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1970. április 4.

Huszonöt éve fejező dött be hazánk felszabadí
tása a német fasizmus igája alól. Huszonöt éve feje
ző dött be a történelem  legborzasztóbb vérengzése, 
50 millió ember halálát, az anyagi javak még ma 
sem felmért pusztulását hozó második világháború.

A magyar nép szabadsága, nemzeti függetlensé
ge annak a világtörténelm i jelentő ségű  győ zelem
nek a nyomán született meg, amelyet a Szovjet
unió és szövetségesei a h itleri fasizmus és csatlósai 
— köztük a Horthy-rendszer — felett arattak  a má
sodik világháborúban.

A m agyar nép örök hálával gondol a hazánkat 
felszabadító szovjet nép áldozataira. Kegyelettel 
ő rizzük a felszabadításunkért életüket adó hő s fiai
nak emlékét. Tisztelettel gondolunk a bolgár, a ju 
goszláv, a rom án és más népek fiaira, akik harcol
tak, vérüket hullatták, életüket adták M agyaror
szág felszabadításáért.

Örök hálával gondolunk azokra a kommunis
tákra és haladó emberekre, a nép legjobb fiaira és 
leányaira, akik a Horthy-fasizmus legsötétebb évei
ben, a második világháború súlyos megpróbáltatá
sokkal terhes idő szakában, lankadatlanul küzdöttek 
a társadalm i haladásért. A legkegyetlenebb elnyo
más idején sem hagyták kihunyni a szabadság és 
függetlenség forradalm i lángját; Dózsa parasztfel
kelése, Rákóczi szabadságharca, az 1848-as forrada
lom és az 1919-es Tanácsköztársaság emlékét.

Mi orvosok, egészségügyi dolgozók tisztelettel 
és szeretettel ő rizzük szívünkben a Tanácsköztársa
ság orvos és gyógyszerész vezető inek, Hamburger 
Jenő nek, Madzsar Józsefnek, Doktor Sándornak, 
Téry Tibornak em lékét; hálával és kegyelettel gon
dolunk a két világháború közt a szabadságért és 
emberségért küzdő , majd életüket áldozó kommu
nista orvosokra, Jáhn Ferenc re, Schönstein Sándor
ra és harcostársaikra.

Hazánk felszabadulásának negyedszázados év
fordulóján tisztelettel és hálával emlékezünk szak- 
szervezetünk alapítójára, a nagyszerű  kommunista 
orvosra, Weil Emilre, akinek megadatott az, ami 
harcostársainak m ár nem ju thato tt osztályrészül; a 
felszabadulás u tán  oroszlánrészt vállalhatott a szo
cialista egészségügy alapjainak megteremtésében.

É lünk ! Sokáig ezzel a m indent elmondó és min
dent jelentő  szóval üdvözölték egymást a romok 
alól, a pincébő l elő jöttek, a harcterekrő l, fogságból 
hazatértek. É ltünk és dolgoztunk. Éhezve és nélkü
lözve emberfeletti m unkát végeztünk. Mélyen léle
geztünk az új világban és ham arosan új köszöntés 
született, terjed t el. Szabadság! Megszületett a sza
badság és a szabad nép csodákat tett.

Kezébe vette sorsának intézését, kibontakozott 
a felszabadult nemzet alkotóereje. Megkezdte a há
borús romok eltakarítását, a városok és falvak ú jjá
építését. A faluk egykori nincstelenjei birtokukba 
vették a földet. A nép tulajdonába kerültek a bá
nyák, a bankok, a gyárak, a gépek. A nép a legha-
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ladóbb társadalm i rendszert, a szocializmust válasz
to tta  és minden erejét ennek építésére fordítja.

Ezt tették  az orvosok, gyógyszerészek, egészség- 
ügyi dolgozók is. Az Orvosi Hetilap most fejezi be 
azt a sorozatot, amely a felszabadult ország egész
ségügye történetének első  éveit mondja el. M inden 
nehézséggel szembeszálló és legyű rő  m unkánkat, 
küzdelmeinket, emberi formálódásunkat és változá
sainkat, az ország lakosságának megvédését a há
ború pusztítását tetéző  járványoktól, a romos kór
házakban megindult m unkát; a szocialista egészség
ügy építésének kezdetét.

A 25 éves évforduló az emlékezés, a számvetés, 
a számotadás ideje. Felelnünk kell arra, hogyan sá
fárkodtunk a reánk bízott negyedszázaddal. A 
számvetést adatok, számok felsorakoztatásával kell 
kezdenünk.

Az utolsó békeévnek számító 1938-ban M agyar- 
országon 10 590 orvos és 1800 gyógyszerész mű kö
dött, az egészségügyi szakszemélyzet száma 21 000 
volt.

A háborúban az orvosoknak m ajd egyharmada 
pusztult el és hasonlóan nagy volt a veszteség a 
többi dolgozók körében is. A megnövekedett kép
zés 1950-re pótolta a háborús veszteségeket. Ekkor 
10 229 orvost, 2499 gyógyszerészt és 41 000 egészség- 
ügyi segédszemélyzetet tarto ttunk  számon.

1968 végén — a legutolsó lezárt statisztikai 
adatok szerint — az orvosok száma 21 806, a gyógy
szerészeké 4167, a fő iskolai képesítést nem igénylő 
egészségügvi m unkakörökben engedélyezett állások 
száma 69 370.

A további fejlő dés d inam ikáját jelzi, hogy 
1968-ban 930 orvos, 175 fogorvos és 228 gvógysze- 
rész szerzett diplomát; 1799 szakiskolai hallgató és 
820 m unka melletti képzésben résztvett egészség
ügvi dolgozó kapott oklevelet. Szakorvosi képesítést 
947 orvos nyert.

V izsgáljunk meg még egy adatsort. Az első  m a
gyarországi népszámlálás idején 1869-ben, az akkori 
Magyarországon 14 000 fő  egészségügvi személyze
tet számláltak meg: 2807 orvost, 5407 „sebészt és 
bábát”, 1437 gyógyszerészt és 3518 egvéb személy
zetet. Ugyanekkor a papok és lelkészek száma 
20 000 volt.

Igaznak fogadhatjuk el azt a nézetet, hogy egy 
ország orvostudományának, egészségügyének adott 
színvonalát évszázad vagy évszázadok alakítiák ki. 
Ma is dolgoznak száz év elő tt vagy még régebben 
épült kórházakban Budapesten épp úgy, m int Pá
rizsban, Moszkvában vagy Bécsben. Orvostudomá
nyunk fejlettségében ma is érvényesül a 200 éves 
évfordulóját nem rég ünneplő  Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem nagyjainak munkássága; a 
névadó örökérvényű  felfedezése, Balassa és a Ko
rányiak, Fodor József és a Bókayak, Hő gyes alko
tása. Ma is élő  Markusovszky Lajos „az első  magyar 
egészségügyi m iniszter” életm ű ve: a korszerű  pesti 
fakultás, az Orvosi Hetilap és számos más alkotása, 
korunkban megvalósuló gondolata. Ma is élő  éle
tük tanulsága.

De hat még ma is a felszabadulást megelő ző  
évszázadok mulasztása is. Hat még az a kor, amely 
nem engedte széles körben érvényesülni tudós or-



vosainak hatását, az a kor, amely szű kkeblű én csak 
egy kis réteg egészségügyével törő dött, amely két 
világháborúban hagyta elpusztulni azt a keveset is, 
am it felépített.

Érdekes egybevetésre, sokat mondó összeha
sonlításra adna lehető séget a mögöttünk álló száz 
év negyedszázadainak elemzése. De m aradjunk 
mondanivalónknál, az utolsó negyedszázadnál.

Huszonöt év szakember-képzésének adatai egy
szerre jelzik legnagyobb eredményeinket és legsú
lyosabb gondjainkat. M agyarország orvosellátott
sága világviszonylatban kiemelkedő , a legfejlettebb 
országok között foglalunk helyet. Ennek ellenére 
ma is vannak vidékek, ahol kevés az orvos, sok a 
tartósan üres állás. Még mindig nem optimális az 
orvosok aránya a fő város és az ország többi része 
között. Egyre súlyosbodó gond nem egy alapvető en 
fontos szakmára irányítan i az orvosokat. Nyugta
lanító az úgynevezett hiányszakmákban a helyzet. 
Nemcsak az orvosi bérek és jövedelmek összhang
já t kell megközelítenünk, hanem változtatni kell az 
orvosok körében k ialaku lt szakmai értékítéleten is, 
amely számos nagyon fontos szakma és m unkate
rü let iránti idegenkedésben nyilvánul meg.

Igen szép eredm ényt értünk el a nem diplo
mához kötött egészségügyi szakemberképzésben, 
számuk állandó növelésében. De m int a világon 
m indenütt, nálunk is égető  gonddá vált a kellő  szá
m ú és felkészültségű  ápolónő  biztosítása. Nem vé
letlen, hogy a harm adik ötéves terv  életszínvonal
politikájában az egészségügyön belül központi he
lyet kapott az ápolónő k helyzetének javítása, a pá
lya vonzóvá tétele. Reméljük, hogy erő feszítéseink 
— épp a most életbelépő  intézkedések — segítenek 
abban, hogy úrrá legyünk a legsúlyosabb gondo
kon, s megteremtő djenek a feltételei a további ha
tékony fejlő désnek.

Az elmúlt negyedszázad m indenképpen nagy 
jelentő ségű  eredményeinek eléréséhez erő teljesen 
kellett fejleszteni az egyetemi oktatást és ki kellett 
alakítani a nem diplomás egészségügyi szakembe
rek képzésének átfogó rendszerét.

Az egyetemeken 1938—39-ben 1600 orvos- és 
gyógyszerészhallgató tanult. 1968—69-ben 7626. Az 
oktatás feltételeinek fejlő dését jelezzék a következő  
adatok: a négy orvostudományi egyetemen az el
méleti intézetek száma 1938-ban 43, 1968-ban 73; a 
klin ikák száma 1938-ban 40, 1968-ban 67 volt. Az 
oktatók száma 1163-ról 2353-ra nő tt, köztük 124 
egyetemi tanár. Ez a fejlő dés azóta is tovább foly
tatódik.

K ialakult a szakorvosképzés magas követelmé
nyeket magábanfoglaló rendszere és létre jö tt az or
vostovábbképző  egyetem 21 tanszékkel.

Az egyetemi oktatásnak most felsorolt széles 
körű  hálózata, ha nem is kizárólagosan, egyben a 
m agyar orvostudomány fő  bázisát is jelenti. Orvos- 
tudom ányunkra eddig is jellemző  volt, am it a párt 
tudománypolitikai határozata célként jelöl meg: a 
tudományos kutatás alapját első sorban az egyetemi 
intézetek jelentsék. Orvostudományi egyetemeink 
intézetei és klinikái, a Magyar Tudományos Aka- 

, démia kutatóintézete és kutatócsoportjai, a nagy 
784 megyei és fő városi kórházak széles alapot biztosí

tanak az orvostudományi kutatásokhoz. Három
ezerre tehető  azoknak a száma, akik rendszeresen 
foglalkoznak kutatással, zömükben gyógyító és ok
tató m unkájuk mellett. Közülük 732-en rendelkez
nek tudományos fokozattal. Az Egészségügyi Mi
nisztérium  költségvetése több m int 200 millió fo
rin to t biztosít ez évben a tudományos kutatásokra. 
Ezt szolgálja és egyben reprezentálja a nagyméretű  
orvosi könyv- és lapkiadás. Ma m ár minden dis
ciplina rendelkezik korszerű  és olcsó egyetemi tan
könyvvel. Nagyszámban jelennek meg orvosi köny
vek, monográfiák magyar szerző ktő l. Majd minden 
fontosabb szakmának van folyóirata, megjelennek 
a M agyar Tudományos Akadémia aktái.

A szakmai folyóiratok között sajátos helyet 
foglal el az Orvosi Hetilap, amely az egyetemes or
vostudomány prezentálását és reprezentálását vál
lalta és végzi. E llátja a tudom ány és gyakorlat szo
ros összekapcsolásának ráháruló feladatát. Törek
vése, hogy az orvostudomány szükségszerű , de vég
letes differenciálódása, a nagyfokú specializálódás 
m ellett korszerű , magas színvonalon biztosítsa az 
orvosok alapos tájékozódását az orvostudomány 
eredményeirő l. Ezt a célt szolgálja a m ind jobban 
kiterebélyesedő  referáló rovat is. Ezzel korunk pa
rancsoló követelményét, az orvostudomány eredmé
nyeinek a gyakorlat számára elengedhetetlenül 
szükséges integrálását szolgálja. A lap szerkesztés
politikája szerepet vállalt a tudományos kutatás 
kiszélesítésében, demokratizálásában, de vállalta a 
kevésbé népszerű  feladatot is, a nem kielégítő  szín
vonalú, az öncélú kutatásokon alapuló közlések el
hárítását is.

Huszonöt év fejlő dését az egészségügyi hálózat, 
az intézmények fejlő désén is m érnünk kell. Ma is 
egyik fő  gondja egészségügyi ellátásunknak, hogy 
még nem rendelkezünk elegendő  számú és korszerű  
kórházzal, utókezelő  osztályokkal, szanatóriumok
kal. A fejlő dés pedig ezen a téren is tiszteletre 
méltó.

1938-ban 47 ezer kórházi ágy volt az ország
ban, területileg a szükségleteket számításon kívül 
hagyó elosztásban. A második világháború nagy ré
szét elpusztította. 1945-ben 27 ezer ágy volt úgy- 
ahogy használható. Az első  tíz—tizenöt év az ágyak 
számának gyors fejlesztését követelte meg. Ez fő 
leg a meglevő  kórházak bő vítésével, kiegészítésé
vel, lényegében zsúfolásával, más épületeknek — 
kastélyok, kaszárnyák — egészségügyi célokra való 
felhasználásával történt. Ú jat első sorban nagy szak
orvosi rendelő intézetek építésével terem tettünk. 
N agyarányú kórházépítés tulajdonképpen csak 1960 
után, a második ötéves tervvel indult meg, s foly
tatódik azóta is. 1950-ben 52 ezer, 1960-ban 71 ezer 
kórházi ággyal rendelkeztünk és ez év végére — a 
most felavatásra került ceglédi és váci kórházakkal 
— teljesítjük a harm adik ötéves terv  célkitű zéseit: 
elérjük a 85 ezer ágyat.

Az új létesítmények, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem klinikai tömbje és a rövidesen elkészülő  
elméleti tömb, a salgótarjáni megyei kórház, a 
nagyszámú korszerű  járási kórház és a tbc gyógy
intézetek büszkeségei ellátásunknak. De nem fe
ledtethetik, hogy az egyetemek, megyei kórházak



jelentő s fejlesztésre, bő vítésre, korszerű sítésre szo
rulnak, hogy Budapesten az első  nagy kórház épí
tésére a negyedik ötéves terv idő szakában kerül 
csak sor. Számot kell vetnünk azzal, hogy a tete
mes ágyfejlesztés ellenére jelenleg is komoly nehéz
ségek vannak a kórházi elhelyezésben, még mindig 
nagy a zsúfoltság. Kedvező tlenül befolyásolja az 
ellátottságot, hogy az újak kivételével kórházaink 
jórésze korszerű tlen, elöregedett épületben mű kö
dik, mű szaki állapota, gép- és mű szerellátottsága 
nem kielégítő .

Hiszem, hogy m indezekrő l itt és most szólni 
nem ünneprontás. Épp az ünnep jelentő sége köve
teli meg, hogy ő szintén beszéljünk gondjainkról. 
E lért eredményeink biztosítékai annak, hogy ne
hézségeinket le fogjuk küzdeni.

A szocialista egészségügyi ellátás egyik legje
lentő sebb vívmánya az egységes és szakosított kör
zeti orvosi hálózat. 1952-ben ju to ttunk  el oda, hogy 
k ialakult az egységes körzeti orvosi rendszer, az 
utolsó évtizedben fejlő dött ki a gyermek körzeti or
vosi hálózat és megkezdő dött a fogorvosi körzetek 
kialakítása. Az egyesítés után, 1953-ban 2946 kör
zeti orvos dolgozott, 1968-ban 3688 körzeti orvos és 
507 körzeti gyermekorvos, 1970-ben elérjük, hogy 
országosan átlagban 2700—2750 lakosra jusson egy 
körzeti orvos és 1800 városi vagy városias települé
sen élő  gyermekre egy körzeti gyermekorvos.

A körzeti orvosok m unkáját szakorvosi rende
lő intézetek széles körű en specializált m unkája tá 
mogatja. A rendelő intézeti órák napi száma 1950- 
ben 7000, 1960-ban 19 000, 1968-ban 28 675 volt. 
Hasonlóan dinamikus az üzemegészségügyi szolgá
lat fejlő dése is. Az üzemorvosok száma 1950-ben 
324, 1960-ban 868, 1968-ban 1242.

A járóbeteg-ellátásnak ilyen nagyarányú szer
vezete csak a szocialista államokban létezik, a leg
fejlettebb egészségüggyel rendelkező  nyugati orszá
gokban is ismeretlen. Franciaországban csak a ha
ladó vagy éppen kommunista vezetésű  önkormány
zatok hoznak létre egy-egy ilyen szakorvosi rende
lő t, Londonban csak egynéhány, a Nuffield-alapít- 
ványból épült, modern, specializált rendelő  nyújt a 
kórházak ezirányú tevékenysége m ellett szakorvosi 
konzíliumot.

A közel tízezer orvossal mű ködő  járóbeteg
ellátó hálózat mű ködése nálunk sem problémamen
tes. A körzeti orvosi ellátásban — az állandóan ja
vuló és bő vülő  feltételek mellett is — nehéz hely
zetet teremt, hogy egyik-másik megyében vagy vá
rosban tartósan sok a betöltetlen körzet. A szak
orvosi rendelő intézetekben nehezíti a m unkát a tú l
zsúfoltság és csökkenti az elvégzett m unka értékét 
a kórháztól való nagym értékű  elszakítottság. Az 
üzemorvosi hálózatban még mindig nagyarányú a 
részidő ben végzett munka, épp ezért nem került 
még eléggé elő térbe az üzemorvosi tevékenységben 
a megelő zés, a veszélyek elhárítása. Nem elég össze
rendezett még a járóbetegellátás különböző  ágaza
tainak tevékenysége, s még kevésbé a járó- és fek
vő beteg-ellátás szervezete.

Ez a nagy m éretű  szervezet magában hordja a 
továbbfejlő dés lehető ségét is. Az egy körzetre jutó 
lélekszám állandóan és tervszerű en csökken. Máris

fejlő dést hozott és további lehető ségeket biztosít a 
gyermekorvosi körzetek szervezete. Mind széleseb
ben érvényesül az a követelmény, hogy városokban 
belgyógyász szakorvos legyen a körzeti orvos. Elő 
térbe került m unkájukban a gondozói tevékenység. 
Ma még nem eléggé kihasznált, de további fejlő dés 
lehető ségét hordozza magában a sávfő orvosi rend
szer és a kórházi hátteret biztosító osztályokkal való 
szoros kapcsolat. Elő ttünk álló feladat a kórházak 
és rendelő intézetek szorosabb együttmű ködésének 
megteremtése, az üzemegészségügy ma m ár lénye
gében tisztázott fejlesztési koncepcióinak megvaló
sítása.

Nem lehet feladata az ünnepi megemlékezés
nek, hogy számbavegye az egészségügy valamennyi 
területének elő rehaladását. Errő l — fájó szívvel bár 
— le kell mondanom. Szeretnék azonban szólni az 
egészségügyi ellátás még egy tényező jérő l, a gyógy
szerellátásról.

A felszabadulást követő  évek olykor súlyos ne
hézségei után ma elmondhatjuk, a gyógyszerellátás 
kiváló. Köszönhetjük ezt a világviszonylatban el
ismert gyógyszergyártásunknak és a fejlett gyógy
szerellátó hálózatunknak.

Hozzá kell tenni, hogy a népgazdaság szem
pontjából annyira fontos gyógyszeripar sem fejlő d
hetett volna mai színvonalára a hazai orvostudo
mány megalapozó segítsége, kezdeményei, k ritiká
ja  és igénye nélkül.

A magyar gyógyszeripar termelése az elm últ 
húsz év alatt 67,6-szeresére emelkedett. Ez az ipar 
korszerű : száz forint bérre jutó nyeresége kétsze
rese az ipar átlagának. Gyógyszeriparunk nyolcvan 
országgal ta rt fenn kapcsolatot. Magyarország a 
gyógyszerexportáló országok közt a 7—8. helyet 
foglalja el. Az egy fő re jutó gyógyszertermelésben 
hazánk Svájc, USA, NSZK és Anglia után az ötö
dik, az egy fő re ju tó  gyógyszerexport m értékében 
Svájc után a második. A Szovjetunió gyógyszer- 
behozatalának egyharm ada Magyarországból szár
mazik. Nem túlzás — úgy vélem — gyógyszeripa
runknak ezt a nagyszerű  fejlő dését, ha csak részben 
is, a magyar orvostudomány és gyógyszerészet- 
tudomány, a m agyar egészségügy sikerei, eredmé
nyei közt számontartani.

A hosszúra nyúlt, az olvasó türelmével vissza
élő  és a teljességet még csak meg sem közelítő  
számvetés után mérlegre kell tennünk, számot kell 
adnunk arról, m it ért el a magyar egészségügy a 
nép egészségének megvédésében, egészsége helyre- 
állításában. Hogyan tudott élni a nagym értékben 
javuló feltételekkel. Hogyan tudta hasznosítani a 
társadalom, a népgazdaság részérő l biztosított sok 
tízm illiárd forintot. Hogyan felelt meg a m agyar 
egészségügy annak a követelménynek, hogy az or
vostudomány fejlő désével együtthaladó korszerű  
színvonalon biztosítson egészségügyi ellátást, gya
korlatilag az ország lakossága egészének a szocia
lizmus követelményei, a szocialista egészségügy 
alapelveinek megfelelő en.

Azt világosan kell látnunk, hogy az egészség
ügy eredményeiben három fő  tényező  hatása együt
tesen érvényesül. A világ orvostudománya — amely 
különösen az utolsó évtizedekben nagyszerű  ered- 785
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ményeket hozott — meghatározó jelentő ségű , olyan 
mértékig, ahogy egy ország m egteremti használat
bavételének feltételeit. Meghatározó jelentő sége 
van az adott ország társadalm a, népgazdasága fejlő 
désének, annak, hogyan alakítja, jav ítja  a lakos
ság életfeltételeit. Végezetül meghatározó szerepe 
van annak, hogyan élnek az orvosok, egészségügyi 
dolgozók az elért eredményekkel, m ilyen felké
szültséggel, felelő sségérzettel, milyen erkölccsel és 
erkölcsiséggel végzik m unkájukat az adott feltéte
lek között.

Mindezt szem elő tt tartva a szocialista egész
ségügy negyedszázados eredményeiben kiemelkedő  
a fertő ző  betegségek elleni küzdelem. Lényegesen 
csökkent a megbetegedések száma és elenyésző vé 
vált mortalitásuk. Megszű ntek vagy sporadikussá 
váltak; a hastífusz, a malária, a tetanusz, s idő n
kénti visszaesésekkel a venereás betegségek. A vé
dő oltások eredm ényeként lényegesen csökkent a 
pertusszisz, századára esett vissza a d iftéria esetek 
száma és gyakorlatilag megszű nt a poliomielitisz. 
Magyarország volt az első  világviszonylatban, amely 
az egész országra k iterjedő en hajto tta végre, a Csu- 
makov módosította zseniális Sabin eljárással az im- 
munizációt. M egoldatlan problémánk még a dizen
téria és a hepatitis epidémika, valam int az in
fluenza.

Külön em lítést k íván a hazai tuberkulózis elle
ni küzdelem. A güm ő kór visszaszorítása, várható 
felszámolása érdekében átgondolt, átfogó komplex 
erő feszítések tö rtén tek : a BCG oltások, a nagyará
nyú szű rő vizsgálatok és a koncentrált — nagy 
anyagi áldozatokat követelő  — hálózatfejlesztés. 
Mindezek eredm ényeként gyakorlatilag megszű nt a 
gyermekkori tbc, évrő l évre csökken a ny ilvántar
to tt betegek száma, a gümő kóros halálozás egyhete- 
dére esett vissza. Figyelemre méltó, hogy a nyilván
tartásba vett betegek mintegy 90%-a gyógyintézeti 
ápolásban részesül. Az eredmények alap ján a to
vábbi perspektíva igen bíztató, am it az is jelez, 
hogy az intézményhálózat fokozatosan új feladato
kat vesz át.

Az anya-, csecsemő - és gyermekvédelem ered
ményei közül kiemelkedő , hogy a szülő  nő k 98—99 
százaléka intézetben szül. V ilágviszonylatban k itű 
nő  a városok gyermekegészségügyi ellátásának szer
vezettsége. Nagy eredményünk, hogy a csecsemő - 
halandóság egy negyedére csökkent, bár ezzel még 
egyáltalán nem lehetünk  elégedettek. Nyugtalanító 
a koraszülések növekvő , igen magas aránya. Ez a 
tény a hazai neonatológia tudom ányának és gya
korlatának további erő teljes fejlesztését követeli 
meg. Itt kell szólnunk arról a szociálpolitikai intéz
kedésrő l is, amely a világon egyedülállóan bevezette 
a gyermekgondozási segélyt. Ennek egészségügyi 
hatását ma még nem  tudjuk felbecsülni.

Érdemes vizsgálnunk a másik legesendő bb, leg
sérülékenyebb korcsoportot, az idő sek helyzetét. A 
fejlő dő  geriátriai ism eretekre alapozva m ind job
ban kiszélesedik körükben az a fa jta  gondozó tevé
kenység, amelynek szépen megfogalmazott célja: 
„Ne éveket ad junk  az életnek, hanem  életet az 
éveknek”. Jól m u ta tja  a fejlő dést az idő sebbkorúak 
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idő skorúak m ű tété súlyos veszélyekkel járt, ma 
kockázata alig több, m int bármely más korosztály
ban. Köszönhető  ez többek között a valamennyi se
bészeti ágra eredményesen ható véradás széles kör
ben történt bevezetésének, aminek hazai megszer
vezésében Petrovszki professzornak vannak elévül
hetetlen érdemei, a modern aneszteziológiának, 
korszerű  posztoperatív és intenzív osztályok létre
jöttének; a sebészeti élettan és kórtan nagyarányú 
fejlő désének.

Hosszan sorolhatnánk még az eredményeket. 
Em lítést kíván a m ind jobban kiépülő  traum atoló
giai hálózat korszerű  munkája, és az az összefonó- 
dottság, amely a néphadsereg és a polgári egész
ségügy között kezdettő l fogva fennáll. A mentő szol
gálat, amelynek tevékenységét tízmillió kilométe
rekben, ugrásszerű en növekedő  adatokban épp úgy 
m érhetjük, m int az egyes betegekkel való gyengéd 
foglalkozásban és életek megmentésében.

Részletesebben is szólni kellene a közegészség- 
ügyi hálózat kiépítésérő l, szervezetének m unkájá
ról. A rról a m odern közegészségügyi koncepcióról, 
amely felveszi a harcot korunk új veszélyeivel. 
Küzd a levegő  szennyezése, a vizek rontása, a su
gárzó anyagok elterjedése ellen, elhárítani igyek
szik az urbanizációs ártalm akat, a m unkával együtt
járó veszélyeket és ártalmakat.

Végezetül arró l kell szólni, hogy meddig ju to t
tunk elő re a szocializmus építésével összhangban, a 
szocialista egészségügy alapelveinek fokozatos meg
valósítása útján.

Magyarországon az egészségügyi ellátás állami 
feladat. K ialakult egységes irányítása és szervezete. 
A társadalombiztosítás közel a lakosság egészére 
k iterjed, am i a hálózatfejlesztéssel együtt biztosítja 
a lakosság számára az ellátás hozzáférhető ségét és 
ingyenességét. Lényeges elő rehaladás tö rtén t a meg
elő zés elvének érvényesítése érdekében. Az egész
ségügyi ellátásban megtestesült társadalm i gondos
kodás, kezdve a születendő  újszülött terhesgondo
zásban megvalósult védelmével végigkíséri az 
egyént agg koráig egész életén át. Az anyák és 
gyermekek védelme, a dolgozók egészségügyi, tá r
sadalombiztosítási és szociális ellátása, az öregko- 
rúak védelme a szociális biztonság alapjait terem 
tik meg. Az ily módon kialakult és lényegében az 
ország egész lakosságát érintő  szociális és egészség- 
ügyi ellátás szocialista államunk olyan vívmánya, 
melynek politikai jelentő sége országon belül és ha
táraikon tú l is elismert.

A magyar egészségügy szocialista vonásainak 
kibontakoztatásában a szakszervezet jelentő s részt 
vállalt. Szakszervezetünk együtt született a felsza
badulással. Közvetlenül Pest felszabadulását köve
tő en megalakult a Magyar Orvosok Szabad Szak- 
szervezete és az Egészségügyi A lkalmazottak Sza
bad Szakszervezete. A két szervezet elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a háború sú jto tta ország, az ú j
jászületett m agyar nép egészségügyi ellátásának 
megszervezésében. Weil Emil a párttó l kapott meg
bízatás alapján, a szakszervezet elnöke és egyben a 
magyar egészségügy fejlő dése első  éveinek vezér
alakja lett. Vezetésével a szakszervezet a m agyar 
egészségügy olyan középpontja volt, ami jóval meg-



haladta a szakszervezet feladatát. Évek, továbbá a 
Magyar Tudományos Akadémia újjászervezése, a 
két szakszervezet egyesülése, a tanácsok megala
kulása és az Egészségügyi M inisztérium létrehozása 
kellettek ahhoz, hogy a szakszervezet átad ja ko
rábbi feladatainak nagy részét az a rra  hivatott 
szerveknek, s maga m eginduljon sajátos feladatai
nak ellátása útján. Ez az út olykor nehéz volt, az 
útkeresés néha tétova, bizonytalan. De fokozatosan 
növekedve (a tagság száma a kezdeti 6—7 ezerrő l 
az egyesülési kongresszus idejére 40 ezer fölé és 
1970-re 160 ezerre nő tt) és erő södve az Orvos- 
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete mindjobban 
rá tért arra az útra, amelyen a magyar egészségügy 
szocialista jellegének érvényesülését szolgálja, ame
lyen formálja tagságát, s amelyen következetesen 
képviseli az egészségügyi dolgozók érdekeit. A rra 
az útra, amit Lenin, korunk legnagyobb géniusza 
jelölt ki a szakszervezeteknek.

A számvetést befejezve, röviden bár, de szól
nunk kell a m agyar egészségügy jövő jérő l is. A tá r
sadalmi-gazdasági és technikai fejlő dés, eredmé
nyeivel és veszélyeivel együtt tovább növeli az 
egészségvédelem jelentő ségét. Á llandóan növekszik 
az idő skorúak száma, ezzel együtt az egészségügyi 
ellátás munkája. Továbbra is erő teljesen emelked
nek az egészségügyi ellátással szembeni igények. 
Még hatékonyabb megelő zésre és rehabilitációra 
lesz szükség. Az egészségügyi ellátás táv lati fejlesz
tésének egyik döntő  tényező je a kórházak számot
tevő  fejlesztése. A táv lati tervekben el kell érni, 
hogy.a gyógyintézeti ágyak száma az ezer lakosra 
számított jelenlegi nyolc ágyról tizenegy—tizenkét

ágyra növekedjék. Ezt oly módon kell végrehajta
ni, hogy közben a régi kórházak nagyrészét korsze
rű sítjük , m ásokat megszüntetünk. A régi kórházak
ban is biztosítani kell a korszerű  technikai fe ltéte
leket, mű szerezettséget és ápolási feltételeket. Ki 
kell alakítani a gyógyintézeti ágyak optimális 
struk tú rájá t, meg kell valósítani a fekvő beteg-ellá
tásban a progresszív betegellátást. Lényegesen szo
rosabb kapcsolatot kell terem teni a fekvő - és járó 
beteg-ellátás között. Az elő rehaladás másik kulcs
kérdése és feltétele, hogy megfelelő  számú és vég
zettségű , m unkáját magas h ivatástudattal végző  
egészségügyi szakembergárda álljon rendelkezésre. 
Az orvosegyetemek jelenleg k ialakult képzési volu
mene biztosítja a szükséges számú orvost és gyógy
szerészt. De komoly erő feszítéseket kell annak ér
dekében tenni, hogy jelentő sen növelhessük az ápo
lónő k számát és más egészségügyi szakemberek 
képzését. A táv lati tervhipotézisek azt irányozzák 
elő , hogy egy orvosra négy—öt jól képzett egészség- 
ügyi szakember jusson. Az egészségügyi szakember
ellátottságnak ilyen nagyarányú fejlesztése m egte
rem ti a lehető ségét annak, hogy az egészségügyön 
belül a jelenleginél sokkal ésszerű bb, gazdaságo
sabb munkamegosztás jö jjön létre. Egyben azt is 
megköveteli, hogy az egészségügyi dolgozók m in
den szinten olyan anyagi ellátottságban részesülje
nek, amely teljes egészében megfelel társadalm i 
funkciójuk fontosságának.

Ez a perspektíva kell áthasson valam ennyiün
ket, am ikor külön-külön, egyenként számot vetünk 
saját m unkánkkal és átlépjük egy új negyedszázad 
küszöbét.

Darabos Pál dr.
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K L I N I K A I  T A N U L M Á N Y O K

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Szülészeti Nő gyógyászati Osztály 
(osztályvezető  fő orvos: Nemes János dr.)

A méhnyakrákok korai 
diagnosisának kérdése 
10000  ese t komplex 
vizsgálata alapján*
Nemes János dr. és Sági Tamás dr.

A  korai diagnosis szempontjából különösen sze
rencsés helyzetben vagyunk a m éhnyakrákok ese
tében. A méh anatóm iai helyzeténél fogva könnyen 
megközelíthető  m ind a klinikai, m ind a laborató
rium i vizsgálatok számára. A nő gyógyászatban 
ezért világszerte széles körű  kutatóm unka indult 
meg a korai diagnosis érdekében. Az eredmények 
nem is m aradtak el, hiszen a nő i nemi szervek rák 
ja i közül a m éhnyakrák gyógyítása ma m ár elvileg 
megoldottnak tekinthető , csak szervezés kérdése, 
hogy évente legalább egyszer minden nő  rákszű rő  
vizsgálatra kerüljön. Sajnos, ez az elméletileg jól 
alátámasztott tétel a gyakorlatban nem valósulha
to tt meg szakkáderek, felszerelés és szervezés h iá
nyában.

Évenként végzett rendszeres szű rő vizsgálatok
kal tehát ki tudjuk szű rni a klinikai tüneteket nem 
okozó praeinvasiv és m ikrocarcinoma eseteket, eze
ket pedig m ár 98—100%-os eredménnyel tudjuk 
kezelni. így elméletileg elejét tud juk venni az el- 
hanyagolódásnak. Sajnos, csak elméletileg, m ert 
gyakorlatilag még számos oka van az elhanyagoló- 
dásnak. Ettő l eltekintve a helyes út a korai diagno
sis megvalósítása m inden rendelkezésre álló esz
közzel. A korai diagnosis alatt a praeinvasiv for
m ákat és m ikrocarcinomákat, az ún: I/a stádiumo
kat értjük.

Néhány szóval tek intsük át a m éhnyakrákok 
korai diagnosisának különböző  m ódjait és fejlő 
dését.

A portio cc. diagnosztikájában az első  lépést Siems 
(40) felfedezése jelentette, amikor az általa konstruált  
hüvelytükörrel lehető vé vált a portio szabad szemmel 
való megtekintése.

* A kand dissert. 5000 esetet ölelt fel. Az újabb 
5000 eset cytológiai és histológiai vizsgálatában Sági 
Tamás dr. prosector fő orvos nyújtott értékes segítséget.
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A korai diagnosztika történetében mérföldjelző 
Hinselmann (20, 21, 22) 1928-ban történt felfedezése, 
a kolposzkópia. További fejlő dést mutat a Schiller (53, 
54) által 1928-ban kidolgozott vitái festési eljárás, a 
jódpróba, amely a kolposzkópia segítségével lehető vé 
teszi az ún. célzott excisio elvégzését. Vezető  szerepet 
vívott ki a korai diagnosztikában az 1943-ban Papa
nicolaou által felfedezett cytológia (47, 48).

Schümmelf elder (57) 1950-ben azt találta, hogy a 
ráksejtek mind friss, mind festetten állapotban magas 
koncentrációban halmozzák fel cytoplasmájukban az 
acridinorange-ot, amely ragyogó narancs vagy vörös 
fluorescenciát eredményezett, feltehető en a ribonuclein- 
savval történő  egyesülés útján. Ugyanakkor a magvak 
sárgászöldre festő dnek, ami a dezoxiribonucleinsav tar
talmukkal függ össze. Sajnos, ez a módszer a gyakorlat
ban jelentkező  számos hibaforrás miatt nem váltotta 
be a hozzá fű zött reményeket.

Különböző  kísérleteket folytattak annak érdeké
ben, hogy a praecancerosus és malignus sejtelváltozá
sokat kémiai reakciókkal derítsék fel. így fejlő dtek ki 
a különböző  histokémiai eljárások: a dehydrogenase, a 
glycoronidase, a Gömöri-féle (40) alkalikus és savanyú 
phosphatase, ill. phosphamidase kimutatása. Glatthaar 
(16) szövettenyésztéssel megállapította, hogy a szövet
kultúrákban a praeinvasiv cc. sejtjei hasonlóan visel
kednek az invasiv carcinoma sejtjeihez.

Phasiscontrast-mikroszkópos vizsgálatokkal sem 
talált különbséget a két sejtforma között.

A morphológiai kutatás legújabb nagyszerű  vív
mánya az elektronmikroszkópia. Véleményünk szerint 
az elektronmikroszkópia a keneti kép további részletes 
differenciáldiagnosisához vezet és tisztázni fogja a P 
III. csoporton belül ma még fennálló bizonytalanságot.

Szinte beláthatatlan a megtett út és biztatóak az 
elért eredmények a méhnyakrákok korai diagnosztiká
jában. Mégis meg kell állapítani, hogy bármilyen szé
pek és sokatígérő ek a laboratóriumi kutatások, a gya
korlat számára mint jól megfogható diagnosztikus mód
szer, csak a kolposzkópia és cytológia marad. Vizsgá
lataink során is ezt a két módszert alkalmaztuk és a to
vábbiakban ilyen irányú vizsgálatainkkal elért ered
ményeinket tárgyaljuk.

Vizsgálati anyag és módszer

1958 óta végzünk komplex kolposzkópos, cytoló
giai és histológiai vizsgálatokat. Jelen közleményünk  
1958—1962-ig a pásztói kórházban, 1962—1965-ig a XX. 
kér. Szülő kórházban, 1965—1968-ig a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházban történt 35 000 válogatás nélküli nő beteg 
vizsgálatát öleli fel, amibő l 10 000 esetben komplex cy
tológiai, kolposzkópos és histológiai vizsgálat történt. 
A beteganyag válogatás nélküli járóbeteg-rendelésből 
és fő leg osztályos betegekbő l tevő dött össze és így al
kalmasnak látszik a világirodalmi adatokkal való ösz- 
szehasonlításra és a különböző  szű rő módszerek ered
ményességének értékelésére. Kórházi szű réseinket ki
terjesztettük a többi osztályok nő i betegeire is. Minden, 
a legcsekélyebb makroszkópos és kolposzkópos eltérést 
mutató esetben, cervicalis fluor eseteiben, valamint a 
Schiller-próbával negativ esetekben cytológiai vizsgálat 
céljából vattatartóval váladékot vettünk a hüvelybol
tozatból, a portióról és a nyakcsatornából. Ezután kö
vetkezett az egyszerű  kolposzkópos megtekintés, majd 
kiterjesztett kolposzkópia ecetsav és jódpróbával. Ha 
atypusos leletet találtunk, a képet kolpofotográfiával 
rögzítettük A vattatartóval történő  váladékvétel elő 
nye, hogy a hámfelületek mechanikai sérülést nem 
szenvednek és a váladékvétel után kiváló kolposzkópos 
megtekintés válik lehető vé (44, 45).

A vattatartóval történő  váladéklevételnél néhány 
esetben negatív eredményt kaptunk, amikor a kolpo
szkópos kép súlyos atypiát, elszarusodó szigeteket, 
leukoplakiát mutatott, ugyanakkor a spatula módszer 
már pozitívnak bizonyult. Bebizonyosodott, hogy kiérett 
carcinománál alig válnak le a sejtek a felszínrő l, ilyen 
esetekben a lekaparó eljárás jobban megfelel. A fenti 
esetekben tehát célszerű bb az Ayre-íéle spatula mód
szer alkalmazása (1).



A kenetek fixálását alkohol és aether egyenlő  ará
nyú keverékében végeztük, a festés a Papanicolaou- 
módszerrel történt (47, 48).

Cytológiai vizsgálatok

A 10 000 cytológiai vizsgálatból 3425 (34,25%) a 
P. I, 6148 (61,48%) a P. II, 317 (3,17%) a P. III, 61 
(0,61%) a P. IV, 49 (0,49%) a P. V. csoportba volt 
sorolható (lásd 1. táblázat).

1. táblázat

Cytológiai leletek megoszlása Papanicolaou szerint 10 000 
esetbő l %

P l .................................. 3425 34,25
P II................................. 6148 61,48
P III ............................... 317 3,17
P IV................................ 61 0,61
P V................................. 49 0,49

A cytológiai vizsgálatok értékelése szempont
jából fontos ismerni a Papanicolaou I—V. beosztás 
gyakorlati jelentő ségét.

P. I. A kenetben nincsenek atypusos sejtek, a cc. 
teljes biztonsággal kizárható.

P. II. A  kenetben látott cytológiai elváltozások 
nem keltenek gyanút malignitásra, de a normális sej
tektő l bizonyos mértékben eltérnek. Az eltérés oka leg
gyakrabban a gyulladás.

P. III.  csoport sejtjeinél a cytoplasma alig válto
zott meg, a mag rendszerint megnagyobbodott és némi 
hyperchromasiát mutat. A maghártya jól megtartott, a 
chromatin állományban nincs olyan durva összecsapzó- 
dás, mint a malignus tumorok sejtjeinél. A mag, plas
ma relatio mérsékelten a mag irányában eltolódott.

P. IV. A rosszindulatúság jellegzetes cytológiai 
kritériumait mutató sejtekbő l álló kenet.

P. V. A kenetben látott sejtek a malignitás jelleg
zetes cytológiai kritériumait teljesen kimerítik; a sejt
kép kétséget kizáróan rosszindulatúságot bizonyít.

A P. I—II. csoport esetében, amely gyakorlatilag 
negatív eredményt jelent, csak nagyobb idő közökben 
végzett keneti kontroll vizsgálatok jöhetnek szóba.

A P. III. csoport azonban igen tág fogalom, amit 
tovább kell elemezni, hogy megértsük a mögötte levő 
histomorphológiai elváltozásokat (45, 29).

Gyulladásos folyamatoknál a magvak megnagyob
bodása a chromatinállomány felszaporodása nélkül tör
ténik, mintegy mag-oedemáról beszélhetünk anélkül, 
hogy a magfehérje-állomány, a ribonucleinsav felsza
porodna. Ezt a folyamatot pseudodyscariosis néven je
löljük, amely gyulladásos elváltozásokra, egyéb parazita 
infectiókra és gombás fertő zésekre jellemző . A pseudo
dyscariosis kiterjed a hám minden rétegére és így be
szélünk a felszíni, közép és mély réteg pseudodyscario- 
sisáról. A pseudodyscariosis a P. III.-ba sorolandó.

A magelváltozások súlyosabbak, ha a chromatin
állomány megnövekedésével a dezoxiribonucleinsav is 
felszaporodik. Morphológiailag sű rű  chromatinhalom 
jön létre, jelentékeny a dupla és többmagvúság. Ezt az 
elváltozást dyscariosis néven jelöljük. A folyamat ki
terjedhet a hám minden rétegére és így beszélünk fel
színi, közép- és mélyréteg dyscariosisról. A valódi dys
cariosis is a P. III.-ba sorolandó.

A P. III.-ba soroljuk még az úgynevezett regene- 
ratorikus vagy subcylindrikus sejteket, amelyek átme
netet képeznek a laphám és hengerhám között és fő leg 
indirect metaplasiás folyamatoknál fordulnak elő .

A P. III. csoport mögött levő  klinikai képekkel 
kapcsolatban a trichomonas, a soor és egyéb bakteriá
lis fertő zések jelentő ségére szeretnék rámutatni, de 
mint késő bb látni fogjuk, a malignus tumor sem zár
ható ki teljes biztonsággal.

A P. III. csoport esetében, ha a kenetvizsgálat is
mételten kétes eredményt adott, úgy conisatiót végez
tünk cervix curettage-zsal egybekötve.

A fentiek elő rebocsátása u tán  nézzük a 317 P.
III. cytológiai lelet megoszlását a histológiai kép 
szerint (lásd 2. táblázat) (44).

2. táblázat
A P: I I I  cytológiai leletek szövettani csoportosítása 
317 eset kapcsán (3,17%)

Szövettani leletek Esetek száma %-os  ̂
megoszlás

Cervix praeincasiv cc................ 31 i
Cervix mikro cc. je.................... 7 12,3%
Adeno cc. corp. ut..................... 1

Atypusos hám ......................... 66
Nyugtalan hám ....................... 98
Differenciálatlan regeneratiós 
hám .......................................... 30 С

»

Erosio glandularis ................... 45
Erosio vera ............................... 11
Polypus mucosus cerv............... 28
Összesen.................................... 317

A  szöveti kép 39 esetben bizonyult malignus- 
nak, ebbő l 31 praeinvasiv carcinoma, 7 m ikrocar- 
cinoma és 1 corpus adenocarcinoma fordult elő . A 
malignitási index 12,3%-nak bizonyult. A világiro
dalmi adatok 10—50% között változnak (19).

Az atypusos hám 66 esetben, a nyugtalan hám  
98 esetben fordult elő .

Külön figyelmet érdemel az úgynevezett diffe
renciálatlan regeneratiós hám szöveti képe, amely 
30 esetben fordult elő . A differenciálatlan regenera
tiós hám  esete a P. III. csoportba sorolt subcylind
rikus vagy reserv sejtek jelenlétével m agyarázha
tó. I tt  rá  kell m utatn i a cytodiagnosztikában a re
generatiós folyamatok jelentő ségére, különösen az 
indirect metaplasia ú tján  történő  hám regeneratió- 
nak van jelentő sége, amikor a hengerhámból a sub
cylindrikus sejtek közbeiktatásával helyben képző 
dik többrétegű  laphám. Ez a sejtdús, rétegző dés nél
küli hámszövet sokszor nagy differenciáldiagnoszti
kai nehézséget jelent a carcinomától történő  elkülö
nítésben.

A jó indulatú szöveti elváltozások között szere
pel 45 erosio glandularis, ez m agában semmit sem 
mond, mivel az erosio glandularis szöveti leleténél 
döntő  lehet a klinikai kép, így a gyulladás és ilyen
kor a pseudodyscariotikus sejtek magyarázzák a P.
III. csoport eredetét.

A 11 erosio vera mellett is a gyulladás klin ikai 
képe állott elő térben, mely a pseudodyscariotikus 
sejtek révén magyarázható.

Polypus 28 esetben fordult elő . Tudjuk, hogy a 
polypusok sejtproliferatio eredményeként jönnek 
létre, az is jól ismert tény, hogy a polypusok fel
színén gyakori az indirect metaplasia ú tján  történő 
atypusos hámképző dés, amely carcinomába is át
mehet. I tt  a P. III.-ba tartozó reserv vagy subcy
lindrikus sejteknek van jelentő sége.



A cytologia hatásfokát a hamisan negatív és a ha
misan pozitív esetek számából ítéljük meg és ezt vo
natkoztatjuk a felfedezett korai esetek számához. A ha
misan negatív eseteket histológiailag verifikált, cyto- 
lógiailag viszont negatív cc. eseteibő l számítjuk ki. Is
mételt vizsgálatokkal a negatív leletekbő l egy bizonyos 
százalékban kimutatható gyanús vagy pozitív sejt, az 
ezután is fennmaradó negatív eseteket a módszer hi
bájának kell tekinteni. Az utólagosan pozitívnek talált 
esetek pedig a vizsgáló hibájaként szerepelnek (40, 41).

Anyagunkban 127 praeklin ikai cc. esetében a 
cytológiai vizsgálat 11 alkalommal nem jelzett gya
nús vagy pozitív sejteket, így az összes hibaforrás 
8,6% -ot te tt ki. A 11 ham isan negatív eset ismételt 
vizsgálata során 5 esetben mégis m egtaláltuk a tu 
morsejteket, így a módszer h ibája 6 esetre korlá
tozódik, 5,0%-nak felel meg. Ugyanakkor a vizs
gáló hibája 3,6%-ot tesz ki.

A hamisan negatív hibaforrásokat csak részben 
lehet kiküszöbölni, mivel a kezdő dő  laphámszövet car- 
cinomás elváltozás biztos felismerése nemcsak a folya
mat kiterjedésétő l, hanem desquamatiós tendenciájától 
is függ. Végül a felső  sejtrétegek normálisan differen
ciált sejtekbő l is állhatnak és így a keneti kép nem tar
talmaz atypusos sejteket. A normálisan kidifferenciált 
sejtrétegek lehetetlenné teszik a cytológiai módszerrel 
történő  felismerést. Itt a módszer valódi hibájáról kell 
beszélni. Ilyen esetekben csak a lekaparó eljárás vezet
het eredményhez. A hamisan negatív eredmények 
egyik oka a hibás kenettechnika és végül a hibás meg
ítélés, a carcinomás sejtek hibás értékelése, figyelmen 
kívül hagyása (40, 41).

A 11 hamisan negatív esetünk közül 5 esetben 
ismételt vizsgálatnál m egtaláltuk a carcinomás sej
teket, itt a tévedés fő leg a hibás kenettechnika ro
vására volt írható. További 3 esetben leukoplakia, 
2 esetben elszarusodó felderung volt a kolposzkópos 
lelet. Ezek az esetek a módszer valódi h ibájának 
könyvelhető k el, m ivel a felszíni elszarusodás m iatt 
a mélyebb rétegek carcinomásan átalaku lt sejtjei 
nem kerülhettek a váladékba.

Végül egy esetben m ind a kolposzkópia, m ind a 
cytológia hibázott és it t  a praeinvasiv carcinomát 
csak más okból elvégzett m ű tét után, a szövettani 
vizsgálat derítette ki.

A hamisan pozitív esetek kiszámításánál az összes 
betegek számát vettük alapul, akiknél a histológiai vizs
gálat kizárta a carcinoma fennforgását. A tumormen
tes betegek számához vonatkoztattuk a hamisan pozi
tív cytológiai leletek számát.

Anyagunkban 9873 tum orm entes betegre 18 ha
misan pozitív cytológiai lelet esett, ami 0,2% -nak 
felelt meg. Az irodalom ban általában 1%-ig terjed
nek a hamisan pozitív értékek.

A 18 ham isan pozitív cytológiai lelet hátteré
ben leggyakoribb volt az atypusos hám  6 esetben, 
a nyugtalan hám 5 esetben, a differenciálatlan re- 
generatiós hám 6 esetben, a rendellenes hám  1 eset
ben, 1 esetben erosio vera, szövettani lelete állt a 
P. IV. cytológiai lelet mögött. Igen érdekes a klini
kai kép : kolpitis, cervicitis, pozitív trichomonas lelet 
húzódott meg a háttérben.

A hamisan pozitív sejtek differenciálásánál 
igen fontos a gyulladást követő  alapelemek pontos 
elkülönítése. Fő leg a basalis és parabasalis pseudo- 
dyscariotikus sejtek jelennek meg ilyenkor, de fel- 

. hívja a figyelmet a kenet bő  leukocyta, histiocyta 
790 és vándorsejtes tarta lm a is.

Trichomonas fertő zésnél megjelennek a valódi 
dyscariotikus sejtek a felszíni és középrétegbő l és 
egészen carcinomára jellegzetes m ag-atypiák is elő 
fordulhatnak. M enopausában sok atypusos paraba
salis sejt jelenik meg, ilyenkor tüsző hormon adá
sára a kép döntő en megváltozik és ez igen fontos 
az elkülönítés szempontjából. A subcylindrikus sej
teknek is nagy jelentő ségük van.

Az Ayre-féle spatula alkalmazásakor nagyobb ' 
basalsejt-halmazok sötétre festő dő  maggal erő sen 
zavarják a képet. Fontos a kötő szöveti sejtek külön
böző  formáinak számításba vétele is, így a fibro- 
blastok, monocytaer és monocytoid elemek és his- 
tiocyták elkülönítése. Olykor abortusok is okozhat
nak  hibás diagnosist. Ezek a sejtek morphológiai 
sokoldalúságuk m elett nehezen sorolhatók be és fel
tehető en a trophoblastból származnak (45, 62).

A  cytológia hatásfoka

A cytológia teljesítő képességét az alábbi mó
don számítjuk ki: a szövettanilag verifikált esete
ket 100% -nak vesszük és ebbő l levonjuk a ham isan 
negatív és ham isan pozitív esetek összességét. Ez 
esetünkben a következő  módon alakul:

100%  -  (8,6%  +  0,2%) =  91,2%
összehasonlítva a világirodalm i adatokkal, szé

les skálájú értékeket kapunk, 60—97%-ig változnak 
az eredmények (lásd 2. táblázat) (47, 48, 51, 37, 60, 
25, 62, 63, 65, 26, 31, 27, 41, 8).

3. táblázat

A cytologia hatásfokának néhány összehasonlító adata 
a hazai és külföldi irodalomból

Papanicolaou .................................................... 95,0 %
Reagan, Schmidt................................................ 93 %
Limburg ............................................................. 92,4 %
Rechnitz, Treit.................................................... 94,8 %
Holczinger, Szappanos....................................... 94,7 %
Zinzer ................................................................. 97,0 %
W altz................................................................. 86,7 %
Igei—Müller ...................................................... 93,7 %
Klein, Koffler, Krämer....................................... 93,4 %
Janis, Krämer (1957) ....................................... 94,3 %
Navratil, Bajardi, Burghardt (1959)................ 92,5 %
Diemel (1960).................................................... 92,5 %

Kolposzkópos eredményeink

Táblázatunk áttekintésekor kitű nik, hogy a 127 
praeklinikai carcinoma közül 24-et a kolposzkópo- 
san malignitásra nem gyanús csoportban, nevezete
sen a kolpitis, erosio vera, ectopiumok, de fő ként az 
U-zónák, az úgynevezett élettani regeneratiós há
mok csoportjában találtunk. A 24 eset részletes szö
vettan i vizsgálatakor 12 esetben a folyamat in tra- 
cervicalisnak bizonyult (9,2%). 12 esetben azonban 
a portio felszínén a szabályos U-zóna, az élettani 
regeneratiós hám  képe mögött húzódott meg a fo
lyamat. Az utóbbi évtized tapasztalatai m egm utat
ták, hogy az U-zónát, az élettani regeneratiós há
mot nem lehet a m alignitás szempontjából teljes 
biztonsággal k izárni a további kolposzkópos ku ta
tásból. A cytológiának a kolposzkópiával történő  
együttes alkalmazása m egm utatta, hogy a hám aty-
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piák kis százalékában elkerülik a kolposzkóppal 
történő  felfedezést vagy azért, mert intracervicali- 
san helyezkednek el, vagy azért, mert olyan képek
ben jelennek meg, amelyek nem keltik fel a vizs
gáló figyelm ét (Ectopium +  U-zóna). Ezután Glatt- 
haar (16) bevezette az atypusos U-zóna fogalmát, 
Hinselmann (12) abnormis U-zónáról beszél, Mest- 
werdt (39) szokatlan U-zónát említ, Ganse (13, 14,
15) megfontolandó U-zónáról számol be.

A typusos és atypusos U-zóna között elmosódik a 
határ és a kisebb gyakorlattal rendelkező  kolposzkopi- 
záló ezt a határt nem veszi észre. A kolposzkopos dia- 
gnosist megnehezíti, ha nincs stroma-rajzolat, mert 
csak a hám vastagságából nem lehet a malignitásra 
biztosan következtetni. A matrix csoportnál (mozaik, 
pontozottság) van stroma-rajzolat, ami a kolposzkopos 
diagnosist megkönnyíti.

Anyagunkban az atypusos U-zóna 6 ,6%-ban  
fordult elő , itt a malignitási index 5,2% volt, a m at
rix csoport gyakorisága 5,7%-nak bizonyult 5,9%-os 
malignitással.

V izsgálataink során U-zónák, regeneratiós há
mok esetében 12 alkalommal hibázott a kolposzkóp.

Ganse és Navratil intézetében is a cytológia 
segítségével retrospektive tudták felfedezni az aty
pusos U-zóna finom kolposzkopos jeleit. Tárgyila
gosan meg kell állapítani, hogy az átlag kolposzko
pos gyakorlatban ezek az esetek továbbra is elke
rülik a vizsgáló figyelm ét és csak a rutinszerű en 
végzett cytológiára támaszkodhatunk.

Az intracervicalis folyamatoknál a kolposzkó- 
pia teljesen felmondja a szolgálatot. Anyagunkban 
a 24 kolposzkopos hiba közül 12 alkalommal intra
cervicalis volt a folyamat. Ober, Kaufmann, Ham- 
perl (46) vizsgálatai alapján tudjuk, hogy a klimax 
körül a portio laphámja felterjed a nyakcsatorná
ba. Ebben a korban tehát megszaporodnak az int
racervicalis folyamatok. Ilyen esetekben csak a cy
tológia vezet eredményhez. Az intracervicalis loka- 
lisatiót egyes szerző k 1—30%-ig említik (62, 63).

127 praeklinikai carcinoma esetünk részben 
kolposzkopos, részben az excisiós anyag, valamint 
a mű téti praeparatumok szövettani leletébő l rekon
struálva az alábbi képet nyerjük:

1. kizárólag a portio felszínére localizált 36,3%
2 . a portio és cervix alsó szakaszára

localizált 54,5 %
3. csak intracervicalis localizáció 9,2%
A laphámeltolódás elm életét eseteink is alátá

masztják, m ivel a betegek átlagos életkora 45 év 
volt.

A kolposzkopos hiba tehát 127 praeklinikai car- 
cinomára számítva 24 esetben 18,4%-nak bizonyult.

A kolposzkopos eltéréseket súlyosság szerint 
meg lehet és meg is kell különböztetni. A histoló- 
giai vizsgálat azonban még a legenyhébbnek jelzett 
esetekben sem nélkülözhető , mert a kolposzkopos 
és a histológiai kép súlyossága igen tág határok kö
zött fedik egymást. Ismert tapasztalat, hogy a kol- 
poszkóposan egyformán súlyosnak megítélt elvál
tozások szövettanilag az atypia különböző  fokait 
mutatják. Kolposzkóp segítségével a folyamatok 
nyomonkövethető k, másrészt lehető vé válik az úgy
nevezett célzott excisiók elvégzése. A fentiek alap- 791
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ján  a próbaexcisiók elvégzésénél első sorban a cyto
logia pozitivitására kell támaszkodni, m ivel ezáltal 
felesleges szövettani vizsgálatokat takaríthatunk  
meg. A cytológiát szervesen egészíti ki a kolposzkóp, 
mivel így a célzott excisiók végzése válik lehető vé. 
A felszínen elszarusodást mutató folyamatokban, 
leukoplakiák esetén, elszarusodó szigetképző dések
ben, a cytológiailag negatív  esetekben is végezzünk 
excisiót.

Összesített kolposzkópos és cytológiai eredmé
nyeinket az 5. táblázat tün teti fel.

5. táblázat
Kolposkopia és cytologia együttes alkalmazásával elért 

eredményeink 127 praeklinikai carcinoma esetében

Lelet Szám о //0

Cytologiailag pozitív, 
kolposkoposan pozitív.............. 92 72,5
Cytologiailag negatív, 
kolposkoposan pozitív.............. 10 7,9
Cytologiailag pozitív, 
kolposkoposan negatív ............ 24 18,8
Cytologiailag negatív, 
kolposkoposan negatív ............ 1 0,8

Összesen.......... 127 100,0%

Látjuk, hogy a két módszer alkalmazása 99,3 
százalékos eredményhez ju ttato tt. Egy esetben csak 
a szövettani vizsgálat derítette ki a praeklinikai 
carcinomát. Bár anyagunkban a cytológiai hiba 8,8 
százalék volt, a 18,9%-os kolposzkópos hibával 
szemben, mégis a két módszer együttes alkalmazá
sát tartjuk  optimális eljárásnak. Addig, míg a ru 
tinszerű en végzett cytológiai vizsgálatok lehető ségét 
nem tud juk m egterem teni, nem m ondhatunk le a 
rutinszerű  kolposzkópos vizsgálatokról (35).

A teljesen külön utakon járó két módszer olyan 
szerencsésen találkozik, hogy egymás h ibáit köl
csönösen egészítik ki. A cytológiai módszer hibáinál 
felszíni elszarusodásnál a kolposzkópos lelet pozi- 
tiv itása segített a helyes diagnosishoz. Negatív kol
poszkópos leletek esetében pedig a cytológia pozi- 
tiv itása volt az ú tm utató  (35, 66).

Histő lógiai vizsgálatok: a próbaexcisio jelentő 
sége a szövettani eredmények alakulása szempont
jából

Tízezer kom binált kolposzkópos és cytológiai 
vizsgálatra 1829 szövettani vizsgálat esik 18,2%-os 
gyakorisággal. M inél inkább elő nyben részesül a 
praetherapiás diagnosis, annál fontosabb a histoló- 
giai anyag kielégítő  és helyes nyerése, amelytő l a 
szövettani diagnosis közvetlenül függ.

A szövetkimetszéssel a folyamat pontos k iter
jedését is meg kell határozni, mivel a kóros hámnak 
a kivett szövet h atára in  belül kell elhelyezkedni, 
hogy annak esetleges destruktív növekedését is ki 
lehessen zárni. E rre pedig a Schiller-íéle (53, 54) fel
színi lekaparás, az úgynevezett pont és lyuk biopsia 
és az úgynevezett próbakimetszés nem alkalmas. 
Döntő en befolyásolta a próbakimetszés eredményes
ségét, hogy a kolposzkóp segítségével lehető vé vált 

792 a célzott excisio elvégzése. A továbbiakban alapelv

tehát, ha a kolposzkópos lelet erre ú tm utatást ad, 
úgy lehető leg ép hámmal szegélyezett célzott exci
siót végezzünk (35).

Mi történik  azonban, ha a kolposzkóp nem jelzi 
a kóros hám ot és a cytológiai vizsgálat P. III., vagy 
biztosan IV—V. csoportot jelez? Ilyen lelet fő leg 
intracervicalis folyam atoknál fordul elő , azonban 
szabályos U-zónák, érbő  U-zónák és originalis nyál
kahártyák  kolposzkópos képe mögött is elő fordul
hat, hogy am ikor a jódpróba bizonytalan vagy sza
bályos jódfestést ad, tehát nem nyújt tám pontot 
a célzott excisio kivitelezéséhez. V izsgálataink so
rán  a kolposzkópos hiba 18,4%-nak bizonyult. Ilyen 
esetekben csak a conikus excisio nyú jthato tt kielé
gítő  eredményt.

A conikus excisio létjogosultságát tám asztják 
alá vizsgálatainkból leszű rt tapasztalatok, am ikor 
54,5%-ban a portión levő  folyamat a cervix alsó sza
kaszára, illető leg a hengerhám -laphám  határra  is 
rá terjedt. Helyes szövettani kórismét ilyen esetek
ben csak a conikus excisio nyújthatott.

115 esetben fordult elő , hogy a célzott excisió- 
val nyert anyag nem nyú jto tt határozott szöveti ké
pet. I tt  első sorban az atypusos hámok különböző  
alakjai jö ttek  szóba, am ikor nem volt k izárható 
biztonsággal, hogy a nyert anyag nem carcinomás 
terü let széli részébő l származott-e. Méginkább állt 
ez cc. in situ esetében, am ikor az esetleges invasio 
sem volt kizárható a rendelkezésre álló vizsgálati 
anyagból. Ha ezt nem vettük  volna figyelembe, úgy 
fennállt volna az a veszély, hogy a bevezetett the
rapia az elégtelen szövetkimetszés következtében 
nem lesz elégséges, vagy szükségtelen csonkító mű 
tétte l jár.

A célzott excisiót tehát 115 esetben kellett co
nikus excisióval kiegészíteni. Öt esetben a célzott 
excisióval nyert cc. in situ szövettani lelete conikus 
excisióval m ár invasivnak bizonyult. Érdekes ada
tokat nyú jto ttak  a m ű téti praeparatum ok utólagos' 
szövettani vizsgálatai. 67 hüvelyi méheltávolításnál 
cc. in situ diagnosis m ellett 5 esetben a m ű téti prae- 
paratum ban m ár invasiót találtunk. 77 cc. in situ 
esetében a folyamat 10 esetben valóban súlyosabb
nak bizonyult, m int ahogy a célzott excisio m utatta. 
Ez pedig 13%-os h ibaforrást jelent a célzott excisio 
terhére.

Végül a conikus excisiónak nem annyira dia
gnosztikus, m int therapiás javallatáról is meg kell 
emlékezni. Idült, makacs, konzervatív kezelésre nem 
reagáló cervicitisek, ectopiumok, Nabóth-tüsző k, 
polypusok, régi cervix-repedések esetén, am ikor a 
conisatio therapiás célt is szolgál (36) 250 esetben 
végeztünk conisatiót a fenti indicatio alapján.

Burghardt és Bajardi (2, 11, 5) válogatás nélkül 
minden U-zónát szövettanilag megvizsgálva 17,1%-os 
malignitást találtak, ugyanakkor a matrix vizsgálatánál 
a malignitási érték 13,8%-nak felelt meg. Holtorff  (23,. 
24) a cc. in situ 12%-át originalis nyálkahártyákban és 
U-zónában találta.

Szövettani leleteinket a Müller —Glatthaar-télé (16) 
nomenklatúra szerint osztályoztuk, mely a gyakorlat
ban jól bevált. Döntő  tényező  a praeinvasiv folyamatok 
pontos differenciálása a kezdő dő  stroma invasiótól, az; 
utóbbiak pontos elhatárolása a már nyirokutakat is in
filtráló folyamatoktól.



A m éhnyakrák profilaxisának néhány kérdése

A különböző  szű rő  eljárások és módszerek tel
jesítő képességének értékelésében értékes adatokat 
nyerünk a nagy intézetek és egyes szerző k statisz
tikai adataiból.

Ugyanakkor felvető dik a kérdés, hogy milyen 
százalékban várható a praeklinikai carcinoma elő 
fordulása válogatás nélküli beteganyagon.

A fenti kérdésre próbálunk feleletet adni rész
ben saját adataink, részben nagyobb világirodalmi 
adatok ismertetésével, amelyet a 6. táblázat tün
tet fel.

Acc. in situ gyakorisága egyes szerző k anyagában 6. táblázat

Szerző  neve Esetek
sz.

Cc. in 
situ

О /
/о

Duke Universyt, Cuyler Carteri. . 15 022 95 0,6
Harvard University, R. Graham . 18 303 86 0,5
Scapier .......................................... 20 300 30 0,15
Nieburg, Stergus Stephenson 

Harbin, Florida ....................... 15 669 75 0,5
Stern, San Diego Kalifornia . . . . 80 956 114 0,14
Dunn Slate, Merit Martin,

San Diego, Kalifornia............. 33 750 248 0,7
Boyes és Fiedler, Brit-Kolumbia, 

1949—1966 ................................ 980 400 3284 0,33
Parker, Duke Egyetem és mts. . . 80 000 485 0,6
Mac Gregor, Aberden ................. 27 360 166 0,6
Nemes, Pásztó és a XX. kerületi 

Bajcsy Kórház ......................... 35 000 75 0,22
Ganse, Drezda ............................. 111 000 404 0,36

Anyagunkban m int m ár em lítettem , 35 000 vá
logatás nélküli nő betegre 77 praeinvasiv carcino- 
m át találtunk 0,2% értékben. A világirodalmi ada
tok 0,1—0,6% értékben változnak (7, 18, 55, 43, 56, 
9, 6, 52, 44, 13, 14, 15).

A hazai viszonyokat az Országos Onkológiai 
Intézet 1963. évi rákm orbiditási statisztikája tünteti 
fel, eszerint 1630 bejelentett collum carcinomából 
1963-ban 108 praeinvasiv cc. volt 6,6%  értékben 
(61).

Ha az évi 500 000 szű rést vesszük alapul, úgy 
ez 0,02% -ot tesz ki, am int látjuk, a legalacsonyabb 
világirodalmi értéknek csupán egyötöde. Ennek oka 
részben a szövettani feldolgozás technikájában ke
resendő , nevezetesen legnagyobb részben csak cél
zott excisióból néhány metszet alap ján történik a 
kórismézés. Megbízható eredm ényeket csak a coni- 
satumok lépcső s szériametszetei nyújtanak.

Az eredmények alakulásában azonban a leg
fő bb okot a cytológiai vizsgálat hiányában látjuk. 
Döbrössy (10, 11) legújabb adatai szerint 1968-ban 
a 38 cytodiagnosztikai állomás 57 000 kolpocytoló- 
g iai vizsgálatot végzett. Úgyszintén Döbrössy adatai 
szerint a jelenleg mű ködő  cytológiai hálózat napi 
3 órai munkaidő  mellett maximális kapacitáskihasz
nálása esetén évi 100 000 vizsgálatot végezhetne. A 
jelenlegi kihasználtság 57%-os.

Ha az évi 500 000 esetre vonatkoztatjuk az 
57 000 cytológiai vizsgálatot, úgy a szű réseknek csak 
10,4%-a történik a cytológiai módszerrel.

Jelenleg országosan évente félmillió szű rés tör
ténik. A KSH adatai szerint a különböző  rendelő in- 
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tézetekben, kórházakban évente másfél millió nő 
beteg fordul meg (58). A kórházi szű rések rendsze
res szervezésével a jelenlegi szű rési kapacitást a há
romszorosára lehetne emelni. Az összes veszélyezte
te tt korú nő k szű rése évi 2,5 millió szű rést jelentene. 
(67).

A szű rő mozgalom kívánt fejlesztése olyan ira
mú, hogy a cytológiai hálózat fejlesztésének lehe
tő ségei nem tartanak  lépést az igények folyamatos 
növekedésével (10, 11).

Óriási lépést jelentene a technikai m unkatár
sak, úgynevezett praescreenerek beállítása, akik a 
biztosan negatív esetek kiválasztásával lényegesen 
megkönnyítenék a cytológus m unkáját (66). Egy- 
egy asszisztens évi teljesítő képessége 10 000 kenet- 
vizsgálat. A hazai igények kielégítésére megközelí
tő leg 250 ilyen szakembert kellene nevelni, akik 
ezeknek a követelményeknek megfelelnének (10, 
11).

A diagnosztikus m unkán tú l jelentékeny fel
adatot képvisel a praeventív munka, a praeblasto- 
matosisok egységes elvek alapján történő  kezelé
se. Bebizonyosodott, hogy az erythroplakia spontán 
gyógyulása 20% -ban kóros irányba terelő dik, a lap- 
hám -regeneratio pedig 1—2% -ban carcinomába is 
átmehet (35, 36).

Nem-szabad tehát az erythroplak iákat m agukra 
hagyni, hanem  egységes elvek alapján kezelni kell 
azokat. Ezt a célt szolgálja az ectopiumok elektro- 
coagulatiój a, albothilos ecsetelése, a kóros hám  el
távolítása különböző  plastikai mű tétekkel, conisa- 
tiókkal (35, 36, 44).

Az anatóm iai elváltozások, laceratiók correk- 
ciója, rehabilitációs m ű tétekkel és a szülés u tán i 
méhszáj sérülés ellátása szintén a megelő ző  felada
tokhoz tartozik. Döntő  jelentő ségű , hogy a fenti 
kérdésekben az úgynevezett próbaexcisiók, illető leg 
conisatiók kérdésében is egységes onkológiai szem
lélet alakuljon ki.

összefoglalás. A szerző k 10 000 nő beteg kom 
plex kolposzkópos, cytológiai és histológiai szű résé
nek eredményeit elemzik. A cytológiai hiba 8,8%, 
amibő l negatív hiba 8,6%, ham isan pozitív esetek 
száma csupán 0,2%. A cytológia hatásfoka tehát 
91,2%-nak bizonyult. Ugyanebben az anyagban a 
kolposzkópos hiba 18,4%, amibő l 9,2% a regenera
te s  hámok téves megítélésébő l, 9,2% pedig az in- 
tracervicalis localisatiójú esetekbő l tevő dik össze. 
Az optimális eredményeket a két módszer együttes 
alkalmazása nyújtja. 10 000 komplex kolposzkópos 
és cytológiai vizsgálatra 1839 szövettani vizsgálat 
esett, 18,2% gyakorisággal. Részletesen elemzik a 
szerző k az excisio különböző  módjait, ezzel kapcso
latban rám utatnak a conikus excisio négy javalla
tára. 35 000 válogatás nélküli nő betegre 77 praein
vasiv carcinomát találtak 0,2% értékben. A világ- 
irodalmi adatok 0,1—0,6% értékben változnak. Vé
gül elemzik a szerző k a méhnyakrákok prophylaxi- 
sának néhány kérdését. A szű rési eredmények ala
kulása szempontjából döntő  jelentő sége van a szö
vettani feldolgozás technikájának és a rutinszerű en 
végzett cytológiai vizsgálatoknak. Végül a diagnosz
tikus munka m ellett a szerző k rám utatnak a prae
ventív m unka fontosságára is.
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Insulin, valamint insulin és glucose 
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eliminatiós szakában
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Az insulin — a szénhidrát-anyagcserét befolyá
soló hatása m ellett — lényegesen befolyásolja a 
zsíranyagcserét is. Elő segíti cukorból a zsír-synthe- 
sist (1, 2), viszont gátolja a zsírszövetbő l a zsírsav- 
mobilisatiót, gátolva a lipolysist végző  hormonsen
sitiv lipase mű ködését, elő segítve az a-glycerophos- 
phat képző dését és ezzel a zsírsav zsírszöveti reeste- 
rificatióját. E két utóbbi folyamat eredményeként a 
vér szabad zsírsavszintje, a m ájban a triglycerid- 
képzés és a vér triglyceridszint csökkennek. Fokoz
za a triglyceridek elim inatióját a lipoprotein lipase 
aktiválása ú tján  (3).

