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Implantátumok és szenzibilizáció
Implants and hypersensitivity
TEMESVÁRI ERZSÉBET DR.
Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
ÖSSZEFOGLALÁS

SUMMARY

A szervezetbe terápiás céllal behelyezett és a hiányzó
funkciók pótlását szolgáló implantátumok alkalmazása az
utóbbi években vált rutin beavatkozássá. Az elmúlt évtizedek során komoly szakmai kihívást a folyamatosan változó
metodikák követése mellett a beültetett anyagok (környezeti allergének) kiváltotta allergiás reakciók adták. Az allergiás reakciókat a bőr és a szisztémás reakciók mellett
az implantátum körüli szövetben megjelenő immunreakciók igazolják. A szenzibilizáció legnagyobb veszélye, hogy
ezen reakciók kapcsán az implantátumok elégtelensége is
megjósolható. A klinikai tünetek megjelenéséhez vezető
túlérzékenységi reakciók kialakulása és a már meglevő
szenzibilizációk reexpozíciójának lehetősége prognosztizálható, és in vivo tesztekkel, elsősorban a feltételezett allergén epicutan tesztelésével bizonyítható.
A közlemény az implantátumok (cardialis, fogászatiszájsebészeti és ortopédiai) összetevőinek szenzibilizáló
hatását, a jellemző klinikai tüneteket és következményeket,
valamint a preventív diagnosztika lehetőségeit és érdemeit
részletezi.

Applying inserted implants (serving missing functions)
to the organism for therapeutic reasons, has become a
routine intervention in the last decades. During the past
decades, apart from the continuously changing methods,
the allergic reactions provoked by inserted devices as
enviromental allergens have given rise to serious
professional challenge.
The allergic mechanisms can be verified by cutaneous
and systemic clinical reactions and peri-implant inflammation.
The development of hypersensitive reactions and the
possibility of the preexisting allergic re-exposure leading
to clinical symptoms, can be predicted and proved by in
vivo tests, first of all by the patch test of the supposed
contact allergens.
The article elaborates on the hypersensitivity effect of
the important component the specific clinical symptoms,
and their consequences as well as possibilities and merits
of preventive diagnostics.
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Az implantátumok alkalmazása az utóbbi évtizedekben
vált rutin beavatkozássá. A szervezetbe terápiás céllal elhelyezett, a hiányzó funkciók pótlását szolgáló környezeti
anyagok az egyes szakterületek művelőinek (a különböző
metodikák, technikák követésén túl) igen nagy szakmai
feladatot adott az allergiás reakciók bőr- és szisztémás
reakcióinak teljes tárházát felölelő váratlan mellékhatásaival (6, 10, 24, 109).
A szervezetbe beépített implantátum hatására a biokompatibilitás, ill. felületi biokompatibilitás eredményeként a
környező szövetekben ún. határfelületi kölcsönhatások
várhatók. A határfelületi kölcsönhatások kifejlődhetnek
előzetes szenzibilizáció nélkül, ill. helyileg kialakult immunreakciókkal. A jelenlegi ismeretek szerint a kardioló-

