
Válaszaim Prof. Dr. Vásárhelyi Barna opponensi értékelésére 

 

Tisztelt Professzor Úr! Köszönöm az opponensi bírálatában összefoglalt pozitív véleményét, 

mely megerősít abban, hogy érdemes folytatni a klinikai kutatómunkát. Feltett kérdéseire a 

következő válaszokat fogalmaztam meg:  

1. Az 56. oldalon feltüntetett 9. táblázatban a megadott faktoroknál (pl. hemoglobinszint   

<118 g/l, vasszint <6,6 mikromol/l) mi alapján határozta meg a küszöbértéket? Biztos-e 

abban, hogy pl. a vértranszfúziós igény és a hemoglobinszint teljesen független 

egymástól? A transzfúziós igény esetében egységesen határozták-e meg azt, ki mikor kell 

vért kapjon? Ehhez milyen irányelveket vettek alapul? 

Az intravénás szteroid terápia hatástalanságát prediktáló laborparaméterek küszöbértékeit az 

SZTE Laboratóriumi Medicina Intézet referencia tartományainak megfelelően határoztuk 

meg. A normál hemoglobinszint alsó értéke és a transzfúziós igény egymástól független 

változók, melyek a klinikai spektrum különböző súlyossági fokozatait jelzik. Az egyetlen 

centrumban lévő vizsgálat esetén a klinikai kimeneti tényezőket (így a kérdésben feltett 

transzfúziós igényt) az aktuális ellátási protokoll határozza meg, mely Klinikánkon a 80 g/dl 

hemoglobin értéket jelölte meg aktív gyulladásos bélbetegekben transzfúziós küszöbként. 

Természetesen a betegek aktuális klinikai állapotát minden esetben figyelembe vettük a 

döntések meghozatalakor.  

2. A szövegben a CD és az UC esetében ismert prevalenciákat hasonlította össze, az UC-

re vonatkozó adatok a 12. táblázatban nem szerepelnek. Idősebb IBD-s betegek esetében 

úgy tűnik, hogy a teljes populációhoz viszonyítva viszont ritkábban áll a rokkantosítás 

hátterében non-intestinalis ok. Mi erről a véleménye? Lehet, hogy egy IBD-s betegnek 

ritkábban van nem IBD-s betegsége egy nem IBD-s személyhez képest? Arra 

vonatkozóan nem találtam adatot, hogy az egyes betegeknél a rokkantosításra mikor 

került sor. Torzíthatja-e a megfigyelést az, hogy időközben esetleg változtak a 

szabályzók? Jelezte, hogy az immunszuppresszív kezelés / biológiai terápia iránti igény 

nem függ össze a rokkantosítás kockázatával. Ez mit jelent: (1) a terápia annyira 

hatékony, hogy eltűnt az esetleg a súlyosabb betegséggel való kapcsolat, vagy (2) az 

immunszuppresszív kezelés / biológiai terápia nem befolyásolja a rokkantosítást? A 

rokkantosítás rizikófaktoraként az életkort, a betegségfennállást, egyes 

betegségjellemzőket logisztikus regresszióval értékelte. Mennyire függetlenek egymástól 

ezek a rizikófaktorok: lehet-e őket önálló faktorként szerepeltetni ebben az elemzésben? 

Köszönöm az észrevételt és a kérdéseket. A 12. táblázat a rokkantosítás gyakoriságát tekintve 

az összes gyulladásos bélbeteg és a Crohn betegek adatait tartalmazza, a colitis ulcerosás 

betegek esetében ez a negatív kimeneteli végpont nem volt gyakoribb, így bár a szövegben ezt 

megemlítjük, a táblázatban az ő adataik valóban nem szerepelnek már. Adataink alapján 

egyértelmű, hogy a rokkantosítást eredményező súlyos egészségkárosodások 45 éves kor alatt 

az átlagpopulációhoz mérten nagyságrendekkel gyakoribbak, míg ezt követően már nem 

múlják lényegesen felül az egyéb betegségekhez társuló egészségkárosodások gyakoriságát 

sem intesztinális, sem extraintesztinális vonatkozásban. A rokkantosítás vizsgálata 2012-2013 

között történt kérdőíves módszerrel, a referencia háttér adatok 2010-ből származtak. A 

rokkantosítás aránya egy relatíve jól definiált negatív kimeneteli végpont, melyet 



természetesen az adott ország dinamikusan változó szabályzói árnyalhatnak, azonban a 

tanulmányunkban is elvégzett összehasonlításaink alapján adataink semmiképpen sem 

torzultak olyan mértékben, mely a megfelelő következtetések levonását befolyásolta volna. 

