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1. fejezet

Előszó

Jelen dolgozat témájául a vesecserék megtervezésének problémáját választottam,
mely egy rendkívül összetett és máig aktuális matematikai és közgazdaságtani kér-
dés. A vesecserék megtervezésére vonatkozó modellek akkor kerültek az érdeklődés
középpontjába, amikor felismerték, hogy az élő donoros veseátültetések számának
növelésével javítható az amerikai vesetranszplantációs rendszer. Innen pedig egyenes
út vezetett a vesecserék tervezésének matematikai modellezéséhez.

1.1. ábra. A vese páros szerv

Dolgozatomban a vesecserére vonatkozó algoritmusok közül a Top Trading Cycles
algoritmus, a YRMH-IGYT algoritmus, valamint a Top Trading Cycles and Chains
algoritmus elemzését végezem el. Először áttekintjük az alapfogalmakat. Aztán a
második fejezetben meghatározom azt az egészségügyi hátteret, amely mellett le-
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hetőség van emelni a veseátültetések számát. A harmadik fejezetben az átültetés
matematikai megközelítésével foglalkozom, amely arra a kérdésre ad választ, hogy
mekkora méretű maximális párosításra számíthatunk. A negyedik fejezetben tár-
gyalom a modellel szemben támasztott követelményeket. Az ötödik fejezetben az
algoritmusokat vizsgálom. A Top Trading Cycles and Chains algoritmus jelentősége
abban áll, hogy leegyszerűsítette a vesecsere problémáját. Az algoritmus az inputok
megadásával képes meghatározni a maximális párosítások számát. Az algoritmust
rendszeresen használják a vesetranszplantációs rendszerben.

A szakdolgozatom elkészítésében Alvin Roth amerikai közgazdász kutatásaira
támaszkodtam. 2012-ben Alvin Roth és Lloyd Shapley megkapta a közgazdasági
Nobel-díjat, amit a piactervezés gyakorlatának elemzéséért és a stabil piaci alloká-
ció területén végzett kutatásukért kaptak. A professzorok az egyik legközpontibb
közgazdasági kérdést kutatták, hogy miként lehet a lehető legjobban párosítani tár-
sadalmi szereplőket, így például tanulókat iskolákkal, vagy szervdonorokat szervát-
ültetésre váró betegekkel.
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2. fejezet

Alapfogalmak

2.1. Gráfokra vonatkozó definíciók, tételek

A gráf definíciója többféleképpen megközelíthető és megfogalmazható attól füg-
gően, hogy az élet mely területén szeretnénk használni.1 A következő definíciók és
tételek szó szerint megjelennek a dolgozat végén feltüntetett szakirodalmakban.

Definíció 2.1 Adott egy A halmaz, és egy rajta értelmezett ρ ⊆ A × A bináris
(kétváltozós) reláció. Ekkor a G = (A; ρ) párt, vagyis az A halmaz feletti egyrelációs
struktúrát az A halmaz feletti gráfnak nevezzük.

Definíció 2.2 Egy gráf két halmazból áll. Az egyik elemeit a gráf csúcsainak vagy
pontjainak nevezzük, amelyek közül némelyeket (nem feltétlenül az összeset) élek köt-
nek össze, ezek az élek alkotják a gráfot megadó másik halmazt. A G gráf pontjainak
halmazát V , éleinek halmazát E jelöli. Tehát G = (V ;E) jelentése: G gráf pontjai
a V , élei pedig az E halmaz elemei.

Definíció 2.3 Legyen V egy véges halmaz, E pedig V -beli rendezetlen elempárok
véges rendszere. Ekkor a G = (V ;E) párt gráfnak nevezzük. V elemei a gráf csúcsai,
E elemei a gráf élei. Ha e = (v1; v2) egy él, akkor azt mondjuk, hogy az e él a v1
és a v2 csúcsokat köti össze. Rendezetlen elempáron azt értjük, hogy nem teszünk
különbséget a (v1; v2) és a (v2; v1) pár között, a rendszer pedig abban különbözik a
halmaztól, hogy egy elem többször is szerepelhet benne.

1Ez a fejezet az [6] forrás alapján készült.

4



Megjegyzés 1 A fenti három definíció ekvivalens. Ebben a dolgozatban a máso-
dik definíció nyelvezete, valamint felépítése lesz használatos. A harmadik definíciót
leginkább a szociológia területén használják így.

Definíció 2.4 A hurokél olyan él, amelynek két végpontja azonos.

Definíció 2.5 Párhuzamos élről beszélhetünk, ha két pont között több él fut.

Definíció 2.6 G egyszerű gráf, ha nincs benne hurokél, vagy párhuzamos él.

Megjegyzés 2 Ha egy gráfban párhuzamos élek is lehetnek, akkor azt gyakran a
multigráf elnevezéssel illetjük.

Definíció 2.7 Egy él két végpontját a gráf szomszédos pontjainak nevezzük.

Definíció 2.8 Egy gráf valamely pontjából kiinduló élek számát az illető pont fok-
számainak nevezzük. Jelölés: v pont fokszáma d(v).

Állítás 2.9
∑

v∈V d(v) = 2|E|.

Tétel 2.10 Ha egy gráf pontjainak száma páratlan, akkor van legalább egy páros
fokszámú pontja.

Tétel 2.11 Ha egy gráf pontjainak száma páros, úgy páros fokszámú pontjainak
száma is az.

Definíció 2.12 Az egymáshoz csatlakozó ismétlés nélküli élek sorozatát útnak ne-
vezzük. Formálisan: Legyen G gráf, melynek pontjait jelöljük vi-vel, élei legyenek
ei-k. Ebben az esetben az út a vi1; ei1; vi2; ei2; ...; vik; eik; vik+1 formulával írható le,
ahol minden pont és él különböző. Ekkor a fenti formula egy k élű, k+ 1 pontú utat
határoz meg.

Definíció 2.13 Az út hossza, az utat alkotó élek száma. Az út nem látogatja meg
kétszer ugyanazt a csúcsot.

Definíció 2.14 Egy G gráf összefüggő, ha bármely két pontjához található a két
pontot összekötő út G-ben.
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Definíció 2.15 A kör élek egymáshoz csatlakozó sorozata, ami záródik, tehát az
utolsó és az első élnek van közös végpontja, és nincs más ismétlődő csúcs.

Definíció 2.16 Az üres gráf olyan gráf, amelyben nincs él (a teljes gráf komple-
mentere).

Definíció 2.17 Az olyan egyszerű gráfot, melyben minden pontpár össze van kötve
éllel, teljes gráfnak nevezzük.

Definíció 2.18 Tetszőleges G gráf egyértelműen meghatároz egy G gráfot, amelyben
két pont pontosan akkor van összekötve, ha G-ben nincs. A G gráfot a G komple-
menterének nevezzük.

Definíció 2.19 Ha tekintjük V (G) egy V (H) részhalmazát, valamint bizonyos, a
V (H)-beli pontokat összekötő élek egy E(H) ⊆ E(G) részhalmazát, akkor a
(V (H);E(H))

pár G egy H részgráfját alkotja. Ha minden olyan E(G)-beli élt beveszünk E(H)-ba,
amelyek végpontjai V (H)-beliek, akkor H-t feszített részgráfnak nevezzük.

2.2. Fákra vonatkozó definíciók, tételek

Definíció 2.20 A G = (V ;E) gráfot fának nevezzük, ha összefüggő, és nincsen
benne kör.

Megjegyzés 3 Az egyetlen pontból álló gráf is fa.

Tétel 2.21 Egy G gráf akkor és csak akkor fa, ha bármely két pontja között pontosan
egy út vezet.

Bizonyítás 2.22 Tegyük fel, hogy G egy fa. Akkor G összefüggő, ezért bármely két
különböző pontja között van út. Több út nem lehet, mert akkor G-ben lenne kör, ami
ellentmondás.
Fordítva, tegyük fel, hogy G-ben bármely két különböző pont között pontosan egy út
vezet. Akkor G összefüggő (mert van út) és körmentes (mert csak egy út van), tehát
G fa.

Tétel 2.23 Legyen G egy egyszerű gráf. Ekkor a következő állítások ekvivalensek:
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1. G fa

2. G összefüggő, de ha bármely élét töröljük, akkor már nem marad az

3. G körmentes, de bármely új élt hozzávéve a keletkező gráf már tartalmaz kört.

Bizonyítás 2.24 1. ⇒ 2. Tegyük fel, hogy G gráf fa. Ekkor definíció szerint össze-
függő. Tegyük fel, hogy a gráfból az ab élt törölve a gráf összefüggő marad. Az így
kapott részgráf összefüggősége miatt van a és b pontok között út. Ha most visszaraj-
zoljuk a gráfba az ab élt, akkor azzal bezárjuk a kört. Így a G gráf biztosan tartalmaz
kört, ami fák esetén nem lehetséges.
2. ⇒ 1. Tegyük fel, hogy G összefüggő, de ha bármely élét töröljük, akkor már
nem marad az. Ekkor G összefüggősége miatt azt kell megmutatni, hogy G körmen-
tes.Indirekt tegyük fel, hogy G-ben van kör (C). Ekkor a kör egy ab élét elhagyva
szintén összefüggő gráfot kapunk. (Hiszen, ha x és y pontok közötti út tartalmazta
az ab élt, akkor az útba az említett él helyett vegyük be a C kör megmaradt éleit). Ez
pedig ellentmond a feltevésünknek.
1. ⇒) 3. Tegyük fel, hogy G gráf fa. Ekkor definíció szerint körmentes. Tegyük fel,
hogy a gráfhoz hozzávéve az ab élt a gráf körmentes marad. Mivel az eredeti gráf
összefüggő volt, ezért volt benne a és b közötti út (ami nem lehetett az ab él, hiszen
akkor nem vehettük volna a gráfhoz), amit az ab él behúzásával körré zártunk volna.
Ellentmondásra jutottunk, aminek csak a hibás indirekt feltevés lehetett az oka.
3. ⇒ 1. Tegyük fel, hogy G körmentes, de bármely új élt hozzávéve a keletkező
gráf tartalmaz kört. Ekkor azt szeretnénk megmutatni, hogy a G gráf összefüggő.
Indirekt tegyük fel, hogy a gráfban a és b pontok között nincs út (azaz a gráf nem
összefüggő). Ekkor az ab élt a gráfhoz hozzávéve szintén körmentes gráfot kapunk,
ami ellentmond a feltételnek.