giai, fogászati és ortopédiai beavatkozások implantátumait
I. generációs inert, ún. észrevehetetlen bioanyagként értékelik (52).
A kölcsönhatások eredménye lehet a már meglevő szenzibilizációk reexpozíciója (provokációja) vagy a beültetett
implantátum anyagaival újonnan provokált szenzibilizáció
kialakulása. Az alkalmazott implantátum anyagaira ismerten
szenzibilizált beteg az implantáció során reexpozíciót él
meg, ennek megfelelően tünetei 24 órán belül, de legkésőbb
a 7-10. napig jelentkeznek. Az implantátumbehelyezés után
az allergia kialakulása hosszabb időt vesz igénybe, minimálisan 12-16 nap, de kifejlődéséig évek is eltelhetnek.
A szenzibilizációt elsősorban a fém implantátum korróziós lebomlásából adódó szolubilis és particularis fém,
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fém-haptén komplexuma indíthatja el, mely az estek többségében ún. késői szenzibilizációs választ provokál (105),
de a korai kutatások alapján azonnali válaszreakciókat
(IgA, IgE, IgG) is kiválthat (37, 38, 49, 65, 113, 117, 118,
119). A klinikai tünetek a klasszikus allergiás reakcióktól
eltérőek is lehetnek, megjelenésük az implantátum körül
szervenként változó (pl. az implantátum körüli szövetválasz osteolysisét is lokális szenzibilizációs reakcióként értékelik) (101, 102, 103, 104). A kialakult immunfolyamat
alkalmanként immuntoleranciát is eredményezhet. Az elmúlt 20-30 évben elsősorban az ortopédiai, szájsebészeti
és kardiális implantátumok szenzibilizáló hatását találjuk
meg a szakirodalomban.
Kardiológiában alkalmazott kardiális stent – elsősorban a fém összetevők – kiváltotta szenzibilizációs hatás –
endovascularis, intracardialis és intracoronaris – hízósejt
aktivációval elsőként restenosist provokál (1, 72). A szenzibilizáció klinikai vizsgálatokkal nem minden esetben bizonyítható, de a restenosis, ill. a társult klinikai tünetek
esetén (kardiális és bőrreakciók) elsődleges oki tényezőként felmerül. Az irodalmi összefoglalások nikkel, titán,
kobalt, króm, molibdén és arany túlérzékenység igazolásáról is beszámolnak (6, 22, 92, 93).
Az coronaria stentek rozsdamentes acél ötvözeteinél
(nikkel, króm és molibdén tartalommal) elsősorban a nikkel szenzibilizáció etiológiai szerepét vetették fel a restenosis kialakulásában (46, 55). Szenzibilizáció bizonyítékaként értékelték az aranyra túlérzékeny betegeken tapasztalt adatokat, melyek szerint e betegeken az arany borítású stentek háromszoros restenosis kockázatát figyelték
meg (92).
A klinikai tünetek között a cardiális panaszok azonnal,
ill. 2-3 napos latencia után is felléphetnek, amit a leíróról
ún. Kounis szindrómaként neveztek el (1, 56).
A szenzibilizációt jelző bőrtüneteket elsősorban szisztémás dermatitis, prurigó jellemzi, kiegészülve a késői típusú allergiás bőrreakciókkal (helyi éles határú, majd generalizálódó dermatitis). Viszonylag könnyebb a diagnózis
fém pacemaker feletti kontakt dermatitis esetében, mert típusos éles határú ekzemas tünet látható, melynek szóródása további napokat vesz igénybe (20, 43).
A szakma a fémstentek kiváltotta helyi és szisztémás tüneteket a hiperszenzitív reakciók mellett (1, 6) a gyakorlatban többnyire az irritáció provokálta tünetegyüttesként
értékeli. A feltételezések szerint az irritatív hatás az ér rugalmasságát befolyásolva, a nemkívánt szűkületet néhány
hónap múlva eredményezheti. Allergológiai tesztekkel követett, nagyobb beteganyagon végzett utánkövetések az
említett patológiai változások hátterében a tesztek pozitivitásával bizonyított szenzibilizációt igazoltak (43). Allergiás reakciót a fémstentek gyógyszer összetevőivel is
megfigyeltek (15).
Fogászati pótlások, implantátumok szenzibilizációs
hatása
Fogászati implantátumokat több, mint 2000 éve alkalmaznak, az első archeológiai adatok mandibulában kagylódarab beültetésről számolnak be. A fogászati pótlások-