Az irodalm i adatok birtokában vizsgáltuk meg 
az insulin hatását egészséges egyének és coronaria
sclerotikus betegek 131J  triolein terhelési görbéjének 
elim inatiós szakaszában. Megvizsgáltuk továbbá azt 
is, befolyásolja-e az insulin a glucose okozta elimi
natiós gátlást. Elő ző  közleményünkben ugyanis ki
m utattuk, hogy a glucose coronariasclerotikus bete
gek alim entaris lipaem iájának elim inatióját gátolja, 
míg egészséges egyénekben az elim inatiót elő segíti 
(4, 5).

Beteganyag és módszerek

Insulin hatását az alimentaris lipaemiára 11 egész
séges (7 férfi, 4 nő ; életkoruk 19—57 év) és 19 corona
riasclerotikus (11 férfi, 8 nő ; életkoruk 47—78 év) 
egyénben vizsgáltuk. Ez utóbbi csoportban 13 beteg in
farctus myocardiin is átesett.
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A betegség kritériuma az anamnesis, fizikális vizs
gálat, EKG, ili. infarctus myocardii esetében laborató
riumi vizsgálatok is (SGOT, vvs.-süllyedés, fvs.) vol
tak. Az infarctus és a vizsgálat idő pontja között leg
alább 1 év telt el. Egyik csoportban sem szerepelnek 
olyan egyének, akiknél a zsíranyagcsere egyéb oknál 
fogva is zavart lehetett (essentiális hyperlipaemia, 
pajzsmirigy betegség, nephrosis, diabetes mellitus stb.), 
ill. felszívódási zavar lehető sége állott fenn (gyomor-, 
bél-, epe-, máj betegség).

Minden betegen két vizsgálat történt. Egyik alka
lommal 131J triolein alapgörbét vettünk fel; másik al
kalommal a triolein beadása után 5 óra múlva 0,1 E/kg 
kristályos insulint is adtunk iv. A vérvétel a triolein 
beadása után 5, 6 és 7 órával történt heparinozott kém
cső be.

Az insulin és glucose együttes hatását 8 coronaria
sclerotikus (5 férfi, 3 nő ; életkoruk 42—72 év) beteg
ben figyeltük meg, akik közül 6 már elő ző leg átesett 
infarctus myocardiin. Ezeken a betegeken 3 vizsgálat 
történt. Egyik alkalommal 131J triolein görbét vettünk 
fel; egy másik alkalommal a triolein beadása után 5 
órával 100 g glucoset is adtunk per os; harmadik alka
lommal a glucose mellett, azzal egyidő ben 0,1 E/kg 
kristályos insuhnt is adtunk iv. Vérvétel mindhárom 
esetben a triolein fogyasztása után 5, 6 és 8 órával tör
tént.

Mértük a teljes vérben (vér) és .annak trichlorecet- 
saw al kicsapható fractiójában (tce) az activitást. Az 
activitási értékek a háttér értékénél legalább három
szor magasabbak voltak. A glucose -j- insulin kísérle
tekben a serum triglycerid értékeket (tg) is meghatá
roztuk. Minden kísérletünkben az 5 órás értékeket vet
tük alapul és a többi értéket ennek százalékában fe
jeztük ki. A 131J triolein próbához a betegek elő készí
tését és a beadott anyag összetételét és mennyiségét, a 
trichlorecetsavas kicsapást és a mérés módját elő ző 
közleményünkben ismertettük (6, 7). A serum trigly
cerid szintet Van Handel és Zilversmit (8) általunk 
módosított (5) módszerével határoztuk meg. A statisz
tikai számítások a Student-féle (egymintás) „t” próbá
val történtek.

Eredmények

Insulin hatására egészséges egyének vér és tce 
activitási értékeiben lényeges változást nem tapasz
taltunk, míg coronariasclerotikusokban a 6 és 7 órás 
tce átlagértékek significansan csökkentek (1. táb
lázat).

Ezt a csökkenést az 1. ábra teszi szemléletessé, 
ahol az oszlopok az insulinadás elő tti és u tán i átlag-

INSULIN HATÁSA '"j TRIOLEIH PRÓBA ELIMINATIÓS SZAKASZÁRA

V É R VÉR TCE TCE

6 h 7h 6* ?h

-1 0 .
-1.5

1 W
- 2 0 .

-13.2 -12.4

- 3 0 .
□ Norm, n-11

- 4 0 . R S I Cor. seien n=19

1. ábra.
Insulin hatása a 131J triolein terhelési próba 6 és 7 órás át
lagértékeinek alakulására. Az oszlopok az insulinadás elő tti 
és utáni átlagértékek különbségét ábrázolják. Az oszlopo
kon a számok az 1. táblázatban látható átlagértékek kü
lönbségét jelzik.
(Vér =  teljes vér; tce =  trichlorecetsavas csapadék)



Insulin hatása 131J  triolein próba eliminátiós szakaszára 1. táblázat

6 ó r á s  é r t é k 7 ó r á s  é r t é k

131J triolein 131J triolein +  insulin 13lJ triolein 131J triolein -j- insulin

Norm, 
n =  11

vér 93,5 ±  10,3 92,0 ±  14,1 87,2 ±  12,7 84,1 ±  25,0

tce 97,0 ±  36,7 92,0 ±  28,5 74,6 ±  26,4 63,7 ±  28,0

Cor. scler. 
n =  19

vér 102,3 ±  21,8 89,1 ±  24,7 101,6 ±  30,8 89,2 ±  13,4

tce 107,5 ±  40,3 *79,1 ±  27,8 97,9 ±  55,9 **61,3 ±  28,9

* p <  0,05 
** p <0,05

Insulin hatása a 131J triolein terhelési próba 6 és 7 órás átlagértékeinek alakulására. Az értékek az 5 órás értékek 
százalékát jelentik. Az átlagértékek melletti +  szám az S. D.-t jelzi.
(Vér =  teljes vér; tce =  trichlorecetsavas csapadék)

2. táblázat

Glucose, valamint glucose -j- insulin hatása coronariasclerotikus betegek alimentáris lipaemiájának eliminátiós szakaszára

vér
n=8

tce
n=8

tg
n =  8

6 
ór

ás
 é

rté
k

131J triolein I 95,6 ±  20,5 99,6 ±  43,6 96,5 ±  21,1

131J triolein -f- glucose II 111,6 ±  20,5 171,6 ±  58,1 134,0 ±  35,6

131J triolein -|- glucose -j- III 
+  insulin 91,9 ±  11,0 86,3 ±  25,0 97,5 ±  7,5

8 
ór

ás
 é

rté
k

131J triolein 91,6 ±  56,1 86,3 ±  55,9 92,9 ±  23,8

13lJ triolein +  glucose 95,7 ±  9,0 77,7 ±  16,6 91,4 ±  44,4

131J triolein +  glucose +  insulin 84,0 ±  13,9 64,7 ±  19,9 82,9 ±  12,0

I—II p <  — 0,05 0,05
II—III p <  0,05 0,01 0,05

Glucose, valamint insulin -j- glucose hatása coronariasclerotikus betegek alimentaris lipaemiájának 6 és 8 órás á t
lagértékei alakulására. Az értékek az 5 órás érték százalékát jelentik. Az átlagértékek melletti +  szám az S. D.-t 
jelzi.
(Vér =  teljes vér; tce =  trichlorecetsavas csapadék; tg =  triglycerid)

értékek különbségét ábrázolják. Látható, hogy a 
normális esetekben nem történt lényeges változás, 
míg a betegek esetében — a tce értékben — kifeje
zett csökkenés jö tt létre.

A glucose, valam int a glucose +  insulin együt
tes hatására bekövetkező  változásokat a 2. táblázat
ban tüntettük fel: glucose hatására a triolein görbe
6. 'órájában (a cukor beadása után 1 órával) a vér, 
cce és triglycerid értékek emelkedtek és ez a vál
tozás a tce és tg esetében significans. Amennyiben

_____insulint is ad tunk a glucoseval egyidő ben, ezek
796 együttes hatására az értékek a csak glucoseval ka

pott értékekhez képest significansan csökkentek és 
a kiindulási érték (triolein alapgörbe) alá (vér, tce), 
Ш . annak értékére (tg) esnek vissza. Sem a glucose- 
nak, sem a glucose +  insulinnak nincs significans 
emelő , ill. csökkentő  hatása a triolein görbe 8. órá
jában.

A 6. órában m ért átlagos változásokat a 2. áb
rán  tüntettük fel. Látható, hogy a glucose adására 
kifejezett emelkedés jön létre, míg az insulin ezt a 
növekedést meggátolta, ső t hatására a vér és tce 
átlagértékek a glucose adás elő tti alapértékeknél 
alacsonyabb szintre csökkentek.



Glucose, valamint glucose -j- insulin hatása 
coronariasclerotikus betegek alimentaris lipaemiájának 

eliminatiós szakaszára

6 h

ver tcp tg

О  131 J triolein
n*8 131

131

J triolein+glucose 

J trloleln+glucose+insulin
2. ábra.
Glucose, valamint insulin -J- glucose hatása coronariascle
rotikus betegek alimentaris lipaemiájának 6 órás átlagérté
kei alakulására. Az ordinátán az 5 órás értékekhez viszonyí
tott százalék látható.
(Vér =  teljes vér; tce =  trichlorecetsavas csapadék, tg =  
triglycerid. Az átlagértékek szórása a 2. táblázatban lát
ható)

Megbeszélés

Egészséges egyének éhgyomri serum triglyce
rid  szintjében Jones és A rky (9) 0,12 E/kg insulin 
iv. adása u tán  nem észleltek csökkenést és 0,01—0,02 
E/kg/óra infusio 8 órás ideje a la tt a csökkenés m i
nimális volt. Az infusio kezdetétő l számított 24 óra 
m úlva jö tt létre 16—-35%-os csökkenés. Dannen- 
burg és Búrt (10) a per os adott zsírral együtt al
kalm azott 0,1 E/kg iv. insulinadás utáni 1., 2., 3. 
órában 29%-os csökkenést találtak. Kinsell és 
Schlierf (11) hyperglyceridaemiásoknál 2 E/kg in- 
sulint adva 8 órán át iv. infusióban, 30%-os esést 
észleltek. Nestel (12) infarctus myocardiin átesett 
egyénekben kis mennyiségű  (0,02 E/kg/óra, IV2 órán 
át) iv. insulin infusióra nem tapasztalt serum tr i
glycerid szint változást.

Mi az insulin hatását az alim entaris lipaem ia 
eliminatiós szakaszában vizsgáltuk. Ezen fázisban 
egészséges egyénekben nem észleltünk változást, de 
coronariasclerotikusokban csökkenést ta lá ltu n k ; 
okát a következő képpen m agyarázhatjuk; egészsé
ges egyénekben azok a factorok, amelyek a felszí
vódás u tán a vérbe kerülő  triglyceridek elim inatió- 
já t végzik, így a heparin, lipoprotein lipase, és 
újabb feltételezések szerint az insulin (13), teljes 
mennyiségükben és teljes hatásfokkal mű ködnek, 
így egészségesekben a kívülrő l bev itt kis mennyi
ségű  heparin nem hoz létre lényeges változást, m íg 
coronariasclerotikusokban a vérlipoidokhoz kötött 
activitás csökkenéséhez vezet. Ez a tény az endogen 
heparin alacsonyabb szintjére u talhat, m int erre 
elő ző  közleményünkben (14) rám utattunk. Insulin 
esetében nem beszélhetünk alacsonyabb insulin 
koncentrációról, ugyanis több vizsgálat is kim utatta, 
hogy az insulin mennyisége nemhogy kevesebb, ha
nem inkább több coronariasclerotikusok vérében 
(15—17). Tehát inkább az endogen insulin hatás
csökkenésérő l van szó; oka az insulinnal szemben 
kialakult resistentia lehet. Ezt a feltételezést vall
ják Albrink és munkacsoportja (18), Kinsell és mtsai
(11), Randle és mtsai (19), Jenkins (20), valam int 
Cohen (21) is. Az insulinresistentia k ialakulására 
biztos alapokon nyugvó m agyarázat még nincs. 
Egyesek hormonális (növekedési hormon, cortico- 
steroidok, adrenalin, noradrenalin) ellenhatást té
teleznek fel, mások a magasabb zsírsavszint gátló 
hatását teszik felelő ssé. Vallance— Owen az infarc- 
tuson átesett (22), Kämmerer és Bretán (23) pedig 
az infarctuson még át nem esett coronariascleroti
kus betegek vérében insulinhatást gátló albumint, 
ún. synalbum int m utattak ki. M indezen szerző k fő 
leg az insulinnak a cukoranyagcserére gyakorolt 
hatásával szembeni resistentiáról írnak, de Randle 
(19) és Jenkins (20) az insulin zsírsavmobilisatiót 
gátló hatásával szembeni insensitivitásáról is beszá
molnak. Valószínű , hogy az insulinnak a lipoprotein 
lipase activ itást fokozó hatásával szemben is resis
tentia alakul ki és így gátolt az insulinnak a zsírok 
elim inatioj át elő segítő  hatása is. A kívülrő l bevitt 
többletinsulinnal ezt a gátlást legyő zve érhetünk el 
vérlipoid-csökkenést. Hasonló eredménnyel já rt az 
insulin alkalmazása mesterségesen diabetikussá te tt 
állatok esetében, ahol az exogen insulinnal valóban 
h iányt pótoltak (24—26), de idő skori diabeteses em
berek esetében is, ahol viszont hyperinsulinismus 
áll fenn (27) és így a kívülrő l bevitt többletinsulin 
az endogen insulinnal szembeni resistentiát legyő z
ve fejthette ki hatását; a serum triglycerid értékek 
csökkentek (28—31), a kóros alim entaris lipaemiás 
görbe alacsonyabbá vált (32).

Lehet, hogy a parenteralisan adott insulin nem 
m int többletinsulin fejtené ki hatását, hanem m int 
az endogen insulintól eltérő  hatású hormon. Ugyan
is az iv. adott insulin a máj megkerülésével éri el 
a zsírszövetet, míg a pancreasból felszabaduló endo
gen insulinnak a m ájon is át kell haladnia, jóllehet 
Daniel és Henderson (33) nyúlkísérletei szerint az 
endogen insulin egy része a nyirokereken át a máj 
kikerülésével ju th a t a vérkeringésbe. Kinsell és 
Schlierf (11) is így tesz különbséget endogen és exo- 797



gén insulin között zsíranyagcserére való hatását il
lető en hyperglyceridaemiás betegeken te tt megfi
gyelései során. K nittle és Ahrens (34) is em lítik a 
m ájon átju to tt és a m ájon át nem ju to tt insulin ha
tása közti különbséget tolbutam iddal végzett kísér
leteikben. Lehet, hogy a m ájnak az insulinnal szem
beni resistentia k ialakításában van jelentő sége, 
am int azt Vallance— Owen a synalbum in esetében 
feltételezi (35). Az endogen insulinnal szembeni re- 
sistentiát igazolnák a glucoseval coronariascleroti- 
kus betegekben végzett vizsgálataink. Ezekben az 
esetekben ugyanis a glucosera elválasztott endogen 
insulin ellenére is a vérlipoidokhoz kötött activitás 
és a serum triglyceridszint megemelkedett. Ugyan
akkor egészséges egyénekben, ahol nem áll fenn in- 
sulinresistentia, a glucose csökkenti az alim entaris 
lipaemia értékeit, éppen az általa elválasztott tel
jes értékű  endogen insulin hatásán keresztül (4, 5). 
Coronariasclerotikus betegek esetében a glucose 
adására elválasztódó insulin — a fennálló insulin- 
resistentia m iatt — hatásta lan m arad: kim arad az 
insulin gátló hatása a zsírszövetben a lipolysisre, 
ezen keresztül a szabad zsírsav kiáram lásra, a m áj
ban a triglyceridképzésre; így a serum  triglycerid
szint emelkedik. Ezenfelül elmarad az insulinnak a 
lipoprotein lipasera való aktiváló hatása is. Elő térbe 
kerü l viszont a glucose vérUpoidokat növelő  hatása 
(36), amelyet norm ális egyénekben az általa elvá
lasztott insulin kivéd, ső t az esetek nagy részében 
tú l is kompenzál. M indezek eredő jeként a glucose 
fogyasztása coronariasclerotikus betegek esetében 
az alimentaris lipaem ia megnövekedéséhez vezet. 
Az exogen insulin viszont akár m int többletinsulin, 
akár m int „más” insulin, képes — ugyanúgy, m int 
norm ál egyének esetében az endogen insulin — a 
glucose okozta elim inatiogátlást ellensúlyozni.

Glucose és insulin együttes hatását vizsgálták 
coronariasclerotikus betegek alim entaris lipaemiá- 
já ra  K rut és Barsky is (37), és azt találták, hogy iv. 
infusióban alkalm azott 50 g glucose és 10 E insulin 
adására a kóros alim entaris lipaemiás görbe érté
kei jelentő sen csökkentek. Nem vizsgálták meg ma
gának a glucosenak hatását az alim entaris lipaemiá- 
ra, és eredményeiket úgy magyarázzák, hogy az in
sulin a vele egyidő ben adott glucose anyagcseréjén 
keresztül segíti a zsírok vérbő l való elim inatioj át. 
Az insulin valóban képes a vér trig lycerid értékeit 
a glucoseanyagcserén át is csökkenteni, de ennél lé
nyegesebbnek látszik az insulin önálló, zsírszövet
ben a lipolysist gátló, valam int a lipoprotein lipa
sera kifejtett aktiváló hatása.

Glucoseval (4, 5), insulinnal és ezek együttes 
hatásával élért eredm ényeink megerő síteni látsza
nak azt az elképzelést, amely szerint az arterioscle- 
rosisban észlelt hypertriglyceridaem ia egyik oka az

endogen insulinnal szemben kialakult resistentia, és 
ez a normálistól eltérő  alim entaris lipaem ia kiala
kításában is lényeges lehet.

összefoglalás. Coronariasclerotikusokban insu
lin intravénás adására a 131J  triolein terhelési görbe 
elim inatiós szakaszának értékei csökkentek, míg 
egészséges egyének görbéjében változás nem jö tt 
létre. Coronariasclerotikus betegekben az alim enta
ris lipaemia elim inatiós szakaszában az insulint glu
coseval együtt alkalmazva, az insulin kivédte a glu
cose elim inatiót gátló hatását.
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Az adrenerg beta-receptor 
gátló propranolol 
(Inderal ICI)
a hyperthyreosisos krízis 
kezelésében
Balkónyi Iván dr., Gyergyói Márta dr. 
és Gyulai Ernő  dr.

A gyorsan kifejlő dő  és rohamosan romló hyper
thyreosisos krízis kezelésének legnagyobb nehéz
sége az, hogy a pajzsmirigyhormon felezési ideje 
aránylag lassú, és így a synthesist gátló gyógysze
rek klinikai hatása késik. Ezt az idő t jobbára tüneti, 
illető leg a kóros történéseket korrigáló, lényegében 
palliativ módszerekkel igyekszünk áthidalni.

A krízist első sorban keringési és idegrendszeri 
tünetek jellemzik, és döntő en ezek határozzák meg 
prognózisát.

A sympathicus tónust gátló gyógyszerek: a 
Rauwolfia származékok (1), a guanethidin (2, 3) és 
az a-methyldopa (4) a hyperthyreosis keringési tü 
neteit határozottan csökkentik. 1962 óta ism ertek a 
klinikai alkalmazásra is használható, adrenergiás 
^-receptorokat gátló anyagok: a pronethanol (5), 
m ajd a kevésbé toxicus propranolol (6). Hamarosan 
kiderült ezekrő l is, hogy a hyperthyreosisos tachy- 
cardiát és arrhythm iát csökkentik (7, 8, 9, 10, 11).

Várható volt tehát, hogy a Д -receptor gátlók 
hyperthyreoticus krízisben is használhatók lesznek. 
Két ilyen beteg kezelésérő l kívánunk beszámolni.

1. eset: U. L.-né, 60 éves beteg krízisét az alsó vég
tag mélyvénás thrombosisából eredő  tüdő embolia elő z
te meg. Állapotát rendkívül súlyosnak ítéltük: magas 
láz, profuz izzadás, scopolaminnal is alig csökkenthető 
psychomotoros nyugtalanság, desorientáltság, majd kö
dös sensorium, igen kifejezett adynamia, 220-as kam
rai frequentatiójú pitvari fibrillatio lépett fel. A hyp er
thyreosis diagnózisát különben a Hamolsky-próba 
emelkedett értéke (21%) is igazolta. Állapota 24 órán 
át változatlan maradt a szokásos többirányú, összetett 
kezelés ellenére is (részleteket lásd az ábra alatti szö
vegben). Ekkor kezdtük el a propranolol (Inderal ICI) 
kezelést. 15 mg-ot adtunk lassú vénás infusióban. Az 
első  ábra mutatja a pulzusfrequentia és a hő mérséklet 
alakulását (1. ábra).

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 14. szám

A frequentia 1 óra alatt csökkent, a sinus rhyth
mus helyreállt és ezzel párhuzamosan enyhült a moto
ros nyugtalanság, sensoriuma tisztábbá vált, légzésszá
ma 36-ról 18-ra csökkent. A láz is megszű nt. Az Inde
ral napi adagját ekkor 5 mg-ra csökkentettük, mint
hogy a gyógyszer fogytán volt. Üjból tachyarrhythmia 
és láz jelentkezett, de már nem érte el az elő ző  szá

l l  l .-n e!

1. ábra.
1 =  NaJ iv„ Favistan (mercaptoimidazol) im., Hydroadre-

son, Algopyrin, Strophantin, antibiotikum, vitaminok,
oxigénsátor, hű tés

2 =  Metothyrin, Lugol, Rausedyl
3 =  lyticus cocktail: Rausedyl +  Frenolon -f- Pipolphen +

Hydrocodin, Ismelin, idő nként scopolamin
4 =  Dextrose +  Ringer infúzió

poraságot, illetve magasságot. A sensorium további fel
tisztulása lehető vé tette, hogy a gyógyszert orálisán na
gyobb dózisban adagoljuk. A következő  napokon a pul- 
zusfrequentia fokozatosan csökkent és a Korsakow- 
syndromában is megnyilvánult súlyos idegrendszeri 
tünetei maradéktalanul rendező dtek. A továbbiakban 
nagy adagú Metothyrin, Lugol-oldat, majd Liothyro-  
nin és Rausedylbő l álló terápia mellett hyperthyreoti- 
cus állapota fokozatosan, de igen lassan javult. A javu
lást számos komplikáció nehezítette: nagyfokú lerom
lásra és mozgásképtelenségre vezető  myopathiája okoz
ta decubitusa, nehezen javuló diffus bronchitise, mely
hez ismételten bronchopneumoniás gócok csatlakoztak. 
Ezek okaként a thrombophlebitisébő l származó ismé
telt tüdő embolisatio is felvehető . Többször húgyúti in
fekció lobbant fel, melyhez kifejezett anaemia is tár
sult (vvs.: 2 500 000, hgb.: 8,3 g%). Mindezt cardialis 
elégtelenség kísérte, melynek kezelése során ismételten 
digitalis intoxicatio lépett fel. Végül is 5 hónapi keze
lés után, még mindig eléggé kifejezett myopathiájától 
eltekintve gyógyultan távozott. A beteget két év óta 
ellenő rizzük, azóta myopathiája is lényegesen javult, 
segítség nélkül jár, 25 kg-ot hízott.

2. K. Á.-né, 39 éves beteg esete azért is tanulsá
gos, mert az Inderalt csekély készletünk miatt csak 
szakaszosan adagoltuk és így hatása ismételten demon
strálható volt, az első  napokban kihagyására a tachy
cardia ismételten visszatért (2. ábra). Hyperthy
reosis jellegzetes panaszaival került felvételre, melyet 
statusa: meleg, nyirkos bő r, diffuse megnagyobbodott 
puha pajzsmirigy, tachycardia (180-as frequentiájú si
nus rhythmus), nagyobb pulzusamplitudó (RR.: 140/70 
Hgmm), finomhullámú tremor, Graefe-tünet és az 
emelkedett serum organikus jód értéke (11 y%) is iga
zolt. Metothyrin kúra kapcsán elő zetesen toxicoderma 
keletkezett, ami miatt bő rosztályon vált szükségessé 
kezelése. Kálium perchlorat, Rausedyl, Dorlotin elő ké
szítés után mű tét céljából sebészeti osztályra került, de



romló állapota miatt erre nem került sor. A belosztály- 
ra visszahelyezve krízisbe esett, magas lázzal, kiugró 
tachycardiával, kifejezett psychomotoros nyugtalanság
gal, melyhez átmenetileg idegrendszeri góctünetek is 
csatlakoztak: jobb oldali centralis facialis paresis, a 
jobb felső  végtag ügyetlensége, jobb oldali Babinski- 
tünet. A szokásos kezelést (lásd az ábra alatti szöveg-

2. ábra.
1 =  Kaliumperchlorat, Hydroadreson, Rausedyl, Alfa-me- 

thyldopa, Strophantin, vitaminok
2 =  Rausedyl, vitaminok
3 =  lyticus cocktail; Hirepin -f- Dolargan +  Suprastin. 

Oxigénsátor
4 =  Dextrose Ringer infúzió

ben) első  esetünk sikere alapján azonnal napi 60 mg 
Inderal per os adagolásával egészítettük ki, annál is 
inkább, mert gyógyszertúlérzékenység miatt Metothy- 
rint és jódot nem adhattunk. A tachycardia és láz fo
kozatosan csökkent, 48 óra alatt érte el a pulzusszám 
a normális értéket. Az Inderal elhagyása után másnap
ra ismét jelentékenyen tachycardiás, hő mérséklete is 
emelkedik. Az idegrendszeri góctünetek három nap 
alatt megszű ntek (agyi embolia lehető ségére is gondol
tunk, de emboliaforrást kimutatni nem tudtunk), de 
sensoriuma továbbra is zavart maradt és Korsakow- 
syndroma alakult ki ebben az esetben is. A 9. napon 
került sor ismét 5 mg Inderal iv. alkalmazására. A kö
vetkező  5 napon át nem kapott Inderalt. Most már nem 
azonnal, hanem fokozatosan emelkedett pulzusszáma és 
láztalan maradt, a sensorium tisztábbá vált. Harmad
ízben 10 mg Inderalt kapott infúzióban. A tachycardia 
ismét csak átmenetileg csökkent. A következő  naptól 
kezdve napi 60 mg Inderalt kapott ismét per os 5 na
pon át és a pulzusszám fokozatos csökkenése volt ész
lelhető . A gyógyszer kihagyása után újból tachycardia 
jelentkezett, most már kisebb mértékben. Üjabb 5 mg 
Inderal iv. után az alapkezelés mellett állapota tartósan 
rendező dött. Izotóp terápiára került sor, melynek sike
rét az ismételt ellenő rző  vizsgálat igazolta.

Megbeszélés

Nem teljesen tisztázott aetiológiájú kórkép ese
tén két eset kapcsán therapiás effectus értékelése 
nagy óvatosságot kíván. Thyreotoxicus krízis m in
denesetre vajm i r itk án  javul spontán. Semmikép
pen sem volt ez várható  ilyen súlyos keringési és 
idegrendszeri tüneteket mutató betegeinken. A szo
kásos összetett kezelés, mely az egyéb sympathico- 
lyticumokat (reserpin, a-methyldopa) is tartalm az
ta, nem volt hatásos. Az Inderal effectusa különö- 

800 sen jól dem onstrálható 2. esetünkben, m ikor a

gyógyszer kényszerű  kihagyásakor a beteg állapota 
ism ételten romlott. Elő nye a többi sympaticus gát
lókkal szemben az is, hogy kevésbé okoz számot
tevő  hypotensiót. M egállapítottuk továbbá, hogy az 
egyszeri vénás adagként általában ajánlott 5 ing
nál többet is adhatunk, hyperthyreoticus betegek 10 
vagy 15 mg-ot is jól tű rnek  lassú cseppinfúzióban. 
Keringési elégtelenségük a kezelés alatt javult, te
hát negatív inotrop hatás nem érvényesült. Guan- 
eth id inre vonatkozóan m agunk is, mások is megfi
gyelték a fokozott tű rő képességet (3). M inthogy a 
hatás rövid tartam ú, legcélszerű bb a gyors effectus 
elérésére vénásan kezdeni a kezelést és per os adás
sal (eszméletlenség esetén szondán át) a tartós ha
tást biztosítani. Az Inderalt addig célszerű  adni, 
amíg a hyperthyreoticus tünetek lényeges és tartós 
csökkenését tapasztaljuk.

A /(-receptor gátlók kedvező  hatásának magya
rázata nem egyértelmű . Új abban több közlemény 
(12, 13, 14) kétségbe vonja, hogy a hyperthyreosis 
keringési változásai döntő  módon sympathicus sti
mulatio révén keletkeznek. Az antiarrhythm iás ha
tásban Morales— Aguilera és Vaughan Williams 
(15) szerint localis anestheticumszerü effektus és 
Lucchesi (16) szerint a specificus ingervezető  szöve
tekre gyakorolt d irekt gátló hatás is szóbaj ön.

Bármi legyen is hatásmechanizmusa, m inden 
olyan gyógyszer életmentő  lehet krízis esetén, mely 
idő t biztosít a hormongátló szerek késő bb kialakuló 
hatásának érvényesüléséhez. Eseteink — úgy véljük 
jól demonstrálják, hogy az Inderal idesorolható. 
Diabeteses ketosissal társu lt thyreotoxicus krízis 
drámai javulását figyelte meg Hughes (17) pron- 
ethanol hatására egy esetben. Buckle (18) pedig két 
krízises esetrő l számol be, kiknél eseteinkhez ha
sonlóan a klasszikus kezelés hatástalansága u tán  
észleltek jelentő s javulást. Legújabban Parsons és 
Jew itt (19) négy krízises esetben találta eredmé
nyesnek a pronethanolt, ill. a propranololt. Közü
lük egynek pitvarremegése volt és ez is megszű nt.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az idegrendszeri 
tünetek csökkentésében is feltű nő en kedvező nek 
látszott hatása. Ennek felel meg Turner és mtsai 
(7) észlelése: kedvező en befolyásolja a szorongásos 
állapotot. Murman, A lm irante és Saccani—G uelfi 
(20) állatkísérletben regisztrálták antikonvulsiv- 
depresszív hatását. A psychomotoros nyugtalanság: 
határozott csökkenését Parsons és Jew itt is megfi
gyelte.

Összefoglalás. Az adrenerg /(-receptor gátló 
propranolol (Inderal ICI) két igen súlyos thyreoto
xicus krízisben szenvedő  betegen te tt megfigyelé
sük szerint, néhány idevonatkozó közléssel egyet
értésben, igen hatásos szernek látszik a krízis elleni 
küzdelemben. M indkét esetben súlyos psychoticus 
tünetek jelentkeztek Korsakow-syndromával, az 
egyikben átmeneti idegrendszeri góctünetek is, a 
másik keringését szapora kam rai rhythm usú p it
vari fibrillatio is terhelte. Mind a keringési, m ind 
az idegrendszeri tünetek csökkentésében, illetve 
megszüntetésében jól demonstrálható volt a szer 
hatása. Hatásosabbnak és elő nyösebbnek látszik, 
m int az eddig használt sympaticolyticumok.



К . Á.-né leleteinek szíves átengedéséért és közlé
sének engedélyezéséért köszönetét mondunk Fiala Er
vin dr. kandidátus úrnak, а  II. Belosztály osztályvezető 
fő orvosának.

IRODALOM: 1. Canary, J. J., Schaaf, M., Duffy,
В . J. and Kyle, L. H.: New Engl. J. Med. 1961, 265, 16.
— 2. Gaffney, T. E., Braunwald, E. and Kahler, R. L.: 
ibid. 1961, 256, 16. — 3. Waldstein, S. S., West, G. H. jr., 
Lee, N. Y. and Bronsky, D.: JAMA. 1964, 189, 609. —
4. Theilen, E. O., Wilson, W. R. and Tutunji, F. J.:  Me
tabolism. 1963, 12, 625. — 5. Black, J. W. and Stewen- 
son, J. S.: Lancet. 1962, 2, 311. — 6. Black, J. W., Crow- 
ther, A, F., Shanks, R. G., Smith, L. H. and Dornhorst,
A. C.: Lancet. 1964, 1, 1080. — 7. Turner P., Granville- 
Grossman, K. L. and Smart, J. V.: Lancet, 1965, 2, 1316.
— 8. Howitt, G. and Rowlands, D. J.: Lancet. 1966, 1,

628. — 9. Singer, W.: Brit. Med. J. 1966, 1, 677. — 10. 
Tragi, К . H., Klotz, H. G. und Geyer, G.: Wien. Klin.  
Wschr. 1967, 18, 352. — 11. Gilbert-Dreyfus, Delzant,
G., Sebaoun, J., Schaison, G. et Benveniste, J.: Ann. 
d’Endocrinol, Paris. 1967, 28, 686. — 12. Margolius, H.
S., Gaffney, T. E.: J. Pharmacol. Exper. Ther. 1965, 149, 
336. — 13. Wilson, W. R., Theilen, E. O. and Connor, 
W. E.: Proc. Soc. Exper. Biol. and Med. 1967, 124, 298. 
— 14. Strubelt, O.: Naunyn-Schmiedebergs Arch. Phar- 
mak. exp. Path. 1967, 257, 70. — 15. Morales-Aguilera, 
A. and Vaughan Williams, E. M.: Brit. J. Pharmacol. 
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A modern terápia mellett mint gyógytényező , 
nem hanyagolható el

a „HÉVÍZI RÁDIUM0SISZAPKOMPRESSZ”
alkalmazása
A kompressz eredeti hévízi iszapot tartalmaz szárított állapotban. Az Országos Közegész
ségügyi Intézet és a M. Állami Földtani Intézet vizsgálatai szerint szerves, szervetlen és 
radioaktív anyagokat tartalmaz.
A szervetlen anyagok (Na, Fe, K, Mg, S, Cl, J stb.) fokozzák a bő r duzzadó képességét és 
így lokálisan hyperlymphát idéznek elő . Ennek tulajdonítható fájdalomcsillapító és gyulla
dáscsökkentő  hatása.

A szerves anyagok (fehérje, cellulózé származékok, humin sav, bitumen) bő rizgatók, s 
részben oestrogen hatásúak, melyek mint biológiai stimulátorok hatnak.

INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok, spondylosis, neuralgiák, myalgiák, brusitis tendova
ginitis stb. Post traumás maradványok kezelése.
Nem gyulladásos megbetegedéseknél a heveny szakban, a gyulladásoknál a subacut, de 
még inkább az idült állapotban lehet sikeresen használni.
Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések minden megkötöttség nélkül rendelhetik. 
A kompressz alkalmazásának elő nye, hogy a betegnek nem kell a Hévízi Gyógyfürdő t fel
keresnie, hanem otthonában minden fáradság nélkül használhatja és hogy egy kúrához, 
amely általában 25 pakolásból áll, egy kompressz elegendő .

A kompressz ötféle alakban van forgalomban, így számozás szerint az alábbi testrészekre 
applikálható:
1. sz. Hát — váll — felkar — mell
2. sz. Derék -  végtag 4. sz Kézfej -  csukló
3. sz. Lábfej -  boka (csizma) 5. sz. Has (fő leg gynekológiai területen)
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R I T K A  K Ö R K É P E K

Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata

Ritka arrhythmia 
szívinfarctus 
akut szakában
Kenedi István dr. és Gonda Ferenc dr.

A hatvanas évek eleje óta a szívinfarctus első  
napjaiban fellépő  arrhythm iáknak nagy figyelmet 
szentelnek, m ert k iderült, hogy a halálozás többsé
gét súlyos arrhythm ia idézi elő  kam rafibrillatio ú t
ján, vagy úgy, hogy cardiogen shockot, illetve tüdő- 
oedemát vált ki. A folyamatos vagy sű rű  EKG ész
lelés kiderítette, hogy az infarctus heveny szakában 
majdnem mindig van rövidebb-hosszabb ritm usza
var (1, 5, 8, 10, 15, 16).

Néha annyira az arrhythm ia és a cardiogen 
shock áll elő térben, hogy a szívinfarctus, a kiváltó 
ok csak késő bb derül ki. Ismertetendő  első  esetünk 
ebbe a csoportba tartozik. Második esetünkben a 
paroxysmalis tachycardia szívinfarctus recidiva 
gyanúját keltette. A két eset közlését indokolja az 
arrhythm ia pontos kórismézésének nehézsége és 
ennek a kórismének jelentő sége a therap ia szem
pontjából. Első  esetünk érdekessége még a kórle
folyás is. A kezdetben körülírt, kis k iterjedésű  an- 
tero-septalis infarctusból az EKG látszólagos javu
lásával ellentétben szokatlan nagy k iterjedésű  dina
mikus szívaneurysma fejlő dött ki.

1. eset. 55 éves férfibetegünk három éve szenve
dett rövid ideig tartó szívdobogásos rohamokban, ame
lyek tapasztalata szerint Nitromintre szű ntek. Felvé
tele napján, 1969. II. 20-án reggel 6 órakor igen heves 
szívtáji szorító érzésre ébredt, majd észrevette, hogy 
szíve igen gyorsan, szabálytalanul ver. A mellkasfáj
dalom erő södött. Nitromint ezt nem befolyásolta és 
egyre gyengébbnek érezte magát. Tíz órakor került osz
tályunkra, igen elesett állapotban. A sovány beteg arca 
sápadt, ajka, körmei cyanotikusak. Nyugalmi dyspnoe 
látható. A tüdő k felett az alaplégzés érdes, de crepita- 
tio nem hallható. A szívtompulat balra mérsékelten na
gyobb. Igen szapora, kb. 260-as frequentiájú szívmű kö
dés, tompa szívhangok, halk systolés zörej hallható. A 
perifériás pulzus nem tapintható, a systolés vérnyomás 
60 Hgmm. A máj elérhető .

A felvételkor készült EKG-ban (1. ábra, A sor) szé
les kamracsipkék sorozata látszik, a frequentia 260/min. 
Nincs a kamrától független P csipke, a széles QRS any- 
nyira deformált, hogy a kamralebegés elő futárját, kam
rai tachycardiát kórismézünk és iv. procainamiddal kí
séreljük meg a roham kioltását. 500 mg Novocamid,

majd 100 mg Lidocain hatástalan volt. A cardiogen 
shock súlyosbodott, ezért az OTKI I. Sebészeti Klini
kájára szállíttattuk a beteget, ahol újabb 200 mg Lido- 
cainnal kísérelték meg az átkapcsolást, majd ennek 
eredménytelensége után D. C. cardioversióval sikerült 
a sinus ritmust helyreállítani. A beteg állapota egy
szerre rendező dött, pulzusa jól tapintható lett, a vér
nyomás 135—150/90 Hgmm. A végtag EKG-ban ekkor 
ST1>2 süllyedt, T1>2 lapos, Vj-3-ig QS csipke, ST kissé 
elevált, V/.-ß-ban ST süllyedt, T negatív volt. A Nehb- 
elvezetés is mellső fali-csúcsi elváltozásra utalt: az A 
és J elvezetésekben ST süllyedt, T negatív volt. Elvétve 
kamrai extrasystole látszott, ami a kamrai tachycardia 
kórisméjét valószínű sítette. A körülírt, kis kiterjedésű 
infarctus kevés szövetszétesési tünetet okozott. Láz nem 
volt, a süllyedés többnyire 20 és 30 mm között, egy ízben 
45 volt, fvs., SGOT, vércukor nem emelkedett. Az EKG- 
ban elég gyorsan, négy nap múlva megjelent a V2,3-ban 
a szívizom bioelektromos aktivitásának jele, az R csip
ke. A kórlefolyás mégsem volt zavartalan. III. 23-án 
az egy hónap elő ttihez hasonló szívvágta jelentkezett, 
ami 200 mg Lidocainra nem, 400 mg Novocamidra át
kapcsolt. III. 28-án új típusú paroxysmus mutatkozott 
(1. ábra B): pitvarlebegés 2:l-es bloekal, kissé szélesebb, 
de 0,10"-et meg nem haladó QRS-sel. Különösen az aV2- 
ben 50 mm/sec papírfutással látható jól a pitvarlebe
gés. A Novocamidnál ártalmatlanabbnak tartott Lido- 
cainnal kíséreltük meg a paroxysmus kioltását az aV2 
folyamatos kontrollja mellett. 40 mg után rövid szaka
szon kis amplitúdójú, széles, igen frequens kamracsip
kék jelentek meg, helyenként egy-egy „f” hullámmal. 
Átkapcsolás elő tti állapotnak tartottuk, ámde 8 mp 
után újból a szabályos 2:1 lebegés tért vissza. Kis vá
rakozás után tovább adtuk a Lidocaint a tervezett 100 
mg mennyiségig. Ekkor elő bb 1 :1 átvezetésű  pitvarle
begés, majd ezt 2—3 ütemre, késő bb hosszabb sorozatra 
megszakítva ennél szaporább, kb. 300/min frequentiájú 
kamramű ködés ugrott be, ami kamrai tachycardiának, 
a kamralebegés elő futárának felelt meg (1. ábra, C). A 
beteg elsápadt, látászavarról számolt be, cardiogen 
shock fejlő dött ki. Döntő nek tartottuk a blockolás fo
kozását, az ingerületi erjedés lassítását, ezért azonnal 
4 ml iv. Isolanidot adtunk. Ez eredménnyel járt, és be
állt az a paroxysmus típus, amivel felvételre került 
(1. ábra, D). Ekkor derült ki, hogy amit addig kamrai
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2. ábra.

tachycardiának tartottunk, az 1:1 átvezetésű  pitvarle
begés funkcionális Tawara-szárblockal. Különösen jól 
látszik a lebegéshullám (F), ha tízszeres nagyítást ké
szítünk (2. ábra). Isolanid után a pitvarlebegés átveze
tési block) a fokozódott (1. ábra, E) és közben a QRS 
tartama rövidült. Kb. egy óra múlva a paroxysmus 
megszű nt. A beteg közel kéthónapos kórházi tartózko
dása alatt ezután még egy rohamot észleltünk, amit 
per os Novocamid és 10 mg Inderal kombinációjával 
szüntettünk meg.

Kibocsátás elő tt az osztályunkon bevezetett in
farctus utáni szívaneurysma-ellenő rző  vizsgálatsoroza
tot végeztünk (2). Ekkor már fizikális vizsgálatnál szív- 
aneurysma gyanúját keltette a bal 4. bordaközben ta
pintható kóros emelő  pulzálás. Az EKG-ban semmi jele 
nem maradt az antero-septalis infarctusnak. Sem a 
végtag, sem az aVL, sem a V| -3 elvezetésekben nincs 
Q csipke, a QRS tartama 0,09". Az ACG-ben a 4. borda
közben jellegzetes paradox pulzálás: a systolében fel
felé, diastolében lefelé halad a görbe. A többsíkú rönt- 
genkymographia lelete (Dévai Júlia) a következő : ki
terjedt infarctus ventrolateralis centrummal, kis am
plitúdójú, szabálytalan kontúrmozgással.

2. eset. 62 éves férfibeteg fél év elő tt kiterjedt mell
ső fali infarctus miatt feküdt osztályunkon. Gyógyulása
kor a V/„5-ben mély Q, elevált ST szakasz, merev in
farctus EKG maradt vissza. Felvétele napján vasárnapi 
ebéd után hirtelen rosszul lett, heves szívdobogást ér
zett. A kórházba szállítás után készített EKG-t az 
ügyeletes belgyógyász kamrai paroxysmalis tachycar
diának tartotta (3. ábra, I. oszlop). Ennek megfelelő en 
megkísérelte Lidocainnal, majd 500 mg Novocamiddal 
átkapcsolni — sikertelenül. A roham kezdete után 
mintegy 5 órával késő bb, 20 órakor észlelte egyikünk 
(К . I.) a beteget és az idő közben elkészült EKG felvé
telsorozatokat. A beteg aránylag jól volt. A kb. 190-es 
tompa szívhangok mellett kissé deficites pulzussal 100 
—110/80 Hgmm-es vérnyomást mértünk. Az EKG III. 
elvezetésében a széles QRS-t megelő ző , lefelé konvex

hullámon, az alsó kontúron kis vonalszerű  levágás mu
tatta, hogy akciós áramról van szó — pitvarlebegés „f” 
hullámáról, amely 1:1 arányban vezető dik át funkcio
nális Tawara-szárblockal. A kórisme alapján 4 ml Acyl- 
anidot adtunk iv. és biztosítottuk, hogy ha cardiogen 
shock fejlő dne ki, Cardioverterrel a paroxysmust kiüt
hessük. Két órával késő bb a pulzusszám 110/min-ra 
lassult, a vérnyomás 135/70 Hgmm lett. Az EKG-ban 
teljes a-v. block látszott, keskeny QRS-t okozó, a Ta- 
wara-szárak oszlása felett kiinduló kamrai automatiá- 
val. Újabb két óra múlva javult az ingerületvezetés,
2:1 blockolású sinus ritmus keletkezett (3. ábra, II. osz
lop). Másnap már csak kissé megnyúlt átvezetésű  sinus 
ritmust mutatott az EKG. Szívizom-necrosis laborató
riumi vagy klinikai jelei nem mutatkoztak. Két hét  
múlva az EKG (3. ábra, III. oszlop) azonos volt a fél 
év elő tti képpel.

Megbeszélés

Két esetünk diagnosztikai és therapiás tanulsá
gait a következő kben foglalhatjuk össze.

1. A paroxysmalis tachycardia típusának meg
állapítása fő leg a kezelés szempontjából lényeges, 
m ert más a választandó gyógyszer supraventricula
ris, és más kam rai paroxysmusban. Bár m ásutt (4,
18) is található az esetünkhöz hasonló 1:1 átvezetésű  
lebegés funkcionális Tawara-szárblockal, a biztos 
kórismét a 2:1 és hosszabb blockolású lebegés b i
zonyítja.

Ha gondolunk az 1:1 átvezetésű  pitvarlebegésre, 
mindig találunk a 12 elvezetés közül egyet, amely
ben a félkör alakú lebegéshullámok jobban k ira j
zolódnak és éles kezdet (1. eset aVL), vagy finom 
kis szabálytalanság (2. eset, III.) jelzi, hogy akciós 
potenciálról van szó.

Az 1. eset lefolyása felhívja a figyelmét arra, 
hogy nem szabad túlbecsülni az EKG inform atív 
értékét szívinfarctusban. Az aku t szakban sem a 
standard, sem az aV L-ben Q nem m utatkozott. A 
Vi-3-ban megjelent QS csipke alapján antero-sep
talis in farctust kórisméztünk. Négy nap múlva 
azonban ugyanitt m ár R csipke látszott, tehát az in
farctusnak az EKG-ban nyoma sem maradt. Ezzel 
szemben a tap in tható és az ACG-val k im utatható 
paradox szívfalmozgás, továbbá a röntgenkym ogra- 
phia lelete a komplex vizsgáló módszerek fölényét 
és biztonságát jelenti.

2. A hatásos antiarrhythm iás gyógyszerek kö
zül a chinidin, procainamid, propanolol hátránya a 
nem kívánt, negatív inotrop hatás. Ez fő leg a szív- 
infarctus akut szakaszában veszélyes. Az egyidejű  
béta-stimuláló és -blockoló szerek (12) és a Lido
cain (7) a heterotop ingerképzés k ioltására szívin
farctusban kevésbé veszélyesnek látszanak. Chini
din hatásra és digitalis intoxicatióban leírták 1:1 
vezetésű  pitvarlebegés létre jö ttét (11).

A lidocain a pitvarlebegésre m indkét esetünk
ben hatástalan volt, nem szüntette meg a lebegést.
Ső t első  esetünkben az infarctus 5. hetében fellé
pett 2:1 blockolású pitvarlebegésben Lidocain sza
bálytalan 1:1 átvezetést okozott (1. ábra, C), m ajd 
szapora, 300/min szabálytalan kam rai ingerképzés 
keletkezett, amely nem já rt tap in tható  pulzussal.
Ebben a súlyos állapotban azonnal 4 ml Isolanidot 
adtunk iv., am itő l azt vártuk, hogy az ingerképzést 
gátolja, az ingerületvezetést lassítja, és pozitív ino
trop hatásával a kam rai contractiókat erő síti. Az 805
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3. ábra.

első  kedvező  hatása volt, hogy a beteg sensoriuma 
visszatért, pulzusa tap in tható lett és az EKG-ban 
(1. ábra, D sor) az öt héttel elő bb m ár észlelt, de 
akkor kamrai tachycardiának tarto tt 1 :1 átvezetésit 
pitvarlebegést láttuk. M egerő sítette ezt, hogy rövid
del késő bb (1. ábra, E sor) a digitalis okozta block 
fokozódott, majd a lebegés helyébe szabályos sinus 
ritm us tért vissza. A 2. esetünk is m utatja , hogy 
az 1 :1 átvezetésü p itvarlebegés választandó gyógy
szere a digitalis, am ely elég gyorsan szüntette meg 
ezt a veszélyes, cardiogen shock felé vezető  álla
potot.

K ivételt képeznek természetesen azok az 1 :1 át- 
vezetésű  pitvarlebegés esetek, amelyeket digitalis 
intoxicatio váltott k i (3, 11, 13). Ilyenkor a feladat 
a  detoxikálás kálium m al vagy diphenylhidantoin- 
na l (13) és a paroxysmus kiütése cardioverterrel.

806’

összefoglalás. Szerző k két szívinfarctus esetük
ben észleltek kam rai tachycardiának látszó, 260/ 
m in frequentiájú paroxysmust, amely az 1. esetben 
infarctus kezdeti tünete volt, a 2.-ban infarctus re
cidiva gyanúját keltette. A roham megismétlő dése 
és 2:l-es pitvar lebegés átmenete Tawa^a-szárblock- 
kal társuló teljes vezetésbe derítette fel a kórálla- 
potot.

A kórisme a therap ia szempontjából döntő . Az 
1 :1 átvezetésü pitvarlebegésben a választandó 
gyógyszer az iv. digitalis, kivéve ha éppen digitalis 
intoxicatio okozta.

Felhívják a figyelmet a Lidocain alkalmazásá
nak veszélyére pitvarlebegésben.
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KÖRZETI ORVOS GYAKORLATA

Madách téri Rendelő intézet 
(igazgató: Szmandra József dr.)

A gyakorló orvos teendő i 
a hypertoniában szenvedő  
betegek ellátásában
Martos Katalin dr.

A hypertoniás betegek ellátásában a gyakorló orvos 
első  teendő je az örökléses alapon kifejlő dő  prim aer 
essentialis hypertonia és a különböző  másodlagos 
hypertoniák egymástól való elkülönítése. Nem két
séges, hogy a helyes dg. felállítása sok esetben kór
házi átvizsgálást igényel, de annak a kérdésnek az 
eldöntése, hogy kiket kell kórházba küldeni és me
lyek az am bulanter is tisztázható kórképek, a ke
zelő  orvos legfontosabb feladatai közé tartozik. Az 
am bulanter is diagnosztizálható másodlagos hyper
toniák között vannak olyanok, amelyeknek tisztá
zása többnyire nem okoz nehézséget (acut vagy chr. 
glomerulonephritishez társuló hypertoniák, vascu
laris eredetű  hypertoniák stb.). Vannak azután olya
nok is, amelyeknek ambulans tisztázása bonyolul
tabb, de a betegek gondos észlelése és a szükséges 
szakvizsgálatok, hospitalisatio nélkül is hozzásegí
tik  az orvost a helyes dg.-hoz.

A következő kben néhány fontos renalis, car
diovascularis és endocrin hypertonia tünetegyütte
sének rövid ismertetésével éppen arra kívánunk 
rám utatni, hogy az anamnesticus adatok, klinikai 
tünetek és laboratórium i leletek helyes megítélése 
milyen hatékony diagnostikus lehető ségeket' ad a 
gyakorló orvos kezébe.

Chr. pyelonephritis: e betegség gyakori tünet
szegény form áira kizárólag az anamnesisben sze
replő  cystitisek, deréktáji fájdalmak, tisztázatlan 
eredetű  lázas állapotok, esetleg polyuria és dypsia 
hívhatják fel az orvos figyelmét. Hyen esetekben a 
dg.-t csak a sorozatos vizsgálattal k im utatható kó
ros vizeletlelet (interm ittáló leukocyturia, bacteri- 
uria, csak Addis-szám meghatározásával k im utatha
tó enyhe pyuria, alacsony fajsúly, positiv tenyészté
si lelet stb.) és esetleg a chr. pyelonephritisre jelleg
zetes pyelogramm biztosítja. E betegség korai fel
ismerése azért fontos, m ert a kellő  idő ben elkez
dett célzott antibiotikus, illetve chemotherapiás ke
zelés a folyamat progressióját m egállítja vagy leg-
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alábbis m eglassítja és ezáltal kedvező en befolyá
solja a hypertonia therapia hatásosságát.

Renovascularis hypertonia: e betegség gyako
riságát ma még nem lehet pontosan tudni, de annyi 
bizonyos, hogy elő fordulása hypertoniás beteg
anyagban a kezdetben m egadott 20—25%-nál lé
nyegesen kevesebb, egyesek szerint alig 1%. E be
tegségben a hypertonia az occlusiós érelváltozás 
következtében kialakuló jól ism ert Goldblatt-me- 
chanizmus (renin—angiotensin-aldosteron rendszer 
hyperactivitása) ú tján  fejlő dik ki. A veseér-elválto- 
zás k im utatása csak speciális felszereléssel rendel
kező  kórházban történhet, de a vizsgálatok elvég
zésének szükségességét indokoló anamnestikus ada
tok és klinikai tünetek korai felismerése m inden
képpen a gyakorló orvos feladatai közé tartozik. A 
vizsgálatok elvégzése a következő  esetekben jön 
szóba: fiatal hypertoniás betegeknél — 30—35 éves 
korig —, különösen akkor, ha az anamnesisben nem 
szerepel az essentialis hypertoniára jellegzetes csa
ládi öröklő dés — ha a hypertonia idő sebb korban 
m inden elő zmény nélkül malignus formában lép fel 
vagy az elő ző leg benignus forma hirtelen malignus- 
ba megy át —, ha a hypotensiv szerekre jól reagáló 
betegek egyik percrő l a m ásikra gyógyszerresistens- 
sé válnak —, ha a hypertonia fellépését valam ilyen 
traum a elő zi meg vagy az hasi, illetve oldalfájda
lom kíséretében lép fel — és végül akkor, ha az 
epigastriumban vagy a vesék felett systolés sörej 
hallható. E tünetekre a kezelő  orvosnak állandóan 
gondolnia kell és ha ezek bárm elyikét megállapítja, 
a beteget feltétlenül megfelelő  kórházi osztályra kell 
beküldeni.

Coarctatio aortae: e könnyen felismerhető  kór
kép külön megemlítésre kizárólag gyakori elnézése 
m iatt tarthat számot. Hypertoniás betegek alsó vég
tag jain  m ért norm ális vagy alacsony vérnyomás e 
dg.-t percek alatt tisztázza; a jellegzetes bordausu- 
ratiók a dg.-t többnyire m ár csak megerő sítik. Ezért 
fő leg a fiatal hypertoniás betegek első  vizsgálatát 
az alsó végtag vérnyomásának meghatározásával 
feltétlenül ki kell egészíteni. E fejlő dési rendelle
nesség a hypertoniák aetiológiájában nem haladja 
meg az 1%-ot.

Endocrin hyperton iák : a dg. számára leginkább 
a Cushing-syndroma, phaeochromocytoma és Conn- 
syndroma hozzáférhető . E betegségekben a hyper- 
ton iát többnyire a mellékvesekéreg különböző  réte
geiben, illetve a mellékvese-velő ben képző dő  pres- 
sorhatású hormonok — Cushing-syndromában a 
glucocorticoidok (cortison, hydrocortison), Conn- 
syndromában a mineralocorticoidok (aldosteron) — 
phaeochromocytomában a catecholaminok tú lpro- 
dukciója okozzák. Könnyű  a Cushing-syndroma ty - 
pusos alakjainak felismerése (jellegzetes elhízás, 
striák, polyglobulia, hyperglykaemia, osteoporosis, 
17-ketosteroidok fokozott ürítése stb.). Nem okoz 
diagnostikus nehézséget a phaeochromocytoma pa- 
roxysmusos hypertoniákban jelentkező  formája 
sem, de a tartós hypertoniával járó  esetek felisme
rése ma még rendkívül nehéz; e kórképre tulajdon
képpen minden 50 év alatti súlyos hypertoniás be
tegnél gondolni lehet, leginkább akkor, ha a beteg 
fogyásra hajlamos és panaszait izzadás, remegés és 807



tachycardiával járó szívdobogás uralják. A Conn- 
syndroma egyelő re még ugyancsak a nehezen tisz
tázható betegségek közé tartozik; jellemző  tünetei 
az izomgyengeség, hypokalaemia, alkalosis, fejfá
jás, polyuria, esetleg tetania. Ez utóbbi kórképek 
diagnostizálása természetesen kórházi lehető ségek
hez van kötve.

A másodlagos hypertoniák korai felismerése 
azért fontos, m ert egy részük m ű tét ú tján  véglege
sen gyógyítható, de csak akkor, ha a m ű tét a beteg
ség olyan korai szakában történik, am ikor a magas 
vérnyomás még nem fe jtette ki súlyos érkárosító 
hatását. Ha a másodlagos hypertoniában szenvedő  
betegeknél bármely okból nem történik m ű tét vagy 
az nem jár kielégítő  eredménnyel, akkor e betegek
nél épp úgy, m int m inden más hypertoniásnál, ha
ladéktalanul el kell kezdeni a gyógyszeres kezelést.

A hypertonia korszerű  gyógyszeres kezelésével 
elért tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a kellő  
idő ben elkezdett tartós kezelésnek nemcsak gyó
gyító, hanem megelő ző  hatása is van. A gyógyító 
hatást a vérnyomás normális vagy közel normális 
szinten való stabilizálása, a betegek panaszmentessé 
és munkaképessé válása, a megelő ző  hatást pedig a 
betegség progressiójának megakadályozása vagy 
legalábbis meglassítása, a súlyos szervi complica- 
tiók (infarctus, apoplexia, uraemia) ritkábbá válása 
és a betegek élettartam ának meghosszabbodása je
lente A kezelés in tensitását a betegség súlyossági 
foka szabja meg, am it csak a vérnyomás, a szív, a 
vese és a szemfenéki erek állapotának együttes érté
kelésével lehet megállapítani. Ezért a therap ia meg
kezdése elő tt, a továbbiakban pedig évenként leg
alább egyszer a /izéiét, szemfenék és a szív rtg- és 
EKG vizsgálatát feltétlenül el kell végezni, akkor is, 
ha erre látszólag nincs is semmi különösebb ok, 
azért, hogy az orvos a betegség súlyosságával, illet
ve annak változásaival mindig tisztában legyen.

A hypotensiv therap ia combinatiós kezeléssel 
történik; k ivételt csak azok az enyhe esetek képez
nek, melyekben a kívánt hatás egy gyógyszer (Rau- 
sedyl vagy Hypothiazid, esetleg Dopegyt) egymagá
ban alkalmazott kis adagjaival is elérhető , továbbá 
azok, melyekben a beteg nagyfokú gyógyszerérzé
kenysége megakadályozza több gyógyszer együttes 
alkalmazását.

A hypotensiv kezelést a beteg egész életén át 
állandóan folytatni kell. K ivételt csak azok a mind 
gyakrabban elő forduló esetek jelentik, melyekben a 
gyógyszerek, a sok évi kezelés hatására normoto- 
niássá vált betegeknél elhagyhatók, anélkül, hogy 
ú jabb vérnyomásemelkedés következnék be; a 
gyógyszerek teljes elhagyása azonban csak akkor 
engedhető  meg, ha a betegek vérnyomása a kezelés 
m ellett m ár legalább 2—3 éven át normális volt. 
Az ilyen eseteket természetesen állandó ellenő rzés 
alatt kell tartan i, és am int ú jabb vérnyomásemel
kedés jelentkezik, a kezelést ismét el kell kezdeni. 
Vannak olyan betegek is, akiknél az alkalmazott 
gyógyszerekkel szemben az évek folyamán megszo
kás fejlő dik k i; ez a gyógyszeradagok emelését, 
esetleg erélyesebb hatású gyógyszerek alkalmazását 
teszi szükségessé. Vannak végül olyan betegek, 
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lett, hosszú éveken át a megfelelő  szinten állandó
sul. Ilyen esetekben teljesen helytelen a gyógysze
rek bárm ilyen változtatása. A hypotensiv kezeléssel 
kapcsolatban meg kell még említeni azt, hogy tel
jesen helytelen az in term ittáló kezelés, továbbá az 
is, hogy a gyógyszerek, fő leg az erélyesebb hatá
súak h irtelen elhagyása katasztrofális vérnyomás
emelkedést válthat ki.

A hypertonia gyógyszeres kezelésében a követ
kező  alapgyógyszerek, illetve azok belföldi készít
ményei állnak rendelkezésünkre; rauw olfia alka
loidák (Rausedyl), a-methyldopa (Dopegyt), guan- 
etidinek (Sanotensin) és végül a thiazidok (Hypo
thiazid). A guanetidinek, a rauwolfia alkaloidák és 
az a-methyldopa azáltal fejtik ki hypotensiv hatá
sukat, hogy az idegingerületet átvivő  catecholami- 
nok különböző  módon történő  depletiója (raktáraik 
kiürítése, felszabadulásuk gátlása, biosynthesisük 
megakadályozása stb.) ú tján csökkentik a sympa
thicus tónust és ennek következtében az arteriolák 
constrictióját. A thiazidok eddig még nem teljesen 
tisztázott módon, de valószínű leg az electrolytház- 
ta rtás befolyásolása ú tján  vezetnek vérnyomás
csökkenéshez és a többi hypotensiv szer hatásának 
erélyes potentiálásához.

A kezelő  orvos számára komoly feladatot jelent 
az alkalmazandó gyógyszer mennyiségének, m inő 
ségének és azok combinatióinak olyan összeállítása, 
ami a hypertonia súlyossági fokának és a beteg 
egyéni érzékenységének egyaránt megfelel. Az in
dividuálisan változó gyógyszerérzékenység nemcsak 
az egyes gyógyszerekkel szemben tanúsíto tt reacti- 
v itásra, hanem a nem kívánatos m ellékhatásra is 
vonatkozik. A gyógyszerek használatára vonatko
zóan éppen azért csak a következő  irányelveket le
het megadni: enyhe hypertoniában (T .: 150/90—180/ 
110 Hgmm) a kívánt hatás eléréséhez többnyire ele
gendő  napi 25 mg Hypothiazid és/vagy 3—5 X 0,10 
mg Rausedyl, esetleg napi 2—3 tabl. Erpozid vagy 
1 tabl. Erpozid forte; Rausedyl helyett, ha azt a be
teg rosszul tű ri, néha beválik az enyhe hypotensiv 
hatású Andaxin is. Kp. súlyos (T.: 180/100—220/120 
Hgmm) és súlyos (T.: 220/120 Hgmm felett) esetek
ben a kezelést 2—3 tabl. Erpozid fortéval szokás el
kezdeni; ha azonban a gyógyszerbő l 2 tablettánál 
nagyobb mennyiségre van szükség, akkor célszerű  
a Hypothiazid és Rausedyl adagjait egymástól füg
getlenül variálni (pl. reggel 50—100 mg Hypothia
zid -f- napi 2—3 tabl., 0,10—0,25 mg Rausedyl). Ha 
a vérnyomás e gyógyszerek hatására sem csökken a 
k ívánt mértékben, akkor azt Dopegyttel és/vagy 
Sanotensinnel kell kiegészíteni. A combinatiós ke
zelésben Dopegytbő l rendszerint elegendő  napi 500 
—750 mg. Sanotensin adagolását napi 10—20 mg- 
m al kell elkezdeni; az adag emelése a szer cumu- 
lativ  hatása m iatt ne történjék 4—5 napnál gyak
rabban és 5—10 m g-nál nagyobb adaggal; e gyógy
szerbő l combinatiós kezelésben napi 75 mg-nál na
gyobb adagra csak kivételesen súlyos esetben van 
szükség. Sanotensinnel való beállításkor a vérnyo
m ást gyakran — kezdetben 2—3 naponként, m ajd 
hosszú idő n át legalább egyszer hetenként álló és 
fekvő  helyzetben ellenő rizni kell. Malignus hyper
toniában (T.: 230/160—300/180 Hgmm, esetleg m ér-



hetetlen értékek) a legerélyesebb hatású gyógyszer- 
combinatio — Hypothiazid, Dopegyt és Sanotensin 
együttes alkalmazása jön számításba. Extrém  m a
gas vérnyomás esetén, ugyanúgy, m int hypertoniás 
érkrízisekben a gyors hatású nátrium -nitrosum , pa- 
paverin és/vagy Rausedyl parenteralis alkalmazása, 
szigorú ágynyugalom és esetleg a beteg sürgő s kór
házba utalása szükséges.

A hypertonia tartós kezelése akkor mondható 
ideálisnak, ha a maximális therapiás hatás elérése 
a lehető  legkevesebb mellékhatás árán történik. A 
számos mellékhatás közül a rauwolfia alkaloidák
nak fő leg fáradékonyságot, aluszékonyságot, de- 
pressiót és hasmenést okozó hatása az, ami e szer 
elhagyását indokolja; utóbbi azonban a guanetidi- 
nek által k iváltott hasmenéshez hasonlóan ganglion- 
bénító szer kis adagjaival (napi У 2—1 tabl. Syna- 
pleg) vagy néhány csepp ópiummal megállítható. 
A Sanotensin szedését néha maguk a betegek ta 
gadják meg munka-, illetve orthostatikus hypoto- 
niát, súlyosabb esetekben collapsust okozó hatása 
m iatt; férfiak ezenkívül e gyógyszer elhagyását a 
k iváltott ejaculatiós zavarral-indokolják. Az ortho
statikus hypotoniát az orvos azzal tud ja többé-ke- 
vésbé kivédeni vagy legalább csökkenteni, hogy a 
systolés vérnyomás álló és fekvő  helyzetben m ért 
értékeinek 15—20 Hgmm-nél nagyobb különbsége 
esetén a gyógyszeradagot azonnal redukálja, a be
teg pedig azzal, hogy kerü l m inden hirtelen hely
zetváltoztatást. Fel kell hívni a betegek figyelmét 
arra, hogy alkohol fogyasztása fokozza az orthosta
tikus collapsusra való hajlamot. A guanetidinnel ke
zelt betegeknek tilos olyan m unkahelyen dolgozni, 
ahol az esetleges collapsus életveszélyt jelenthet 
(mozgó gép mellett, állványon, háztető n stb.). A 
Dopegyt szedését a betegek a kezelés első  heteire 
szorítkozó álmosító hatása m iatt gyakran megta
gadják, de ha tartós szedésére mégis sor kerül, ak
kor positiv Coombs-reactiót okozó hatása m iatt 
szükséges a vizsgálat fél évenkénti ellenő rzése. E 
gyógyszerrel kapcsolatban azt is meg kell említeni, 
hogy hatására, más a-methyldopa készítményekhez 
hasonlóan, jelentő sen fokozódik, akár 1000 7-t is el
éri a vizelettel k iürített catecholaminok mennyisé
ge, ami könnyen vezethet phaeochromocytoma té
ves diagnózisához. A thiazidok hypokalaemizáló ha
tásával, illetve а  К  pótlásának sokat v itato tt kérdé
sével kapcsolatban az a nézet alakult ki, hogy pót
lására csak nagyobb adag, napi 75—100 mg Hypo- 
thiazid szedése esetén van szükség, de akkor az leg
alább napi 3—5 g K-citricummal történjék.

A hypertonia kezelésével kapcsolatban az a fel
fogás alakult ki, hogy függetlenül a betegek élet
korától és a betegség eredetétő l, m indenkit, akinek 
vérnyomása tartósan meghaladja a 150/90 Hgmm-t, 
kezelni kell. Ennek ellenére vannak olyan esetek, 
amelyekben ezt a határértéket semmiképpen sem 
lehet a therapia szükségességének kritérium aként 
elfogadni. Ez különösen a juvenilis hypertoniák egy 
részére és az idő skori hypertoniákra vonatkozik.

A juvenilis hypertoniák gyógyszeres kezelését 
az indokolja, hogy e betegek a kezelés hatására 
gyakran véglegesen meggyógyulnak; de vannak 
o lyan tapasztalatok is, m elyek szerint az enyhe hy

pertonia 150/95 Hgmm körüli eseteiben az emelke
dett vérnyomás gyógyszeres kezelés nélkül is nor
malizálódik. A kár spontán, akár kezelés hatására 
következik be a gyógyulás, e fiatalokat éveken át 
rendszeresen ellenő rzés a latt kell tartani.

Az idő skori hypertoniák jelentő s része az arte- 
riosclerotikus eredetű  prim aer vascularis hyperto
niák csoportjába tartozik, melyben a vérnyomás 
emelkedéséért az erek rugalm asságának csök
kenése felelő s. E systolés hypertoniának is nevezett 
betegség, m elyre a m érsékelten emelkedett systo
lés és normális, vagy alig fokozott diastolés nyomás 
jellemző , nem igényel hypotensiv kezelést. Ha azon
ban a diastolés nyomás tartósan 100 Hgmm felett 
van, akkor fel kell tételezni, hogy nemcsak vascu
laris hypertoniával állunk szemben, hanem ahhoz 
essentialis vagy valam ilyen másodlagos hypertonia 
is társult. Ilyen esetekben természetesen az idő s
korú betegeket is gyógyszeres kezelésben kell ré
szesíteni, ső t a régi felfogással ellentétben még a 
szervi károsodások szakában is, m ert a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a vérnyomás csökkenésének 
hatására nemcsak a cardialis és renalis functiók ja
vulnak, hanem  gyakran a cerebralis góctünetek is 
visszafejlő dnek. Azonban feltétlenül kerüln i kell 
m inden gyors, erélyes hatású és orthostatikus hypo
toniát okozó gyógyszert. Az idő sebb betegek vér
nyomásának individuálisan változó optimális szint
jét, ami többnyire 170/95—180/100 Hgmm körül 
vagy az a la tt van, fő leg az ischaemiás szívbetegsé
gekkel szövő dött esetekben a kezelő  orvosnak m in
den esetben külön meg kell határozni. Hypertoniás 
betegeknél ugyanis az anginás rohamokat kiváltó 
számos pathomechanizmus közül fő leg a coronariák 
sclerosisa és/vagy a bal kam ra hypertrophizált 
izomzatán áthaladó coronaria ágakra háruló nagy 
intram yocardialis nyomás jön számításba. Elő bbi 
esetben a vérnyomás csökkenése a coronariaáram 
lás megkisebbedését vonja m aga után, ami újabb 
stenocardiákhoz vezethet; az intramyocardialis nyo
más megkisebbedése viszont kizárólag a vérnyo
más, első sorban a systolés nyomás csökkentésével 
érhető  el. Ilyen esetekben igyekezni kell a vérnyo
m ást azon a szinten tartani, amelynél még és m ár 
nincsenek anginás rohamok.

A hypertoniás betegek kezelése folyamán az 
orvosnak a szív állapotát is állandóan figyelemmel 
kell kísérni. A hypertoniás szívre jellegzetes struc- 
turális és functionalis elváltozások fokozatos prog- 
ressiója m iatt a szív mű ködése elő bb-utóbb elégte
lenné válik. Enyhe decompensatio a vérnyomásszint 
erélyes csökkentésének hatására még visszafejlő d
het, de nagyobb fokú decompensatio esetén a beteg 
digitalizálása m ár elkerülhetetlenné válik.

Hypertoniás betegek kezelésében a sedativu- 
mok, illetve tranquillánsok alkalmazását és azok 
adagolását a beteg idegrendszeri állapota szabja 
meg.

A gyakorló orvos szükséges teendő it csak a be
teggel való jó együttm ű ködés esetén tudja eredmé
nyesen végezni. A beteg—orvos cooperatiója dönti 
el azt is, hogy a körzeti rendelő kben rendszeresített 
hypertonia gondozás valóban megfelel-e a kívánal
m aknak vagy pedig az kizárólag a gondozói karto- 809



nő k vezetésébő l, a vérnyomás regisztrálásából és 
valamilyen, lehető leg a beteg által k ívánt „jó gyógy
szer” felírásából áll. Az orvos számára ugyanis ko
moly problémát jelentenek azok a betegek, akik 
semmiképpen sem hajlandók a régi hatástalan, de 
megszokott gyógyszerükrő l (Rutophyllin, Etopurin 
stb.) lemondani és az új, hatásos gyógyszert elfo
gadni, továbbá azok, akik panaszmentességük és 
hypertoniájuk jó beállítása ellenére is állandóan 
más gyógyszert követelnek. E betegeket kívánsá
gaik helytelenségérő l az orvosnak kell meggyő zni. 
Jó  m unkával a körzeti orvos szervezheti meg azt,

hogy ne csak azok az idő sebb sclerotikus hyperto- 
niások vegyék igénybe a gondozást, akiknek vér
nyomása komoly gyógyszerelés nélkül is éppen 
csak súrolja a kóros értéket, hanem azok is, akik
nek erre valóban szükségük van, de m ár csak el
foglaltságuk m iatt is elkerülik  a zsúfolt körzeti ren
delő t.

Betegnek és orvosnak egyaránt tudnia kell, 
hogy a hypertoniás beteg megfelelő  ellátása m ind
kettő jük számára egyaránt nagy türelm et kíván, 
k itartást és sok idő t igénylő  m unkát jelent, mely 
csak a kölcsönös bizalom alapján hoz eredményt.

Napi 3—6TRIOXAZIN tabletta az intellektus és a mozgás

készség befolyásolása nélkül szünteti meg a szorongást, a túlfeszített 

idegállapotot és a psychés nyugtalanságot.