Megjegyzés 4 A fenti 4 rész-bizonyításból a tétel állításai következnek.

Definíció 2.25 Egy fát gyökeres fának nevezünk, ha címkézése során ki van jelölve
egy pontja, az úgynevezett gyökérpont.

Definíció 2.26 Egy fát abban az esetben nevezünk végesnek, ha nincsen benne vég-
telen út.

Tétel 2.27 Minden legalább kétpontú fában van legalább két 1 fokszámú pont.
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Bizonyítás 2.28 Induljunk ki a gráf egy tetszőleges pontjából és haladjunk az éle-
ken úgy, hogy egy új pontba érkezve mindig még be nem járt élen megyünk tovább.
Nem történhet meg, hogy olyan pontba érjünk, amelyet korábban már érintettünk,
mert akkor bejártunk volna egy kört, ami lehetetlen. Csak akkor akadhatunk el, ha
egy elsőfokú pontba jutunk. Ezzel igazoltuk, hogy létezik legalább egy elsőfokú pont.
Hogyan mutatható meg, hogy biztosan van még egy elsőfokú pont? Ha a tekintett fa
egy út, akkor ennek pontosan két elsőfokú pontja van, a végpontjai. Ha nem, akkor
a másik irányba folytatjuk a fent leírt útkeresést és így kapunk egy másik végpon-
tot, hiszen korábban nem használt éleken haladunk és így az eljárás végén egy újabb
elsőfokú pontot kapunk.

Tétel 2.29 Minden n pontú fának n - 1 éle van.

Bizonyítás 2.30 Az előző tételt használva végezhetünk teljes indukciót.

1. Egy pontú fára igaz az állítás.

2. Tegyük fel hogy n-re teljesül az állítás. Most belátjuk, hogy n + 1-re is igaz.
Vegyünk egy n+ 1 pontú tetszőleges fát, akkor az előző tétel szerint ebben van
elsőfokú pont, hagyjuk el ezt a pontot és a belőle kimenő élt. A maradékul
kapott gráf egy n pontú fa. Tehát erre igaz, hogy n pontja és n − 1 éle van.
Visszavéve az éllel együtt az elhagyott pontot, a kapott fának n+ 1 pontja és n
éle van.

Definíció 2.31 Az olyan speciális n-pontú fát, melyben n− 1 elsőfokú és egy n− 1

-edfokú csúcs van, csillagnak nevezzük.

Definíció 2.32 Egy tetszőleges G gráf minden olyan részgráfját, amely fa, pontjai-
nak halmaza pedig egyenlő G pontjaival, a G gráf feszítőfájának nevezzük.

Definíció 2.33 Egy fát abban az esetben nevezünk címkézettnek, ha a fa-gráf pont-
jainak halmaza rögzítve van, azaz a csúcsai meg vannak számozva.

Definíció 2.34 Nem adunk neveket a pontoknak, és két fát azonosnak tekintünk,
ha az egyik fa pontjainak átrendezésével megkaphatjuk a másik fát. Ebben az esetben
a fa címkézetlen fa.
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Definíció 2.35 Két fa-gráf azonos (izomorf), ha megadható olyan kölcsönösen egy-
értelmű (bijektív) megfeleltetés a két fa-gráf pontjai között, hogy az egyik fa bármelyik
két pontja pontosan akkor van összekötve, ha a másik fában a hozzájuk rendelt pontok
is össze vannak kötve.

Azt, hogy hány különböző n csúcsú címkézett fa létezik a Cayley-formulával hatá-
rozhatjuk meg. Ennek értéke:nn−2.
Az n pontú cimkézetlen (tehát nem izomorf) fák Tn számára nincs hasonló egyszerű
képlet, csak becslések adhatók. Mivel egy n pontú cimkézetlen fa legfeljebb n!-
féleképpen címkézhető meg, azonnal következik, hogy Tn ≥ nn−2

n!
minden n ≥ 1-re.

Az is igazolható, hogy Tn ≤ 4n−1 minden n ≥ 1-re.

Definíció 2.36 Egy irányított gráf két halmazból áll. Az egyik elemeit a gráf csúcsa-
inak vagy pontjainak nevezzük, amelyek közül némelyeket (nem feltétlenül az össze-
set) élek kötnek össze, ezek az élek alkotják a gráfot megadó másik halmazt. Ezeket
az éleket rendezett elempárként tároljuk, az első a kezdőpont, a második a végpont,
nyilazott élekkel ábrázoljuk. Lehet oda-vissza él és hurokél is. Az irányított gráfokban
megkülönböztetjük a csúcsok kifokát és befokát: a kifok azt adja meg, hány él indul
egy csúcsból, a befok pedig azt, hogy hány végződik benne.

Definíció 2.37 A vi és vi+1 csúcsok között írányított élek mennek. A v0e1v1e2v2...vk−1ekvk

vonalat írányított útnak mondjuk, ha a v0v1v2...vk−1vk csúcsok páronként különbö-
zőek.

Definíció 2.38 A vi és vi+1 csúcsok között írányított élek mennek. A v0e1v1e2v2...vk−1ekvk

vonalat írányított körnek (ciklusnak) mondjuk, ha a v1v2...vk−1vk csúcsok páronként
különbözőek, de v0 = vk.
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Most megmutatjuk, hogy a vesetranszplantációra szoruló betegek problémáinak
gyógyítása során hogyan tudunk matematikai modelleket, és algoritmusokat hasz-
nálni.
Tegyük fel, hogy a veséim megbetegszenek és átültetésre szorulok. A testvérem szíve-
sen felajánlaná a veséje egyik felét a számomra, de a vércsoportjaink nem egyeznek.
Ekkor általában hazaküldik a testvért és egy másik rokont vagy barátot kérnek fel
donornak. Most egy új, nagyszerű tervnek köszönhetően, nem küldik haza a testvé-
remet, aki alkalmatlan donor lenne a számomra, hanem vele együtt bekerülünk egy
nagy, nemzetközi adatbázisba, amely hasonló össze nem illő donor-beteg párokat
tartalmaz.
Ezt az adatbázist úgy kell elképzelni, mint egy gráfot. A gráf csúcsai egy-egy donor-
beteg párt jelentenek, él akkor megy közöttük, ha mindkét oldalról lehetséges a
vesecsere. Ha írányított gráfként képzeljük, akkor 2 hosszúságú írányított köröket
keresünk. Mert hiszen egy irányított 2-hosszú kört úgy is tekinthetünk, mint az
irányítatlan gráfban egy élt. Tehát ha csak ilyen cseréket engedünk meg, akkor úgy
is tekinthetjük, hogy egy irányítatlan gráfban a nemkompatibilis donor-beteg páro-
kat tekintjük pontoknak, és két pontot akkor kötünk össze éllel, ha oda-vissza csere
végezhető el. Ebben a gráfban független éleket keresünk. Ezt matchingnek nevezik.
Az adatbázis célja, hogy minél több embert juttason egészséges és kompatibilis vesé-
hez. Ennek érdekében maximális méretű párosítás keresése a célunk. A maximális
párosítás esetünkben azt jelenti, hogy nem tudjuk tovább bővíteni a párosítások
számát.
Maximális párosítást kell keresnünk. A páros gráfokra vonatkozó teljes párosítás-
sal foglalkoztunk a tanulmányaim alatt. Ezért szeretnék bemutatni néhány erre
vonatkozó tételt.

Definíció 2.39 Egy gráf páros, ha pontjai két - mondjuk A-val és B-vel jelölt -
halmazra oszthatók úgy, hogy a gráf minden éle egy A és egy B-beli pontot köt össze.

Definíció 2.40 A gráf éleinek egy E részhalmazát teljes párosításnak nevezzük, ha
a gráf minden pontja pontosan egy E-beli élre illeszkedik.

Tétel 2.41 (Kőnig Dénes) Ha egy páros gráfban a pontok fokszáma egyenlő, akkor
a gráfban létezik teljes párosítás.
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Tétel 2.42 (Házassági tétel) Egy páros gráfban pontosan akkor, és csak akkor létezik
teljes párosítás, ha |A| = |B| és az A halmaz tetszőleges k elemű A′ részhalmazához
megadható a B egy olyan, legalább k elemű részhalmaza, amelynek elemeivel A′

pontjai össze vannak kötve.

Bizonyítás 2.43 A bizonyítás során a tétel feltételének eleget tevő gráfokat röviden
"jó" gráfoknak nevezzük. Egy páros gráf tehát "jó", ha a jobb és a bal oldalon ugyan-
annyi pontja van, és tetszőleges k bal oldali pont legalább k jobb oldali ponttal össze
van kötve.
Nyilvánvaló, hogy minden olyan gráf "jó", amelyben létezik teljes párosítás, bizonyí-
tanunk tehát csak ennek megfordítását kell: minden "jó" gráfban van teljes párosítás.
Ha a gráfnak két pontja van, akkor a "jóság" egyszerűen azt jelenti, hogy a két pont
össze van kötve. Egy gráfban ennélfogva akkor létezik teljes párosítás, ha létezik 2
pontú "jó" gráfokból álló partíciója. (A partíció azt jelenti, hogy a gráf pontjait disz-
junkt halmazokba soroljuk, és a gráfnak csak azokat az éleit tartjuk meg, amelyek
ugyanazon halmazba eső pontokat kötnek össze.)
A stratégiánk a következő lesz: a gráfokat két "jó" részre bontjuk, ez utóbbiakat
szintén két részre...mígnem eljutunk egy olyan "jó" partícióhoz, amelyben minden
részhalmaz kételemű. Ehhez be kell látnunk, hogy bármely 2-nél több pontú "jó" pá-
ros gráfnak van két "jó" páros gráfból álló partíciója.
Próbát tehetünk egy igencsak egyszerű partícióval: válasszunk ki olyan a ∈ A és
b ∈ B pontokat, amelyeket egy él köt össze; legyen a partíció egyik halmaza a, b, a
másik pedig a többi pontból álló halmaz. Az első közülük nyilván "jó". A második
azonban nem feltétlenül: ennek ugyanis lehet olyan, k darab bal oldali pontból álló
S részhalmaza, amelyek k-nál kevesebb jobb oldali ponttal vannak összekötve. Az S
pontjai legalább k jobb oldali ponttal össze vannak kötve, ez pedig csak úgy lehetsé-
ges, ha a k-adik ilyen pont maga a b. Jelölje T az S pontjaival szomszédos pontok
halmazát. Nyilván teljesül, hogy |S| = |T |.
Próbálkozzunk egy másik partícióval: ebben az egyik rész legyen S ∪ T ( a közöttük
haladó élekkel), a többi pont és él pedig a másik. ( Az utóbbi nem üres, az a pont
például biztosan eleme.)
Belátjuk, hogy mindkét gráf "jó". Kezdjük az elsővel. Tekintsük például S (az első
gráf bal oldala) pontjainak egy j elemű részhalmazát. Mivel az eredeti gráf "jó",
ennek a részhalmaznak a pontjai legalább j ponttal össze vannak kötve, amelyek
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mindegyike eleme T -nek (T definíciója szerint).
A második gráf esetében hasonló módon belátható, hogy "jó", amennyiben a "bal" és
"jobb" szavakat felcseréljük. Ezzel a bizonyítás teljessé vált.
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3. fejezet