ban az 1800-as évektől arany, nikkel, majd platina jelent
meg. A XX. sz-ban vezető szerepet kapott a viszonylag
alacsony költségű, jól megmunkálható nikkel, króm, kobalt, a század második felétől a palládium, titán és a platina alkalmazása vált általánossá (120). Fogászati fémek
szenzibilizációs hatásáról saját tapasztalataink alapján hazai vonatkozásban már 1980-as és l990-es években is beszámoltunk (45, 94, 95, 96, 97, 98).
A szájnyálkahártya hasonlóan a bőrfelületekhez, számos irritáló, allergizáló expozíciót kénytelen elviselni. Az
expozíciók során a kontakt szenzibilizáció kialakulására is
lehetőség nyílik. Az allergizáló hatás e régióban elsősorban a mucosat érintő kontakt expozíció eredménye, és ez
a kontakt szenzibilizáció mechanizmusával érvényesül.
Klinikai tünetként elsősorban helyi reakciók (pl. stomatitis, gingivitis, cheilitis, orális lichenoid reakció, ulceráció, hólyagos kórképek) várhatók, de ritkán kontakt urticaria, lingua geographica, esetleg égő nyelv szindróma is
felléphet (51, 53, 60, 82, 89). A szenzibilizáció tünetei kibővülhetnek generalizált urticaria, oedema kialakulásával
és pruritussal is (16).
Az allergén expozíciók sajátossága miatt a szenzibilizáció a beavatkozást végző személyzeten is megjelenhet (pl.
kontakt urticaria, conjunctivitis, asthma, paronychia, pulpitis, kéz kontakt dermatitis, palmoplantaris pustulosis)
(97, 98, 31).
A szájnyálkahártyán észlelt tünetek esetében az irritatív
reakciók lehetősége is felmerülhet. A klinikai megjelenés
az etiológiai háttér differenciálására nem elegendő, a biztos diagnózist a feltételezett allergénekkel végzett epicutan bőrteszt adhatja.
A fogpótlás technikai fejlődése, valamint az alkalmazott
metodikákban allergénként is megjelenő anyagok számának évről évre megfigyelt bővülése miatt a betegek vizsgálatára alkalmazott tesztsorok az elmúlt évtizedek során
folyamatosan változtak. Jelenleg a feltételezett szenzibilizáció vizsgálatában az ismert fém allergének mellett akrilátok (monofunkciós akrilátok, polifunkciós akrilátok,
akrilát és metakrilát pre-polimerek), aktiválók és gátlók,
epoxiakrilátok, epoxigyanták, UV abszorbeálók, lenyomat
anyagok, fertőtlenítők, illatanyagok és gumikemikáliák is
tesztelésre kerülnek (97, 98).
A szövetekbe behelyezett implantátum sajátos belső
elektrolit környezetbe jut, ahol fém összetevői korrodálódnak. A korróziót a hő-, pH változások eredményezik,
melynek következményeként fémionok szabadulnak fel,
és a kialakult fém-protein komplexek válnak allergénné
(26, 28, 70). A fém particulumok részben az intercellularis – makrofágokat tartalmazó – közegben maradnak,
részben bejutnak a keringésbe. A fém partikulumok megjelenése az implantátum körüli szövetekben nem csak az
elektrokémiai korrózió eredményeként értékelhető, megjelenésükhöz a fizikai használódás is hozzájárul. A fizikai
hatás már az implantátum behelyezésekor is érvényesül,
de az eltávolítás során átélt mechanikai hatásnak is következménye lehet. A korróziós termékek jelentősen befolyásolják a biokompatibilitást, így a protézisek/implantátumok hosszú távú stabilitását is (26, 48, 69, 70).
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Első közlés fogászati fém expozíció kiváltotta szisztémás allergiás tünetekről 1966-ban Froussereau J. króm-,
nikkel ötvözet provokálta generalizált dermatitis tünete
volt (29). A fogászati implantátumok összetevőiből szenzibilizációt nikkel, kobalt, réz, palládium, titán, ritkábban
alumínium, arany, platina fémekkel közöltek (6, 24, 41,
74, 75, 76, 92, 110). Fogászati beteganyag követéses vizsgálataiban jelenleg (az általános populációban világszerte
egyébként is vezető) nikkelallergia áll az első helyen. A
szenzibilizációt provokáló nikkel azonosítását nehezíti,
hogy az ötvözetek neve nem minden esetben tükrözi az
összetevőt. A nikkeltartalom pl. vitallium, titanium, nitinol, oxinium, rozsdamentes acél, orvosi fém stb. megjelölés mellett nem egyértelmű (6). A fém szenzibilizáció
szempontjából az implantátum összeteivőt tekintve jelentősége van a palládium, platina és az arany ötvözeteknek
is (2, 16, 28, 66). Nagy beteganyagon végzett felmérések
szerint szájsebészeti implantált beteganyagban a rendkívül
ritkának vélt titán szenzibilizáció is megközelíti a 0,6%-ot
(51, 91).
Ortopédiai implatátumok szenzibilizáló hatása
Ortopédiai implantátumok alkalmazása az asepsis, az
anesztezia és a képalkotó vizsgálatok fejlődését követően
vált lehetővé (5). Rutinszerű beavatkozásként a XX. század második felétől datálódik (18, 63).
Az 1960-as, l970-es években használt teljes csípő fémfémprotézisek kobalt, króm ötvözetekből készültek. A tapasztalt mellékhatások (diszlokáció, infekciók, mechanikai
hibák, pseudotumor, n. ischiadicus sérülés, fémallergia
stb.), úgy a csípő-, mint a térdprotézisek eseteiben viszonylag hamar ismertté váltak és közlésre kerültek (47, 83, 101,
102, 103, 110, 111). A nem kívánt mellékhatások (elsősorban a protézisek lazulása) okaként feltételezett kobalt és
króm kioldódást a vér-, a haj- és vizeletvizsgálatok bizonyították (8, 17). Az 1960-as és '70-es években a fém-fém
teljes csipőprotéziseket fém-polyethilén protézisek váltották. Az elmúlt években a második generációs fém-fém csípőprotézisek váltak népszerűvé, sajnálatos módon ezen új
fémötvözetek kapcsán ismét követhetővé vált az implantátumból eredő fémkibocsátás és a következményes szenzibilizáció lehetősége (36, 37, 38, 39, 106).
Az ok-okozati összefüggésben nehezen dönthető el,
hogy a fém szenzibilizáció okozza-e az implantátumok
elégtelenségét vagy az implantátum elégtelenség vezet a
fém szenzibilizáció kialakulásához. A mellékhatások – elsősorban osteolysis – kapcsán végzett allergológiai vizsgálatok minden megjelenési variációban a fémszenzibilizáció lehetőségét vetették fel, melyet felmérésenként 523%-os gyakorisággal (64, 68) igazoltak. A közlemények
a szenzibilizáló fémek közül elsősorban a nikkel és a kobalt, valamint a titán és a palládium szenzibilizáció lehetőségével számoltak (68).
Fém-fém csípőprotézisek eseteiben az asepticus lazulás,
elégtelenség vagy technikai kudarc miatt reoperációra került betegnél végzett szövettani vizsgálat a periprostheticus
szövetben metallosist, valamint a fémtörmelékek körül extenzív lymphocyta és plazmasejt infiltrációt igazolt (54).