Nem hátrányos a reflexidő  és a koordinatiós készség szempontjából, 

gépkezelő k, gépjármű vezető k is használhatják!

Adagolását és a többi tudnivalókat lásd a „Tájékoztató a gyógyszer 

készítmények rendelésére” című  kézikönyvben.

EGYESÜLT G Y Ó G YS ZER -  ÉS TÄPS ZERGYÄR,  BU DA P EST

VALERIANA COMPOSITA DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL:
1 drazsé 0,02 g phenobarbital., 0,10 g extr. valer. sicc.-ot tartalmaz. 

JAVALLAT OK:
A központi idegrendszer vegetatív zavarai, vegetatív dystonia, 
vasoneurosisok, szívdobogás, hysteria, neurasthenia, félelmi érzések.

ADAGOLÁS:
Nyugtatónak: naponta 3X1 drazsé, altatónak 2—4 drazsé. 

MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .

CSOMAGOLÁS:
50 drazsé 10,50 Ft

Gyártja és forgalomba hozza:

BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR
Debrecen, Pallagi út 13.
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K f l Z U I S Z T I K f l

Országos Reuma és Fizioterápiai Intézet, Sebészeti Osztály 
(fő orvos: Verebély Tibor dr.)

Torsio cholecystae
Kerényi Károly dr.*, Lovász László dr. 
és Mészáros László dr.

A heveny epehólyag-csavarodás, mely súlyos ha
si katasztrófát okoz, csak az epehólyag veleszü
letett fejlő dési rendellenességének ta la ján  alakul 
ki. Az első  epehólyagcsavarodást Wendel (1) írta le 
1898-ban. Azóta m ind magyar, m ind külföldi szer
ző k számos esetet közöltek (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) és 
többen igyekeztek a kórkép kialakulására m agyará
zatot találni. Gross (2) 1936-ban és Barber (3) 1939- 
ben részletesen összefoglalták az epehólyag rendel
lenes fejlő désének ism ert formáit, ill. annak követ
kezményeit.

Az embrió elemi bélcsatornáján ülő  máj bimbó
ból külön fejlő dik a máj 2 lebenye és az epeutak. 
Az epehólyag az ún. pars cysticából alakul ki a 2 
m ájlebeny közötti területen, am ikor is létrejöhet az 
epehólyag fekvésének anomáliája. Az epehólyag el
helyezkedhet intrahepaticusan, a bal májlebeny 
alatt, hátracsapottan, harántfekvésben és a májjal 
csak igen laza összeköttetésben. A torsio szempont
jából 2 rendellenes epehólyaghelyzet ismertetését 
ta rtjuk  érdemesnek.

1. Amikor az epehólyag növekedése gyorsabb 
a m ájénál és az a máj alsó szélét túlhaladja, akkor 
a m ájjal csak a m egnyúlt ductus cysticuson keresz
tü l m arad peritoneum -borította összeköttetésben.

2. Gyakoribb, hogy az epehólyag ugyan nem 
éri tú l a máj alsó szélét, hanem csak egy perito- 
neum -kettő zettel (mesocholecysta) kapcsolódik a 
májhoz.

M indkét esetben ún. „mobilis epehólyag”-ról 
van szó — boncolások során kb. 4—5%-ban találtak 
ilyent —, mégis a torsio kialakulását tekintve a 
kettő  között különbség van. Míg a mesocholecystá- 
val rögzített epehólyag torsióját általában csak 
idő s korban, a szövetek rugalmasságának csökke
nésekor, lerom lott, visceroptotikus állapotban ész
leljük, addig a ductus cysticuson m int kocsányon 
függő  hólyag fiatalokon is megcsavarodhat (7).

* Jelenlegi munkahelye: Weil Emil Fő városi Te
rületi Vezető  Kórház II. Sebészeti Osztály (fő orvos: Bo- 
doky György dr.).

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 14. szám

A rra nézve, hogy a m ájja l laza összeköttetés
ben álló epehólyag m ikor és m iért csavarodhat meg, 
különböző  elméletek és m agyarázatok vannak. 
Külső hatásként a hirtelen mozdulatot, helyzetvál
toztatást említik, belső okként feltételezik az in ten
zív gyomor—bélmozgást, az epehólyag saját con- 
tractióját és a cholecysta körü l futó erek haemody- 
namikai változását (6).

Esetismertetés

K. J.-né, 85 éves beteget 1967. V. 7-én vettük fel 
osztályunkra és elmondta, hogy említésre méltó, ko
moly betegsége még nem volt. Négy napja hasának jobb 
felében hirtelen nagy görcsös fájdalom lépett fel, amely 
egyre fokozódott. A felvétel elő tti napon hidegrázása 
volt, sokat hányt, lázas lett. Négy napja nem volt szék
lete, azóta nem evett és csak kevés folyadékot fogyasz
tott.

A lesoványodott beteg nyelve száraz és bevont, 
hasa feszes, meteoristicus. A jobb hasfélben tapintásra 
nagy fájdalmat jelzett és a köldöktő l jobbra kb. ököl- 
nyi, fájdalmas, rugalmas resistentiát tapintottunk. Pe- 
ristalticát nem hallottunk. A mellkasi szervek vizsgá
latakor a tüdő  bázisa felett középhólyagú szörcszöreje- 
ket, renyhe rekeszkitérést és arrhythmia absoluta mel
lett balra egy harántujjal nagyobb szívtompulatot ész
leltünk.

A fizikális vizsgálat paralyticus ileust okozó acut 
hasi katasztrófa (epehólyag-perforatio vagy fedett gyo- 
mor-perforatio) képét adta, s ezért néhány órás elő ké
szítés után a beteget megoperáltuk.

Neurolept analgesiában felső  median laparotomiát 
végeztünk. Kb. 2 ököl nagyságú, feszes, zöldesfekete, el
halt epehólyagot találtunk, mely vékony peritoneum- 
kettő zettel csak kb. egyharmadán állt a májjal össze
köttetésben és az óramutató járásának irányában 270°- 
ra megcsavarodott. A környéki hasüregi szervek, külö
nösen a gyomor serosája haragosvörös volt. Az epehó
lyagot eltávolítottuk és tampon, drain behelyezése után 
a hasüreget zártuk. A felvágott, duzzadt, vastag falú 
epehólyagban több mogyorónyi követ találtunk.

A beteg 28 nap múlva gyógyultan távozott.
Szövettani lelet: epehólyag-nyálkahártya csak kis 

területen látható. Az epehólyagfal teljes vastagságában 
bevérzés és lobos beszű rő dés látható (Lő rincz dr.).

Megbeszélés

Az acut cholecysta-csavarodás kb. 85%-a idő s 
nő betegen, 15%-a 50 év alatti férfiakon fordul elő .
Ritka elő fordulása és egyéb hasi katasztrófát utánzó' 
tünetei m iatt a diagnosist csak a hasüreg megnyi
tása után lehet felállítani. A tünetek az epehólyag 
megcsavarodása u tán  azonnal jelentkeznek. Leg
több esetben hirtelen, hányással járó, jobb bordaív 
alatti, jobb lapockába sugárzó fájdalommal kezdő 
dik, mely cholelithiasis okozta görcsös rohamnak 
felel meg. Késő bb a nagy fájdalom mellett perito- 
n itisre jellemző  tünetek és az azt kísérő  keringési 
elégtelenség alakul ki. A beteg állapota az epehó
lyag perforatiója esetén igen súlyossá válhat. Az 
epehólyag az esetek 50—60%-ában vagy a jobb 
bordaív alatt vagy mélyebben, a köldöktő l jobbra 
tapintható (2). A kórkép általában paralyticus ileus- 
sal szövő dik. A közölt eseteket elemezve a tünetek 
és a fizikális vizsgálat alapján m ű tét elő tt külön
böző  diagnosisok m erülhetnek fel: gyomor-, bél-, 
appendix- vagy epehólyag-perforatio, gangraenás 
cholecystitis, pancreatitis, periappendicularis abs
cessus, ileus stb. M inthogy a torsio utáni első  24 
órában a beteg hasi és általános állapota olyan kór- 811



képet utánozhat (pl. acut cholecystitis, pancreati
tis), mely nem indokolja az azonnali laparotom iát, 
a beteg folyamatos megfigyelése a legfontosabb. A 
m ű tétte l való késlekedés, fő leg az amúgy is sovány, 
lerom lott, idő s betegen, rontja a gyógyulás kilátá
sait. M inden epehólyag-csavarodás végül is a peri- 
toneális tünetek fokozódásakor a hasüreg megnyi
tását teszi indokolttá.

M ű tétkor az észlelt elváltozás egyértelm ű : az 
epehólyag legtöbbször az óramutató járásának irá
nyában 90—-360°-ig megcsavarodott, feszes, tágult, 
sokszor a fossa iliacába lelóg és csak a ductus cysti- 
cusból, az elzáródott erekbő l és vékony peritoneum- 
kettő zetbő l álló kocsányon függ. Az epehólyag duz
zadt, oedemás, helyenként necrotisált, nyálkahár
tyája véresen beivódott. Az esetek több m int felé
ben kő  nincs. A kísérő  hasüregi elváltozások az 
esetleg már k ialakult peritonitis, ill. paralyticus 
ileus képének felelnek meg.

Az epehólyag eltávolítása, éppen szabadon 
„úszó” helyzete m iatt könnyű . Az idő s, késő n ope
rált betegeken a postoperativ idő szak élettani 
egyensúlyának fenntartása és a szövő dmények le
küzdése viszont annál nehezebb.

Összefoglalás. A szerző k ritkán elő forduló fej
lő dési rendellenesség talaján k ialakult epehólyag
csavarodás operált esetét ismertetik.

IRODALOM: 1. Wendel, A. W.: Ann. Surg. 1898, 27, 
199. (Cit.: Szabó és mtsai: Magy. Seb. 1967, 20, 305.) — 
2. Gross, R. E.: Arch. Surg. 1936, 32, 131. — 3. Barber, 
A. H.: Brit. Med. J. 1939, II,  1272. — 4. Hangos Gy.: 
Magy. Seb. 1957, 10, 169. — 5. Stipa V., Németh A.: Po- 
liclinico Sez. Chir. 1962, 69, 394. — 6. Bakó G.: Zbl. 
Chir. 1965, 90, 1832. — 7. Badoe, E. A.: W. Afr. Med. J. 
1967, 16, 128. — 8. Szabó B., Völgyi M., Varga Gy.: 
Magy. Seb. 1967, 20, 305. — 9. Guillamondegui, O., Co- 
nolly, P. J.: Harper Hosp. Bull. 1968, 26/2, 69.
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SEDUXEN injekció
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2 ml) 10 mg diazepam.-ot és 4 mg lidocain hydrochloric.-ot tartalmaz.
HATAS:
A Seduxen a limbicus rendszeren keresztül ható tranquillosedativum, mely fő hatása mellett 
izomrelaxans és anticonvulsiv hatást is kifejt.
JAVALLAT OK:
Fokozott psychés feszültséggel, motoros izgalmi állapottal, súlyos szorongással járó meg
betegedések. Súlyos hysteriás primitív reactiók.
Status epilepticus. Fokozott izomtónussal és spasticitással járó mozgásszervi megbetegedések. 
Tetanus adjuvans kezelése.
Abortus imminens, fenyegető  koraszülés, korai burokrepedés.
Terhességi toxicosis: a terhesség 3. hónapja után. Placenta praevia. Szülés kitolási szakasz. 
Deliriumok (tremens, toxicus, lázas stb.).
ADAGOLAS:
A diagnosis, a klinikai kép súlyossága alapján célszerű  az adagot esetenként meghatározni.
A kívánt acut hatás elérése után a kezelés per os folytatása célszerű .
ELLEN JAVALLAT:
Myasthenia gravis.
FIGYELMEZTETÉS:
A kúra kezdetén esetleg fellépő  álmosság az esetek többségében néhány nap alatt spontán 
megszű nik, az adag csökkentésével pedig minden esetben kiküszöbölhető .
Gépjármű vet vezető knél és magasban dolgozóknál a Seduxen óvatosan adagolandó.
A terhesség első  harmadában, más tranquillosedativumokhoz hasonlóan, a készítmény alkal
mazása nem ajánlatos.
MEGJEGYZÉS:
A Seduxen injekció más injekcióval k ö z ö s  f e c s k e n d ő b e a hatóanyagok kicsapódásá
nak lehető sége miatt nem szívható fel.
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .
CSOMAGOLÁS: 5 ampulla, 50 ampulla.

Forgalomba hozza: Kő bányai Gyógyszerárugyár Budapest, X.



RÖVID
MŰTÉTTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK

Mohács Városi Tanács Kórháza,
Szülészeti és Nő gyógyászati Osztály
és Baranya megyei Tanács Kórháza, Kórbonctan
(fő orvos: Kádas István dr.)

A méh seb egy rétegben 
történő  összevarrásáról 
császárm etszés során
Csúcs László dr., Kött Istvánné dr. 
és Solt Imre dr.

Ismereteink szerint Labas francia szülész volt az első , 
aki 1769-ben az akkori orvosi szabályok ellenére csá
szármetszésnél 3 öltéssel összevarrta a méh sebét. Csak 
100 év elteltével, Sanger M., Kehrer F. és Leopold G. 
(cit. 1) javaslatára fogadták el a szülészek, hogy a méh 
sebét császármetszésnél össze kell varrni. A méh se
bének 2 rétegben történő  összevarrását javasolták. Ki
sebb módosításokkal, lényegében ma is az ő  eljárásuk 
használatos. A kétrétegű  méhfalzárás és az asepsis be
vezetése után az anyai mű téti halálozás fokozatosan 
csökkent. Az 1930-as években Skeel (2) 7,5%-os, az 
1950-es években Szlepük (3) 4,5%-os anyai halálozást 
ismertetett, és ez az utolsó 10 évben már csak 1% körül  
ingadozott, ső t már a mű tétet nem is terhelte anyai 
halálozás (4—7).

Ma már a magzatok érdekében a császármetszés 
indicatiójának kiszélesítésére gondolhatunk. Ennek 
elő feltétele, hogy az anya részére a mű téti kockázat 
kisebb legyen, mint a magzati károsodások szempont
jából óhajtott javulás.

Az anyai mortalitás kedvező  alakulása mellett, te
kintetbe kell vennünk a méhheg szétválásának lehe
tő ségét. A hegszétválás gyakoriságát Zoltán (4) „A csá
szármetszés . . . ” c. monográfiájában 0,5%-tól 7,6%-ig je
lölte meg, Hüter (7) pedig 4,6%-ra teszi. Argay és Ne- 
mecskay (6), továbbá Pázmány (5) több száz császár- 
metszés után sem a mű tétet terhelő  halálozást, sem heg
szétválást nem észleltek. Ezzel szemben Louros 1126 
császármetszés utáni 197 szülés során 12,7% hegszétvá
lást ismertetett (8).

Császármetszések után végzett hysterographiák so
rán a méh hegében 20—97%-ban észleltek rendellenes
ségeket, közöttük 8—15%-ban súlyos deformitást (7, 9 
—13). A szerző k egyrésze szükségesnek tartja minden 
császármetszés után a hysterographia elvégzését a heg
viszonyok tisztázására, Gelpke (14) viszont nem tartja 
szükségesnek, hogy a hysterographiát rutinvizsgálat
ként bevezessék a császármetszés hegének ellenő rzésé
re: anyagában csak 0,7%-ban talált hegdeformitást. 
Kedvező  eredményét azzal magyarázza, hogy a méhfal 
sebét a Potter—Johnston által javasolt eljárással egy- 
rétegben varrta. Hegszétválást csak egy esetben, két
rétegű  méhfalvarrás után észlelt.

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 14. szám

Potter és Johnston (15) 1521 császármetszés során 
a méh sebét egyrétegben varrták össze: sem anyai ha
lálozást, sem késő bbi méhrepedést nem észleltek. Is
mételt császármetszések alkalmával, számos esetben a 
méhhegeket kimetszették és szövettanilag feldolgozták. 
Az izomrostok károsodása kisebb, és a kötő szövet is 
kevesebb volt az egyrétegben végzett méhfalvarrás 
utáni hegekben, mint a méhfal kétrétegben történt var
rása után.

Török, Sas, Kariinger (16) 45 kutyán szabályos, 
kétrétegű  varrással végeztek gyomorresectiót, 23 másik  
állaton ugyanezen mű tétnél egyrétegben elhelyezett se- 
ro-muscularis öltéssel egyesítették a gyomor és bél fa
lát. Az egyrétegű  varrással operált állatok között var- 
ratinsufficientiát nem észleltek. Egyrétegű  varrás után 
jobb volt az érhálózat és kisebb mértékű  a hegesedés 
a mű téti területen, mint a szokványos kétrétegű  varrás 
után. A mucosa varratlanul hagyása nem okozott je
lentő sebb vérzést.

Anyagunkban 1956-ban végeztük az első  császár- 
metszéseket egyrétegű  méhfalzárással. Kedvező  tapasz
talataink alapján véglegesen áttértünk a méh sebének 
egyrétegű  varrására és így már 331 császármetszés ta
pasztalatairól referálhatunk.

Mű téti eljárásunk

А т . isthmuson harántmetszést ejtünk, a magzatot 
eltávolítjuk a méhbő l. Oxytocint vagy Ergometrint 
adunk (gyakran mindkettő t) iv. és a lepényt kézzel el
távolítjuk. Ezután a méh sebét egymástól 2 cm-re el
helyezett 40 vagy 60-as lenfonal öltésekkel egyesítjük 
(gömbölyű  E tű t vagy béltű t használunk) úgy, hogy a 
sebajkakat, a nyálkahártyát kihagyva, kétharmadnyi 
mélységig öltjük át. A sebajkak tökéletes adaptátiója 
céljából az egymástól távol levő  öltések között csak né
hány milliméternyi területet átfogó felületes, esetleges 
vérzésnél pedig az elő bbihez hasonló mélységben 80-as 
lenöltéseket helyezünk el. A hólyag és a méh serosáját

2. ábra. 813



tovafutó vékony lenfonallal egyesítjük. Megelő zésre pe
nicillint adunk, az oralis folyadékpótlást 4—6 óra múl
va elkezdjük, és az anyát 12—20 óra múlva felkeltjük.

Húsz ismételt császármetszés során 5—6 mm szé
les szövetcsíkot metszettünk ki az isthmusból és szö
vettanilag feldolgoztuk. A heg kimetszése után széle
sebb, jobban varrható és adaptálható sebszéleket kap
tunk, és az eltávolított ceruza szélességű  csík hiánya 
nem észlelhető .

A méhfalzárás befejezését az 1. ábrán mutatjuk be. 
A kimetszett varratvonal szövetét a 2. ábrán mutat
juk be.

Látható, hogy az összevarrt méhsebek minimális 
hegesedéssel gyógyultak, és lényegében csak a csomó
nak megfelelő  pontszerű  területen észlelhető  kötő szö
vet, melynek kicsiny terjedelme miatt a hegszétválás 
veszélye alig jön számításba.

Eredmények

1957—68. évek között 8278 szülésbő l 331 (4%) csá
szármetszést végeztünk.

326 esetben egyrétegben történt a méhseb varrása, 
3 esetben uterusamputatio, és 2 esetben méhkiirtás tör
tént, carcinoma, myoma, placenta accreta, atonia és 
gyulladásos összenövések miatt.

Vitalis indicatio alapján 128 esetben, prophylacti- 
cus indicatio alapján 203 esetben operáltunk.

Császármetszések után 178 újabb terhességrő l tu
dunk (54,6%), 84 szüléssel. A 84 szülésbő l ismét csá
szármetszést végeztünk 58%-ban; hüvelyi úton vezettük 
le a szülést 42%-ban. A hüvelyi szülés után a méhet 
minden esetben áttapintottuk, és normális anatómiai 
viszonyokat találtunk. Hegszétválást nem észleltünk.

Császármetszés utáni szövő dmények

Mű tét utáni szövő dmény 11,6%-ban fordult elő : 
lochia retentio: 2, hassebgennyedés: 1, steril sebszétvá
lás: 3, seroma: 3, hasi haematoma: 1, thrombosis: 1, 
thrombophlebitis superficialis: 5, shock mű tét közben: 
3, lázas állapot: 3, moniliasis sepsis: 1, pneumonia my
cotica: 1, mastitis: 5, bronchitis: 8, cystitis: 1.

Méhkörüli gyulladást, peritonitist, utóvérzést vagy 
méhsebszétválást nem észleltünk. Mű tét utáni gennye- 
dést csupán egy esetben láttunk, a császármetszés után 
6 hónapra jelentkező  exsudatum perimetriticum for
májában.

Tisztítatlan anyai mortalitás

1 eset: 0,31%.
A beteg ismertetése:
Pneumoniás, allergiás, anaemiás, 7 hónapos ter

hes graviditásának megszakítását javallta a belgyó
gyász. A császármetszés zavartalan lefolyású volt, de a 
beteg súlyos pneumoniája az antibioticumos kezelés ha
tására tovább romlott; a beteg meghalt. Boncolás során 
moniliasis okozta tüdő tályogot és disseminált monilia
sis sepsist találtunk. Mind a has sebe, mind a méh sebe 
per primam gyógyult.

Megbeszélés

Császármetszésnél az elfogadott és gyakorolt eljá
rás a méh sebének kétrétegben történő  összevarrása.

1957 óta osztályunkon császármetszésnél a méh se
bét egyrétegben varrjuk. A zavartalan gyógyulás, a 
mű téti technikát illető  szövő dménymentesség, és az a 
tény, hogy varratinsufficientiára utaló méhkörüli hae- 
matomát, exsudatumot, peritonitist nem észleltünk, ar
ra mutat, hogy a méhseb egyrétegű  összevarrás esetén 
is kifogástalanul gyógyul. Az ismételt császármetszések 
alkalmával kimetszett isthmus csíkok a szövettani lelet 
szerint jó izomállományt és csak minimális hegszövetet 
tartalmaztak. Hegszétválást, méhrepedést nem észlel
tünk, és nem találtunk észlelhető  defectust a császár- 
metszések utáni spontán szüléseknél.

Az évtizedek óta gyakorolt kétrétegben történő 
méhegyesítés technikájának megváltoztatása érthető en 
idegenkedést kelthet a mű tő kben, és fő ként a méhseb 
vérzésétő l való félelem okoz bizonytalanságot. Ha a 
méhseb varrása vékony tű vel és fonallal történik, és az 
egyesítést gondos adaptátió után végezzük, utóvérzés
sel nem kell számolnunk.

Nem jelentett problémát a lenfonal alkalmazása 
sem. Spontán szülés vagy ismételt császármetszés után 
vagy nem találtuk meg a fonalak nyomát, vagy azok 
pontszerű  csomócskaként voltak tapinthatók a méh fel
színén.

összefoglalás. Szerző k 326 császármetszés során a 
méh sebét egyrétegben varrták össze. Mű tétet terhelő 
halálozás vagy a késő bbi terhességben méhrepedés, 
hegszétválás nem volt. Az első dleges gyógyulás, a késő i 
hegviszonyok is kifogástalanok voltak. Az egysoros var
rat elégtelenségére utaló méhkörüli bevérzés, gyulladás 
vagy peritonitis anyagukban nem fordult elő .

IRODALOM: 1. Young, I. H.: Caesarean Section. 
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Akadémiai Kiadó, 1964. — 5. Pázmány J.: Magy. Nő 
orv. Lapja. 1960, 23, 168. — 6. Argay I., Nemecskay T.: 
Magy. Nő orv. Lapja. 1960, 23, 358. — 7. Hüter К ., 
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В ., Kariinger Т .: Bruns’ Beiträge Z. Klin. Chirurgie.  
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B E S Z Á M O L O K ,  J E G Y Z Ő K Ö N Y V E K

Kórházügyi rendezvények Bécsben

A Kórházi Vezető  Orvosok Euró
pai Szövetsége ez évi munkaülését 
november 7-én Bécsben tartotta a 
Hofburgban kialakított modem  
kongresszusi központban.

Mint megfigyelő  és összekötő  vet
tem részt az ülésen. A társaság 
célkitű zéseit, munkáját már az 
edinburghi konferencia után is
mertettem.

Bécsben derült ki, hogy egyidejű 
leg egy legalább ilyen, vagy még 
érdekesebb kórházi rendezvény kö
zeledik a vége felé és a két rendez
vény nem véletlenül esett egybe.

A Hofburg kongresszusi központ
jában tartották a II. Osztrák Kór
háznapokat és itt rendeztek meg 
egy nemzetközi kórházügyi kiállí
tást is.

Igyekeztem a két nap alatt minél 
több információt összegyű jteni, így 
hozzájutottam a kórháznapok elő 
adásainak rövid kivonataihoz is. 
Legyen szabad ezek alapján vázol
ni azokat a fő bb kórházügyi, kór
házszervezési kérdéseket is, melyek 
a mi viszonyainkhoz sokban ha
sonló kis országban a szakköröket 
foglalkoztatják.

Első nek a kórházi vezető  orvosok 
által tárgyalt két fő  témát vesszük 
sorra:

1. Orvos-generációk közötti kap
csolat a kórházakban.

Ismertették a résztvevő k az euró
pai országokban kialakult helyze
tet, a fennálló problémákat a fia
tal, középkorú és vezető  orvosok 
között. Nem egy elő adó számolt be 
jelentő s feszültségrő l, érdek-ellen
tétekrő l. sokszor szociológiai mély
ségű  elemzésben. E kérdés az or
vosszövetségeket foglalkoztatja és a 
jó tapasztalatok általánosítása, a 
célravezető  megoldások megvitatá
sa céljából tű zték napirendre.

2. Az egyetemi klinikák és a kór
házak közötti kapcsolat az orvos
képzés, szakképzés és továbbképzés 
terén.

Nagyon ismerő s az itt megtár
gyalt sok probléma a mi viszo
nyaink között is. Általában ke
vés a klinikai ágy és fő leg az okta
tási célokra mobilizálható beteg 
legtöbb európai országban és ezért 
is igyekeznek egyre fokozottabban 
bevonni a kórházakat e munkába. 
Van ahol ellenállás mutatkozik, 
van azonban ahol jelentő s dotálás
sal és címek osztásával érdekeltté 
teszik a kórházakat a fokozottabb 
részvételben. Ezeken a helyeken az 
egyetemek ellenő rző  szerepe, jog
köre, a kórházakkal való együttmű 
ködés formái váltak megoldandó és 
vita témává.

Az egyes országok képviselő i is
mertették az orvosképzés idejét, azt, 
hogy az elmélet és gyakorlat helyes 
arányát hogyan próbálják megta
lálni a 6—7 év alatt. Tárgyalták a

szakképesítés megszerzésének idő 
tartamát, feltételeit, a továbbképző 
tevékenységet és azt, hogy hogyan 
vonják be a kórházakat a szakkép
zés és továbbképzés terén végzen
dő  munkába.

A témát igen sokoldalúan megvi
tatták, keresve a legjobb megoldá
sokat. Az egész kérdés-komplexu
mon végigkísért egy fontos motivá
ló tényező , a betegek véleménye, 
hozzáállása a kérdéshez. Ez ugyan
is a szabad orvos- és kórházválasz
tás körülményei között egészen más 
hangsúllyal jelentkezik, mint pél
dául nálunk. Ez is egyik oka volt 
annak, hogy mint legizgalmasabb 
témát napirendre tű zte a társaság.

A II. Osztrák Kórháznapokat 
1969. november 4—8 között rendez
ték meg. Az első  fő  téma „A kór
ház és társadalom”, melyet szocio
lógus professzor ismertetett.

Különböző  alcímeken, korreferá
tumokat tartottak vagy felkért hoz
zászólóként ismertették véleményü
ket az összes érdekelt szervezetek, 
így pl. a népjóléti miniszter, a kór
ház-szövetség vezető je, az orvoska
mara vezető je, az osztrák pártok 
képviselő i, a szakszervezeti szövet
ség, a kórház fenntartók szövetsé
ge, a társadalombiztosító intézetek 
csúcs-szerve, a szövetségi kereske
delmi kamara, stb.

A kórház jelentő ségét az húzza 
alá, hogy a lakosság igen nagy 
számban veszi igénybe, a társada
lom széles rétegeivel kerül érintke
zésbe, mégpedig általában jelentő s 
ügyekben.

1967-ben kereken 1 millió fekvő  és 
másfél millió járóbeteget kezeltek a 
kórházakban Ausztriában. Minden 
hetedik osztrák lakos átlagban 23 
napot töltött kórházban.

A kérdést mind a lakosság, mind 
a kórházi dolgozók, mind pedig a 
kórház fenntartók oldaláról ele
mezték, vizsgálva, hogy milyen kór
házra van .szüksége a mai társada
lomnak. Mint a vita összefoglalásá
ból is kitű nt, a kórházügy szocioló
giai aspektusai iránt egyre nő  az 
érdeklő dés.

Másik fontos kérdés „a kórhá
zak finanszírozásának problémája”, 
mely a legizgalmasabb napirend 
minden ilyen rendezvényen. Bizo
nyos összehasonlítási lehető ségeink 
is vannak, ezért talán nem feles
leges néhány számadatot ismer
tetni.

Ausztria kórház-hálózata fejlett. 
10 000 lakosra számítva 105 ágy áll 
rendelkezésre, ebbő l 69 az akut, v. 
általános ágy. A hálózat jól decent
ralizált, hozzáférhető , 314 fekvő be
teg gyógyintézet van az országban, 
közülük 133 az, amely 100 ágyasnál 
kisebb kórház.

A kórházak fenntartására a brut
to nemzeti össztermék 2,23%-át for
dítják. Egy lakosra számítva kere

ken 1000 Schillinget költenek kór
házügyekre.

A kötelező  vagy önkéntes társa
dalombiztosítás igen kiterjedt, csak 
egy szű k jómódú réteg van, mely 
teljesen önállóan kívánja intézni 
egészségügyi ellátását és nem veszi 
igénybe a társadalombiztosítást 
semmilyen formában.

Egy új kórházi ágy elő állítási 
költsége 600 ezer Schilling. 1969- 
ben 1 ápolási nap költsége 270 
Schilling. A kórházi kiadások ál
landóan emelkednek, az igények 
nő nek, ezért érthető , hogy nagyon 
sokoldalúan vizsgálták, elemezték 
az ezzel kapcsolatos feladatokat, 
megoldási módokat, minden érde
kelt oldaláról.

Ügy gondolom, hogy e téma ha
zai konkrét adatok alapján történő 
széleskörű  vitája, hasonló jellegű 
rendezvényen nagyon hasznos 
lenne.

A különböző  szakkérdéseket 
egésznapos üléseken és szekciókon 
tárgyalták.

A mérnöki-mű szaki téma köré
ben az új tervezési módszerekkel 
foglalkoztak és egy egész nap tár
gyalták a modern egyetemi klini
kák tervezésénél, építésénél és üze
meltetésénél szerzett tapasztalato
kat. A bécsi, berlini, mainzi, mün
cheni tapasztalatokról külön elő 
adók számoltak be.

Külön napon tárgyalták a kép
zési és továbbképzési problémákat, 
első sorban a fejlő dési tendenciákat 
az orvos, nő vér és más egészség- 
ügyi dolgozók képzése, továbbkép
zése terén.

Napirenden szerepeltek a veze
tési feladatok a kórházban és a 
kórház-igazgatók képzésében és 
továbbképzésében megfigyelhető 
irányzatok.

Munkaértekezletet tartottak a 
rendezvény keretében az osztrák 
kórházi vezető  orvosok, a gazdasá
gi vezető k, a fő nő vérek, az ápoló
nő képző  iskolák vezető i, a kórház- 
szövetség különböző  szekciói.

A vezetés kérdésével kapcsolat
ban talán annyit, hogy a nyugat
európai kórházak többségében az 
ún. hármas vezetés a legelterjed
tebb (vezető  fő orvos, gazdasági ve
zető , fő nő vér). Ezt a vezetési sémát 
ismertette az elő adó. A Német Kór
házügyi Intézet az utóbbi idő ben új 
módszereket dolgozott ki e vezeté
si mód korszerű sítésére és külön 
könyvecskében adta ki ajánlását a 
konkrét megvalósítás céljából.

Meghívták a kórháznapokra az 
egészségügyi vezetés témakörének 
nemzetközi szakértő jét, Chester 
professzort Manchesterbő l, ö  is
mertette az amerikai képzési rend
szert, mely fő leg а  II. világháború 
után vált ismertté Európában és 
1950 után kezdett terjedni. E szisz
téma a kórházigazgatást külön 
szakfeladatnak tekinti és külön er- 
re a célra képeznek ki vezető ket \.T/T~ 
egyetemi fakultáson, ahol az összes J L i
szükséges orvosi, gazdasági és m ás---------
ismereteket oktatják. Chester pro- 815



fesszor e megoldás jelentő ségét 
hangsúlyozta.

A nemzetközi kórházügyi kiál
lításról röviden.

Több mint 100 cég állította ki 
kórházberendezéseit, mű szereit és 
szakmai bemutatókat, mű ködés 
közbeni ismertetéseket tartott a 
kongresszus résztvevő inek és a 
látogatóknak.

Szerepeltek kórtermi berende
zések, ágyak, hívó-berendezések, 
röntgen- és laborfelszerelések, egy
szer használatos tárgyak, elő re 
csomagolt készletek, korszerű  ste
rilizáló és altató berendezések.

Ott voltak az új épülettervek, 
makettek éppúgy, mint a szállító- 
eszközök, konyhai és mosodai be
rendezések és minden más üzemi 
kisegítő  ág termékei. Tanulmá
nyozni lehetett azokat mű ködés 
közben.

Észrevehető en elő retörtek az 
elektronikus berendezések.

A mű téti kockázat csökkenté
sére a paciens életfunkcióit mű tét 
közben és után is ezekkel a készü
lékekkel figyelik; Látható volt in
tenzív osztály komplett berende
zése, modellszerű  folyamatok mű 
ködtetése, az elektronikus megfi
gyelő , jelző , regisztráló, riasztó 
berendezések mű ködése a gyakor
latban. A látogatóknak hasznos 
továbbképzést jelentett a kiállítá
son való megjelenés és a kórházi 
orvosok, nő vérek, gazdasági szak
emberek tömegesen keresték fel 
és ismerkedtek meg a technika 
újabb vívmányaival.

Bizonyára jelentő s számú ma
gyar orvos, nő vér, gazdasági és 
mű szaki szakember is megnézte 
volna saját költségén szervezett 
társasutazás keretében is és nem 
bánta volna meg az utat, mert so
kat tanulhatott volna.

Befejezésül egy dolgot még meg 
kell említeni. A kiállítás egyik 
termében egy svájci kórház ter
vezési és szervezési intézet (válla
lat) piutatta be munkáit és aján
lotta fel szolgálatait a kórházak
nak (Hospitalplan A. G.).

Olyasféle feladatkört végez, mint 
amit az ESZTIK-tő l és a Szervezé
si Módszertani osztályoktól lehetne 
várni. Emiatt érdemes néhány szó
ban foglalkozni vele.

Orvosokból, mérnökökbő l, terve
ző kbő l, kórházvezetési-szervezési és 
üzemeltetési szakemberekbő l álló 
törzs- és konzultánsgárdája van és 
bármely kórházügyi probléma ki
dolgozására vállalkozik.

Fő bb munkaterületei:
Szakvélemények készítése; cél

tervek készítése; elhelyezési, át
rendezési és funkcionális program 
készítése; kórházi szállítási tervek, 
üzemi utak, közlekedési rendszerek 
tervezése; mű ködési tervek (sza
bályzatok, ajánlások) és struktúrá- 
lis tervek készítése; egészségügyi 
technikai kérdések megoldása; su
gárvédelmi számítások: általános 
üzemszervezési tervek: gazdaságos- 
sági számítások elvégzése; gépi 
adatfeldolgozó munka: kórházak 
saját gépi adatfeldolgozásának 
megszervezése; kórházi nyilvántar
tási és dokumentációs rendszerek 
meg- vagy áttervezése; orvosi és 
egyéb cikkek bevezetése és kipró
bálása, stb.

E szolgáltatásokat bármely kór
ház részére elvégzi külföldön is. 
Tevékenységébő l egy kiállítási ter
met kitöltő  bemutatót tartott. Két
ségtelen, hogy ilyen típusú intéze
tek igen hasznosak lennének ná
lunk is. Mányi Géza dr.

F O L Y Ú I R A T R E F E R Á T U M O  К

Ideg- és elmegyógyás2at
Gyógyszeres és egyéb ún. szoma

tikus kezelések a pszichiátriában.
L. B. Kalinowsky (Department of 
Psychiatry, New York Medical Col
lege, New York): International 
Pharmacopsychiatry. 1968, 1, 73— 
79.

A pszichiátriai ún. szomatikus 
kezelések pl. inzulinkóma, elektro- 
sokk stb. mintegy 30, a gyógyszeres 
terápia kb. 15 éves múltra tekint 
vissza. A régebbi módszerek, az 
egyre inkább elő térbe kerülő 
gyógyszerterápia mellett ma is 
használatosak, egyesek közülük is
mételten polgárjogot kaptak, mégis 
alkalmazásukban az egyes kezelési 
módok indikációs területének kel
lő  körülírása még hiányzik.

A neurózisok, egyes szélső séges 
8 1 6  (pszichoanalitikus vagy neoanaliti-

kus) nézeteket valló iskolák véle
ményétő l eltekintve, azt a betegség- 
csoportot képezik, melyben a 
gyógyszeres és pszichoterápia 
együttes alkalmazása a választandó 
módszer.

Depressziókban a mai napig vi
tatott, hogy a gyógyszeres vagy 
elektrosokk kezelés vezet-e jobb 
eredményre.

A MAO-gátlókról bebizonyoso
dott, hogy hatástalanok, bár egyes 
nem típusos kórformáknál: neuro
tikus, hisztériás vagy szkizoid tü
netekkel színezett, mérsékelt de- 
presszív kedélyzavarnál hasznosak 
lehetnek a szerző  véleménye sze
rint első sorban az iproniazid (Mar- 
silid). Az egyéb antidepresszánsok 
pl. imipramin, amitriptilin stb. in
dikációja az elektrosokkéval e kór
formában azonos. Mégis az elek
trosokk kezelést egyre többen vá
lasztják világszerte. E tényt kü

lönböző  meggondolások indokolják, 
pl. a beteg elő zetesen már kapott 
depresszió ellenes gyógyszeres ke
zelést, és nem kielégítő  javulása 
vezetett kórházi felvételhez, éppen 
elektrosokk alkalmazása céljából. 
A gyógyszeres kezeléseknek több a 
kellemetlen mellékhatása. Egyes- 
vegyületek a kezelés bevezető  sza
kában növelik az öngyilkossági ve
szélyt (ilyen a nálunk forgalomban 
levő  Melipramin is — Ref.). Végül 
az elektrosokk kezelés gyorsabban 
vezet gyógyuláshoz vagy rendező 
déshez.

Járóbetegként kezelt depresszió
sok gyógyszeres ellátása kézenfek
vő , fiatal dolgozó betegek az imi- 
pramint, idő sebbek az amitripti- 
lint tolerálják jobban.

A különböző  szkizofrén kórfor
mák közül a hirtelen kialakult, rö
vid ideje fennálló megbetegedések
ben az inzulinkóma és az elektro
sokk kezelés adja a legkedvező bb 
eredményt, míg idült állapotképek 
esetén e két eljárás csaknem ha
tástalan. A gyógyszer kedvező  tü
neti befolyása ez utóbbiakban is 
érvényesül, megkönnyítve a kórhá
zi ellátást, mint a neurotikusoknál 
is, elő segítve a pszichoterápiás 
megközelítést, megszüntetve vagy 
legalábbis csökkentve az aktív 
pszichotikus tünetképző dést.

Egyes heveny szkizofrén megbe
tegedések egyedül gyógyszeres ke
zeléssel is megoldhatók, a rehabili
tált betegek farmakoterápiája azon
ban külön bonyolult problémakört  
jelent, egyesek szerint a kórházon 
belüli fokozatos gyógyszercsökken
tés és kihagyás, mások szerint a 
hosszú gyógyszeres fenntartó keze
lés a jobb eredményeket adó eljá
rás.

Eldöntetlen kérdés, hogy az in
zulinkóma lét jogosult kezelési 
mód-e manapság. Egyes olyan be
tegeken, akiknek állapota semmi
lyen más módon nem javítható, az 
inzulinkóma alkalmazása ered
ményt hozhat. Legnagyobb veszé
lye, a kóma prolongálódása, gluka- 
gonnal kivédhető . Alkalmazása 
költséges, hosszadalmas (egyesek
nél 100 vagy több kezelés is szük
séges lehet), gyakorlott személyze
tet igényel. Mégis minden nagyobb 
területi egység vezető  kórházának 
egy jól felszerelt inzulinosztály- 
lyal rendelkeznie kellene, ahova az 
ezt feltétlenül igénylő  pszichiátriai 
betegek áthelyezhető k.

Az idegsebészeti beavatkozások 
pszichiátriai alkalmazása napjaink
ban háttérbe szorult. Egyes kórfor
mákban, pl. a Hoch-féle pszeudo- 
neuraszténiás vagy késő i paranoid 
szkizofréniában, kényszerneurózi
sokban, az aktuális tüneteket és a 
premorbid személyiség sajátságait 
kellő en értékelő  válogatással, más 
kezelésekre nem javuló esetekben 
a legjobb eredményt adhatja.

Mania-depressziós elmebaj fázi
sainak megelő zésére, egyes szkizo- 
fréneknél a remisszió fenntartásá
ra havi 1 elektrosokk adását a szer
ző  célszerű nek tartja.



A görcskezelések egyaránt alkal
masak mániás és depressziós fázi
sok, valamint kataton nyugtalan
ság és stupor megoldására, míg 
ezen állapotképek teljesen eltérő 
medikációt igényelnek. E tény a 
görcskezelések inkább „betegség
re” irányuló, a gyógyszerhatás in
kább tüneti jellegét hangsúlyozza.

A pszichiátriai gyógyszeres terá
pia, mint a többi kezelési módszer 
is, empirikus jellegű , és közülük 
elő ítéletek nélkül kell a legmegfe
lelő bbet a gyakorló pszichiáternek 
kiválasztania. Solíi Gyöngyi dr.

Az idegi integráció és klinikai 
problémák: pszichoszomatikus
szindrómák, EEG-kép zavartsági és 
komatózus állapotokban, és a 
gyógyszermellékhatások összefüg
gésérő l. A. Balestrieri (Department 
of Psychiatry, University of Bari, 
Italy): International Pharmaco
psychiatry. 1968, 1, 159—167.

Az agy bizonyos rendszerei nem 
követik a „központ” jellegű  szerve
ző dés elvét, melyben a különböző 
biológiai mű ködések mintegy ana
tómiailag elkülöníthető k; ellenke
ző leg e területekre jellemző  a kü
lönböző  mű ködések egyedi jellegé
nek csökkenése vagy eltű nése, va
lamint az, hogy az oda befutó, töb- 
bé-kevésbé specifikus információ
kat az alkalmazkodás szempontjá
ból hatékony mintákba rendezik.

A diencefalikus vagy limbikus 
területek ingerlése pl. komplex ma
gatartásmódok kiváltódásához ve
zet, melyek többek között motoros, 
de egyéb összetevő ket is tartalmaz
nak. Tehát az idegi szervező dés e 
szintjén a különböző  mű ködések 
nem elkülönült kategóriákként, ha
nem összerendezett jelenségcsopor
tokként tű nnek fel, melyek Sher
rington szerint az egész szervezet 
mint mű ködési egység szabályozá
sának és pszichés életünknek is 
alapját képezik. A tudat Cobb— 
Fessard szerint: megélt integráció.

A pszichoszomatikus zavarok 
kérdése. Valamely érzelmi történés 
az autonom idegrendszer közbe
jöttével sohasem alakul át közvet
lenül valamilyen testi zavarrá. Ku
darcot, veszélyt jelentő  élethelyze
tek az agy integrativ rendszereiben 
többnyire mint információk jelent
keznek, és az összetett válasz—ma
gatartás párhuzamosan testi és 
pszichoaffektiv egyszerre. Hosszan 
fennálló ilyen érzelmi válaszok 
újabb és újabb kellemetlen jelen
tések alapját képezhetik, de a za
var oka éppen az ún. integrativ 
idegi szervező désekben van, me
lyek nem a szokásos módon vála
szolnak az extero- és interocepció 
befutó jelentéseire. A pszichés tü
netek testiekkel, ill. fordítva törté
nő  helyettesítésének elvi lehető sé
ge elfogadható, ha meggondoljuk, 
hogy ezek bizonyos szinten mint 
összerendezett magatartási alakza
tok jelentkeznek, de ennek ritkasá
gát klinikai tapasztalatok bizonyít
ják. Ez utóbbi oka első sorban te

rápiás: a pszichotrop szerek és az 
elektrosokk is feltehető en a testi és 
elmemű ködések közös alapját al
kotó ún. agyi integrativ szervező 
désekre hatnak.

Tudatzavarok és EEG. Tudatvesz- 
téses állapotokban és különböző 
zavartságokban az EEG kép érin
tettsége nem egyértelmű . Egyesek 
még komatózus állapotokban is ép 
EEG tevékenységet találtak, ami a 
teljes értékű  korreláció hiányára 
mutat. Ismeretlen, de biztosan nem 
toxikus, ill. traumás eredetű  za- 
vartság 7 esetében az elektroence- 
falográfia normál vagy határeset 
jellegű  volt, 8 esetben pedig kóros 
meglassúbbodást mutatott. Ha el
fogadjuk, hogy az összerendező 
idegi mű ködések kórosságai tudat
zavarok alakjában is kifejező dhet
nek, e kettő sség magyarázható. E 
kóros történések klinikai megnyil
vánulásaikban korlátozódhatnak 
pszichés területre, de érinthetik az 
alapvető  agyi bioelektromos tevé
kenységet is.

Pszichotrop szerek mellékhatá
sai. Valamennyi pszichotrop szer
nek testi és vegetatív jellegű  mel
lékhatásai vannak, ilyen szinte el
kerülhetetlen kísérő jelenség az ún. 
gyógyszeres extrapyramidalis tü
netcsoport is. A szerző  feltételezé
se szerint a gyógyszerhatás azon 
agyi kulcspontokon érvényesül, 
melyek a pszichés, autonom és szo
matikus mű ködéseket összerende
zett mintákba szervezik. E rend
szerek első sorban a diencefalon, a 
limbikus renszer, a formáció reti
cularis, mely szervező dések pszi
chotrop szerekkel szembeni külö
nös érzékenységét laboratóriumi 
kísérletek bizonyítják. Ha elfogad
juk, hogy e szerek az idegi integ
rációba éppen azon a szinten szól
nak bele, ahol a különböző  mű kö
dések többé teljesen nem különít
hető k el, elméleti támpontot ka
punk arra, hogy testi és vegetatív 
mellékhatásoktól mentes neurotrop 
szer elő állítása elvileg lehetetlen; 
ahogyan ezt az eddigi gyakorlat is 
bizonyítja.

A nem terápiás jellegű  neurotrop 
hatások két nagy csoportba sorol
hatók:

1. Közvetlen szöveti hatás. Több
nyire egyszerű  toxikus befolyásról, 
pl. máj- vagy vesekárosításról van 
szó.

2. Az idegrendszer integrativ 
mű ködésén át érvényesülő  ún. mel
lékhatások, melyek elő nyös vagy 
kedvező tlen volta nehezen határol
ható el. Többnyire mennyiségi ösz- 
szefüggést mutatnak a terápiás ha
tással, azt erő síthetik vagy kiala
kulását megkönnyíthetik, pl. a szo
rongás gyorsabb oldódását segíti 
elő , ha az általános vegetatív tevé
kenység csökkenésének részjelensé
geként, csökkennek a zsigeri affe
rens mű ködések, mert a szorongá
sos reakciókat többnyire ez utób
biak hordozzák. Solti Gyöngyi dr

Klinikai és EEG correlatiós vizs
gálatok schizophreneken. G. Hu
ber, H. Penin (Nervenklinik der 
Rheinischen Friedrich Wilhelms- 
Universität, Bonn): Fortschritte der 
Neurologie, Psychiatrie. 1968, 36, 
641—659.

EEG rendellenességek egészsége
seken 2—20%-ban, schizophrene
ken 20—35%-ban fordulnak elő . 
Fajlagos schizophren EEG jelek 
nem ismeretesek. Az EEG diagnosz
tika eddigi eredményei nem egysé
gesek, ső t gyakran, pl. az alcsopor
tok szerint végzett vizsgálatoknál 
ellentmondóak. Ennek oka részben 
a schizophrenia felfogásának kü
lönböző sége, részben a kórfolyamat 
különböző  stádiumainak eltérő  EEG 
vetülete.

A schizophreniás történés alapja 
dinamikus-organikus károsodásra 
visszavezethető  cerebralis károso
dás, mely a betegség activ stádiu
mában az EEG-ben is tükröző dik.
Ebben az activ betegségi szakban 
az EEG talán elő segítheti a „híd- 
verést a psychbpathológia és a phy- 
siopathológia” közt. Szerző  szerint 
analógia áll fenn a schizophrenia és 
az ún. symptomás psychosisok közt 
(Korsakow, delirium, zavartság): 
mindkettő nél az EEG az activ szak
ban mutat rendellenességet, melyek 
a folyamat megnyugvásával meg
szű nnek.

Metodikai problémát jelent és 
nem mindig bizonyítható a schizo
phren folyamat activitása. Szerző 
a processualis tüneteket igen alapo
san elemzi. Ide sorolja a tévely- 
hangulati állapotot, a szerv- és ér
zékszervi hallucinatiókat, a gondol
kodási zavarokat stb., de valameny- 
nyi tünet elemzésekor külön hang
súlyozza, hogy fenomenológiailag 
azonos jelenségek fordulhatnak elő 
defect állapotokban is, amikoris az 
EEG correlatiós vizsgálatok már 
nem hoznak kellő  eredményt. A 
processualis tünetekben dinamikai 
változásokat kell keresni és csak 
az energetikai-dynamikai történé
sek tekinthető k a processualitás 
bizonyítékának.

Betegeit (73, többnyire férfi schi
zophren, kezeletlen állapotban) 
processualis tünetek szempontjából 
megkísérli 3 erő sségi fokozatba so
rolni. A felvétel után azonnal vég
zett EEG vizsgálatok 20, egyértel
mű en activ stádiumban levő  schi- 
zophrennél csaknem 100%-ban 
anomáliákat mutatnak. Ezeknél 
dysritmia, parenritmia (=  bilateral  
synchron azonos formájú hullámok 
az alaptevékenység közé iktatódva) 
és aidioritmia (=csaknem folyama
tos bilateral synchron ritmikus po- 
tentiálok) észlelhető . A leggyako
ribb parenritmia az agytörzs func- 
tiozavarával van összefüggésben.

A schizophrenia inactiv stádiu
maiban és a defect állapotban az 
EEG nem ad sok felvilágosítást, 
legfeljebb csak a görbék szegénye
sebb volta a feltű nő .

Szerző  szerint a processualitás 
helyes megítélése esetén az EEG ■ 
diagnosztikus segítséget adhat. A 817



keresztmetszeti EEG diagnózis nem 
teszi természetesen feleslegessé a 
schizophren kórfolyamat hosszmet
szeti EEG követését sem, különös 
tekintettel a neuroplegikus szerek 
hatására kialakuló ún. reactivitási 
görbék ismert jelentő ségére.

Fenyvesi Tamás dr.

Az elektromyographia klinikai  
jelentő sége és indicatiói. K.-H. Puff. 
(Neurologische Universitätsklinik 
und Poliklinik, Hamburg-Eppen
dorf) : Deutsche medizinische Wo
chenschrift. 1968, 93, 1367—1369.

A szerző  az elektromyographiát 
<EMG) mint a Sherrington által  
functionalis systemaként összefog
lalt „motoros egység” — a periphe- 
riás motoros neuron, a célszerv és a 
közbeiktatott neuromuscularis sy
napsis — vizsgálatának nagy telje
sítő képességű , sokrétű  felvilágosí
tással szolgáló módszerét tárgyalja. 
A vizsgálat speciális tevékenységet 
követel az orvostól:, a vizsgálandó 
activ cooperatióján kívül a tű elekt
ródok pillanatnyi helyzetétő l, és 
egyéb technikai factoroktól is függ 
az eredmény. Az orvos csak a neu
rológiai status globalis képe alap
ján interpretálhatja véleményét; 
döntő  a klinikai állapot.

Hasznos kiegészítő  eljárás — bár 
még rutinszerű en nem végezhető  — 
az ideg vezetési sebességének meg
határozása és a frequentia-terhel- 
hető ség vizsgálata a neuromuscula
ris átkapcsolás sorozat-ingerlése ré
vén.

Az EMG-val az izomzat functio
nalis diagnosticája a célunk, ennek 
eléréséhez a páciens messzemenő 
együttmű ködése nélkülözhetetlen: a 
maximális akaratlagos innervatiót 
kisérő  fájdalmas tű -elmozdulás el
lenére a betegnek meg kell feszíte
nie izomzatát. Ezért kell gyermek
korban különösen mérlegelni az in- 
dicatiót.

Míg a neurogen károsodások 
megítélésében az EMG az első dle
ges, addig a structuralis myopa- 
thiák — különösen a dystrophiás és 
a myositises formák differential- 
diagnosticájában az izombiopsiát 
kell elő nyben részesíteniük. Ekkor 
azonban az EMG ad útmutatást a 
próbaexcisio helyes localisatiójához.

Indicatiók: izomatrophia, paresi- 
sek, sensibilitas-zavarok (latens 
motoros károsodások), traumás 
idegsérülések, functio-képesség 
megítélése izomdefectállapotokban.

Indicatiók egyes belgyógyászati 
kórképek neuromuscularis kísérő - 
betegségeinek igazolására (kizárá
sára) : mesenchymális megbetegedé
sek (collagenosisok; rheumás kór
képek), sarcoidosis, endocrin zava
rok (hyperthyreotikus myopathia;  
diabeteses amyotrophia), electrolyt- 
eltolódás (tetania), malabsorptiós 
syndroma polyneuropathiája, endo
gen és exogen intoxicatio, occult 
neoplasma és retroperitonealis fo

lyamat (plexus lumbo-sacralis-lae- 
sio) gyanúja, infectiók, peripheriás 
keringési zavar (angiopathia) mel
letti ideg-károsodás, climacterialis 
„Spätmyopathia”.

(Ref.: Az izomfunctio rutinszerű 
regisztrálásának legújabb módszere 
a Lóránd-féle Mini-Myotonograph- 
fal történő  mérés a vizsgálandóra 
nézve semmiféle megterhelést nem 
jelent, az egyszerű  precíziós mű 
szer beszerzési költsége csekély.)

Vértes László

Idegsebészet
Az art. carotisokon végzett sebé

szi beavatkozások indicatiói. Eke- 
ström, S. (Mellkassebészeti oszt., 
Karolinska Sjukhuset, Stockholm): 
Acta Chirurgica Scandinavica. 1969, 
135, 21—25.

Az utóbbi években egyre nagyobb 
érdeklő déssel fordulnak a carotisok 
és subclaviák sebészete felé az agyi 
ischaemiás állapotokban. Ez teszi 
indokolttá, hogy a szerző  saját ta
pasztalatait közreadja, összesen 60 
betegen végzett mű tétet, akiken 
szű kület vagy elzáródás állott fenn 
a carotisokban. 56 betegnél végzett 
thrombendarterektomiát, egy be
tegen történt reconstructiós mű tét 
véna-felhasználással, míg a többi 3 
betegen csupán exploratio történt. 
Mivel nem volt nyomási gradiens, 
nem látták indikáltnak a további 
beavatkozást. Mű téti indicatiók vol
tak: transitoricus agyi ischaemiás 
állapot, amikor is múló hemisphae- 
ralis tünetek észlelhető k. Progres
siv vascularis katasztrófa, amikor 
lehet a beteg comás vagy megtar
tott tudatú. A tünetek néhány nap 
alatt alakulnak ki. Kialakult vas
cularis kórképek eseteiben a góc
oldalon és az ellenoldalon egyaránt 
lehet mű tétet végezni, utóbbi olda
lon prophylacticus céllal. Hét be
teget vesztett el mű tét után. Az 
áramlási vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a nyomási gradiens csökkent 
minden esetben mű tét után, az 
áramlás ezzel egyidejű leg javult. 
Az intermittáló agyi ischaemia leg
gyakoribb okának az ismétlő dő 
mikroembolisatiókat látja, melyek 
fali thrombusok leszakadásából ke
letkeznek. Hemiplegiásokat sze
rinte nem érdemes megoperálni, 
mivel javulás nem várható állapo
tukban. Mások adatai szerint a 
prophylacticus mű tétek 90—95%-os 
biztonsággal megvédik a beteget a 
vascularis agyi katasztrófától. A 
progressiv agyi vascularis kórké
pekben mű tét nem jön szóba, mi
vel az agysérülés nem befolyásol
ható már, a mű téti mortalitás igen 
magas. Komplett hemiplegia ese
tében csak a góccal ellentétes ol
dalon jöhet szóba prophylacticus 
mű tét, a gócoldalon semmiféle be
avatkozás nem végezhető . Teljes 
elzáródás esetében a keringés hely
reállítására nincs lehető ség.

Móritz Pál dr.

Agymű téten átesettek szociális 
sorsa. Kloss, K. (Idegsebészeti tan
szék, Innsbruck): Wiener klinische 
Wochenschrift. 1969, 81, 41—46.

A szerző  tanszékfoglaló beszédé
ben az agymű téten átesett betegei
nek utánvizsgálatáról számol be. 
Azt tanulmányozta, milyen sors 
vár az agydaganatos betegekre mű 
tét után. Lényeges különbség van 
aközött, hogy valaki agysérülést 
szenved-e el, vagy pedig agydaga
nat miatt történik beavatkozás ná
la. Trauma esetében diffus agyká
rosodás következik be rendszerint, 
míg az utóbbi kórképben a károso
dás általában körülírt marad, leg
alábbis, ami a meningeomákat il
leti. Agysérültek késő i utánvizsgá- 
latairól számos szerző  számolt be, 
kisebb-nagyobb statisztikákkal tá
masztva alá megállapításait, az 
agydaganatos beteganyagról ilyen 
beszámolók általában hiányzanak. 
A beteganyagot 3 csoportba osztot
ta. Első  csoportot képezte az a be
teganyag, akiknél gyógyítható kör
folyamat miatt történt a beavatko
zás, így jóindulatú daganatok, vér
zések, tályogok miatt. A második 
csoportba sorolta azokat a betege
ket, akiknél semimalignus, recidi- 
váló tumorok miatt történt mű tét, 
ilyenek az astrocytomák, oligo- 
dendrogliomák, ependymomák. A 
harmadik csoportba sorolta a 
gyorslefolyású tumorok, mint a 
glioblastomák és sarcomák hordo
zóit. Szociális jellegű  problémák 
általában csak az első  és második 
csoportú betegeknél fordulnak elő , 
a harmadiknál az igen rövid túl
élési idő  (maximum 1—2 év) miatt 
alig. Az első  csoportba sorolt bete
gek között számos olyan volt, aki 
fogyatkozás nélkül tudta eredeti 
munkakörét folytatni. De akkor, ha 
halmozottan léptek fel epilepsiás 
rohamok, a beteg gyors hanyatlá
sa következett be, állandó felügye
letre és támogatásra szorult. Szá
mos betegen a mű tétet követő en 
kóros személyiségfejlő dés indult 
meg, ami miatt régebbi munkakö
rüket nem tudták betölteni, nyug
díjazni kellett ő ket. Azonban elő 
fordult olyan esete is a szerző nek, 
ahol frontalis astrocytoma mű tété 
után a beteg (zenemű vész) telje
sítménye lényegesen jobb lett, mint 
elő ző leg volt. Az intracerebralis 
haematomák és tályogok mű tété 
után a gyógyeredmények nem min
dig jók, mivel a kórfolyamat ki
fejlő dése kapcsán nagymérvű  ál
lományveszteség következik be. A 
jóindulatú daganatok távoli pro- 
gnosisát is befolyásolja további ter
mészetes betegségek, ill. állapotok 
fellépte, mint az arteriosclerosis. A 
semimalignus tumorok esetében a 
problémák hasonlóak, de a kórle
folyás általában rövidebb, néhány 
év alatt rendszerint meghal a be
teg. összefoglalásként leszögezi a 
szerző , hogy az eredmények, ill. 
eredménytelenségek fogalmába be
le kell foglalni a beteg neurológiai 
fogyatkozásán vagy fogyatkozás
mentességén kívül a társadalomba



való beleilleszkedésének kérdését 
is, amikor a mű téti eredményeket 
értékeljük. Az agymű ködések jó 
kompenzációs készsége miatt teljes 
lehet a functionális restitutio mű 
tét után, a beteg társadalmi és hi
vatásbeli helyzete nem szükségsze
rű en süllyed a mű tét után.

Móritz Pál dr.

Ökölvívók agya. Payne, E. E. 
(Dept, of Pathol. The Welsh Natio
nal School of Med.): Neurochirur- 
gia. 1968, 11, 173—188.

Az ökölvívás idegrendszeri káro
sító tényező i többé-kevésbé ismer
tek, évtizedek óta foglalkoztak ez
zel a kérdéssel. Kevés munka tár
gyalja az ökölvívók agyának patho- 
lógiai leletét. A szerző nek alkalma 
volt hat volt hivatásos ökölvívó 
agyát feldolgozni, errő l számol be 
a dolgozatban. A pathológiai elvál
tozások a következő k: kamratágu- 
lat, különféle nagyságú hegek a 
szürke- és fehérállományban, veló- 
hüvely-degeneratio, idült gyulla
dásra utaló jelek perivascularisan. 
Ügy véli a szerző , hogy a talált el
változások az agymű ködés zavarát 
hozzák létre, amely tünetek csak 
akkor mutatkoznak, amikor az agy 
„functionalis tartaléka” kimerül, ez  
az idő sebb korban következik be 
vagy olyankor, ha ez csökkent egy 
fennálló megbetegedés miatt. Fel
tű nő nek tartja a szerző , hogy két 
egyén a beteganyagban alkoholista 
lett, miután az ökölvívást abba
hagyta. Az ún. „punch drunk” ál
lapot véleménye szerint olyan ököl
vívókon áll elő , akiken az agysé
rülés okozta károsodáshoz az alko
holizmus okozta károsító tényező
társult. Móritz Pál dr.

Endocrinologia
Funkcionális próba thyreotoxíco- 

sisban mű tét elő tt és után. N. V.
Rozovszkij, A. N. Orlov (Kraszno- 
jar): Hirurgija 1968, 44, 11, 90—95.

A ki- és belégzés utáni apnoe idő 
tartama meglehető sen pontosan tá
jékoztat az oxygen felhasználásról, 
a residualis levegő  mennyiségérő l, 
a hypoxaemia és hypercapnia mér
tékérő l. Különösen értékes ez a 
funkcionális próba, ha vele párhu
zamban oxyhaemométerrel figyelik 
az oxygen felhasználását is. Az 
oxyhaemographiás görbén a legna
gyobb jelentő sége annak a sza
kasznak van, amely azt az idő tar
tamot jelzi, amely alatt az oxyhae- 
moglobin-szint nem változik.

164 betegen végezték el a fenti 
vizsgálatokat: 32 nem toxikus stru- 
mában, 35 enyhe, 51 közepes és 46 
beteg súlyos fokú thyreotoxicosis- 
ban szenvedett (Baranov osztályo
zása szerint). 10% férfi, 90% nő  
volt. Kontrollként 36 egészséges 
egyén szolgált.

Az 0 2-absorbtio, az alapanyag
csere, a Hench-próba (maximalis

kilégzés utáni apnoe) meghatározá
sa zárt rendszerű , Knipping-típusú, 
SzG-l-spirographfal történt, az 
oxyhaemoglobin-szint vizsgálata 
pedig 0—57-es oxyhaemometerrel. 
E vizsgálatokat egyidejű leg végez
ték. Az alapanyagcsere kell-érté- 
keit a Harris—Bendedict-táblázat 
alapján számították ki. Az igy 
nyert értéket 7.07-tel elosztva kap
ták meg (Anthony szerint) az 0 2- 
elnyelés mértékét. A vizsgálatokat 
az alapanyagcsere feltételei mellett 
végezték. 5 percen át levegő t lé
legzett a vizsgált egyén, majd pihe
nés után az első  5, s az ezt követő 
15—20. percben oxygent. A Hench- 
próbát az említett 5 perces idő sza
kok végén végezték.

A vizsgálatokra 5 alkalommal ke
rült sor: a betegeknek a sebészeti 
klinikára történő  felvételekor, köz
vetlenül a mű tét elő tt, majd 1, 3 
és 5 nappal a mű tét után.

Az egészségeseknél az 02-satura- 
tio levegő vel való légzés esetén 
96—110%, 0 2-nel való légzés eseté
ben 94—108-os volt, a max. kilég
zés utáni apnoe levegő vel való lég
zés után 26—52, közepesen 34 mp, 
0 2-nel való légzés után 50—162, kö
zepesen 94 mp volt, az oxyhaemo- 
globin szintje a kiindulási értéken 
maradt a Hench-próba alatt leve
gő vel való légzés után 20—42, kö
zepesen 25, 0 2-nel való légzés után 
39—114, közepesen 76 mp-ig.

A betegeken mért adataikat táb
lázatokba foglalták. Ezekbő l a kö
vetkező k állapíthatók meg.

1. A betegek felvételekor annál 
nagyobb volt az 0 2-saturatio mér
téke, minél súlyosabb volt a thyreo
toxicosis: nem toxikus strumában 
103%, enyhe mértékű  thyreotoxico- 
sisban 119, közepes fokúban 137, sú
lyos fokúban 176%. Oxygennel való 
lélegeztetés mellett fokozódott az 
0 2-elnyelés, éspedig annál nagyobb 
mértékben, minél súlyosabb volt a 
thyreotoxicosis; a betegek említett 
bontásában 2, 5, 8, 11%-kal. Ez 
nyilvánvalóvá teszi az 0 2-deficitet a 
szervezetben.

Az apnoes idő  annál rövidebb 
volt, minél súlyosabb volt a thyreo
toxicosis, s ennek megfelelő en rö
vidült meg az oxyhaemoglobinnak 
az eredeti szinten való maradásá
nak idő tartama is : nem toxikus 
strumában az utóbbi 17, enyhébb 
fokú thyreotoxicosisban 14, közepes 
fokúban 10, súlyos thyreotoxicosis
ban 7 mp-et tett ki. Hivatkoznak 
Penkovicsra, aki a Hench-próbában 
a thyreotoxicosis fokától függő en a 
6—25. mp-ben észlelte az oxyhae
moglobin-szint csökkenését. A kon
zervatív kezelés az alapanyagcsere 
csökkenésével és az apnoes idő 
meghosszabbodásával járt. Ilyen 
összefüggést észlelt Prorokov és 
Krepsz is. Az utóbbi állítása szerint 
az artériás vér 0 2-telitettsége csök
kenésének gyorsasága alapján pon
tos ítéletet alkothatunk magunknak 
a gázcsere változásáról. A szerző k 
— Rozovszkij és Orlov — ezt olyan 
szabálynak ismerik el, amely alól 
találtak kivételeket, arról győ ző dve 
meg, hogy az oxyhaemometriás

próba adatait az alapanyagcserén 
kívül közvetve vagy közvetlenül 
más tényező k is befolyásolják.

0 2-nel történő  lélegeztetés után 
az oxyhaemometriás index meg
nyúlt, éspedig 22, 18, 14 és 9 mp- 
cel az említett csoportokban.

2. A konzervatív kezelésre általá
ban jelentő sen javult a betegek ál
talános állapota, az alapanyagcsere 
2—3 nappal a mű tét elő tt 10— 
20%-os emelkedést mutatott, a pul- 
susszám 85—90 volt percenként. 
Közvetlenül a mű tét elő tt azonban 
a gázcsere és a haemodinamika za
varai fokozódtak: az oxyhaemo
metriás index csökkent, az 0 2-defi- 
cit fokozódott, de a Hench-index 
nem változott. Az 0 2-saturatio mér
téke nagyobb volt, mint az első 
vizsgálat alkalmával, és ennek a 
magyarázatát az emóciónak a ter- 
moregulatióra, a légzésre, a haemo- 
dinamikára és a pajzsmirigy thy
reoid funkciójára gyakorolt hatá
sában látják.

3. Az Ó2-saturatio a mű tétet kö
vető  első  napon éri el kulminációs 
pontját; a betegek számára ez a 
legveszélyesebb, a sebészek számá
ra a legnagyobb figyelmet igénylő 
idő szak.

4. A mű tétet követő  3. napon a 
betegek állapota jelentő sen javult: 
csökkent vagy teljesen megszű nt a 
fejfájás, az erő s szívdobogás, a nye- 
lési fájdalom, a pulzusszám csök
kent, a súlyos thyreotoxikus reak
ciók egészen ritkák voltak. Az 0 2- 
saturatio még mindig nagyobb mér
vű  volt, mint az első  vizsgálat al
kalmával, 0 2-therápia után azon
ban ez csökkent.

5. A mű tétet követő  5. napon a 
betegek zöme szabadon mozgott, jó 
állapotban volt, nem toxikus stru
mában az 0 2-saturatio normálissá 
vált, thyreotoxicosisban pedig kö
zel állt a normálishoz, a funkcioná
lis próba adatai javultak.

Varga János dr.

Emberi növekedési hormon.
Pfeiffer E. F., Melani F. (Ulm): 
Dtsch. med. Wschr. 1968, 93, 846.

Régóta ismeretes, hogy a hypo
physis növekedési hormont (STH) 
termel. Emberen történő  vizsgála
tára azonban csak azóta kerülhetett 
sor, hogy az emberi növekedési 
hormont sikerült izolálni. Szerző k 
közlik módszerüket, melynek se
gítségével szárított emberi hypo- 
physisbő l extractio és tisztítás út
ján hatásos kivonatot nyernek és 
ismertetik radioimmun meghatá
rozásukat a serum STH-jának 
quantitativ kimutatására.

Praeparatumuk ún. С  III. frac
tio — immunelektroforézissel 
egyetlen praecipitatiós vonalat ké
pez, s mind emberi STH mérésére, 
mind a törpenövés gyógyítására al
kalmas.

Eredményeik alapján egészséges 
gyermekek éhgyomri STH szintje 
10—20 ng/ml, felnő tteknél 0,5—5,0 
ng/ml. Insulinhypoglycaemia vagy ' 
arginin infusio a hormonszintet 5



—1 О -szeresére emeli. Ez a hormon- 
szint-emelkedés nem jön létre hy- 
pophyser törpéken. Endokrin el
térést nem mutató alacsony növés
ben — 15 közül 10 esetben — 
ugyancsak elmaradt ez az emelke
dés és a fennmaradó 5 esetben is 
csak minimális STH szint növeke
dés jött létre (isolált, reaktív hypo- 
somatotropizmus). Ezen esetekben 
az emberi növekedési hormonnal 
történő  kezelés eredményes volt.

25 klasszikus hypophyser tör
pén hetenként 2 X  2,5 mg im. STH 
hatására magasságuk havonta átlag 
0,5—1 cm-rel nő tt. A készítmény 
hatásosságának korlátot szab, hogy 
ellene neutralizáló antitestek kép
ző dnek.

Reactiv hyposomatotropizmus ta
lálható még növekedési zavarokat 
mutató fiatal kezeletlen Cushing- 
syndromás betegeken, myxoede- 
mában és diabetes insipidusban is. 
Fiatalkori kezdő dő  diabetes melli- 
tusban és elhízott felnő ttekben is 
csökkent az insulinhypoglycaemiá- 
ra bekövetkező  STH emelkedés.

Turner-syndromában a serum 
STH értéke normális, s a hormon 
adása nem okoz növekedést.

Akromegáliában minden esetben 
magasabbnak találták a serum STH 
értékét (10—450 ng/ml). Y ttr ium 
implantatio a hypophysisbe csök
kentette az STH termelést, s a lágy
rész-elváltozások javulást mutat
tak. Az STH szint meghatározása 
akromegáliában a diagnózis felál
lításában és a therapia lemérésé- 
ben egyaránt hasznos.

Rév Judit dr.

Máj- ás epeútbetegségek
A májbetegségek enzymdiagnosz- 

tikája. E. és F. W. Schmidt (Gas- 
troenterologische Abteilung der 
Medizinischen Klinik, Medizinische 
Hochschule Hannover) Schweize
rische Medizinische Wochenschrift 
1969, 99, 514—521.