Egészségügyi háttér

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy a vizeletünk mennyisége napról napra csökken,
észre sem vesszük és a káros anyagok nem tudnak kijutni a szervezetünkből.1 A vé-
rünk az egész testünkbe eljuttatja ezeket a mérgező anyagokat. Minden szervünkre
hatással vannak, működésüket rontják. Ezt megelőzni nem tudjuk, ezért a vesénket
kezelni kell.
Működészavar kialakulása után veseelégtelenségről beszélünk, ami a vesék fokozatos,
folyamatos és visszafordíthatatlan romlását, végül teljes megszűnését jelenti. Keze-
lés nélkül halálhoz vezető állapot. A veseelégtelenségnek két formája van, a heveny
és az idült. Az előbbiből meggyógyulhatunk, az utóbbit kezelgethetjük. Kezelésének
két módja van a dialízis és a transzplantáció. A dialízissel csak időt nyerünk, amíg
megtaláljuk a megfelelő donorunkat a transzplantációhoz.
A transzplantációhoz szükséges donor vese származhat élő vagy halott donorból,

mivel a vese páros szerv az élő donort nem éri nagy hátrány, ha a veséjét felajánlja
a rokonának, vagy a barátjának. Mert például a szemadományozás élő donorból
lehetetlen.
60752 vesebeteget regisztráltak az USA-ban a veseátültetések várólistájára. Az átla-
gos várakozási idő 2-6 év attól függően, hogy mi az ember vércsoportja (1999-2000),
és 2004-ben 3971 beteg halt meg, amíg a várólistán volt, vagy törölték a listáról,
mert időközben túl betegek lettek az átültetéshez. 2004-ben, 8577 halottvesés átül-
tetés volt.
Mivel az egészséges embereknek két veséjük van, a donor és a beteg is egészséges

1Ez a fejezet az [1] forrás alapján készült.
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3.1. ábra. Dialízis

tud maradni egy élődonoros átültetéssel. 6086 élődonoros átültetés volt 2004-ben.
Ugyanakkor az egészséges donor nem mindig képes adományozni a saját betegének,
mert vagy a vércsoportjuk nem egyezik, vagy immunológiailag összeférhetetlenek.
Ebben az esetben a donort hazaküldik, és ismét láthatatlanná válik az egészségügyi
rendszerben.
Néhány esetben a csere megtörténik két összeegyeztethetetlen donor-beteg pár kö-
zött. Egy ilyen cserében, minden párból a donor adja a veséjét a másik pár be-
tegének. 2001 és 2004 között New England 14 transzplantációs központjában 5
ilyen páros csere történt az USA-ban, és volt két olyan csere, ami 3 összeférhetet-
len donor-beteg pár között jött létre. Ezek a cserék nem sértik az 1984-es Nemzeti
Szervátültetés Törvényét (NOTA), amely tiltja az emberi szervek eladását és meg-
vásárlását.
A vesebetegek szövettípusáról készült egy nemzeti adatbázis, amit a halott vesék
szétosztására alkalmaznak, de nem készült olyan adatbázis, amelyben az összeférhe-
tetlen donor-beteg párokat tárolnák. Annak ellenére, hogy korábban már javasolták
egy ilyen adatbázis létrehozását. Még nincs szisztematikus módszer az összeegyez-
tethetetlen párok közötti cserék lebonyolítására. Azonban erőfeszítéseket tesznek,
hogy ez számos egészségügyi központban megváltozzon. 2004 szeptemberében a
New England-i veseátültetések felügyeleti bizottsága jóváhagyta a vesecseréket ko-
ordináló intézmény létrehozását, amit Dr. Francis Delmonico, Susan Saidman, Alvin
E. Roth, Tayfun Sönmez és M. Utku Ünver javasolt.
Roth bemutatta, hogyan lehet a vesecserék hatékonyságát megállapítani olyan mó-
don, hogy az adott betegek és az orvosaik az uralkodó stratégiát megállapítják.
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Segítségével szövet-azonosító statisztikát készítettek egy kaukázusi betegcsoportról.
Roth és kutatócsoportja megmutatta, hogy az ilyen cserék jelentősek lehetnek, mivel
ennek a segítségével az élő szervadományozások száma növekszik.
Az orvosokkal folytatott megbeszélések alapján, világossá vált, hogy az első lépés
a páros cserék megvalósítása, mindössze két donor-beteg pár között, mivel ezt egy-
szerűbb megszervezni, mint azokat a cseréket, ahol több, mint két pár van. Ez
azért van, mert minden átültetést egyszerre kell elvégezni, mivel ellenkező esetben
a donor visszavonhatja a beleegyezését, amikor már az ő betegébe átültették a ve-
sét. Tehát egy páros csere magában foglal 4 egyidejű sebészeti csapatot, műtőt,
stb. Továbbá az amerikai sebészek tapasztalatai alapján, a betegek és az orvosok
az egészséges donorokból többé-kevésbé közömbösen válasszanak, amelyek vércso-
portilag és immunológiailag kompatibilisek a beteggel. Az USA-ban a kompatibilis
élő vesék átültetése körülbelül megegyezik az átültetés túlélésének valószínűségével,
a szövettípus közelségétől függetlenül a beteg és donor között.
A vesebetegségeknek, az átültetés a leghatékonyabb kezelése. Az Egyesült Államok-
ban több, mint 55000 beteg várakozik vesére a várólistán, ebből 15000 ember több,
mint 3 évet fog várni. Az elemzések szerint 2002-ben 8000-nél is több vesét ültettek
be, a várólistáról a páciensekbe az Egyesült Államokban. Ugyanebben az évben kö-
rülbelül 3400 beteg halt meg, amíg az új veséjére várt a listán. Továbbá másik 900
beteg vált túlságosan beteggé ahhoz, hogy alkalmas legyen az átültetésre. A váró-
listás átültetéseken kívül 2002-ben több, mint 6000 élő donoros átültetést végeztek,
és ez a szám évről évre nő.

Azonban összehasonlítva a kereslettel, a vesék számottevő hiányáról számolha-
tunk be. Az orvosi közösség határozottan ellenzi a szervek (halott donorokból szár-
mazó szervek) vételét és eladását, ezt az 1984-es Nemzeti Szervátültetési Törvény,
a NOTA és az 1987-es Uniformizált Anatómiai Ajándék Törvénye támasztja alá.
Roth és kutatócsoportjának a cikke mutatja meg azt az utat, ami csillapíthatja a
hiányt, tökéletesítheti a betegek jólétét, ezen belül pedig tartalmazza az aktuális
társadalmi és környezeti megszorításokat.
Az 1984-es Nemzeti Szervátültetési Törvény megalapította a Szerv Beszerzési és Át-
ültetési Hálózatot (OPTN), ez az Egyesült Hálózati Szerv Részesedés (UNOS) által
működik, itt kifejlesztettek egy központosított elsőbbségi szerkezetet a halott dono-
rokból származó szervek kiosztására.
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Az élő donoros átültetéseknél nagyobb a siker esélye a halott donorosokéval szemben.
A lista, amelyen az átültetésekre várók vannak átrendeződik, hogyha egy beteg talál
magának egy egészséges donort (például házastársát), és ha az átültetés lehetséges,
akkor azt végrehajtják. Ha az átültetés az élő donorból nem lehetséges, akkor a
beteg belép ( vagy marad) a várólistán, amíg a donorja hazamegy, és így kiesik a
nyilvántartásból.
Mostanában az esetek kis részében lehetőség van a további felhasználásra, amikor
az élő donor alkalmatlan a saját beteg párjának adományozni a szervét, viszont
egy másik donor-páciens pár beteg tagjának oda tudja adományozni. Ezt páros
cserének hívják akkor, ha magában foglal két donor-páciens párt, mindegyik egy
donorból és egy betegből áll, akik összeférhetetlenek, de mindkét párban olyan a
beteg, hogy képes befogadni a szervet a másik pár donorjától. Tehát, ha a beteg
donor párja, a másik betegnek admányozza a veséjét, és a másik pár donorja is így
cselekszik, akkor beszélünk páros cseréről. Ez a gráfmodellben az az eset, amikor a
pontok felelnek meg az inkompatibilis pároknak, és akkor kötünk össze két pontot,
ha oda-vissza csere lehetséges, és ekkor párosításokat keresünk. Ez javítja a bete-
gek életkörülményeit összehasonlítva azzal a bizonytalansággal, amit az ismeretlen
időben történő transzplantáció okoz egy halott donorból származó vese megkapása
esetén. Ezenkívül megkönnyebbülést jelent a várólistán maradóknak az, hogy keve-
sebben várakoznak halott donorra, és így javul ezeknek a betegeknek az életminősége
is. Ezeknek a páros cserés operációknak a kicsi száma hamar kimerül. Az átültetők
szövetsége kibocsátott egy állami közmegegyezést, ami etikailag elfogadható.
További lehetőség a közvetett csere ( vagy a lista csere ), ezekkel növelhető a cse-
rék száma az inkompatibilis donor-beteg párok és a várólistás betegek között. Ez a
gráfmodellben az irányított éles probléma, ahol utakat keresünk, szerencsés esetben
köröket találunk. Ebben a cserében a donor-beteg pár beteg tagja elfogadja az el-
sőbbséget a várólistán, viszonzásul pedig a pár donorjának a veséjét adományozzák
valakinek a várólistán. A párokban lévő betegeknek javul az életkörülménye, össze-
hasonlítva azzal a hosszú idővel, amíg egy alkalmas vesére várnának a várólistán,
előnyös az élő donortól származó vese átvevőjének, és előnyös a várólistán mara-
dóknak is, mivel a veseellátás növekedésének köszönhetően további élő donoroktól
kapnak vesét a listán maradók. Azonban Ross és Woodle megjegyezte, hogy ennek
lehet negatív kihatása a várólistán lévő 0-s betegeken. Ezt a kérdést tanulmányozta
Zenios, Woodle és Ross [2001].
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A várólisták szabályaival és a növekvő érdeklődéssel legalább kismértékben emelke-
dett az élő donoros átültetések száma, mivel nincs egy nemzeti rendszer, vagy egy
egységes szervezet, ami minden szinten nyilván tudná tartani az élő donoros vesecse-
réket. Azonban a fejlődő kórházak elkezdtek nagyobb arányú élő donoros vesecse-
rében gondolkodni, így végrehajtották az első három-páros vesecserét az Amerikai
Egyesült Államokban található Baltimoreban lévő Johns Hopkins Comprehensive
Transplant Centerben. A három pár közül kettőnek nem volt lehetséges az átülte-
tés. Megvizsgálták, hogyan lehet megszervezni a cserét, hogy a végrehajtásának a
hatásfoka a lehető legjobb legyen, következetesen szervezni a betegeket, a donorokat
és az orvosokat, és mindazt ami a sikeres átültetéshez elengedhetetlen. Megvizsgál-
ják, hogy a szélesebb körű cserék előnye nemcsak a cserék számának növekedése.
Az élő donorok adományozásában elért eredményes növekedés szintén előny a vá-
rólistán lévő betegeknek, beleértve a 0-s típusú betegeket. A javasolt terv részben
követte a "házkiosztás"-nál használt szerkezetet, és megpróbálta a veseátültetések
megszervezésében létező szabályokat kiegészíteni.

