsgálatban résztvevő centrumok sürgősségi 

osztályán minden hasi fájdalommal jelentkező, 18 év alatti gyermek bevonásra kerül. Egy 

részletes kérdőív kitöltése mellett minden esetben fizikális vizsgálat, szérum pancreas 

enzimmérés (amiláz és/vagy lipáz) és hasi ultrahang (UH) vizsgálat történik. Az AP diagnózisa 

az alábbiak közül legalább kettő fenállása esetén érvényesül: (i) hasi fájdalom; (ii) a normál 

szint háromszorosát meghaladó szérum amiláz és vagy lipáz szint; (iii) jellemző radiológiai 

eltérések AP-re. 

Célunk az adatok korcsoportok szerinti statisztikai elemzése. Az alábbi statisztikai 

módszerek elvégzése tervezett: logisztikus regresszió, diszkriminancia-analízis, random forest 

vizsgálat, döntési fa, klaszteranalízis. ROC (Receiver Operating Curve) elemzés elvégzése 

tervezett az adott algoritmusok prediktív erejének meghatározására. 

A PINEAPPLE vizsgálat elfogadásra került az IAP nemzetközi bizottsága által, 

továbbá regisztrálva lett az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) 

és International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) által indított klinikai 

vizsgálatok regiszterébe (ISRCTN35618458). A vizsgálat rendelkezik az Egészségügyi 

Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság minden szükséges etikai 

engedélyével (No: ad.52857-2/2014), továbbá a szükséges dokumentumok aláírásával minden 
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beteg beleegyezését adta a vizsgálatba történő bevonáshoz. A vizsgálathoz való csatlakozáshoz 

minden résztvevő centrum számára szükséges egy csatlakozási nyilatkozat kitöltése.  

 

IV.1.2. Várható eredmények 

A PINEAPPLE vizsgálat jelenleg is zajlik és várhatólag 2020 decemberében kerül 

lezárásra. A vizsgálat retrospektív része segítségünkre lesz a különböző országok és centrumok 

gyermekkori AP klinikai gyakorlatának megértésében. A vizsgálat prospektív része segít 

megbecsülni a gyermekkori AP valós incidenciáját és egyúttal segít létrehozni egy evidencián 

alapuló protokollt, mely iránymutatást ad a szérum pancreas enzimmérések és hasi UH 

vizsgálat elvégzésének szükségességére gyermekkori hasi fájdalom esetén. Ezidáig 48170 

gyermek adata került bevonásra a PINEAPPLE-R vizsgálatba, valamint 926, hasi fájdalommal 

jelentkező gyermeket vontunk be a PINEAPPLE-P vizsgálatba. 

 

IV.1.3. Diszkusszió 

Az AP dignózisának felállításához teljesülnie kell a 2/3-as szabálynak (hasi fájdalom, 

a normál értéket legalább háromszorosan meghaladó szérum pancreas enzim szint és hasi 

képalkotó vizsgálattal igazolt, AP-re jellemző elváltozások). Ezek alapján, amennyiben hasi 

fájdalom esetén a diagnosztikus kritériumoknak megfelelő vizsgálatok nem kerülnek 

elvégzésre az AP diagnosztizálatlan maradhat.  

A már megjelent, gyermekkori AP-re vonatkozó vizsgálatok igazolták, hogy hasi 

fájdalom az esetek 66-95%-ában jelentkezik; azonban jelentős ellentmondások és különbségek 

láthatók a különböző vizsgálatok eredményei közt. A legtöbb, hasi fájdalommal foglalkozó 

gyermekkori vizsgálat alacsony elemszámú, vagy hiányos. A Bai és mtsai. által publikált 

összefoglaló közlemény alapján gyermekkori AP esetében a hasi fájdalom leggyakrabban az 

epigastriumra lokalizált (62–89%). Az eddig megjelent publikációk szerint diffúz hasi 

fájdalom 12–20%-ban igazolódott gyermekkori AP esetén, hátba sugárzó fájdalom csupán 1,6–

5,6%-ban jelentkezett. Haspuffadás 21–46%-ban, hányinger vagy hányás az esetek 40–80%-

ában társult, hasi izomvédekezés 29–37%-ban igazolódott. Társtünetként láz, ascites, pleurális 

folyadék és sárgaság jelentkezhet. Csecsemők és kisdedek esetében a tünetek kevésbé 

jellegzetesek: hasi fájdalom az esetek csupán 43%-ában, hasi nyomásérzékenység 57%-ban, 

hányinger 29%-ban került leírásra. Egy Pittsburghben elvégzett vizsgálat szerint az AP-szel 

diagnosztizált csecsemők és kisdedek csupán 16%-ában jelentkezett hasi fájfalom és 40%-ánál 

társult láz.  
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Összefoglalásként elmondható, hogy egy nemzetközi, multicentrikus, prospektív 

klinikai vizsgálat szükséges a gyermekkori AP jellemzőinek jobb megismeréséhez és 

megértéséhez.  