A szerző k kórképenként adják 
meg a leggyakrabban észlelt en- 
zymváltozásokat: 1. Akut hepatitis: 
A  transaminase értékek 20-200-szo- 
rosukra nő nek, a prognózisra nem 
engednek következtetni. A paren- 
chymakárosodás megítélésére leg
inkább a mitochondrialis GOT, il
letve GLDH és GPT arány alkal
mas. Minél magasabb a De-Ritis 
quotiens (GOT/GPT), illetve minél 
alacsonyabb a transaminase/GLDH 
hányados, annál súlyosabb a sejt
károsodás. Az alkalikus phosphata
se, LAP és gamma-glutamyl-trans- 
peptidase (GGTP) emelkedése a kí
sérő  cholostasisra utal. A betegség 
gyógyulásának legérzékenyebb 
mutatója a GGTP aktivitás. 2. „Al
kohol hepatitis”: a transaminase 
aktivitás emelkedése az akut hepa
titisben észlelttel azonos. Hepato
sis fennáltakor a következő k észlel
hető k: GOT/GPT 1 fölött, transami
nase/GLDH 30 fölött, a GGPT akti
vitás meghaladja a GOT-t, a pseu-

docholinesterase aktivitása igen 
erő sen csökken. 3. Idült hepatitis: 
aktív cirrhosisban jellemző  az 1-et 
meghaladó De-Ritis hányados, rela
tíve kevésbé emelkedett transami
nase értékek mellett a 30 körüli 
transaminase/GLDH-quotiens. A 
GGTP aktivitás a GOT aktivitást 
erő sen meghaladja, jelentő sen csök
ken a pseudocholinesterase tevé
kenység. Idült hepatitisben a folya
mat aktivitásának megállapítására 
a De-Ritis hányados felhasználha
tó: a kórkép lassú progressiójával 
ez 1-re növekszik, az aktív szaka
szokban pedig 1 alá esik. A trans
aminase értékek alakulása az idült 
gyulladás okától is függ, alkoholos 
cirrhosis nyugalmi szakában akár 
normális aktivitás is észlelhető . Az 
ismételt enzymvizsgálatok nélkü
lözhetetlenek a therapia hatásának 
megítélésében. A biopsiás szöveti 
kép és az enzymdiagramm alakulá
sa nem mindig halad egymással 
párhuzamosan. 4. Primaer májcar- 
cinoma: klinikailag cirrhosis képé
ben jelentkezik, keletkezésére a kö
vetkező  enzymconstellatio utalhat: 
fokozatosan emelkedő  transaminase 
aktivitás, a De-Ritis hányados 2 
körül, a GLDH aktivitás jelentő s 
fokozódása a transaminase/GLDH 
hányados. 20 alá csökkenésével, 
mérsékelten emelkedett alkalikus 
phosphatase és LAP aktivitás, az 
LDH és GGTP mű ködés kifejezett 
fokozódása, a már csökkent pseudo- 
cholinesterase további esése. 5. Máj 
metastasis: az enzymdiagramm na
gyon hasonlít a primaer májtumo
rok esetében észlelthez: magas 
GOT/GTP-quotiens, kis transami
nase/GLDH hányados, fokozott 
LDH aktivitás. A transaminase ak
tivitása kevésbé emelkedett, rela
tive erő sebben fokozódik a GGPT 
tevékenység és kisebb mértékben 
esik a pseudocholinesterase aktivi
tása. 6. Elzáródásos sárgaság: 
transaminase/GLDH hányados 15 
alatt, De-Ritis hányados 1 alatt, fo
kozott GGTP, LDH és alkalikus 
phosphatase tevékenység.

Pálossy Béla dr.

Alkoholizmus, zsírmáj és máj- 
cirrhosis. Böttner, H.: Med. Welt. 
1968, 19, 2857.

A Mülheim-Ruhr-i Evang. Kór
ház belosztályának vezető  fő orvosa 
nem első ként mutat rá a különféle 
eredetű  májcirrhosisok morbiditá
sának és mortalitásának világszerte 
észlelhető  növekedésére. Megálla
pítja, hogy a Havannában 1956-ban 
tartott nemzetközi konferencián el
fogadott és általában ma is érvé
nyes aetiológiai felosztása a máj- 
cirrhosisoknak csak azok kezdeti 
szakában foganatosítható, minél 
elő rehaladottabb a betegség, annál 
nehezebben. És csaknem lehetetlen 
akkor, ha a kórképet csak a máj 
megkisebbedése, ill. zsugorodása 
uralja.

A dolgozatban az alkoholnak a 
zsírmáj, a zsírmájnak a cirrhosis

keletkezésében értékelhető  szerepét 
törekszik megvilágítani, de ebben 
a témakörben eddig felmerült prob
lémák jelentő s része most sem te
kinthető  megoldottnak.

A kérdések közül kettő t exponál 
élesebben, 1. az alkohol közvetlenül 
károsítja-e májat vagy más ténye
ző k is szerepelnek-e ebben, 2. meg
állapítható-e egzakt módon a zsír
máj alkoholos eredete.

Az első  kérdést illető en — bár a 
szakemberek véleménye erő sen 
megoszló —, a megfigyelések és 
vizsgálatok inkább arra mutatnak, 
hogy a zsírmáj és cirrhosis nem
csak ethanol-probléma, hanem más 
faktorok is szerepelnek. Így az 
emésztő rendszer egyéb laesiói és 
infectiói (Voegtlin, Broz, Moss), a 
gastritisszel kapcsolatos fehérje
hiány, a zsír- és szénhidrátanyag
csere alkohol hatására történő  meg
változása. (Cerletz, Oesterle, Wild- 
hlrt). Az alkohol közvetlen májká
rosító hatását fő leg egyes borok 
magas histamin-koncentrációjával 
hozzák kapcsolatba (Marquardt), a 
borok különféleségével (Moesch- 
lin), mások (Thaler, Péquignot, Ca- 
roli, Menghini) kizárólag a szeszes 
italok mennyiségét tartják döntő 
jelentő ségű nek.

A második kérdést illető en meg
állapítható, hogy vannak bizonyos 
morfológiai kritériumok, amelyek  
alapján a zsírmáj alkoholos eredete 
eldönthető . Ilyenek: a zsíreloszlás 
dissemináltsága az egész szervben, 
az alkohol-hyalin, a Mallory-testek 
jelenléte, ezekhez járul még a máj
sejtek zink- és réztartalmának 
csökkenése. Ezen elváltozások leg
inkább csak a biopsiás máj szövet 
elektronmikroszkópos vizsgálatával 
mutathatók ki.

Az egy fő re eső  alkoholfogyasz
tásban Franciaország áll az élen, 
(egy példa: a Mexikóba utazott 
olimpiai csapat 8000 liter vörösbort 
vitt magával), a máj cirrhosis mor
biditása és mortalitása ott a legma
gasabb és ennek négyötöd része 
alkoholos eredetű , a krónikus alko
holfogyasztók közül pedig minden 
harmadik zsírmájas.

A zsírmáj prognosisa, ha még 
nem nagyfokban progrediált és 
nem ment át cirrhosisos átalaku
lásba, általában jó, a halálos zsír
máj — amelyet a zsírcystákból ere
dő  zsírembolia okoz — igen ritka 
komplikáció (Kalk, Siede).

Szerző  — annak hangsúlyozása 
mellett, amely szerint az alkohol
nak vitathatalanul nagy jelentő sé
ge van a zsírmáj és májcirrhosis 
keletkezésében — végül rámutat a 
nyitott kérdésekre: a notórius kró
nikus alkoholistáknak miért csak 
egyrésze betegszik meg zsírmájban, 
ennek miért csak egy része megy 
át cirrhosisba s miért annyira kü
lönböző  a progressziók idő tartama.

Itt nyilván az egyéni szervezeti 
sajátságoknak annyi különfélesége 
szerepel, hogy ebben törvényszerű 
összefüggéseket megállapítani egy
elő re nem lehet. m n h y  ы $ м dr#



Epekövek és terhesség 300 chole- 
cystektomizált fiatal nő betegen. F. 
Glenn, Ch. K. McSherry (The New 
York Hospital Cornell Medical  
Center, New York): Surg. Gyne
col. Obst. 1968, 127, 1067—1072.

Az intézetben 1932—1967 között 
mintegy 6800 beteget operáltak meg 
a biliaris tractus megbetegedései 
miatt. Anyagukban a nő :férfi 
arányt 4:1-nek találták, a nő k 3/4-e 
egy vagy több alkalommal terhes
ségen esett keresztül. Zömüknél az 
első  terhességgel, leginkább a 2. 
trimesterben kezdő dtek a panaszok. 
Operáltjaik közül 25 évesnél fia
talabb korosztályhoz tartozott 19 
férfi és 300 nő . Utóbbiak közül 58- 
nál észleltek heveny köves epehó
lyaggyulladást, az egyéb felnő tt 
korcsoportúakhoz hasonló klinikai 
tünetekkel. A többi 242 esetüknél 
idült gyulladásos tünetek miatt tá
volították el az epehólyagot, a- 
mely egy kivételével fő leg choleste- 
rin-követ vagy -köveket tartalma
zott. Choledochus kövesség 29 bete
güknél fordult elő , de a mű tét idő 
pontjában csak 3 volt icterusos.

A kórelő zményekben biztos ter
hesség szerepelt 219 betegnél, akik 
16—25 éves korúak voltak. Ezek fe
lénél egyszeri, negyedénél kétszeri, 
a maradéknál többszöri terhesség 
fordult elő . Fennálló terhesség alatt 
csak igen ritkán, 4 alkalommal 
kényszerültek mű tétre, részben a 
kísérő  pancreatitis okozta erő s fáj
dalmak miatt: zavartalan szülés 
következett egészséges magzatok
kal.

A kő képző dés lehetséges okait 
felsorolva fő leg a sexualhormonok- 
nak, terhességnek a kő képző déssel, 
icterussal való összefüggéseivel 
foglalkoznak. A pubertástól a me- 
nopausáig a két nem között signi
ficans különbség áll fenn a nő k ter
hére, ez a menopausa után foko
zatosan csökkenve megszű nik. Más 
szerző kre hivatkozva megállapít
ják, hogy szemben az orvosi közvé
leménnyel, a terhesség alatti intra
hepaticus cholestasis és icterus ön
magában nem okoz epekő képző 
dést. Az ilyen icterus a terhesség 
alatt megnövekedett oestrogén ter
meléssel függ össze. Bayliss és mtsai 
szerint a plazma hidroxycorticoste- 
ron szintje fokozatosan növekszik 
a terhesség alatt és normalizálódik 
a szülés utáni 6. nap körül. Hason
lóan viselkednek a plazma lipidek 
is, köztük a cholesterol. A terhes
ség és az epekő képző dés összefüg
géseinek pontos tisztázása további 
kutatásokat igényel, de minden
képpen kapcsolatban levő nek tart
ják a májsejteken belül lezajló bo
nyolult metabolicus folyamatokkal.

Thurzó Rezső  dr.

Véralvadás, thrombosis
Az anticoagulans therapia alap

jai. E. F. Mammen (Physiologisches 
und Pharmacologisches Institut der 
Wayne State University, School of

Medicine, Detroit, Michigan, USA): 
Der Internist. 1969, 1, 2—8.

Az anticoagulans therapia jobb 
megértése céljából a szerző  ismer
teti a véralvadás physiológiáját. Az 
ismert három fázist — prothrombin 
aktivátorok keletkezése, prothrom
bin—thrombin átalakulás, fibrino-  
génbő l való fibrinkeletkezés — 
részletesen tárgyalja.

A prothrombin aktiválás kom
plex folyamatának egyes részletei 
ugyan vitatottak, bizonyos, hogy az 
aktiváláshoz három dolog szüksé
ges: 1. a plasmában található bizo
nyos fehérjék, ún. alvadási fakto
rok; 2. Ca ion; 3. lipoidok. A lipoi- 
dok eredete különféle lehet: a) szö
veti és b) thrombocyta, ill. vvs. 
eredetű . E lipoid származása hatá
rozza meg azt, hogy a késő bbiek
ben mely alvadási faktorok fognak 
szerepelni. Ha a thrombocyták 
(vagy vvs.-ek) phosphatidája akti
vál, akkor a XII., XI., VIII., X.,  
IX., V., ha a szöveti lipoid aktivál, 
akkor a VII., X., V. faktorok vesz
nek részt a prothrombinaktiváló 
kompi, képzésében. Ezen kompi, 
hatására a prothrombinból throm
bin lesz. A thrombin proteolytikus 
tulajdonságú enzym, mely a) a fib- 
rinogent fibrin-monomerekké ha
sítja; s a thrombin aktiválja azt a 
plasmában található b) transgluta- 
minaset is (XIII. faktor), mely az 
egymás mellett levő  fibr in-mono
mereket „összeköti”, létrehozva az 
ismert fibrinhálót.

A továbbiakban a direkt és indi
rekt anticoaguláns hatású gyógy
szereket tárgyalja. Direkt antikoa- 
gulánsok azok, melyek az alvadást 
in vivo és in vitro gátolják, indi-  
rektek azok, amelyek az alvadási 
faktorok synthesisét gátolják, így 
ezeknek in vitro anticoaguláns ha
tásuk nincs.

Direkt anticoagulánsok közé a 
heparin és a heparinoidok tartoz
nak.

Heparin: egyes szervek (máj, tü
dő  stb.) bazofil sejtjeinek granulái- 
ban található. Physiológiás szere
pe nem ismert pontosan, ill. vi
tatott. Pharmacologiai hatásai 
messzemenő en a vérre és az ér
falra korlátozódnak. Az alvadást 
in vivo és in vitro igen erő sen gá
tolja. A szokásos therapiás dózis
ban a vérzési idő  normális. Hatása 
egy plasmában található faktorhoz 
kötött (heparin-cofaktor vagy anti- 
thrombin III). Az alvadásgátló ha
tás 1. direkt thrombin neutralizáló 
hatás; 2. prothrombin—thrombin  
átalakulást gátló hatás — ez indi
rekt antithrombin hatás. Sokat vi
tatott és eldöntetlen kérdés, hogy a 
heparin a fibrinolysist fokozza-e. 
A heparin csökkenti a thrombocy
ták aggregatióját és gátolja a vis
cosus metamorphosist, mely a tu
lajdonképpeni alvadási folyamatot 
megelő zi. A heparin rendelkezik ér
tágító, coronariatágító hatással. Fo
kozza a capilláris permeabilitást; a 
heparin kezelés során észlelt eset
leges mikrohaematuriák ezzel oki 
összefüggésben lehetnek. A heparin

nem kerül a székletbe és az anya
tejbe, a placentán keresztül nem 
diffundál. Heparin antagonisták a 
protaminsulfát, toluidinkék és Po- 
lybren. Leghasználatosabb a pro
taminsulfát 1%-os oldata, mely 
azonnal normalizálja a heparin 
okozta alvadásgátlást. Kb. 1—1,5 
mg prot. sulf. 1 mg heparint neut- 
ralizál. Mellékhatás a tensioesés.
Fontos tudni, hogy nagy adag pro- 
taminsulfátnak anticoaguláns ha
tása is van. Ezért ismeretlen he- 
parinkoncentráció esetén 100 ing
nál többet adni nem ajánlatos! A 
toluidinkék kevésbé használatos, 
mert hatása lassabban áll be és 
gyakori a methaemoglobin képző 
dés. A Polybren toxikusabb a pro- 
taminsulfátnál.

Az ún. „heparin-rebound pheno- 
ment” extracorporalis keringés, 
haemodialysisek során észlelték, 
amikor az antidotumként adott pro
taminsulfát — némely készítmény 
instabilitása miatt — „ledissociált” 
a heparinról és vérzéses szövő d
ményhez vezetett.

Az ún. heparinoidok hatása alap
jában véve azonos a heparinéval, 
de részben molekulastructura, rész
ben bizonyos hatások minő ségében 
eltérnek a heparintól. Állatkísér
letben többszörös injectiók után 
kapillártoxikus hatásokat figyeltek 
meg; ezért ma a nativ heparin adá
sa elő nyben részesül.

Az indirekt anticoagulánsok alap
vető en két csoportba oszthatók: 1. 
4-hydroxycumarin és 2. indandion 
származékok. Hatásuk — a fő ha
tást illető en — azonos. Az egyes 
preparátumok között hatástartam, 
kezdeti dózis, fenntartó dózis te
kintetében van némi különbség. Az 
indirekt anticoagulánsok gátolják a 
májban a prothrombin kompi, fak
torainak synthesisét: így a plasma 
prothrombin (II. faktor), VII., IX.  
és X. faktor szintje lecsökken. 
Legnagyobb mértékű  a VII. faktor 
szintcsökkenés. Az indirekt anti- 
coagulansok antagonistája a K-vi
tamin. Ezen antagonizmus lényege 
pontosan nem ismert. Felteszik, 
hogy az indirekt anticoagulánsok 
és a К -vitamin azonos enzymhez 
kötő dnek, s ezen enzymnek szerepe 
lehet a prothrombin kompi, syn- 
thesisében. A feltételezett enzym 
eddig nem identifikált. Az indirekt  
anticoagulánsok thrombocyta ad- 
haesiót és aggregatiót gátló hatása 
vitatott. Per os adás után a plas
mában kb. 1 óra múlva található 
anticoaguláns nyom, 4—12 óra 
múlva a plasma koncentráció op
timális. Székletben — a körülmé
nyektő l függő en — akár 25% is ki
ürülhet. Mellékhatások közül leg
fontosabb a vérzés! Ez, ritkán, még 
gondos laboratóriumi ellenő rzés 
mellett is elő fordulhat. A pro
thrombin kompi, említett érintett
ségén kívül a rövid ideig tartó ind. 
anticoag. therapia a májfunctiót f ~ \ _  
nem befolyásolja. Tartós kezelés vT /T 
során májzsírosodást észleltek. 73 JL JL 
betegnél, akiknél átlag 16 hónapos ————■ 
kezelés történt, 30—40%-ban к о г о - 823



sak voltak bizonyos májfunctiós 
próbák (emelkedett BSP retentio, 
SGOT, SGPT értékek, kóros gam- 
maglob. értékek). Bár a K2- és K3- 
vitaminok а  К  avitaminózisban jók 
lehetnek, az indirekt anticoagulán- 
sok legjobb antidotuma a K^-vita- 
min. A Kt-vitamin hatása már 6— 
8 óra múlva észlelhető , a normális 
értékek 12—36 óra múlva várha
tók. A dózis növelése a hatás be
álltát nem gyorsítja, általában elég 
5—10 mg Kj-vitamint adni.

A cikk befejező  részében a szer
ző  megállapítja, hogy bár minden 
anticoaguláns in vivo csökkenti az 
alvadási tendenciát, csak a hepa- 
rinnak van thrombocyta aggrega- 
tiót gátló hatása. Ha egy érben va
lamely okból intimasérülés jön lét
re, ott thrombocyta adhaesio, agg
regatio lesz. Eddig az idő pontig az 
alvadási rendszer még nincs akti
válva, mert csupán a thrombocyta 
lipoidfelszabadulása vezet a rend
szer aktiválódásához s következ
ményes „fibrin-thrombus”-képző - 
déshez. Látható tehát, hogy az in
direkt anticoagulánsok csak arra 
valók, hogy a thrombocyta aggre
gatum „fibrin-thrombussá” alaku
lását elő zzék meg, ill. a már fenn
álló thrombus növekedésének szab
janak gátat. Az indirekt anticoagu- 
lánsoknak a „thrombocyta-throm- 
bus”-képző désre nincs hatásuk! A 
heparin gátolja a „thrombocyta- 
thrombus” keletkezését is, azonban 
— sajnos — e tartós heparin keze
lés technikailag keresztülvihetet- 
len. Így marad a reménység, hogy 
a jövő  fog új, minden szempontból 
ideális anticoagulánst hozni.

(Ref.: A cikk, bár új megállapí
tásokat nem tartalmaz, jó össze
foglalója a gyakorlati tudnivalók
nak. Nem említi még az új defib- 
rinaló tulajdonságú anticoagulánst, 
az „Arvint”. Végül talán nem szük
ségtelen megemlíteni azt, hogy ma 
különbséget lehetne tenni a vénás 
és art. rendszer thrombosisai kö
zött. Az elő bbiben a hypercoagula- 
bilitáson kívül a stasis szerepe dön
tő , az utóbbiban az érfal állapota, a 
thrombocyták viselkedése és a 
plasma összetétele fontos.)

Péterfy Miklós dr.

A  thromboemboliás szövő dmé
nyek megelő zése és therápiája 
dextrannal. Bygdeman, S. (Dept, of 
Physiol. Karolinska Institute, 
Stockholm): Progr. Surg. 1969, 7, 
114—139.

Nagyobb összefoglaló tanulmány
ban a korábban plasma-pótszerként 
használatos dextran antithromboti- 
kus hatásáról ír a stockholmi szerző . 
Tanulmányában 112 irodalmi ada
tot, köztük saját vizsgálatait is is
merteti.

Prophylactikus célzattal Koeken- 
berg alkalmazta 227 betegen a 
dextrant (Maxrodex), s a controll 
csoport 21%-os thromboemboliás 
szövő dményével szemben a dextra- 
nos csoportban 4,2%-ra tudta le- 

824 szállítani a thromboemboliák gya

koriságát. Eredményeit azóta töb
ben is megerő sítették (Jansen, Sta
dii, Johnson, Ahlberg stb.). Ismer
tek azok a vizsgálatok is, melyek 
heveny vénás thrombosis és throm
bophlebitis lefolyásáról és dextran
nal való kedvező  befolyásolásáról 
szólnak (Flotte és Cox, Bryant, Sa
wyer és mtsai, stb.).

A különböző  molekulasúlyú dext- 
ran-fractiók közül a klinikai gya
korlatban első sorban a 40 és a 
70 000-es molekulasúlyú készítmé
nyek váltak be.

A hatásmechnismus még mindig 
nem teljesen tisztázott, az azon
ban bizonyos, hogy a dextran képes 
megakadályozni a vérlemezkék ag
gregatio j át, a véralvadás egyes fac- 
toraira való hatása nem egységes, 
függ a molekulasúlytól és az adag 
nagyságától is. Az áramló vér visco- 
sitósa dextran infusio után csök
ken, e tulajdonságát elő nyösen le
het prophylactikus és therápiás cél
zattal is felhasználni, első sorban a 
vénás rendszerben.

Az eddigi tapasztalatok azt mu
tatják, hogy az említett és a két 
leggyakrabban használt dextran ké
szítmény 0,6 g/kg infusiós adagolás
ban rutin módszerként alkalmaz
ható sebészeti beavatkozások, első 
sorban érsebészeti vonatkozású mű 
tétek elő tt, majd a beavatkozás utá
ni 3—5 napban, s ezzel a kezelési 
móddal a postoperativ anticoagu
lans kezelés elkerülhető . A szerző 
a számos irodalmi adatra támasz
kodva ebben látja a készítmény 
legnagyobb therápiás értékét.

Iványi János dr.

Streptokinase therapia hatékony
sága és problémái heveny pulmo
nalis embóliában. Hirsch J. és mtsai: 
Brit. med. J. 1968, 4, 729—734.

18 tüdő embóliást kezeltek strep
tokinase infusióval, mely 17 eset
ben a bal arteria pulmonalis törzs
be vezetett katheter útján, egy 
esetben intravénásán történt. 14 be
teg kezelése klinikailag sikeres 
volt és az angiographiával vizsgált 
16 beteg közül 12-nél streptokinase 
kezelés után 24—28 órával ha
tározott javulás mutatkozott. Az 
angiographiás javulást szembeál
lítják 3 heparinnal kezelt esettel, 
akiken 24 óra után angiographiás 
tekintetben javulás nem mutatko
zott. A streptokinase therapia ered
ménye szembetű nő en kedvező bb 
volt azokon, kiken egyszeri embó
liát követő en röviddel megkezdték 
a kezelést! Kevésbé jó eredmény 
mutatkozott recurrens embóliával 
komplikált szív- és tüdő betegeknél. 
Négy betegük közül, kik a strepto
kinase kezelésre nem javultak, ket
tő  meghalt, kettő n pedig eredmé
nyes pulmonalis embolektomiát vé
geztek. Megállapítják, hogy meg
felelő  laboratóriumi ellenő rzés mel
lett és korán bevezetve a strepto
kinase kezelés igen hasznos.

(Ref.: A közlemény pontos doku
mentációjával és jól sikerült an
giographiás képek közlésével meg

győ ző en bizonyítja a streptokinase 
kezelés hatékonyságát. Az arteria 
pulmonalisba vezetett állandó k a 
theter lehető séget nyújt a szoros 
ellenő rzésre, és mint a szerző k 
hangsúlyozzák, esetleges acut an- 
giographia elvégzését megkönnyíti. 
Lázas reakció 10 betegen fordult 
elő , ez 8 esetben jelentéktelen volt. 
Vérzéses szövő dmény 8 betegen 
fordult elő , ezek között 3 jelentő 
sebb volt. Egy betegen a szívkathe- 
terezés alkalmával a jobb kamra 
perforálódott, szívtamponád ala
kult ki. Ezt az eredményes embol- 
ektomia alkalmával állapították
me9 ) Keltái Pál dr.

Klinikai megfigyelések a barbi- 
turát és a véralvadásgátlás inter
ferenciájával kapcsolatban. M. G.
MacDonald, D. S. Robinson: JAMA. 
1968, 204, 97—100.

Ismeretes, hogy a máj microso- 
malis enzymjei felelő sek bizonyos 
gyógyszerek metabolizálásáért. 
Ezen enzymek aktivitásának meg
növekedésével az illető  drogok vér- 
és szöveti szintje jelentő sen lecsök
kenhet. Állatkísérletekkel bebizo
nyították, hogy a barbiturátok fenti  
microsomális enzymek indukciója 
révén gátolják a kumarin vegyüle- 
tek anticoagulans aktivitását. A 
szerző k klinikai adatokkal támaszt
ják alá a barbiturátok anticoagu
lans aktivitást gátló hatását — és 
gyakorlati következtetéseket von
nak le.

Két betegcsoport vizsgálatáról 
számolnak be. Az első  csoportban 
négyéves periódus alatt észlelt, an
ticoagulans therapia kapcsán elő 
fordult 67 vérzéses reactiót elemez
nek. A betegek közül 14 esetében 
úgy látszott, hogy az enzyminduk- 
ciónak, ill. az enzymstimuláló me
dicatio elhagyásának szerepe volt a 
szövő dmény létrejöttében. Két be
tegben halálos volt a vérzés kime
netele.

A második csoportban egy év 
alatt észlelt, 52 szívinfarctus miatt 
anticoagulans kezelésben részesí
tett betegük vizsgálati adatait is
mertetik. 40 beteg kapott barbitu- 
rát medicatiót is. Ezen egyénekben 
az anticoagulans hatást sokkal ne
hezebben lehetett kontrollálni, és 
rövidebb volt a prothrombin idő , 
nagyobb dosis warfarin-nátrium el
lenére.

A gyakorlat számára fontos kö
vetkeztetés, hogy ha anticoagulans 
(kumarin) kezelésben részesített 
beteg therapiáját új gyógyszer be
iktatásával vagy valamely koráb
bi gyógyszer elhagyásával megvál
toztatjuk, a prothrombin idő  gya
koribb meghatározása és esetleg az 
eddig alkalmazott dosis megfelelő 
megváltoztatása szükséges.

Különösen a barbiturát-kezelés 
hirtelen megszakítása jelenthet 
problémát. Ekkor a barbiturát en
zymstimuláló hatása megszű nik, s 
ez a kumarin metabolizmusának 
csökkenését eredményezi. A válto
zatlan dosisban adott anticoagu-



Ians ekkor vérzési szövő dményre 
vezethet. Ilyen esetekben az átme
netileg gyakoribb prothrombin  
meghatározással és a kumarin do- 
sisának csökkentésével megelő zhe
tő  a súlyos vérzéses komplikáció 
fellepte. pór Alajos dr

Szív- és keringési betegségek
Reno-vascularis és hypertonia be

tegség haemodinamikája. Fröhlich  
E. D. et al. (Research Division, Cle
veland Clinic, Cleveland, Ohio): 
American Journal of the Med. 
Sciences. 1968, 255, 29.

Braun Menendez és mtársai a re
nalis hypertoniáról írt monogra- 
phiájukban arra a következtetésre 
jutottak, hogy a hypertoniás bete
gek szívteljesítménye normális. A 
reno-vascularis megbetegedés dia- 
gnosticája abban az idő ben még 
nem volt lehetséges, ezért ezeket a 
betegeket is az ess. hypertonia cso
portjába sorolták. Még ma is, ami
kor a hypertonia okát nagy való
színű séggel ki lehet deríteni, az 
emelkedett vérnyomást csak akkor 
lehet reno-vascularis okokkal ma
gyarázni, ha a rendellenesség meg
szüntetése után a tensio normalisá- 
lódott.

El kell vetni tehát azt a concep
tion hogy hypertoniában normális 
a szív tevékenysége. Ellenkező leg, 
mind ess. hypertoniában, mind re
nalis hypertoniában érintett a szív. 
Fokozódik a szív munkája acut glo- 
merulonephritlsben, fő leg az oligu- 
riás szakban. Nagyobb a szív mun
kája a labilis hypertoniában, az ún. 
„juvenilis” hypertoniában is. Szer
ző k más közleményükben már ki
mutatták, hogy nagyobb a szív 
munkája nem sclerotikus reno-vas
cularis megbetegedésben, viszont 
nem nagyobb ess. hypertoniában. 
Ezen megállapításukat kívánják 
alátámasztani jelen közleményük
ben.

Haemodynamikai vizsgálatokat 
■ végeztek 17 nem kórházban fekvő 
normotoniás egyénnél, valamint 52 
hypertoniás betegen. A hypertoniá- 
sok közül 18 reno-vascularis meg
betegedésben szenvedett. (15 nem 
sclerotikus és 3 sclerotikus.) 26 be
tegnek ess. hypertoniája volt. A 
fennmaradó betegeknek részben 
thyreotoxicosisuk, részben primaer 
aldosteronismusuk, juvenilis, ill. 
malignus hypertoniájuk volt. Vala
mennyi betegnél a vizsgálatok elő tt 
egy hónappal megszüntették min
den antihypertoniás szer, valamint 
diureticum adását, és a vizsgálat 
elő tti nap és éjjel koplaltak a vizs
gálandók. Természetesen renalis ar- 
teriographiát végeztek a hyperto
niás betegeknél. A vizsgáltak közt 
nem volt olyan, aki vitiumban vagy 
cardialis decompensatióban szenve
dett volna. Digitalis kezelésben 
egyik beteg sem részesült.

Mindegyik csoportot, a normális 
tensiójúakat is, több alkalommal 
vizsgálták.

A methodika leírásánál a szerző k 
hivatkoznak elő ző  cikkükre, mely
ben a vérnyomás és szívteljesít
mény mérési technikáját ismertet
ték. A vérnyomást az arteria bra- 
chialisba vezetett tű n keresztül fo
lyamatosan regisztrálták. A szív 
teljesítményét Steward—Hamilton 
módszere szerint határozták meg, 
testfelszínre korrigálva. Meghatá
rozták továbbá a total perifériás 
resistentiát és ossz vérmennyiséget. 
Nézték az értékek változását beta 
adrenerg blockirozó szer (proprano
lol) hatására. Regisztrálták a bal 
szívfél ejectiós középértékének vál
tozását.

Eredmények: A szívteljesítményt 
a normálisnál nagyobbnak találták 
renovascularis hypertoniában, csök
kentnek ess. hypertoniában. A peri
fériás resistentia nagyobb volt 
mindkét hypertoniás csoportnál, a 
normotoniásokkal szemben. A beta 
adrenerg blockirozó szer adása után 
a szív teljesítménye mintegy 20%-  
kal csökkent minden csoportban. A 
szív-frekvencia a reno-vascularis 
csoportban csökkent leginkább. A 
bal szív ejectiós görbéje a normo- 
toniásokon significansan esik.

Az artériás nyomás csökkenthető 
sebészi úton, azonban nem ez az 
egyetlen mód arra, hogy a beteg 
reno-vascularis hypertoniáját iga
zolják. A szerző k betegeiknek nagy 
részét nem operálhatták meg, mert 
egyrészt a folyamat bilateralis volt, 
másrészt gyógyszeresen is ered
ményt értek el. A hypertonia kö
vetkezményeibő l valószínű síthető  a 
nem arteriosclerotikus renalis arte- 
ria-szű kület, mert míg ezekben az 
esetekben többnyire reversibilis a 
hypertonia, addig az arteriosclero
tikus folyamatokról ez nem mond
ható el.

Egy beteget operáltattak meg, 
akinél a beteg arteriarenalisban 
fibromuscularis hyperplasiát észlel
tek. Mű tét elő tt tensiója hónapo
kig 167/109 Hgmm volt, a cardialis 
index 3,3 L/min/m2. Nephrectomia 
után a vérnyomás normalizálódott 
és 4 hónappal késő bb 129/74 Hgmm 
vérnyomást mértek, a card, index 
2,73/l/min/m3-re csökkent. Ebbő l is 
látszik, hogy a haemodynamikai 
adatok jól érzékeltetik a különbsé
get azon hypertoniás betegek kö
zött, akiknek fibrotikus stenosisa 
van az arteria renalison és azok kö
zött, akiken nem határozható meg 
az ok, mint pl. ess. hypertoniában.

A módszer, amivel a reno-vascu
laris és egyéb hypertoniák intra
vascularis volumenét mérik, bizo- 
nyítóak Tibiin és mtsai újabb mun
kájában. Ök nem tudták bizonyíta
ni a szív teljesítményének növeke
dését reno-vascularis hypertoniá
ban és csökkenését ess. hypertoniá
ban.

Végül a Valsalva próba eredmé
nyeit tárgyalják. A propranolollal  
és trimetaphannal való vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az adrenergiás 
aktivitás megnő  azoknál a betegek

nél, akiknél reno-vascularis hyper
tonia van. Ezeken a betegeken a 
beta adrenergiás block következté
ben a szívfrekvencia csökken és fo
kozottabban növekszik a perifériás 
ellenállás. A diastolés nyomás a 
Valsalva kísérlet alatt nő , de csök
ken trimetaphan adásakor. Bár ez 
nem volt significans. Vizsgálták az 
orthostatikus tensio-változást úgy, 
hogy a beteget 50°-ban megemelték. 
A válasz a normálisnak megfelelt, 
+  10 Hgmm. A szerző k a reno-vas
cularis hypertoniásokon orthostati
kus tensio-mérést nem végeztek, de 
az ess. hypertoniások 23%-át meg
figyelték. Az adatok megegyeztek 
Mc-Cubbin leleteivel, aki reno- 
vascularis hypertoniás kutyákat 
vizsgált és azt találta, hogy a neu
rogen componens dominál a hyper
tonia ezen formájában.

Komáromy József dr.

Hypertensio kezelése proprano
lollal. B. N. C. Prichard és P. M.
S. Gillam: Brit. med. J. 1969, 1, 7 
—16.

A propranolol hypotensiv hatása 
hasonló a bethanidin, guanetidin és 
methyldopa hatásához, azonban ve
lük ellentétben nem okoz testhely
zettő l függő  és terhelésre jelentke
ző  hypotensiót. A szerző k 105 hy- 
pertoniás beteg propranolol kezelé
se során szerzett tapasztalatukról 
számolnak be, akiknek az átlagos 
életkoruk 55 év volt. A hypertoniát 
78 esetben essentialis, 27 esetben 
renalis eredetű nek tartották. Az al
kalmazott dosis az egyéni érzé
kenység miatt tág határok között 
változott. A kezdő  adag 5—10 mg-os 
többszöri mennyiség volt, melyet 
fokozatosan emeltek átlagosan 319 
mg/nap (40—1120 mg/nap) meny- 
nyiségre, amíg a 100 Hgmm alatti 
diastolés vérnyomásértékeket elér
ték. A hypotensiv hatás kialakulá
sához hosszabb idő szakra volt szük
ség; az effectiv tensioesés három 
héten belül következett be és a kö
vetkező  hetekben még valamelyest 
csökkent, míg átlagosan fekvő 
helyzetben: 143/90, állóhelyzetben 
135/94, terheléskor 140/92 Hgmm 
vérnyomásértékeken állandósult. A 
szer mellékhatásai: légzési nehéz
ség, gyengeség, fáradtságérzés, alu- 
székonyság, bélrenyheség, végtag
hű vösség. reggeli órákban jelent
kező  szédülés csupán elenyésző 
mértékben jelentkeztek és miattuk 
csak 4 betegen kellett félbeszakíta
ni a kezelést. A propranolol hatá
sát összehasonlították a fenti anti
hypertensiv szerek hatásával és 
azoknál jobb effectusúnak találták, 
emellett a betegek többsége is az 
általános közérzetben bekövetke
zett jelentő s javulásról számolt be. 
A propranolol effectusa nagyon 
jónak ítélhető  meg, mert a szer al
kalmazásakor a betegek 84%-ánál 
sikerült 100 Hgmm alatti diastolés 
nyomást állandósítani. Ügy vélik, 
hogy a propranolol hypotensiv ha- ' 
tását nem a béta-receptor blockoló



effectusa következtében fejti ki, ha
nem a szív sympathicus blokádja 
révén. A szív teljesítő képességét 
fokozatosan csökkenti, ehhez adap
tálódnak a baroreceptorok és a 
csökkentett pressorválaszuk szabá
lyozza be a vérnyomást egy alacso
nyabb szintre.

Tehát a propranolol jó hypoten- 
siv szernek bizonyult, mely nem 
gátolja a fiziológiás stress-reak- 
ciókra szükségszerű en bekövetkező 
vascularis választ, független a kör
nyezeti hő mérséklettő l, testhely
zetváltozással és terheléssel járó 
hatásoktól. Ügy tű nik, hogy mel
lékhatásai enyhébbek, mint egyéb 
antihypertensiv szereknek és szá
mukban is kevesebbek. Alkalma
zása első sorban nagy orthostatikus 
készségű  betegeken, valamint olyan 
esetekben elő nyös, amikor a fekvő 
helyzeti tensiót kívánják csökken-
ten*' Kövesi Gyula dr.

Cukortolerantia, plasma lipoidok, 
serum insulin mennyisége isch
aemias szívbetegségben. L. Chris
tiansen és mtsai: Acta med. scand. 
1968, 184, 283—287.

25 ischaemiás szívbetegségben 
szenvedő n (2 nő , 23 férfi) intravé
nás glucose terheléses vizsgálatot 
végeztek. Mindegyik beteg 65 évnél 
fiatalabb volt, nem voltak kövérek, 
vérnyomásuk (170/105 Hgmm alatt) 
és serum creatinin concentratiójuk 
(1,1 mg/100 ml) normális volt, nem 
volt diabetesük és családi anamné- 
zisükben sem szerepelt cukorbeteg
ség. Cardiálisan compensáltak vol
tak. A cukorterheléssel párhuzamo
san meghatározták a serum insu
lin, a szabad zsírsavak, a triglyce- 
rid és a Cholesterin mennyiségét. A 
vizsgálatokat a glucose beadása 
elő tt és azt követő en a 10., 30., 60., 
120. percben végezték. 12 betegen 
értékelhető  módon csökkent a cu
kortolerantia. A cukortolerantia  
csökkenésével párhuzamosan a se
rum insulinszint alacsonyabb volt 
és a szabad zsírsav értéke emelke
dett. Négy beteg kivételével a tri- 
glycerid és a Cholesterin értéke ma
gasabb volt, azonban a normális 
és csökkent cukortolerantiát mutató 
betegek között ezen értékekben 
nem találtak különbséget. A nor
mális cukortolerantiájú betegekben 
a serum insulin éhgyomri és glu
cose injectio utáni szintje maga
sabb volt, arra utalva, hogy a nor
mális cukortolerantia csak az in- 
sulinconcentratio növekedésével 
tartható fenn. Vizsgálati eredmé
nyeiket értékelve megállapítják, 
hogy ischaemiás szívbetegségben 
hatszor gyakoribb a cukortoleran
tia csökkenése, mint a normál la
kosságban. Feltételezhető , hogy a 
csökkent cukortolerantia a corona
ria betegség prognosisában értéke
síthető . Felvetik azt a kérdést, va
jon lehet-e a betegség kórjóslatát 
kedvező  irányban befolyásolni a 

______„latens diabetes” gyógyszeres ke-
826 zelésével? Török Eszter dr.

Mikrobiológia 
és fertő ző  betegségek

Közegészségügyi problémák a 
Vietnamból visszatéréssel kapcso
latban. J. H. Greenberg (Dep. of 
Prev. Med., US Army Med., Field 
Service School, Fort Sam Houston, 
Tex.): JAMA. 1969, 207, 697—702.

A Vietnamból visszatérő  nagy
számú amerikai katona — 1968-ban 
több mint 290 000 fő  — különféle 
fertő ző  megbetegedéseket hurcol
hat be hazájába. Mivel a szállítá
sok jórésze repülő vel történik — 
és az mindössze 24 órát vesz igény
be — a fertő zések praeklinikai stá
diumban érkezhetnek. A meglevő 
intézkedések nyomán mégis való
színű tlen, hogy bármely fertő ző  be
tegség, mely Vietnamban nagy
számban fordul elő , jelentő s köz
egészségügyi problémát okozzon az 
USA-ban. Sporadikus fertő zések, 
helyi járványok lehetségesek, de 
nagyszámú megbetegedés nem. Túl
zott az az aggodalmaskodás, hogy 
minden fertő ző  betegség behurcol
ható Vietnamból. Sárgaláz, kiüté
ses typhus, himlő ui. nincs Viet
namban, schistosomiasis is csupán 
szomszédos területen fordul elő .

Vietnamban a lakosság 10—20 
százaléka aktív tbc-s, az amerikai 
katonák között mégsem emelkedett 
signifikansan a friss tbc-s esetek 
száma. 1962-ben 5200 pestis megbe
tegedés fordult elő , ennek ellenére 
— egy helyi járvány kapcsán — 
mindössze egy amerikai személy 
betegedett meg. Ezenkívül még 5 
pestis fordult elő  a katonák között. 
A kitű nő  eredmény a hathatós pre
ventív intézkedéseknek: szállítóko
csik, tartályok kimosása, rágcsálók 
irtása stb. köszönhető . Diagnoszti
kus probléma a pestissel kapcsolat
ban (bubopestis, pulmonalis forma 
felismerése!) adódhat az USA-ban, 
közegészségügyi azonban aligha. A 
lakosság körében igen elterjedt a 
cholera (1966-ban 7 ezer eset!), 
amerikaiak között mégsem fordult 
elő . Japán-В  encephalitis!, már töb
bet észleltek. Néhány filariasis, jó
val több taeniasis akadt sporadi
kus, illetve helyi járványos formá
ban. Leptospirosis sem volt na
gyobb számban, az eseteket azon
ban nem is mindig diagnosztizálják. 
Annál jelentő sebb a melioidosis. 
1965-ben 72 amerikainál észlelték, 
ebbő l 10-et a visszatértek között, 
62-t Vietnamban. 14-en melioido- 
sisban meg is haltak! Fulminans 
variánsa magas mortalitású és ko
moly diagnosztikus nehézséget 
okoz. Emberrő l emberre fertő zést 
nem észleltek.

A jelenlegi betegségi problémák 
az alábbiak: a lakossághoz képest 
nagyszámú a légúti infectiós kór
kép, ennek .ellenére alacsonyabb 
százalékú, mint az USA-ban állo
másozó egységeknél. Hasmenése s 
betegség viszont jóval több van, 
mint az otthoni alakulatoknál. Ba- 
cillaris és amoebás dysenteria, ty
phus, infectiós hepatitis fertő zések

kiterjedt járványhoz nem vezettek. 
Klimatikus sajátosság magyarázza 
a bő rbetegségek nagy számát, be- 
hurcolás szempontjából azonban 
ez nem okoz "problémát. Elterjedt a 
penicillinresisíens go. is, „keleti”  
nemi betegség azonban nem léte
zik. Dengue-behurcolás nem for
dult elő , rüh-typhus (scrub-typhus) 
3 esetét identifikálták. Az insecták 
okozta megbetegedések közül a 
malária jelentő s. 1967-ben 2700
megbetegedés volt. A visszatérő k 
között 4%-ban! A koreai háború 
során azonban ennél több fordult 
elő . A malária 85%-a vivax ere
detű . A hathatós preventiót: a ro
varirtáson, ágyháló használatán 
túl a 8 hetes ehloroquin-prim- 
aquin kúra jelenti. A maláriás 
megbetegedések azonban a 200 mil
liós USA-ban jelentő sebb közegész
ségügyi problémát nem okoztak, 
miután a malária tovaterjedéséhez 
nagyszámú fertő zés, parazitaemia, 
reservoir, a moszkitók számára pe
dig adaequat helyzet szükséges.

Zsámbéky Pál dr.

Újabb adatok a rubeoláról. Szerk. 
közlemény. Schweiz, med. Wschr. 
1969, 99, 27.

A rubeola magzatkárosító hatá
sára 1941-ben Gregg mutatott rá. 25 
évvel késő bb, a szerző  halálát kö
vető en 50 torzszülött részletes után- 
vizsgálatát végezték el. Ezek közül 
születésük után 48 volt süket, kata- 
raktában vagy chorioretinitisben 28, 
csontelváltozásokban 20, veleszüle
tett szívhibában 11 gyermek szen
vedett. 22 fiú közül hatnak volt 
kryptorchismusa. A torzszülöttek 
és a szülő k állandó kapcsolatot tar
tottak fenn és kis közösséget alkot
tak. A defektusokkal világraj öttek 
közül késő bb 11-en megházasodtak 
és a nyolc született gyermek közül 
egy rubeola eredetű  embryopathiá- 
val jött világra.

Az utánvizsgálat kapcsán leg
feltű nő bb volt a torzszülöttek de
fektusainak nagyfokú kompenzált- 
sága. Csak négy volt tartósan mun
kaképtelen, a többiek kereső  foglal
kozást ű ztek és egyesek átlagon fe
lüli pályát futottak be. Néhány 
esetben az eredetileg felállított ked
vező tlen prognosis nem vált be. 
(Ahhoz, hogy az embryopathiával 
világra fő ttek sorsa a vártnál ked
vező bben alakult, hozzájárulhatott 
a körülmény, hogy környezetük se
gédkezet nyújtott a világirodalom 
és sajtó figyelmének elő terébe ke
rült torzszülötteknek.)

Az Egyesült Államokban 1964- 
ben 20 000 gyermeket érintő  ru
beola járvány fordult elő  és ennek 
kapcsán több ország nő i populáció
ján vírusneutralizációs és egyéb 
standardizált eljárások bevonásá
val a rubeola-immunitásra vonat
kozó széleskörű  epidemiológiai vizs
gálatokat végeztek. Kiderült, hogy 
az USA-ban 17—22 éves korban 
80—88%-ban mutatható ki rubeola
ellenanyag és körülbelül ugyanez 
az arány mutatkozott Svájcban is.



Japánban a védettség 50%, Jamai
cában 38%-os. Felmerül a 14—15 
éves lányok prophylaktikus rubeola 
oltásának gondolata.

f  R é n y i K á zm é r  d r.

Mycoplasma fertő zések ember
ben. Sohier R. és Sepetdjian M.: 
Presse méd. 1968, 76, 2457—2458.

A mycoplasmákat (MP) már 70 
éve izolálták, de hosszú idő  telt el, 
amíg pathogenitásukat emberre és 
állatra igazolni tudták. Zavaró volt  
az is, míg tisztázódott, hogy a bac- 
teriumok L-formái, ill. a PPL-or-  
ganismusok, bár van bizonyos kö
zös jellegzetességük a MP-kal, de 
elő bbiek bacterialis eredetű ek és 
visszaalakulhatnak bacteriummá. 
A MP-ákat nehéz izolálni, tenyész
teni, identifikálni. Ű jabban az im
munológiai reakciók adnak segít
séget. Több mint 11 változata iga
zoltan pathogen állatra, ezek kö
zül a M. mycoides, M. agalaxae a 
legismertebb. Emberre biztosan pa
thogen a M. pneumoniae és a M. 
hominis typus I., még vitatott a M. 
tiny. A M. pneumoniae fő ként 
légző szervi elváltozásokat okoz 
(pneumopathia, rhinopharyngitis 
stb.), de a heveny tüneteket kísér
heti bő relváltozás is: M. Behcet, M. 
Stevens-Johnson, ectodermosis ero
siva pluriorifitialis klinikai képé
ben. Ráfertő zésként is elő fordulhat 
(mint a herpes vírus esetében). Le
írtak már meningoencephalitist, 
erythema nodosumot M. pneumo
niae fertő zésben. A M. hominis Ty
pus I. ritkábban tenyészett ki az 
eddigi pneumopathia acuta, absces
sus ovarii esetekbő l. Urethralis 
nyákból is izolálták. A M. tiny ed
dig urethritis, oropharyngitis, ízü
leti elváltozásokkal járó bajokból 
(rheumatoid arthritis, systemás 
lupus erythematodes, M. Fiessinger 
—Leroy—Reiter tenyészett ki. A 
MP egyes alakjait (M. hyorhinis,
M. pulmones, M. fermentans, M. 
hominis) megtalálták leukaemiá- 
ban, tumorokban. Egyes esetekben 
a kutatókat a bevezetett kezelés 
hatástalansága (sulfanylamidok, 
penicillin, stb.) vezette rá a kór
okozó megtalálására. Leírtak hi
deg haemagglutinatióval járó ese
teket is. A MP-fertő zések gyógyke
zelésében az aranysók, szélesspekl- 
rumú antibioticumok mellett a 
vaccinatio (6 vírusból álló: M. in
fluenzae A, B, M. parainfluenzae 
1, 2, 3, M. pneumoniae, inactivált 
oltóanyag) kerül elő térbe. Praeven- 
tiv célból is alkalmazzák kollektí
vákban (hadsereg, gyermekek).

Korossy Sándor dr.

Járványos heveny légúti beteg
ségben alkalmazott tömeges ade
novirus vakcináció szájon át adott 
élő  vakcinával. Peckinpaugh, R. O. 
és mtsai: J. Amer. Med. Áss. 1968, 
205, 75—80.

1966 január—februárjában az 
USA tengerészrekruták Great

Lakes-beli kiképző táborában he
veny légúti adenovirus járvány 
zajlott le, a kórházba utalások szá
ma elérte a 29,7%0-et. A szerző k 16 
héten át összesen 26 966 katonán 
kontrollcsoportos vakcinációs kí
sérletet végeztek bivalens (adeno
virus 4 és 7 típusú) liofilezett vak
cinával, és placebóval.

Oltottak és placebo-kezeltek 
randomizált csoportjaiban ellen
ő rizték vírus jelenlétét mind a rec
talis, mind a garatváladékban, és 
figyelték a savók antitestváltozá
sait is.

A megbetegedések száma az ol
tás utáni 5. naptól jelentő sen csök
kent az oltottak csoportjában, te
hát már akkor, amikor a savóban 
antitest emelkedés még nem mu
tatkozott. Mintegy nyolcnapos „fá
ziseltolódással” észrevehető  volt a 
morbiditás csökkenése a nem oltott 
csoportokban is. Ennek magyará
zatát az adja, hogy az élő  vakcina 
vírusai a placebót kapott csoportok 
tagjait másodlagosan fertő zték. A 
nem oltottak körének így kialakult 
csoportimmunitása jelentő s ará
nyúvá akkor vált, amikor az újon
nan érkezettek rendszeres vakci- 
nálását a megfelelő  csoportokon 
már három hónapja végezték, eny- 
nyi idő  kellett tehát az egész rek- 
rutapopuláció morbiditásának csök
kentéséhez.

Figyelemre méltó volt, hogy a 
nem bakteriális pneumoniák szá
mának alakulását a vakcináció nem 
befolyásolta. Ez is igazolja, hogy az 
adenovirus 4 nem fő szereplő  kór
oka ennek a betegségnek, illetve, 
hogy a víruspneumoniák nem egy
szerű en a .heveny légúti betegség 
kiterjedéseként, hanem önálló meg
betegedésként jönnek létre.

Lányi Miklós dr,

Embertő l származó anti-tetanusz 
gammaglobulin. Herzog F. és 
mtsai (Laborat. Séroprophylaxie, 
Centre Nat. Transfusion Sanguine, 
Hop. Enf. Malades, Paris 15): Pres
se Méd. 1969, 77, 207.

Hyperimmunizált önkéntes do
noroktól a legmagasabb ellen
anyagszint idő szakában plasmaphe- 
resissel nyert, legalább 5, de lehe
tő leg 30—40 I.E./ml antitoxin-tar- 
talmú vérsavók keverékébő l készí
tettek gammaglobulint, melynek 
antitoxin-koncentrációja 150—350 
I.E./ml között volt. Elő nye az álla
tokban termelt antitoxikus savók
kal szemben, hogy szenzibilizáció, 
ill. allergiás reakció veszélye nem 
áll fenn, továbbá, mivel immun-eli
mináció nem következik be, a hu
mán eredetű  antitoxikus ellenanyag 
a keringésben 3—4 héten át megfe
lelő  koncentrációban kimutatható 
szemben a heterolog immunsavók 
7—14 napos kiürülésével. A humán 
anti-tetanusz gammaglobulinból 
praevenció céljára 5 I. E./kg, felnő tt
nek átlagosan 250 I.E. intramuscu

laris adását ajánlják. Therápiásan 
3000—6000 E.-nek megfelelő  vagy 
még nagyobb gammaglobulin- 
mennyiség bevitele szükséges, itt 
kívánatos volna intravénásán ad
ható készítmény alkalmazása. Cél
szerű nek tartják az antitoxikus ke
zeléssel egyidejű leg elvégezni az 
aktív immunizálást is tetanusz ana- 
toxinnal; úgy látják, hogy a teta
nusz vonatkozásában a passzív úton 
létrehozott immunitás nem csök
kenti lényegesen az aktív immuni
zálás hatását, y. KoUay Miklós dr.

Immunglobulinok megjelenése a 
serumban és a secretumokban élő 
és inaktivált poliovaccinálás, ill. 
természetes infectio után. Ogra, P.
L. és mtsai New. Engl. J. Med. 1968, 
279, 893.

Élő  és inaktivált poliovaccinával 
immunizált, ill. poliomyelitisben  
megbetegedett gyermekek és cse
csemő k serumában, továbbá nasa
lis és duodenalis secretumában 
vizsgálták a poliovirus ellenes IgG, 
IgM és IgA immunglobulin-választ. 
Az immunizálás trivalens poliovac
cinával történt egy hónapos idő 
közökben 3 alkalommal. Az immu
nizálás kezdete után 10 hónappal 
emlékeztető  oltást adtak. Az immu
nizálást követő en különböző  idő 
pontokban vizsgálták a neutralizáló 
ellenanyag-titert, ill. a polioellenes 
IgG, IgM és IgA titert radioim-  
mundiffusiós módszerrel.

A kétféle immunizálást, ill. az in- 
fectiót követő en a serumban az IgG 
és az IgA immunglobulinok polioel
lenes titere egyaránt jelentő sen 
emelkedett. A legmagasabb ellen
anyagszinteket a természetes in
fectio után figyelték meg. Az im
munválasz idő beli lefutásában 
egyedül az IgM typusú ellenanya
gok megjelenésében találtak kü
lönbséget az immunizálás módjától 
függő en. A nasalis és a duodenalis 
secretumban csak az élő  attenuált 
vírussal való immunizálást köve
tő en jelenik meg polioellenes im
munglobulin, amely IgA typusú. A 
nasalis secretum polioellenes IgA 
titere hasonló, vagy magasabb, 
mint a serumé, míg a duodenalis 
secretumé alacsonyabb.

Szerző k feltételezik, hogy a naso
pharynx és az alimentaris tractus 
lymphoid szövetébe implantálódott 
és ott osztódó vírus stimulálja a lo
calis immunglobulinképző  appará
tust; s ez lenne a felelő s a secreto- 
rikus ellenanyagok termelő déséért, 
továbbá ez magyarázná a vírusin- 
fectiók után kifejlő dő  alimentaris 
immunitást. A localis resistentia ki
fejlő désében az IgA ellenanyagok 
— szerző k szerint — jelentő s sze
repet játszanak. Csaba в ш d}.

Mycoplasma gátló hatása a Iym- 
phocyták phytohaemagglutinin stí- 
mulatiójára. Spitler L., Cochrum 
K. és Fudenberg H. H. (Univ. o£ 
Calif. School of Med., San Fran-

Serológia és immunológia



cisco): Science. 1968, 161, 1148— 
1149.

Kecske lymphocyta in vitro te
nyészetének phytohaemagglutinnal 
kiváltott stimulation át mycoplasma 
hozzáadása teljesen meggátolta. A 
DNS- és RNS-synthesis felfüggesz
tése a vizsgálatok szerint nem ma
gyarázható mycoplasma által oko
zott sejtelhalással, sem az organis
mus phytohaemagglutininnel törté
nő  kötő désével, sem a sejtfelszín 
kombinálódó helyeivel történő  com- 
petitióval. Hasonló jelenséget az 
emberi pathológiában immundefec- 
tussal járó betegségekben figyel
tek meg. A vizsgálatoknak nagy 
gyakorlati jelentő sége lehet, mert 
ezek szerint a mycoplasma fertő zés 
bizonyos körülmények között meg
változtathatja az emberi szervezet 
immunválaszát. Korossy sdnfJor dr_

Immunglobulinok és az X-chro- 
mosoma. Rhodes, К . és mtsai: Bri
tish Medical Journal. 1969, 3, 439.

828

Az újabb összehasonlító immu
nológiai vizsgálatok során több 
szerző  is azt találta, hogy nő k se
rum IgM globulin szintje szignifi
kánsan magasabb, mint a férfiaké. 
Ez a jelenség különböző  populá
ciókban is megfigyelhető , ami arra 
utal, hogy a különbség inkább he- 
rediter és nem környezeti tényező k 
következménye.

Ha az IgM szintet teljesen vagy 
részlegesen az X-chromosomán lo
kalizált gének kontrollálják, és 
mindkét X-chromosoma geneticu- 
san activ a korai foetalis életben, 
úgy a nő k homozygotáknak tekint
hető k ebbő l a szempontból, és na
gyobb mértékben érintettek, mint 
a heterozygota férfiak. Ez esetben 
azt is feltételezhetjük, hogy a kóro
san magas számú X-chromosomá- 
val bíró egyének magasabb IgM 
szinttel bírnak, mint a normál ge- 
notypusú nő k.

Ezen feltevés vizsgálatára a szer
ző k 3 geneticailag különböző  cso
portban meghatározták az immun
globulin szintet: 1. additionális X- 
chromosomával bíró nő kben 
(XXX), 2. normál nő kben (XX), 3. 
normál férfiakban (XY). Mind
egyik csoportban 28 egyént vizsgál
tak. Ezenkívül 10 egyéb sex-chro- 
mosoma aberratióval rendelkező 
beteg immunglobulin szintjét is 
meghatározták.

Az átlagos IgM szintet a legma
gasabbnak az első  csoportban ta
lálták. Közepes értéket adtak a 
normál nő k és a legalacsonyabb 
volt az átlagos IgM szint a férfiak 
csoportjában. A különbségek sta
tisztikailag szignifikánsak voltak. 
A két XXY és a három XXXY 
esetben csaknem azonos volt az át
lagos IgM szint, mint a normál 
nő kben, illetve az XXX nő k eseté
ben.

Az IgA és IgG szintek vonatko
zásában semmiféle nemhez kötött 

• különbséget nem lehetett megfi
gyelni.

Az eredmények támogatják azt a 
feltételezést, hogy a serum IgM 
szint kapcsolatos az X-chromoso- 
mák számával. pár Alajos dr.

Gammaglobulinok immunhisto- 
chemiai localisatiója human gyo
mornyálkahártyában. I. Fjellanger 
és mtsai (Universitetsforlaget, Os
lo) : The Physiology of Gastric Sec
retion. 1968, Н О —117.

Nemcsak a serumban, hanem a 
külső elválasztású mirigyek secre- 
tumában is kimutatható antitest
aktivitás, mely a secretumban je 
lenlevő  immunglobulinokkal kap
csolatos. Míg a serumban jelenlevő 
immunglobulinokat a lép és a nyi
rokcsomók plasmasejtjei szinteti
zálják, addig a mirigysecretumok 
immunglobulinjai — legalább rész
ben — a megfelelő  secretoros hám 
közelében elhelyezkedő  plasmasej- 
tekbő l származnak.

Mivel a gyomor nyálkahártyájá
ban általános a plasmasejtek elő 
fordulása, a szerző k információt 
kívántak nyerni ezen szövet immu
nológiai aktivitásáról. Fluorescens 
antitest methodikát alkalmaztak 
human gyomornyálkahártya bio- 
psiás mintáin, az immunglobulinok 
demonstrálására.

A Crosby-capsulával nyert bio- 
psiás minták metszeteit rhodamin- 
nal vagy fluorescein-izothiocyanat- 
tal jelölt IgG, IgA vagy IgM glo
bulin ellenes antiserumokkal kezel
ték. Ezáltal immunglobulinokat 
tudtak kimutatni mind a nyálka
hártya plasma sejtjeiben, mind a 
kötő szöveti alapállományban. Ez 
utóbbi localisatióban az immunglo
bulinok diffuzibilisek és extrahál- 
hatók voltak. A nyálkahártyában 
az IgA globulint tartalmazó plas
masejtek szignifikánsan nagyobb 
számban voltak, mint az IgG típu
súak (átlagos arány 16:1 volt).

A megfigyelt arányok nem felel
nek meg a lymphoid szervekre vo
natkozó adatoknak, melyek szerint 
a lymphoid szervekben az IgG tar
talmú sejtek dominálnak. Ugyan
akkor az észlelt IgA plasmasejt- 
túlsúly teljesen megegyezik más 
exocrin mirigyeket tartalmazó szö
vetek ilyen irányú vizsgálatának 
eredményével. Más szerző k nasalis 
mucosában, könnymirigyben, paro- 
tisban és a bélnyálkahártyában is 
az IgA típusú sejtek túlsúlyát fi
gyelték meg.

Mindez támogatja azt a nézetet, 
hogy az exocrin secretumok IgA 
globulinját — legalább részben — 
a localisan jelenlevő  plasmasejtek 
termelik. pár Alajog dr<

T ox ico lo g ia
Gyógyszermérgezésefc diagnoszti

kai problémáinak nehézségei. Poeck, 
K.: Die Medizinische Welt. 1968, 19, 
2576—2585.

Szerző  nagy tapasztalaté ideg- 
gyógyász, aki továbbképző  jellegű

közleményében sorba veszi azokat 
a differenciáldiagnosztikai nehézsé
geket és téves diagnózis lehető sé
geket, melyek az egyes gyakoribb 
gyógyszermérgezések során felme
rülnek az ideggyógyász szempont
jából.

Első sorban azokat az általános 
tüneteket és tünetcsoportokat so
rolja fel, ami sok heveny és idült 
mérgezési kórkép velejárója lehet, 
mint pl. a kóma, az elvonási tüne
tek, és a diffúz agykárosodás.

A részletes tünettanban a követ
kező  fő  csoportokat emeli ki: 1. 
agyideg szimptómák; 2. centrális 
motilitás-zavarok és 3. perifériás 
mozgás- és érzészavarok.

1. Az agyideg szimptómákon be
lül az alábbi tünetcsoportokat so
rolja fel:

a) miózis és kolinerg krízisek, 
melyeknek okai ópiát, rezerpin, 
meprobamat és kolineszterázbénító 
anyagok (foszfátészter peszticidek!) 
okozta mérgezések.

b) midriázis, mely paraszimpa
tikus bénulás következménye lehet. 
Gyógyszeres okai között fő leg bel
ladonna alkaloidok okozta mérge
zések szerepelnek, de szóba jönnek 
egyes fenotiazin származékok is és 
a botulizmus.

c) a VIII. agyidegnek mind a 
vesztibuláris, mind az akusztikus 
rendszerét károsíthatják a különbö
ző  farmakonok. E téren legközis
mertebbek az egyes antibiotikumok 
okozta VIII. agyideg károsodások.

2. Centrális motilitás-zavarok 
egyrészt törzsdúc, másrészt cere- 
belláris eredetű ek. Az elő bbiek 
okai között szerepelnek a pszicho- 
farmakonok és az „antivertiginosa” 
néven összefoglalható gyógyszerek 
jelentő s része. Az utóbbiak között 
pedig a kiterjedten használt szeda- 
tiv hatású gyógyszerek és az újab- 
ben igen elterjedt diazepam (Sedu
xen).

3. Perifériás mozgás- és érzésza
vart már terápiás adagban is igen 
sok gyógyszer okoz. Véleménye sze
rint a polineuritiszek 30%-a toxi
kus eredetű . Ezek differenciáldia
gnózisa komoly nehézségeket okoz
hat.

[Ref.: A cikk összefoglaló, to
vábbképző  jellegű , és sok differen
ciáldiagnosztikai szempontot említ. 
A referáló fő leg a cikk fő  fejezeteit 
ismerteti, teljes terjedelmű  ismere
te a toxikológus és neurológus 
(neurológus konziliárius) részére 
hasznos.] ^ , . , _

David Gabor dr.

Gyermekkori mérgezések neuro
lógiai következményei. C. R. Angle,
M. S. Me. Intire, R. L. Meile. Jour
nal of Pediatrics, 1968, 73, 531.

A szerző k psychometriai, psycho- 
lógiai és neurológiai katamnestikus 
vizsgálatokat végeztek olyan gye
rekeken, akiket 5 éves vagy azon 
aluli korukban akut mérgezés kap
csán központi idegrendszeri árta
lom ért. A kisgyermekkor azért 
alkalmasabb ezekre a vizsgálatok
ra, mert az éretlen agyvelő  sebez-



hető bb endogen és exogen mérgek
kel szemben és hajlamosabbak 
arra, hogy residualis agyártalom 
fejlő djön ki.

Vizsgálatuk alapja a Nebraskai 
Mérgezési Központ hatáskörébe 
tartozó 1948—1964-ig kezelt 1033 
gyermekmérgezett volt. Az 1033 
gyermek közül 384-et (37,2%) ért 
központi idegrendszeri ártalom és 
35 gyereknek volt convulsiója az 
akut stádiumban. A mérgezési tü
netek lezajlása után 18 hó—14 év 
után végezték vizsgálataikat úgy, 
hogy az egyesek súlyossága és az 
egyes idegrendszeri tünetek alapján 
(0—18-ig) pontszámmal látták el a 
mérgezetteket, csak azokat vették 
tekintetbe, akiknek 3 vagy ennél 
több pontszáma volt. Ebbő l a 73 
esetbő l csak 41-et tudtak különböző 
okok miatt megvizsgálni, köztük 
8-at, akiknek az akut stádiumban 
görcsei voltak és pontszámúk 
mindegyiknél 10-nél magasabb 
volt. Controllnak olyan mérgezet
teket választottak (szintén 41-et), 
akiknek központi idegrendszeri tü
netük nem volt. A controll-csoport 
kor, nem és faj szerint teljesen 
megegyezett az eredetivel.

A 82 gyermek szüleivel beszélt a 
szociális gondozó és a gyermekor
vos, akik a megelő ző  akut tünete
ket nem ismerték. Megkérdezték a 
szülő k tanultságát, foglalkozását, az 
esetleg meglevő  családi milieu za
vart, a családban elő forduló menta
lis vagy phisikalis ártalmakat, eset
leges lázat, súlyos betegséget, be
széd-, hallás- vagy látászavart, a 
születési súlyt és a fejlő dés muta
tóit. A teljes phisikalis vizsgálat ki
terjedt az érzékszervek finomabb 
elváltozásaira is, továbbá neuroló
giai és psychometriai vizsgálatokat 
végeztették. A tanító beszámolt a 
tanulmányi eredményrő l, és a 
gyermek iskolai viselkedésérő l 
(cooperatio, figyelő készség, maga
tartás).

A két csoport között általában 
signifikans különbség nem volt. 
Nem volt eltérés a Stanford-, Bi- 
net-, Bender- vagy Digit-teszttel 
való vizsgálattal. EEG elváltozást 
az esetek 17,3%-ában találtak, de 
ez egyenlő en oszlott el a két cso
port között, magatartásban, neuro
lógiai értékelésben még akkor sem 
volt különbség a csoportok között, 
ha több hiányosságot találtak egy- 
idő ben. Kivételt képeztek azok a 
gyermekek, kiknek az akut stá
diumban convulsiói voltak. 8 közül 
5 esetben a mérgező  anyag pesticid 
volt (4 alkalommal chlorozott szén- 
hidrogének: DDT és hasonló anya
gok, 1 alkalommal szerves phos- 
phorsaveszter). Meg kell említeni 
azonban, hogy ezekben az esetek
ben családi milieu ártalmat is ki 
lehetett mutatni.

A szerző k, bár tudatában vannak, 
hogy ilyen kevés esetbő l nehéz kö
vetkeztetéseket levonni, mégis ösz- 
szefüggést látnak a chlorozott szén- 
hidrogénekkel való mérgezés kap

csán jelentkező  convulsiók és a ké
ső bbi intellektuális hiányosságok 
között. Az anoxia szerepét nem le
het különválasztani a méreg spec, 
ártalmától. A 8 gyermek közül 3- 
nál 30 percig tartott a roham, 2-nél 
több kisebb volt. A késő i defektu
sokat mutató 4 gyermek esetében 
kóros szociálkulturális faktorok is 
voltak. Lehet, hogy egy károsított 
gyermeknél fokozott érzékenység 
áll fenn a különböző  gyógyszerekre.

Meglepő  volt, hogy magatartási 
zavart a controllcsoportban is 
nagyszámban láttak. Feltehető , 
hogy a személyiségzavar és a csalá
di milieu ártalom is hozzájárul a 
mérgezés létrejöttéhez és a késő bbi 
magatartási zavarhoz. Valószínű , 
hogy az eltérés a két csoport között 
nagyobb lenne, ha controllcsoport- 
ként nem mérgezetteket választot
tak volna.

A szerző k a kérdések tisztázása 
végett a collaboratiót az egyes mér
gezési központok között fontosnak 
tartják, hogy convulsiót okozó mér
gezések esetén az utólagos agyi ár
talmat tanulmányozhassák.

Szamosi József dr.

Öngyilkossági kísérlet kábítószer 
rectalis beadásával. Corbett, J. and 
Meier, G. (Rhode Island Hospital, 
Providence): JAMA. 1968, 206, 2320 
—2331.

Kábítószerek suicid szándékból 
végbélbe történő  beadása bizarr

cselekedet és nem gondolnak rá a 
comával járó állapotok differen
ciáldiagnosztikájában. A szerző k 
közleményükben elmebeteg 20 éves 
férfi esetét ismertetik, aki suicid 
szándékból isopropylalkohol recta
lis beadása után eszméletlen álla
potba került, de terápiás beavatko
zással megmentették. Hangsúlyoz
zák, hogy bizonytalan eredetű , fel
tehető en anyagcserezavarra visz- 
szavezetett coma esetekben, ha ká
bítószer per os és intravénás alkal
mazása kizárható, a rectalis alkal
mazás lehető ségére is gondolni

Honti József dr.

CoritratR mérgezés. Martin, W. 
(I. Med. Univ.-Klinik Hamburg.):  
Münch, med. Wschr. 1969, 111,
412—417.

33 éves férfi suicid szándékkal 
50 darab CoritratR drazsét nyelt 
le. A gyógyszer antiarrhythmiás 
kombinált készítmény, Ajmalin,  
Chinidin, Procainamid-HCl, Mep-  
robamat, Phenylaethylbarbitur- 
sav, Theophyllin tartalmú. Megelő 
ző en bő séges mennyiségű  alkoholt 
is fogyasztott (véralkohol: 0,53%o). 
Az elektrocardiogramm elváltozá
sait tárgyalja a mérgezés klinikai 
tüneteivel kapcsolatban. Az EKG 
hypokalaemiára jellemző  görbéje 
(TU hullámok) a Chinidin  és ha
sonló anyagok hatásával magyaráz-

Honti József dr.

LEVELEK A SZERKESZTfiHŰ Z

Ismerjük meg az orvosi irodal
mat

Immun-elfo problémák és tech
nikai kérdések.

T. Szerkesztő ség! Az Orv. Hetil.  
1969. 44-es számában (2575—2579 o.) 
Mohos J. Zoltán dr. és Cseh Éva 
dr. „Az immunelektrophoresis to
vábbfejlesztése: mikro és félmikro 
immunanaphoresis, ill. immunka- 
taphoresis” címmel közleményt je
lentetett meg. Ezzel kapcsolatban 
szeretnénk megjegyezni, hogy szer
ző k olyan módszert írnak le új 
módszerként, amely az irodalom
ban már régebben ismert.

1960-ban J. Hirschfeld (Science 
Tools, 7, No. 2., 1960) részletesen le
írt egy olyan módszert a Gc cso
portok, ill. az alfa-2 frakció vizsgá
latára, amely lényegében megegye
zik Mohos J. Zoltán dr. és Cseh 
Éva dr. immunanaphoresisként is
mertetett módszerével. Szerző k J. 
Hirschfeld leírásáról azonban em
lítést nem tesznek. A hazai iroda
lomban elő ször tudomásunk szerint 
Budvári „A gamma-globulin (Gm) 
és a Gc csoportokról” Haemat. 
Hung. 3. 1963. 169. ismertette a

módszer technikáját, majd Ottó, 
Somos és Pump „Szérumfehérje 
vizsgálatok macroglobulinaemiá- 
nái” Transfusio, 3. 1968, 43. című 
közleményükben hivatkoztak J. 
Hirschfeld technikájára és ajánl
ják azt az alfa-2 frakció vizsgála
tára.

Intézetünkben évek óta használ
juk ezt a módszert a beta, alfa-2, 
alfa-1 globulinok és az albumin
analízisére. „ . , ,  „ , ,Otto Szabolcs dr.

Budvári Róbert dr.

T. Szerkesztő ség! Nagy örömmel 
kezdtem olvasni 1969. évi 44. szá
mukban Mohos J. Zoltán dr. és 
Cseh Éva dr. cikkét az immun- 
elektroforézis továbbfejlesztésérő l. 
Kezdeti lelkesedésem a cikk végére 
a nullára csökkent. Ugyanez évi 50. 
számukban megjelent második cikk 
(fenti szerző ktő l) hatására foglal
nám össze észrevételeimet.

1. Fehérjék elektromos töltése a 
pH függvénye, mértéke az anyagra 
jellemző  állandó (pl). Arne Tiselius 
már 1937-ben leírja, hogy a human 
serum fehérjéi pH =  8,6-nál anafo- 
retikusak, azaz negatív töltésű ek.
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Agar elektroforéziskor az agar aga- 
ropectin tartalmától függ fő leg az 
endosmosis mértéke. Szennyezet
tet*  agar esetében egyes fehérjék 
anaforetikus mobilitását az endos
mosis mértéke meghaladja, így 
azok passzíve a katód irányába 
sodródnak. Szerző k által megadott 
rendszerben sem történik anaforé- 
zis és kataforézis, fő leg nem im- 
munanaforézis és kataforézis, ha
nem elektroforézis. A leírtak jelen
tő sége abban áll, hogy a sok eljárás 
és módosítás miatt ma az irodalom
ban az elvi csoportosítás és egysze
rű sítés felé törekednek. Így feles
legesnek látszik olyan „új” elneve
zések bevezetése, melyek félreér
tett és rossz elméleti alapokon álla
nak és emiatt — fő leg kezdő knél — 
zavart okoznak.

2. Az immunelektroforézis sok 
technikai variánsa, így a megszakí
tott vályúk módszere (Hirschfeld, 
Heremans, Laurell, Ressler módsze
rei, elektrosyneresis stb.) bármely, 
a tárggyal foglalkozó kézikönyvben 
megtalálható, hazánkban is több 
kutató alkalmazta már (Backhausz, 
Budvári, Ottó).