3.1. Élő vagy halott donort válasszunk?

Az élő donor előnye, hogy a műtét tervezhető. Mikor, hol, kik végezzék a beavat-
kozást és kiből kibe ültessék bele a jól működő szervet. Így részletes kivizsgálásra
van lehetőség, hogy a kilökődés minimális kockázatát is el tudják kerülni az orvosok,
és ami a legfontosabb nem károsodik a vese úgy, mint a halottból történő kivétel
után vérellátás nélkül maradt szervek, amelynek egy része életképtelenné és így ta-
lán beültethetetlenné válhat .
A halottból származó donor hátránya, hogy sokat kell rá várni a várólistán. Elő-
fordulhat, hogy évekig várunk a várólistán az új vesénkre, közben persze a listán
folyamatosan, de elég lassan lépegetünk előbbre és mire ránk kerülne a sor felülvizs-
gálatra küldenek, amely alapján kiderül, hogy visszaestek a pontszámaink, amelyek
eddig feljogosítottak arra a helyre, ahol voltunk a listán, de az új vizsgálat alapján
már annyira megromlottak az értékeink, hogy akár a listáról való törlésünkbe kerül-
het.
Nehéz megtalálni az élő donort, főleg Magyarországon. A felvilágosítás hiánya miatt
az emberek félnek a szervátültetéstől. Ez elfogadható, hiszen ki merne belevágni egy
olyan dologba, aminek a kimenetele eléggé megkérdőjelezhető, mert nem ismerjük
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az általános eljárást, vagy félünk a fájdalomtól, a műtéttől vagy a következmények-
től. Ha teljesen egészséges az ember, akkor pedig miért is érné meg neki a műtét
következményei miatt aggódni. Magyarországon azok kapnak felvílágosítást, akik
veseátültetésre szorulnak. Itthon 2%, Norvégiában 40% az élő donorral végzett ve-
seátültetések aránya az összes elvégezett átültetésből.
Ehhez a statisztikához fontos megemlíteni, hogy Magyarországon negatív szervtör-
vény van hatályban, ami azt jelenti, hogy amíg valaki nem rendelkezik hivatalosan
arról, hogy őt nem lehet szervadómányozónak tekinteni, addig mindenki szervado-
mányozónak számít. Tehát, ha valakit most baleset érne, és ebben a balesetben a
szíve leállna, akkor az orvosoknak kötelező életben tartani a szerveket és értesíteni a
szervközpontot, akik a szervadományozóvá előlépet halottnak a felhasználható szer-
veit szétosztják a lista elején szereplő kompatibilis páciensek között.
A betegeknek általában a testvérek, szülők, rokonok és barátok ajánlják fel a szerve-
iket. Nem feltétel a vérrokonság, azonban az érzelmi kötődés mindenképpen fontos.
Nehezen teszik meg, hiszen félnek a műtéttől és a szövődményektől. A donorok
biztonsága fontos, az esetek döntő többségében a munkaképesség és az életminőség
változatlan marad. Azonban minden 2000. műtétre jut egy halálos szövődmény.

3.2. Kinek a veséjét kapjuk?

Fontos a vércsoportnak egyeznie, az Rh összeférhetőséget és az immunrendszer
érzékenységét is vizsgálják, hogy a lehető legtökéletesebb vesét kapja meg mindenki.
Fontos, hogy azt kapja, mert a kilökődéssel, számtalan kellemetlenség és szővődmény
szerezhető és egy másban jól működő vesét tennének használhatatlanná.
Nézzünk erre egy Egyesült Államokbeli sikeresen lezárult példát. 2007-ben Anna,
egy középkorú afro-amerikai háziasszony Marylandből, két év várakozás után új vesét
kapott. Férje szívesen lett volna a donor, de vércsoportjaik nem egyeztek. Mivel
immunrendszere különösen érzékeny, még az egyező vércsoportú emberek 96%-ával
is inkompatibilis volt szervátültetés szempontjából. Ma Anna teljes értékű életet
él, köszönhetően annak, hogy megkapta egy Kaliforniában élő férfi veséjét. Miért
küldte el a kaliforniai férfi a veséjét a kontinens átellenes felébe egy idegennek?
A kaliforniai férfi saját ázsiai származású feleségén segített volna veséjével, de az
ő vércsoportjaik sem egyeztek. Volt egy koreai származású házaspár is, akiknek
ugyanez volt a problémájuk. Végül a következő történt: szimultán csere során a
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kaliforniai férfi odaadta a veséjét Annának, Anna férje a koreai nőnek, a koreai férfi
pedig a kaliforniai feleségének. Így mindhárman megkapták a vesét és senkinek sem
kellett meghalnia. Ezt a (3.2) ábrán szemléltetjük.

3.2. ábra. Anna esete

Roth és csoportja bemutatja, hogyan kell megszervezni az ilyen cseréket. Roth
vizsgálta meg a csereláncok hosszának korlátozása nélkül. Ez a korlátozott csere-
probléma szorosan összefügg a gráfelmélet elegáns eredményeivel, amely bizonyítja a
hasznosságukat. A páros összeillesztések problémáját vizsgálták két oldalas grafiko-
non, amelyekben a cserélő felek voltak ketté osztva, például a vásárlók és az eladók,
amelyek mindegyike csak keresi a másikat. A páros gráfokat nem lehet a vesecsere
modellezésére használni, mivel minden donor-beteg pár egy lehetséges csere másik
párokkal. Ezért általánosítjuk a modellt egy tetszőleges gráf esetén.

Most az irányított gráfos modellt használjuk, egy olyan gráfban tároljuk az ered-
ményeket, amelyben minden pont egy donor-beteg párt jelöl. Irányított gráfban
irányított utakat keresünk, szerencsés, ha irányított kört találunk, mert az írányí-
tott vonalat nehéz elfogadni a vonalat kezdő adományozónak, ugyanis neki ez a
várólistán való előbbrejutást bíztosítja és nem az átültetést. Ahonnan a nyíl indul,
onnan érkezik a donor vese, és minden nyíl egy donorra váró betegre mutat.
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3.3. ábra. 4 csúcsú írányított gráf

A (3.3) ábra egy 4 csúcsú írányított gráfot jelöl, ahol minden csúcs egy donor-
beteg párt tartalmaz. Ahonnan a nyíl indul, onnan érkezik a donor vese, és minden
nyíl egy donorra váró betegre mutat. Az A csúcsban szereplő pár donorja mindhá-
rom másik szereplőnek megfelelő donor lenne. A B csúcsban szereplő pár donorja a
C és a D szereplőnek lenne megfelelő donor. Az ábrán hurokél nem található, mivel
ez azt az esetet jelölné, amikor a donor képes adományozni a saját betegének.
Ezen az írányított gráfon írányított utakat keresünk, szerencsésebb esetben írányí-
tott köröket találunk. Első eset, ha A donorja felajánlja a veséjét B-nek, B donorja
pedig C-nek. Itt az átültetési út keresése elakad. Második eset, ha A donorja fel-
ajánlja a veséjét B-nek, B donorja pedig D-nek. Itt az átültetési út keresése ismét
elakad. Az A csúcs beteg tagja előbbre kerül ugyan a várólistán és azzal a két ember-
rel csökkent a lista hossza is, akiknek elvégezték az átültetést, de ez egyáltalán nem
biztosítja a belátható időn belüli operációt. Ezenkívül, így a donorját is elveszítette.
Ha nagy adatbázisokat sikerül összegyűjteni,akkor lehetővé válik az írányított körök
keresése, és ez reményt adhat az A-hoz hasonlóan a kör elején álloknak, hogy bátran
felajánlják a veséjüket. Persze ezen a kis példán is jól látszik, hogy mennyi etikai
kérdést vet fel a probléma, hiszen kinek van joga dönteni arról, hogy C vagy D

kapja meg B donorját. Ugyanis, aki most nem kap, az lehet, hogy később nem is
kaphat,mert arra túl rosszak lesznek az egészségügyi eredményei, ami miatt kieshet
az adatbázisból, és még a várólistáról is kizárhatják.
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3.4. ábra. Még egy csúcsot és egy oda-vissza élt hozzá véve