A szenzibilizáció kialakulásának alapja itt is az implantátum fém komponenseinek korróziója, melyet a szignifikánsan megnövekedett szérum fémion szintek is bizonyítanak (62, 101, 102). A fémionok a periprostheticus szövetek mellett megtalálhatók a májban, lépben, nyirokcsomókban és a vizeletben is (12, 13, 21, 48, 112). Megjegyzendő azonban, a fémionok kioldódása, valamint a plazma
és vizelet fémion koncentráció növekedése az implantációt követő hónapokban szenzibilizáció nélkül is megfigyelhető (9, 18, 44, 102).
A szenzibilizációt bizonyító látható allergiás bőrreakciók elsősorban késői, azaz IV típusúak. A periimplantátumban követhető összetettebb reakciókban Hallarb és
Thomas Th1 dominanciát talált (39, 99). Betegeiknél az
IFNγ és az IL6 szint emelkedését, valamint az IL17 csökkenését figyelték meg. A fém implantátum körüli szövetben megemelkedett az immunsejt markerek (CD3Þ T
lymphocyták, CD4Þ sejtek, CD11 cÞ makrofágok/dendritikus sejtek), valamint a humán leukocyta antigén DR
expressziója is (12, 13). Kobalt és nikkel szenzibilizált betegeknél a gyulladásos reakciók kialakulásában felmerült
a Toll-like receptor 4 (TLR4) patológiás szerepe (44).
Az implantátum beültetést hónapokkal vagy évekkel
követő, késői típusú túlérzékenységi reakció mechanizmusa jelenleg még nem teljesen feltérképezett (19). Az
ízületi implantátum kiváltotta szenzibilizáció kialakulása
(csont-fém, fém-fém kapcsolatában) az abrazív terhelés
után megjelenő fém particulumokon alapul, melynek következményeként a fémionok és -szemcsék idegentest
reakciót, majd csont resorpciót provokálnak (104). A
fémkorrózióból származó fémionok környezetében
cseppszerű zárványokkal makrofágok, endothel sejtek,
Th1 lymphocyták megjelenése várható. A makrofágok a
túl nagy particulumok hatására (cseppszerű zárványok
kialakulásával) idegentest óriássejteket képeznek. Az
emelkedett IL1, IL6 és TNF-α osteoclast indukciója osteolysist és angiogenezist eredményez, mely az implantátum lazulásához vezet (19).
A helyi inflammatorikus reakció eredményeként az
osteoclast prekurzorok alumínium és titán fémeken érlelődni és proliferálódni képesek, így a fémionok felszabadulását és ezzel a fém lebontását okozzák. A továbbiakban
a titánon és alumíniumon osteoclastokká differenciálódhatnak. Az érett sejtek közvetlenül korrodálhatják a
fémfelszínt, melyből fémionokat vehetnek fel. A lezajlott
folyamatok eredményezte osteolysis a fémallergia másodlagos megjelenéseként értékelhető (13, 14).
A patológiai történések klinikai tüneteit elsősorban a
helyi fájdalom (50%) és osteolysis (25%) adja.
A specifikus immunválasz Th1 dominált gyulladásos
reakció, mely a késői típusú immunválasz helyi dermatitises reakcióin túl szisztémás bőrtünetekkel is társulhat
(104). Generalizált bőrtüneteket figyeltek meg a minimális nikkel kioldást mutató polyurethan intravénás katéter
után is, bizonyítva, hogy az igen alacsony nikkel koncentráció is alkalmas immunválasz provokációjára (77).
Az irodalmi adatok szerint a műtétek során az expozícióba kerülő szenzibilizáló anyagok között a fémeken túl
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más allergének is szerepelhetnek. A felhasznált csontcement összetevők allergizáló hatását a szakirodalom
kiemelten kezeli. Az allergiás reakciókat feldolgozó szerzők ezzel az etiológiával magyarázzák a túlérzékenységi
reakciók 25%-át (34, 35, 57, 80, 85, 100, 102). Ezen allergén csoportban a konzerváló szerek közül elsősorban a
formaldehyd (84), a cementben megtalálható vagy utólag
hozzátett antibiotikumok (pl. neomycin, gentamycin, tobramycin, clindamycin, erythromycin), valamint a felhasznált ragasztóanyagok (methylmetacrylat, N-N-dimethyl–p-toluidin, benzoylperoxid) allergizáló hatása is figyelemre méltó (57, 84, 98, 103).
A csípő implantátumokkal kapcsolatos komplikációkat
rövid vagy hosszú távú szövődményként értékelik. Rövid
távon diszlokáció, n. ischiadicus sérülés, valamint infekciók, hosszú távon mechanikai „kudarc”, pseudotumor
megjelenés, fémallergia kialakulása várható. Az ízületi
protézis lazaságára a séta közbeni fájdalom, a láb rotáció,
rtg eltérés és a periimplantációs szöveti biopsziával bizonyított fém vagy polyethilén idegen test reakció utal (11,
33).
Az ortopédiai műtétek közül a csípő- és a térdműtét a
leggyakoribb (19, 47, 102, 103, 111). Irodalmi adatok
alapján az Egyesült Államokban (19) 2009-ben több, mint
egymillió beavatkozás történt, melynek költsége elérte a
17,5 milliárd dollárt. Becsléseik szerint 2030-ig 4,5 millió
műtét 50 billió dollár értékben tervezett. Egy ilyen volumenű beavatkozás esetén mindenképpen szükségessé válik az implantátumok idejének maximalizációjára való törekvés, valamint egyidejűleg a műtéti kudarcok lehetőségének minimalizálása. A kudarcok oka Holt G. és munkatársai szerint (42) az asepticus osteolysis (75%), infekció (7%) visszatérő dyslocatio (6%), periprosteticus fractura (5%) és sebészi hiba (3%) lehet. Az asepticus lazulás
hátterében a szenzibilizáció lehetőségét közel 60%-ban
feltételezik (3, 36, 73, 85, 86, 87, 110, 111).
Diagnosztikus lehetőségek a szenzibilizáció
bizonyítására.
Az implantátumok összetevői kiváltotta szenzibilizáció
vizsgálatára alkalmazott in vivo tesztek között a gyakorlatban az első helyen, „arany standardként” az epicutan
próbák szerepelnek (19, 44, 105).
Az intradermalis tesztek rutinszerű alkalmazását a standardizáció hiánya, a halmozottan tapasztalt fals pozitív
reakciók vétózták meg (40, 61, 116).
A rutin diagnosztikában kiegészítő adatokat adó in vitro
metodikák közül a lymphocyta transzformációs teszt
(LTT) eredményei figyelemre méltók. Alkalmazásuk elsősorban ortopédiai közleményekben követhető. A teszt metodikai problémái között a standardizálás hiánya (változó
koncentrációk használata), toxikus reakciók lehetősége
(elsősorban fémek vizsgálatakor), T-sejt inaktivitás kiváltotta fals negatív eredmények és a költségigény említhető.
Optimális eseteiben a teszttől 98%-os specificitás és 68%os szenzitivitás várható, azaz a teszteredmények megfontolt felhasználása és értékelése javasolt (23, 25, 37, 38, 94,
115). A tesztek alkalmazását a szakirodalom elsősorban