 

IV.2. A KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS HATÁSA GYERMEKKORI AKUT 

PANCREATITISBEN 

 

IV.2.1. Betegek és módszerek 

Adatanalízisünk során a „preferred reporting items for systematic review and meta-

analysis protocol”-t (PRISMA-P) követtük. Szakirodalmi analízisünk során a PICO 

(participants, intervention, comparison and outcomes) formátumot alkalmaztuk [P: 21 év alatti, 

AP-szel diagnosztizált betegek; I: korai enteralis táplálás (per os/nasogastricus- vagy jejunális 

szondatáplálás 24-48 órán belül); C: NPO terápia (per os/nasogastricus- vagy jejunális 

szondatáplálás 24-48 órán túl); O: kórházi tartózkodás hossza, intenzív terápiás ellátási igény, 

komplikációk, antibiotikum szükségessége, sebészi/nem sebészi intervenciók, mortalitás.  

A szakirodalmi keresést 2016 februárjában végeztük a PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) és EMBASE (https://www.embase.com) 

adatbázisokban a “pediatric” OR “paediatric” AND “pancreatitis” kulcsszavakat használva. A 

keresést az alábbiakra szűkítettük: humán vizsgálatok, angol nyelvű, teljes szövegű 

publikációk absztrakttal. Eredményül 632 közleményt találtunk (PubMed: 131; EMBASE: 

501). A meta-analízisek, review-k, esetbemutatások és KP-ről szóló közlemények, valamint 

duplikátumok kizárásra kerültek. Végül potenciálisan öt közlemény került beválogatásra. 

Adatelemzésre azon közlemények voltak alkalmasak, melyekben mind a korai enterális 

táplálásról, mind az NPO terápiáról megfelelő adat állt rendelkezésre. A bevonási 

kritériumoknak két közlemény felelt meg, melyek három külön adatpárt tartalmaztak 

összehasonlítva a két terápiás lehetőséget. Az alábbi paraméterek kerültek beválogatásra: 

kórházi tartózkodás hossza, intenzív terápiás ellátási igény és súlyos AP kialakulása. 

Statisztikai analízisre csupán a kórházi tartózkodás ideje volt alkalmas, mely mind a három 

adatpárban szerepelt vizsgált paraméterként.  

A meta-analitikus számításokat Comprehensive MetaAnalysis (V3) programmal 

végeztük a random effekt modellt használva (DerSimonian-Laird módszer). Az átlag súlyozott 

standard differenciája és a 95% konfidencia intervallum (CI) kerültek kiszámításra. Egy 

adatpár esetén (Abu-El-Haija és mtsai., 2016 ), a medián és tartomány értékeket átlaggá és 
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szórássá konvertáltuk a módosított Hozo formulával. A vizuális ábrázoláshoz forest plotot 

alkalmaztunk.  

 

IV.2.2. Eredmények 

Forest plot analízis csak a kórházi tartózkodás hosszának esetében volt elvégezhető. A 

korai enterális táplálás szignifikánsan csökkentette a kórházi tartózkodás idejét gyermekkori 

AP esetén összehasonlítva a NPO diétával (SD= 0,806; p = 0,034). 

 

IV.2.3. Diszkusszió 

A felnőttkori AP esetében számos táplálási ajánlás elérhető a szakirodalomban. Az 

IAP/APA ptotokoll várható súlyos AP esetén enterális szondatáplálást, míg várható enyhe 

lefolyású AP esetén per os táplálást ajánl első vonalbeli terápiaként. A japán AP protokoll 

alapján a korai enterális táplálás csökkenti a komplikációk előfordulását és javítja a túlélést 

súlyos AP esetén. Számos vizsgálat és meta-analízis támasztotta alá, hogy a korai enterális 

táplálás csökkenti a mortalitást, a beavatkozások arányát és a többszervi elégtelenség 

kialakulásának esélyét felnőttkori súlyos AP esetén, továbbá enyhe AP esetén is előnyös 

hatással bír.  