Szerző k az immunelektroforézis 
érzékenységét eljárásukkal nem 
növelik, hanem csökkentik:

a) A paraproteinek Gauss-görbe 
szerinti conc. megoszlást mutatnak. 
Hosszabb vándoroltatás esetén a 
görbe magassága csökken, alapja 
szélesedik (öndiffúzió), így a 
cone./mm2 csökken.

b) Szerző k papírelektroforézissel 
(PEF) kimutatható paraproteint  
nem tudtak kimutatni immunelek-  
troforézissel. PEF-nél 10 mml/3 cm 
nrntafelvitel esetében 0,2 g% fe
hér j eoldat még éppen festhető  Ami- 
doblack 10 B-vel. Ez 20 gamma fe
hérjét jelent. Bachausz 3—4 mml 
serumot alkalmaz és így 1—5 gam
ma fehérjét mutat ki. Tapasztala
taim szerint 3 mml serum és 70 
tnml HUMAN antihuman lószérum  
felvitelével pl. cirrhosis hepatis ese
tén a jóval normális szint alá csök
kent pre-Albumin (<  0,1 g%, azaz 
<  3 gamma pA) biztosan és jól ki
mutatható. Szerző k 3 mm, ill. 5 mm 
0  antigénreservoir használatakor 
feltehető en 7, ill. 17,6 mml serumot 
futtatnak (feltéve, hogy tárgylemez
re 2 ml agar oldatot öntenek; 3 ml 
agar oldat esetében ez 10,5, ill. 29,1 
mml serumot jelent számítás alap
ján, mivel a szerző k — annak elle
nére, hogy metodikai cikket közöl
nek — a reagensek bemérésérő l 
nem írnak, feltehető en „megtöltik” 
a reservoirokat). Antiserumból fel
tehető en 110 mml-t (esetleg 165 
mml-t alkalmaznak. Fenti, mennyi
ségeket jelző  számok további „érzé
kenységi” kommentárt nem igé
nyelnek.

c) Az eddigiek alátámasztását és 
illusztrálását maguk a szerző k ad
ják meg. Első  cikkük 3. ábráján a 
betegek paraprotein íve jól felis
merhető , a kontroll IgA és IgM íve 
nem. Az esetleges nyomdatechnikai

- hiba kiesik, mert a kép minden
képpen arra utal, hogy — látha

tóan — a paraproteinek ive erő sebb 
a kontroll IgA és IgM ívénél. Ez 
nem mutat „érzékenységére.

d) Szerző k szerint: „Ha a lehető 
ségek közül a megfelelő t kiválaszt
juk. s csak azt alkalmazzuk, úgy a 
precipitáló savóból sem használunk 
többet, mintha a Scheidegger-féle 
mikro módszert alkalmaznánk.” 
Scheidegger idézett cikkében 1 mml 
serumot és 5 mml antiserumot 
használt, 30 mm hosszú antiserum 
vályúban. Így sem ez, sem „A fut
tatási idő n kívül minden egyéb 
mozzanat. . . ” nem egyezik Schei
degger módszerével.

e) Nem tartom szerencsésnek, 
hogy egy betegség korai felismeré
sét célzó, „érzékeny” módszer de
monstrálása egyetlen, és — post 
mortem serummal történik.

Levelemben csak azokra a fő bb 
szerző i megállapításokra tértem ki 
(számos egyéb téves adat említése 
nélkül), melyek az immunelektro- 
forézist felhasználók, de methodi- 
kai kutatásokat nem végző k, vala
mint az eljárást most bevezető k is
mereteiben alapos zavart okozhat
nak, mivel szerző k nem fejlesztet
ték tovább az immunelektroforézist, 
immunkataforézisról szó sincs és 
egy már régebben ismert technikai 
variánst láthatunk csökkent érzé
kenységgel. Mindenesetre Mohos dr. 
rendkívül lekötelezne, ha akár egy 
— de nem post mortem — olyan 
savót bocsátana rendelkezésemre, 
amelyben a paraproteint csak az 
általuk leírt módszerrel lehet ki
mutatni. „  . „ .. ,Kocsis György dr.

T. Szerkesztő ség! Mielő tt a leve
lekre válaszolnánk, szeretnénk 
elő re bocsátani a következő t:

Laboratóriumunk azonkívül,  
hogy a kórház és rendelő intézet la
boratóriumi munkáit végzi, mint  
körzeti (KÖJÁL) laboratórium já
rásunk területén közegészségügyi- 
járványügyi laboratóriumi vizsgá
latokat is végez. Munkánk sokrétű 
sége és tömegmunka jellege eleve 
reménytelenné teszi számunkra, 
hogy elméleti felkészültségben, tu
dományos pontosságban és irodal
mi jártasságban valaha is verse
nyezhessünk tudományos és kutató 
intézetek munkatársaival. Annak 
következtében, hogy területünk 
összes járó és fekvő  betegeinél 
szükségessé váló mindenfajta 
vizsgálatot ismételten is mindig 
laboratóriumunk végzi, így nem
csak a betegekkel, hanem orvo
saikkal. is állandó kapcsolatban 
vagyunk, jó lehető séget biztosít 
számunkra, hogy a gyakorlatban 
hasznosítható megfigyeléseket te
gyünk. Ilyennek tartjuk a májcir-  
rhosissal kapcsolatos megfigyelé
sünket is. Ezt akartuk közölni és 
egyben rámutatni, hogy az itt al
kalmazott módszerünk a parapro
teinek kimutatására is elő nyös.

Ottó Szabolcs dr., Budvári Ró
bert dr. és Kocsis György dr. leve
leinek olvasása után saját magunk

nak is be kellett vallanunk, hogy 
kellő  irodalmi tájékozódás és elmé
leti felkészülés nélkül fogtunk 
munkához. (Még hazai szerző , 
Backhausz könyve sem kapható 
évek óta, s a könyvtárakban is ál
landóan „kézben van”.) Azonban a 
nagy számban, évek óta naponta 
két tízhelyes kamrával végzett fut
tatásaink eredményei — s az ered
ményeknek a klinikai képpel való 
egyezései! — teljesen más képet 
mutatnak, mint amit Kocsis dr. lo
gikus következtetései alapján mód
szerünktő l várhatnánk. Az ellent
mondás megoldásán napokig töp
rengtünk. Ügy hisszük, a legfő bb 
hibát azzal követtük el, hogy téve
sen értelmeztük az érzékenység fo
galmát.

Mivel az utóbbi években legtöbb 
figyelmünket a májcirrhosis felis
merésére fordítjuk, s ennek ered
ményét két kórház orvosai figyelik, 
minden betegünknél azonos vér
mintából, egyidő ben végezzük el a 
vizsgálatot mikro és félmikro mód
szerrel. Most ismét tüzetesen átnéz
tük összes készítményeinket. A tö
kéletes látás biztosítására rendel
kezésünkre áll a Labor-MIM gyár 
javaslatunkra készített, a lemezek 
háromszoros kinagyítására szolgáló 
projektorának prototípusa. Kétszáz 
beteg közül, akinél a „cirrhosis” ív 
félmikro módszerrel kimutatható 
volt, a mikroval csak 175-nél. Mi
vel az utóbbi idő ben csak saját 
módszerünket alkalmazzuk, össze
gyű jtöttük tíz, a májcirrhosis kü
lönböző  stádiumában levő  beteg se- 
rumát, melyekben a „cirrhosis” ív 
mikro módszerrel is kimutatható 
volt. Levelünk megírása elő tt elvé
geztük a vizsgálatot Scheidegger 
szerint és csak három (klinikailag 
végső  stádiumban levő ) beteg se- 
rumában tudtuk az ívet kimutatni.

Hepatitis osztályunkra beutalt 
minden egyes betegnél elvégezzük 
a vizsgálatot. A beutaltak közel tíz 
százalékánál „cirrhosis” ívet talá
lunk. Ez utóbbiak közül többen 
már meghaltak. Egyik esetben sem 
tévedtünk. Az elmúlt év 307 bete
ge közül négynél paraproteint is 
találtunk. Ameddig a Scheidegger 
módszert alkalmaztuk hasonló mó
don, egyik jelenségre sem figyel
tünk fel.

Ezen eredmények hatására — és 
azon értelmezés szerint, hogy két 
qualitativ laboratóriumi módszer  
közül az az érzékenyebb, amelyik 
ki tud még mutatni valamit, amit 
a másik nem — tartottuk félmikro  
módszerünket érzékenyebbnek a 
mikro-nál, s mindkettő t érzéke
nyebbnek a Scheidegger módszer
nél.

Reméljük, hogy a módszerünk 
segítségével felismert összefüggés a 
leírt ív és a májcirrhosis között be
bizonyosodik (ennek valószínű sé
gét ma már 29 boncolt esetünk is 
erő síti) s ez ellensúlyozni fogja hi
báinkat. Mohos J. Zoltán dr.
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Törő  Imre: Az ember fejlő dése és 
szövettana. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1968.

Törő  professzor több mint négy 
évtizedes oktatói tevékenysége so
rán, eddig 5 fejlő déstani és 5 szö
vettani tan-, ill. kézikönyvet írt. 
Kiemelkedő  szaktudása a biológia 
más szakterületeire is bő ven kiter
jed. Kompetenciája tehát egyértel
mű .

Vessünk egy pillantást ezek után 
a szakma jelenleg végbemenő  vál
tozásaira. Korunkban az orvostudo
mány különböző  disciplinái integ
rációjának idő szakát éljük. Ilyen 
szempontból figyelemre méltó, hogy 
szerző  ezen kétségtelenül helyis 
eszmeáramlat jegyében, erő feszítést 
tett a fejlő déstan és a szövettan ok
tatási anyagának összevonására, 
egységes mű ben való prezentálásá
ra. A szövettan és fejlő déstan össze
vonásának problémáját mérlegelve 
gondoljunk csak a petefészek funk
cionális struktúrájára, annak a 
fejlő déstan első  fejezetével, a pro- 
genesissel való szoros összetarto- 
zandóságára és máris kézenfekvő vé 
válik, hogy a szövettan és a fejlő 
déstan tulajdonképpen össze is tar
tozik. Ső t, felmerül a kérdés, hogy 
nem lenne-e ide illesztendő  a mak
roszkópos anatómia is? Ez a kérdés 
első sorban az érzékszervek leírásá
nál kerül elő térbe. De az integráció 
aktualitása még itt sem áll meg: a 
szervek normális fejlő désének kér
dése a gyakorlatban a fejlő dési 
rendellenességek fellépése esetén 
válik aktuálissá. Ennek az igénynek 
is eleget tesz Törő  e mű vében: 
szervenként, szervrendszerenként 
megtaláljuk a gyakoribb fejlő dési 
rendellenességek, torzképző dmé
nyek összefoglaló ismertetését.

A könyv az általános fejlő déstan 
fejezeteivel kezdő dik, visszanyúlva 
a szülő i ivarmirigyekre. Ezt a részt 
az alapszövetek leírása követi, majd 
a vérkeringési szervek fejlő dés- és 
szövettana. Ismét egy meggyő ző 
adat, miszerint a vér alakelemeinek 
leírása, fiatal alakjainak ismerteté
se és csontvelő n belüli fejlő dése el
választhatatlan fejezetet képez. 
Sorra következnek — hasonló szel
lemben tárgyalva — a légző -, 
emésztő -, vizeletelválasztó-készü- 
lék, az ivarszervek, idegrendszer, 
érzékszervek, stb. korszerű  tagla
lásban nyújtva fejlő désüket és szö
veti struktúrájuk leírását, ill. áb
rázolását.

Erő ssége az új mű nek, hogy szer
ző je az elektronmikroszkópiát je
lentő s mértékben beépítette a szö
vettani anyagba, ami nagyon is 
megbecsülendő . Ez az irányzat a 
jövő ben, mértéktartással, tovább is 
lesz fejleszthető . A cytológiai rész 
kétségkívül hiányzik a könyvbő l; 
szerző  utal e téren a Biológia c. 
könyvében írt kimerítő  cytológiai

fejezetére, de a hiány itt így is 
fennmarad.

A mű  kétkötetes. Az első  455 ol
dalas kötet a szövegi részt tartal
mazza, a második, 336 oldalnyi kö
tet az 559 szakszerű en összeváloga
tott ábrát. Az ábráknak a szövegtő l 
való elszakítottságán enyhít az a 
körülmény, hogy a szövegi rész 
margóján kövér betű k jelzik az ak
tuális ábraszámot. Az ábrakötet vo
nalas ábrái jól kijöttek, a színes 
ábrák egy részén a többszínnyomat 
egyes színlenyomatai eltávolodtak 
egymástól; az egyszínű  fototípiák a 
kitű nő  eredeti ábrákhoz viszonyítva 
— egyes esetekben — csak halvány 
reprodukciónak mondhatók.

A szövettan és fejlő déstan egysé
gét erő síti a könyvön végighaladó 
funkcionális szemlélet, ami csak 
elő segíti az orvostanhallgatók szá
mára oly fontos alaptárgy korszerű 
elsajátítását.

Krompecher István dr.

Vargha, G. — Kováts, J.: Pulmo
nary Function Tests and Their Cli
nical Application. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1968. 460 oldal.

Nagy érdeklő désre tarthat szá
mot ez a mű , mert olyan témával 
foglalkozik, ami a mai tüdő gyógyá
szat érdeklő désének elő terében áll.

A könyv 3 részre tagozódik: I. a 
légzés fiziológiája és pathológiája,
II. metodika és III. klinikai vizs
gálatok.

I. A könyv első  része a légzés 
élettanával foglalkozik, ezzel is 
hangsúlyozva azt, hogy a tüdő  kóros 
mű ködésének megértéséhez feltétle
nül szükséges legalább nagy vona
lakban a fiziológia ismerete. — 
Részletesen foglalkozik a légzés me
chanikájával, a légzés munkájával, 
utalva a kórosra is. Ezt követő en 
tárgyalja a gázok diffusióját, az 0 2 
és C02 transportot, sémás ábrákkal 
segítve a nehéz anyag megértését. 
Véleményünk szerint talán lehetett 
volna ebben az élettani részben be
szélni a tüdő n belüli gázkeveredés
rő l (mixing), mert bár a VI. feje
zetben foglalkozik a metodikával és 
az egyenlő tlen gázkeveredéssel, 
élettanával azonban alig. Ezt köve
tő en röviden — de a könyv méreté
hez és céljához képest nem arányta
lanul — tárgyalja a tüdő keringést 
és a légzés szabályozását. A fejezet 
végén rövid ismertetését adja a 
chron. cor púim. tünetcsoportjának, 
valamint a légzési elégtelenségnek.

A II. rész a metodikával foglalko
zik, fő leg gyakorlati szempontból. 
— Légzési zavaroknál minimálisan 
a vitális kapacitás (V. C.) és a Tiffe- 
neau értékek megállapítása szüksé
ges, ez ad lehető séget a restriktiv és 
obstruktiv insuff. elkülönítésére. 
Teljes nyugalmi spirografia a V. C., 
az oxygen felhasználás és áz MBC

(maximal breathing capacity =  lég
zési határérték) értékét adja meg. 
Bronchospirometria a két tüdő  iso- 
lált funtióját méri. Residualis leve
gő  meghatározás pulmotest és pul- 
moanalysatorral történik, vagy gra
vimetriás metódussal állapítja meg 
a tüdő  tuldistensióját. — Cardiopul- 
monalis terhelési vizsgálatok a lég
zés capacitását mutatják ki spiroer- 
gometriával. — A belégzett gázok 
egyenetlen eloszlása és keveredése 
ventillációs zavarra utal. Ennek ki
mutatására Nitrografot használnak.
— Az egyenlő tlen ventilláció-vér- 
keringés a Scherrer f. technikával 
történik. — Inspirációs és expirációs 
gázok keringésének mérésére pneu- 
motachográfot alkalmaznak. — A 
légzés mechanismusára vonatkozó 
vizsgálatok „Compliance test” (Go- 
dart) metódussal vihető k keresztül, 
intraösofagealis nyomásméréssel. — 
Vérgázanalysis és sav-bázis egyen
súly vizsgálatára art. vagy vénás 
vér alkalmas a Van Slyke—Neill 
apparátussal. Pathologiás eredmény 
az oxygenisatió és a C02 kiválasz
tás zavarát jelzi. — A gáznyomás 
és a savbázis egyensúly értékelésére 
a Siggaard—Andersen—Engel sav
bázis nomogramot alkalmazzák. — 
Gázminták vizsgálata Haldane— 
Priestly vagy Rahn—Otis metodiká
val történik. — Alv. ventilláció és a 
holttér meghatározására a Haldane 
—Priestly, Anthony és Venrath, to
vábbá a Juhász—Kováts spirografot 
használják. — Fizikális gázanalysis 
oxymetriás meghatározása Brink- 
man hämoreflectorral (Kipp), Cyc
lops oxyméterrel, vagy Atlas uni
versalis oxyméterrel vihető  keresz
tül. — Diffúziós zavarok diagnosisa 
Alexander és Reydmann, vagy 
Rinck metódusa alapján állapítható 
meg. Használatos erre a célra még 
Rossier és Godart eljárása is. — Ra
diológiai vizsgálat is ad némi felvi
lágosítást a légzésfunkcióra vonat
kozólag, mert mutatja a rekesz, a 
bordák és a mellkasi izomzat rész
vételét a légzésben. — Radioaktív 
izotópokat is felhasználnak mérés
re: izotóp thoracografia, Kipping 
szerint 133Xenon radioaktív gázzal.
— Jobb szív katéterrel végzett lég
zésfunkció (Forssmann 1929) vizs
gálata a tüdő - és vasculáris kerin
gésben uralkodó nyomásról ad fel
világosítást, kimutatja egy vasculá
ris shunt vagy path, communicatio 
jelenlétét. Figyelmeztetnek az eljá
rás veszélyeire.

III. klinikai rész.
Tüdő tbc-nél a légzésfunctiót 

nemcsak az alapbetegség, de a szö
vő dmények is befolyásolják, fő leg a 
pleura állapota, ezenkívül az ob- 
structiós syndroma: chron. bronchi
tis és a következményes emphyse
ma. — Mellkasi mű téteknél a be
avatkozás nagyságától és jellegétő l 
függ a légzési zavar foka. Decorti
catio az egyetlen beavatkozás, ami 
javítja a légzésfunctiót. Asthma / Л _ 
bronchiale esetében a klinikai képet \T /T 
nagyban befolyásolja a vele járó Ц
bronchitis. A pneumotachografia le ----------
hető vé teszi a kilégzés mérését, 831



amikor a resistenda nagyobb mint 
belégzésénél. — Emphysema a 
WHO definitiója szerint „a termina
lis bronchiolusokon túl megnöveke
dett légtartalmú területek, ezeknek 
falában jelentkező  destruktív vál
tozással.” Spirografia és spiroergo- 
metriás vizsgálatok adnak felvilá
gosítást a laesio fokáról, ami enyhe 
hypoxaemiától hypercapniáig és 
cor púim. kifejlő déséig vezethet.
— A bronchitis jelentő sége az 
utóbbi idő ben igen megnövekedett, 
az emphysema kifejlő désének 70— 
80%-a ezen az alapon jön létre. 
Asthma, emphysema és chron. 
bronchitis az obstr. syndromát ké
pezik. Objectiv resp. légzés func- 
tiós vizsgálatok diagnosisra és 
prognosisra lehető séget adnak. — 
Tüdő fibrosis 23 formáját sorolja 
ide a szerző . Lényegében alveo- 
láris block syndroma alakul ki. — 
Silicosisnál ventillációs zavar, csök
kent diffusiós capacitás, a capillá_- 
ris hálózat beszű külése észlelhető , 
ami a szívmegterhelés folytán cor 
pulmonale kifejlő déséhek vezet. — 
Kyphoscoliosisnál alv. hypoventi
latio és következményes hypoxia és 
hypercapnia jöhet létre. — Kövér- 
ségi syndroma — „Pickwick” je
lenség. — Tüdő tumorok is befo
lyásolhatják a légzés functióját, ez 
a tumor nagyságától és elhelyez
kedésétő l is függ. Pneumoangiogra- 
fia felvilágosítást adhat a circulatio 
beszű külésérő l, esetleg teljes block- 
járól. — Pneumonia az art. 0 2 sa- 
turatiot érinti anélkül, hogy a C02 
kiválasztást zavarná. — Gennyedő 
folyamatoknál a kísérő  bronchitis, 
bronchiektasia következtében hy
poxia, hypercapnia, majd chron. 
cor púim. keletkezését segítik elő . 
Mű téti megoldás sikerrel járhat. — 
Terhesség lényegesen nem változ
tatja meg a légzés functiót. — Mű 
téteknél, különösen mellkasi mű té
teknél a cardio-resp. állapot rend
kívül fontos. — Gyógyszeres keze
lésrő l szól a következő  fejezet a 
functionális vizsgálatok tükrében.
— Fontos adatokat szolgáltat a 
légzésfunctio ismerete a munkabí
rás megítélésében is. — Végül még 
ritkább resp. anomáliákat sorolnak 
fel a szerző k, amikor a functionális 
vizsgálatok irányt mutathatnak.

A könyv hatalmas anyagot foglal 
magában, a légzésfunctióra vonat
kozó minden adatot, minden iro
dalmat meg lehet találni benne, 
rövid ismertetése szinte lehetetlen, 
az érdeklő dő knek maga a könyv 
adhat részletes felvilágosítást.

Barát Irén dr.

E. Anglesio: The treatment of 
Hodgkin’s disease. (A Hodgkin-kór 
kezelése.) Springer-Verlag Berlin— 
Heidelberg-—New York. 1969. 73 ol
dal, 30 ábrával, 11 táblázattal.

A Recent Results in Cancer Re
search sorozat 18. kötete, melyet a 
Torinói Onkológiai Intézet Hormon- 
Chemotherapiás Osztályának veze
tő je írt. '

A bevezető ben a szerző  rámutat,

hogy az orvostudomány különböző 
ágazatainak szoros együttmű ködése 
következtében meglepő  haladásnak 
vagyunk szemtanúi a Hodgkin-kór 
vonatkozásában. Bár bizonyos prob
lémák ma sem tisztázottak, fő leg a 
kórkép aetiológiáját, természetét és 
a kezelés legjobb módjait illető en, 
mégsem túlzás a betegséget a mo
dern medicina egyik igen sikeres 
epizódjának tekinteni.

Az első  fejezetben a Hodgkin-kór 
történetét, az aetiológiára vonatko
zó elképzeléseket olvashatjuk, vala
mint az osztályozás formáit, külön
böző  szerző k felosztási módjait, a 
klinikai kép vagy a szövettani el
változások alapján. E fejezetben a 
szerző  a legújabb irodalmi adatok 
alapján foglalja össze a kórlefolyás
ra, a túlélésre, a speciális formák
ra és a laboratóriumi leletekre vo
natkozó ismereteket.

A második fejezet foglalkozik 
részletesen a therapia különböző 
formáival. Rámutat azon okokra, 
melyek eddig a sebészi beavatko
zás felhasználását gátolták, össze
gezi a modern véleményt, a mű tét 
indikációját és a sikeres operáció 
feltételeit. Hangsúlyozza, hogy az 
érintett regio nyirokcsomó-láncola
tának radikális kiirtása szükséges. 
Érinti az emésztő rendszerre lokali
zált formák sebészi úton való meg
oldhatóságának kérdését. Itt a ne
hézséget a korai diagnózis felállí
tása jelenti.

A sugártherapia fontos szerepét a 
Hodgkin-kór kezelésében az a tény 
is jelzi, hogy vannak ma is nagy 
központok, ahol csaknem a beteg
ség egész lefolyása során ez az 
egyetlen módja a kezelésnek.

A cherriotherapia című  részben a 
betegség kezelésében használatos 
gyógyszereket négy fő  csoportba 
osztva igen részletesen elemzi. Az 
alkiláló szerek között a nitrogén
mustárral és származékaival, vala
mint az ethyleniminekkel foglal
kozik, a sulphonsavestereket és 
epoxidokat csak megemlíti. Az al
kaloidák közül a régóta ismert col- 
chicin mellett a Vinca rosea alka
loidáit tárgyalja. A hydrazin szár
mazékok csoportjában a methyl- 
hydrazinnal kapott therapiás ered
ményeket ismerteti az irodalmi 
adatok és saját megfigyelései alap
ján. A negyedik csoportot a steroid 
hormonok képviselik.

A monographia harmadik fejeze
te a betegséggel kapcsolatos klini
kai tennivalókat tárgyalja a külön
böző  kórformák szerint. A théra- 
pia-rezisztencia problémáját, az ál
talános tünetek, a speciális formák 
és a szövő dmények kezelését is e 
fejezetben találjuk meg.

Végül a szerző  összefoglalja azon 
tényező ket, amelyek a Hodgkin-kór 
kezelésében való fejlő dést, s ennek 
eredményeképp a prognózis és a 
túlélés jelentő s javulását eredmé
nyezték. Hangsúlyozza: meg kell 
keresni, hogy melyik a legjobb a je
lenleg elérhető  három kezelési for
ma közül, és nem kell egy formá
hoz mereven ragaszkodni. Alapve

tő  fontosságú a sebész, a radiológus 
és a chemotherapeuta által közö
sen elkészített kezelési terv. A spe
cialisták közötti együttmű ködés ad
ja a legjobb eredményeket, és ez 
jelenti a legkevesebb kockázatot a 
beteg számára.

A további fejlő dés útja nehezen 
jósolható meg. A legtöbbet ígérő 
terület az immunológia, és talán az 
immunotherapia fogja kiegészíteni 
az eddigi hatékony fegyvertárat.

A monographia jól tagolt, átte
kinthető  szerkezetű , gazdagon il
lusztrált és igen bő ven tartalmaz 
irodalmi hivatkozásokat. Értékét 
növeli, hogy az irodalmi adatok 
mellett saját tapasztalatait is fel
használva ismerteti a Hodgkin-kór- 
ral kapcsolatos problémákat, és 
eggyel növeli azoknak a kórképek
nek a számát, ahol a jól megvá
lasztott és irányított therapia jelen
tő sen javítja a betegség rossz prog
nózisát.

A belgyógyászokon kívül sebé
szek és radiológusok egyaránt ha
szonnal olvashatják. p ,r Alajos dr

Feurstein, V.: Die Störungen des 
Säure-Basen-Haushaltes (A sav 
bázis háztartás zavarai). Anaesthe- 
siologie und Wiederbelebung. Vol. 
35. Springer Verlag, Berlin—Hei
delberg—New York. 1969. 149 old. 
5& ábra. Ára: fű zve 38,— DM.

Elképzelhetetlen napjainkban kli
nikus, aki nem veszi tudomásul a 
súlyos betegek ellenő rzésében és 
kezelésében az anyagcsere egyen
súlyban tartásának jelentő ségét. 
Ugyanígy az utolsó években egé
szen az érdeklő dés elő terébe került 
a víz-, só- és energiaháztartás el
lenő rzése, a hatalmas elő rehaladás 
a tökéletes parenteralis táplálás le
hető ségeiben : mindezek azonban 
elválaszthatatlanok a sav-bázis ál
lapot megállapításának kérdésétő l 
a vérben és a szövetekben. A tech
nikai lehető ségek a kapilláris vér
bő l történő  ion-háztartás értékek 
meghatározására rendkívül leegy
szerű sítették a vizsgálatok elvégzé
sét s napjainkban nélkülözhetetle
nek minden nagyobb kórházi egy
ség mű ködésében.

Amilyen könnyen és gyorsan be
következhetnek sav-bázis egyen
súlyváltozások légzési vagy meta- 
bolikus eltérések következtében, 
nem ritkán éppen olyan egyszerű 
eszközökkel helyrehozhatók is, fel
téve, hogy megfelelő  gázanalitikai 
módszerekkel a zavar okát hala
déktalanul feltárják.

A kis kiadvány ezeket a legszük
ségesebb elméleti és gyakorlati kér
déseket tárgyalja referátumokban, 
melyek szerző i a legnevesebb né
met, osztrák és svájci, valamint 
svéd anaesthesiologusok. Hiányta
lanul megtalálható a válasz mind
azon kérdésekre, melyeket a min
dennapi munkában fel kell ten
niük az intenzív therapiás osztá
lyok orvosainak hasznos és ered
ményes munkájuk végrehajtásakor.

Harkányi István dr.



H Í R E K
MEGHÍVÓ

A Magyar Gyermekorvosok Társa
sága és a Fodor József Iskolaegész
ségügyi Társaság hazánk felszaba
dulásának 25. évfordulója alkal

mából
1970. április 16—17—18-án 

ANKÉTOT  
rendez

A gondozás a gyermekkorban 
kérdéseirő l.

Az ankét helye: Semmel weis-te- 
rem (Budapest, VIII., Szentkirályi 
u. 21.).

I. 1970. április 16., csütörtök,
14 órakor:

Sárkány Jenő (Heim Pál kh., Bu
dapest) : Ünnepi megemlékezés.

Frank Kálmán (OTKI, Buda
pest) : Gondozási munka a gyer
mekvédelemben; a gondozás helye, 
feladatai, szervezési kérdései. Refe
rátum.

Róna Borbála (OKI, Budapest): 
A higiénés és gondozási munka 
kapcsolata. Koreferátum.

Körmendy István (Fő városi Ta
nács Eü. Fő oszt., Budapest): A gon
dozási munka jellegzetes vonásai a 
Fő város gyermekegészségügyi mun
kájában. Koreferátum.

Várbíró Béla (Nő - és Gyermek- 
védelmi Int., Pécs): A területi gyer
mekegészségügyi ellátás elvi és 
szervezeti kérdéseinek pécsi ta
pasztalatai. Koreferátum.

Velkey László (Semmelweis kh., 
Miskolc): Az 1 éves koron túli 
egészséges gyermekgondozás Bor
sod megyében bevezetett módja. 
Elő adás.

Velkey László (Semmelweis kh., 
Miskolc): Krónikus beteg gyerme
kek területi és intézeti gondozásá
nak szakmai és szervezési irányel
vei, Elő adás.

Simon Tamás (Eü. Szervezési 
(nt., Budapest): Szakgondozás vagy 
szakkonzultáció? Elő adás.

Tóth Anna, Vissy Ágnes, Bíró 
hva, Peja Márta, Lombay Béla, 
Velkey László (Semmelweis kh., 
Miskolc): Területi vezető  gyermek- 
>sztályon szervezett „Konzultációs 
•endelés” tapasztalatai. Elő adás. 

V i t a

II. 1970. április 17., péntek,
8.30 órakor:

В  runecker Györgyi (Gyermek- 
nentálhygieniai kp., Budapest): A 
yermekpszichiatria feladatai és a 
ondozás problémái. Koreferátum.
Linka Zoltán (Apáthy István kh., 

tudapest): Terhességi neurózisok 
yermekpszichiatriai következmé- 
yei. Elő adás.
Pósa Ibolya (Budai Gyermek- 

ieggondozó,' Budapest): A kerületi 
yermekideggondozói munka jelen
e i helyzete és profilaktikus lehe- 
iségei. Elő adás.

Rege Magdolna (Vas megyei 
Gyermekideggondozó, Szombat
hely) : Környezeti hatásra létrejövő 
neurózisok. Elő adás.

Kutor Jenő , Gágó Gizella, Ittzés 
Balázs (Városi kh., Keszthely): 
„Megkínzott-gyermek” syndroma. 
Elő adás.

Popper Péter (I. Gyermekkl., Bu
dapest) : Pszichohigiénés gondozás 
a gyermekkorban. Referátum.

Gyurcsó Mária (Gyermekideg
gondozó, Győ r): A pedagógus és or
vos együttmű ködésének szükséges
sége az iskoláskorú gyermekek 
problémáinak megítélésében. Elő 
adás.
, Velkey László (Semmelweis kh., 
Miskolc): Az egészségügyi és peda
gógusi munka egymásra utaltságá
ról, összehangolásának jelentő ségé
rő l, s ilyen irányú törekvéseinkrő l. 
Elő adás.

Kiss Ákosné (Budai Gyermekkh., 
Budapest): Légzésbénult gyerme
kek gondozása. Elő adás.

Körmendy Györgyi (Gyermek
ideggondozó, Miskolc): Kísérlet a 
családi nevelési helyzet vizsgálatá
ra. Elő adás.v

Szabó Pál, Gláz Ágnes (OKI és 
V. kér. Gyermekegészségügyi Szol
gálat, Budapest): Tájékoztató isko
laérettségi vizsgálati módszerrő l. 
Elő adás.

Mészáros Mária (Honvédkórh., 
Budapest): Kontrollált iskolaérett
ségi tesztek elemzése. Elő adás.

V i t a

S z ü n e t

III.

Hegedű s György (OKI, Buda
pest) : A testi fejlő dés tanulmányo
zásának elvi és gyakorlati vonatko
zásai. Referátum.

Fáik Judit (Orsz. Csecsemő - és 
Kisgyermekgondozási és Nevelési 
Módszertani Int., Budapest): A 3 
éven aluli gyermekek testi fejlett
ségének megítélése. Elő adás.

Gálffy Zoltánná (ELTE Apácai 
Csere Gyakorló Isk., Budapest): 
Megterhelés és adaptálódás az ak- 
celerációt mutató 13—16 éves ta
nuló csoportokban. Elő adás.

Szabó Gyula, Schmidhoffer Jó
zsef (Győ r): Alkati és mozgásszervi 
vizsgálatok vasipari tanulóknál. 
Elő adás

Benedikt Ottóné (Schöpf-Merei 
kh., Budapest): Alacsony születési 
súlyú csecsemő k motorikus fejlő dé
se a születési súly függvényében. 
Elő adás.

Zsigmond Ernő (Városi kh., Kis
kunhalas) : Koraszülöttek otthoni 
gondozása. Elő adás.

V i t a

IV. 1970. április 17., péntek,
14 órakor:

Szabó Gyula, Ley Gizella (Győ r): 
Juvenilis hypertóniában szenvedő 
vasipari tanulók üzemi gondozása. 
Elő adás

Séra Károlyné (Budai Gyermek
kh., Budapest): Gyermekkori szub-

akut légúti betegségek gondozása a 
Szovjetunióban. Elő adás.

Gyermekbelgyógyászati 
és -neurológiai gondozás 

Kerekasztal

Moderator: Dobszay László
(Heim Pál kh., Budapest).

Tagok: Barta Lajos (I. Gyermek
kl., Budapest), Halász Stefánia 
(Szabadsághegyi Gyermekszanat., 
Budapest), István Lajos (Vértrans- 
fuziós Szóig., Szombathely), Kama
rás János (Orsz. Kardiológiai Int.,  
Budapest), Kiszely Katalin (Heim 
Pál kh„ Budapest), Körmendy Ist
ván (Fő v. Tan. Eü. Fő oszt., Buda
pest), Láncos Ferenc (I. Gyermek
id., Budapest), öry  Imre (Heim Pál 
kh., Budapest), Pajor Géza (KÖ
JÁL, Szombathely), Székely And
rás (Iskolaorvosi Rendelő , Jászbe
rény).

V. 1970. április 18., szombat,
8.30 órakor:

Solt Katalin (OKI, Budapest):
A fertő ző betegségek járványügyi 
helyzete és prevenciója a gyermek
korban. Referátum.

Nyerges Gábor (László kh., Bu
dapest) : A gyermekkori heveny fer
tő ző betegségek kérdései a gondozás 
szemszögébő l. Koreferátum.

Dénes János (Apáthy István kh., 
Budapest): Gondozási problémák a 
gyermeksebészetben. Koreferátum.

Herczeg Miklós (Heim Pál kh., 
Budapest): Gyermekek ortopédiai 
gondozása. Koreferátum.

Glauber Andor, Koncz Imre, 
Kullmann Lajos, Vizkelety Tibor 
(Orthopaediai ki., Budapest): Az 
ortopédiai vizsgálat jelentő sége új
szülött- és csecsemő korban a világ- 
rahozott csípő ficam megelő zésében 
és gyógyításában. Elő adás.

V i t a  
S z ü n e t

Hirschberg Jenő (Madarász u. 
kh., Budapest): A fül-orr-gégészeti 
és foniatriai gondozás problémái. 
Koreferátum.

Kovács Zoltán (Gyermekfogászati 
kp., Budapest): Fogászati gondozás. 
Koreferátum.

Pajor Rezső (Péterfy S. u. kh., 
Budapest): Elterjedtebb szembeteg
ségek a gyermekkorban. Koreferá
tum

Molnár Lajos (Megyei kh., Deb
recen) : Egyoldali tompalátóságban 
szenvedő  gyermekek gondozása. 
Elő adás.

örley Judit (Heim Pál kh., Bu
dapest) : Gondozási feladatok a 
gyermeknő gyógyászatban. Korefe
rátum.

Aszódi Imre (Városi kh., Nő vé
delmi Gondozó, Miskolc): Fiatalko
rúak a Nő védelmi Gondozóban. 
Elő adás.

Tóth Judit, Aszódi Imrer Gaál 
Lenke, Szigeti Józsefné, Wágner 
Lajosné (Városi kh., Nő védelmi 833



Gondozó, Miskolc): Az iskolai 
könyvtárak szerepe a fiatalkorúak 
szexuáletikai nevelésében. Elő adás.

V i t a

Frank Kálmán (OTKI, Buda
pest): Zárszó.

Hozzászólás idő tartama maximá
lisan 3 perc. Hozzászólásra kizáró
lag a vita megkezdése elő tt az ülés
szak titkárához eljuttatott, nevet és 
munkahelyet feltüntető  lapon lehet 
jelentkezni.

MEGHÍVÓ

A Magyar Gastroenterológiai Tár
saságnak az Állami Gyógyfürdő 

kórházban 
P a r á d f ü r d ő n

1970. május 13-tól 16-ig tartandó 
N A G Y G Y Ű L É S É R E

A Magyar Gastroenterologiai Tár
saság 1970. évi nagygyű lését 1970. 
május 13—16-ig rendezi az Állami 
Gyógyfürdő kórházban Parádfürdő n.

RÉSZLETES MŰ SOR 

1970. május 13., szerda

Érkezés Parádfürdő re 9.40 óra
kor, autóbuszon. A menetrendszerű 
járat Budapest, Engels térrő l 6.30 
órakor indul.

Ebéd: 14 órától 15 óráig
Vacsora: 20 órától 21 óráig.
Vacsora után: a munkacsoportok 

megbeszélései.

1970. május 14., csütörtök

Reggeli: 9 órától 9.30 óráig.
9.30 órától 13.30 óráig: TUDO

MÁNYOS ELŐ ADÁSOK.
Fő  téma: A helyi keringés szere

pe emésztő szervi megbetegedések
ben.

Referálok:
Varró Vince: A helyi keringés

változás szerepe az emésztő szervek 
funkciójában (25 perc).

Donáth Tibor: Üjabb adatok az 
emésztő szervek érhálózatának mor
fológiájához. Koreferátum (20 perc).

Benkő  György: A visceralis an- 
giographia módszerei és eredmé
nyei (25 perc).

Csalay László: A localis keringés 
megváltozása emésztő szervi megbe
tegedésekben (25 perc).

S z ü n e t (20 perc)

Urai László: Érrendszeri megbe
tegedések emésztő szervi következ
ményei (25 perc).

Soltész Lajos: A visceralis érbe
tegségek sebészi megoldásának le
hető ségei (25 perc).

V i t a

Ebéd: 14 órától 15 óráig.

15.30 órától 19.30 óráig: A FÖ TÉ
MÁHOZ CSATLAKOZÓ ELŐ ADÁ
SOK:

F. Renger (Dresden): összefüg
gések a máj-mű ködés és -morpho- 
logia között cardiovascularis beteg
ségekben (10 perc).

J. Schultz, J. Schoenemann (Ro
stock) : A coeliacomesenterieogra- 
phia jelentő sége a pancreas dia- 
griosticában (10 perc).

H. D. Czarnetzki (Leipzig): Ort-  
ner-kór vagy angina abdominalis, 
mint paralytikus ileus oka (10 
perc).

Juhász Jenő , Bajtai Attila 
(OTKI, Kórbonctani és Kórszövet
tani Tanszék): A gyomorerek kór
bonctani elváltozásainak jelentő sé
ge a gyomor betegségeiben (10 
perc).

Csernay László (SZOTE, I. sz. 
Belklinika): Ű jabb kísérletes ada
tok a vékonybél-keringés regulá
ciójához (10 perc).

Rátkai István (Balassa János Kór
ház, I. Sebészet): Pathologiai és 
klinikai megfigyelések a páratlan 
zsigeri verő erek arteriosclerosisával 
kapcsolatban (10 'perc).

Toóth Éva, Wittman István (Fő 
városi János Kórház, IV. Belosz- 
tály): Hasi nagyvénák okozta tü
netegyüttesek diagnosisa laparosco- 
piával, ill. röntgenvizsgálattal (10 
perc).

Géher Ferenc, Rátkai István (Ba
lassa János Kórház, Röntgenosz
tály és I. Sebészet): Mesenterialis 
verő érvizsgálat lumbalis aortogra- 
phia során (10 perc).

Szatlóczky Ernő , Irsy Gábor 
(OTKI, IV. Belgyógyászati Tan
szék) : Üjabb adatok a Corontin 
gastroenterologiai alkalmazásához 
(10 perc).

Fodor Antal (Parádi Állami  
Gyógyfürdő kórház): Dumping syn- 
dromában Corontin-kezeléssel szer
zett tapasztalataink (10 perc).

Vacsora: 20 órától 21 óráig.
Vacsora után tudományos film

vetítés.

1970. május 15., péntek

Reggeli: 9 órától 9.30 óráig.
9.30 órától 13.30 óráig: HETÉNYI 

GÉZA-EMLÉKELŐ ADÁS.
Jávor Tibor: Klinikai farmacoló-  

giai vizsgálatok jelentő sége a 
gastroenterológiában.

A Magyar Gastroenterologiai 
Társaság 1969. évi tudományos dí
jainak kiosztása.

S z ü n e t

TUDOMÁNYOS ELŐ ADÁSOK
M. Dubrasquet (Paris): La caf

feine et les réponses de la secre
tion gastrique chez le rat. (Coffein 
és a gyomorszekréciós válasz pat
kányban) (10 perc).

J. P. Accary (Paris): L’activité  
gastrosecrétagogue des fractions

protéiques plasmatiques et urinai- 
res. (A plasma- és vizelet-fehérj e- 
frakciók secretagog hatása) (10 
perc).

Korányi György, Mészáros József 
(Péterffy Sándor u.-i Kórház Gyer
mek- és Kórbonctani Osztály): Con- 
genitális májfibrosis diagnosztikus 
problémákkal (5 perc).

Irsy Gábor, Szatlóczy Ernő , Sze
mere Pál (OTKI, IV. Belgyógyá
szati Tanszék): Ascites kombinált 
prothrombin és tetnanfluorescentiás 
vizsgálata (5 perc).

Bereti István, Toóth Éva, W itt
man István (Fő városi János Kór
ház, IV. sz. Belgyógyászat): A car- 
diatáj elváltozásainak kombinált 
endoscópos diagnosztikai módszere 
(5 perc).

Binder László, Ferencz Adrienne 
(Fő városi László Kórház): Faculta- 
tiv pathogen enterobacteriaceaek 
által okozott enterocolitisek (5 
perc).

Berkovits L., Binder L., Drobni 
S. (Fő városi László Kórház, Rönt
gen és Belosztály és BOTE, IV. sz. 
Sebészeti Klinika): Radiológiai el
változások jelentő sége a colitis ul
cerosa mű téti indikációjában (5 
perc).

Vereb K., Vass A., László P., 
Grósz I., Szám I. (Fő városi János 
Kórház Szemészeti és III. Belosztá- 
lya, Pest megyei Semmelweis Kór
ház II. Belosztálya): Színérzési za
var máj cirrhosis ban (5 perc).

Hegedű s András, Sző nyi András, 
Tóth Károly (Magyar Általános Or
vosok Tudományos Egyesülete): 
Gaponával szerzett tapasztalataink 
háromezer ambuláns eset kapcsán 
(5 perc).

Gógl Árpád, Donhoffer Hilda 
(POTE, I. sz. Belklinika és Közpon
ti Laboratórium): A bromsulpha-  
lein (BSP) terhelés differenciál-dia
gnosztikus értéke máj betegségek
ben (5 perc).

Kiss A., Brátovits I., Dán S. 
(DOTE II. sz. Belklinika): A serum  
polypeptidase aktivitásának vizsgá
lata máj betegségekben (5 perc).

Dalmy L., Prekopa A., Zayzon R., 
Brátovits I., Szabó P., Varga F., 
Dán S. (DOTE, II. sz. Belklinika, 
Hajdú-Bihar megyei Tanács R. I.): 
Immunglobulin (IgG, IgA, IgM) és  
serum-enzym vizsgálatok chronicus 
hepatitisben, chronicus alkoholiz
musban és diabetes mellitusban (5 
perc).

Ebéd: 14 órától 15 óráig.

16 órától 19.30 óráig: KEREK- 
ASZTAL-KONFERENCIA: AZ
ENDOSCOPIÁS BIOPSIA.

Vitavezető : Wittman István (Bu
dapest).

Résztvevő k: K. Elster, patholo- 
gus (Bayreuth), J. Juhász, patholo- 
gus (Budapest), I. Kiss, pathologus 
(Budapest), K. A. Koelsch, belgyó
gyász (Magdeburg), Z. Kojecky



belgyógyász (Olomouc), Gy. Korá
nyi, gyermekgyógyász (Budapest), 
R. Ottenjann, belgyógyász (Erlan
gen), P. Preisich, belgyógyász (Bu
dapest), G. Prónay, belgyógyász 
(Miskolc), F. Renger, belgyógyász 
(Dresden), L. Sáfrány, belgyógyász 
(Budapest), H. Schubert, orvosi 
mű szerkonstruktő r (Knittlingen), 
W. Wepler, pathologus (Kassel), 
E. Wildhirt, belgyógyász (Kassel).

A kerekasztal-értekezlet fő  kér
dései:

I. Újabb módszerek a szövettani 
készítmény feldolgozásában és vízs- 
gálatábán.

II. Mű szertechnika.
III. A nyelő cső  és a gyomor biop- 

siás vizsgálata.
IV. A vékony-, vastag- és végbél 

biopsiás vizsgálata.
V. A máj biopsiás vizsgálata.
A vitavezető  összefoglalója.
A konferencia német nyelven fo

lyik; magyarra történő  szimultán 
fordítás a hallgatóság részére biz
tosítva lesz.

Vacsora: 20 órától 21 óráig.

1970. május 16., szombat

Reggeli: 9 órától 9.30 óráig.

TUDOMÁNYOS ELŐ ADÁSOK 
„Kutatói fórum”

Winter M., Simon Gy., Morava 
E. (BOTE, Kórélettani Intézet, Bu
dapest és Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet): A 
calcium-felszívódás endokrin re- 
gulatiója (5 perc).

Székely Árpád, Majos Tódor, 
Romvári Hajnalka (Tétényi úti 
Kórház, II. Belosztály és Röntgen- 
osztály) : Intravénás caerulein ha
tása a gyomorperistaltikára (5 
perc).

Kiss J., Mignon M., Varró V. 
(SZOTE, II. sz. Sebészeti Klinika és 
I. sz. Belklinika): Mécholyl-poten- 
tialás hatása histamin és penta- 
gastrin által kiváltott gyomorsec- 
retióra (5 perc).

Gáti Tibor, Keszler Péter, Ne- 
mesánszky László, Wittman István 
(BOTE, Kórélettani Intézet, János 
Kórház, IV. Belosztálya): A Milid  
(Proglumide) gyomorsecretiót és 
kísérletes fekélyt gátló hatásának 
vizsgálata patkányban (5 perc).

Köves Péter (BOTE, I. sz. Bel
gyógyászati klinika): További vizs
gálatok az immobilisatiós ulcus ki
védésével kapcsolatban (5 perc).

Frenkl R., Pósch E., Sós J. 
(BOTE, Kórélettani Intézet): Ben-

siltetrahydroisochinolin-formát  
(BTF) hatása a pentagastrinnal sti
mulált gyomorsavelválasztásra ku
tyán (5 perc).

Karácsonyi G., Pach Ё ., Szöllő sy
G., Varró V. (SZOTE, Kórbonctani 
Intézet és I. sz. Belklinika): Mi
rigysejt megoszlás és reactivitás 
vizsgálata nyombélfekélyes bete
gekben (5 perc).

Simon László, Paksy András, 
Bajtai Attila, Figus Albert (Jászbe
rényi Kórház Gastroenterologiai 
Osztály és OTKI Kórbonctani Tan

szék) : A gyomornedv beta-glucuro- 
nidase aktivitásának meghatározá
sa a gyomorcarcinoma és praecur
sor állapotainak diagnostikájában 
(5 perc).

Nagy Lajos, Mózsik Gyula, Kutas 
renc, Tárnok Ferenc és Jávor Ti
bor (POTE, I. sz. Belklinika és I. sz. 
Sebészeti Klinika): A gyomorsecre- 
tio és a membrán Na+-K+-depen- 
János, Sáfrány Beatrix, Ivánfi Re
dens ATP-ase kapcsolatának vizs
gálata anacid, hypacid, normacid és 
hyperacid betegekben (5 perc).

Gáti Tibor, Keszler Péter, Zelles 
Tivadar, Pucsok József (BOTE, 
Kórélettani Intézet): Adrenerg re- 
ceptorblockolók hatása a Shay-ul- 
cus kifejlő désére patkányban (5 
perc).

Csákváry Gábor, Frenkl Róbert, 
Csalay László, Tárczy M. (BOTE, 
Kórélettani Intézet): Rendszeres 
izomtevékenység hatása a gyomor 
serotoninérzékenységére (5 perc).

Kisfalvi István, Kenderessy Ist
ván (MÁV Kórház Budapest, I. 
Belosztály és III. Sebészeti Osz
tály) : Vagotomia hatása pylorus-li- 
gaturás patkányok stimulált gyo- 
morsecretiójára (5 perc).

Papp Miklós, Ungváry György, 
P. Németh Éva (Magyar Tudomá
nyos Akadémia, Kísérleti Orvostu
dományi Intézet, BOTE Anatómiai 
Intézete és II. Sebészeti Klinikája): 
Korai vascularis elváltozások a 
hasnyálmirigyben pancreatitis fo
lyamán (5 perc).

Bácsy Ernő , Papp Miklós (Ma
gyar Tudományos Akadémia, 
KOKI): Zsírbontás az acinussejtek- 
ben, mint a pancreatitis korai jele 
(5 perc).

Nagy Zoltán, Papp Miklós (Ma
gyar Tudományos Akadémia, Kí
sérleti Orvostudomány* Kutató In
tézet, BOTE II. sz. Kórbonctani In
tézete) : A pancreas arteriolák és 
hajszálerek ultrastruktúrájának ká
rosodása pancreatitisben (5 perc).

Julesz János, Szarvas Ferenc, Bo
dor Ferenc és Mónus Zoltán 
(SZOTE I. sz. Belklinikája és Kór
bonctani Intézete): Kísérletes réz
mérgezés hatása a májra és egyéb 
szervekre (5 perc).

Simon Kornél, Patakfalvi Albert, 
Cógl Árpád, Pár Alajos, Jávor Ti
bor (POTE, I. sz. Belklinika): 
Quantitativ immunglobulin és ke
ringő  ellenanyagszint vizsgálata 
máj betegségekben és azok változá
sa immunsuppressiv kezelés kap
csán (5 perc).

Sáfrány László, Kopper László, 
Büki Béla (BOTE, I. sz. Belklinika, 
I. sz. Kórbonctani Intézet): Humán 
májpunctatumok autoradiographiás 
vizsgálata (5 perc).

Ungváry György, Donáth Tibor, 
Naszály S. Attila (BOTE, Anató
miai Intézete): Az epehólyag func- 
tiós morphológiai változásai ductus 
choledochus ligaturában (5 perc).

Nagy László, Ungváry György 
(BOTE Anatómiai Intézete): С С Ц 
mérgezés és ductus hepaticus com
munis ligatura okozta microcircu-

latiós változások fehér patkányok 
májában (5 perc).

Ebéd: 14.00 órtától 15.00 óráig.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A referátumok tartama 20—25 

perc, a fő  témához csatlakozó elő 
adások tartama 10 perc, a Kutató 
Fórum elő adásainak és egyéb elő 
adások tartama 5 perc. Részvételi 
díj: 50,— Ft, a Magyar Gastroente
rologiai Társaság tagjai részére 
30,— Ft. Egy napi részvételi jegy 
ára: 20,— Ft.

Vetíthető  diapositivek nagysága 
5 X 5  cm; kérjük a diapositiveket 
vetítésre alkalmas állásban a jobb 
felső  sarokban sorszámozni. Csak 
mű anyagkeretbe foglalt diapositi- 
vek vetíthető k.

Hozzátartozók részvételi díjat 
nem fizetnek.

Lakás és élelmezés költsége a 
kongresszus idő tartamára: 400,— 
Ft.

Az ellátás kezdő dik május 13-án 
ebéddel és végző dik május 16-án 
ebéddel.

Az ellátási költségben az utazás 
ára nem foglaltatik.

Részfizetéseket a helyszínen lehet 
eszközölni.

Jelentkezések levélben, az igé
nyek megjelölésével (kísérő  szemé
lyek száma) a Parádfürdő i Állami 
Gyógyfürdő kórház Gazdasági Hi
vatalának küldendő k legkéső bb 
május 8-ig. Egyidejű leg kérjük a 
lakás- és élelmezési díj pénzesutal
ványon történő  befizetését!

A  korlátozott elhelyezési lehető 
ségekre való tekintettel kérjük a 
jelentkezési határidő  pontos betar
tását, különösen, ha családtag elhe
lyezését is igénylik.

Gyermekek elhelyezését nem vál
laljuk.

Közlekedés autóbusszal, Budapest 
és Parádfürdő  között: indulás má
jus 13-án Budapest Engels térrő l
6.30 órakor; érkezés Parádfürdő re:
9.30 órakor.

Közlekedés személygépkocsival: 
mivel a Mátrába vezető  utak egy 
részét javítják, a következő  útvo
nalak igénybevétele ajánlatos:

I. rendű  úton: Budapest—Hat
van—Gyöngyös—Kerecsend—

Eger—Egerbakta—Sirok—Recsk— 
Parádfürdő .

II. rendű  úton: a 3-as útvonalon 
Gyöngyöstő l Kálkápolna—Verpelét 
—Sirok—Recsk—Parádfürdő .

A Mátrán keresztül: Mátrafü-  
red—Mátraháza között 6 km-es 
szakasz átépítés alatt van s nehe
zen járható, egyébként az utak ki
fogástalanul járhatók.

Visszaindulás május 16-án Parád- 
fürdő rő l 17 órakor, érkezés Buda
pest Engels térre: 20 órakor.

A fogadás és részletes program 
átvétele a Gyógyfürdő kórház tár
salgójában történik. 835



MEGHÍVÓ

A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Endokrinológiai Munka- 
csoportja a DOTE tudományos ülé

seinek keretében

BESZÁMOLÓT TART  
az 1969-ben végzett munkáról.

A beszámoló üléseket 1970. már
cius 20-án és 27-én, pénteken dél
után 5 órakor tartjuk az I. sz. Bel
klinika tantermében.

PROGRAM:
I. RÉSZ:

1970. április 10-én, pénteken, 
du. fél 5 órakor

Hypophysis — vízanyagcsere — 
pajzsmirigy — diabetes — cytologia

1. Balogh Ádám, Ladányi Pál, 
Takács István, Árvay Sándor (Szü
lészeti Klinika): Ultrastrukturális  
elváltozások az idő s patkányok 
adenohypophysisében.

2. Takács István, Balogh Ádám, 
Ladányi Pál, Árvay Sándor, Ben- 
kő  Károly (Szülészeti Klinika— 
Központi Kutatólabor): Hosszan
tartó neurotrop ingerek hatása a 
patkány-hypophysis, -pajzsmirigy, 
-mellékvese és az ovariumok ultra
struktúrájára.

3. Kovács Ilona, Péter Ferenc, 
Jezerniczky Judit, Szabó Béla 
(Gyermekklinika): Emberi növeke
dési hormonnal kapcsolatos vizsgá
lataink.

4. Dauda György, Dévényi Ist
ván, Szokol Miklós, Szabó Jenő 
(Kórbonctan): A renin-angiotensin- 
aldosteron rendszer íunkcionális 
állapotának és komponenseinek 
analízise.

5. Gomba Szabolcs, B. Soltész 
Margit, Endes Pongrác (Kórbonc
tan): A só- és víztransport aktiv i
tására utaló histochemiai vizsgála
tok a juxtaglomerularis apparátus
ban.

6. Kirilina Szvetlána, Kovács Ilo
na, Péter Ferenc (Gyermekklini
ka) : Vízterheléses vizsgálat értéke
lése gyermek-endokrin kórképek
ben.

7. Lévai Géza, Oláh Éva, Laczkó 
Jenő (Anatómia): Adatok a pajzs
mirigy szerepéhez a chondralis 
csontosodásban.

8. Kertész László, Kertész Lászió
né (I. Belklinika): Bevonatos szén
nel módosított Hamolsky-test.

9. Ditrói Ferenc, Péter Ferenc, 
Lampé László, Lakatos Lajos (Szü
lészeti Klinika—Gyermekklinika): 
A serum szabad pajzsmirigyhor- 
mon arány tanulmányozásának me
todikai kérdései.

10. Lakatos Lajos, Péter Ferenc, 
Ditrói Ferenc, Lampé László (Gyer
mekklinika—Szülészeti Klinika): A 
serum szabad pajzsmirigyhormon 
arány tanulmányozásának klinikai 
kérdései.

11. Jezerniczky Judit, Péter Fe
renc, Kertész Lászióné, Sitery Pé
ter (Gyermekklinika—I. Belklini

ka): Serum insulin radioimmunas-
836 sayvel szerzett tapasztalataink.

12. Ambró Irma, Jezerniczky Ju
dit (Gyermekklinika): Anyagcsere
vizsgálatok diabeteses gyermeke
ken.

13. Gardó Sándor, Papp Zoltán, 
Herpay Gábor, Árvay Sándor (Szü
lészeti Klinika): Hermaphroditis
mus verus 46, XX/46, XY mosaicis- 
mussal.

14. Papp Zoltán, Gardó Sándor, 
Herpay Gábor, Árvay Sándor (Szü
lészeti Klinika): Familiaris testicu
laris feminisatio.

15. Uray Éva (I. Sebészet): An- 
aesthesiológiai problémák az en
dokrinológiai sebészetben.

II. RÉSZ:
Steroidok —

nő gyógyászati endokrinológia — 
határterületek

1. Gergely Judit, f  Vályi-Nagy 
Tibor (Gyógyszertan): Steroidok 
hatása a barbiturat-anyagcserére.

2. Daróczy Attila, Hernádi Fe
renc (Gyógyszertan): Vizsgálatok 
Solanum alkaloidok glucocorticoid- 
szerű  hatásának tanulmányozására.

3. Kostenszky Katalin, Oláh Éva 
(Anatómia): Prednisolon hatása a 
regenerálódó, valamint a fokozato
san igénybe vett ízfelszíni porcra.

4. Takács István, Balogh Ádám, 
Ladányi Pál, Makai Ferenc, Árvay 
Sándor (Szülészeti Klinika): A ste
roidok és a kollagenrostok thermo- 
isometrikus feszülése közötti kap
csolat vizsgálata.

5. Vadász Erzsébet, Nagy Endre, 
Debreczeni Margit (Bő rklinika): 
Bő rsteroidok vizsgálata.

6. Székely Katalin (Gyermekkli
nika) : Sóvesztő  adrenogenitalis 
syndromás gyermekek steroid-ke- 
zelése.

7. Tarsoly Emil (Anatómia): A 
nő i nemi hormonok hatása a csont 
és csontvélő  regeneratiójára.

8. Borsos Antal, Boros Sándor, 
Smid István, Ditrói Ferenc, Takács 
István (Szülészeti Klinika): Adatok 
a transcerebralis EST hatásmecha
nizmusához.

9. Borsos Antal, Boros Sándor, 
Smid István, Ditrói Ferenc, Takács 
István (Szülészeti Klinika): EST 
hatása az idő s patkányok ovarialis 
funkciójára.

10. Vághy Imre, Ladányi Józsa, 
Boros Sándor, Matolay György (II. 
Sebészeti Klinika, Szülészeti Klini
ka, M. Onkológiai Gond. Int.): Az 
emlő rák hormonkezelésének új 
szempontjai.

11. Ézsely Ferenc, Megyeri 
László (I. Sebészet): Az emlő -car- 
cinoma csontmetastasisainak hor
monkezelésérő l.

12. Megyeri László (I. Sebészet): 
A juvenilis mastopathiák hormo
nális hátterérő l.

13. Smid István, Borsos Antal, 
Boros Sándor, Takács István (Szü
lészeti Klinika): Ovarialis funkció

Rokitansky—Mayer—Küster— 
Hauser-sy ndromában.

14. Boros Sándor, Borsos Antal, 
Smid István. Takács István (Szülé
szeti Klinika): Asherman-syndro-

ma endokrinológiai vonatkozásai és 
kezelése.

15. Boros Sándor, Borsos Antal, 
Smid István, Takács István, (Szü
lészeti Klinika): Hormoncytológiai 
vizsgálatok jelentő sége a gyermek- 
gynákológiában.

Az Orvostovábbképző  Intézet
1970. április 2-ára meghirdetett 
tudományos ülése 1970. április 9-én 
du. y22 órakor lesz megtartva. 
(OTKL Bp., XIII., Szabolcs u. 35. 
Kultúrterem.)

Szerző k: Dóbiás György dr., Ch. 
M. Weerdt, E. Veenhoven von 
Ries, C. P. Eng elf riet, Hollán Zs. 
dr.

Transplantatiós antigének sero- 
typizálásával nyert tapasztalataink.

A TMB Elméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 10-én du. 2 
órára tű zte ki Jókay István dr. as- 
piranturán kívül benyújtott „Im
munológiai vizsgálatok foszforiláz- 
b-vel” című  kandidátusi értekezé
sének nyilvános vitáját a Magyar 
Tudományos Akadémia Nagyter
mében (Bp., V., Roosevelt tér 9.).

Az értekezés opponensei: Szabol
csi Lászlóné dr., az MTA lev. tagja, 
Bozsóky Sándor dr., az orvostud. 
kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 14-én (ked
den) du. 2 órára tű zte ki Imre Jó
zsef aspiranturán kívül benyújtott  
„Intrathoracalis nyelő csöpótlás bél
lel”  című  kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitáját a SOTE II. sz. 
Sebészeti Klinika I. emeleti tan
termében (Bp., VIII., Baross u. 23— 
25.).

Az értekezés opponensei: Sza
bolcs Zoltán dr., az orvostud. 
kandidátusa, E. Szabó László dr., 
az orvostud. kandidátusa.

Prof. Juhász Jenő  dr. (OTKI)  
tanszékfoglaló elő adását 1970. ápri
lis 16-án, 14 órakor tartja az Or
vostovábbképző  Intézet (Bp. XIII., 
Szabolcs u. 33.) kultúrtermében „A 
gyomor ulcus-carcinomájának kli
nikai pathologiája” címmel.

10. Neuropssychiatriai Sympo
sium Pulában 1970. május 23—31-ig 
„Az ideg- és elmegyógyászat aktu
ális therápiás kérdései” témával 
kerül megrendezésre. Jelentkezés 
és felvilágosítás: Doz G. Grinschgl 
dr., a symposium fő titkára, 8020 
Graz Auenbruggerplatz 22, vagy 
Ambrózy Gy. dr. Magyar Ideg- és 
Elmeorvosok Társaságának fő titká
ra, Bp., VIII., Balassa u. 6.

Ű j Medicina kiadványok.

Kovács Lajos: A nő orvosnál, 3. 
kiadás, ára kötve: 32,— Ft.

Marék Antal: Dohányosok köny
ve, ára fű zve: 17,50 Ft.



PHENYLBUTAZ ON kenő cs

ÖSSZETÉTEL:

20 g-os tu b u so n k én t  1 g pheny lbu tazon-o t tarta lm az, lem osható 

alapanyagban.

HATÁ S:

Localis antiphlogist icum.

JAV ALLAT OK:

Különböző  mechanicus és kémiai behatások  okozta  bő rgyulladások. 

Kis k i ter jedésű  I. és II. fokú égési sebek, napégés. Intravénás és in t ra 

muscularis in jectiók beszúrási helyén ke le tkező  bő rgyulladások, r o 

varcsípés. Inflammált nodus haemorrho idalis. Felületes th ro m b o p h le 

bit is helyi kezelése, ezen indicatiós te rü le te n  a készítm ény nem az 

anticoaguláns kezelés he lyettesí tésére, hanem kiegészítésére szolgál. 

Traumás lágyrészsérülések, duzzanatok, haematomák, izom- és ín

húzódás, am putat iós csonkfájdalom. Rheum ato id  ar th r i t is  és a r th r o 

sis, synovitis, tend in it is , tendovagin it is  adjuvans kezelése.

MEGJEGYZÉS:

A mély vénák th ro m b o p h leb i t isén ek  kezelésére a készítm ény nem 

alkalmas.

ADAG OLÁ S:

N apon ta  2 —3-szor az é r in te t t  bő rfe lü le te t  dörzsölés nélkül, véko 

nyan bekenjük.

CSOMAGOLÁ S:

20 g kenő cs tubusban.

FORGAL OMBA H O Z ZA :

KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR BUDAPEST X.



Az Egészségügyi Minisztérium 
járványügyi tájékoztatója 1969 december hónapról

Decemberben a legtöbb fertő ző  betegség elő fordu
lása tekintetében kedvező bb volt a helyzet. Emelkedés 
a hepatitis infectiosa és a lyssa fertő zésre gyanús sérü
lések bejelentése terén mutatkozott. Az ország déli ha
tára mentén influenzajárvány kezdő dött.

A dysenteria két kisebb, kontakt úton terjedő  in
tézeti járványt okozott a pécsi kórház hepatitis osztá
lyán és a pellérdi (Baranya megye) óvodában.

A hepatitis infectiosa járványosán fordult elő  Pi- 
lismaróton (Komárom megye), Csobánkán (Pest megye) 
és Izsákon (Bács-Kiskun megye), rossz hygiénés hely
zetben levő  lakótelepeken, valamint egy zalaegerszegi 
iskolában, összesen 52 megbetegedéssel.

B eje len te tt h even y  fe r tő z ő  m egbetegedések M a g y a ro r sz á g o n 
1969 július—december hó*

Betegség Júli. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

Typhus abdo
minalis 15 19 29 18 17 2 0

Paratyphus 1 1 1 i 1 2

Salmonellosis 233 2 2 1 168 170 114 95
Dysenteria 940 1445 984 844 1018 485
Dyspepsia coli 2 1 2 171 136 171 145 135
Hepatitis inf. 877 966 1029 944 978 1182
Poliomyelitis — — — — — —

Diphtheria — 1 — — — —

Scarlatina 354 234 449 800 915 955
Morbilli 3797 1871 1719 3486 2235 2275
Pertussis 2 0 45 42 18 2 0 14
Meningitis epid. 1 0 4 2 1 4 8

Meningitis ser. 57 60 63 38 30 28
Encephalitis inf. 2 0 23 17 1 1 14 13
Mononucleosis

inf. 26 33 23 2 1 26 48
Keratoconj.

epid. 2 6 5 5 1 0

Staphylococco
sis 65 51 8 6 69 58 64

Tetanus 9 1 2 11 8 8 4
Malaria — lx lx — — —

Typhus exanth. — — — — — —

Anthrax 1 1 1 — 1 —

Brucellosis 14 9 13 6 5 7
Leptospirosis 6 8 11 — 5 б
Tularemia — — 4 1 3 1

Lyssa-fertő zésre 
gyanús sérülés 152 171 2 0 1 147 182 199

* Elő zetes, nagy részben tisztított adatok. 
X  Importált eset.

Az influenzajárvány, amely Nyugat-Európában 
már október végén, november elején elkezdő dött, de
cember közepén hazánkra is átterjedt. A jugoszláv ha
tár mentén Baranya, Bács-Kiskun és Zala megye né
hány községében december közepén már nagyobb szá
mú influenzamegbetegedés történt. A mohácsi járásban 
(Baranya megye) kialakult járvány Tolna megyére is 
átterjedt. Külön góc alakult ki Vas megye egyik határ
menti községében behurcolás útján. A december hónap 
folyamán bejelentett esetek száma meghaladta az 
5000-et. Az influenza A2 (Hong-Kong) 1968. vírust a 
hónap végéig 8 esetben sikerült izolálni.

B e je le n te tt  h e v e n y  fe r tő z ő  m egbetegedések M a g y a ro rszá g o n

December Jan 1—dec. 31

Betegség
1969* 1968 Medián

63—67 1969* 1968 Medián
63—6'

Typhus abdomi
nalis 2 0 15 19 2 2 1 242 304

Paratyphus 2 2 4 17 33 57
Salmonellosis 95 53 99 1 566 1 625 1 747
Dysenteria 485 875 680 10 344 15 704 12 079
Dyspepsia coli 135 114 157 2193 1 752 2 302
Hepatitis inf. 1182 1432 1310 11 859 13 59812 721
Poliomyelitis — — — 2 7 4
Diphtheria — — 4 8 16 36
Scarlatina 980 1430 1084 10 77618 791 11 955
Morbilli 2275 2802 2700 53 018 24 827 39 409
Pertussis 14 3 30 215 151 583
Meningitis epid. 8 6 8 81 84 99
Meningitis ser. 28 32 31 465 538 729
Encephalitis inf. 13 5 6 151 127 1 0 2

Mononucleosis
inf. 48 2 2 315 343

Keratoconj.
epid. 1 0 2 43 6 8

Staphylococco
sis 64 60 883 1386

Tetanus 4 A 4 8 6 1 0 2 113
Malaria — — — 3 2 5
Typhus exanth. — — — — — —
Anthrax — — — 5 27 1 0

Brucellosis 7 3 2 П О 83 43
Leptospirosis 6 б 3 45 165 141
Tularemia 1 2 2 0 26 38 89
Lyssa-fertő zésre 

gyanús sérülés 199 83 1 2 054 2 889 73

* Elő zetes, nagy részben tisztíto tt adatok.
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EDDIG IM PORT ÚTJÁN BIZ TO SÍTOTTU K . . .

. . .E Z  É V B E N  

H A Z A I

G Y Á R T M Á N Y K É N T  

J E L E N I K  M E G !

Röntgentartozékokból 
soronklvüli szállítást vállalunk!

RÖNTGENCSOPORTUNK AJÄNLATA:  
rölox,
rollfilmnéző , 70/110-es
expómat,
röntgenfelvételi expozíciós automata

RÖLOX: 8 800,- Ft

EXPÓMAT: 77 000,- Ft

Gyártja:

Röntgen és Kórháztechnikai Vállalat

Forgalomba hozza:

ORVOSI MŰ SZERKERESKEDELMI 
VALLALAT

IV. Kereskedelmi Osztályának

R Ö N T GE N C S OP OR T J A

Budapest, VI., Bajcsy-Zs. köz 1.
Telefon: 313-981

.



E L Ő A D Á S O K  — ÜLÉS EK
Dátum Hely Idő pont Rendező T á r g y

1970. 
á p r i l is  7. 
kedd

Országos Közegészség- 
ügyi Intézet, „A” épület, 
nagy tanterem 
IX., Gyáli út 2-6.

délután 
2 óra

O rszágos K özegészség- 
ü g y i  In té z e t

Gombár József: Tudománypolitika és állampolitika összefonódása az USA-ban.

1970. 
á p r i l is  9. 
csü tö rtök

Semmelweis-terem 
VIII., Szentkirályi u. 21.

délután 
4 óra

„ K o r á n y i  F r ig y e s” 
T B C  és T ü d ő g y ó g y á sz 
T á rsa sá g

1. F ö ldes I s t v á n : Felszabadulásunk 25. évfordulója. 2. B ö s z ö r m é n y i  M ik ló s  : 
25 év tuberkulózis elleni küzdelme. A „Korányi Frigyes” pályamunkák ered
ményeinek ismertetése.

1970. 
á p r i l is  10. 
p é n te k

Szájsebészeti Klinika 
VIII., Mária utca 52.

délelő tt 
8 óra

M a g y a r  F ogorvosok 
E g y e s ü le te

1. B a lo g h  M a g d a  : Operált farkastorkos betegek fogszabályozó kezelése. 2. Csorna 
M ih á ly , S ző ke  Á g n e s  : A harapási sablon és a fogpróba adatainak összehasonlító 
vizsgálata.

1970. 
á p r il is  10. 
p é n te k

Heim Pál Gyermek
kórház orvosi könyvtára 
VIII., Üllő i út 86.

délután 
2 óra

A  k ó rh á z  o rvosi ka ra 1. K ö v e s lig e th y  M á r ia ,  S z a n y i  L á s z ló , J o ó  Szabados T eréz  : ACD vérek sav-bázis 
viszonyai a tárolás során. 2. I n k e i  J ú l i a : A mucopolysacharidosisok labora
tóriumi diagnosztikája. 3. N a g y  I v á n ,  K u r c z  M ih á ly ,  B a r a n y a i  P á l : Az oralis 
anticoncipiensek oestrogen és progestogen componenseinek androgenisaló hatása. 
4. B a r a n y a i  P á l ,  N a g y  I v á n ,  K a m a r á s  I lo n a  : Haptoglobin típusok meghatározása 
acrylamid gélen és quantitativ haptoglobin meghatározások kórházi beteganyagon.

1970. 
á p r i l is  11. 
szom bat

Pest megyei Tanács 
Kórház Tanácsterme 
VIII., Gyulai P. utca 2.

délelő tt 
10 óra

A  K ó r h á z  T u d o m á n yo s 
K ö re

K u b á n y i  E n d r e : Szervek, szövetek átültetése élő bő l, halottból, állatból. Film.