Eredményeink sajnos arra utalnak, hogy az immunoszuppresszív és biológiai kezelés ellenére 

is előfordul a súlyos egészségromláshoz vezető betegség lefolyás, főként Crohn betegségben. 

A betegség lefolyásának teljes átformálását a betegség módosító kezelések minél korábbi, 

még a szövődmények megjelenését megelőző bevezetésével lehet várhatóan elérni.  

3. A kombinált anti-TNF és sebészeti terápia hatékonyságát 63 betegnél értékelte. Mi a 

véleménye, a vizsgált paraméterek mennyire voltak egymástól függetlenek (pl. fisztula 

megjelenési ideje vs. sipoly típusa vs. rektum érintettség); nem lett volna-e nagyobb 

értelme ezek együttes hatását értékelni? A 19. táblázat egyváltozós regressziós analízise 

kapcsán ugyanez a kérdés felmerül. Ráadásul ebben az esetben 14 változó hatását 

értékelte ugyanebben a betegcsoportban, ami az első fajú statisztikai hiba esélyét 

markánsan emeli. Ezt a kockázatot milyen megközelítéssel kezelte? 

Köszönöm a kérdést. A vizsgált változók (például a sipoly típusa, a végbél érintettsége és így 

tovább) egymástól függetlenül jellemzik a penetráló Crohn betegséget és együttes 

értékelésüknél több információt szolgáltat, ha mindegyiket külön-külön értékeljük. Egyetértek 

azonban azzal, hogy ez a statisztikai hiba esélyét növeli. A 19. táblázatban feltüntetett 

változók egyike sem lett szignifikáns az egyváltozós analízisben, ezért nem alkalmaztunk itt 

többváltozós modellt. 

4. Mi a véleménye: a biológiai terápia és a gyulladásos bélbetegségek hospitalizációja 

közötti kapcsolat elemzése során mennyire kellett azzal a lehetőséggel számolni, hogy a 

hospitalizáció gyakorlatát és kockázatát torzíthatja a finanszírozás? A hospitalizáció 

mellett a kórházban eltöltött kumulatív napok száma lenne még igazán érdekes 

paraméter. 

A finanszírozás nem minden esetben életszerű és logikus mivolta korábban időnként valóban 

indokolt nem feltétlenül klinikai alapú hospitalizációkat, azonban ez a vizsgálat idejében már 

nem volt jellemző, így ezzel nem kellett számolnunk. A kumulatív napok számának vizsgálata 

kimaradt a tanulmányból, pedig egyetértve a tisztelt bírálóval, értékes adat lehetett volna. 

5. Az MMP-9-t ml mintára, a kalprotektint gramm székletre vonatkoztatta. A kétféle 

paraméter esetében miért használt más egységet? A kapott eredményeket a széklet 

állaga (pl. hasmenés) befolyásolhatja; ez mennyire torzíthatja az eredményeket? A 

módszerek 43.oldalán említi, hogy a székletparaméterek esetében a ROC görbe alatti 

terület 0,89-os értéke esetén ad meg vágóértéket. A 18. és a 20. ábrában ezzel szemben az 

AUC értékek jócskán elmaradnak ettől az értéktől. Mi indokolja, hogy mégis megadott 

vágóértéket? A 18. és a 20. ábra esetében a feliratokat (vagy a görbét) javítani kellene 

(vízszintes tengelyen specificitás és nem 1-specificitás szerepel), ill. - ha már jelzi - meg 

kéne adni az AUC 95%-os Cl értékeit is. Mi a véleménye: az MMP-9 és kalprotektin 

teszt kombinálása esetén hogyan változna a vizsgálat szenzitivitása és specificitása az Ön 

által értékelt állapotokban?  