A (3.4) ábra egy 5 csúcsú írányított gráfot jelöl, ahol minden csúcs egy donor-
beteg párt tartalmaz. Ahonnan a nyíl indul, onnan érkezik a donor vese, és minden
nyíl egy donorra váró betegre mutat. Az A csúcsban szereplő pár donorja B,C és
D szereplőnek megfelelő donor lenne. A B csúcsban szereplő pár donorja a C és a
D szereplőnek lenne megfelelő donor. Az C csúcsban szereplő pár donorja képes az
E-nek adományozni, és E pedig C-nek. Az ábrán hurokél nem található, mivel az
azt az esetet jelölné, amikor a donor képes adományozni a saját betegének.
Ezen az írányított gráfon írányított utakat keresünk, szerencsésebb esetben írányí-
tott köröket találunk. Első eset, ha A donorja felajánlja a veséjét B-nek, B donorja
C-nek, C donorja E-nek. Itt az átültetési út keresése elakad. D-hez egyáltalán nem
megy él, míg A-ból csak kimenő él indul. Második eset, ha A donorja felajánlja a
veséjét B-nek, B donorja pedig D-nek. Itt az átültetési út keresése ismét elakad.
C és E között párhúzamos él fut, így lehetséges az oda-vissza páros csere. Az A
csúcs beteg tagja előbbre kerül ugyan a várólistán és azzal a négy emberrel csökkent
a lista hossza is, akiknek elvégezték az átültetést, de ez egyáltalán nem biztosítja a
belátható időn belüli operációt. Ezenkívül, így a donorját is elveszítette.
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3.5. ábra. Még egy élt hozzá véve

A (3.5) ábra egy 5 csúcsú írányított gráfot jelöl, ahol minden csúcs egy donor-
beteg párt tartalmaz. Ahonnan a nyíl indul, onnan érkezik a donor vese, és minden
nyíl egy donorra váró betegre mutat. Az A csúcsban szereplő pár donorja B,C és
D szereplőnek megfelelő donor lenne. A B csúcsban szereplő pár donorja a C és a
D szereplőnek lenne megfelelő donor. Az C csúcsban szereplő pár donorja képes az
E-nek adományozni, és E pedig C-nek és A-nak. Az ábrán hurokél nem található,
mivel az azt az esetet jelölné, amikor a donor képes adományozni a saját betegének.
Ezen az írányított gráfon írányított utakat keresünk, szerencsésebb esetben írányí-
tott köröket találunk. Első eset, ha A donorja felajánlja a veséjét B-nek, B donorja
C-nek, C donorja E-nek és végül E A-nak. Itt egy 4 pontú, írányított zárodó utat
(kört) kaptunk. Így D-hez egyáltalán nem megy él. Ebben az esetben van egy teljes
kör, ami rengeteg orvosi és etikai kérdést vet fel.
Ha a kör mentén elvégezzük az átültetéseket, akkor a körben szereplő összes beteget
boldoggá tettük, de így a D-hez egyáltalán nem megy él, emiatt felmerül bennünk
a kérdés, hogy talán az összes lehetősége elveszett ezzel a döntésünkkel. Az orvosok
szava sokat számít, és a döntésüket bármilyen apró részlet befolyásolhatja. Mint
például érintett-e benne családtagja, vannak-e kizáró feltételek, amikről tudomása
van, de felebaráti szeretetből figyelmen kívűl hagyja, mondjuk tudja, hogy az átül-
tetésre váró páciens rendszeresen fogyaszt alkoholt, vagy eddig sem tartotta be az
orvosok utasításait, így feltételezhető, hogy az átültetés után tartandó feltételeket
sem tartaná be, így ezáltal szó szerint elpazarolhat egy olyan vesét, amivel egy meg-
felelő donor boldogan élhetne az élete végéig.
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Második eset, ha C donorja felajánlja a veséjét E-nek, E felajánlja A-nak és A
donorja felajánlja a veséjét B-nek, B donorja pedig D-nek. Így minden csúcsot
felhasználtunk. A C csúcs beteg tagja előbbre kerül ugyan a várólistán és azzal a
négy emberrel csökkent a lista hossza is, akiknek elvégezték az átültetést, de ez egy-
általán nem biztosítja a belátható időn belüli operációt. Ezenkívül, így a donorját
is elveszítette.

Most kis példákat mutattunk be a vesecsere problémára. Egy nagyobb adatbázis-
ban nagyobb kört, nagyobb utat találhatunk, így további operációkat téve lehetővé.
Ezeken a kis példákon is jól látszik, hogy mennyi fontos döntést kell meghozni az
orvoscsapatoknak, hiszen életek függnek a döntéseiktől. Ezek a döntések további
etikai és jogi kérdéseket vetnek fel, de ezekkel a dolgozatomban nem foglalkozunk.
Ha oda-vissza éleken végeznénk csak átültetést, akkor az utolsó, 5 csúcsú példában
csupán egyetlen pár vehetne részt. Egy nagy adatbázisban van értelme az oda-vissza
élek (matchingek) megkeresésének. A nagy adatbázison továbbá 3-4 pontú írányí-
tott köröket kereshetünk. Ennél hosszabbakat nem érdemes, mert a műtétsorozat
lebonyolítása nehezen megoldható lesz. Hiszen, ha páros vesecserét hajtunk végre,
akkor 4 darab egyidejű műtétről beszélünk, ami 4 orvosi csapatot és 4 megfelelően
felszerelt műtőt jelent. A nagy adatbázisokat matchingek esetén úgy is vizsgálhat-
juk, hogy a pontokat csak akkor kötjük össze éllel, ha a páros vesecsere lehetséges.

További kérdések merülnek fel, ha felhasználjuk a várólistára érkező donorokat, és
akkor az így veséhez juttatott beteg donorja bent marad az adatbázisban, és ekkor
a várólistáról indíthatunk el egy írányított utat, amit folyamatosan növelhetünk,
hiszen nem kell senkinek azon aggódni, hogy mikor érkezik vissza az első beteghez
a számára megfelelő donor. Hiszen neki nem kell adni vesét.
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4. fejezet

Matematikai megközelítés

A korábban bemutatott matchingeket vizsgáljuk. Az adatbázis célja, hogy minél
több embert juttason egészséges és kompatibilis veséhez. Ennek érdekében maximá-
lis méretű párosítás keresése a célunk. A maximális párosítás esetünkben azt jelenti,
hogy nem tudjuk tovább bővíteni a párosítások számát.
Jó, ha nagy adatbázisban dolgozunk, mivel minél több szereplő található az adat-
bázisban, annál valószínűbb, hogy több párosítást találunk.
A transzplanmációra várókat egy gráfban tárolják, amelynek csúcsai egy-egy inkom-
patibilis párt tartalmaznak.1 Él akkor megy két pont között, ha mindkét oldalról
lehetséges a vesecsere. Az ő donorja jó nekem, az én donorom meg jó neki. Most
az irányítatlan gráfos modellt használjuk, ahol a pontok az inkompatibilis párok,
az élek pedig az oda-vissza működő cserék. Ebben a gráfban az átültetések számát
szeretnénk maximalizálni, azaz a független élek számát. Tegyük fel, hogy már van
egy M , független élekből álló párosításunk. M -et javító utakat keresünk a gráfban.

Definíció 4.1 (Javító út) 2 Olyan P (P=élek halmaza) utat keresünk G-ben (G=gráf
csúcsai), amelyre teljesül a következő: P végpontjai olyan u és v pontok, amelyeket
az M párosítás nem fed le, de amelyekben minden második él M-beli. Az ilyen utakat
javító útnak nevezzük.

Most a javítóutas algoritmust nempáros gráfokra vázoljuk. A pontlefedések során
a le nem fedett pontok halmaza most nem különül el két pontosztályra. Éppen
ezért a keresést az összes le nem fedett pontból elindítjuk. Az algoritmus a ke-

1Ez a fejezet az [2] forrás alapján készült.
2Az említett definíció a [6] forrásból származik.
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resés során elért pontokat címkézi, valamint a címkéket nem írja át, ezért ebben
az állapotában nem fog javító utakat találni, azonban a keresés után a megtalált
javítóút-kezdeményeket kell összerakni, amelyek az algoritmus futása során javító
utakká válhatnak. Javítóút kezdeményeket kell keresnünk a G gráfban, javító uta-
kat kell keresni a G gráfban, címkézést használunk, összeolvasztó lépést hajtunk
végre, feladó lépést hajtunk végre, zsugorító lépést hajtunk végre. Ha van javító
út, akkor kiterjesztjük M-et a megtalált javító útra. Ha nincs javító út, akkor az
algoritmus megáll, M a maximális elemszámú párosítás G-ben. A donorok és a be-
tegek száma igazából nem lényeges a feladat szempontjából, nem kell az sem hogy
egyenlők legyenek, mert a hétköznapi életben is előfordulhat, hogy több a donor,
vagy a beteg. A két halmaz elemei között akkor megy él, ha minden feltétel egyezik
azaz, a donor adhat vesét. Itt is a vércsoportok, az immunrendszer és a szövetek
összeférhetősége számítanak a feltételek alapjául.
Célunk a veseátültetések számának maximalizálása, hogy jobb és teljesebb életet
élhessenek embertársaink.

A vesecserék számának növeléséhez vezető út:

1. Betegek és hozzátartozóik jobb tájékoztatása

2. Kivizsgálási protokollok felállítása

3. A sikeres műtétet befolyásolja, hogy milyen régóta szükséges a dialízis.

4. Lényegesen jobb eredményeket kapunk, ha a dialízist megkezdése előtt meg-
történik az átültetés.

5. Norvégiában csak akkor végeznek halottból származó vesével átültetést, ha
valamilyen okból az élő donáció ellenjavalt.