asepticus osteolysis esetében tapasztalt magasabb kobalt
és króm LTT pozitivitás alapján ajánlja (37, 73). A toxikus
reakciók gyakorisága más in vitro tesztek értékelésénél is
feltétlenül figyelembe veendő (67).
Az LTT teszt alkalmazását a gyakorlatban az in vivo
epicutan próbák mellett kiegészítő vizsgálatként javasolják (18, 19, 44, 73, 84, 86, 104, 105), kiemelve, hogy a
teszt diagnosztikai felhasználhatóságához a metodika validitási problémáinak megoldása elengedhetetlenül szükséges (44, 86, 87).
Az implantátum kiváltotta allergia vizsgálatában arany
standardként az epicutan próbák a legalkalmasabbak. A
teszt effektivitását a pontosan felvett anamnesztikus adatok, a lezajlott és az aktuálisan látható klinikai tünetek
szakszerű értelmezése, valamint a fenti adatok alapján
felállított megfelelő diagnózis tovább növeli (34, 102,
103).
Az epicutan próbák során a szenzibilizáltnak vélt beteg
reexpozíciója történik. A kialakult szenzibilizáció bizonyításánál elsődleges feladat a provokáló allergén azonosítása. Ez azonban nem mindig könnyű feladat. Fém
összetevők esetében meg kell fejteni az ötvözeti mimikriket, pl. rozsdamentes acél (13% nikkel, 17% króm-molibdén), nikkel-titán (78% nikkel), nitinol (55% nikkel és
45% titán), vitalium (kobalt, króm, molibdén) stb., valamint a cementösszetevőket, továbbá érdemes azonosítani
a ragasztóanyagokat is.
A következő lépés a standard allergénekkel való provokáció. A teszt eredményességét a nemzetközileg elfogadott metodikai előírások pontos kivitelezése szavatolja. A
teszt kivitelezése során az allergén 48 órás okklúziós felvitelét követően a 7. napig követjük a beteg bőrén megjelenő válaszreakciókat (98). A tesztelés során gyárilag
előállított, standardizált allergének kerülnek felhasználásra (pl. fém összetevők: nikkel, kobalt, palládium, titán,
arany, stb.). Epicutan próbák allergénjei között megtalálhatók az implantátum ragasztó anyagai, a beavatkozások
során felhasznált műgyanták és cementösszetevők (pl. formaldehid, antibiotikumok) (35, 50, 57, 80, 98, 100, 102,
103). A teszteléshez alkalmazott allergén sorok az évek
során változtak, a tesztanyagok számának bővülése természetesen csak követni tudja a műtéti technikák fejlődésével kibővülő allergén választékot (4, 6, 7, 11, 19, 27, 30,
32, 79, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 109).
A tesztelendő allergének sorát ajánlatos az egyébként is
leggyakoribb környezeti kontakt allergénekkel elindítani
(nikkel, króm, kobalt) (81, 88, 90, 107, 108) tekintettel
arra, hogy ezzel szembeni kontakt szenzibilizáció a normál populáció közel l6-20%-ában már adott. Schäffer
adatai szerint 2001-ben a normál poluláció 13%-a nikkelre, 2%-a kobaltra és 1%-a krómra szenzibilizált (88).
Az epicutan próbák arany standardként történő megítélését igazolja a világszerte elfogadott metodika, a teszt allergének standardizált volta, a műtéti beavatkozás előtti
kivitelezhetőség, alacsony árköltség, több allergén tesztelési lehetőség, mely messze nincs arányban az ismételendő műtét és rehabilitáció anyagi ráfordításával (18, 19, 34,
101, 102).