Köszönöm a kérdést. Mind a széklet calprotectin, mind az MMP-9 meghatározása a 

laboratóriumi standard technikák honosításával történt. A calprotectin kit beállítása (a 

mintavevő, az extrakciós puffer mennyisége stb.), úgy történt a Bühlmann utasításai alapján, 



hogy az eredmény mikrogramm/g székletre lett megadva. Az MMP9 esetében valójában 

szintén 1 g székletből indultunk ki (mérlegen lemérve), amit 4 ml pufferban vettünk fel. Ebből 

a 4 ml extraktumból használtuk utána a megfelelő mennyiséget a mérésekhez. Itt a standard 

koncentráció ng/ml-ben volt megadva, így a koncentrációt is ebben az egységben adtuk meg. 

Tény, hogy át lehetett volna számolni az eredményt ng/g székletre,  

ha megszorozzuk a kapott eredményt 4-gyel.  Az eltérő mértékegységeket alapvetően az 

eltérő preparációs technikák eredményezték tehát. Egyetértek és elfogadom a Professzor Úr 

azon észrevételét, hogy az ábrákon 1-specificitást kell megadni. A specificitás nem korrekt, 

csak az 1-specificitás. Pilot (előzetes) tanulmányban kisebb beteganyagon kaptunk korábban 

0,89-es ROC görbe alatti területet, ahol a 305 g/L calprotectin érték lett vágóértékként 

megadva. Nagyobb beteganyagon alacsonyabb AUC értékeket kaptunk, amelyeket azért 

adtunk meg, mert számos nemzetközi közleményben a calprotectin diagnosztika 

érzékenységére, specifikusságára vonatkozó eredményt 0,89-nél alacsonyabb ROC görbe 

alatti terület esetén is közöltek. Professzor Úr észrevétele a táblázatok felirataira vonatkozóan 

helyénvaló, az előadásban javítva kerülnek bemutatásra. A két székletmarker kombinációját 

gyulladásos bélbetegségben nem vizsgáltuk, azonban a fenti ötlethez hasonlóan különböző 

székletmarkerek együttes vizsgálatát vastagbél adenomák és rákok esetén tanulmányoztuk, 

mivel úgy éreztük, ebben a betegcsoportban komolyabb klinikai jelentőségű lehet a 

kombinálás, mint gyulladásos bélbetegségben. (Referencia: Rutka M, Bor R, Bálint A, Fábián 

A, Milassin Á, Nagy F, Szepes Z, Szűcs M, Tiszlavicz L, Farkas K, Molnár T. Diagnostic 

Accuracy of Five Different Fecal Markers for the Detection of Precancerous and Cancerous 

Lesions of the Colorectum. Mediators Inflamm. 2016; 2016: 2492081). Az elméleti kérdésre 

visszatérve a szenzitivitás értéke mindenképpen növekedne az álnegatív esetek számának 

csökkenésével a specificitás értékének várható romlásával az álpozitivitás emelkedésével.  

6. A bemutatott eredmények alapján a biológiai terápia hatékonysága egyértelműnek 

tűnik gyulladásos bélbetegségekben. Az azonban nem klinikus bírálóként riasztónak 

tűnik a számomra, hogy ha egyszer elkezdték, akkor nagy valószínűséggel a kezelés 

újraindítása szükséges lesz (úgy tűnik, gátlószer-dependenssé válik az állapot). 

Klinikusként mi a véleménye: ha valakinek indokolatlanul korán kezdenek el gátlószert 

adni, annál mekkora a gátlószer-dependencia kockázata? 

Az anti-TNF-alfa hatékonysága valóban nem kérdés, és az is tény, hogy az egy éves kezelés 

utáni leállítást követően a betegek körülbelül felében a kezelés újraindítására van szükség. 

Hosszabb időtartamú, teljes hatékonyságú kezelés esetén kisebb ez az arány. Mivel a 

szteroiddal ellentétben a célzott cytokin blokkoló terápiáknak nincs szisztémás hozzászokást 

eredményező hatása, így a dependencia magára a gyulladásra vonatkozik csupán, ezáltal nem 

TNF-alfa mediálta állapotokban hozzászokás kialakulása valószínűtlen. Más kérdés, hogy 

ilyen irányú vizsgálatot nem végeztek. 