6. Média kedvező hozzáállása

7. Donorok élettartama nő, mivel a műtét után a rendszeres kontrolvizsgálatokon
hamarabb észreveszik, ha valamilyen elváltozás történik a szervezetben, így
hamarabb tudják gyógyítani is. Ez nagyon lényeges, mert így az irányított
gráfos modellben indokolható a nemzáródó utak keresése orvosi szempontból
is.
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2007-ben kongresszusi szinten is legalizálták ezt a szervcsereszisztémát, a tervek
szerint 2010-től elindul az amerikai nemzeti adatbázis és mindennapossá válnak az
Annáéhoz hasonló esetek, megmentve legalább 1000 ember életét évente. Jelenleg
évi 15000 vesecserét végeznek az Usában.
Feltehetjük a kérdést, hogy miért jó ez az adófizetőknek? A transzplantáció költsége
a gyógyszeres kezeléssel együtt is csak fele a dialízisnek. Az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár hatékonysága növekedne, több 10 milliós megtakarítása keletkezne
és végre megszűnne a fekete lyuk az egészségbiztosításban. A veseelégtelenségben
szenvedőknek újra aktív és szabad életet biztosítana, emellett visszakerülnének a
munkaerőpiacra és ismét adófizetővé válnának.
Mostanában megjelentek az altruisták, szervadományozók, akik önként emberbaráti
szeretetből felajánlják egy számukra ismeretlen egyénnek a szervüket.

Két inkompatibilis donor-beteg pár között végrehajtott párosított vesecsere volt
Rapaport javaslata, majd Ross-é is. Az UNOS által kezdeményezett párosított ve-
secsere program kísérleti tesztelése 2000-ben kezdődőtt, és ugyanebben az évben
a transzplantációs közösség kiadott egy nyilatkozatot, hogy a párosított vesecsere
program etikailag elfogadhatónak tekinthető.

A transzplantációs közösség jóváhagyja a vesecserék számának növelését az élőve-
sék adományozásával, és útmutatást ad arról,hogy hogyan kell megszervezni az ilyen
cseréket. Roth egy hatékony és taktikázásmentes algoritmust javasolt, amely egy-
aránt használ páros és nagyobb cseréket. Érintőcseréket vizsgáltak két donor-beteg
pár bevonásával, és elfogadták az amerikai transzplantációs sebészek feltételezéseit.
Minden beteg elfogulatlan minden kompatibilis vesével. Ez a feltételezés jelentősen
megváltoztatja a vesecsere probléma matematikai szerkezetét, és egy ismert gráf-
elméleti alkalmazássá válik a hatékony csere, mint maximális méretű párosítások
problémája. Ezért meghatároznak egy irányítatlan gráfot, melynek csúcsai képvi-
selnek egy beteget és az ő donorját, aki nem kompatibilis vele. Élek kapcsolják össze
azokkal a betegpárokkal, akik között a csere lehetséges, azaz a betegpárok mindegyik
betege kompatibilis a másik beteg donorjával. Keressünk egy párosítást, amely az
irányítatlan gráfban csökkenti a párosítások maximális számát.
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Mutassuk meg, hogy hatékony és taktikázásmentes algoritmusok széles osztálya
létezik, amelyekre a prioritások igazodnak. Létezik egy hatékony és taktikázásmen-
tes egyenlőségre törekvő algoritmus, amely a lehető legnagyobb mértékben kielégíti
a transzplantációban részesülő egyéni valószínűségeket. Ha az egyenlőségre törekvő
algoritmusok a transzplantációs közösség által elfogadottak, hogyan kezelhetjük sa-
ját tőke kérdésként, amíg hatékony és taktikázásmentes.
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5. fejezet

A tények

A veseátültetés

A végső stádiumú vesebetegség (ESRD) egy végzetes betegség, kivéve, ha kezelik
dialízissel vagy veseátültetéssel.1 Az átültetés az előnyösebb kezelés. Két genetikai
jellemző játszik nagyon fontos szerepet a sikeres átültetésben. Az első a vér típusa.
Négy vértípus van: A, B, AB és 0. További feltételeket kell figyelembe venni. A
0-s vese átültethető valamennyi betegbe, az A típusú vagy a B típusú vese csak
ugyanolyan vércsoportú embernek ültethető be, vagy AB vércsoportúnak. Az AB
típusú vese csak AB vércsoportúnak ültethető be. (Így a 0-s típusú beteg csak 0-stól
kaphat vesét.) A másik genetikai jellemző a szövet típusa, ami a HLA típus, ez hat
fehérjének a kombinációja. Ha a HLA nem egyezik meg a beteg és a donor között,
akkor az átültetett szerv túlélésének a valószínűsége csökken. A HLA játssza a má-
sik kulcsszerepet az átültetésben, kromoszóma tesztet végeznek az átültetés előtt.
Ez azt jelenti, hogy tesztelik a beteget a donor veséjében lévő ellenanyagok ellen.
Az ellenanyagok jelenlétét hívják pozitív kromoszómaszámnak, ezzel eredményesen
szabályozzák az átültetést.

Amikor egy halott donortól származó vese elérhetővé válik az átültetésre, a vá-
rólistán lévő betegek sorrendje meghatározott, egy pontrendszert használtak kiin-
dulópontul, beleértve a vértípust, a HLA antitest illeszkedést, a várólistán elfoglalt
helyet, hogy hol található a halott donortól származó vese, stb. és ekkor a vesét fel-
ajánlják a listán legelőbbre található betegnek. Ha ez a beteg visszautasítja, akkor

1Ez a fejezet az [1] forrás alapján készült.
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a vesét felajánlják a következő megfelelő betegnek a listán, és így tovább. Az élő do-
noros átültetéseknél nagyobb a túlélés aránya és a hosszú várakozási idő elkerülhető
a várólistán. Továbbá egy élő donorral kiküszöbölhető, a beteg és a donor közötti
összeférhetetlenség.

Az immunológiailag összeférhetetlen, de fizikailag alkalmas vesedonorokat kikü-
szöbölték, Rapaport [1986] megalapította az élődonorok érdekszövetségét a páros
cserékhez. Ross [1997] újragondolta, így növekedett az élődonorok száma. Élő
donorokat használtak, az összeférhetetlen páciens-donor párokból, két pár közötti
cserére. 2000-ben az UNOS elindította az ilyen jellegű kísérleti programjait.
További csereprogramja a közvetett csereprogram, egy donor, aki összeférhetetlen
a betegével, felajánlja a veséjét a várólistán lévőknek, és a hozzá tartozó beteg fog
elsőbbséget kapni a következő kompatibilis halott donor veséjére. Az átültetésre vá-
rók között ez egy elterjedt megállapodás, a közvetett csere rossz a 0-s betegeknek,
akiknek nincs élődonorjuk. Először, mert le fognak csúszni a várólistán a 0-s bete-
gekről, akiknek az összeférhetetlen donorja adományozott szervet a várólistásoknak.
Másodszor, nagyon kevés 0-s élődonor fogja felajánlani a veséjét a várólistásoknak,
mivel a 0-s élődonorok azonnal elajándékozhatják a veséjüket a betegüknek, kivéve,
ha pozitív kromoszóma egyezés van. Ezek ellenére, a közvetett csereprogram sok
átültető központban elterjedt. Tulajdonképpen az élődonoros irányított gráfokat
ki lehetne bővíteni úgy, hogy egy az adatbázisban megjelenő halott donor veséje
egy különleges pont, amelyik nem igényel donort, csak kimenő élek indulnak belőle.
Például, az UNOS első régiója (New England), tizennégy átültető központot és két
szervbeszerző szervezetet tartalmaz, négy páros cserét és tizenhét közvetett cserét
bonyolítottak le 2001 és 2003 között.

Szerkezet tervezés

A páros vesecsere hasonlóan keresi a kereskedelmi hasznát a betegek és az élődono-
rok között, leginkább két pár között végzik. A vesecserében szemléltetjük, ha csak
a betegeket és a donorokat nézzük. Itt feltételezzük, hogy a donorok előnyeit össze-
hangolhatjuk a hozzájuk tartozó betegekkel. Feltételezzük, hogy minden sebészeten
egy adott időszakban, egyidejűleg végrehajthatóak a vesecserék. Ez az általános
gyakorlat, amióta a donorok hajlandóak felajánlani a veséjüket a betegük érdekében
egy ismeretlen betegnek, aki elfogadta az átültetést. Ebben az adatbázisban sokkal
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több él van, ami sokkal több lehetőséget jelent.

Azonban a veseátültető hely nem csak donor-beteg párokat tartalmaz, hanem
betegeket donor nélkül, és a várólistára érkező halott donorok veséi sem elégítik ki
a speciális szükségletű betegeket. Ez indokolta a Top Trading Cycle (TTC) algorit-
mus általánosítását Abdulkadiroglu és Sönmez [1999] által. Minden vesének vannak
előnyei minden beteghez, és a tényezők egy elrendezése véletlenszerűen választott.
Adott valamilyen előnyökkel rendelkező lista és elrendezés.

Az átültetők közössége a lista elején szintén kitalálta a közvetett csere programot.
Amikor egy potenciális donor felajánlja a veséjét a legelőrébb található betegnek a
várólistán, akkor a donor beteg párja lesz az első a frissített várólistán.

Azonnal bevezették az egyszerű vesecsere programot. Eddig az önkéntes vesedo-
norokat elvesztették, ha nem voltak immunológiailag kompatibilisek a betegükkel.
Ezen csereprogramok alatt, azok a potenciális donorok, akik összeférhetetlenek vol-
tak a betegükkel, ösztönzően kezdeményezték a veséjük adományozását, mert ez
lehetővé tette a betegeiknek, hogy kompatibilis vesét kapjanak.
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6. fejezet

Algoritmusok

6.1. Top Trading Cycles algoritmus

Ezt az algoritmust alkalmazzák, ha csak közvetlen csere van a beteg-donor pár
között.1

Az első lépésben modellezni kell a beteg és a donor veséjének alkalmasságát.2 Má-
sodszor a cserékre kapott ciklus hosszát kell figyelembe venni. Az ilyen kooperatív
játék megoldása nem üres, és a TTC algoritmussal tudunk rá megoldást találni.
Ha nincs közömbösség, a TTC algoritmust használják egy permutáció megtalálására
a cserékben.

Bemenet : Egy csere adatai Γ = (V,G, θ)

Kimenet : Egy permutáció π = c1, c2...cr ∈ V

0. lépés : N := V , a kör r := 0

1. lépés : Válasszon ki egy tetszőleges játékost i0 ∈ N

2. lépés : i0 játékos kiválasztja a kedvencét i1 ∈ N . i1 játékos kiválasztja a ked-
vencét i2 ∈ N . Így tovább, amíg ciklus lép fel, vagy bármely k-ra, ik játékos
nem választ.