106

Temesvári

quark:Temesvári

quark.qxd

2015.06.26.

12:44

Page 5

Az epicutan tesztelés ideje
Az epicutan tesztelések kivitelezésében lényeges a tesztelés időpontjának meghatározása.
Nemzetközi konszenzus alapján a műtét előtti tesztelés
a beteg fém szenzibilizációra utaló pozitív anamnézise
alapján javasolt (86, 87). A tesztelés értékelése és véleményezése során a beteg felé hangsúlyozni kell azt a
tényt, hogy az epicutan teszt vizsgálati eredménye csak
jelenleg meglevő allergiát bizonyít, a jövőre nézve –
azaz az esetleges később kialakuló szenzibilizációra –
adatot nem ad (3).
Műtét utáni tesztelés elsősorban a statikus implantátum
feletti (majd generalizálódó) dermatitis eseteiben indokolt, megfontolandó az implantátum lazulása, fájdalom,
illetve e tünetekhez társult dermatitis eseteiben.
A műtétet követő ízületi panaszok infektív és kapcsolódó allergiás reakciói során az ok és az okozat sorrendje
nehezen felállítható és valószínűleg számos variációt
mutat.
A feltételezhető szenzibilizáció diagnózisához konszenzus szerint (11, 18, 86, 87, 102, 103, 109) major és minor
kritériumok szükségesek (1. táblázat). A major és minor
kritériumok mellett a szenzibilizációra utaló ún. egyéb tünetek is megfogalmazásra, kerültek, mint
– egyéb ekzemák, pl. mikrobás ekzémának nem minősíthető dermatitis,
– implantátumtól független provokáló faktor hiánya,
– asepticus reakciók és bőrtünetek társulása (pl. urticaria),
– az implantáció sikertelensége (implantátum elégtelenség, lazulás, fájdalom),
– fémnyomok a protézis környezetében,
– steril pus, abcessus az implantátum körül,
pseudocysták rtg tünete.