1970. 
á p r il is  13. 
h é tfő

Weil-terem
V., Münnich F. utca 32.

este 
8 óra

M a g y a r  K a rd io ló g u so k 
T á rsa sá g a

1. B a r c s á k  J á n o s , H o r á n y i  P é te r , K é k e s  E d e , S t ra u s z  Imr e ,  S z á n tó  A n d r á s és 
V i lá g i  G yu la  : A „primer” kardiomyopathiák diagnosisának néhány kérdésérő l 
(20 perc). 2. Kékes E d e , L a n g e r m a n n  I s tv á n ,  K is s  J á n o s , V i lá g i  G yu la  : Sorozatos 
apexkardiogramm vizsgálatok kísérletes myokardialis infarctusban (15 perc). 
3. V á r n a i  G y ö rg y , B a r c s á k  J á n o s  és Z ö r é n y i  I s tv á n  : Post partum kardiomyo- 
pathia (10 perc).

Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. M egjelenik 12 400 példányban 
A kiadásért felel Tóth László igazgató 

Telefon: 116—660
MNB egyszám laszám : 69.915.272—46

Terjeszti a Magyar Posta. E lő fizethető  a Posta Központi H írlapirodájánál (Budapest, V. kér., József nádor tér 1.) 
és bárm ely postahivatalnál. Csekkszám laszám : egyén i 61273, közületi 61066 

(vagy átutalás az MNB 8 folyószám lájára)
Szerkesztő ség: Budapest, V., Münnich Ferenc u. 32 .1. Telefon: 121—804, ha nem  felel: 122—765 

Elő fizetési díj egy  évre 216,— Ft, negyedévre 54,— Ft, egyes szám ára 4,50 Ft

70.0800 Athenaeum  Nyomda, Budapest — íves m agasnyomás — F elelő s vezető : Soproni Béla igazgató

INDEX: 25 674
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Új készítmény!

T I S E R C I N E T T A
DRAZSÉ

Neurolepticum, mely drazsénként 2 mg levomepromazint tartalmaz (maleinat só formájában).

Psychiatriai és ideggyógyászati alkalmazása:

depressio, neurosis, ingerlékenység, alvászavar, hangulati labilitás, környezetbe való beilleszkedési 
zavar, izgalmi és klmerüléses állapot,

belgyógyászati betegségekhez társuló ideges zavarok, vegetativ tünetek kezelése, fő ként:
a hypertonla-betegség neurogén szaka, angina pectoris, tüdő gyógyászatban functionalis eredetű  
köhögés csillapítása, ulcus, cholecystopathia, neuralgia, arthrosisos fájdalom, pruritus, idő s, agyi 
érelmeszesedésben szenvedő k enyhe zavartsága, depressiója, alvászavarok kezelése, adjuválása.

Kisebb orvosi beavatkozások elő készítésekor is alkalmazható, potenciáló hatása miatt.

ADAGOLÁSA egyéni; a kezdő  adag általában

felnő tteknek napi 1 drazsé, mely a következő  napokban fokozatosan emelhető , a kívánt hatás eléré
séig, átlagosan napi 3—5 drazséig, 

gyermekeknek az átlagos napi adag 0,25 mg/kg.

A napi adagot 2—3 részletben (az esti adagot a nappalinál lehető leg magasabbra szabva) célszerű  bevenni, szét- 
rágás nélkül, fél pohár vízzel, étkezés közben vagy után.

Nagyobb levomepromazin adagok szükségessége esetén a 25 mg hatóanyagtartalmú Tisercin drazsé alkalmazandó.

A fenti adagolás mellett ritkán elő fordulhat somnolentia, szédülés, szájszárazság. Alacsony tensio vagy collapsus- 
hajlam esetén célszerű  a beteget eleinte fektetni. Az első  napokban ugyanis a panaszok gyakoribbak, de fekvő  hely
zetben megszű nnek vagy nem is jelentkeznek.

A Tisercinetta szedésével egyidő ben a beteg alkoholt ne fogyasszon. Barbiturátokkal együtt csak kellő  óvatosság
gal adható.

CSOMAGOLÁSA

20 drazsé 7,80 Ft 200 drazsé 41,70 Ft

Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .
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Országos Közegészségügyi Intézet 
(fő igazgató: Bakács Tibor dr.)

Az Australia-antigen 
és a hepatitis virusa
Farkas Elek dr.

A virológiában alkalmazott szövettenyészet újjászü
letése az 50-es években számos betegség vírusának 
felfedezésére vezetett, de a vírusos hepatitis aetioló- 
giájának kérdését nem vitte elő bbre. Az igen fá
radságos próbálkozások eredménytelensége m iatt 
ú jabban kétkedés fogad m inden közlést, amely az 
emberi hepatitis vírusának izolálásáról számol be. 
Vonatkozik ez az állatkísérleti eredményekre is, 
csupán am ellett szólnak meggyő ző  adatok, hogy az 
ember és a csimpánz egymásnak át tud adni egy he
patitis vírust, amelyrő l azonban nem tudjuk, hogy 
emberbő l vagy majomból ered (1—4). Nem zárult 
még le a v ita Deinhardt és m tsainak (5, 6) közlése 
felett. Ezek a szerző k úgy vélik, hogy az emberi he
patitis vírusával, dél-amerikai selyemmajmokat si
került fertő zniük.

A  philadelphiai rákkutató intézetben B lum- 
berg és mtsai egészen új oldalról közelítették meg a 
problémát. Elő zményként meg kell említeni, hogy 
ugyanő k (7) korábban egy isoantigen rendszert fe
deztek fel, az ún. Ag rendszert, melynek tagjai az 
Rh rendszerhez hasonlóan örökletesen vannak jelen 
némely ember vérében, de nem a vörösvérsejtek- 
ben, hanem a vérsavó ^-lipoprotein frakciójában. 
Ag isopraecipitineket azoknak a savója tartalm az
hat, akik m aguk Ag-negatívak, de korábban Ag- 
pozitív vérbő l vagy vérkészítménybő l kaptak.

A z A u  antigen felfedezése

Az Ag rendszer felfedezése után az em lített ku
tatócsoport m unkáját abban a reményben folytatta, 
hogy újabb serum  isoantigeneket vagy antigen 
rendszereket fognak felfedezni. Első sorban sok 
transfusiót kapott emberek savóját állították szem
be olyan savókkal, amelyekben antigént kerestek. 
Módszerük az agargel-diffusiós m ikro-eljárás volt, 
vagyis vékony agarrétegbe lyukakat vájtak és ezek
be egy-egy csepp, különböző  egyénektő l származó 
savót cseppentettek. Ha az egyik savóban esetleg 
jelenlevő  ellenanyag a szomszédos lyukak valame
lyikébe cseppentett savóval reagált, akkor a két 
mélyedés között egy idő  múlva praecipitatiós csík 
jelent meg.

Elő ször 1965-ben (8, 9) számoltak be olyan prae- 
cipitinrő l, amelyik emberi savóban jelenlevő , de az 
Ag rendszerhez nem tartozó szérum antigénnél rea
gált. Az ellenanyag egy sok transfusiót kapott hae- 
mophiliás beteg vérsavójában volt, a vele reagáló 
antigen pedig egy ausztráliai bennszülöttében.

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 15. szám 
1*

Utóbbiról az új antigént Australia (Au) antigénnek 
nevezték el; a rra  gondoltak ui., hogy esetleg éppen 
ausztráliai bennszülöttekre jellemző  isoantigent fe
deztek fel.

Az Australia-antigen és praecipitin reakciójának tipikus 
megjelenése agargel diffusiós próbában. Antiserum (hae- 
mophiliás beteg savója) van a felső  mélyedésben és anti
gen (leukaemiás beteg savója) van az alsóban. A praeci
pitatiós vonal azo-carminnal van festve

Az isopraecipitinnek vélt ellenanyag birtokában 
széles körű  szű rő vizsgálatokhoz kezdtek, hogy az 
Au antigen gyakoriságáról fogalmat alkossanak (10). 
K iderült, hogy egészséges am erikaiak savójában 
csak m integy 0,1% gyakorisággal, míg a Csendes- 
Óceán térségéhez tartozó trópusi és szubtrópusi te
rületeken néhány százalék gyakorisággal található 
meg. Cebu szigetén családvizsgálatokat végeztek, és 
az eredmény tám ogatni látszott azt a feltevést, hogy 
isoantigenrő l van szó, amely az autosomalis reces- 
siv öröklés törvényei szerint öröklő dik. Az eredmé
nyeket azonban lehet úgy is magyarázni, hogy va
lamilyen immunológiai defektus öröklő dik és ez 
engedi meg, hogy egy testidegen antigen, amely ép 
immunmechanizmussal rendelkező  emberekbő l ha
marosan eltű nik, tartós antigenaem iát okoz.

Az utóbbi m agyarázatot az a felismerés hozta 
elő térbe, hogy az Au antigen több százalék gyako
risággal fordul elő  lymphoid leukaemiában, heveny 
myeloid leukaem iában (8, 11) és lepra tuberosában
(12) szenvedő , valam int intézetben ápolt Down- 
syndromás betegekben (11). Ismeretes, hogy ezek a 
betegségek immunológiai defektussal járnak, amely 
a tuberculin típusú (delayed) hypersensitivitás 
gyengeségében nyilvánul meg. Ezenkívül feltű nő 
gyakran találták meg az antigént hepatitises bete
gekben (11), de a betegségnek csak a heveny sza-

Az Au í antigen elő fordulása 

G y a k o r i  K i v é t e l e s

Csendes-óceáni térség Egészséges amerikaiak
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Leukémiások Számos más betegségben
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kában. A betegségük a la tt többször vizsgált hepa- 
titisesek vérében az antigen 3 hétnél tovább ritkán
(13), két hónapnál tovább pedig csak egészen kivé
telesen volt jelen (14, 15). Ezzel szemben a többi 
Au-pözitív kategóriában az antigenaemia igen ta r
tósnak bizonyult.

Az Au antigen összefüggése a vírusos hepati
tisszel

A fentiek elemzése arra  az elgondolásra veze
tett, hogy az Au antigen első dlegesen a vírusos he
patitis heveny szakában vagy már az inkubációban 
jelenik meg, és az antigenaem ia a védekező  mecha
nizmus defektusa esetén válhat tartóssá. Az anti
genaemia fertő zéses eredete mellett szól, hogy a 
Down-betegek közül az otthon ápoltak vérében nem 
találtak Au antigént (11). Érthető , hogy ezek a ke
vés emberrel érintkező  gyermekek többnyire elke
rülik a supponált fertő zést, szemben a nagy inté
zetekben ápoltakkal, akik között az egyszer behur
colt fertő ző  ágens a Down-beteg gyermekek élet
módja m iatt erő sen elterjedhet.

Blumberg és mtsai (16) fertő ző  hepatitisben 
(IH) szenvedő k vérében 22%-ban, szérum hepatitis
ben (SH) szenvedő kében 41%-ban találták  meg az 
Au antigént. Késő bbi vizsgálataik szerint (17) ezek 
az adatok 38, ill. 58% -ra emelkedtek. Prince (18) 
csak szérum hepatitises betegek savójában találta 
meg az antigént, ezért SH antigen néven írta  le; 
csak késő bb m utatták  ki, hogy a két néven leírt 
antigen egy és ugyanaz (19). Hirschman és mtsai 
(15) abból indultak ki, hogy az antigenaem ia rövid 
tartam a m iatt k im utatására egyszeri vizsgálat nem 
minden esetben elég. Ezért sorozatos vérm intákat 
vizsgáltak olyan recipiensektő l, akik, m int közben 
kiderült, hepatitis v írust tartalmazó vérkészítményt 
kaptak. A vizsgált recipiensek .közül 62 kapott ic
tericus vagy anictericus hepatitist és ezek közül 
46-ban (74%) fejlő dött ki az antigenaemia. Hasonló 
észlelésrő l számoltak be Gocke és mtsai (20). Gocke 
és Kavey (13) a k lin ikai kezdetet követő  12 napos 
periódusban 80%-ban találta meg az antigént.

Ú jabban Au antigénnek hepatitises betegek 
székletében és vizeletében való kim utatásáról is em
lítést tesznek (21).

Ha a tartós antigenaem ia valóban hepatitis után 
visszamaradt állapot, akkor feltehető , hogy a tartó
san Au-pozitívaknak legalább egy részében chroni
cus anictericus hepatitis áll fenn. Ezért különböző  
csoportokban vizsgálták az Au antigenaem ia és a 
hepatitisre jellemző  reakciók, első sorban az SGPT 
összefüggését (22). A vizsgált Down-betegek közül 
az Au-pozitívak SGPT értékei erő sen szignifikán
san magasabbak voltak, m int a negatívak értékei. 
A Fülöp-szigeteken látszólag egészséges Au-pozitív 
és -negatív egyének SGPT értékei között azonos ér
telmű  különbséget találtak, de csak a P <  5% szint
jén. Sok transfusiót kapott egyének 15%-ában ta
lálták meg az Au an tigén t; a pozitívak átlagos SGPT 
értéke négyszerese vo lt az ugyancsak sok transfu
siót kapott Au-negatívakénak. A  chronicus anicte
ricus hepatitis fennállását Au-pozitívaktól ve tt máj-  

344 biopsiás vizsgálatok is támogatni látszanak.

A z összefüggést a másik oldalról nézve, chro
nicus aktív hepatitisekben az Au antigen gyakori
ságáról különböző  szerző k ellentétesnek látszó ada
tokat közölnek (13, 23, 24), valószínű leg azért,'m ert 
a vizsgált esetek kóroka különböző  volt. Nem ta lá l
ták meg az antigént alkohol és gyógyszer okozta 
hepatitisekben (21), kábítószer beadásra közös fecs
kendő t használó hippik között azonban leírtak 
olyan hepatitis-járványt, amelynek során több eset
ben k im utatták az Au antigént (25).

Ami az Au-pozitív vér transfusiójának követ
kezményeit illeti, a philadelphiai csoport (14) japán 
adatokat (26) is figyelembe véve azt a következte
tést vonja le, hogy némelyik esetben a transfusiót 
többé-kevésbé manifeszt hepatitis kíséretében anti
genaemia követi, m áskor az antigen nem lesz ki
m utatható, hepatitis sem fejlő dik ki, megjelenik 
azonban a savóban az anti-Au ellenanyag.

Turner és mtsai (27) tartós haemodialysist kö- 
vető leg vizsgálták a — cikkükben SH-antigennek 
nevezett — Au antigen jelentkezését és fennm ara
dását. Ha antigenaemia jelentkezett, a kapott prae- 
cipitatiós reakció igen erő s volt, és volt olyan eset 
is, hogy az antigenaemia 3 évnél is tovább állt fenn.

Purcell és mtsainak (30) komplementkötési re
akcióval nyert adatai is amellett szólnak, hogy az 
Au antigének szerológiailag mind rokonok, de nem 
feltétlenül azonosak. A jelek arra m utatnak, hogy 
az IH és SH esetekbő l kinyerhető  antigének között 
nincs éles különbség, bár egy irodalmi adat (33) 
szerint Krugman és m tsainak „hosszú inkubációs” 
MS-2 vírusa (34) mesterségesen megfertő zött idióta 
gyermekekben jól k im utatható Au-antigenaemiát 
okozott, míg a „rövid inkubációs” MS-1 vírus nem 
okozott antigenaemiát.

A z Au antigen felfedezésének jelentő sége

Az Au antigen felfedezésével az utóbbi évek
ben virológiái szempontból teljesen ellankadt hepa
titiskutatás rendkívül erő s lendületet kapott. Ebből 
a szempontból igen lényeges, hogy az első  szerző k 
alapvető  eredményeit számos más kutatócsoport 
nemcsak megerő sítette, hanem tovább is fejlesz
tette.

Megvan a remény, hogy a metodikák érzékeny
ségének fokozásával az Au antigenaemia a hepati- 
tis-viraemiának a donor-szelekcióban igen jól hasz
nosítható indikátora lesz.

Más vírusoktól biztosan mentes Au antigen ké
szítmények birtokában az immunfluorescentiás 
módszer kontrollja a la tt kísérleteket lehet majd 
fo lytatn i az Au antigen vírustermészetének végső 
igazolására. In vivo vírusszaporodást leginkább 
olyan fajú majmokban várhatunk, melyek néhány 
egyedében az Au antigen jelenlétét észlelték, in v it
ro kísérletekre pedig talán azok a sejtféleségek lesz
nek alkalmasak, amelyekben az antigen in vivo je
lenlétét m ár kim utatták.

Többféle módszer kombinálásával az Au anti
gen elleni im m unitásra és az antigen esetleges plu
ralitásának kérdésére is fény derülhet, de annak a 
kérdésnek az eldöntéséhez, hogy az Au antigen va
lóban a hepatitis vírusához tartozik-e, önkéntesek 
kísérleti fertő zésre m inden bizonnyal szükség lesz.



Védő oltás kidolgozására csak ezeknek az alapkérdé
seknek a tisztázása u tán  lehet gondolni.

A philadelphiai szerző k (14) említik, hogy 30 
specieshez tartozó több száz állat savóját megvizs
gálva 3 fajban találtak Au antigént: a csimpánzban 
és a dél-amerikai selyemmajomban, amelyekrő l a 
bevezető ben em lítést tettünk, és az afrikai zöld 
majomban. Más szerző k (15, 28) még gibbon ban és 
orángutángban is megtalálták. A korábbi hepatitis
kísérletekre legtöbbször használt rhesus-maj ómban 
nem  találták meg az antigént. Meglepő , egészen 
friss és megerő sítésre váró adat az (21), hogy egy 
hepatitis vírussal szennyezett folyótorkolatban fo
gott és Au antigénre megvizsgált 4 ehető  kagyló 
közül egybő l sikerült az Au antigént kimutatni.

A z Au antigen: vírus antigen

A fentiek nemcsak szilárd alapot nyújtanak 
ahhoz a feltételezéshez, hogy az Au antigen jelen
léte hepatitises fertő zéssel függ össze, hanem fel
vetik  azt a gyanút is, hogy ez az antigen valam i
lyen vírushoz tartozik. Ezért indokolt volt megvizs
gálni, hogy az antigen m ilyen morphológiai struk
túrákhoz van kötve. Bayer és m tsai (29) antigén- 
tarta lm ú savókat saccharose-gradiensen centrifu
gáltak, és az A u  antigénben leggazdagabb frakció
kat elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetették, 
alá. Hasonló vizsgálatokat más szerző k (29) is vé
geztek. A megvizsgált frakciók nagyrészt kb. 200 A 
átmérő jű  részecskékbő l álltak, am elyek szerkeze
tükben teljesen megfeleltek a legkisebb virionok- 
nak: felületükön a virionok capsomerjeinek megfe
lelő , kb. 30 A átm érő jű  morphológiai egységeket le
hetett látni, némelyik részecske belsejében pedig 
kb. 70 A átm érő jű  belső  tartalom  (core) Volt kive
hető . Ha tisztított Au antigént anti-Au nyúlsavóból 
készült gamma-globulinnal kevertek össze, akkor 
az ellenanyag töménységétő l függő  nagyságú aggre
gátumok keletkeztek, melyekben a fenti particulá- 
kat sorokba rendezve helyenként fel lehetett ismer
ni. Eszerint a makroszkóposán praecipitatiónak lát
szó reakció az elektronmikroszkópos képen virion- 
szerű  részecskék agglutinációjaként jelentkezik.

Shulm an és Barker (28), valam int Purcell és 
mtsai (30) a komplementkötési reakciót hasznosí
tották az Au antigen és az Au ellenanyag kim uta
tására és mennyiségi m eghatározására. Eredmé
nyeik elég jól egyeztek a geldiffúziós módszer ered
ményeivel.

A komplementkötési vizsgálatok (28) arra mu
tatnak, hogy a vérben — szokatlan módon — az A u 
antigen és a vele homológ ellenanyag egyszerre le
het jelen. A kettő  egymással anticomplementaris 
(önkötő ) tulajdonságú komplexet képez. Szeparáló 
eljárások során az önkötő  faktor és az Au antigen 
azonos frakciókban jelenik meg, és az elő bbinek az 
elektronmikroszkópos képe ellenanyaggal bevont 
virionok képének felel meg. K im utatták továbbá, 
hogy az önkötés m értéke specifikus módon csök
ken, ha a rendszerhez feleslegben adnak akár Au 
antigént, akár Au ellenanyagot. M inthogy az anti
gen—ellenanyag komplex k im utatására sem a gel- 
diffúziós módszer, sem a szokásos módon végzett 
komplementkötési próba nem alkalmas, Shulman és

Barker (28) azt ajánlja, hogy donorok szű rését egé
szítsék ki nemcsak az Au antigen kimutatásával, 
hanem a fenti értelemben specifikusnak mondható 
anticomplementaris hatás vizsgálatával is.

Millman és mtsai (31) feltételezték, hogy ha az 
Au antigen valóban vírushoz tartozik, akkor an
nak a vírusnak a szervezet valam ilyen sejtféleségé
ben — feltehető en a m ájsejtekben — szaporodnia 
kell. A z immunfluorescentiás módszer alkalmazá
sával sikerült is hepatitises betegek májsejtjeiben a 
sejtmaggal kapcsolatban levő  fluoreszkáló pontokat 
kimutatni, amelyek a kontrollokkal egybevetve az 
Au antigen intracellularis jelenlétét igazolni lát
szanak.

A  hepatitis vírus antigénje

A soronkövetkező  kérdés most m ár az, vajon az 
Au antigen a hepatitis vírus antigenje-e. Ez a leg
valószínű bb feltevés, de analógiák alapján nem zár
hatók ki sokkal kevésbé valószínű  magyarázatok, 
pl. az, hogy az Au antigént hordozó vírus a szerve
zetben re jte tt állapotban a hepatitises fertő zés nél
kül is jelen lehet, de csak a hepatitis valódi, eddig 
ismeretlen kórokozója terem t olyan állapotot, hogy 
a vírus a szervezetet elárasztani képes.

Hányféle Au antigen van?

Nyitva m arad még az a  kérdés is, hogy immu- 
nológiailag m inden Au antigen azonos-e. A geldif- 
fúziós módszerrel nem tudtak különbséget tenni 
egzotikus országokban élő , egészséges egyének, 
leukémiások, mongoloid idióták, IH - vagy SH-ban 
szenvedő  betegek és emberszabású m ajm ok Au an
tigénjei között (15, 28). Leírtak azonban m ár egy 
Au 2 antigént is (32) és megkülönböztetésül az ere
detileg leírt Au antigént Aui-nek nevezték el. Esze
rin t mind az Aub m ind az Au2 antigen két faktor
ból áll, melyek közül az egyik közös, a másik el
térő . Elő zetes eredmények arra m utatnak, hogy az 
Л и г  antigen nagy gyakorisággal m utatható ki trans- 
fusióban részesült thalassaemiás betegek savójában, 
továbbá vírus hepatitisszel és Down-syndromával 
kapcsolatban, ső t Down- betegeket kezelő  személy
zet vérében is gyakori. A philadelphiai körzetben 
7%-os gyakorisággal donorok vérében is megtalál
ták. A szerző k azt remélik, hogy a véradók közül a 
hepatitisvírus-hordozókat az Л и г  antigen k im utatá
sával lehet m ajd legeredményesebben kiszű rni.

összefoglalás. Az Australia antigént serum iso- 
antigenek keresése közben fedezték fel Blumberg 
és mtsai. Hamarosan kiderült, hogy az antigen a 
vérsavóban hepatitises fertő zés idején jelenik meg, 
egyébként egészséges amerikaiak és európaiak sa
vójából azonban ham arosan eltű nik. Az antigen- 
aemia leukémia, Down-syndroma, lepra tuberosa, 
általában immunológiai defektus fennállása esetén 
tartóssá válhat. Ugyancsak tartós lehet bizonyos 
egzotikus lakosok vérsavójában. A nti-Australia 
praecipitin leginkább sok transfusiót kapott egyé
nek vérében található meg. Morphológiailag az an
tigen az ism ert legkisebb virionokhoz igen hasonló 
nagyságú és szerkezetű  képletekhez van kötve, me
lyekrő l feltehető , hogy a hepatitis v írusnak felel
nek meg.
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„ Egyetemi elő adásaimban a rra  törekedtem, hogy a hallgató a belorvosi gondolkodást te
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meglássa és ezek fölött gondolkodni kényszerüljön.”

Hetényi Géza
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A modern terápia mellett mint gyógytényező, 
nem hanyagolható el

a „ h é v íz i r á d i u m o s i s z a p k o m p r e s s z”
alkalmazása
A kompressz eredeti hévízi iszapot tartalmaz szárított állapotban. Az Országos Közegész
ségügyi Intézet és a M. Állami Földtani Intézet vizsgálatai szerint szerves, szervetlen és 
radioaktív anyagokat tartalmaz.
A szervetlen anyagok (Na, Fe, K, Mg, S, Cl, J stb.) fokozzák a bő r duzzadó képességét és 
így lokálisan hyperlymphát idéznek elő . Ennek tulajdonítható fájdalomcsillapító és gyulla
dáscsökkentő  hatása.
A szerves anyagok (fehérje, cellulózé származékok, humin sav, bitumen) bő rizgatók, s 
részben oestrogen hatásúak, melyek mint biológiai stimulátorok hatnak.

INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok, spondylosis, neuralgiák, myalgiák, brusitis, tendova
ginitis stb. Post traumás maradványok kezelése.
Nem gyulladásos megbetegedéseknél a heveny szakban, a gyulladásoknál a subacut, de 
még inkább az idült állapotban lehet sikeresen használni.

Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések minden megkötöttség nélkül rendelhetik. 
A kompressz alkalmazásának elő nye, hogy a betegnek nem kell a Hévízi Gyógyfürdő t fel
keresnie, hanem otthonában minden fáradság nélkül használhatja és hogy egy kúrához, 
amely általában 25 pakolásból áll, egy kompressz elegendő .

A kompressz ötféle alakban van forgalomban, így számozás szerint az alábbi testrészekre 
applikálható:
1. sz. Hát -  váll -  felkar-mell
2. sz. Derék — végtag 4. sz. Kézfej — csukló
3. sz. Lábfej -  boka (csizma) 5. sz. Has (fő leg gynekológiai területen)



E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K

Budapesti Orvostudományi Egyetem,
IV. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Gábor György dr.)

Újabb adatok 
a cukorbetegek 
Adebit kezeléséhez
Pogátsa Gábor dr.

Az utóbbi idő ben számos hazai közlemény (1—10) 
m éltatta a biguanid vegyületek hatását a fiatal és 
felnő tt korban fellépett cukorbetegségben. A kül
földi megfigyelésekhez hasonlóan ezek a közlemé
nyek is megállapítják, hogy a biguanid készítmé
nyek inzulinnal együtt adva általában csökkentik a 
cukorbetegek anyagcseréjének egyensúlyban ta rtá 
sához szükséges inzulin mennyiségét, mérsékelik a 
labilis diabetes vércukoringadozását és segítségük
kel per os, kombinált szulfonilurea-biguanid keze
léssel egyensúlyban tartható a szulfonilurea készít
ményekkel önmagában kielégítő en nem kezelhető  
cukorbetegek jelentő s része.

Az utóbbi években több közlemény (11—13) ar
ról számol be, hogy biguanid szedésekor az elhízott 
cukorbetegek testsúlya csökken. A megfigyelés 
azért figyelemre méltó, mivel napjainkban egyre 
több adat u tal az elhízás szerepére a cukorbetegség 
kialakulásában. Joslin és mtsai (14) például kimu
tatták, hogy a felnő ttkorban fellépő  diabetes m int
egy 80%-ában az egyén m ár a betegség felfedésének 
idején, ső t az azt megelő ző  években is elhízott. 
Ezeknek a betegeknek közel felében a testsúly a 
cukorbetegség megállapításának idő pontjában a 
normális súlynak több m int 20% -át is meghalad
hatja. Közismert az is, hogy kövér embereken — 
függetlenül attól, hogy k im utatható-e a szénhidrát
anyagcsere zavara vagy sem — a vérben keringő  
inzulin mennyisége jelentő sen magasabb, m int a 
normál testsúlyú egészséges egyéneké (15). Beck és 
mtsai (16) pedig megállapították, hogy a testsúly 
csökkenése a szénhidrát-tolerancia javulásához és 
ezáltal a cukorbetegség enyhüléséhez, ső t latenssé 
válásához is vezethet. Az elhízás és a cukorbetegség 
kapcsolatára utalnak a testsúlygyarapodással járó 
öröklött anyagcsere-zavarban szenvedő  laboratóriu
mi kisállatokon végzett megfigyelések is (17). Kli
nikánk Diabetes Ambulanciáján ezért első sorban az 
elhízott cukorbetegek kezelését tettük  vizsgálat tár-
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gyává a Chinoin-gyár Adebit nevő  biguanid készít
ményével.

Beteganyag és vizsgálati módszerek

Megfigyeléseinket összesen 114 cukorbetegen 
végeztük. A vizsgálat során a betegek szabadon fo
gyasztottak fehérjét és zsírt, csupán a szénhidrát 
napi mennyiségét korlátoztuk átlag 180 grammra. 
Tekintettel arra, hogy hazánkban nem alakult ki 
egységes gyakorlat a tápláltság fokának pontos 
megítélésére, vizsgálatunkban a testmagasság és 
testsúly összevetése alapján kíséreltük meg a tá jé 
kozódást. „Normális testsúly”-nak önkényesen a 
vizsgált egyén testmagasságának 100 centiméteren 
felüli értékét tek intettük kilogrammban. Ezt a 
„normális testsúly”-t 100% -nak véve százalékban 
fejezzük ki az elhízottság m értékét. Az éhomi vér
cukor értékét ortotoluidin módszerrel (18), a 24 órás 
gyű jtött vizelet cukortartalm át polarim etriás úton 
határoztuk meg. A 114 cukorbeteg közül 11 egyén a 
megfigyelés folyamán értékelésünkbő l technikai 
okok m iatt kiesett. A fennm aradó 103 beteg közül 
6 esetben az Adebit kezelés a la tt fellépett mellék
tünetek m iatt kellett abbahagynunk a szer alkal
mazását. Az alábbiakban tehát 97 cukorbetegen —
32 férfin és 65 nő n — végzett megfigyelésünkrő l 
számolunk be. A betegek életkora 22 és 81 év között 
ingadozott, átlagban pedig 54 év volt. Észlelésünk 
egyes csoportjai között az életkor, illetve a nemek 
megoszlásában lényeges eltérést nem találtunk. A 
vizsgált egyének — a frissen felfedezett 10 cukor
beteg kivételével — legalább egy éve tudtak beteg
ségükrő l és rendszeres gyógykezelésben részesül
tek. A testsúlyváltozási vizsgálatokat csak azokban 
az esetekben értékeltük, amelyekben a súly az egy 
év alatt lényeges csökkenést nem  m utatott és az 
Adebit kezelés ideje alatt egyéb fogyást elő idéző  
elváltozást biztonsággal k izárhattunk. Az átlagosan 
fél éven át adott napi Adebit adag 1—8 tab letta kö
zött ingadozott, középértékben pedig 4 tbl. volt. Egy 
tabletta Adebit 50 mg n-butyl-biguanid-hydrochlo- 
ridot tartalm az. Az átlagosan napi 3 tbl. adagban 
alkalm azott szulfonilurea nagyobbrészt Bucarban, 
néhány esetben Oradian volt. A táblázatokban az 
átlagértékek mellett a szórást az átlag közép hibá
jának értékében adtuk meg.

Eredmények és megbeszélés

Az inzulinszükséglet csökkentését Adebit adá
sával 28, nagyobbrészt labilis cukorbetegen kísérel
tük  meg. Ezeknek a betegeknek összesített adatait 
az 1. táblázat m utatja. Látható, hogy az Adebit, il
letve az Adebit és szulfonilurea együttes hatására 
az inzulinkezelést 6 esetben el lehetett hagyni. Ezek 
közül külön megemlítjük azt a 32 éves hivatásos 
gépjármű vezető t, akinek közel egy évig tartó  inzu
linkezelése feleslegessé vált a szájon át adott kielé
gítő  gyógyszerelése révén és így fo ly tathatta eredeti 
foglalkozását. 17 esetben Adebit adására csökkent- 
hettük  a cukorbetegség egyensúlyban tartásához 
szükséges inzulin mennyiségét, amely csökkentéssel 
egyidő ben gyakran mérséklő dött az anyagcsere ad
dig észlelt labilitása is. Öt esetben nem sikerült 847



1. tá b lá za t

A d e b i t  h a tá sa  a z in zu l in s zü k s é g le tre

Irizulinszükséglet
Elhízott

i g
mértéke

о //0

Testsúly-
változás
Adebitre
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Átlagos éhomi 
vércukorszint Átlagos cukorsű rítés

j
Adebit Adebit 

elő tt alatt 
E /nap E/nap

Adebit
elő tt

mg 7  о

Adebit
alatt

mg %

Adebit
elő tt
g/nap

Adebit
alatt

g/nap

A d e b i t ,  i lle tve A d e b it  és sz u l fo n i lu re a  eg y ü tte s  a dá sá ra a z  in z u l in  e lh a g yh a tó

x: 52 I — 120 —2,8 161 165 13 5
s: ±10 ±8 ±1,0 ± 9 ± 9 ± 3 ±2
n: 6 6 6 6 6 6 6

A d e b i t  a d á sá ra  a z  in z u l in s z ü k s é g le t  c sö k k e n t

x: 80 48 121 - 2 ,9 164 150 17 8
s: + 12 I ± 8 ± 5 ±1,1 ± 7 ± 5 ± 3 ±1
n: 17 17 13 13 17 17 17 17

A d e b i t  a d á sá ra  az in zu l in s z ü k s é g le t  n e mcsö kken t

x: 88 I 96 1 144 —0,2 181 168 48 I 47
sí —|— 2 8 -f- 3 2 ±6 ±3,5 ±14 ±20 ±25 ±25
n: 5 1 5 3 3 5 5 5 5

Adebit adásával eredm ényt elérnünk. A 28 beteg 
közül 22 esetben figyelemmel kísértük a testsúly 
alakulását. Az A debittel eredményesen kezelt egyé
nek testsúlya a kezelés folyamán átlag 2,9, illetve 
2,8 kilogrammot csökkent. Ezzel szemben azokon, 
akiken inzulinszükséglete biguaníd szedésére nem 
mérséklő dött vagy éppen emelkedett, inkább test
súlygyarapodást észleltünk, az elhízás átlagos m ér
téke pedig az elő bbiek 120%-os értékével szemben
144% volt.

Vizsgálataink m ásodik részében olyan cukor
betegeken figyeltük meg az Adebit hatását, akik in
zulin adásába nem egyeztek bele, önmagában adott 
szulfonilurea készítm énnyel viszont anyagcseréjük 
nem volt egyensúlyban tartható, vagy a szulfonil
urea kezelés kezdeti elégtelensége vagy a kezelés 
folyamán fellépett úgynevezett késő i szulfonilurea

S zu lfo n i lu re á v a l  ö n m a g á b a n  e g y e n sú ly b a n  n e m  ta r tha tó 
cuko rbetegeknek ad o tt A d e b i t  2 . táb lá za t

Elhízottság 
mértéke %

Testsúly
változás
Adebitre

kg

Átlagos éhomi 
vércukorszint

Átlagos
cukorürítés

Adebit
elő tt
mg%

Adebit
alatt
mg%

Adebit
elő tt
g/nap

Adebit
alatt
g/nap

S zu lfo n i lu r e á v a l  ö n m a g á b a n  n e m , A d e b itte l  ö n m a g á b a n 
e g y e n s ú ly b a n  ta rth a tó  cu ko rb e teg ek

x: 132 — 1,8 151 141 23 6
s: ±  2 ±0 ,7 ±  6 ±  6 ±  2 ± 3
rí: 3 3 3 3 3 3

S zu lfo n i lu r e á v a l  ö n m a g á b a n  n em , A d e b itte l  s z u l fo n i lu r e á v a l 
e g y ü tte se n  e g y e n s ú ly b a n  ta r th a tó  cu ko rb e teg ek

x: 127 —2,7 216 1 158 46 1 6
s: í . ±  3 ±0 ,6 ±  7 1 ±  7 ± !
n: 14 14 26 26 26 1 26

I n z u l i n r a  szo ru ló  cuko rbe tegek

x: 143 — 217 1 218 67 49
s: ±  12 ±  6 ±  1 ±10 ±  5
n: 3 3 3 1 3 3

rezisztencia miatt. Ezeknek az egyéneknek összesí
te tt adatait a 2. táblázat tartalmazza. Az ide tartozó 
32 beteg közül 3 esetben az anyagcsere egyensúlya 
önmagában adott Adebit készítménnyel biztosítható 
volt. 26 esetben a kombinált szulfonilurea—bigua- 
nid kezelés hozott kielégítő  eredm ényt és csupán 3 
egyén kényszerült inzulin terápiára. A testsúly vál
tozását a 32 beteg közül 18 esetben kísértük figye
lemmel. Ezek az egyének kivétel nélkül elhízottak 
voltak. Súlyuk átlag 30%-kal haladta meg a „nor
mális” értéket, a biguanid terápia megkezdéséig 
azonban anyagcseréjük rendezetlensége ellenére 
sem fogytak. Adebit kezelés alatt testsúlyuk kivétel 
nélkül — átlagban m integy 1,8, illetve 2,7 kilogram
mal — csökkent.

Ezek a megfigyelések az irodalm i adatokkal 
(11—13) egyező en arra utalnak, hogy a biguanid 
kezelés elő segítheti az elhízott cukorbetegek fogyá
sát. Megfigyeléseink harm adik részében ezért 37 el
hízott cukorbetegen első sorban azt vizsgáltuk, ho
gyan befolyásolja az Adebit, illető leg a szulfonil
u rea teráp ia a kezelt egyének testsúlyának alakulá
sát. Ezeknek a betegeknek összesített adatait a 3. 
táblázat tartalmazza. A szulfonilurea készítmények
kel jól egyensúlyban tartható, a „normális testsúly” 
értékét m integy 30—40%-kal meghaladó, elhízott 
27 cukorbeteg az átlag 8 hónapig tartó  szulfonilurea 
kezelés alatt középértékben m integy 2,4—2,9 kilo
gram m ot hízott, míg az azt követő  átlag fél éves 
Adebit, illetve Adebit szulfonilurea kezelés alatt 2,3 
—2,4 kilogrammot fogyott. Az Adebit terápia folya
m án észlelhető  testsúlycsökkenés m értékét nem be
folyásolta az a tény, hogy a készítményt önmagá
ban (p <  0,001) vagy szulfonilurea vegyülettel kom
binálva (p <  0,001) alkalmaztuk. Külön említésre 
méltó az a megfigyelésünk, hogy a szulfonilurea 
vegyülettel önmagában jól egyensúlyban tartható 
27 beteg közül csak 14 esetben lehetett a betegek 
anyagcseréjét önmagában adott Adebit tablettával 
egyensúlyban tartani. 13 esetben az addig szulfonil-



ureával önmagában egyensúlyban ta rto tt anyag
csere csak a biguanid mellé adott közel változatlan 
mennyiségű  szulfonilurea vegyülettel volt továbbra 
is kielégítő  módon kezelhető . A 4. táblázatban kö
zöljük ezek közül a cukorbetegek közül annak a 7 
egyénnek összesített adatait, akiknél a szulfonil
urea kezelést egyedül csak biguaniddal kíséreltük 
meg felváltani. Az önmagában huzamosan adott bi
guanid kezelésre azonban az addig egyensúlyban le
vő  anyagcsere felborult és csak a biguanid mellé 
adott közel változatlan mennyiségű  szulfonilurea 
készítménnyel volt ismét egyensúlyba hozható. Ez a 
jelenség arra  utal, hogy a cukorbetegség per os ke
zelésében a biguanid csupán a szulfonilurea készít
ményekkel önmagukban egyensúlyban nem ta r t
ható esetekben, illetve az elhízott cukorbetegek fo
gyasztásában jelenthet elő nyt, egyéb esetben azon
ban a szulfonilurea vegyületek a diabeteses anyag
cserezavart naponta kevesebb tablettával és kielé
gítő bben rendezik.

A d e b i t  ha tá sa  a  te s tsú ly ra 3 . táb láza t

Elhízottság
mértéke

0//о

Testsúly
változás

Átlagos éhomi 
vércukorszint

Átlagos
cukorürítés

Ade-
bitre
kg

Szulfo-
nilure-

ára
kg

Adebit
elő tt
mg%

Adebit
alatt
mg%

Adebit
elő tt

g/nap

Adebit
alatt
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E lő ző leg  sz u l fo n i lu r e á v a l  e g y e n sú ly b a n  levő  e lh ízo tt cuko rbete
g e k , a k ik n é l  a  te s tsú ly c sö k k e n té s  m ia t t  szede tt A d eb i t  h a tá sá ra 

a  szu l fo n i lu re a  e lh a g y h a tó

x: 132 —2,4 2,9 142 144 7 6
s i db 4 ±0 ,4 ±0,7 ±6 ±6 ±1 ±1
n : 14 14 14 14 14 14 14

E lő ző leg  sz u l fo n i lu r e á v a l  e g y e n s ú ly b a n  levő  e lh ízo tt c u k o r 
betegek, a k ik n é l  a  te s tsú ly c sö k k e n té s  m ia t t  szedett A d e b i t  h a tá sá ra 

a  sz u l fo n i lu r e a  n e m  h a g y h a tó  el

x: 129 —2,3 2,4 149 153 9 3
s: ±  3 ±0 ,4 ±0,7 ±  5 ±  17 ±1 ±1
n : 13 13 13 13 13 13 13

F r is s e n  fe l fe d e ze tt e lh ízo tt cu ko rb e teg ek

x: 138 —2,3 — 207 145 36 3
s: ±  3 ±0,7 ±10 ± 5  j ±8 ±1
n: 10 10 10 10 10 10

A 3. táblázat utolsó csoportja annak a 10 fris
sen felfedett, kövér cukorbeteg összesített adatait 
m utatja, akiknél az anyagcsere-zavar rendezését 
m indjárt Adebittel kíséreltük meg, hogy biztosítsuk 
egyúttal testsúlyfeleslegük csökkentését is. A bigua
nid kezelés során elért 2,3 kilogrammos testsúly- 
csökkenés m ellett az anyagcserezavart 8 esetben ön
magában Adebittel, 2 esetben pedig biguanid—szul
fonilurea kombinációval sikerült rendeznünk. Ez
után megkíséreltük az önmagában adott Adebit fo
kozatos elhagyását. Három esetben ez sikerrel já rt 
és a beteg anyagcseréje pusztán diétával is egyen
súlyban volt tartható, a biguanid elhagyása után 
azonban testsúlyuk ismét gyarapodott.

M elléktünetet a 103 Adebittel kezelt cukorbeteg 
közül 33 esetben, vagyis 32%-ban észleltünk. 14 
gyomorégésrő l, 9 hányingerrő l-hányásról, 8 hasme
nésrő l, 4 ételundorról és fémes szájízrő l, 2 kiütésrő l 
panaszkodott. A kadt néhány olyan beteg, akinél

egyszerre több tünet is jelentkezett. A készítmény 
elhagyására összesen 6 esetben kényszerültünk: 2 
ízben kiütés, 1 esetben hasmenés, 3 esetben pedig 
ételundor és hányás m iatt. 27 esetben az adag m ér
séklése a panaszokat olyan m értékben csökkentette,

4 . tá b lá za t

S z u l fo n i lu r e á v a l  ö n m a g á b a n  e g y e n sú ly b a n  ta r to tt  e lhízo tt c u k o r 
betegek, a k ik e t a  te s tsú ly c sö k k e n té s  végett a d o tt Ad e b itte l  ö n m a 
g á b a n  n e m , c sa k  A d e b i t-S z u l fo n i lu r e a  k o m b in á c ió v a l  s ik e r ü l t 
e g y e n sú ly b a n  ta r ta n i

Átlagos éhomi vércu- Adagos cukorürítés
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hogy a betegek vállalták a készítmény további sze
dését. Figyelemre méltó, hogy rákérdezésre az em
lítetteken kívül m ég 45 beteg számolt be étvágy
csökkenésrő l, am ely kellemetlen érzést nem okozott, 
de megítélése szerint segítette a diétás elő írás betar
tásában. Így csupán 25 egyén, tehát a kezelt bete
gek 25%-a m arad t teljesen panaszmentes. Az a 
tény, hogy a b iguanid szedése ilyen nagym értékben 
okoz étvágycsökkenést, felveti a gondolatot, vajon 
nem az anorexia révén idézi-e elő  a készítmény a 
testsúlycsökkenést. Ennek a feltevésnek ellene szól 
m ár saját észrevételünk is, amely szerint az Ade
bittel kezelt és teljesen panaszmentes 25 cukorbeteg 
testsúlycsökkenése (2,7 kg) semmivel sem m aradt 
el a többi Adebittel kezelt beteg átlagos fogyásától 
(2,3 kg). Waxier és Leef (12) thioglukóz adásával 
hyperphagiássá te tt, elhízott egereken végzett meg
figyelései is bizonyítják, hogy a biguanid vegyüle
tek testsúlycsökkentő  hatása nem a táplálékfelvétel 
csökkentése révén következik be. A rra sincsen ada
tunk, hogy a készítmény csökkentené a tápanyagok 
felszívódását az emésztő rendszerbő l (19, 20). Felte
hető  tehát, hogy a biguanid készítményeknek az 
anyagcserére gyakorolt és napjainkban részleteiben 
még felderítetlen hatása révén következik be a test
súly mérséklő dése. Ism ert például, hogy a szulfonil
urea vegyületekkel ellentétben a biguanid készít
mények csökkentik a glukózfelvételre bekövetkező  
inzulinszint em elkedését a vérben (21, 22). Clark és 
Duncan (11) ennek az inzulinszint-emelkedés elma
radásának tu la jdonítja a szulfonilurea készítmé
nyekre bekövetkező  testsúlygyarapodással szemben 
a testsúly csökkenését biguanid kezelésre. Butter
field (13) pedig nem rég bebizonyította, hogy cukor
betegeken és elhízottakon egyaránt csökkent az al
kar izomzatának inzulinfelvétele és ennek az inzu- 
linfelvétel-csökkenésnek a következménye ilyen 
állapotokban a perifériás szövetek glukózfelhaszná
lásának romlása. K im utatta továbbá, hogy biguanid 
hatására fokozódik ezekben az állapotokban az 
izomzat inzulinfelvétele és ennek következtében ja - 849



vu l a perifériás szövetek glukózfelhasználása. Fel
tételezi, hogy a b iguanid készítmények azért okoz
nak testsúlycsökkenést, m ert hatásukra — az izom- 
zat megjavult inzulin és glukóz felvétele következ
tében — a zsírszövet számára relatíve kevesebb in
zulin és glukóz áll rendelkezésre.

Az elm ondottakat összegezve valószínű nek lá t
szik tehát, hogy a b iguanid vegyületek az anyagcse
rére gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatásuk ré
vén mérsékelik az elhízott cukorbetegek testsúlyát.

összefoglalás. A szerző  114 cukorbeteg Adebit 
kezelésérő l számol be. A 28, elő ző leg csak inzulin
nal kezelt beteg közül 6 esetben az Adebit az inzu
lin teljes elhagyását, 17 esetben pedig lényeges csök
kentését tette lehető vé. 32 szulfonilurea rezisztens 
beteg közül az anyagcsere rendezése 3 esetben ön
magában Adebittel, 26 esetben Adebit—szulfonil
u rea kombinációval sikerült. A testsúly m inden 
esetben csökkent. A továbbiakban ezért 27 szulfo- 
nilureával elő ző leg egyensúlyban tarto tt, elhízott 
cukorbeteg kezelésében té rt át a testsúly csökken
tése végett Adebit adására. Az átlag fél éves Adebit 
kezelés alatt a betegek mintegy 2,4 kg-ot fogytak, 
m íg a megelő ző  8 hónapos szulfonilurea kezelés 
a la tt ugyanennyit híztak. A 10 m ind járt Adebittel 
kezelt kövér cukorbeteg is fogyott a kezelés folya
mán. 11 beteg technikai okból, 6 m elléktünetek 
m iatt esett k i'az értékelésbő l. A megfigyelések alap

ján  az Adebit alkalm azását első sorban elhízott cu
korbetegek kezelésében ajánlja a szerző , és taglalja 
a biguanid testsúlycsökkentő  hatásának mechaniz
m usára vonatkozó elképzeléseket.
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Fern B. K kloraminnótrium

Vizes oldatban használandó:
1 I vízben 100 g 

Ferro-В —Klóra mi nt feloldani 
és ebbő l a törzsoldatból: 

mosogatáshoz, kézfertő tlenítéshez 
és minden olyan esetben, 

mikor nincs fokozott 
töménységre szükség,

1 vödör vízbe elég 
1 dl törzsoldat.

Szennyes ruhához, mű anyagok, szennyezett felületek lemosásához egy vödörben 
1 liter törzsoldatot hígítunk 9 liter vízben.
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67,50 Ft (1 kg-os kiszerelésben)

60,— Ft/kg-os (lose) fogyasztói áron kapható
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K L I N I K A I  T A N U L M Á N Y O K

Orvostovábbképző  Intézet, I. Sebészeti Tanszék 
(Tanszékvezető : Littmann Imre dr.)

100 végtag embólia mű tét 
tapaszta lata
Löblovics Iván dr., Markos György dr., Mátyus 
Lajos dr.,* Bodnár Endre dr., Berentey Ernő  
dr., Lakner Géza dr., Groh Werner dr. és Kiss 
János dr.

Az első  sikeres embolectomiát Labey (id. 5) francia 
orvos végezte 1911-ben. Hazánkban Hedri (7) távo
líto tt el első nek sikeresen artériás embolust 1927- 
ben. Azóta az embolectomia a ru tin  sebészeti be
avatkozások körébe tartozik. Az elm últ néhány év 
azonban több olyan forradalm i változást hozott 
ezen a téren, ami az embolia sebészi kezelését új 
alapokra fektette.

A régi felfogás szerint az embolus eltávolítása 
után megszű nik az a mechanikus akadály, amely 
a végtag artériás keringését gátolta. A sikeresnek 
vélt embolectomiák után bekövetkezett végtagelha
lásokat a hosszú ideig tartó  végtagischaemia követ
kezményének tartották. Crawford és De Bakey (2), 
Linton (9), valam int Fogarty (3) vizsgálataiból k i
derült, hogy az esetek nagy részében a sikertelen
ség oka az érpálya distalisabb szakaszában elhelyez
kedő  farokthrom bus vagy fragm entált embolus volt. 
Spencer és Eisemann (12) k im utatták, hogy az em
bolus alatt kialakuló farokthrom bus sohasem ter
jed be az arterio lákba és a capillarisok sem throm - 
botizálnak. Jackson (8) megfigyelései szerint egyes 
esetekben a nagy vénákban is k ialakulhat thrombo
sis az artériás embolus elhelyezkedésének megfelelő 
segmentumban, amely az artériás keringés helyre- 
állítása ellenére veszélyeztetheti a végtag sorsát.

M ű téti módszer és m ű téti indikáció

Az újabb kutatások lényege, hogy az embolus 
eltávolítása u tán  ki kell tisztítani az ez alatt levő  
érpályát is. Az érpálya teljes k itisztítását Fogarty 
és munkacsoportja (4) oldotta meg, amennyiben egy 
olyan katétert szerkesztettek, amely a 2—3 mm át
m érő jű  ereket is hozzáférhető vé te tte  a sebész szá
mára. A katéter másfél, két m illim éter átm érő jű  és

* Jelenleg az Esztergomi Városi Kórház sebész
fő orvosa.

80 cm hosszú, hajlékony m ű anyag cső , amelynek 
végén folyadékkal feltölthető  kis gumiballon van. 
A katéter elcsúszik az érpályában levő  embolusok 
és farokthrom bus mellett, m ajd a gum iballon fel
fújása után a katétert visszahúzva, kihozza a rögö
ket és alvadékokat. A módszernek óriási elő nye, 
hogy néhány sebészileg könnyen hozzáférhető  arté
riából az érpálya távoli területei is elérhető k. Az új 
módszer b irtokában az embolectomia egyszerű , kis 
m ű téti beavatkozássá vált, am it rossz teherbírású 
idő s betegek is jól tű rnek.

1. táblázat
Eseteink életkor szerinti megoszlása

Év Esetszám

21—30...................................... 2
31—40...................................... 7
41—50...................................... 17
51—60...................................... 35
61—70...................................... 24
71—80...................................... 12
81—90...................................... 3

Összesen........... 100

Az új m ű téti módszer b irtokában a m ű tétet sok 
esetben napok m úlva is eredménnyel el lehet vé
gezni, a m ű téti indikáció felállításánál nem az em- 
bolizáció u tán  eltelt idő , hanem a végtag életképes
sége a döntő  tényező . A korán elvégzett embolec
tom iák eredményei természetesen m a is jobbak, így 
az embolectomia m a is sürgő s m ű tét. A végtag élet- 
képességének eldöntése az érsebész feladata.

Az embolectomia elvégzése az alábbi artériák  
embolizációja esetében indokolt, amíg az ischaemiás 
károsodás nem olyan fokú, hogy a functio visszaté
résének lehető ségét kizárja:

aorta bifurcatio,
art. iliaca communis és externa,
art. femoralis communis és superficialis,
art. poplitea,
art. brachialis és cubitalis.

A lábszár és alkar artériáiból abban az esetben 
kell az embolust eltávolítani, ha az elzáródás ko
moly ischaemiás tüneteket okoz.

Az embóliák forrása
2. táblázat

Esetszám

Stenosis m itralis..................... 33
Más vitium ............................
Arteriosclerosis

4

(cardiosclerosis) ................. 47
Aorta aneurysma..................... 1
Infarctus cardis ..................... 7
Infarctus cordis ..................... 7
Ismeretlen.............................. 8

Összesen........... 100
Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 15. szám 851



Embolectomia mű téteink eredménye
3. táblázat

R é g i  m ód szer Ű j  m ó d sze r

Embólia helye Eset
szám

I. II. III. Amp. Eset
szám

I. II. h i . Amp.

Aorta bifurcatio 6 5 1 2 2
Arteria iliaca 7 3 — 3 1 16 10 5 i —

Arteria femoralis 18 11 4 1 2 30 18 5 4 3
Arteria poplitea — — — — — 10 8 — 1 1
Arteria subclavia — — — — — 1 — — — 1
Arteria axillaris — — — — — 2 2 — — —

Arteria brchialis 2 1 1 — — 6 6 — — —

Összesen: 33 20 6 4 3 67 46 10 6 5

33=  10 0% 61 18 12 9 67=100% 69 15 9 7

I : perifériás pulsus visszatért 
I I :  perifériás pulsus nincs, de jó functio 

I I I : perifériás pulsus nincs, csökkent functio

A konzervatív kezelés javallatai a következő k:
— a beteg általános állapota olyan rossz, hogy 

még a legkisebb m ű téti beavatkozást sem 
bírja ki. (Szívinfarctus vagy tüdő infarctus 
önmagában m ég nem képez ellenjavallatot!),

— egyidejű leg k iterjed t roncsolást okozó ce
rebralis em bolia van jelen,

— az embolia perifériás, a collateralis kerin 
gés jó.

Az acutan k ia laku lt gangraenás területek, ha 
nem túlságosan k iterjed tek  és szigetszerű en lépnek 
fel, nem kontraindikálják szükségszerű en a m ű té
te t (11).

Anticoagulans kezelés

Az anticoagulans kezelés igen jelentő s szerepet 
játszik az embolia gyógyításában. Az embolus be
ékelő dése után 1—2 órával a thrombosis m ár meg
indulhat a distalis érpályában és 24 óra a la tt az 
egész artériás törzsre kiterjedhet. A secunder 
thrombosis megakadályozásának érdekében a dia
gnózis felállítása u tán  azonnal meg kell kezdeni az 
anticoagulans kezelést Heparinnal. A kezdő  adag 
100 mg (=  2 ml) H eparin iv. A további adagokat 
4—6 óránként kell adni olyan dózisban, hogy az al- 
vadási idő  20 perc körü l legyen. A m ű tét idejére 
— amennyiben ez szükséges — a heparinhatást 
Protam insulphattal közömbösíthetjük (100 mg He
parin  hatását 200 mg Protam insulphat függeszti fel; 
1 ml =  10 mg). A m ű tétet követő en az anticoagu- 
láns kezelést H eparinnal folytatjuk, m ajd 24—48 
óra után cumarin származékokra térünk át.

A postoperativ anticoagulans kezelés idő tarta
m át illető en nem egységes az álláspont. Cranley (1) 
kívánatosnak ta r t ja  a kezelés fo lytatását a beteg 
élete végéig. M agunk ezt az elvet csak abban az 
esetben tartjuk  helyesnek, ha ismétlő dő  embolizá- 
cióról van szó és az alapbetegséget nem tud juk 
meggyógyítani. H azai viszonylatban igen sok gon
dot okoz a tartós Syncum ar kezelés, mivel igen sok 

852 helyen a betegek prothrom bin szintjének rendsze

res ellenő rzése megoldhatatlan. A tartós anticoagu
lans kezelés csak abban az esetben hatásos, ha a be
tegek prothrom binszintje állandóan 20—40% kö
zött van.

A z alapbetegség gyógyításának lehető sége

Az aetiológiai tényező  felderítése igen fontos 
az embolia gyógykezelésében, első sorban a további 
embolizáció megelő zése szempontjából. Az embolu- 
sok forrása az esetek túlnyomó többségében a szív, 
ritkábban az aorta aneurysm ái vagy atheromás fe
kélyei is szolgálhatnak kiindulási helyül (5, 6, 10). 
A szívet illető en az alapbetegség az esetek 70%-á- 
ban m itralis stenosis, 30%-ában myocardialis in
farctus. A pitvarfibrillatióval járó állapotok nagy
m értékben hajlam osítanak pitvari throm bus kép
ző désére.

Az alapbetegség sok esetben meggyógyítható 
belgyógyászati és sebészeti beavatkozásokkal (pl.: 
myocardialis in farctus gyógyítása, pitvarfibrillatio 
megszüntetése, m itralis commissurotomia, stb.).

Olyan esetekben, ahol az alapbetegséget nem 
tud juk  gyógyítani, igen jelentő s fegyver a tartós 
anticoaguláns kezelés, amely a további throm bus- 
képző dést megakadályozza, illetve annak lehető sé
gét nagym értékben csökkenti.

Saját beteganyagunk elemzése

1965 és 1968 között 100 betegen végeztünk em
bolectomia m ű tétet. Beteganyagunkban 56 nő  és 44 
férfi volt. Eseteink kor szerinti megoszlását az 1. 
táblázat m utatja. Legfiatalabb emboliás betegünk 
27, a legidő sebb 85 éves volt. Az embolusok forrá
sát a 2. táblázatban tün tettük  fel. Az aetiológiai 
tényező  az esetek csaknem 50%-ában arteriosclero
sis, cardiosclerosis volt. Ez az arány eltér a meg
szokott irodalmi adatoktól. Valószínű nek tartjuk , 
hogy ebben a csoportban számos olyan egyén volt, 
akinek myocardialis infarctusát nem tudtuk kim u
tatn i és embóliája mégis ilyen alapon keletkezett.



Az embolusok lokalizációját az 1. ábra m utat
ja. Az embolus 89 esetben az alsó, 11 esetben a felső  
végtagok artériáiban ékelő dött be. Gyakoriság 
szempontjából a femoralis villában megakadó em
bolusok foglalják el az első  helyet (100 közül 48!).

Soltész és mtsainak (11) is az a tapasztalata, hogy 
a femoralis villában a leggyakoribb a végtagembo- 
lia. 89 operált esetükbő l 37 embolus i t t  helyezke
dett el.

M ű téteink eredm ényét a 3. táblázat szemlélteti. 
A táblázat idő ben megosztott. Az első  két évben a 
régi módszereket alkalm aztuk, azzal a különbség
gel, hogy m ár tek in tettel voltunk a distalis érterü
letek obstructiójára. K iterjedten alkalm aztuk a kü
lönböző  „flush” m ódszereket és használni kezdtük 
a Dorm ia-katétert. 1967—1968-ban a m ű téteket 
csaknem kivétel nélkül Fogarty-katéterrel végeztük.

Hangsúlyozni k ívánjuk, hogy eredm ényeink 
értékelésénél az elbocsátási statust tek in tettük  
irányadónak, statisztikai adataink tehát a korai 
eredményeket tükrözik.

A 3. táblázatban róm ai számok segítségével a 
m ű téti eredményeket három  kategóriába soroltuk:

I. =  m ű tét u tán  jó perifériás pulsus, II. =  perifériás 
pulsus nem tapintható, de a végtag teljesítő képessé
ge jó, III. =  teljesítő képesség csökkent, de az élet- 
képesség m egtartott.

A táblázat első  részében fe ltüntetett eredmé
nyek az átlagos irodalmi statisztikáknál valam ivel 
jobbak, ezt a „flush” módszer és a Dorm ia-katéter 
alkalmazásával magyarázzuk. A második csoport 
eredményessége a Fogarty-módszernek köszönhető .

A m ű tétet követő  egy héten belül 10 betegünk 
halt meg alapbetegsége m iatt. Myocardialis elégte
lenség és decompensatio 4 esetben, szívinfarctus 3 
esetben, aneurysm a ruptura 1 esetben, végül cereb
ralis embolia 2 esetben szerepelt m int halálok.

15 esetben végeztük el a commissurotomiát 
még elbocsátás elő tt azokon a betegeken, akiknél az 
embóliák forrása m itralis stenosis és bal p itvari 
throm bus volt. Ebben a  csoportban 10 betegnél üres 
bal p itvart ta lá ltunk  a m ű tét során, 5 betegünknél 
a commissurotomia mellett a p itvari throm bust is 
eltávolítottuk.

Közleményünk célja az volt, hogy röviden is
mertesse a végtagemboliák korszerű  kezelési mód
szerét és az elérhető  eredményeket. Szeretnénk le
szögezni, hogy az embolia első sorban sebészi beteg
ség, amelynek gyógyítását az egyszerű  és igen ha
tásos új módszer birtokában m inden sebészeti osz
tályon el lehet végezni.

összefoglalás. A szerző k 100 végtagembolia m ű 
tété során szerzett tapasztalataikról számolnak be. 
A Fogarty-katéterrel végzett m ű tétek megnövelték 
a beavatkozások eredményességét és m inimálisra 
csökkentették a m ű téti megterhelést. A m ű tétek 
elő tt, alatt és u tán  tervszerű en adott anticoagulans 
szerek jav ítják  és tartósabbá teszik az eredménye
ket. A jánlatosnak tartják  az embóliát okozó alap
betegség kiderítését és ennek gyógyítását, ha kell, 
sebészeti módszerrel.

IRODALOM: 1. Cranley, J. J., Krause, R. J., Stras- 
ser, E. S., Hafner, C. D., Fogarty, T. J:: Surgery. 1964, 
55, 57. — 2. Crawford, E. S., DeBakey, M. Е .: Surgery. 
1956, 40, 737. — 3. Fogarty, T. J., Cranley, J. J., Krause, 
R. J., Strasser, E. S.: Surg. Gynec. Obst. 1963, 116, 241. 
— 4. Fogarty, J. T., Cranley, J. J.: Ann. Surg. 1965, 161, 
325. — 5. Fontaine, R., Kim, M., Kieny, R.: Min. Car-  
dioang. Eur. 1958, 1, 7. — 6. Haimovici, H.: Angiology. 
1950, 1, 20. — 7. Hedri, E.: Magyar Sebésztársaság Mun
kálatai. XIV. Nagygyű lés. 1927. — 8. Jackson, В . В .: 
Surgery. 1965, 57, 358. — 9. Linton, R. D.: JAMA. 1963, 
183, 191. — 10. Ouchi, H., Warren, R.: Arch. Surg. 1962, 
85, 905. — 11. Soltész L., Papp S., Szabó I., Frank J., 
Turbók E.: Magy. Seb. 1968, 21, 9. — 12. Spencer, F. C., 
Eiseman, B.: Surgery. 1964, 55, 64.
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A peripheriás artériás embolia rendszerint va
lamilyen cardialis megbetegedés (m itralis vitium, 
arrhythm ia absoluta, myocardialis infarctus, myo
carditis tartós paroxyzmalis tachycardiával) súlyos 
szövő dménye (1, 5). Az elzáródás 20—25%-ban az 
aorta bifurcatio és arteria  iliaca szakaszára locali- 
zálódik (12).

A fájdalom m iatt gyakran collapsussal, shock- 
kal járó ischaemiás állapot korábban alkalmazott 
m ű téti kezelése, az altatásban in loco végzett trans-, 
illetve retroperitoneális embolektomia nagy megter
helés a betegek számára. A jelentő s m ű téti kockázat 
tette szükségessé olyan egyszerű  m ű téti eljárás ki
dolgozását, mely a csökkent teherbíróképességű  be
tegeken is kisebb kockázattal elvégezhető  (11, 12, 
13, 14).

Az embolektomia technikája az első  sikeres 
m ű tét óta (Lábey, 1911) (7) jelentő sen módosult. A 
retrograd embolektom iát elő ször G riffiths (4) írta 
le 1938-ban, eljárása azonban a technikai eszközök 
fogyatékossága m iatt feledésbe m erült. Az embolus 
eltávolítására dugóhúzószerű  drótspirálokat hasz
nált. Az eljárás az érfal sérülésének lehető sége 
m iatt számos m ű téti szövő dmény fo rrása volt. Az 
utóbbi években alkalm azásra kerü lt gyű rű szonda 
(Ringstripper), Fogarty-féle ballonkathéter (1., 2.,
3., 4. ábra) lehető vé teszi az embolus retrograd el
távolítását az érfal sérülése nélkül. Különösen nagy 
jelentő sége van ennek az eljárásnak az aorta b ifur
catio és a m edencearteriák acut elzáródásának mű 
téti kezelésében (11). A m edencearteriák egyidejű  
scleroticus folyam ata esetén a gyű rű szonda alkal
mazása kockázatos, így másokkal egyetértésben mi 
sem ajánljuk. Intézetünkben elő ször gyű rű szondá
val végeztünk retrográd embolektomiát.

A külföldi irodalom és saját tapasztalataink 
alapján a retrograd m ű tétnek számos elő nye van az 
in loco végzett beavatkozásokkal szemben. Megrö
vidíti a mű tét idő tartam át, csökkenti a m ű téti trau-
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mát. A beavatkozás során a hasüreget, illetve a re t- 
roperitoneum ot nem szükséges megnyitni, így meg
kím éljük a beteget a beavatkozásból eredő  hasi 
szövő dményektő l. A retrograd embolektomia elvé
gezhető  local, illetve potentialt local anaesthesiá- 
ban.

Következő kben ism ertetjük a m ű téti technikát. 
A ligamentum inguinale alatt kb. 10—15 cm-es 
Keen-féle metszésbő l fe ltárjuk  az arteria  femoralis 
communist, superficialist és profundát. Az intim a- 
sérülés elkerülése céljából az ereket puha, vékony 
gum ikathéterrel hurkoljuk alá. Az aorta bifurcatio 
elzáródása esetén m indkét arteria femoralis com
m unist feltárjuk. Sokan ajánlják egyoldali arteria 
iliaca embolia alkalm ával a másik oldal fe ltárását 
és aláhurkolását az embolus áttolásának veszélye 
m iatt. Az erek leszorításával egyidejű leg testsúlykg- 
tól függő en 1,5—2 ml Heparint adunk iv. Az erek 
m éretének megfelelő en haránt vagy hosszanti m et
szést e jtünk az arteria femoralis communison, az 
oszlás felett. E nyílás alkalmas az arteria  profunda 
femorisba belógó alvadék eltávolítására is. A nyí
láson keresztül óvatosan felvezetett gyű rű szondával 
sok esetben sikerült az embolust eltávolítani. Aor
ta bifurcatio embolia esetén m indkét arteria femo
ralis communist m egnyitjuk és az eszközt m indkét 
arteria iliacába felvezetjük (12). Amennyiben a fa- 
rokthrom bus az arteria femoralis superficialisba és 
az arteria  profunda femorisba is beterjed, szívóval, 
anatóm iás csipesszel vagy legcélszerű bben Fogarty- 
kathéterrel m egkíséreljük azok eltávolítását. A fa- 
rokthrom bus sikeres kiemelése u tán  a distalis ér-

г . ábra.



1. táblázat

Esetszám Sikeres mű tét Amputált E X t u s

Idő faktor
in loco retrográd in loco retrográd in loco retrográd in loco embolec. retrográd embolec.

embolectomia embolectomia embolectomia amputa-
tióval

amputatio
nélkül

amp a tá 
tiéval

amputatio
nélkül

12b-án belül . . . . 20 15 6 15 5 4 5 5
24h-án belül . . . . 2 3 — 1 1 1 1 — — 1
3 napon túl . . . . 1 3 — 1 — 1 — 1 i ^ ---

5 ó i 6

Összesen............ 23 21 6 17 6 2 11 7
100% 100% 26,1% 80,9% 26,1% 9,5% 47,8% 33,3%

szakaszból vérzés indul meg. Az arteriotom iás nyí- 
lást 1%-os heparinos öblítés után, nagyobb átmé
rő jű  artériák  esetén tovafutó öltésekkel, kis átmé
rő jű  artériák  esetén a vena saphena m agnából vett 
folt beültetésével zárjuk.

Ha a m ű tét befejezése u tán  rövid idő vel sem 
tér vissza a peripheriás pulsus, illetve az ischaemiás 
tünetek továbbra is megmaradnak, reobliteratióval 
kell számolnunk. Ilyenkor arteriographiát végzünk. 
Ha nagyértörzsben van elzáródás, reoperatio szük
séges, ha kisebb erekben (arteria tibialis) van em
bóliaszóródás, anticoagulans, esetleg fibrinolyticus 
kezelést alkalmazunk.

Az aorta bifurcatio, illetve arteria iliaca szaka
szára localizálódó artériás embolusokat 1965-ig ha
gyományos trans-, illetve retroperitonealis behato
lásból távolítottuk el (10). 1965-ben bevezettük a 
retrograd embolektomia fent leírt módszerét. 1967 
óta alkalmazzuk az embolus, illetve a hosszú farok- 
throm bus eltávolítására a Fogarty és mtsai által 
leírt és bevezetett eljárást. A Fogarty-kathéter elő 
nye a gyű rű szondával szemben, hogy kevéssé káro
sítja az érfalat és arterioscleroticus érrendszerben 
bekövetkezett embolisatio esetén is eredményesen, 
kockázatmentesen alkalmazható. Egyik legfonto
sabb elő nye, fő leg késő i (24 órán túl) embolekto- 
m iák alkalmával, hogy segítségével a distalis farok- 
throm bus is eltávolítható (2, 3, 4).

K linikánkon 1965 decembertő l 1968 júniusig 21 
retrograd embolektomiát végeztünk. Betegeink 90 
százalékában az embolia vitiumból szárm azott (5, 
12, 13). Az embolia leggyakrabban 50 év felett for
dult elő .

Első  táblázatunk a m ű téti eredm ényeket mu
tatja  az idő faktor tükrében. 12 órán belül 15 beteg 
kerü lt m ű tétre. Az embolektomia m inden esetben 
eredményes volt. E csoportból 5 beteg az alapbajból 
adódó keringési elégtelenség következtében meg
halt. 24 órán belül operált 3 eset közül 1 betegen 
visszatért a peripheriás pulsus, 2 m ű tét sikertelen 
volt. Az egyik betegen combam putatiót kellett vé-! 
gezni, a másik meghalt. Három napon tú l 3 esetben 
kíséreltünk meg embolektomiát, e csoportból is csak 
1 beavatkozás volt eredményes, a m ásik 2 beteg 
sorsa az elő ző höz hasonlóan alakult.

Összesítve eredményeinket: 21 m ű tét közül 17 
betegen volt sikeres a retrograd embolektomia, ez 
80%-os eredményességet jelent. Ezekben az esetek

3*

ben a m ű tét után a peripheriás pulsus is visszatért. 
Négy esetben a m ű tét eredm énytelen volt, ezek kö
zül 2 am putatióra került, 2 meghalt. Részletesen a 
késő bbiekben fogjuk ism ertetni 7 exitussal végző dő  
esetünket.

1965 elő tt az aorto-iliacalis szakasz embóliája 
m iatt 23 alkalommal végeztünk m ű tétet transab- 
dominalis vagy retroperitonealis behatolásból. E be
teganyagon a két héten belüli m ortalitás 48%, re t
rograd technikával végzett m ű téteink u tán  33%. Az 
am putatióra kerülő  esetek száma is significans 
csökkenést m utat (26-ról 10%-ra). A retrograd eljá
rással végzett sikeres m ű tétek száma csaknem há
romszorosa, az am putatiók aránya alig valamivel 
több m int egyharmada az in loco végzett beavatko
zásoknak (1. táblázat). A fenti statisztikák megköze
lítő leg azonosak nagyobb európai intézetek hasonló 
statisztikáival (6, 11, 12, 13, 14).

A retrograd embolektomia eredményei messze 
felü lm úlják az eddig alkalm azott m ű téti módszere
ket. A közvetlen m ű téti m ortalitást tekintve lénye
gesen csökkent a m ű téti traum a okozta shock, illet
ve tüdő oedema. A m ű téttel teljes restitutio érhető  
el, a peripheriás pulsus visszatér. A késő i, 24 órán, 
illetve 3 napon túl végzett m ű téti beavatkozások is 
sikerrel járhatnak.

Az idő faktor kérdése a retrograd embolekto- 
m iánál sem elhanyagolható. Saját tapasztalataink 
alapján a 12 órán belüli esetek eredményessége 100 
százalék. A késő i embolektomia eredményei Fo-



2. táblázatgarty-kathéter alkalmazásával javu ltak  (8), de to
vábbra sem elhanyagolható az ischaemia foka, a 
szöveti károsodás (9) és a kísérő  vénás thrombosis.

4. ábra.

Második táblázatunk a retrograd embolektomia 
közben és mű tét u tán  m eghalt betegeink adatait 
m utatja. A halálok elemzésébő l látszik, hogy a ret
rograd embolektomia halálos szövő dményei első sor
ban nem a mű tét, hanem  az alapbetegség következ
tében jönnek létre (szívinfarctus, cerebralis embo- 
lisatio). A táblázatból az is kitű nik, hogy m ű tét 
után az esetek nagyobbik felében visszatért a peri- 
pheriás pulsus, de az alapbetegségbő l adódó egyéb 
szövő dmények megpecsételték a beteg sorsát. Két 
esetben valószínű leg a súlyos keringési elégtelenség 
következtében, tensióesés m iatt jö tt lé tre reoblite-
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ratio. Két esetben mű tét közben fellépő  syncope 
m iatt nem lehetett a mű tétet befejezni.