3. lépés : r := r + 1, ha egy C ciklust kapunk ⇒ Cr:= C, különben Cr = (ik)

N := N − Cr

1Ez a fejezet az [8] forrás alapján készült.
2Ez a rész a [9] forrás alapján készült.
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4. lépés : Ha N 6= Ø⇒ visszatérünk az 1. lépéshez. Ha N = Ø⇒ vége az algorit-
musnak.

A TTC algoritmus által talált permutációt egy adott cserére TTC(i)-vel jelöljük.
Ez a permutáció egyértelmű a cserére. Gale javasolta a TTC algoritmust Shapley
és Scarf lakáskérdésében, ahol a ciklus hosszát nem vették figyelembe. A TTC al-
goritmus kimenete egy permutáció a lakáskérdésben, és a közömbösségben. Roth és
Postlewaite bebizonyította, ha nincs közömbösség, a lakáskérdés nem üres és tartal-
maz egy egyedi permutációt. Továbbá Roth bebizonyította, hogy a TTC algoritmus
taktikázásmentes. Természetesen a lakáscsere problémában nincsen annyi feltétel,
mint a gyógyászati problémákban.

6.1.1. Top Trading Cycles algoritmus általánosan

1. lépés : Minden ügynök rámutat a kedvenc házának tulajdonosára. Legalább
egy ciklus van, mivel az ügynökök száma véges.

Egy ciklusban minden ügynök hozzá van rendelve annak az ügynöknek a há-
zához, amelyre mutatott, és ezzel a házzal együtt kikerülnek a piacról.

Ha legalább egy ügynök megmaradt, akkor a következő lépéssel folytassuk.

t. lépés : Minden megmaradt ügynök mutasson rá a megmaradt házak közüli ked-
venc házának tulajdonosára.

Egy ciklusban minden ügynök hozzá van rendelve annak az ügynöknek a há-
zához, amelyre mutatott, és ezzel a házzal együtt kikerülnek a piacról.

Ha legalább egy ügynök megmaradt, akkor a következő lépéssel folytassuk.

6.1.2. Fontos tulajdonságok

Tétel 6.1 (Roth és Postlewaite, JME 1977) : Minden lakáskérdés köz-
pontjában egy egyedi párosítás van. Ez a párosítás hatékony.
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A közvetlen párosítás algoritmusa egy állandóan ismétlődő eljárás, amely min-
den problémára kiválaszt egy párosítást.

Tétel 6.2 (Roth, Economics Letters 1982) : A közvetlen algoritmus tak-
tikázásmentes.

Tétel 6.3 (Ma, IJGT 1994) : Ez az egyetlen algoritmus, amely Pareto-
hatékony, egyénileg racionális és taktikázásmentes.

6.2. YRMH-IGYT algoritmus

A Top Trading Cycle (TTC) algoritmus általánosítása, amelyet Abdulkadiroglu
és Sönmez [1999] "you request my house - I get your turn"-nek nevezett el, ami
magyarul azt jelenti, hogy "Ha te kéred az én házam - akkor én kapom a te válasz-
tásod".3

6.2.1. YRMH-IGYT algoritmus általánosan

1. Bármely adott f hozzárendelésre, rendeljük hozzá az első ügynök legjobb vá-
lasztását, a második ügynök legjobb választását a megmaradt házak közül, és
így tovább, amíg valaki egy jelenleg bérelt házat nem kér.

2. Ha ezen a ponton, ennek a háznak a jelenlegi bérlője már rámutatott egy
másik házra, akkor nem zavarja az eljárást. A hozzárendelés fennmaradó részét
módosíthatja az első pont behelyettesítésével, és folytatja az eljárást.

3. Behelyettesíthetjük bármely jelenlegi bérlőt, akinek a házához nincs hozzáren-
delés az első pontban.

4. A hozzárendelésben csak a jelenlegi bérlők szerepelnek, és mindegyik bérlő a
hozzárendelésben utána következő bérlő házát választja ki. (Az ügynökök egy
hozzárendelési listája(i1, i2, ..., ik), ahol i1 ügynök követeli az i2 ügynök házát,
i2 ügynök követeli az i3 ügynök házát,...,ik ügynök követeli az i1 ügynök házát.)
Ebben az esetben eltávolítunk minden ügynököt a hozzárendelésből, akik ismét
rámutatnak arra a házra, amit szeretnének, és az eljárás folytatódik.

3Ez a fejezet az [8] forrás alapján készült.
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Tétel 6.4 (Abdulkadiroglu és Sönmez, JET 1999) : Adott f hozzárendelés.
YRMH-IGYT algoritmussal ugyanazt az eredményt kapjuk, mint a TTC algorit-
mussal.

6.3. Top Trading Cycles and Chains (TTCC) algo-

ritmus

Amellett, hogy teljesen megegyező dolgokat találunk a házkiosztásoknál és a ve-
secseréknél, nagyon fontosak a különbségek is.4 A bérlők és a szobájuk megfelelnek a
donor-páciens pároknak, amelyet jelöljünk (ki,ti)-vel. Gyakran azonosítjuk a donort
a veséjével (ki), és a hozzá tartozó beteget, mint a betegét (ti)-vel. A szobakiosztás a
bérlőkkel történik, vannak újonnan érkezők, akiknek nincs szobájuk, és vannak olya-
nok, akiknek van. Az újoncok megfelelnek azoknak a betegeknek, akiknek nincs élő
donora, és az üres szobák megfelelnek a várólistán lévő veséknek, amelyeknek nincs
célzott betege, akinek felajánlhatná a szervét. Ez a hasonlóság felfed egy fontos
különbséget a két modell között. A házkiosztásban az üres szobák száma ismert. A
vesecsere problémában nem ismerjük, hogy melyik halott vese, mikor lesz elérhető.
Ezért, amíg az üres szobák és a foglalt szobák egyidejűleg foglaltak az YRMH-IGYT
algoritmus alatt, addig ez a vesecsere problémánál nem lehetséges. A nem foglalt élő
donorral rendelkező betegeknek, egy élő donor lesz kijelölve a várólistán. (A beteg
prioritásán lehet látni, hogy a donorja már odaajándékozta a veséjét valakinek).

Roth javasolta, hogy használják a TTC algoritmust a vesecserével összefüggés-
ben. A TTC algoritmust kibővíti, TTC és láncok algoritmussá, amely a közvetett
donorok lehetőségét is tartalmazza (Egy élő donor adományozza a veséjét valakinek
a várólistán). A lánckiválasztási szabállyal az algoritmus Pareto-optimális. Nem
vesszük figyelembe a közvetett adományokat.5

K jelölje az élő donoros veséket egy adott időben. A betegek és a donorjaik
tulajdonságait meg lehet határozni a veséjükből, a sikeres átültetések számának
maximalizálása a cél. Adott a betegek egy része, a K egy része kívül esik a lehetsé-

4Ez a fejezet az [1] forrás alapján készült.
5Ez a rész a [9] forrás alapján készült.
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ges párosításoktól, az AB0 vércsoport összeférhetetlenség vagy a kromószómaszám
miatt. A lehetséges vesék között nézik a HLA egyezést (Opelz 1997), a donor élet-
korát, a vese méretét stb. ezek fontos szerepet játszanak a túlélésben.

A vesecsere probléma eredménye egy megfelelő vese, vagy várólista választás a
betegnek, amely minden ti betegnek kijelöl egy vesét , Ki ∪ ki vagy egy várólista-
helyet w, és nem tud több vesét kiosztani, mint beteget, habár a várólistán w több
beteget tud jelölni. Egy vesecsere algoritmus kiválaszt minden vesecsere probléma
összehasonlítást.

Körfolyamatok és w-láncok

Az algoritmus több körre támaszkodik. Nagyobb körökben a közvetlen cserével az
egyedülálló párokat összekapcsoljuk, sokan alkalmazzák a páros vesecsere progra-
mot, de lehet több, mint két párral is, annyira hogy t′1 betegnek k′2 veséjét adják,
t′2 betegnek k′3 veséjét,... t′m betegnek k′1 veséjét. Minden vese vagy beteg legfeljebb
egy ciklusnak a része, és ezért két ciklus nem tud kereszteződni.
A w lánc a vesék és a betegek egy rendezett listája (k′1,t′1,k′2,t′2,...k′m,t′m), amelyben
k′1 vese a t′1 beteghez, t′1 beteg a k′2 veséhez,...k′m vese a t′m beteghez, és a t′m beteg
a w-hez mutat.
A w-lánc közvetett cserékkel van összekapcsolva és különböző ciklusokban, egy be-
teg vagy donor több w-láncban is szerepelhet. Egy lehetséges kiválasztás a w-láncok
közül egy jól definiált kiválasztási szabállyal történik, a szabályok segítségével meg-
állapítja a várólistán lévők sorrendjét.

Lemma 6.5 (Roth) Nézzünk egy példát, amelyben minden donor-beteg párnak egy
pont felel meg, a várólistának w-t választjuk. Feltételezzük, hogy minden betegtől
mutat nyíl egy vese vagy w felé, és minden vesének van egy betege. Akkor valamelyik
tartalmaz egy kört vagy minden párosításnak van néhány w-lánca.

Először a várólistát fixnek tekintjük. A várólistát úgy tekintjük, mint ahová vélet-
lenszerűen érkeznek a betegek és a halottak veséi, függnek egymástól a pontszerzés
szabályai, amelyek meghatározzák, hogy melyik betegnek van felajánlva melyik ha-
lott vese. Rögzítjük, hogy a betegek donorjai kinek adományozzák a veséjüket a
várólistán elől szereplő betegek közül, adottak a pontok a pontszerzés szabályaiban.
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A donor-beteg párokat rögzítettnek tekintjük.