A gyermekkori AP növekvő incidenciájára tekintettel célunk a jelen szakirodalmi 

ismeretek összegyűjtése és elemzése volt, melynek segítségével felmértük a korai enterális 

táplálás hatását NPO terápiával szemben gyermekkori AP esetén. Azonban adatelemzésünknek 

számos nehézsége volt: (i) a gyermekkori AP még mindig aluldiagnosztizált, így a klinikai 

vizsgálatok létrehozása nehézségekbe ütközik; (ii) a gyermekkori AP terápiájával foglalkozó 

vizsgálatok száma és ezek elemszáma alacsony; (iii) a szakirodalomban jelenleg elérhető, 

gyermekkori AP-szel foglalkozó vizsgálatok elenyésző számban foglalkoznak a korai 

terápiával, így statisztikai elemzésükhöz kevés adat állt rendelkezésre; (iv) a vizsgálatok 

metodikái és az elemezhető adatminőségük korlátoltak. A legtöbb esetben az adatok 

mennyisége és minősége nem volt megfelelő egy széles spektrumú meta-analízis elvégzéséhez. 

Az adatkeresés során öt közlemény került bevonásra, melyek a NPO terápia számos hátrányát 

bizonyították AP-ben, azonban az ötből három vizsgálat kizárásra került az adatok 

reprezentálásának korlátai miatt. Végül két közlemény került bevonásra, mely összesen három, 

a korai enterális táplálás és NPO terápia összehasonlítására alkalmas adatpárt tartalmazott. 

Abu-El-Haija és mtsai. 38, enyhe AP-szel diagnosztizált eset adatát vonták be vizsgálatukba, 

melyben a korai enterális táplálás fájdalomra és kórházi tartozkódás idejére kifejtett hatását 
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vizsgálták. A korai per os táplálást, mint enterális táplálást hasonlították össze a NPO 

terápiával. Eredményeik alapján a korai enterális táplálás nem növelte a fájdalom mértékét 

NPO terápiával összehasonlítva AP-ben, még emelt zsírtartalmú diéta esetén sem. Továbbá a 

korai per os táplálás rövidítette a kórházi tartózkodás idejét a NPO csoporthoz viszonyítva. 

Adataik igazolják, hogy a korai enterális táplálás egy jól tolerálható és előnyös terápiás 

lehetőség enyhe lefolyású gyermekkori AP esetében is. A legrészletesebb vizsgálatot Szabó és 

mtsai. közölték. Kétszázegy, felvételkor enyhe AP-szel diagnosztizált gyermek került 

bevonásra vizsgálatukba retrospoekív módon, majd a korai enterális táplálás és NPO terápia 

került összehasonlításra agresszív folyadékterápiával és anélkül. A folyadékterápia az első 24 

órában, míg a táplálás típusa az első 48 órán belül került meghatározásra. Eredményeik 

igazolták, hogy a kórházi tartózkodás hosszára kifejtett jótékony hatása mellett, a korai 

enterális táplálás az intenzív osztályos felvétel arányára és a súlyosságra is előnyös hatást 

gyakorol gyermekkori AP-ben. 

Célunk az volt, hogy egy részletes meta-analízist készítsünk számos paraméter 

elemzésével, hogy megértsük a korai enterális és NPO táplálás közti különbséget gyermekkori 

AP-ben. Azonban mindössze a kórházi tartózkodás idejét tudtuk statisztikailag megfelelő 

módon vizsgálni. Eredményeink alapján a korai enterális táplálás nem csak biztonságos, de 

előnyös is AP esetén germekkorban. 

 

IV.3. KONKLÚZIÓ 

 

Jelen ismereteink alapján jelentős különbségek vannak a gyermek- és felnőttkori AP 

közt, azonban a legtöbb gyermekkori diagnosztikus és terápiás irányelv felnőttkori adatokon 

alapszik. Az életkorbeli sajátosságok megértéséhez és evidencián alapuló klinikai irányelvek 

létrehozásához prospektív, obszervációs és intervenciós klinikai vizsgálatok létrehozására van 

szükség a gyermekkori AP megfelelő ellátása érdekében. A gyermekkori AP alacsony 

incidenciája következtében a legtöbb gyermekkori vizsgálat kis elemszámú, így limitált, ami 

többek közt az evidencián alapuló diagnosztikus irányelvek hiányának köszönhető. Ennek 

megoldása céljából a HPSG megalapította a PINEAPPLE vizsgálatot a gyermekkori AP valós 