A bőrtünetek az implantátum felett indulva elsősorban
dermatitis jellegűek, de leírtak urticariát, sőt vasculitist is.
Az oki kapcsolatot az implantátum eltávolítását követő
teljes regresszió igazolja (10, 30, 32, 33, 114).
A „tesztelni, nem tesztelni” kérdés során felmerül a felesleges vizsgálatok lehetősége is, melyek kiküszöbölésére Schalock és Thyssen (85, 86) a vizsgálatot kérő részére
is megfogalmazott egy ún. tesztelést kérő, tesztelésre
beutaló adatlapot, melyet „relevans kérdések a sebésztől”
címmel látott el (2. táblázat). A kért adatok kitöltése az
epicutan próbát végző és a tesztadatokat relevancia szerint
értékelő orvosnak is nagy segítséget ad.
Mi alapján feltételezi, hogy betege túlérzékeny
a beültetendő implantátum anyagára:
– krónikus dermatitis, mely hetekkel, hónapokkal
az implantátum beültetése után jelentkezett,
– bőrelváltozás az implantátum felett,
– bőrelváltozás dermatitisre utal (erythema,
induráció, papulák-vesiculák),
– szisztémás allergiás reakció,
– szövettannal alátámasztott allergiás kontakt
dermatitis,
– pozitív epicutan teszt az implantátumban található
fémre,
– pozitív in vitro teszt fémekre LTT vizsgálattal,
– terápia rezisztens dermatitis,
– tünetmentessé válás az implantátum eltávolítás
után,
– egyéb:
Meg van győződve arról, hogy az epicutan teszt
eredményezte pozitív reakció (nikkelszulfát)
beazonosított allergénje, az implantáció kiváltotta
tünetet (pl. fájdalom) magyarázza és ennek
eltávolítása a beteg tüneteit megszünteti:

Major kritériumok
1. krónikus dermatitis, az implantációt követő
hetekben, hónapokban,
2. dermatitis kiindulási helye az implantátum feletti
bőrfelületen,
3. pozitív epicutan próba az implantátum anyagára
(pl. fém)
4. teljes vagy gyors regresszió az implantátum
eltávolítását követően
5. implantátum elégtelenség
Minor kritériumok
1. terápia rezisztens dermatitis
2. morfológiailag megfelelő bőrtünet
(dermatitis: erythema, infiltráció papulák,
vesiculák)
3. szisztémás dermatitis
4. típusos allergiás dermatitisnek megfelelő
szövettani kép
5. pozitív in vitro teszt az implantátum
fém összetevőre (pl. LTT)
1. táblázat
Szenzibilizáció diagnózisa

IGEN

NEM

Megjegyzés:

2. táblázat
Tesztelés indikációja „releváns kérdések a sebésztől”
A „tesztelés vagy nem tesztelés” kérdésekor át kell gondolni, hogy a teszt elhagyásakor milyen kockázatok jelentkezhetnek.
Az implantátum allergia következményei között a beteg
szempontjából a legfontosabb az implantátum élettartamának rövidülése, a műtét ismétlése és nem mellesleg a
szenzibilizáció cutan szövődménye. A műtét ismétlése a
beteg részéről újabb komplikációk lehetőségét is felveti
(3, 73, 43, 44, 58, 59, 71, 85, 87, 110, 111).
A „teszteljünk, vagy ne teszteljünk” kérdésben a műtét előtti teszt tekintetében a szakirodalomban eltérő véleményekkel is találkozhatunk (3, 79), de a jelenlegi ér107
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vényben levő konszenzus szerint fém szenzibilizáció
gyanújakor a műtét előtti tesztelés elsősorban a kiválasztott protézis fém összetevőivel javasolt. Egyes sebészi megfontolásokkal ellentétben (78) a fém szenzibilizáció típusos klinikai adataira történő rákérdezés nem
kerülhető el (85, 86, 87, 101, 102, 111). Amennyiben a
túlérzékenység lehetősége az implantáció után merül
fel, az implantátum csere az elvégzett epicutan teszttel
bizonyítottan nem szenzibilizáló fémeket tartalmazó
implantátumok alkalmazásával javasolt (47, 102, 103).