Megjegyzés 5 (Roth) Gyakorlatban a donor-beteg párok beállításait fogjuk nö-
velni, mint például nézzük a földrajzi elhelyezkedést, a vesecserék számának növeke-
dését, vagy az eltelt időt a megnövekedett cserék között. A lehetséges cserék között
nagyobb súllyal szerepel az éle a párosításnak, ami növeli a nyereség hatásfokát, ami
elérhető a cserék által, de növekedni fog az átültető körök és a w-láncok nagysága.
Mindkettőt nyomon követjük, amikor ezeket vizsgáljuk. A várólista választása, a
frekvencia, és a vesecsere hatásfoka befolyásolja a betegek hasznosságának fenntar-
tását, hogy összehasonlíthassák a közvetlen és a közvetett cserét, nem kényszerít-
hetik a betegeket a cserék közötti választásra, de a közvetett cserére várakozni kell.
A betegek kifejezetten hasznosnak tartják, hogy a saját donorjukkal elsőbbséget
kapnak.

A csere szerkezete

Egy rögzített lánckiválasztási szabályt hívunk segítségül.
A vesecserék mindvégig ki vannak jelölve a betegek egy cseresorozatán keresztül.
Néhány beteg és a nekik kijelölt donorvese közvetlenül el lesz távolítva az eljárásból,
mialatt a többiek a feladatban maradnak, de magukra vesznek egy passzív szerepet.
Egy adott vesecsere problémában, a TTCC algoritmus meghatározza a cserét.

6.3.1. A TTCC algoritmus általánosítása

1. Eredetileg minden vese elérhető és minden tényező aktív. Az eljárás minden
szakaszában megmaradnak a ti aktív beteg pontok, nekik a leginkább megfelelő
még meg nem jelölt vese vagy a w várólista választása, amelynek több előnye
van. Minden megmaradt passzív beteg pontjához folytatódik a keresés és
minden megmaradt ki vese pontot párosítsunk az ő ti betegével.

2. Az (6.5). lemma miatt, vagy van egy ciklus, vagy egy w-lánc, vagy mindkettő.

(a) Elkezdjük a 3. lépést, ha nincs ciklus. Ha van, akkor azonosítunk minden
ciklust és kivitelezzük a megfelelő cseréket (azaz, minden betegnek a
ciklusban jelöljük a vesedonorját és összekötjük). Eltávolítjuk az összes
beteget és az ő donorjaikat a ciklusból.
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(b) Minden megmaradó betegpontnak jelöljük a megmaradó vesék közötti
legjobb választását, és minden vesedonort a betegével párosítsunk. Min-
den ciklust határozzunk meg, vitelezzük ki a megfelelő cseréket, és távo-
lítsuk el őket. Ismételjük, amíg nem tartalmaz már ciklust.

3. Ha nincs több párunk, akkor elkészültünk. Különben a (6.5). lemma miatt,
minden megmaradt párunk egy w-lánc vége. Válasszuk ki a láncok egyikét a
lánckiválasztási szabállyal. Az eljárásnak vége, ha minden beteget kiválasz-
tottak egy w-láncban. A lánckiválasztási szabály szintén meghatározza, hogy
melyik kiválasztott w-láncot távolítsuk el és melyik cserét jelöljük ki közvetle-
nül (beleértve a w-láncok végét, amelyek egy-egy várólistás betegnek vannak
szánva), vagy ha a kiválasztott w-láncok adottak az eljárásban, minden beteg
passzív lesz ezentúl.

4. Egy w-lánc kiválasztása után új ciklust lehet kialakítani. Ismételjük a 2. és
a 3. lépést, a megmaradó aktív betegekre és a jelöletlen vesékre, amíg nem
marad beteg.

Az eljárás végén minden beteg a donorjával ki van jelölve egy vesére (vagy a várólista
elején szerepel). Azonban ez nem jelenti azt, hogy a betegek mindegyike elfogadja az
átültetést. Főleg egy minimális (ki , ti) ciklusban, ami egyedüli donor-beteg párokat
tartalmaz. Lehet, hogy ezek a párok nem ajánlanak fel elég jó vesét az aktuális
cserében, és inkább választják a várólistát.

Lánckiválasztási szabály

Lánckiválasztási szabály lényege, hogy az algoritmus befejezése előtt a kiválasz-
tott w-láncot eltávolítsuk.

(a) Kiválasztunk egy minimális w-láncot, aztán eltávolítjuk.

(b) Válasszuk ki a leghosszabb w-láncot, majd távolítsuk el (vagy ezt tartsuk meg).
Ha nem egyedüli a leghosszabb w-lánc, akkor válasszunk közülük.

(c) Rangsoroljuk a donor-beteg párokat egy listában. Válasszuk ki a w-lánc leg-
magasabb prioritású párosát, és távolítsuk el (vagy ezt tartsuk meg). A w-
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láncban attól függően, hogy hogyan alakul a köztes eljárás, növekszik a lépés-
szám. Kivéve, ha eltávolítjuk, mert a w-láncok közvetlen eltávolítása hatékony
és költséghatékony is. Ezért a (c) lánckiválasztási szabály "hibrid", élhetnek
azok, akik szeretnék mérsékelt hatékonyságuk elvesztését, miközben növekszik
a 0-ás típusú élővesedonorok száma a várólistához képest.

(d) A donor-beteg párok előnyben vannak, a párok 0-ás típusú donorral magasabb
prioritást kapnak, mint akiknek nem 0-ás a donora. Kiválasztjuk a w-lánc leg-
magasabb prioritású párosát, ha van egy 0-ás típusú donora, akkor eltávolítjuk,
de egyébként megtartjuk.

A vesecsere algoritmus hatékony, ha mindig kiválasztja a Pareto-hatékony párosítást
a még jelenlévő résztvevők között.

Tétel 6.6 (Pareto-hatékony) Tekintsünk egy lánckiválasztási szabályt úgy, hogy
minden kiválasztott w-lánc egy nem zárt körben marad, így a veselánc "farka" to-
vábbra is rendelkezésre áll a következő körben. A TTCC algoritmus végrehajtja az
ilyen lánckiválasztási szabályokat, és hatékony.

Közvetett cserék hiányában a vesecsere probléma egy lakáskérdés probléma. Ha
a TTCC algoritmus taktikázásmentes, akkor független a lánckiválasztási szabály
megválasztásától. Most nézzünk egy tételt a korábban felírt matching problémára.

Tétel 6.7 (Független-stratégia) Gondoljuk végig a lánckiválasztási szabályokat,
(a), (c), és (d). A TTCC algoritmus, ezekkel a lánckiválasztási szabályokkal megva-
lósított, ezért taktikázásmentes.

A négy lánckiválasztási szabály közül az utolsó kettő különösen vonzó: A (c) sza-
bály hozama hatékony és taktikázásmentes algoritmus, mivel a (d) szabály feladja a
hatékonyság növelése érdekében a 0-ás típusú vesedonorokat a várólistán lévők szá-
mára. A TTCC algoritmus taktikázásmentessége nem belátható, ha elfogadja azt a
lánckiválasztási szabályt, ami kiválasztja a leghosszabb w-láncot.
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7. fejezet

Összefoglalás

A TTCC algoritmust motiválja a jelen kismértékű párosított és közvetett ve-
secseréje. A legegyszerűbb cserék előnyeire koncentráltunk. De ahogy elkezdünk
beszélgetni az átültetések tagjaival az első lépésektől a végrehajtásig, a cseréig, egy-
értelmű, hogy vannak még olyan akadályok, amiket le kell küzdeni. Néha ugyanazok
az akadályok, a folyamatos információcsere nagyon kicsi. Ezek közül az inkompati-
bilisek beiktatásának a hiánya vagy a rosszul illeszkedő donor-beteg párok. Szüksé-
ges a cseréknél összeegyeztetni a különböző műtőket és sebészcsapatokat, mindkét
donor-beteg párt, így a nagyobb cserék nagyobb összeegyeztetést tesznek szüksé-
gessé. A jegyzék kezd összeállni. Lehet, hogy kezdetben egyszerű, leggyakrabban
páros cseréket lehet lefolytatni. Ugyanakkor az adatbázis egyre nő, és a gyakorlati
nehézségeket leküzdjük. Láttuk, hogy további előnyöket lehet kiaknázni a cserék
rugalmasabb formájából, hogy bővíthessük a lehetséges cserék számát. Az egyszerű
párosításokhoz és a közvetett cserékhez képest, tágabb értelemben véve a TTCC al-
goritmus által végrehajtott csere további jólétet biztosít többféle módon is. Először
is, hosszabb ciklusok cseréjét teszi lehetővé átültetésekkel, hogy nem lehet végezni
páros cserékkel, és ez növeli annak a lehetőségét, hogy a kapott találatok minősé-
gét javítsuk. Így tovább élnek az adományozók, ez csökkenteni fogja a versenyt a
várólistán. Másodszor, a hosszabb láncok kombinálva tartalmaznak közvetett és pá-
rosított cseréket, ezek lehetővé teszik a közvetett cserét több donor-beteg pár javára,
és ezáltal is növekszik az élődonorok száma. Harmadszor, a 0-ás betegek számának
növelése, akik kaphatnak élődonort és írányítják a vesék áramlását és a betegekét
a várólistán, ezt olyan módon lehet megtenni, hogy segítenek a 0-ás betegeknek,
akiknek van halott donoruk. Összefoglalva, a gyakorlati csere algoritmusok terve-
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zése a gazdasági elmélet megtervezése, és foglalkozni kell a kihagyott korlátokkal az
elvont törekvésekből. A vesecsere szervezete szembenéz a legszigorúbb korlátokkal,
felmerültek társadalmi/ jogi/ etikai aggodalmak, valamint a veseátültetés és a beteg-
ellátás gyakorlati követelményei. A jövőben az egyes korlátok enyhülnek, például: az
immunológiai összeférhetetlenség kezelésében haladnak, vagy használnak állati szer-
veket átültetésre (xenotransplants), hogy enyhítsék a szervhiányt, vagy valamilyen
más módon radikálisan növelik a rendelkezésre álló szerveket. Addig is, a vesecserék
száma egyre nő a donor-beteg párok között, ami lehetőséget nyújt, hogy a párok
javát, akik nem jól illeszkednek, különválva gyorsabban találnak kompatibilis párt
a listán, és ez növeli az élő szervadományozást és csökkenti a versenyt a várólistán,
vagy használják azoknál a betegeknél, akiknek nincs élődonorjuk. Ez az előny széles
körben elterjedt, ez segít a legveszélyeztetettebb betegeknek is, a 0-ás betegeknek
élődonor nélkül.
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