7. A citokin szintek biológiai variabilitásuk miatt egy adott betegnél ismételten lemérve 

is igen változóak lehetnek. Milyen módon standardizálta a mintavételt? 

A TNF-alfa szintje talán viszonylagosan kisebb napi, heti, havi variabilitást mutat, mint a 

cytokinek többsége. A mintavétel és a tárolás standardizált módja talán még fontosabb a 

végeredmény szempontjából, mint a mintavétel ideje, mely tanulmányunkban minden 

alkalommal a reggeli órákban, éhgyomorral történt.  



8. Az influenza elleni védőoltás hatékonysága és biztonságossága meggyőzőnek tűnik 

IBD-ben. (megjegyzés: a 100. oldalon a fehérvérsejt szám mértékegysége nem g/l, hanem 

G/l). Hasznos lenne viszont, ha a mellékhatásra és az ellenanyag-titerekre vonatkozó 

adatokat a nem IBD-s átlagpopulációra vonatkozó adatokkal is összehasonlítaná.  

Az influenzás vizsgálatunkban a különböző kezelési csoportokat hasonlítottuk össze, a nem-

immunszupprimált csoport eredményei hasonlíthatnak legjobban az átlagpopulációhoz. 

Amennyiben legközelebb vakcinációs hatékonyság, biztonságosság kérdésében prospektív 

vizsgálatot tervezünk, ígérem, lesz nem IBD-s kontroll csoportunk is. A fehérvérsejtszám 

mértékegységére vonatkozó megjegyzést köszönöm. 

9. A kiújulás gyakoriságára és prediktoraira vonatkozó egyváltozós regressziós elemzés 

során 20 faktor hatását elemezte. Mi a véleménye: ezek valóban függetlenek voltak 

egymástól (pl. CRP-szintek 3 alkalommal), ill. nem túl nagy az első fajú hiba kockázata 

az elemzés során? 

Köszönöm a kérdését. A változók nagy számának bevonását az a tény magyarázza, hogy még 

mindig sok a kérdőjel abban a vonatkozásban, hogy mi segíthet a biológiai terápia 

leállításának időzítésében. A cikkben társszerzőként szereplő statisztikus kolléga egyetértett 

azzal, hogy ezáltal növekedhet a hibalehetőség, de ezt igyekezett munkája során minél jobban 

kizárni 

10. Az 1. sz. célkitűzés során műtéti rizikóként azonosított faktorokat (pl. transzfúziós 

igény, hematokrit stb.) miért nem vizsgálta pl. a 3. vagy a 13. célkitűzés statisztikai 

értékelése során? 

Bár vizsgálataink során sok talán hasonlónak tűnő hatékonysági tényezőt vizsgáltunk, ezek 

többnyire betegség és fenotípus függőek, így pl. a transzfúziós igény colitis ulcerosában a 

krónikus, terápia-refrakter állapot jellemzője, és ezáltal valóban colectomia előrejelző 

tényező, és nem használható 3-12 hónapos terápiás hatékonyság meghatározására.  

11. Az IFX elleni antitestképződés a biológiai terápia hatékonyságát nagymértékben 

befolyásolhatja. Mi a véleménye, egyidejű immunszuppresszáns kezeléssel az anti-IFX 

antitest kialakulása befolyásolható-e? 

Az IFX ellenes antitest képződést kombinált immunoszuppresszív kezeléssel 

megakadályozhatjuk, illetve a már meglévő antitestet is eliminálhatjuk. Emiatt a kombinált 

kezelés hatékonysága meghaladja a monoterápiáét, azonban a szövődmények esélyét pedig 

egyértelműen növeli. Így a személyre szabott mérlegelés dönthet az optimális terápia 

megválasztásában.  

12. Munkássága eredményeként milyen változtatást javasol az IBD-s betegek 

laboratóriumi monitorozása  során? 

Eddigi eredményeink alapján az a véleményem, hogy a vérből meghatározott anti-TNF-alfa 

szint nem segíti kellőképpen a terápiás döntéshozatalt, emiatt újabb kutatási irányunk a 

nyálkahártya gyógyszerszintjének és a széklettel történő eliminációjának a vizsgálata, mely 

segíthet az optimális kezelési stratégia meghatározásában. 

 