incidenciájának megbecslése, valamint egy evidencián alapuló diagnosztikus protokoll 

létrehozásának céljából. Azonban nem csak a diagnosztikus, de evidencián alapuló terápiás 

irányelvek létrehozása is hiánypótló gyermekkori AP esetében. A jelenleg elérhető 

közlemények összegyűjtésével célul tűztük ki az individuális vizsgálatok eredményeinek 
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összegzését és statisztikai elemzését, így a terápiás protokollok magasabb evidencia szintjének 

elérését gyermekkori AP-ben. Eredményeink alapján a korai enterális táplálás gyermekkori AP 

esetén is kedvező hatású a NPO terápiával szemben, azonban adatelemzésünk további klinikai 

vizsgálatok szükségességét is igazolta. 

 

V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

III. Fejezet: A hypertriglyceridémia akut pancreatitisre kifejtett dózisfüggő hatása 

 

1. A HTG-AP 5,4%-ban biliáris, míg 38,2%-ban alkoholos etiológiához társult. 

2. A HTG emelkedésével szignifikánsan és dózisfüggően nőtt a fiatalabb életkor, a férfi 

nem és a DM aránya, valamint az obesitás mértéke AP-ben. 

3. AP esetén az amiláz és lipáz szintek szignifikáns és dózisfüggő csökkenést mutattak a 

TG szint emelkedésével. 

4. A TG szint növekedésével szignifikánsan és dózisfüggően nőtt a lokális komplikációk 

és szervi elégtelenség rizikója AP-ben. 

5. A 11,3 mmol/l-t meghaladó TG szint szignifikánsan emelte a középsúlyos AP 

kialakulásának esélyét, valamint a kórházi tartózkodás idejét. A 22,6 mmol/l TG szint 

felett szignifikánsan megnőtt a súlyos AP rizikója. 

6. Adataink alapján a jelen klinikai gyakorlattal ellentétben már alacsonyabb TG érték 

esetén is indokolt lehet a lipidcsökkentő terápia bevezetése. 

  

IV. Fejezet: A gyerekek nem kis felnőttek 

 

A PINEAPPLE vizsgálat segítségével meg fogjuk tudni becsülni a gyermekkori AP valós 

incidenciáját és létrehozunk egy evidencián alapuló diagnosztikus irányelvet, mely segít 

megítélni a szérum pancreas enzimmérés és hasi UH szükségességét gyermekkori hasi 

fájdalom esetén.  

Metaanalízisünk igazolta, hogy (i) a korai enterális táplálás nem csak felnőttekben, de 

gyermekekben is megrövidíti a kórházi tartózkodás idejét AP esetén; (ii) a korai enterális 

táplálás biztonságos gyermekkorban és előnyt élvez a NPO terápiával szemben; (iii) további 

intervenciós klinikai vizsgálatok elindítása elengedhetetlen gyermekkori AP esetén. 
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Köszönetemet szeretném kifejezni témavezetőmnek, Prof. Hegyi Péternek, aki lehetővé 

tette, valamint szakmai tapasztalatával és személyes tanácsaival mindvégig támogatta és 

irányította tudományos munkámat. Mindemellett köszönöm Dr. Párniczky Andreának, hogy 

meggyőzött csatlakozzak a HPSG-hez és kezdjem el tudományos munkámat, majd mint társ-

témavezető szakmai és személyes támaszommá vált. Köszönettel tartozom Prof. Sahin-Tóth 

Miklósnak és Prof. Jonas Rosendahlnak akik lehetővé tették, hogy nemzetközi tapasztalatot 

szerezzek a pancreas genetikai vizsgálatok területén. Továbbá köszönettel tartozom a Dr. 

Szentesi Andrea által irányított interdiszciplináris kutatócsoportnak. A PhD munkám nem 

jöhetett volna létre a HPSG és Pécsi Tudományegyetem Transzlációs Medicina Intézet 

adminisztrátorainak, betegkoordinátorainak, helyi klinikai kutatóinak és biobank dolgozóinak 

segítsége nélkül. Külön köszönetet szeretnék mondani Farkas Nellinek és Hanák Lillának, akik 

mindvégig segítséget nyújtottak a statisztikai számítások elvégzésében. A legnagyobb 

köszönet a szüleimet és családomat illeti, akik lehetővé tették és támogatták tanulmányaimat, 

valamint köszönöm közeli barátaimnak, hogy mindvégig biztosítottak arról, hogy kitartással 

képes vagyok elérni a céljaimat. 