Megbeszélés
Környezeti allergének közül a XX. század második felétől egyre inkább a fémallergének váltak a leggyakoribbá.
Az utóbbi évtized irodalmi adatai szerint a populáció nikkel szenzibilizációja elérte nőknél a 13-17%-ot, férfiaknál
a 3%-ot, a kobalt és króm szenzibilizáció az 1-3%-ot (88,
106). Saját vizsgálati adatainkat tekintve az intézetünk Allergológiai Laboratóriumában tesztelt bőrbetegek között a
nikkel szenzibilizáció 19%, a króm 4,6% és a kobalt
6,9%. Ezen fémek szenzibilizációs összessége 29,5%, ami
egyértelműen minden 3. tesztelésre került bőrbeteg fémérzékenységét bizonyítja. Az elmúlt években bevezetett európai fémkioldást szabályzó direktívák a fiatal korosztály
szenzibilizációs gyakoriságát már tényszerűen csökkentik
(pl. nikkelre) (90, 107, 108), de ezek a direktívák a jelenleg műtétre kerülő idősebb korosztályt már nem érintik.
Nem közömbös adat az sem, hogy e direktívák vonatkozásait az Európán túli – implantátumot előállító – országok
nem követik.
A fém expozíciók, de elsősorban a reexpozíciók lehetőségét az elmúlt évtizedekben bevezetett implantátumok
fém (és egyéb allergének) összetevői is növelték. A
beavatkozások során azonban újabb szenzibilizációk is
keletkezhetnek.
A szenzibilizáció leggyakrabban kontakt dermatitisként jelentkezik, azaz erythema, papula, vesiculák, később a krónikus formában infiltráció, lichenifikáció,
rhagasok lépnek fel, de megjelenhet pruritus és urticaria
is. A típusos bőrtünetek elsősorban az implantátum felett várhatók, de később generalizálódás is megfigyelhető. A helyileg fellépő bőrtünetek a statikus implantátumokra jellemzők, pl. lapok, szegek, csavarok, endovascularis készítmények (pl. stentek, abdominalis aorta
aneurisma endograftok, foramen ovale zárók) pacemakerek, csontprotézisek. A szenzibilizációs háttérre utaló,
típusos allergiás tünetek az implantátum eltávolításával
visszafejlődnek. A nem kívánatos késői túlérzékenységi
reakciók fém implantátum behelyezését követően a korábban negatív anamnézisű egyéneknél is kialakulhatnak.
A fenti mellékhatások súlyosságának értelmezéséhez
az implantációra váró betegek száma nyújt segítséget:
2015. 04. 27-én hazánkban a várólisták szerint a csípőprotézis előjegyzés 7611, térdprotézis 9382, gerincstabilizáló műtét 4542. A cardialis stentek és fogászati implantátumok konkrét számáról adat nem áll rendelkezés-

re. Figyelembe véve a fenti irodalmi adatokat csak a csípőprotézis vonatkozásában, hazánkban a várakozó 7611
betegnél közel 369 esetben merül fel allergia lehetősége
(38, 39, 73).
A demográfiai adatok alapján a várható élettartam növekszik, ennek következményeként a fém implantátumok
felhasználásának növekedése is várható. Jelenleg műtéti
beavatkozásra a magas fém szenzibilizációval bíró korosztály kerül, kiknél „hozott” szenzibilizáció lehetőségével kell számolni. A fémallergia és implantátum elégtelenség közötti összefüggés nem kellő figyelembe vétele a
későbbiekben megnövekedett egészségügyi kiadásokat és
nem utolsó sorban az érintett betegek fokozódó morbiditását eredményezheti (90, 107, 108). Jelenlegi ismeretek
alapján azt, hogy a fémimplantátum behelyezését követően mely betegeknél alalkul ki a túlérzékenységi reakció, megjósolni nem tudjuk. A már meglevő szenzibilizációt a műtét előtt a beteg anamnézise alapján valószínűsíthetjük és a rendelkezésre álló ismert allergének epicutan tesztelésével bizonyítani tudjuk. Az így – már műtét
előtt – nyert adatok segítségével az implantációk komplikációit (szenzibilizáció, elégtelenség stb.) nagymértékben
csökkenteni lehet. A fémkioldódást szabályozó európai
direktívák a már szabályzott környezetben felnövő generációban várhatóan minimalizálják a fém szenzibilizáció
gyakoriságát.
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