Az egyszerű , rövid ideig tartó mű tétek alkal
m ával szerzett e tapasztalataink alátámasztják ko
rábbi közleményünk megállapításait, hogy az em
bólia problémaköre bonyolult, m ert az artériák em- 
boliás elzáródása a keringési szervek súlyos beteg
ségének szövő dménye (11).

összefoglalás. A szerző k 21 betegen végzett 
retrograd embolektomia eredményét ismertetik és 
összehasonlítják a régebbi methodus szerint végzett 
mű tétek eredményeivel. K iem elik az egyszerű , 
gyors eljárás elő nyeit.
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A nemi differenciálódásról 
egy hermaphroditismus 
verus esetünk kapcsán
Gardó Sándor dr„ Papp Zoltán dr.,
Herpay Gábor dr. és Arvay Sándor dr.

A nemi hovatartozás kérdése ő sidő k óta foglal
koztatja az emberiséget. Az intersexualitás felis
merésérő l m ár az idő számítás elő tti évszázadokból 
vannak írásos emlékeink. Platon Symposium című  
m unkájában három nemet különböztet meg; a fér
fit, a nő t és a kettő  keverékét. Nem sokkal késő bb 
jelenik meg a görög m itológiában egy ambisexualis 
isten, Hermaphroditos, Hermes és Aphrodite leszár
mazottja, akirő l késő bb az intersexualitás legklasz- 
szikusabb form ája kapta a nevét. Errő l az állapot
ról Ovidius a Metamorphoses IV. könyvében így ír:

„Nec duó sunt, et forma duplex, nec femina dici 
Nec puer u t possit, neutrumque et utrumque

[videntur”

Ezen leírások óta több m int két évezrednek kel
le tt eltelnie ahhoz, hogy az intersexualitás kórké
peit természettudományos alapon megközelíthes
sük.

Az intersexualitás egyes formáinak elkülöníté
se, aetiológiai, illetve morphológiai alapon történő  
felosztása m a is v itatott kérdés. Jóllehet Klebs m ár 
a m últ század végén megadta a herm aphroditism u- 
sok első  használható felosztását, ism ertette kórbonc
tan i és szövettani jellemző it, m ajd többek között 
Neugebauer, Kermauner és M eyer további megfi
gyelésekkel gazdagították azt, az intersexualitás 
alaposabb megismerése csak az utóbbi m ásfél évti
zedben, a cytogenetikai vizsgáló módszerek birto
kában kezdő dhetett meg.

Barr és Bertram alapvető  felfedezése a sex- 
chromatinról (1949), lehető vé te tte  az ivarm irigyek
tő l független nem-meghatározást. E felfedezés a kli
nikai gyakorlatban azonban csak öt évvel késő bb, 
könnyen kivitelezhető  vizsgáló módszerek kidolgo
zásával (38) vált hasznos diagnosztikus eljárássá 
többek között az intersexualitás kórképeinél is.

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 15. szám

A cytogenetikai vizsgáló eljárások fejlő désének 
újabb lendületet Tjio és Levan, valam int Ford és 
Hamerton eredményei adtak (1956), akik egyértel
mű en 46-nak találták az emberi sejtmag chromo- 
soma-számát. Chromosoma-analysisekrő l valódi 
herm aphroditism us eseteiben elő ször Harnden és 
Armstrong (25), valam int Hungerford és mtsai (27) 
számolnak be (1959).

1. ábra.

Az emberi intersexek első , cytogenetikai ala
pokon nyugvó felosztását Overzier (42) végezte.

Dewhurst (11) négy fő  csoportba sorolja ezen 
változatos kórképeket:

1. Férfi intersexek (Pseudohermaphroditismus 
masculinus) testisekkel és többnyire 46,XY chromo- 
soma-képpel.

2. Nő i intersexek (Pseudohermaphroditismus 
femininus) ovariumokkal és 46,XX chromosoma- 
összetétellel.

3. Gonadalis intersexek (Hermaphroditismus 
verus), akikben m ind testicularis, m ind ovarium- 
szövet megtalálható, a karyotypus változó lehet. A 
gonadok elhelyezkedése szerint három  form áját kü 
lönböztetjük meg:



a) lateralis: hereszövet az egyik, petefészek
szövet a m ásik oldalon;

b) bilateralis: here és ovarium m indkét oldalon;

c) unilateralis: here- és ovariumszövet az egyik, 
míg here- vagy ovariumszövet a másik ol
dalon.

(homosexualitás, transvestitismus) áttekintést kap
hatunk  e változatos kórképekrő l.

A fenti syndromák közül egyik legritkább a 
valódi hermaphroditismus, melynek egy érdekes 
esetét az alábbiakban ism ertetjük.

Esetismertetés

3. ábra.

%

4. Chromosomalis intersexek, melyeknél nor
mális vagy csökevényes here vagy petefészek talál
ható, de a chromosomakép sem a normális férfi, 
sem a normális nő i typust nem m utatja (gonad dys- 
genesisek, triplo-X stb.).

Ezt a felosztást kiegészítve a valódi agonadis- 
mussal (41), valam int a psychológiai intersexekkel

G. I., 22 éves nő beteg elő ször 1965-ben került fel
vételre klinikánkra. Anamnézisébő l említésre méltó, 
hogy 1955-ben más intézetben 3 cm hosszúságú, phal- 
lusszerű  clitorisát resecálták és jobb oldali lágyéksér
vét zárták. Felvételekor elmondja, hogy nő nek érzi ma
gát, de 22 éves kora ellenére mensese még nem jelent
kezett, néhány éve bajusz- és szakállnövekedést észlel, 
hangja mélyebbé vált

Status: magas termetű , sovány (175 cm, 65 kg) in- 
tersex alkat (1. ábra). Testszerte fokozott sző rnöveke
dés, virilis typusú fansző rzet és medence, gyengén fej
lett emlő k. Scrotumra emlékeztető , ráncos nagyajkak, 
bennük gonad nem tapintható. Gyengén fejlett kisaj- 
kak, húgycső nyílás a normálisnál mélyebben helyezke-' 
dik el. A clitoris resectio után per primam gyógyult 
hegvonal. Szű k hüvelybemenet, mely ujj számára nem 
átjárható. Szondavizsgálattal a hüvely hossza 8 cm, 
tágítás után végében kis portio is láthatóvá válik.

Laparotomia: középen szilványi tömött uterus, 
mely a peritoneumot mérsékelten megemeli. A két ol
dalra tovahaladó hashártyaredő  ivarmirigyekhez vezet, 
melyek oldalfelé normális hosszúságú ligamentum in- 
fundibulopelvicumokkal vannak a hasfallal összekötte
tésben.

4. ábra.

A jobb oldali gonad gömbölyded, mogyorónyi, pu
ha, metszéslapján fonalas szerkezetet mutató, sima tok
kal körülvett képlet, melyhez oldalt a mellékherére em
lékeztető  ceruzabélnyi köteg csatlakozik. A szövettani 
vizsgálat inaktív herét (2. ábra) és mellékherét muta
tott. A herecsatornácskák sorvadtak, a Sertoli-sejtek 
vacuolizált plasmájúak, germinalis sejtek nincsenek, az 
interstitiumban intenzív Leydig-sejt-szaporulat.

A bal oldalon mogyorónyi, az elő ző höz hasonló 
macro- és microscopos képet mutató testis csúcsánál 
babszemnyi, szürkésfehér, metszéslapján egynemű en 
szürkéssárga képlet található, amelybő l próbakimetszést 
végzünk. Szövettani vizsgálatnál a környező  rostos kö
tő szövettő l élesen elhatárolódva, typusos ovarium stro
ma (3. ábra), a hilusi régióban hilussejtek összefüggő 
szigetei láthatók. Az anyag egy részében multiocularis 
pseudomucinosus cystadenoma részlete is megfigyel
hető . A petefészektő l medialisan egy kb. 6 cm hosszú
ságú, szabályos fimbriákat tartalmazó, szondázható tu
ba foglal helyet.

A mű tét során a két herét eltávolítjuk, a bal ol
dali nagyajakba is beterjedő  sérvtömlő t zárjuk, a szű k 
hüvelyt a gát bemetszésével, valamint tompán tágítjuk. 
Zavartalan postoperativ szak után otthon tartósan oest
rogen—gestagen készítményeket kapott, 1966 és 1968



között átlagosan kéthavonta 3—4 napig tartó, kevés, 
mensesszerű  vérzése jelentkezett.

Cytogenetikai vizsgálatok

A szájnyálkahártya-keneteket Moore és Barr 
(38) szerint megfestve, 200 sejtet megvizsgálva, 34 
sejtmagban találtunk normálisan configurált nemi 
chromatint (17%). A peripheriás vér lymphocyta- 
tenyészetében (Moorhead, 1960) 40 értékelhető  mi- 
tosisból 9 normális nő i (46,XX) és 31 normális férfi 
(46,XY) karyotypust m utatott (4. és 5. ábra).

Ism ertetett esetünk tehát — klinikai, histoló- 
giai és cytogenetikai vizsgálatokkal igazoltan — 
hermaphroditism us verus unilateralis 46,XX/46,XY 
gonosomalis mosaicismussal.

Megbeszélés

Overzier (40) 1955-ig 74. herm aphroditism us ve
rus esetet foglal össze m unkájában. Cross field (9) 
összeállítása szerint 1959-ig 89 esetet közöltek az 
irodalomban. Overzier (42) 1961-es összeállításában 
ez a szám m ár 146-ra emelkedett.

Bár Greene és mtsai (22) m ár 1952-ben XY go
nosomalis összetételt találtak egy valódi herm a
phrodita heresejtjeiben, a m odern módszerekkel 
chromosoma-analysiseket csak 1959 óta végeztek a 
kórképnél. Az azóta eltelt 10 év álta lunk hozzáfér
hető  irodalm ában közel 60 ilyen hermaphroditism us 
verus esetet gyű jtöttünk össze.

Az eddigi chromosoma-analysisek szerint a va
lódi hermaphroditism us lenne az intersexualitás 
egyetlen formája, ahol az Y chromosoma hiányában 
is kifejlő dhet testicularis szövet. E megfigyelések 
így arra utalhatnának, hogy a hím  jelleget megha
tározó géneknek az autosomákban is jelen kell len
niük, és így az Y chromosoma kizárólagos hím ivart 
meghatározó szerepe kétséges lenne. Az eddigi ge
netikai vizsgálatok alapján azonban elfogadottnak 
kell tekinteni, hogy a testicularis fejlő désért az Y 
chromosoma genetikus faktorai felelő sek. A kez
detben bivalens gonadtelepbő l a foetalis here kiala
kulását ezek ind ítják  meg (55).

Ezek alapján feltételezhető  az is, hogy a fenti 
46,XX és 46,XY karyotypussal leírt valódi hermaphro- 
ditáknál is mosaicismus van. Ez ugyanis teljes bizton
sággal sohasem zárható ki, mivel a szervezet összes 
szövetének chromosoma-analysise nem lehetséges (56).

6. ábra.
Az urogenitalis rendszer
fő bb típusainak vázlata intersexeknél (Overzier 1961)

A nemi chromosomák azonban a nemi diffe
renciálódás felé csak az első  lökést adják. A külső 
és belső  nemi szervek további fejlő dése m ár nem 
direkt a nemi chromosomáktól, hanem  a herék and
rogen hatásától függ. Androgen stim ulatio hiányá
ban a genitálék nő i irányba fejlő dnek (30).

A nemi differenciálódás összetett fejlő dési fo
lyamatában, annak öt szakasza közül három  az in
trau terin  életben zajlik le.

1. Az új egyed neme a megtermékenyítéskor 
dő l el, s attól függő en, hogy életét XX vagy XY nemi 
chromosoma-összetétellel kezdi el, általában nor
mális nő vé vagy férfivá fejlő dik. A gonosomák ösz- 
szetételére vonatkozó nemet chromosomális nemnek 
nevezik. A genetikai nem fogalma a la tt pedig az 
egyén nemi és autosomalis chromosomáiban levő  
sex maghatározó faktorok összességét értik . E meg
különböztetés azért látszik célszerű nek, m ert nor
mális nemi chromosoma-összetétel m ellett is lehet 
zavar a nemet meghatározó génekben [Klinefelter- 
és Turner-syndrom ás betegeknél is leírtak  normális 
nemi chromosomákat (39)].

2. A sexualis fejlő dés következő  szakasza a 
korai gonadalis differenciálódás, az embryonalis 
élet 6—8. hetében megy végbe. E fo lyam at geneti
kus controll a la tt áll. Az Y chromosoma genetikus 
aktiv itása segíti elő  a here fejlő dését, míg annak 
hiányában két vagy több X chromosoma jelenléte a 
petefészek fejlő dését indítja meg. A differenciáló
dás zavara ebben a szakaszban éppen ezért chromo
somalis rendellenességek (XO, XXY, XO/XY stb.) 
következménye. A kialakult ivarm irigyek határoz
zák meg a gonadalis nemet.

3. A belső  nem i szervek (genitális csatornák) a 
gonadokkal közel egyidő ben kezdik el fejlő désüket. 859

5. ábra.

Az esetek több m int felében (32 betegnél) nor
mális nő i 46,XX karyotypust ta lá ltak  (1, 5, 6, 9, 10, 
13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 
45, 46, 48, 50). Tíz betegnél 46,XY karyotypust írtak 
le . (2, 13, 22, 24, 47, 49, 51). Szerepelnek még XX/ 
XXY (31, 37, 52), XX/XXYY (3), XO/XY (8, 26, 36), 
XO/Xy (7, 16), XO/XXy (12), XX/XXY/XYYY (15) 
gonosomalis mosaicismusok is.

Az ism ertetett esetek legnagyobb részében te
hát vagy normális nő i vagy normális férfi karyo
typust találtak, holott — eddigi ism ereteink alapján 
— joggal azt várhatnánk, hogy ezen egyedekre, 
akik m ind petefészekkel, m ind herével rendelkez
nek, az XX/XY gonosomalis mosaicismus jellemző . 
Ezt az állapotot azonban eddig csak 5 esetben írták 
le (4, 23, 33, 43, 53), saját megfigyelésünk a hato
d ik  (44).



A külső  nemi szervek differenciálódása, a nemi fej
lő dés születés elő tti utolsó szakasza kb. a 10. héten 
kezdő dik és a 16. h étre  fejező dik be. A belső  és 
külső  nemi szervek fejlő dése m ár hormonhatások 
függvénye. A külső  genitáliák határozzák meg a 
genitalis nemet, ennek rendellenességeinél a nemi 
chromosomák szám ában rendszerint nincs eltérés.

4. A secundaer nem i jellegek (somatikus nem) 
a pubertás során alakulnak ki, ekkor manifesztá
lódnak az abnormális gonadalis fejlő dés hatásai 
(Turner-, K linefelter-syndroma stb.).

5. A nemi fejlő dés másik postnatalis szakasza 
a psychosexualis (psychológiai nem). Másfél—két
éves korban kezdő dik és gyakran a serdülő koron tú l 
is tart. E szakasz zavarai a szokásostól eltérő  sexua
lis viselkedést eredményeznek. A nemi fejlő dés más 
szempontból rendszerint normális. A  környezetnek 
ebben a szakaszban döntő  szerepe van.

A fentiekkel magyarázható, hogy herék jelenlété
ben a genitalis és somatikus nem nő i irányba is fejlő d
het (pseudohermaphroditismus masculinus). Ez a kór
kép vagy elégtelen androgen stimulatio vagy a somati
kus sejtek és szervtelepek androgen resistentiájának 
következménye. Ezzel szemben a pseudohermaphrodi
tismus femininus — ovariumok jelenléte ellenére — 
vagy az extrem magas endogen androgen produkció 
(adrenogenitalis syndroma) vagy exogen hormonhatás 
következménye (iatrogen pseudohermaphroditismus).

Az esetünkben ta lá lt r itka XX/XY mosaicismus 
létrejöttét különböző képpen magyarázzák. Wax- 
man, Gartler és G iblett (53), akik elő ször írtak  le 
ilyen typusú gonosomalis mosaicismust, úgy vélik, 
hogy a petesejtet egyidejű leg két különböző  sper
mium term ékenyítené meg. Feltételezésüket két 
erythrocyta-populatio egyidejű  jelenlétének kim u
tatásával és az észlelt iris heterochromiával tá 
masztják alá. A kétm agvú petesejtnek egy vagy két 
spermium által tö rtén t megtermékenyítése, m int a 
gynandromorphismus oka egyébként insectáknál is
m ert (20). Létrejöhet ez az állapot két egészen korai 
embryo egyesülésébő l is, habár ez magasabbrendű  
élő lényeknél nehezen tételezhető  fel (43).

Az XX/XY mosaicismus véleményünk szerint 
úgy is keletkezhet, hogy a kezdetben 46,XY össze
tételű  zygotában az első  sejtoszlások során m itoti- 
kus non-disjunctió eredm ényeként egy 46,XX sejt
vonal is létrejött, s ez a mosaicismus lenne felelős 
a kevert gonadalis nem, az ivarm irigyek pedig a ke
vert genitalis nem kialakulásáért. Betegünknél a so
matikus nem inkább férfias, a psychológiai nem 
egyértelmű en nő i.

Az irodalom eddigi közel 60 esete kapcsán vég
zett cytogenetikai vizsgálatok — am ire fentebb rá 
m utattunk — nem adnak egyértelmű  eredményeket 
a nemi chromosomákat illető en. Mivel azonban az 
általunk is észlelt XX/XY mosaicismust eddig kizá
rólag valódi herm aphroditáknál írták  le, e lelet se
gítségünkre lehet a helyes diagnosis felállításában 
és az egyéb intersex formáktól való elkülönítésben.*

Hangsúlyoznunk kell a korai genetikai kivizs
gálás jelentő ségét is, amely az egyéb vizsgálati jelek

* A kézirat beküldése után Győ ri Gy. és mtsai ha
sonló mosaicismust közöltek egy Morris-syndromás be
tegen (Orv. Hetil. 1969, 110, 1790.).

m ellett irányt m u tathat arra, hogy therapiásan az 
intersexualitások egyes formáinál az adott gonada
lis, genitalis, somatikus és psychés status mellett 
m ilyen irányban helyes és lehetséges a nem kiala
kítása.

Wilkins (54) szerint a döntést m indig a külső  
genitáliák alapján kell kimondani, tek in tet nélkül a 
gonad typusára, vagy a belső  genitalis tractusra. 
Véleményünk szerint azonban a gonadalis és geni
talis adottságok m ellett semmi esetre sem hanya
golható el a psychés állapot, a beteg érzelmi vilá
gának, addigi nevelésének figyelembe vétele és the- 
rapiás döntésünkben ennek komoly mérlegelése.

összefoglalás. Szerző k egy herm aphroditism us 
verus unilateralis esetüket ism ertetik 46,XX/46,XY 
mosaicismussal. összefoglalják a kórképpel kapcso
latos eddigi cytogenetikai vizsgálatok eredményeit. 
Leírják a nemi differenciálódás folyam atát. Hang
súlyozzák a korai diagnosis jelentő ségét.
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„ . . .  azok, akik igen sokat olvasnak, nem mindig a legokosabbak; hanem azok a leg- 
bölcsebbek, akik az olvasottakból a legszükségesehbet m egtartják .”

Szókratész

VALERIANA COMPOSITA DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL:
1 drazsé 0,02 g phenobarbital., 0,10 g extr. valer. sicc.-ot tartalmaz. 

JAVALLAT OK:
A központi idegrendszer vegetatív zavarai, vegetatív dystonia, 
vasoneurosisok, szívdobogás, hysteria, neurasthenia, félelmi érzések. 

ADAGOLÁ S: *
Nyugtatónak: naponta 3X1 drazsé, a ltatónak 2—4 drazsé. 

MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .

CSOMAGOLÁ S:
50 drazsé 10,50 Ft

Gyártja és forgalomba hozza:

BiOGAL GYÓGYSZERGYÁR
Debrecen, Pallagi út 13.
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ÚJ GYÓGYSZEREK, ÚJ GYÓGYMÓDOK

Országos Bő r-, Nemikórtani Intézet 
(igazgató: Király Kálmán dr.) 
és a Budapesti IX. kér. Szakorvosi Rendelő intézet 
(igazgató: Pálos Lajos dr.)

Tapasztalataink 
sarjadzógombás és vegyes 
hüvelyi fertő zések 
Pimafucin kezelésével
Tóth Béla dr„ Galgóczy József dr. 
és Kovács Elek dr.

A nem gonorrhoeás fertő ző  hüvelygyulladáso
kat a különböző  statisztikák szerint 9—60%-ban a 
sarjadzógombák (11, 29), 9—47%-ban a Trichomo
nas vaginalis (6, 8) és az esetek 4—20% -ában a két 
parazita együttesen (10, 14, 23) okozza. A trichomo- 
nast a metronidazol származékokkal (Flagyl, Kiion, 
Clont stb.) m aradéktalanul ki tud juk  pusztítani a 
szervezetbő l, de a mykoticus kolpitiseket okozó sar- 
jadzógomba fajok ellen ilyen elektív szerünk még 
nincs.

Nemileg érett nő k hüvelye — fiziológiás bak
térium flóra és norm ális hormonmű ködés esetén — 
sokkal ellepállóbb a fakultatív  kórokozókkal szem
ben, m int a serdülő  vagy változás korában levő ké.

Hormonzavarok és a hüvelyflóra egyensúlyá
nak megbomlása következtében az eredetileg sap- 
rophita m ikrobák is gyulladást okozhatnak.

További ilyen kondicionáló tényező k lehetnek: 
bizonyos gyógyszerek használata: antibioticumok, a 
mellékvesekéreg horm onjai (9, 20, 24, 31), az anti- 
koncipiensek általában (12, 18, 25, 34), egyes oralis 
gestagenek (32). A trichomonasis gyógyítására hasz
nált metronidazol készítmények is aktiválják a lap
pangó sarjadzógombás fertő zést (1, 15, 33).

A cukorbetegség terjedésével a mykoticus kol- 
pitisek gyakorisága is fokozódik.

A hüvelyi mykosis nemcsak a genitaliák meg
betegedése, hanem  allergiás góc is lehet, ső t szóró
dással systemás candidiasist okozhat (7).

A hüvelyi fertő zések eddigi gyógymódjainak tár
gyalása nem lehet feladatunk, mert errő l az Orvosi He
tilapban egyikünk (30, 31) már régebben beszámolt.

864 Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 15. szám

Üj abban több szerző  a Pimaricin nevű  antim y- 
coticummal sikeresen gyógyította a sarjadzógomba 
okozta kolpitiseket (2, 3, 16, 17, 21). Hatóanyagát 
egy Streptomyces törzs tenyészetébő l holland ku ta
tócsoport izolálta 1955-ben. Mivel a törzset a dél
afrikai Natal tartom ány talajában találták, Strep
tomyces natalensisnek, hatóanyagát pedig a köze
lebbi lelő helye, Pieterm aritzburgról nevezték el (19).

A Pimaricint a S. gilvosporeus is termeli, de ha
sonló spektrum ú antibioticumot nyertek a S. chat- 
tanoogensisbő l is. Kémiai szerkezetét 1958-ban Pat
rick és mtsai tisztázták (21).

A Pimaricin tetraen vegyület, hatásmechaniz
musa is a többi polyaenekéhez (Nystatin, Amphote
ricin) hasonló.

Támadáspontja a sejtfal: megváltoztatja a per- 
meabilitását.

In vitro vizsgálatok alapján a Pimaricin 1—20 
jMg/ml töménységben megakadályozza a legtöbb 
élesztő - és penészfaj és néhány protozoon, fő ként a 
Trichomonas vaginalis növekedését (21). K ielégítő  
hatású a Giardia lamblia, Entamoeba hystolytica 
fertő zésekre is.

A bélbő l nehezen szívódik fel. Kísérleti állatok
ban fejlő dési rendellenességet nem okoz (21).*

Saját vizsgálataink

A  Pimafucin vaginális tablettákkal laboratóriu
mi és klinikai vizsgálatokat végeztünk. Elő bbiek 
célja a sarjadzógomba és Trichomonas vaginalis 
törzsekre in v itro gyakorolt m inimális gátló kon
centráció jUg/ml meghatározása, utóbbiaké a klin i
kai értelemben vett gyógyító hatás kipróbálása volt.

I. In vitro kísérletek

Hüvelyi folyásból származó és penicillin -(—strep
tomycin tartalmú Sabouraud-agar táptalajon izolált és 
fajig meghatározott alábbi sarjadzógombákat használ
tuk vizsgálatainkhoz: a legnagyobb gyakorisággal kite
nyészett Candida albicans, valamint a Candida krusei, 
Candida tropicalis, Geotrichum candidum és Geotri
chum matalense fajok 3—3 törzsét. A tenyészeteket ma- 
láta-agaron 28° C-on elszaporítottuk, tisztaságukat mik
roszkóppal ellenő riztük, majd fiziológiás konyhasóol
dattal lemostuk. A tejszerű  gombaszuszpenzióval:

* A Pimaricin tartalmú vaginális tabletták „Pima
fucin” Mycofarm Delft néven gyógyszertári forgalom
ban nálunk is beszerezhető k.



a) 45° C-ra lehű tött Sabouraud-glukóz-agar leme
zeket öntöttünk és a táptalajba steril dugófúróval lyu
kakat fúrtunk, melyekbe a Pimafucin különböző  hígí
tásainak azonos mennyiségeit mértük;

2. Hogyan befolyásolja a hüvelyváladék meg
változott mennyisége és vegyhatása a szer effek
tusát.

Pimafucin-kezelés eredményei I. táblázat

E g y  k ú r a  u t á n Ismételt kombinált, 
kezeléssel 

(nem terhesek)
Összesen

terhesek nem terhesek

A betegek száma ................................. 40 58 27 125

Klinikailag gyógyult............................. 27 67,5% 46 79,3% 23 85,2%
•

96 76,8%

Ezek közül:

sg n e g ....................... 17 42,5% 37 63,8% 20 74,1% 74 59,2%

sg p ó z ....................... 10 25,0% 9 15,5% 3 H .1% 22 17,6%

Nem gyógyult (változatlan)............... 13 32,5% 12 20,7% 4 14,8% 29 23,2%

b) a Sabouraud-táptalaj felszínén 0,15 ml 5 X  Ю 8 
csíraszámú sarjadzógomba szuszpenziót szélesztettünk el 
és azonos átmérő jű  steril üvegcsövecskéket helyeztünk 
rá a különböző  Pimafucin hígítások befogadására.

T iszta hatóanyag nem állt rendelkezésünkre, ezért 
25 mg-os Pimafucin vaginalis tablettát porcelán mo
zsárban porítottunk, 2 ml dimetilformamidban oldot
tunk és deszt. vízzel 25 ml-re egészítettük ki. A vehicu- 
lumtól fehéren zavaros törzsoldat milliliterenként 1 mg 
Pimaricint tartalmazott (1000-szeres hígítás), ebbő l ké
szítettük a további hígításokat: 1:2500, 1:5000, 1:10 000, 
1:20 000, 1:40 000. A lyukakba és csövecskékbe 0,25—0,25 
ml-t mértünk, s így azok 125; 62,5; 31,25; 15,625 és 7,8125 
[ig Pimaricint tartalmaztak. A k ioltási udvar a hígítás
tól függő en 2—12 mm átmérő jű  volt. Az egyes gomba
fajok és azon belül törzsenként a kioltási udvarok át
mérő i között találtunk ugyan csekély különbséget, de 
ezek nem voltak szignifikánsak.

A Pimafucin trichomonacid hatását betegeinkbő l 
frissen izolált Trichomonas vaginalis törzsekkel vizs
gáltuk. 9—9 ml táptalajhoz 1—1 ml fenti hígítású Pima
fucin oldatot adtunk, majd a nitrogénátáramoltatással 
homogenizált Trichomonas vaginalis tenyészetekbő l — 
Bürker-kamrában történt csíraszám meghatározás után 
— átlag 5000 protozoont oltottunk. 25 [ig/ml Pimaricin  
48 órás inkubálás után még kifejezetten gátolta a Tri
chomonas vaginalis növekedését.

II. K linik ai megfigyelések

Valamely fertő ző  betegség gyógyultságának fo
galm át nehéz pontosan definiálni:

klinikailag m ár gyógyult lehet valaki akkor is, 
ha a betegség kiállása u tán  egész életében hordozza 
és ü ríti a kórokozókat, de

aetiológiai értelemben csak a kórokozóknak a 
szervezetébő l történ t m aradéktalan k iirtása u tán te
k inthetjük egészségesnek.

Különleges problémát je len t a nő i szervezet fi
ziológiás ciklusa, a terhesség, szoptatás és az élet
korral járó hormonális változások, immunbiológiai 
és gyógyszertolerancia ingadozások stb.

Ezek figyelembevételével kerestünk választ az 
alábbi kérdésekre: .

1. a Pimafucinnak m ilyen hatása van a hüvely 
baktérium —gomba—protozoon-egyensúlyára.

3. A lkalmazható-e nagyfokú lobos reakció ese
tén a fájdalom gyors csökkentése céljából erő s anti- 
flogisticus szerekkel (corticosteroidok) egyidejű leg.

4. Van-e toxicus hatása.

Beteganyag és módszer

A Pimafucin terápiás hatásának megbízható ér
tékelése céljából 547 beteg közül 40 terhes és 85 nem 
terhes sarjadzógombával fertő zött, valam int 7 csak 
Trichomonas vaginalis és 9 sarjadzógom bával+Tri
chomonas vaginalisszál fertő zött nem  terhes nő be
teget választottunk ki az elő zetes vizsgálatok alap
ján  a következő  szempontok szerint:

Közel azonos korúak és egyidő s terhességű ek 
legyenek, a lehető ség szerint ugyanolyan klinikai és 
laboratórium i leletekkel.

85 nem terhes nő  között 58 olyan beteget ta 
láltunk, akiknek tünetei és panaszai hasonlóak vol
tak.

További 27 nem terhes nő t igen súlyos hüvely
gyulladás (extrem oedema, erő s hyperaemia, nagy 
fájdalom, járásképtelénség) m iatt azonnal kombi
nált kezelésbe vettünk.

Az elő zetes vizsgálatok m enete:
a) A méhnyak, hátsó hüvelyboltozat és hüvely

bemenet váladékának vegyhatását meghatároztuk 
(indikátorpapírral).

b) M indhárom helyrő l platinkaccsal vettünk 
anyagot.

2. táblázat
Az első  Pimafucin-kúra után a betegek gyógyulási arányának 

összefüggése a hüvelyi pH értékekkel

pH 4—5 5—6 >6

Tenyésztéssel sarj. g. neg. . . 18 0 2
Sarj. g. pozitív ..................... 2 8

________
4



c) Kolposkóppal megvizsgáltuk a hüvelyt, а  
portiót és a méhszáj környékét.

d) Kb. 10 ml fiziológiás sóoldattal k iöblítettük 
a hüvelyt és a mosófolyadékot lecentrifugáltuk.

e) A váladékot és a mosófolyadék üledékét 
OBNI-, gonococcus-, Tv- és Sabouraud-táptalajra 
oltottuk és keneteket is készítettünk: metilénkék, 
Papanicolaou- és Gram-festéssel.

A kúra befejezte u tán  lehető leg 3 menstruációs 
ciklus alatt, illetve 2—3 hónapig ellenő riztük a 
gyógykezelteket.

Gyógyszerelés

A  betegek a hátsó hüvelyboltozatba 20 egy
m ást követő  napon 1—1 tab lettát helyeztek a gyógy
szerhez mellékelt eszközzel.

Ha a mykoticus kolpitishez még m éhnyakhu
ru t is csatlakozott (30) napi 2 X  1—1 hüvelytabletta 
adagolásán kívül hetenként 2—3 alkalommal Albo- 
ih y l  (BYK) oldattal ecsetelést is végeztünk.

Eredmények

A gyógyszer nem gátolta a hüvely öntisztulá
sában és védekezésében fontos szerepet játszó bak
térium ok szaporodását. H atástalan volt a hüvely
ben elő forduló patogén vagy faku ltatív  kórokozó 
saprophyta baktérium okra is (N. gonorrhoeae, E. 
coli, P. aeruginosa, Proteus és Streptococcus fajok).

Bár a klinikailag tünetm entessé vált sarjadzó- 
gomba-hordozókat nem m inő síthetjük gyógyultak- 
nak, kezelésükkel betegeinknek 85%-a — ha átme
netileg is — panaszmentessé vált.

Már egy kúra u tán  is szembetű nő  különbség 
van a terhesek (42,5%) és a nem terhesek mikrobio
lógiai gyógyulási aránya (63,8%) között. Terhesség 
alatt a glykogenben gazdagabb hüvelyhám  a gom
báknak kedvező bb m iliő t nyújt. A méhnyak bő sé
gesebb m irigyváladéka a helyileg alkalmazott 
gyógyszer koncentrációját csökkenti. Kolposkópos 
vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy ilyenkor a 
laphám —hengerhám határ a portión a hüvely felé 
tolódik el. A hengerhám  secretum ának vegyhatása 
legtöbbször pH 6 körüli vagy lúgosabb. A Pimaricin 
pedig a hüvely élettani pH értékén (4, 2) fejti ki op
timális hatását. Ez is m agyarázhatja, hogy a kevés
bé savanyú (pH 5 feletti) hüvelyváladékban gyen
gébb a gyógyszer hatása.

A Pimafucinnal kezelt betegek hüvelyi pH ér
téke és gyógyulási aránya közötti összefüggést a 2. 
táblázaton láthatjuk.

Ámbár a Hydrocortison egymagában fokozza a 
Candida albicans oxigénfelvételét s ezzel javítja 
életfeltételeit, Pimaricinnel együtt ellenkező  hatású: 
antimykoticum synergista (21, 22). Ezért súlyos hü
velygyulladásban szenvedő  betegeknek a Pimafu- 
cin tablettákat Hydrocortison kenő ccsel együtt ad
tuk. Már a következő  napon csökkentek a panaszok, 
a nagyajkak oedémája, nagyfokú vérbő sége meg
szű nt. A mykosis k iújulását, szóródását nem ész
leltük.

A Pimafucinnak toxicus hatását nem tapasztal-
_____tű k. Az egyik terhes asszony hüvelyfájdalmakról
366  panaszkodott, a hüvelyhám  vérbő sége és oedémája

kism értékben fokozódott. A gyógyszer kihagyása 
u tán  10 nap múlva ezek a tünetek elmúltak. Ter
hesség alatti Pimafucin kezelés u tán  az újszülötte
ken sem fejlő dési, sem egyéb rendellenességet nem 
találtunk. A 27 nem terhes beteg (31,8%) csak ismé
te lt kúrákkal és a nyakcsatorna egyidejű  ecsetelé
sével gyógyult meg, illetve vált panaszmentessé (1. 
táblázat). Üjabb Pim afucin kezelésük — tapaszta
la ta ink  szerint — nem mindig szükséges, m ert a 
szervezet gom batoleranciája (30—31) átmenetileg 
vagy véglegesen is megváltozhat.

Pim afucinnal 16 Trichomonas vaginalisszál fer
tő zött beteget gyógykezeltünk, akik közül kilenc
nek a váladékában még sarjadzógombát is talál
tunk. A csak trichomonasisos 7 beteg közül 4, a ket
tő sen fertő zött 9 betegbő l 5 gyógyult meg (3. táb
lázat).

A kezelést csak akkor tek in tettük  sikeresnek, 
ha a kórokozókat ism ételt tenyésztéssel sem tudtuk 
k im utatni.

3, táblázat
Tv-al, ill. Tv-al és sg-al együttesen fertő zött betegek 

gyógyulási aránya Pimafucin-kezelésre

Gyógyult Nem
gyógyult összesen

Csak Trichomonas vaginalis- 
sal fertő zöttek ....................... 4 3 7
Sarj. gombával és Tricho
monas vaginalissal fertő zöt
tek ......................................... 5 4 9

Összesen........ 9 7 16

összefoglalás. Pimafucin hüvelyi tablettával 
egy kúra után a mykoticus kolpitises betegek 76,8 
százaléka, cervixecseteléssel és lokális Hydrocorti
son kenő ccsel kombinált ismételt kezeléssel 85,2%-a 
klinikailag gyógyult, illetve tünetmentessé vált. A  
Pimafucin antimykoticus hatását — szerző k vizsgá
latai szerint — a bő séges lúgos, cervicalis Váladék 
rontja.

A t richomonasis kezelésében, különös tekintet
tel a Trichomonas vaginalis várható metronidazol 
rezisztenciájára, a gyógyszerrel szembeni allergiára, 
a Pimafucin hüvelyi tabletta hasznos gyógyszer le
het.
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Az orvosképzés több mint kilenc évtizedes múltra visszatekintő , kéthavonként megjelenő

ORVOSKÉPZÉS
Elő fizethető  a Posta Központi Hírlapirodájában (Budapest, V., József nádor tér 1) és bármely 
postahivatalban. Elő fizetési díj félévre 32,- Ft

Csekkszámlaszám: egyéni 61.299, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlára

CHLOROCID-H
0,75% hydrocortison +  1% chloramphenic., vaselin típusú alapanyagban.

A chloramphenicol bakteriosztatikus hatását kedvezően egyesíti a hydrocortison gyulladáscsillapító és antiallergiás 
tulajdonságával.

JAV ALLAT:

Szemészet: keratitis, égési sérülés, marási 
sérülés, szemhéj dermatitis, blepharitis 
ehr., iritis iridocyclitis, postoperativ 
uveitis.

E LL E N J AVA LLAT :

szaru hártya-hiány, trachoma, ulcus serp., 
herpes zooster corneae, hypopyon 
keratitis és iritis, keratitis dendritica.

SZAK RENDELÉSEK SZABAD ON,  EGYÉB ESETBEN SZAK RENDELÉS JAVASLATÄRA 

RENDELHETŐ

1 tubus (5 g) 22,20 Ft

E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS T Á P S Z E R G Y Á R

Bő rgyógyászat: contact dermatitis, 
folliculitis, impetigo, seborrhoeás ekzema, 
anorectalis, genitalis ekzema, intertrigo, 
dyshydrosis, otitis externa.
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plasticus sebfedő  spray

A b ep erm etezett felü leten rugalmas, átlátszó, víz- és 
vegyszerálló film  képző dik.

A lkalm azása:

•  z á r t  m ű t é t i  s e b e k  fe d ése

•  v á l a d é k o z ó  s ip o ly ok ,  s e b e k  k ö r n y é k é n  a b ő r  v é d e lme

•  e ls ő fo k ú  égési  s é r ü l é s e k  b e fedése

•  f e lü l e te s  h á m h o r z s o lá s o k ,  f r issen b e h á m o s o d o t t  s eb e k  v é 

d e lm e

•  n e h e z e n  k ö t h e t ő  t e r ü l e t e k  s e b v é d e l m e

•  n em  n e d v e z ő  e k c é m á k ,  d e r m a t i t i s e k  f e d é s e  (n em  zs íros ,  fe l 

sz ívódó  k e n ő c s ö k  a lka lm azása u tán  is!)

•  az é p  k ö r n y e z e t  v é d e l m e  m a r ó  h a tá sú  e c s e t e l ő k  a l ka lm a z á 

sak o r

•  é r z é k e n y  b ő r  v é d e lm e  i r r i tá ló  a n y a g o k k a l  s z e m b e n  

Nem  alkalm azható:

a n a e r o b  k ó r o k o z ó k k a l  f e r t ő z ö t t  s e b r e ,  v a la m in t  mély,  t a s a 

kos s e b r e ,  b ő v e b b  v á la d é k o z ó  s e b e k r e ,  III. fokú  égési  s é r ü l é 

s e k r e ,  t o v á b b á  n y o m á s n a k  k i t e t t  t e s t r é s z e k r e .

A nyí l t  seb fe lsz ínen  mú l ó fá jda lma t ,  az é r z é k e n y  b ő r ö n  p í r t  

o k o z h a t .

Chemotherapeuticumot, antibioticumot, desinficienst nem tartal- 
' m az[

Nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott 
módon szerezhető  be.

160 g össztartalmú szelepes fémpalack 3S,— Ft.

Cqyesüll éyyóyyszer- és lápszeryyá r föudapesf



H OR U S
O R V O S T U D O M Á N Y I
D O K U ME N T Á C I Ó S
SZOLGÁLAT

Szerkeszti
az Országos Orvostudományi 
Könyvtár igazgatója

1970. 7. szám

Így k ezd ő d ö tt...
Egészségpolitikánk a felszabadulás után 
VII.

A szocialista egészségpolitika elvi szempontjai, 
amelyeket N. A. Szemasko irányításával a Szovjet
unióban dolgoztak ki és valósítottak meg, a felsza
baduláskor hazánkban is ismeretesek voltak. Ezen 
alapelvek lényege a következő :

1. A szocializmusban az egészségügy állam i 
feladat, az egészségügyi ellátás népbiztositás fo r
m ájában m indenkire k iterjed.

2. A szocialista egészségügy egységes és ily mó
don egyenletes és magas színvonalú egészségügyi 
ellátást biztosít.

3. A szolgáltatások ingyenesek valamennyi szol
gáltatás tekintetében.

4. Az egészségügyi ellátás fő  irányvonala a be
tegségek megelő zése, a profilaxis.

5. A szocialista egészségügy is osztályjellegű , 
a legnagyobb figyelmet az ipari és a mező gazdasági 
dolgozók ellátásának szenteli.

6. Az egészségügy az egész dolgozó nép ügye, 
a lakosság különféle szervezetei révén tevékenyen 
közremű ködik az egészségügyi intézkedések irányí
tásában és végrehajtásában.

A felszabadulás u tán  természetesen nem lehe
te tt közvetlen célkitű zés a szocialista egészségpoli
tika alapelveinek megvalósítása, ehhez sem a gaz
dasági, sem a politikai feltételek nem voltak még 
érettek. De nem egy alapelv tekintetében m ár 1945- 
ben felvetették a gyors megvalósítás szükségességét.

A népbiztosítás

A  népbiztosításról, illetve az adott biztosítási 
rendszer m egváltoztatásáról, gyökeres kiszélesítésé
rő l m ár a 30-as években v ita folyt. A szociáldemok
rata párt orvoscsoportja követelte a társadalom biz
tosítás k iterjesztését a mező gazdasági dolgozókra, 
valam int követelték a társadalombiztosítás szolgál
tatásainak jelentő s kiszélesítését is. Ezekhez a kö
vetelésekhez sokan csatlakoztak és a népbiztosítás

bevezetésének kérdése a felszabadulás u tán csakha
m ar napirendre került.

Goldner V iktor „Népbiztosítás” c. cikkében* 
rám utat arra, hogy a társadalombiztosítás jelenleg 
a népességnek csak szű k körére terjed, a közegész
ségügy pedig megköveteli „az ország minden m un
kásának biztosítását mindazokban az ágazatokban, 
melyek esetére eddig csak az ipari munkásság volt 
biztosítva . . .  Ezt nevezzük népbiztosításnak, m ely 
tehát az egész mező gazdasági munkásságnak az ipa
ri munkássággal azonos jogokat biztosít minden, 
nemcsak eddig, hanem minden a jövő ben még ki
építést igénylő  biztosítási ágazatban is.”

Érdekes, hogy a népbiztosítás propagálói a  
30-as években többek között azzal is érveltek, hogy 
a népbiztosítás megoldja az „orvosi túlprodukció” 
problém áját: a népbiztosítás keretében megszű nik 
az orvosi munkanélküliség, m inden orvos foglalkoz
tatást, állást nyerhet a dolgozó nép széles körű  or
vosi ellátásának keretében. A felszabadulás u tán 
viszont a népbiztosítás ellenző i avval érveltek, hogy 
nincs elég orvos. Goldner rám utat arra, hogy az or
vosok egészséges elosztásával a népbiztosítás az 
adott körülmények között is megoldható.

A népbiztosítás k ialakítása a biztosító intéze
tek összevonásával kezdő dött. Molnár Erik népjó
léti m iniszter az 1945. m ájus 5-én ta rto tt Földmun
kás Kongresszuson bejelentette, hogy az Országos 
Mező gazdasági Biztosító Intézetet beolvasztják az 
OTI-ba, amelynek akkor m ár helyreállították az 
autonómiáját és ismét m unkás vezetés alá helyezték 
(a vezető ség 2/з  része munkásokból, 7з  része m unka
adókból állt és a biztosítás m inden terhét a m unka
adókra hárították). 1946-ban m ár egységesítették 
néhány legnagyobb biztosító intézet járadékszolgál
tatásait, a biztosítók egyesítésére 1948-tól került sor.

Az egységes és magas színvonalú gyógyító há
lózat

A Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének 
rendezésében 1945. szeptember 16-án Országos Or
vos Nagygyű lést rendeztek. Ezen a nagygyű lésen 
Molnár Erik népjóléti m iniszter ism ertette az egész
ségügyi korm ányzat egészségpolitikai elgondolá
sait.**

„Nem egyszerű en az egészségpolitika feladatai
ról fogok beszélni — m ondotta —, hanem a demok
ratikus egészségpolitika feladatairól a demokrati
kus Magyarországon.

Ez a politika lényegében eltér az összeomlott 
reakciós rendszer politikájától, amely demagóg ki
rakatpolitika v o l t . . .  A  demokratikus egészségpoli
tika szakít az ilyen szemfényvesztéssel, m ert a de
mokrácia politikája a dolgozó tömegek felemelésére 
irányu l. . .  a közegészségügyet első sorban népegész
ségügynek fogja fel, a népegészségügy szolgálatába 
állítja az egészségpolitika eszközeit.”

A betegellátás országos hálózatának kiépítésé-

* Orvosok Lapja, 1945., 30—32. old.
** Kézirat az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak- 

szervezetének irattárából.



rő l szólva első sorban az orvosi problém áról szólt, 
amelynek megoldása a gyógyítás alapja. „Ált alános
ságban m a is áll, hogy az orvosmegoszlás az ország 
területén nem megfelelő  . . .  A z orvosok nem  szíve
sen m ennek falura «•eltemetkezni«, m ert nem talál
nak megfelelő  lakást, m ert nem kapják meg azt a 
kultúrnívót, amelyre igényt tartanak . . .  Jól isme
rem ezeket a kérdéseket és kívánságokat, és a fenn
álló nehézségek ellenére is igyekezni fogunk azokat 
megoldani.”

A betegbiztosítás m ár em lített problémái után 
rá té rt a fekvő - és járóbeteg-ellátásra.

„Magyarországon 100 000 lakosra kb. 470 ágy 
ju to tt, ugyanakkor a nyugati országokban és Szov- 
jet-Oroszországban ez a szám a 800-at is meghaladja. 
A  kórházi ágyak megoszlása sem kie lég ítő . . .  A 
mai kor legmegfelelő bb kórháztípusa a jól tagozott 
nagykórház. Ezekben van a legteljesebb lehető ség a 
jó  betegellátásra. Ezeknek a nagykórházaknak az 
üzembentartása aránylag olcsóbb. Ilyen az ország 
területén alig van. A  fejlő désnek abban az irányban 
kell haladnia, hogy a kis kórházak első sorban szü
lészeti és gyermekgyógyászati osztállyal bő vülje
nek, amíg a többi szakm ák létesítésére nincs lehe
tő ség . . .

. . .  Járásonként egészségügyi központokat fo
gunk felállítani. I tt lesz a hatósági orvosi szolgálat 
és az egészségvédelmi szolgálat m ellett az ambuláns 
betegellátás is. Ezek az egészségügyi központok szo
ros kapcsolatban lesznek a környék kórházaival, 
betegotthonaival, szanatóriumaival, mentő állomá
saival, s általában a járás egészségügyi apparátu
sával.”

A magas színvonalú egészségügyi ellátás nagy
m értékben az orvosképzés minő ségén múlik. „Fon
tos kérdés az orvosképzés megreformálása — mon
dotta a nagygyű lésen Molnár Erik. — Ez ugyan 
messzemenő en a közoktatásügyi kormányzat kere
tébe tartozó kérdés, de közegészségügyi hordereje 
m iatt nekünk is kell foglalkozni vele. Általános volt 
a panasz és joggal, hogy orvosképzésünk túl kevéssé 
gyakorlati. Ezen változtatni kell, de természetesen 
úgy, hogy a szükséges elméleti alap se hiányozzék. 
Annak az állapotnak, hogy az orvosok megtanulják 
elméletileg az úgynevezett nagysebészetet, de ne 
tudjanak egy furunku lust felvágni, hogy valaki or
vossá legyen anélkül, hogy gyomormosást végzett 
volna, anélkül, hogy a falu és az ipari üzemek kü
lönleges egészségügyi viszonyait a saját szemével 
megismerhette volna — ennek az állapotnak meg 
kell szű nnie.”

A  profilaxis

A betegségek megelő zésérő l szólva Molnár Erik 
leszögezi:

„A dolgozó nép munkaereje a nem zet legérté
kesebb vagyona. A  munkaerő t teljes épségben fenn
tartani, tehát a munkaerő  birtokosának, az ember
nek az egészségét megvédeni — az egészségpolitika 
legfontosabb feladata. Ennek a politikának az elő 
terébe az egészségvédelemnek kell kerülnie; a be
tegségek megelő zésének és nem a betegségek gyó- 

872 gyításánák.

Ez a gondolat nem  új. Régen fe lvetette m ár az 
élet, a gyógyászati technika fejlő dése, de ez csak 
egy ő szintén demokratikus rendben valósítható meg. 
A z egészségvédelem gondolatának kifejlő désével 
párhuzamosan alakult k i az a felismerés, hogy az 
ember egészségének megtartása igen nagym érték
ben függ szociális viszonyaitól. Ha tehát az ember 
egészségét meg akarjuk védeni, olyan szociális v i
szonyokat kell terem tenünk, amelyek m ellett ez le
hetséges: át kell tehát alakítanunk a m ai szociális 
viszonyokat, amelyek m ellett az egészség állandó 
megtartása igen széles néprétegek számára nem  le
hetséges . . .  M indezekbő l az következik, hogy az 
egészségpolitikát szoros kapcsolatba kell állítani a 
szociálpolitikával.”

A dem okratikus egészségügyi korm ányzat pro- 
filaktikus intézkedései, program ja sorában nagy 
szerepet játszik az egészségügyi felvilágosítás, 
amely az élet m inden vonatkozására k iterjed : az 
egyéni higiénétő l kezdve a közegészségügyi problé
m ákon keresztül a foglalkozásegészségügyig és a 
népélelmezésig.

Az általános egészségvédelmi m unka zömét a 
korm ányzat továbbra is az OKI ú tján  irány íto tta, 
ezen kívül tervezték országos szakgondozó hálóza
tok kiépítését. Ehhez a védő nő képzés erő teljes fej
lesztésére volt szükség, hiszen a felszabadulás előtt 
m ű ködött 1100 védő nő  közül csak 300 m arad t a he
lyén. „A szolgálati helyüket elhagyó védő nő k nagy 
száma jól jellemzi e védő nő k politikai beállítottsá
gát: otthagyták a gondozásukra bízott lakosságot 
olyan idő ben, amikor a nép az egészségügyi gondo
zásra a legjobban rászorult volna” — állapíto tta 
meg Molnár Erik.

A  munkások egészségvédelme

„Budapest felszabadulása után a Magyar Or
vosok Szabad Szakszervezetének nagy szociális 
programmjában m in t első  programmpont szerepelt 
a gyár- és üzemi szakorvosi tanfolyam megszerve
zése . . .  Első  és legfontosabb kötelességünk tökéle
tesíteni az üzemi és gyárorvosi in tézm én y t. .  .”* — 
írja  Rottenbiller Alajos.

Rottenbiller Alajos az üzemorvosok tennivaló it 
az alábbiakban foglalja össze:

1. A munkások egészségvédelmi gondozása (a 
még egészséges m unkások negyed- vagy féléven
kénti átvizsgálása), a beteg munkás gyógykezelése 
vagy szakorvoshoz vagy kórházba való utalása.

2. Küzdelem a foglalkozási betegségek és ipari 
balesetek ellen;

3. Munkás-egészségvédelmi tanácsadás meg
szervezése a gyárban.

4. Egészségvédelmi tanácsadás és propaganda 
megszervezése a munkáscsaládban. (Egészséges 
munkásotthon, munkáslakás-kérdés, családlátogatá
sok megszervezése stb.).

Hangsúlyozza: az üzemorvosnak nem csak azt a 
m unkást kell megvizsgálnia, aki a rendelő ben fel-

* Az egészségügyi munkásvédelem megszervezé
se. Orvosok Lapja, 1946., 19—25. old.



keresi, hanem meg kell ism ernie m inden egyes 
m unkahelyet is és egyéni alapon kell meghatároz
nia azt, hogy az illető  m unkás egészségének nincs-e 
ártalm ára az adott munkahely. Ha a munkahely 
nem megfelelő , akkor más m unkahelyet kell java
solnia — a m unkás anyagi károsodása nélkül.

Az üzemorvosi szolgálat korszerű sítésének és 
kiépítésének a terve a felszabadulás utáni idő k 
egyik legjelentő sebb kezdeményezése és evvel, va
lam int a többi munkás-egészségügyi intézkedéssel 
együtt (a biztosítás átszervezése, a gondozó és gyó
gyító hálózat kiépítése stb.) a dem okratikus egész
ségügyi korm ányzat valóban igyekezett eleget ten
ni annak az elvnek, amely szerint a munkások 
egészségvédelme az egészségpolitika legfontosabb 
célkitű zése.

A nép közremű ködése az egészségpolitikában

Molnár Erik m iniszter az em lített beszédében 
kitér a nép szerepére a dem okratikus egészségpoli
tika terén.

. a demokrácia nem bízza a népen kívül álló 
hatalmakra az egészségpolitika irányítását — mon
dotta —. A m it a népért tesz, azt a néppel akarja 
tenni, mert tisztában van azzal, hogy amint a dol
gozó tömegek osak saját maguk szabadíthatják fel 
magukat, úgy egészségi állapotuk is csak aktív köz
remű ködésükkel javítható meg. N em  akar gyám
kodni a tömegeken, hanem szervesen bekapcsolja 
ő ket az egészségpolitika irányításába, az egészség- 
ügyi bajok elleni küzdelembe. A z egészségügyet így 
a társadalom egy részének, a betegnek ügyébő l és 
problémájából az egész társadalom ügyévé és prob
lémájává teszi.

Amikor a társadalom bekapcsolódásáról beszé
lek az egészségpolitika irányításába, nemcsak a szo
ros értelemben ve tt néptömegekre gondolok. Gon
dolok — és nem is utolsó helyen — az orvosi társa
dalomra is, arra a társadalmi rétegre, amely szak- 
képzettségénél fogva hivatott arra, hogy az egész
ségpolitika dolgaiban szavát hallassa.”

Már em lítettük, hogy a felszabadulás u tán a 
súlyos egészségügyi helyzet, a fenyegető  járvány
veszély, a közegészségügyi és általában az egészség- 
ügyi intézkedések sürgő s szükségessége milyen 
nagymértékben mozgósította az ország népét. Az 
első  szervezett erő , amely a népi kezdeményezése
ket — amelyek kapcsán az orvosok valóban nagy
mértékben hallatták  a szavukat — összefogta és 
mederbe terelte, a Nemzeti Bizottságok voltak. És 
hozzá kell tenni azt is, hogy még m ielő tt a Nemzeti 
Bizottságok egységes szervezeti form ája kialakult 
volna, ugyanilyen tevékenységet fo ly tattak  falva
kon és varosokban a különféle elnevezésű  kollektív 
szervek. (Falutanácsok, M unkás-Paraszt Tanácsok, 
Direktóriumok stb.). E szervek jelentő s részében 
orvosok is mű ködtek.

Csakhamar új tömegszervezetek alakultak, 
amelyek közül nem egy tevékenyen részt vett az 
egészségügyi problémák megoldásában, rendezésé
ben. Ilyen volt első sorban a Nemzeti Segély, de a 
Magyar Nő k Demokratikus Szövetsége és egyes 
pártok nő szervezetei is mozgósították tagjaikat. A

tömegszervezetek között a legjelentő sebb szerepe a 
két egészségügyi szakszervezetnek, m indenekelő tt a 
M agyar Orvosok Szabad Szakszervezetének volt -— 
errő l már több ízben szó esett.

Az új tömegszervezetek m ellett feléledtek, ú j- 
raalakultak régiek is, például a Vöröskereszt, az 
Anya- és Csecsemő védelmi Szövetség stb.

A nagy lelkesedés és tenniakarás szinte zű rza
varba csapott át. Molnár Erik 1945 szeptemberében 
a társadalm i egyesületek egészségvédelmi tevékeny
ségérő l szólva m egállapítja: „Ezen a téren ma teljes 
az anarchia, a m unka nincs egybehangolva”. A Nép
jó léti M inisztérium feladatának tek in tette e szerve
zetek m unkájának koordinálását és ez — a Nem
zeti Bizottságokkal együttmű ködve — meg is tö r
tént.

Az együttmű ködés nagy eredményekkel járt. A 
társadalm i szervek részt vettek a gyógyító és gon
dozó intézmények helyreállításában, és ú jakat is 
hoztak létre ott, ahol arra szükség volt (szükség
kórházakat, járványkórházakat, szülő otthonokat 
stb.). Kálmán András az anyavédelemrő l írt cikké
ben például megállapítja, hogy a következő  évtize
dekben a falusi és tanyai szülő nő k ellátása szem
pontjából a falusi szülő otthonoknak nagy szerepe 
lesz, és hogy a helyi társadalm i kezdeményezésnek 
nagy szerepe van az ilyen szülő otthonok létrehozá
sában.**

A népi kezdeményezés irányításában, a szak- 
szerű ség biztosításában természetesen az áldozat
készen dolgozó orvosoknak ju to tt a vezető  szerep. 
Amikor 1945. december 2-án összeült a magyar 
szakszervezetek első  össz-küldött kongresszusa, 
Kossá István, a Szakszervezeti Tanács fő titkára el
ismerő  szavakkal szólt errő l a munkáról. Kiemelte, 
hogy a munkásság köszönetteljes hálát érez azzal a 
sokszáz orvossal szemben, akik fárasztó, veszélyes 
és amellett teljesen önzetlen m unkával vették ki 
részüket az ú jjáépítés megindításából, az ostrom 
u tán i heroikus erő feszítésekbő l. A kongresszusról 
szóló beszámolóból idézünk:

„E szavak után tapsvihar szakította félbe Kos
sá István beszédét, ö tven  szakszervezetben tömö
rü lt kerek egymillió dolgozó nő  és fér fi képviselő i 
ünnepelték ebben a percben a dolgozó magyar or
vost.”***

* * *

A 25 évvel ezelő tti — ma m ár történelm i ese
m ényekre visszatekintve megelégedéssel és büsz
kén m ondhatjuk : a m agyar orvosok túlnyomó több
sége nagy lelkesedéssel állt a népi demokrácia mel
lé. K ivette a részét a háború sú jto tta ország ú jjá
építésébő l, a dolgozó néppel együtt munkálkodott 
demokratikus egészségpolitikánk célkitű zéseinek 
megvalósításán, a szocialista egészségpolitika alap
ja inak  lerakásán, a szocialista egészségügy feltéte
leinek megteremtésén.

Székely Sándor dr.

** Az anyavédelem intézményes eszközeirő l. Nép- 
egészségügy, 1946., 1096—1098. old.

*** Orvosok a dolgozók parlamentjében. Orvosok 
Lapja, 1945., 491. old.



Jan Swammerdam
1637-1680

A 17. század nemcsak a fizikában hozott alap
vető  változást (Galilei, Newton), hanem  a biológiá
ban is. Angliában Harvey, Hooke, W illis a kor leg
ismertebb biológusai, Dániában Steno, Franciaor
szágban Perrault, Olaszországban Malpighi, Borelli, 
Redi, Santoro Santorini. A szellemi irány ítás koráb
ban Itália kezében volt, most kezd északra tolódni; 
egy idő re Németalföld kerül az élre, első sorban a 
képző mű vészetben és a filozófiában, de m indinkább 
a fizikában meg a biológiában is. A még egészen 
friss mikroszkópos ku tatás itt lép az érdeklő dés kö
zéppontjába, ta lán  m ert Leeuwenhoek csodálatos 
felfedezései itt vertek  legnagyobb visszhangot. A 
fiatal Reiner de Graaf megfejtette a petefészek m ű 
ködésének titká t és leírta a róla elnevezett tüsző ket 
— abban a hitben, hogy magát a petesejtet találta 
meg. A hosszú életű  Frederik Ruysch u to lérhetet
len finomságú anatóm iai készítményei a világ m in
den tájáról odavonzották az érdeklő dő ket. Tulp 
professzor anatóm iai leckéit Rembrandt örökítette 
meg; Tulp egyébként m int Amsterdam hő slelkű  
polgármestere szerzett hírnevet m agának: a meg
szálló francia csapatok ellen ő  ny itta tta  meg a muy- 
deni zsilipet (a hollandoknál azóta is háborús ha
gyomány, hogy saját területük elárasztásával véde
keznek az ellenség ellen). Az orvos-biológusok közt 
legjelentő sebb: Jan Swammerdam, a szerencsétlen 
sorsú különc, ak it egy kései m éltatója „a biológia 
Galileijének” nevezett.

Orvosi egyetemet végzett Leydenben és Amsz
terdamban, de az orvosi gyakorlattal ham ar fel
hagyott: csak a term észet kutatása érdekelte. Elő bb 
az ember anatóm iája és élettana, késő bb a rovarok 
világa. A vörösvértesteket Malpighitő l és Leeuwen- 
hoektói függetlenül fedezte fel, leírta a nyirokerek 
billentyű it, vizsgálta az izmok ingerlékenységét és 
összehúzódását, k u ta tta  a lágyéksérv meg a comb
sérv kialakulásának mechanizmusát, a nő i nemi 
szervek élettanát. Első  dolgozatát a légzésrő l írta 
(Tractatus physio-anatomico-medicus de respira
tione, 1667), az akkor modern descartes-i szellem
ben. De hírnevét nem ezzel szerezte, hanem egy új 
anatóm iai vizsgálómódszer kidolgozásával: az ere
ket folyékony viasszal vagy színes alkohollal töltötte 
fel, egyrészt hogy megóvja a rothadástól, másrészt, 
hogy pontosan követhesse lefutásukat.

A kitű nő  módszer annyira bevált, hogy ma is 
használatos; Swammerdam idejében még jelentő 
sebb volt, m int m a: olyan bonctani finomságok fel
ismeréséhez vezetett, amelyekre m ásként aligha 
bukkanhattak volna.

És mégis nagy baj lett ebbő l. Katasztrofális ki
menetelű  prioritási harc.

Swammerdam m ár egyetemi évei alatt össze
barátkozott a korszak legjelentő sebb anatómus
biológusaival, különösen Reiner de Gráfiai és Fre
derik Ruysch-él. Alighogy m egism ertette barátait 
az új módszerrel, legnagyobb meglepetésére de
Graaf és Jan van Horn kiadtak egy közös munkát, 
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ennek eredményeit, Swammerdamnak még csak ne
vét sem említve; Frederik Ruysch pedig olyan tö
kéletessé fejlesztette a módszert, hogy világhírt 
szerzett vele: Nagy Péter cár 30 000 aranyat fizetett 
Ruyschnek anatóm iai preparátum aiért. Swammer- 
damot annyira bánto tta ez a mellő zés, hogy halá
losan —- a szó szoros értelmében halálosan — ösz- 
szeveszett barátaival. Tollat ragadott és röptében 
m egírt egy dolgozatot a nő i nemi szervek élettaná
ról (Miraculum Naturae sive Uteri Muliebris, 1672), 
ebben alaposan nekirontott de Graafnak; ezenkívül 
dokum entum ait összeszedve a londoni Royal So- 
cietyhez fordult, plágiummal vádolta barátait, és 
a nagy tekintélyű  társaság döntését kérte  a priori
tás ügyében.

Fiatal intézmény volt ekkor még a Royal So
ciety, fiatalos buzgalommal fogott hozzá a vitás kér
dés vizsgálatához, amely igen nagy port vert fel a 
tudósok között. Swammerdam csupán befúvást 
vagy mechanikus feltöltést alkalmazott, de Graaf 
vezette be a praktikusabb eljárást, az injiciálást — 
ezért is érezte sajátjának a módszert. A Royal So
ciety végül is Swammerdamnak ítélte az első bbsé
get, de ennek m ár senki sem ö rü lt: de Graaf 
ugyanis még a döntés elő tt váratlanu l meghalt. 
Mindössze 32 éves volt és a kortársak azt rebesget
ték, hogy a tudományos vita izgalma ölte meg. Bár
mennyire valószínű tlen is ez, a m isztikum ra erő sen 
hajlamos Swammerdam elhitte, lelkileg teljesen 
összeroppant, önvád mardosta.

Még m ielő tt a v ita ily gyászos véget ért volna, 
megjelent Swammerdam fő mű ve, a rovarok term é
szetrajza (Allgemeine verhandeling der bloedeloose 
dierjens, 1669).

A vértelen állatok — ahogyan Arisztotelész 
óta a rovarokat nevezték — alig ism ert területe 
volt a term észetrajznak. Swammerdam gyermek
kora óta gyű jtötte anyagát és megfigyeléseit. Or
vosi gyakorlatának megszüntetése u tán  falura köl
tözött, igen szegényes körülmények közt teljesen a 
rovarok ku tatásának szentelte idejét. Felsorolha- 
tatlan  a tömérdek új adat, amivel az entomológiát 
gazdagította. K ipreparálta és m ikroszkóp alatt 
megvizsgálta a méhek nemző szervét, megállapította 
a dolgozókról, hogy terméketlen nő stények, leírta 
az egész „m atrim oniális” m éhtársadalm at. Megfi
gyelte a rovarok addig teljesen ism eretlen belső  
szerveit. Különös gonddal vizsgálta a kérészek pár 
órás életét és átalakulását, ugyanígy a koraitok 
szerkezetét, vagy a Gesnertő l nem rég felfedezett 
macskahal anatóm iáját. Kidolgozta a béka fejlő dé
sét a petesejt osztódásától (amit elő tte senki sem 
látott) az ebihal állapoton át. Leírta a mozgó ondó
szálakat. Fejlő déstani párhuzamot vont az állat- és 
növényvilág közt, nem véve ki e törvényszerű ség 
alól az embert sem. Hevesen tám adta — akárcsak 
vele egyidő ben Francesco Redi — az ő snemzés ta 
nát: a természetben nincs „generatio spontanea”, 
m inden nem élve születő  állat tojásból (petébő l) ke
letkezik, am it egy ugyanolyan fa jta  állat rakott le 
elő zetesen; különféle állatok nem keletkezhetnek 
egymásból vagy — m iként még Arisztotelész taní
to tta  — rothadásból.



Négy csoportba osztotta a rovarokat, éspedig 
fejlő désük alapján, nagyjában a mai felosztás el
veinek megfelelő en. Részletes leírásuk m ellett fő 
ként a metamorfózis kérdésével foglalkozott. Nem 
volt ismeretlen e korban a bábállapot és a rovarok 
átalakulása; az ókor óta m indenki tudta, hogy her
nyóból lesz a lepke. Már az ókorban szívesen vontak 
párhuzamot a báb állapot és a halál, a pillangó és a 
feltámadás közt, és ez a párhuzam  a kereszténység 
szimbolikájában még sokkal nagyobb erő re kapott, 
hiszen a földi élet keservét könnyen lehet a hernyó 
szürke létéhez, földhöztapadtságához hasonlítani, a 
bábok szunnyadó állapotát a halálhoz, amelybő l 
színes pillangóként hoz új életet a feltámadás . . .  
Swammerdam is költő i hasonlatra használja fel a 
metamorfózist: „Nem fut-e errő l eszünkbe az em
ber élete, halála, és az a boldog nap, midő n a vég
telen igazságnak szózatára m ind, akik a sírban nyu- 
gosznak, újra megjelennek . . .  Nyomorult féregnek 
születtünk, hogy angyalhoz hasonló pillangóvá vál
junk!”  Mégis felvilágosultabban ítélte meg a m eta
morfózist elő deinél, akik úgy vélték, hogy a bábból 
új állat keletkezik, Swammerdam viszont bebizo
nyította, hogy ugyanaz a rovar éli életének külön
böző  stádiumait. A bizonyítás egyszerű  volt és szel
lemes: megcsonkította a hernyók első  három  szel
vényén levő  szarvszerű  nyúlványokat, m ire a báb
ból kikelő  lepke lába csonka lett.

Az alapos megfigyelés és szellemes kísérlet nem 
akadályozta abban, hogy az ekkoriban keletkező  
preformációs elmélet híve ne legyen: úgy képzelte, 
hogy a kialakuló formák m ár készen benne vannak 
a  burkoló hüvelyben, ső t m ikroszkóppal sem látható 
nagyságrendben m ár készen állanak a petében. 
Leeuwenhoek, Hartsoeker, Malpighi és mások mel
le tt Swammerdam volt a legfő bb oszlopa ennek a 
téves nézetnek, amely még jó száz éven át ta rto tta  
magát.

Mindössze hat esztendő t tö ltö tt intenzív bioló
giai kutatással, akkor egyszerre hátat fordított a tu 
dománynak és vezeklő  életre adta fejét. Hogy pon
tosan mi okozta pálfordulását, nem lehetett k iderí
teni. Kétségtelen, hogy gyermekkorától fogva misz
tikum ra hajló különc volt. A prioritási vita és ba
rátjának tragikus elveszítése önváddal töltötte el, és 
némi lelkiism eretfurdalást tudományos m unkája 
m iatt is érzett: kortársai ugyanis nem egyszer sze
mére vetették, hogy „istentelenség” a természet tit
kainak hivalkodó fürkészete, valam iként az is, hogy 
ilyen alantas állatokkal — kérészekkel és tetvekkel 
— foglalkozik. Nyomorúságos anyagi helyzetébő l 
nem tudott k ilábalni; Cosimo toszkániai herceg 
ugyan megvásárolta volna rovargyű jtem ényét 
12 000 forin tért, de csak azzal a feltétellel, ha áttér 
a katolikus h itre; erre nem volt hajlandó. H azáját 
épp ekkor döntötte nyomorba a francia megszállás, 
így a szitakötő krő l vagy a méhekról szóló kész 
könyvei számára sem talált kiadót. Mindez talán 
nem fordította volna a tudom ány ellen, ha sorsa 
nem hozza össze egy megszállott nő vel, a fanatikus 
Antoinette de Bourignonnal.

Kortársai közül ki szentnek, ki boszorkánynak 
tarto tta Antoinette de Bourignont. Vallásos látom á
sai voltak, m egtérést és önmegtagadást prédikálva

„testvéri közösséget” gyű jtö tt m aga köré. Isten ki- 
választottjának hirdette magát, a világ közeli végét 
jósolta. A  világ fényessége vagy A hamis teológia 
sírja című  könyveiben nem áru lt el semmiféle ön
álló eszmét, ám az effajta szekták hívei általában 
nem kívántak eredeti gondolatokat, beérték „a 
szű z” eksztázisával.

Amikor Swammerdam m egism erkedett a szent 
asszonnyal, lelkében m ár m egérett a megtérés esz
méje. A tudományos kíváncsiságot isten elleni vé
teknek ítélte, egy nyilvános elő adásban megtagadta 
a tudom ányt és vezeklést h irdetett. Bourignon asz- 
szonyt ekkorra m ár k iebrudalták szülő városából, 
Lille-bő l, m enekülnie kellett Hollandiából, Ham
burgból, Frízlandból, a testvéri közösség most a 
holsteini hercegség egy kis szigetén ta lá lt menedé
ket. 1675-ben Swammerdam pénzzé te tte  minden 
holm iját, hajóra ü lt és beállított Bourignonhoz az 
Á ldottak Szigetére.

Négy évet tö ltött vezekléssel a szigeten. Ügy 
látszik, megelégelte a szent asszonyt, m ert amikor 
1679-ben az Á ldottak Szigetét is el kellett hagyniuk, 
nem követte tovább az idő közben elöregedett pró
fétanő t, visszatért hazájába. B arátaitó l elő halászta 
régi kéziratait, lelkesen munkához látott, m ár nem 
tek in tette véteknek a term észet fürkészését. De nem 
sok ideje m aradt; a vezeklő  életmód, úgy látszik, 
aláásta egészségét, 1680. február 15-én — három 
nappal a negyvenharm adik születésnapja u tán  — 
egy m aláriás lázroham elvitte.

Tudományos hagyatékát egy francia barátjára 
bízta, akitő l Duverney anatómusho? kerü lt át; egyi
kük sem csinált vele semmit. Fél évszázad telt el, 
m ár-m ár megfeledkeztek róla. Hermann Boerhaave 
volt ekkor a leydeni orvosi iskola feje, egész Euró
pa orvosainak tanítóm estere; tudom ást szerzett a 
kallódó kéziratról, megvásárolta, gondos m unkával 
sajtó alá rendezte. 1737-ben adta ki, Swammerdam 
születésének századik évfordulójára, két kötetben, 
Bijbel der natuur — A  természet Bibliája címen. Az 
ötvenéves késedelem nem árto tt meg a könyvnek, 
nem tette elavulttá: a 18. század biológiájának ez 
lett az alapkönyve. Német és latin fordításban vi
lágszerte elterjedt, pompás ábráit ma sem mulaszt
ják  el közölni a biológiatörténetek.

. Benedek István

A lakosság
egészségügyi helyzete 
Latin-Amerikában

Más fejlő désben levő  államokhoz hasonlóan 
Latin-Am erika országainak társadalm i-gazdasági 
helyzetét is meghatározza a termelő erő k alacsony 
színvonala, az imperializmus gazdasági hegemóniá
ja, amely a gazdaságilag gyengén fe jle tt országokat 
az anyaországok mező gazdasági nyersanyag-függ
vényeivé változtatta, továbbá a kapitalizm us elő tti 
termelési viszonyok uralma.

Ugyanakkor Latin-Am erika országainak meg- 875



vannak a maguk specifikus sajátosságai. Ma a ka
pitalizmus és az ipar fejlettsége magasabb szintű , 
m int a világ más részeinek fejlő dő  országaiban (az 
egész „harmadik világ” ipari term elésének 40%-át 
adják). Az ipari fejlettség szempontjából Latin- 
Amerika nem egynemű . A legnagyobb eredménye
ket az ipar fejlesztésében Argentína, Brazília és 
Mexikó érte el. Jelentő s haladás következett be Ve
nezuela, Chile, U ruguay, Columbia és Peru ipará
ban. Bolívia, Haiti, a Dominikai Köztársaság, Para
guay, Equador, Közép-Amerika országai a vizsgált 
terü le t országai között a legelmaradottabbak.

1962-ben az egy fő re eső  átlagos évi jövedelem 
280 dollár volt. Latin-Am erika különböző  országai
ban (amerikai dollárban) ez így oszlik meg: Vene
zuelában 760, Argentínában, Puerto-Ricóban, U ru
guayban, Chilében 350—575, Costa-Ricában, Mexi
kóban, Panam ában 200—350, Brazíliában, Haitiben, 
Hondurasban, a Dominikai Köztársaságban, Colum
biában, N icaraguában, Peruban, Equadorban 100— 
200, Bolíviában 100 alatt. Az egy fő re eső  jövede
lemben mutatkozó különbség azonban nem tükrözi 
a lakosság helyzetében megnyilvánuló tényleges el
térést, mivel az rendkívül egyenetlen képet mutat.

A mező gazdasági termelés Latin-Am erika or
szágaiban, akárcsak a többi fejlő dő  országban, fo
kozódott. Az élelm iszeripari index — 1952—1957 
átlagát 100%-nak véve — 1963—64-ig 24%-kal 
emelkedett. Az egy fő re eső  mező gazdasági term e
lés azonban a háború t megelő ző  idő szakhoz viszo
nyítva 7%-kal csökkent. Alacsonyabb, m int A frika 
és Közel-Kelet számos országában. Ennek fő  okai: 
a lákosság rendkívül nagymérvű  gyarapodása, a 
mező gazdaság elm aradottsága és a nagybirtokok 
hegemóniája, ami a parasztok kizsákmányolásának 
feudális és félfeudális formáinak megő rzéséhez ve
zet és nem teszi lehető vé, hogy a mező gazdasági 
term elést a szükséges szintre emeljék.

A születések száma Latin-Amerika országaiban 
meghaladja a 40-et 1000 lakosra, Közép-Ameri- 
kában valamivel nagyobb (45—46), Dél-Amerikában 
kisebb (34—35). 1950—1960-ban a születési arány
szám az egyes országokban a következő  értékek 
között mozgott: 46,5 Salvadorban; 45,1 Guatemalá
ban ; 22,3 Argentínában. A születések számának m u
tató i egyes országokban (Equador) emelkedő  ten
denciát m utatnak, m ásutt (Mexikó) nagyjából azo
nos szinten stabilizálódtak.

Az általános halandóság Latin-Amerikában 
lassan csökken és sok országban eléri a 10/1000 la
kos értékét. A halálesetek regisztrálásának kielé
gítő  megszervezése esetén ez a mutatószám  egyes 
szerző k szerint 20 fe lett lenne számos országban. 
Vannak olyan értékelések, amelyek szerint az álta
lános halandóság átlagos értéke m a 1000 lakosra 
19. Ez sokkal több, m int a fe jle tt országokban, de 
lényegesen kisebb, m int A frika és Ázsia fejlő dő  
országaiban. Természetesen ezek mögött az átlagos 
értékek mögött jelentő s eltérések rejlenek: 1962- 
ben például az általános halandóság 1000 lakosra 
6,8 (Nicaragua) és 17,2 (Guatemala) között mozgott.

A csecsemő halandóság átlaga eléri a 117 ezre
léket a latin-am erikai országokban. 1956-ban 55 ez- 

876 relék volt U ruguayban és 132 ezrelék Chilében, 60

ezrelék Panam ában és 120 ezrelék Guatemalában. 
1—4 éves korban 42,7 gyerek hal meg évente 1000 
lakosra számítva. Egy másik értékelés szerint az 
1—4 éves korú gyermekek halálozása Közép-Ame
rikában 18,2 ezrelék, Dél-Amerikában 14,9 ezrelék. 
A Pánam erikai Közegészségügyi Hivatal adatai sze
r in t az 5 éven aluli gyermekek közül kerü l ki az 
összes halálesetek több m int 40%-a, meg kell azon
ban em lítenünk az összes korcsoportba tartozó la
kosság halálozásának bizonyos m érvű  csökkenését. 
A magas születési arányszám m ellett ez a fo lyam at 
az alapja a lakosság legintenzívebb számszerű  emel
kedésének a világon, az élettartam  megnövekedé
sének, valam int a lakosság kor szerinti összetétele 
megváltozásának.

A Pánam erikai Közegészségügyi H ivatal ada
ta i szerint 1950-tő l a lakosság átlagos évi gyarapo
dása Közép- és Dél-Amerika országaiban 2,7% volt. 
Tíz országban 3%, vagy ennél magasabb volt, 9 or
szágban 2—2,9%, Argentínában, Bolíviában, U ru
guayban és Jam aicában pedig 1,3—1,7%. Latin- 
Am erikán belül a lakosság legnagyobb m érvű  gya
rapodása (2,9% évente) a centrális és trópusi te rü 
leteken észlelhető , ahol kb. 100 millió em ber él. 
Ezeken a területeken a legfejletlenebb a gazdasági 
élet.

Az átlagos élettartam  a latin-am erikai orszá
gokban kb. 50—55 év. 1945—1950-tő l 1955—1960-ig 
A rgentínában, Chilében és Uruguayban átlagosan 
58,6-rő l 62,5-re emelkedett, Dél-Amerika országai
ban és az Antillákon 46-ról 52 évre. Az élettartam  
ugyan jóval hosszabb, m int A frika országaiban, de 
sokkal rövidebb m int a fe jle tt kapitalista orszá
gokban.

Latin-Amerika lakosságának kor szerinti meg
oszlása jellemző  a fejlő dő  országokra: 45%-a 0—14 
éves, m integy 3%-a 65 éven felüli. Más forrásm un
kák körülbelül ugyanilyen számokat közölnek: a 
lakosság 40—45%-a 15 évesnél fiatalabb, 50—55%-a
15—60 éves, 4%-nál kevesebb a 65 éven felüli. Pél
daként hozhatjuk fel Peru és Equador lakosságát: 
az első ben 0—14 éves a lakosság 42%-a, 15—64 éves 
53%-a és 65 éven felüli 5%-a, a másodikban 0—14 
éves a lakosság 42,5%-a, 15—59 éves 51,8%-a, 60— 
69 éves 3,3%-a, 70 éven felüli 2,4%-a.

Az életkor meghosszabbodásával kapcsolatban 
Latin-Am erika országaiban az idő sebb korosztály 
bizonyos fokú számszerű  gyarapodása figyelhető  
meg, azonban ez a folyam at lassú. Dél- és Közép- 
A m erika több országában fő  halálok a gastroente
ritis és az újszülöttkori megbetegedések. A gastri- 
tisek és enteritisek okozta halálozás 100 000 lakos
ra  Mexikóban 162,9; Brazíliában 192 és G uatem a
lában 233,2 (az USA-ban 4,4) volt. Paraguayban 
1962-ben a gastroenteritisek a halálozás 7,5%-át 
okozták, a pneumonia és grippe 7%-ot, a rosszin
dulatú daganatok 6%-ot. Igaz, hogy a latin-am eri
kai országok között vannak olyan államok, ame
lyekben a fő  halálokok struk tú rá ja más, ugyan
olyan, m int a gazdaságilag fe jle tt országokban, 
azonban nagyon kevés ilyen állam  van. Első sorban 
A rgentína és U ruguay említhető . I t t  a halálozás fő  
okai: a keringési betegségek, a rosszindulatú daga-



natok, a központi idegrendszer vascularis betegsé
gei, stb.

Mexikóban a gyermekhalálozás fő  okai: a gas- 
troenteritisek, a légző szervi betegségek és az in
fluenza. Az ország falvaiban az újszülöttek halál
okai között fő leg a pneumonia, a gastroenteritis és 
a fertő ző  betegségek szerepelnek, óvodáskorban 
ugyanezek a betegségek, az iskoláskorban pedig 
balesetek és gyilkosságok társu lnak  hozzájuk. A 
gyermekhalálozás fő  okai Peruban: légző szervi be
tegségek (17,7%), fertő ző  és parazitás betegségek 
(16%), emésztő szervi betegségek (15%), a korai 
gyermekkor betegségei (12%), stb. Az egyik leg
fő bb halálok az 1—4 éves gyermekek körében az 
avitaminózis és a nem kielégítő  tápláltság egyéb 
állapotai: 100 000 lakosra a fenti okok m iatt a halá
lozás Columbiában (1959) 148,7; Mexikóban (1955) 
124 és Salvadorban (1955) 143,4 volt.

Végső soron a nagy ossz- és különösen gyer
mekhalandóságot Latin-Am erika országaiban a 
következő  3 tényező  segíti elő  legfő képpen: a fer
tő ző  betegségek nagy aránya, a lakosság rosszul- 
tápláltsága és a jó minő ségű  ivóvíz hiánya, azaz a 
lakosság nem kielégítő  közegészségügyi helyzete.

Mint m ár em lítettük, Latin-Am erika lakossá
gának fő  halálokai a fertő ző  betegségek; az össz- 
halandóság 20—30%-a esik rájuk. A fertő ző  beteg
ségek morbiditásának struk tú rá ja sokféle. A latin 
amerikai államokban állandóan van himlő , pestis, 
sárgaláz, malária, framboesia, k iütéses tífusz, lepra, 
stb. Az utóbbi években a him lő -morbiditás összesen 
3000—8000 között volt.

Latin-Amerika egyike a világ azon területei
nek, ahol napjainkig elő fordul a pestis: 1960-ban 
250 megbetegedés volt. A m alária endémiás Közép- 
és Dél-Amerika országainak túlnyomó többségében 
(kivéve Chilét, Uruguayi, Puerto-Ricót és Francia- 
Guineát), azonban a morbiditás jelentő sen csökkent 
(1956-tól 1961-ig 57%-kal). Míg korábban az össz- 
m ortalitás okai között a m alária az első  helyek 
egyikét foglalta el, addig most összehasonlíthatat
lanul kisebb szerepet játszik, sok országban pedig 
(például Mexikóban) az utóbbi években m alária 
okozta halálesetet egyáltalán nem jegyeztek fel. 
Ugyanakkor a maláriás zónában lakik továbbra is 
kb. 86 millió ember; tíz- és százezrek betegednek 
meg maláriában és sokan belepusztulnak.

Latin-Amerika országai szám ára komoly prob
lém át jelent a tuberkulózis. A friss megbetegedé
sek bejelentése rendszertelen, az adatok szegénye
sek és nehezen elemezhető k, hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy a morbiditás lényeges csökkenése 
nem tapasztalható. A tuberkulózis m ortalitása pe
dig a különböző  latin-am erikai országokban 10— 
40/100 000 lakos között mozog.

A gyermekkori fertő ző  betegségek (szamárkö
högés, kanyaró, stb.) az 5 éven aluli gyermekek ha
lálozásának egyik fő  okát je lentik ; a gyomor-bél
rendszeri megbetegedések m integy 20%-a fertő ző  
eredetű . Nagy számban fordulnak elő  egyéb fertő ző  
betegségek is (framboesia, bolíviai haemorrhagiás 
láz, stb.).

A fertő ző  betegségek leküzdését rendkívül meg
nehezítik a nem kielégítő  egészségügyi körülmé
nyek, az egészségügyi személyzet hiánya, a szüksé

ges anyagi eszközök és gyógyító anyagok hiánya, a  
lakosság egészségügyi ism ereteinek alacsony szín
vonala, stb. A lakosság többségének nem kielégítő  
egészségügyi helyzete igen súlyos tényező t jelent, 
ez határozza meg a nagy m orbiditást és m ortalitást. 
Vonatkozik ez első sorban a vízellátásra és a csator
názásra. Sok országban a városi lakosság 50%-a 
számára sincs biztosítva jó m inő ségű  ivóvíz és kü 
lönösen rossz a vízellátás és a csatornázás falun. 
Peruban például a városokban a lakosság 46% -át 
látják  el megfelelő  ivóvízzel, a fa lvakban 1,3%-át, 
az országos átlag 19,5%. A városokban a csatorná
zás a lakosság 43%-át szolgálja, a falvakban nincs 
csatornahálózat. Chile városaiban vízvezetéki ivó
vízzel a lakosság 73%-a van ellátva, csatornaháló
zattal 57%-a. A falvakban a lakosságnak m indösz- 
sze 4%-a lakik csatornázott területen. M exikóban 
a falvak nem kielégítő  vízellátása és csatornázása 
(a lakások 66%-ában nincs vízvezeték) a nagy gyer
mekhalandóság egyik fontos oka.

Latin-Amerika sok országában dolgoztak ki 
országos közegészségügyi tervet, amelyek első sor
ban az ivóvízellátás jelentő s fejlesztését irányozzák 
elő . E tervek realizálása azonban nagy nehézségek
be ütközik az elégtelen anyagi lehető ségek m iatt.

A táplálkozás is súlyos probléma Latin-Am eri- 
kában. A különböző  felmérések szerint a lakosság 
V2—2/з -а  éhezik. A lakosság nagy részének táplál
kozása nem megfelelő  sem mennyiségi, sem minő 
ségi szempontból. Átlagosan egy em berre napi 
2000—2500 kalória jut, több országban még ennél 
is kevesebb (Venezuela 1200 kai., Észak-Kelet-Bra- 
zília 1700 kai. alatt, stb.). Jellemző  a fehérjeelégte
lenség. A fő  kalóriaforrás a növényi eredetű  táp
lálék. Átlagosan egy gyermekre naponta csupán 25 
gramm  fehérje ju t (Észak-Amerikában 65 g). A táp
lálék alig tartalm az vitam inokat, a szervezet szá
m ára szükséges mikroelemeket, stb.

A nem megfelelő  táplálkozás első sorban a gyer
mekeken mutatkozik meg. A krónikus hiányos táp
láltság következményei: halvaszületés, koraszülés, 
nagy gyermekhalandóság, tuberkulózis, a gyerme
kek növekedésének és súlyának elmaradása, stb. 
Különösen súlyos helyzetben vannak a falusiak. 
Például Mexikó falvaiban egy gyerm ekre 885 ka
lória és 8 g fehérje ju t naponta, a városokban 1250 
kalória és 16 g fehérje. A hiányos táplálkozás m iatt 
az óvodáskorú gyermekek 30%-a visszam aradt a 
fejlő désben, anémiás 20%, golyvás 10%, alim entá- 
ris haj károsodásban 6%, szemkárosodásban 5%, 
száj károsodásban 7%, skorbut okozta fogínykároso- 
dásban 3%, nyelvkárosodásban 4% szenved.

Nem kevésbé károsan hat a hiányos táplálko
zás a felnő tt lakosságra is, am irő l tanúskodik egye
bek közt a rövidebb élettartam . A lakosság rosszul- 
tápláltságának több okát em legetik: a földbirtok 
egyenlő tlen elosztását, az alacsony általános mű 
veltséget, a lakosság alacsony vásárlóképességét, 
stb. Az egyik legfő bb oknak Latin-Am erika lakos
ságának viharos növekedését tartják . Nem vitás 
azonban, hogy a társadalm i tényező k állnak a ve
zető  helyen.

A. P. Iln ickij cikke nyomán,., 
Szovetszkoe Zdravoohranenie



A TMB hírei

A Tudományos Minő sítő  Bizottság Schrantz Dénesi 
„Igazságügyi orvostani és stomatológiai vizsgálatok a 
személyazonosság meghatározására” című  disszertációja 
alapján az orvostudományok doktorává;

Áfra Dénest „ Adatok a subduralis haematoma pa- 
thogenesiséhez” című  disszertációja alapján az orvostu
dományok kandidátusává;

Fazekas Sándort „ A Basedow-kór radio jód kezelé
sének néhány problémája” című  disszertációja alapján 
az orvostudományok kandidátusává;

Grubich Vilmost „ A fokozott intrapulmonalis nyo
más néhány cardiorespiratoricus tényező je” című  disz- 
szertációja alapján az orvostudományok kandidátusává;

Molnár Jánost „ A sejtmag messenger ribonuklein
savat tartalmazó ribonukleoproteid komponensének 
szerkezeti elemzése” című  disszertációja alapján az or
vostudományok kandidátusává;

Raics Jenő t „A sub- és postnatalis magzati és új
szülött-halálozás okainak egyes kérdéseirő l, különös te
kintettel a meteorológiai jelenségek szerepére” című 
disszertációja alapján az orvostudományok kandidátu
sává;

Schrádi Antalt „ A gátlószeres kezeléssel egyidejű 
leg alkalmazott adjuváns therapia különféle formái és 
jelentő sége a gümő kór kezelésében” című  disszertációja  
alapján az orvostudományok kandidátusává;

Sturz Józsefet „ Adatok az aldosteronelválasztás 
szabályozásához” című  disszertációja alapján az orvos- 
tudományok kandidátusává;

Szinay Gyulát „ Adatok a kollagén betegségek mor- 
phológiájához” című  disszertációja alapján az orvostu
dományok kandidátusává és

Walsa Robertet „ Adatok a zárt koponyasérülések 
elektroenkefalográfiás diagnosztikájához” című  disszer
tációja alapján az orvostudományok kandidátusává 
nyilvánította.

Elhalálozások

Baráti Sándor dr. (szül. 1905) körzeti orvos Sárke- 
resztúron február 20-án;

Finta Dezső  dr. (szül. 1892) nyugdíjas orvos Mind
szenten január 18-án;

Hídvégi János dr. (szül. 1895) nyugdíjas fürdő igaz
gatósági fő orvos Budapesten 1969. december 22-én;

Jakubovich Lajos dr. (szül. 1890) nyugdíjas rende
lő intézeti szakorvos Budapesten január 26-án;

Keleti István dr. (szül. 1895) nyugdíjas rendelő inté
zeti szakorvos Budapesten 1969. december 23-án;

Papp Sándor dr. (szül. 1901) nyugdíjas tbc gondo
zóintézeti szakorvos Budapesten január 17-én;

Rabati Ferenc dr. (szül. 1912) a fő városi VI. kér. 
Szakrendelő intézet laboratóriumi szakfő orvosa január
16-án.

Rapaport Sámuel dr. (szül. 1888) nyugdíjas rende
lő intézeti szakfő orvos Budapesten január 31-én;

Skultéthy Béla dr. (szül. 1900) körzeti orvos Eger
ben január 19-én;

Szendrödy Emil dr. (szül. 1910) körzeti orvos Fegy- 
verneken 1969. december 30-án és

Varsányi Mihály dr. (szül. 1904) nyugdíjas rendelő 
intézeti igazgató Orosházán 1969. november 22-én el
hunyt.

szövetet tenyésztettek és tároltak, első sorban egér- és 
patkánytumor törzseket. A Kísérletes és Klinikai On
kológiai Intézetben mű ködő  tumorbank díjtalanul ad
ja az anyagot a tumorkutatással foglalkozó mintegy 
száz szovjet intézetnek.

A seb ragasztása szívmű tétnél. A sebszélek egyesí
tésére már vagy tíz éve használnak ragasztóanyagokat 
is. A Szovjetunióban nemrégiben egy új, kis molekula
számú mű anyag ragasztót dolgoztak ki, amely alkal-| 
más a pitvar sebszéleinek ragasztására. A ragasztót tan
tálkapcsokkal kombinálva használják, illetve próbál
ták ki állatkísérletekben, majd miután bevált, bevezet
ték a szívsebészet gyakorlatába is. A régi módszerrel a 
6—15 cm-es pitvari sebzés egyesítése 10—20 percig tar
tott, az új módszerrel a metszést 4—7 perc alatt lehet 
zárni. Insufficiencia, trombózis egy esetben sem kö
vetkezett be.

Tovább élnek-e a szívátültetésre szorulók szívátül
tetés nélkül? A szívátültetés indikációja körüli vita 
egyik mozzanata a túlélés, vagyis, hogy a mű tét való
ban meghosszabbítja-e a beteg életét. E kérdés tisztá
zásának legalábbis megkezdése céljából a houstoni kli
nikán összehasonlító statisztikát készítettek. Egybeve
tették 15 szívátültetéses beteg további élettartamát 42 
olyan betegével, akiknél a szívátültetés ugyancsak in
dokolt lett volna, a mű tétre azonban nem kerülhetett 
sor. Az utóbbi betegek átlagos élettartama (az indiká
ció kimondásának napjától számítva) 74 nap volt. Azok 
a betegek viszont, akiken a szívátültetést végrehajtot
ták, átlagosan még 111 napig éltek. Ebbő l az idő bő l 
átlag 22 napot vett igénybe a várakozás a mű tétre és 
az elő készítés. A houstoni szívsebészek szerint a szív- 
átültetés tehát korántsem tekinthető  életmentő  beavat
kozásnak, a beteg életét azonban kétségtelenül meg
hosszabbítja valamelyest.

A férfiak mellrákja. A göttingeni klinikák statisz
tikája azt mutatja, hogy a férfiak mellrákja korántsem 
oly ritka, mint gondolták. Az utolsó 40 évben Göttin- 
genben 41 férfimellrákot diagnosztizáltak szövettanilag 
is. A férfiak mellrákja rosszabb indulatú, mint a nő ké. 
A diagnózis megállapításakor az esetek felében már 
metastasisok voltak. A terápiás eljárások azonosak a 
nő i mellrákéival.

Intézet vakok rehabilitálására. Karl-Marx-Stadt-  
ban (NDK) tavaly megnyílt Európa legnagyobb intézete 
vakok rehabilitálására. Az intézet 570 vakot tud be
fogadni, akiket a legkülönfélébb foglalkozásokra ta
nítanak meg.

Sok a gyógyszertár Belgiumban. Jelenleg Belgium
ban 1700 lakosra jut egy-egy gyógyszertár, ami éppen 
a kétszerese az európai átlagnak. Az Egészségügyi Mi
nisztérium azt tervezi, hogy rendelettel korlátozza a 
gyógyszertárak féktelen elburjánzását, ső t, he lehetsé
ges, csökkenti a gyógyszertárak számát.

A világ minden tájáró l

Kísérletes tumorbank. A Szovjetunióban 1957-ben 
43 féle tumort használtak állatkísérletekben átültetés
re. Akkor tumorbankot szerveztek, amelyben konzer
válóanyagokban a tumorszöveteket egy-két évig tárol
ták. A bank állománya a megalapításkor 21 féle tu- 

878 morszövet volt, 1963-ban 39 és 1967-ben 70 féle tumor-

Két újabb esszenciális aminosav? Ernst Kofrány, a 
dortmundi Max Planck Táplálkozásélettani Intézet ku
tatója a prágai VIII. Nemzetközi Táplálkozástudományi 
Kongresszuson bejelentette, hogy kutatásai kapcsán 
újabb esszenciális aminosavak feltételezhető k. Az ed
digi hét esszenciális aminosavon (valin, leucin, methio- 
nin, threonin, fenilalanin, triptofán) kívül úgy látszik,  
hogy az arginin és a hisztidin is az esszenciális amino
savak közé tartozik. Mindazonáltal még további vizs
gálatokat tart szükségesnek.
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Mikrobiológia 
és fertő ző  betegségek

Ausztrália-antigén és vírushepa
titis. Scriba, M. (Sandoz For
schungsinstitut, Wien): Deutsche 
Medizinische Wochenschrift, 1969., 
44, 2294—2296.

1964-ben Blumberg egy ausztrá
liai néger serumában új, addig nem 
ismert antigént mutatott ki, ame
lyet Ausztrália-antigénnek nevezett 
el. További vizsgálatok során kide
rült, hogy az antigént tartalmazó 
serumok SGPT akt ivitása magas 
volt, az antigén kimutathatósága 
egyeseken krónikus anicterikus he
patitisre utaló májbiopsiás lelettel 
járt együtt, továbbá az antigén 
elektronmikroszkóppal megállapí
tott nagysága megegyezett a serum- 
hepatitis vírusának McCollum által 
leírt méretével. E tények alapján 
feltételezték elő ször az antigén és 
a hepatitis vírus azonosságát. Az 
antigénnel foglalkozó szerző k meg
egyeznek abban, hogy serumhepa- 
titisben az antigén gyakran kimu
tatható, de eltérnek a vélemények 
arra vonatkozólag, hogy az acut in
fectiosus hepatitis esetén is jelen 
van-e a vérben. Ha igen, úgy va
lószínű leg csak az incubatio ide
jén, ami a hepatitisben lezajló vir- 
aemia hipotézisét támogatja. Egyes 
esetekben megfigyelték az antigén 
persistálását a serumban hónapo
kon, ső t éveken keresztül. Ez rész
ben olyankor fordult elő , amikor 
valamely, az immunrendszer gyen
geségével járó egyéb betegség is 
fennállt (leukaemia, Down-kór, 
lepra), vagy amikor a májban 
chronikus hepatitisre utaló mor- 
phológiai kép alakult ki. Serumhe- 
patitisben az antigén megjelenése a 
megbetegedés klinikai, laborató
riumi és morphológiai jeleit meg
elő zi, de kimutathatósága idő ben a 
vér fertő ző képességével esik egybe. 
E tény a vérdonorok kiválasztásá
ban igen fontos támpont lehet. Az 
antigén elő fordulásának gyakori
ságát különböző  szerző k igen elté
rő en ítélik meg, de a megbetegedés 
elején hetenként történt vizsgálat 
esetén 74—88%-ban tudták azt ki
mutatni. A k imutatás az Ouchter- 
lony-féle agargél-diffúziós mód
szerrel történt, ennél érzékenyebb 
serológiai reakciók nem bizonyul
tak specifikusnak. Reconvalescens 
serum ellenanyagot ritkán tartal
mazott, de gyakran észleltek abban 
anticomplementaer aktivitást, ami 
pedig antigén-ellenanyag kötő désre 
utal.

Az Ausztrália-antigén azonossága 
a hepatitis vírussal, vagy a hepatitis 
vírusok egyikével, ma még nem bi
zonyos, tény azonban, hogy az anti
gén semmilyen vírus okozta máj- 
gyulladásban nem mutatható ki.

Marton Anna dr.

Allergológia
A sensibilizálás szerepe az asth

ma bronchiale klinikai manifesztá
lódásában. Lahoz F. és mtsai (Dept. 
A llergology. Fundación Jiménez 
Diaz, Madrid): A llergie u. Asthma. 
1968, 14, 103—109.

33, háziporra, ill. penészgombára 
positiv bő rreactióval reagáló asth- 
más betegen Prausnitz—Küstner- és 
inhalatiós testet is végeztek, össze
hasonlítva a három methodikát, a 
következő  eredményre jutottak.

1. Asthma bronchiale (a. br.) 
fennállhat allergen sensibilisatio és 
reaginok jelenléte mellett anélkül, 
hogy ez utóbbiak szerepelnének a 
klinikai tünetek kiváltásában; fel
tételezhető , hogy egy ismeretlen té
nyező  váltja ki az asthmás roha
mot. Ezt az állapotot mutatták ki a 
szerző k eseteik 46%-ában.

2. A pozitív bórreactio csak ak
kor értékelhető , ha összhangba hoz
ható az anamnesztikus adatokkal és 
a provocatiós próbával (kontakt 
vagy inhalatiós test).

3. Feltételezhető , hogy a sensibi
lisatio nem okvetlen postulatuma 
az a. br.-nak (sensibilisatiót csak az 
esetek 25%-ában tudtak kimutat
ni). Szerintük egy különleges, rosz- 
szul reagáló konstitúcióról van szó, 
esetleg egy komplexum olyan té
nyező je szerepel, melynek végső 
produktuma az a. br.

(Ref.: A fenti, kissé túlságosan 
spekulatív konklúziók arra a kö
rülményre vezethető k vissza, hogy 
az aktuálisan kimutatható allerge- 
nek vagy reaginek nem azonosak az 
első  manifesztációt létrehozó aller- 
genekkel és reaginekkel. Magunk 
részérő l egy allergent csak akkor 
tartunk kiváltó oknak, ha az inha
latiós — kevésbé a cutan — reactio 
correlatióban áll az anamnesztikus 
adatokkal. Amennyiben az allergiás 
pathomechanizmus nem valószínű 
síthető , krónikus légző szervi beteg
séggel állunk szemben, amit nem 
nevezünk a. br.-nak.)

Hajós Mária dr.

Kallikrein, bradykinin és hista-  
min ic. próba egészségeseken és ur- 
ticariás betegeken. Juhiin L. és Mi- 
chaelsson G. (Univ. Hosp:, Uppsa
la): Acta derm.-venereol. 1969, 49, 
26—36.

A szerző k kallikrein, bradykinin 
és histamin ic. próbát végeztek 
egészségeseken és különböző  típusú 
urticariás betegeken. Az urticaria  
acut, factitia, hideg, meleg típusai
ban a kallikrein  próba azonosan 
viselkedett az egészségesekkel. EL 
lenben chronikus urticariában  
„óriás” és feszes oedema fejlő dött 
ki. Kallikrein inhibitor hiányára  
gondoltak, de a C’l esterase inhi

bitor szint normális volt. Az örök
letes Quincke-oedemások saját se
rum és plasma ic. injekciójára 5— 
24 óra múlva a tenyéren infiltra- 
tióval válaszoltak. Ugyanezen egyé
nek normális serummal, valamint 
10 chronikus urticariás autolog se- 
rummal, ill. plasmával nem mu
tatták ezt a választ. A bradykinin 
és histamin ic. próba — az egész
ségesekhez viszonyítva — chroni
kus urticariában a legnagyobb mé
reteket késő bb éri el (gyakran 5— 
10 óra után) és tovább is marad 
meg. Más típusú urticariában kife
jezett késő i reakció nem volt. A 
szerző k feltételezése szerint a ké
ső i reakciót a csökkent kallikrein 
inhibitor szint mellett a kezdeti 
plasma kilépésnél a kallikrein-ki- 
nin-rendszer activatiója okozza.

Korossy Sándor dr.

Kallikrein inhibitor mint gyógy
szer, urticaria és örökletes Quincke- 
oedema (hereditary angioneurotic 
edema) kezelésében. Juhiin L. és 
Michaelsson G. (Univ. Hosp., Upp
sala): Acta derm.-venereol. 1969, 
49, 37—44.

A szerző k 6 urticaria chronica és 
2 örökletes Quincke-oedema keze
lésében kereskedelmi kallikrein in
hibitorral (Trasylol, sec. Bayer) 
próbálkoztak, iv. infusio formájá
ban. Míg az antihistamin és kéreg- 
steroid kezelés alig vagy semmi 
hatással nem volt a kiütések kelet
kezésére, a Trasylol infusio 5—90 
napos tünetmentességet eredmé
nyezett. Ak iken a kezelés elő tt az 
ic. kallikrein próba erő sen oede- 
más reakciót okozott, utána norma
lizálódott. A histamin és bradyki- 
nin ic. próbában késő i (3—10 óra 
után) reakciót adók, a kezelés után 
nem mutatták ezt a választ. A CT 
esterase inhibitor szint nem válto
zott. Hatástalan a T rasylol kezelés 
acut és hideg urticariában (ahol a 
kallikrein ic. reakció normális volt).  
A kezelés mellékhatásai: hypersa- 
livatio, hevülés, orthostatikus vér
nyomásesés, fokozott perspiratio. 
Ezek a tünetek histamin kioldásra 
vezethető k vissza. Egy esetben a 
második infusio súlyos anaphyla- 
xiás reakciót váltott ki. Ennek ki
zárására a Trasylol ic. próba nem 
alkalmas. Korossy Sándor dr.

Örökletes Quincke-oedema (he
reditary angioedema) pathológiája.
Sheffer A. L. és mtsai (Amer.
Acad, of Allergy, Boston, Mass.):
J. Allergy. 1969, 43, 157—158.

Az örökletes Quincke-oedema 
jellegzetesen érinti a bő r alját, a 
felső  légutak és gyomor—bélhuzam 
mucosa és submucosa, rétegeit. A 
szerző k 17 eset adatait dolgozták 
fel. A bő rben, a bő r aljában oede- 
mát, a postcapillaris venulák per- / ~ \  
meabilitásának fokozódását talál- VT/T 
ták. A roham alatt az érkörüli be- X I  
szű rő désben a mastocyták és a — 
többi mononuclearisok érintetle- 881



nek maradtak. A részleges degra- 
nulatio késő bb következett be. A 
felső  légútban larynx oedema volt, 
az epidermisben spongiosissal és 
cytoplasmás vacuola képző déssel, 
az irhában és bő r aljában kisfokú 
gyulladásos válasszal, de szöveti 
eosinophilia nélkül. A tüdő ben dif
fus oedema, fő ként asphyxia után 
másodlagosan haemorrhagiával 
volt. A lépben a vörös pulpa dep- 
letióját, a másodlagos centrumok 
és a kis germinalis folliculusok 
hiányát találták. A jejunum lami
na propriában, fő ként a bolyhok fe
lületes részében oedema volt, ami a 
submucosában nem fordult elő . A 
betegség muco-cutan és visceralis 
szöveti képe elkülöníthető a fatalis 
systemás anaphylaxiától, mert a 
gyulladásos beszű rő désbő l hiány
zik a szöveti eosinophilia. A szö
veti kép alapján alátámasztják azt 
a klinikai megfigyelést, hogy a la
rynx submucosa oedemája vezet 
asphyxiához és a jejunum lamina 
propria oedemája okoz hasi coli- 
cát Korossy Sándor dr.

Örökletes Quincke-oedema (he
reditary angioneurotic edema) s- 
aminocapronsavval sikerrel kezelt 
esete. Lundh B. és mtsai (Univ. of 
Lund, Sweden): Clin. exp. Immu
nol. 1968, 3, 733—745.

A szerző k betege 5 hét alatt 4 ro
hamot szenvedett el. Epszilon-ami- 
nocapronsav (EACS) kezelésben ré
szesítették 5 hónapig. Ezen idő  alatt 
tünetmentes maradt, de a szer adá
sát megszakítva visszaesett. Haté
konynak mutatkozott a trans-4- 
(aminomethyl) cyclohexancarbo- 
xylsav is. Az első  sikeres kezelés 
EACS-val Nilséon és mtsai nevé
hez fű ző dik (Acta med. scand. 
1966, 448, 21.). Donaldson V. H. és 
Evans R. R. mutatták ki (Amer. J.  
Med. 1963, 35, 37), hogy az örökle
tes Quincke-oedemában C’l estera
se inhibitor hiány van. Szerző k a 
roham alatt a defibrinált plasmá- 
ban valóban alacsony inhibitor
szintet találtak. Az EACS kezelés 
alatt a szint nem emelkedett a tü
netmentes szak értékéhez viszonyít
va. A C’l esterase activálható, ha a 
defibrinált plasmát 37° C-on 40 
percig inkubálják. Az a2-makro- 
globulin és a plasminogenszint ro
ham alatt normális határok között 
maradt. Az EACS adása a plasmi- 
nogenszintet az adás ideje alatt 
csökkentette. A histamin-anyag- 
csere lényegesen nem változott, 
csupán a vizelettel történő  kivá
lasztás a kezelés végére mérsékel
ten emelkedett. Az EACS adásá
nak ideje alatt a beteg vizeletében 
nem volt l-methylimidazol-5-ecet- 
sav, a gyomorsav secretio viszont 
növekedett. Korossy Sándor dr.

Az örökletes Quincke-oedema 
(hereditary angioneurotic edema) 
vascularis reakciói. Juhiin L. és 
Michaelsson G. (Univ. Hosp., Upp
sala) : Acta derm, venereol. 1969, 
49, 20—25.

A szerző k egy anyán és leányán 
észleltek örökletes Quincke-oede- 
mát. Az oedema körülírt bő rterü
leteken, gyomor-bélhuzamban, 
urethrában jelentkezett. A roham 
provokálható volt fibrinolytikus in
hibitorokkal (s-aminocapronsav, 

aminomethylcyclohexan- 
carboxylsav), histidin decarboxy
lase inhibitorral, sufonamiddal, co- 
deinnel. A legjobb klinikai hatást 
3000 ml plasma infusio után észlel
ték. A kallikrein plasmin, ill. tryp
sin inhibitort jótékonynak ítélték.  
Az egyik beteg 6 hét után végzett 
újabb infusióra anaphylaxiás 
shockkal válaszolt. Bő rpróbák 
eredménye: kallikrein ic.: 2—24 
óra múlva: erő s oedemás reakció. 
A histamin és bradykinin inj.-t  
normalis kezdet után 4—24 órával 
késő i oedema követett. A vizsgála
ti adatok alapján a szerző k arra 
gondolnak, hogy ebben a betegség
ben a histamin és bradykinin okoz
ta kezdeti oedema aktiválja a kal- 
likreinképző dést, és a kallikrein 
inhibitor hiánya elegendő  ahhoz, 
hogy oedemát okozzon.

. Korossy Sándor dr.

Dermatológia és venerológia
Dermatitis perioralis. Hjorth N,  

és mtsai (Skin Clinic, Copenhagen; 
Addenbrooke’s Hospital, Cam
bridge; Wycombe General Hospi
tal, Buckinghamshire; St. John’s 
Hospital, London): Brit. J. Derm. 
1968, 80, 307—313.

A szerző k Dániában és Angliá
ban észlelt 40 esetük alapján is
mertetik a Kaminsky és mtsai ál
tal „dermatitis perioralis”-nak el
nevezett kórképet.

A jellegzetes klinikai kép az ál
lón és a nasolabialis redő kben, 
gyakran a felső  ajkon is, ritkábban 
az orcák alsó részén, a glabellák 
felett és a szemöldöktájakon szim
metrikus elrendező désben diffúz 
vagy foltos erythemás alapon sű 
rű n elhelyezkedő , 1—2 mm-nél 
nem nagyobb, vörös papulákból, 
papulopustulákból, illetve papulo- 
vesiculákból tevő dik össze. Az el
változásokhoz gyakran finom hám- 
lás társul. Az ajakpírok körül 5—7 
mm széles sáv minden esetben sa
játságosán tünetmentes. A betegek 
nem viszketésrő l, , hanem inkább 
égő  érzésrő l panaszkodnak. A kör
folyamat rendkívül makacs, hul
lámzó lefolyású. Az acne-betegség- 
ben és a rosaceában használatos 
helyi gyógyeljárások hatástalanok.

A szövettani vizsgálat enyhe sub- 
acut gyulladás tüneteit mutatja, 
változó intenzitású, follicularis 
vagy perifollicularis, leukocytákból 
álló beszű rő désekkel.

Az észlelt betegek nem szerinti 
megoszlása: 38 nő  és 2 férfi. Az 
életkor a 15. és az 54. életév között 
váltakozott, zömmel a 25. és a 35. 
között.

A bő rtünetek első  jelentkezése 
vagy rosszabbodása egyes esetek
ben egybeesett ugyan fényhatással, 
praemeristruurnmal, terhességgel, 
progestativ hormonok szedésével, 
emocionális stresszel, ezek az ösz- 
szefüggések azonban a tartós észle
lés során nem igazolódtak. Belső 
infectiv gócoknak sem sikerült sze
repet tulajdonítani, a bő rlaesiókból 
történt tenyésztés sem mutatott 
jellegzetes baktériumflórát, anti- 
bioticumok általános vagy helyi al
kalmazása javulást nem eredmé
nyezett. Foglalkozási vegyi anyagok 
és kozmetikai szerek sem bizonyul
tak kiváltó tényező nek, úgyszintén 
tápanyagok sem. Egyetlen betegen 
sem észleltek malabsorptióra vagy 
más, oki összefüggésbe hozható, 
belső szervi megbetegedésre utaló 
tünetet. A betegeken a seborrhoeás 
status nem volt gyakoribb, mint ál
talában a hasonló életkorú egyé
neken.

A szerző k véleménye szerint a 
„dermatitis perioralis” klinikailag  
élesen elhatárolható, jellegzetes 
kórkép, az aetiológiája azonban tel
jesen ismeretlen. vánkos József dr

Az arc rosaceaszerű  dermatitise, 
„dermatitis perioralis”. Steigleder 
G. К ., Strempel A. (Universitäts— 
Hautklinik, Köln): Hautarzt. 1968,  
19, 492—494.

Az elő ző  referátumban ismerte
tett cikk tárgyát képező , sajátságos 
kórképet a szerző k Nyugat-Német- 
országban 42 esetben észlelték: 36 
nő n és 6 férfin.

A klinikai kép vázolásában csak 
annyi eltérés mutatkozik, hogy e 
cikk írói papulovesiculákat nem 
találtak, csak papulopustulákat, s 
hámlást is csak helyi kezelés kö
vetkezményeként. ök  sem tudtak 
bizonyítani aetiológiai kapcsolatot 
fényhatással, gyógyszerek, első sor
ban per os anticoncipiensek szedé
sével, menstruációs ciklussal, ső t 
néhány betegük már menopausá- 
ban volt. Eseteik nagyobb részében 
viszont, ellentétben az elő ző  szer
ző kkel, kóroki jelentő séget tulajdo
nítanak kozmetikai szereknek (első 
betegeik légiközlekedésben dolgo
zó, tehát arcbő rük kozmetikázásá
ra kötelezett nő k voltak, s ezért e 
kórképet házi használatban „ste
wardess betegséginek nevezték 
el). A standard vegyi sorozattal és 
a betegek által használt kozmeti
kumokkal elvégzett rátevési pró
bák különböző  eredményt mutat
tak. Az esetek nagyobb részében 
számos anyaggal szemben találtak 
túlérzékenységet. A pozitív reak
ciót okozó anyagok között feltű 
nő en gyakori volt a fogkrém, a cit
romféleségek leve és héja, a for- 
maldehyd, a szappanok. Csaknem



valamennyi beteg kórelő zményé
ben szerepelt, s a szerző k terápiás 
próbálkozásaik során maguk is ta
pasztalták, hogy e betegek bő re a 
szteroidkenő csöket és általában 
minden krémet rosszul tolerált, a 
bő rfolyamatuk ezektő l gyakran fel
lobbant. Viszont jó eredményt ész
leltek mindennemű  krém elhagyá
sától, az arcbő rnek detergensekkel 
történt alapos megtisztításától és 
szteroid oldatok alkalmazásától. 
Nemcsak a betegeknek, hanem a 
kontaktszemélyeknek, tehát pl. a 
házastársaknak is megtiltották für
dő vízszerek, arcvizek, hajápoló sze
rek, púder, arckrém, szájvíz és 
fogkrém használatát. A fogak ápo
lására krétapépet ajánlottak.

A szerző k elő zetes, nem végleges 
véleménye: valóban újszerű , jelleg
zetes bő rgyulladásról van szó, 
amely részben dermatitisre, rész
ben rosaceára, illetve szteroid-ak- 
néra emlékeztet. Kiváltásában kül
ső  vegyi hatások, újonnan beveze
tett kozmetikai anyagok szerepére 
gondolnak. Felmerül azonban ben
nük az a kérdés is, hogy nem a ro
sacea heveny lefolyású, a szoká
sostól eltérő  korban jelentkező 
alakjával állunk-e szemben?

[Ref.: A két közleményben is
mertetett klinikai kép kétségtele
nül újszerű , fenntartás nélkül 
egyetlen eddig leírt kórképbe sem 
illeszthető  be. Kérdés viszont, hogy 
jogosult-e máris önálló kórképrő l 
(„dermatitis perioralis”) beszél
nünk, s valóban nem pl. csak a ro
sacea egy eddig nem észlelt varián
sáról van-e szó? Érdemes azonban 
felfigyelnünk a szerző k észlelései
re, mivel valószínű , hogy a hazai 
beteganyagban is találkozhatunk г
klinikai képpel.) Tr, , . ,  , ,1 Vánkos József dr.

Papulosis atrophicans maligna 
Degos. Roenigk H. Н . jr. és Far
mer R. G. (Dept, of Dermat., Cle
veland Clinic): J. amer. med. Áss. 
1968, 206, 1508—1514.

A papulosis atrophicans maligna 
ritka, multisystemás (mesenteriá- 
lis erek thrombangitis obliteransa 
miatt: multiplex gastrointestinalis 
infarctio, perforatióval és peritoni- 
tisszel, szív-, pericardium-, szem-, 
agy-laesio), jellegzetes bő rtünetek
kel (lassan fejlő dő , fájdalmatlan, 
gyöngyházfényű , közepén atrophiás, 
szélén vörös, teleangiectasiás gyű 
rű vel övezett, esetleg leváló fehér 
pikkellyel fedett jelenségek) bíró, 
általában exitus lethalisszal végző 
dő  betegség. A bőr szöveti képében 
uralkodik a kötő szöveti necrobiosis, 
a hám atrophia és hyperkeratosis. 
Eltérés az egyes szerző k között az 
érkörüli elváltozás tekintetében 
van. A kis és középnagyságú arté
riákban subendotheliális fibrosis, 
thrombosis, a tunica intima és 
muscularis sejtes infiltratiója lát
ható. Strole és mtsai, majd Degos 
is hangsúlyozták, hogy a dermis- 
ben az érintett erek körül nincs 
gyulladásos infiltratio. Ezt elkülö
nítő  kórismében felhasználják (pe-

riarteriitis nodosában a gyulladásos 
folyamat érinti az egész érfalat és 
a környékét). A szerző k ezzel a 
megállapítással szállnak vitába. 
Szerintük ez csupán a régen fenn
álló papulák esetében igaz, míg a 
friss jelenségekben olyan perivas
cularis lymphocytás beszű rő dés 
van, mint vasculitisben. 3 saját ese
tükben az aetiopathogenesis meg
közelítésére részletes vizsgálatokat 
végeztek. Immunelektrophoresis- 
ben az IgGb az IgM2, az IgA mind  
a három esetben megszaporodott 
volt. Abból kiindulva, hogy a se
rum fibrinogenszint 2 betegen 
emelkedett volt, valamint az im
munfluoreszcencia fibrinogen lera
kódást mutatott a dermisben és az 
erekben, Shainoff és Page vizsgá
latai alapján (a fibrin monomer 
kombinálódik nativ fibrinogennel  
és komplex cryoprofibrin jön létre 
intravascularis coagulatio esetében) 
a systemás lupus erythematodeshez 
hasonló helyzetet feltételeznek 
(ahol a vascularis károsodás után 
másodlagosan fibrinogen lerakódás 
van a glomerulusokban), vagyis ab
normális fibrinogen lerakódás kö
vetkeztében a különböző  szervek
ben a coagulatiós viszonyok meg
változnának és ez eredményezné az 
erek thrombosisát.

Korossy Sándor dr.

Autoimmun progesteron ekzema.
Jones W. N. és Gordon V. H. (Univ. 
of Arkansas Med. Center, Little 
Rock): Arch. Derm. 1969, 99, 57— 
59.

A szerző k 17 éves nő betegükön 1 
éve a menses elő tt 7 nappal visz
ketést, 1—2 nappal a karokon, vál- 
lakon, nyakon, lábakon seropapu- 
losus jelenségeket, összefolyó ery- 
themás tüneteket észleltek. A beteg 
az intermenstruumban mindig tü
netmentes volt. A helyi kéregste- 
roid és antihistamin kezelés ered
ménytelen maradt. Ekkor hormon 
kezelést kezdtek: Aethinyl oestra- 
diol 4. napon kezdve, naponta 3 X
0.02 mg 24 napig. 2 ciklus alatt. A 
viszketés gyengébben és rövidebb 
ideig jelentkezett, az objektív tü
netek elmaradtak. Ekkor a napi 
adagot 3 X 0.04 mg-ra emelték és 
5 újabb ciklus után teljesen pa
naszmentes lett. Azonban a keze
lést megszakítva ismét kiújultak a 
panaszok. A bő rjelenségbő l végzett 
szövettani vizsgálat típusos ekze- 
más gyulladás képét mutatta. 1 ez
relékes vizes progesteron intracu- 
tan: 24 óra múlva viszkető . 5 X 5 
mm-es beszű ródést és 4 X  4 cm-es 
erythemát okozott. A Cortison ace- 
tát és a Testosteron, valamint az 
oestradiol negatív eredményt adott. 
Az indirekt basophil degranulatiós 
próba pozitív volt (basophilok 60 
százaléka degranulálódott). Mind
ezek alapján bizonyítottnak tekin
tik a progesteron sensibilisatión 
alapuló mechanizmust.

Korossy Sándor dr.

Szülészet és nő gyógyászat
Epidemiológiai tanulmány a ko

raszülésrő l. I. Dohányzás, szívtér
fogat, foglalkozás és alkat szerepe.
M. Terris és E. M. Gold (Maternal 
and Child Health Center, New 
York Medical College): American 
Journal of Obstetrics and Gyneco
logy. 1969, 103, 358—370.

197 tisztázatlan okú koraszülést 
— 2500 g-nál kisebb súlyú újszü
löttek — és azonos számú, páron
ként válogatott érett szülésbő l álló 
controll csoportot hasonlítottak ösz- 
sze különböző  szempontok alapján. 
Jelentő s különbség mutatkozott a 
dohányzás tekintetében, a koraszü
lés csoport terhesei között signifi- 
cansan több volt a rendszeresen 
dohányzó, mint a controll csoport
ban. A férjek dohányzási szokásai 
nem különböztek. A terhesek test
felszínhez viszonyított szívtérfoga
ta nem különbözött lényegesen a 
két csoportban. Közel azonos volt 
a dolgozó nő k száma mindkét cso
portban, de a harmadik trimester- 
ben is dolgozó terhesek aránya, bár 
nem significansan, de nagyobb volt 
a koraszülő k között. Alkati ténye
ző k közül a testmagasságot és test
súlyt vizsgálták. A magasság szem
pontjából nem találtak különbsé
get, míg a koraszülő k csoportjában 
significansan több volt a testma
gasságához képest alacsony súlyú 
terhes. Kovács László dr.

Epidemiológiai tanulmány a ko
raszülésrő l. II. Terhesgondozás, 
terhességek közti idő tartam, meg
elő ző  terhességek szerepe. M. Ter
ris és E. M. Gold (Maternal and 
Child Health Center, New York 
Medical College): American Jour
nal of Obstetrics and Gynecology. 
1969, 103, 371—379.

A cikk az elő ző  közlemény foly
tatása,' ugyanazokat a terhes cso
portokat elemzik más szempontok 
alapján. A terhesgondozáson való 
részvételt vizsgálva nem mutatko
zott különbség a koraszüléssel és 
érett szüléssel végző dött terhessé
gek csoportjában. Ezt az adatot a 
szerző k is meglepő nek tartják és 
azzal magyarázzák, hogy mind a 
két csoport terhesei rendszeres ter
hesgondozásban részesültek, egyál
talán nem vagy elégtelenül gondo
zott terhes a vizsgálatban nem sze
repelt. A megelő ző  szülést egy év
vel vagy azon belül követő  szülések 
között gyakoribb volt a koraszülés 
— a koraszülés miatt rövidebb ter
hességi idő t korrigálva vették fi
gyelembe — mint az egymást né
hány éves szünettel követő  terhes
ségek esetében.

A koraszülés csoport ismételten 
terheseinek szülészeti anamnézisé- 
ben több sikertelen terhesség — ko
raszülés, vetélés, méhen belüli el
halás — szerepelt, mint az érett 
magzatot szült multiparák csoport
jában. A különbség significans,



mutatva, hogy a koraszülés ismét
lő dő  jelenség.

Az urbanizációs hatások felméré
sére vizsgálták, hogy a városban la
kás idő tartamával mutatkozik-e 
összefüggés és azt találták, hogy az 
öt évnél régebben New Yorkban 
lakók nagyobb számmal szerepel
tek a koraszülő  csoportban, mint a 
késő bb bevándoroltak.

A statisztikai elemzés értékét 
rontja — a szerző k megállapítása 
szerint is —, hogy a koraszülöttsé- 
get a magzatok súlya alapján álla
pították meg. Az utolsó menstrua
tio alapján számított terhességi 
kort is figyelembe véve a 2500 g 
alatti újszülöttek 46%-a a 37. hét 
után született, tehát kora alapján 
nem praematurus, míg a 2500 g 
feletti súlyú újszülöttek 10%-a a 
37. hét elő tt jött a világra.

Kovács László dr.

A sterilitás kezelése oralis fo
gamzásgátlókkal mítosz csupán. M.
J. Whitelaw (O’Conner Hospital, 
San Jose): Fertility and Sterility. 
1968, 19, 372—375.

Saját 38 esete és mások által ke
zelt 362 eset kapcsán megállapítja, 
hogy azokban a sterilitás esetek
ben, melyekben a meddő ség oka 
nem valószínű síthető  (átjárható 
méhkürtök, normális secretiós en
dometrium, egészséges cervix vá
ladék, normospermiás férj és nor
mális viszonyok a postcoitalis test
ben) az oralis fogamzásgátlókkal 
végzett kezelés sem elméletileg 
nem indokolható, sem a gyakorlat 
nem igazolja az eddigi próbálkozá
sokat. Kovács László dr.

Gyors módszer a méhenbelüli nö
vekedés megítélésére radioaktív 
methioninfelyétel vizsgálatával. J.
S. Garow és C. P. Douglas (Royal 
Free Hospital School of Medicine, 
London): Journal of Obstetrics and 
Gynaecology of the British Com
monwealth. 1968, 75, 1034—1039.

Bizonyos terhességi kórképekben 
kialakuló „lepény-elégtelenség” 
egyik következménye a magzat 
csökkent méhenbelül fejlő dése. E 
„small for dates” magzatok ugyan 
nem nagyon gyakoriak, de a fe
nyegető  méhenbelüli elhalás miatt 
az állapot felismerése igen fontos. 
Üj diagnosztikai módszert dolgoz
tak ki, mely azon a meggondoláson 
alapszik, hogy a normálisan mű 
ködő  lepénynek jelentő s mennyi
ségű  tápanyagot, köztük aminosa- 
vakat kell a concentratio gradiens
sel szemben a magzatba juttatnia. 
Ha ez a tevékenység nem kielégítő , 
a magzat növekedésében visszama
rad. Két mácrocurie 75Se-methio- 
nint adnak a vizsgálatkor a ter
hesnek iv. és igen érzékeny detec- 
torokkal mérik a gammasugárzást 
az uterus, valamint a sternum (szív 
és nagyerek) felett. A két érték há
nyadosa a beadás utáni 15 perc- 

884 tő i 3 napig jól kifejezi a lepény

aminosav-transportáló képességét. 
Ötven terhesen végzett méréseik 
eredménye a klinikai adatokkal jól 
egyezett: 0,5—0,6-os hányados mel
lett normálisan fejlett, míg négy 
alacsony értékű  (0,25—0,40) eset
ben fejlő désben visszamaradt mag
zatok születtek. A módszer egy
szerű , gyors, anyára és magzatra is 
veszélytelen, járóbeteg-rendelésen 
is elvégezhető . Kouács László dr>

A magzat állapotát jelző  enzim
változások terhességben. A. B.
Weingold (New York Medical Col
lege, New York): Clinical Obstet
rics and Gynecology. 1968, 11, 1081 
—1105.

A terhesség normális fejlő désé
hez, a foeto-placentaris egység 
megfelelő  functiójához számos en
zim mű ködése szükséges. Az en
zimháztartás terhesség alatti válto
zása a terhes serum enzimszintjé
nek alakulásán is lemérhető . Szá
mos enzim serumbeli concentratió- 
ja alig változik a nem terhes ér
tékhez képest, míg másoké jelentő 
sen eltér attól és normális terhes
ségben, ill. kóros viszonyok között 
jellegzetesen különböző  értékeket 
mutat. Ezen enzimek vizsgálata a 
terhességi diagnosztikában jól hasz
nosítható.

A közlemény három enzimmel — 
diaminooxydase (histaminase,
DAO), alkalikus phosphatase és 
oxytocinase — foglalkozik.

A DAO szint különböző  korú 
egészséges, nem terhes nő kben és 
férfiakban közel azonos (3,4 +  1,5 
e). Jelentő sen emelkedik terhesség
ben, a conceptio utáni negyedik 
héttő l a huszadik hétig gyorsan 
(ekkor minimálisan 500 e. a normá
lis érték), majd a szülésig lassab
ban. A DAO meghatározás terhes
ségi próbának is alkalmas és je
lentő s e szempontból, hogy üszög
terhességben és choriocarcinomá- 
ban a DAO szint alig emelkedik a 
nem terhes érték fölé. Fenyegető 
vetélés esetekben a DAO szint vál
tozása jól jelzi a prognosist, a ter
hesség elhalását sok esetben a kli
nikai tüneteket és a terhességi bio
lógiai próba negatívvá válását meg
elő ző en mutatja. Szokványos veté- 
lő k és méhnyak-elégtelenség miatt 
cerclage-mű téttel kezeltek csoport
jában végzett sorozatos meghatá
rozásokkal azt találták, hogy a ter
hességet csak fokozatosan emelke
dő  DAO értékek esetén sikerült ki
viselni. A fokozott magzati veszte
séggel járó terhességi kórképekben 
(megelő ző  méhenbelüli elhalás, dia
betes stb.) végzett meghatározások 
azt mutatták, hogy normális DAO 
értékek esetén (500 e. felett) mag
zati veszteség vagy károsodás nem 
lépett fel, míg alacsony értékek 
esetén gyakoribb volt, bár alacsony 
DAO értékek mellett is végző dött 
terhesség élő  magzat szülésével. A 
párhuzamosan végzett oestriol 
meghatározásokkal a DAO értékek 
jól egyeztek a harmadik trimester -

ben, míg a terhesség második har
madában a DAO szintet a foeto- 
placentáris egység állapota jobb 
mutatójának tartják. .

Az alkalikus phosphatase szint a 
terhességben emelkedik, a terhes
ség 32. hetében 4 King—Armstrong- 
egység, a szülésig 12 fölé emelke
dik. Bodansky-egységben mérve az 
ötödik hónapban 1,5—4,0 e. a nor
mális érték, a terhesség végén 16 e. 
Az alkalikus phosphatasek hő sta
bil fractiója placentaris eredetű , 
így a lepénymű ködést tükrözheti. 
Normális értékek mellett a terhes
ség zavartalanul fejlő dik, alacsony 
értékek esetén többnyire magzati 
károsodás alakul ki. A magzat 
érettségére utal, ha az alkalikus 
phosphataseszint 4 Bodansky-egy- 
ség felett van és ennek legalább 50 
százaléka hő stabil.

Az oxytocinaset (cystin-amino- 
peptidase) a placenta termeli. 
Szintje a terhesség végére a kora
terhes érték 50—100-szorosára 
emelkedik. Placenta dysfunctio 
esetén az értékek csökkennek, a 
magzat elhalásakor alacsonyak. 
Ikerterhesség nagy biztonsággal 
állapítható meg magas oxytocinase
értékbő l. Kovács László dr.

A hüvely traumás laesiói. P. Met- 
sälä és Z. Nieminen (I. and II. Cli
nics of Obstetrics and Gynaecology, 
Helsinki University Central Hospi
tal, Finland): Acta Obstet. Gynec. 
Scandinav. 1968, 47, 482.

A hüvely nem szülészeti traumás 
laesiói leggyakrabban coitus alkal
mával fordulnak elő . Rahm hason
ló témával foglalkozó tanulmányá
ban leszögezte, hogy a leggyakoribb 
ok a vaginafal izmainak abnormális 
spasmusa, a vagina volumenének 
és elasticitásának csökkenése. En
gel 1965-ben írt közleményében a 
hüvely-laesiónak coitussal kapcso
latos létrejöttének okait az aláb
biakban jelöli meg:

1. Excessiv aktivitás a nő  részé
rő l. 2. Intenzív sexualis stimulatio, 
amelyet a fájdalomküszöb emelke
dése követ. 3. Idegenektő l való fé
lelem az aktus közben. 4. Hosszú 
pausa után történő  coitus. 5. Intoxi
catio. 6. Ügyetlenség. 7. Szokatlan 
coitalis pozíció. 8. Anatómiai rend
ellenesség. 9. Violentia. 10. Terhes
ség, postpartalis vagy postmen- 
strualis fázis, 11. Hüvelygörcs.

Ezt követő en szerző k részletesen 
foglalkoznak a coitus élettanával és 
ismertetik 4 fő  stádiumát: 1. az iz
galom stádium, 2. maga az aktus, 3. 
az orgazmus fázisa, 4. a resolutio 
stádiuma.

Ezzel kapcsolatban részletesen 
közlik a vagina anatómiai változá
sait a különböző  stádiumok alatt és 
hangsúlyozzák alkalmazkodóképes
ségét az aktus során. A helsinki 
Nő i Klinikán 1951—65 között 71 
vaginarupturát kezeltek. Ez a nő i 
betegforgalom 0,02%-át tette ki. 
Közlik a betegek életkor szerinti 
megoszlását, amelybő l kiderül, hogy



leggyakrabban a 21—30. év között 
fordul elő . Anyagukban nem volt  
házas 73%, házas volt 16%, elvált 
8% és özvegy 3%. Eseteik 88%-á- 
ban (67 eset) a vaginaruptura coi
tus kapcsán fordult elő . A többi 
esetben direkt mechanikus effektus 
volt a kiváltó ok, 3 idő skori beteg
nél pedig az intraabdominalis nyo
másemelkedés okozta a sérülést. A 
coitus által létrejövő  sérülés-loca- 
lisatióval kapcsolatban megjegy
zik, hogy 14%-ban az introitus, 21 
%-ban az oldalsó fal és 65%- 
ban a hüvelyboltozat sérült meg. 
Utóbbi közül 7 esetben a bal, 19 
esetben a jobb és 11 esetben a hát
só hüvelyboltozat sérült. Ezek az 
adatok alátámasztják Richter azon 
megfigyelését, hogy a vagina asz- 
szimmetrikus lefutású. A cervix  
gyakran a középvonaltól balra he
lyezkedik el, ezért sérül gyakrab
ban az aktus során a jobb oldalsó 
fornix. Masters és Johnson 7500 or
gazmus ciklust vizsgálva azt álla
pították meg, hogy megfelelő  se
xualis stimuláció következtében a 
közösülés anatómiai károsodás nél
kül létrejöhet. Ezért az a konklú
zió, hogy anyagukban gyakoribb a 
vaginafal-ruptura az insufficiensen 
stimulált nő k körében, mint a vio- 
lenserr közösülő  csoportban. Ugyan
csak gyakoribb a sérülés a nem há
zas csoportban, ahol az orgazmus 
ritkább frequentiával fordul elő , 
mint a házas asszonyoknál.

Zernik Frigyes dr.

A carcinoma corporis uteri pro-  
gnosisa praeoperatív radium thera- 
piát alkalmazva. L. Rauramo, M. 
Gronroos és J. Kyostilä (Depart
ment of Obstetrics and Gynaeco
logy. University of Turku, Fin
land): Acta Obst. Gynec. Scandi- 
nav. 1968, 47, 517.

Szerző k közleményükben a tur- 
kui Nő i Klinikán 1953 és 1965 kö
zött adenocc. corp. uteriben szen
vedő  betegeket klinikailag két stá
diumba osztották, az internationa- 
lis beosztást követve. Az I. stádium 
is két csoportra oszlott, az első be 
a klinikailag operálható, a máso
dikba a nem operálható esetek tar
toztak. Az I/I. stádiumba tartozó
kat a kezelés szempontjából 3 cso
portra osztották. Az első be tarto
zók mű tétben részesültek, amelyet 
íntravaginalis rádium és rtg-thera- 
pia követett. A második csoportba 
tartozó páciensek csupán rádium és 
rtg-kezelést kaptak. A harmadik 
(Csoportba tartozók elő zetes Ra ke
zelés után kerültek mű tétre és a 
(Szövettantól függő en kaptak sugár- 
:therapiát a postoperativ szakban. 
A 3 kezelési típust figyelembe vé
ve az 5 éves túlélés alapján a prae
operatív rádiumkezelésben része
sült csoport statisztikailag szigni
fikánsan magasabb eredményt 
adott, nevezetesen 93%-ot. A mű 
tét és sugártherápiában részesült 
csoportokban ez az érték 77% volt, 
a csak radiotherapiában részesült 
.csoport értéke 55%. Fenti adatok

bizonyítják a praeoperatív rádium 
therapia jogosságát carcinoma cor
poris uteri esetében a hysterecto
mia elő tt. Zernik Frigyes dr.

Anaemias terhesek vizeletének 
oestriol kiválasztása. N. A. Beischer 
és mtsai (Royal Women’s Hospital 
and Department of Obstetrics and 
Gynaecology, University of Mel
bourne): Am. J. Obst, and Gynec. 
1968, 102, 819—827.

Szerző k 133 anaemiás terhes asz- 
szonyon végezték vizsgálataikat, 
melynek során összefüggést keres
tek az anyai anaemia és az ala
csony oestriol kiválasztás között. A 
133-ból 46 asszony thalassaemia 
minorban szenvedett, a többi 87 
asszonynak vashiányos anaemiája 
volt. Az alacsony oestriol értékek 
elő fordulása megközelítő en azonos 
volt mindkét csoportban (26%, ill. 
24,1%). Vizsgálataik szerint az 
oestriol értékek általában nem vol
tak összefüggésben az anaemia fo
kával, még thalassaemia minorban 
sem, amelyben a haemoglobin ér
ték konstansan alacsony. Kevés 
összefüggés volt az alacsony oes- 
triolkiválasztás és a placentáris, va
lamint a foetalis születési súly kö
zött is. A normális oestriol kiválasz
tású pacienseknél az átlagos pla
centa- és foetus-súlyok magasab
bak voltak ugyan, mint az alacsony 
oestriol kiválasztásúakon, de a kü
lönbség nem szignifikáns. A foeta
lis distress elő fordulása a szülés 
alatt az alacsony oestriol excretió- 
val bíró asszonyokon kétszerese 
volt a normális nagyságrendű ek- 
nek és a sectio aránya több mint 
3-szorosa az átlagos kórházi szülé
szeti populatiónak. Szériájukban 
perinatalis halálozás nem fordult 
elő . Ezért azt a következtetést von
ják le a szerző k, hogy az alacsony 
oestriol érték nem veszélyes lelet, 
ha mellette az anyai anaemia az 
egyetlen szülészeti abnormalitás. 
Ha az oestriol érték nincs is szo
ros összefüggésben az anaemia fo
kával, utóbbit mégis azon ténye
ző k közé kell sorolni, mely fontos 
associatiót mutat az alacsony 
oestriol értékkel anélkül, hogy ma
gyarázatot szolgáltatna az operatív 
mechanismusra. Cseh lmre dr.

Üregi fogómű tétek az Alberta 
Egyetem Kórházában. D. L. Dunlop 
(Department of Obstetric and Gy
necology, University of Alberta): 
Am. J. Obst. Gynec. 1969, 103, 471 
—475.

Szerző  intézetében 1965. január 
l-tő l 1967. június 30-ig 5633 szülés 
zajlott le, melyek közül 292-t üregi 
fogómű téttel fejeztek be. Ez 5,2%- 
nak felel meg. A 292 beteg közül 
181 primipara, 111 multipara volt. 
A beavatkozásokat csak az intézet 
jól képzett szakemberei végezték. 
Érdekesség, hogy 9 féle fogótípust 
alkalmaznak, továbbá, hogy 30

esetben kényszerültek a fogó má
sodszori felhelyezésére. Az Apgar 
score-t tekintve 7—10 között 205, 
4—6 között 56, 0—3 között 13 mag
zat született. A tisztított perinata
lis mortalitás 0, post partum haem
orrhagia 10 esetben fordult elő . Vé
leményük szerint a helyesen indi
kált üregi fogómű tétek anyai és 
magzati mortalitása, ill. morbidi
tása minimális. Major András dr

Túlhordásos terhességek tanul
mányozása. N. A. Beischer, J. H. 
Evans, L. Townsend (Royal Wo
men’s Hospital and Department of 

, Obstetrics and Gynaecology, Uni
versity of Melbourne): Am. J. 
Obst. Gynec. 1969, 103, 476—482.

A túlhordás diagnosisát az utol
só rendes havi vérzéstő l számított 
terminuson túl 7, 10, 14 és' 21 nap
pal túlhordó terhességek esetén ve
szik fel. Szerző k is a 14 napos túl- 
hordást veszik alapul. Irodalmi 
adatok szerint a 42. héten túl le
zajlott szülések aránya 3,5—14% 
között, a 43. héten túl 1,8—8% kö
zött és a 44. héten túl 1,1—1,4% kö
zött szerepel. Szerző k intézetében 
a Naegele-féle számítás alapján a 
14 nappal túlhordott terhességek 
aránya 11,4% volt. Az anyai élet
kort, paritást és fajt tekintve szig
nifikáns eltérést nem észleltek. Ér
dekes viszont, hogy a fenyegető  ve
télés miatt kezelés alatt állott és 
kihordott terhességek között a túl
hordás szignifikánsan magasabb, 
16,5%. Megemlítik, hogy a túlhor
dás diagnosisa nagyrészt anamnes- 
tikus adatokon alapul, így megbíz
hatósága nem 100%-os. Éppen 
ezért helyesnek, tartják túlhordás 
gyanúja esetén a placentaris insuf- 
ficientiára, ill. a magzati veszélyez
tetettségre vonatkozó klinikai vizs
gálatok elvégzését.

Major András dr.

Mumps serdülő korban és hatása 
a késő bbi reproduktív funkcióra.
W. Prinz és H. D. Taubert (Abt. f. 
gynäkologische Endokrinologie und 
Universitäts Frauenklinik Frank-  
furt/Main): Gynaecologia (Basel).
1969, 167, 23—27.

150 sterilitásban szenvedő  nő be
teget és 150 terhességen már átesett 
asszonyt kérdeztek meg, vajon 
gyermekkorában átesett-e mum- 
pson. Megállapítható volt, hogy 124 
(82,6%) meddő  nő beteg esett át 
mumpson, míg a termékeny kon
troll csoportban az anamnesisben 
csak 83 (55,3%) volt a megbetege
dés elő fordulása (p <  0,001). Az el
ső  csoportban a megbetegedés 88 
százaléka az első  menstruatio elő tt 
történt. Szerző k levonják a követ
keztetést, hogy a parotitis epide- 
micával járó oophoritis nagyobb 
hatással van a reproductiv mű kö
désre, mint azt eddig feltételez-

László János dr. 885



Belgyógyászat
A pancreasbetegségek enzymdia- 

gnosztikája. Amman, R. (Medizini
sche Univ.-Poliklinik, Zürich):  
Schweizerische Medizinische Wo
chenschrift 1969, 99, 504—513.

Az exocrin pancreas betegségei 
biokémiailag 3 módon jelentkez
hetnek: 1. enzymkisiklás; 2. csök
kent exocrin secretio; 3. diabeti
kus cukor-intolerantia. A szerző 
kitű nő  ábrákon mutatja be a kü
lönféle pancreatitisekben észlel
hető  elváltozásokat, a folyamat 
dynamikáját, majd részletesen 
tárgyalja az enzymdiagnosztika 
lehető ségeit: 1. Amy lase: első sor
ban a pancreas-acinusok termelik, 
de a parotis és máj is. Ű jabban 
sikerült elektrophoresissel a pan- 
creatikus és extrapancreatikus 
amylase különválasztása is. A se
rum amylase emelkedés okai: 
acinus necrosis és/vagy fokozott 
sejtpermeabilitás a pancreas ve
zeték-rendszer emelkedett nyo
mása, esetleg a kis mirigyjáratök 
rupturája (elzáródás ellenére tör
ténő  secretio opiátok alkalmazása 
után); az amylase kijutása a szö
vetekbe (például pseudocystában); 
az amylase átlépése a béllumenbő l 
a peritoneumba (ulcus perforatio); 
enzymregurgitatio az epeutakba. 
Akut pancreatitisben az aktivitás 
1—12 órán belül 4—5-szörösére 
emelkedik, 3—4 napon belül ez 
megszű nik. Gyorsabb normalizáló
dás gyors remissiót vagy totális 
pancreas necrosist jelent. 10 na
pon túl persistáló magasabb en- 
zymszint pancreaspseudocysta 
képző désre gyanús, de elő fordul a 
ritka persistáló heveny pancreati
tisben, pancreatogen ascitesben, 
veseinsufficientiában. 2. Serum li
pase: aktivitása heveny pancreati
tisben az amylase aktivitásával 
párhuzamosan halad, extrapan
creatikus faktorok is hasonló mó
don befolyásolják. 3. Egyéb pan
creas enzymek (proteolytikus en- 
zymek) ma még a mindennapos 
vizsgálat számára nem hozzáfér
hető ek. 4. Vizelet enzymdiagnosz
tika: 2 és 6 órás gyű jtés után meg
határozva igen nagy jelentő ségű , 
első sorban az enyhébb heveny 
gyulladások kórismézésében.

A pancreas exocrin functiójá- 
nak vizsgálata: Az exocrin pan-  
creaselégtelenség 3 módon jöhet 
létre: 1. A m irigyparenchyma ki
terjedt károsodása. 2. A k ivezető 
rendszer idült elzáródása. 3. A 
subtotális pancreatectomia. A 
vizsgálati lehető ségek: 1. Pancreo- 
zymin-sekretin teszt: diagnoszti
kusán leginkább használható ér
tékei a sekretin utáni bikarbónát 
concentratio és a pancreozymin 
utáni enzymkiválasztás (amylase, 
trypsin, de első sorban a Chymo
trypsin). 2. Széklet enzymvizsgá- 
lat: itt fő leg a chymotrypsin meg
határozás jön számításba. A szer
ző  vizsgálta a 2 módszer megbíz
hatóságát: 500 pancreozymin-se

cretin teszt eredményei alapján, 
alátámasztva az irodalmi adato
kat, azon a véleményen van, hogy 
megfelelő  methodika esetében a 
teszt a pancreas exocrin functió- 
jának érzékeny mutatója (enyhe 
károsodás esetében a chymotryp
sin, esetleg a trypsinaktivitás is 
lényegesen jobban csökken, mint 
az amylase érték). Minél súlyo
sabb a pancreaskárosodás, annál 
ritkább az álpozitív széklet en- 
zymvizsgálati eredménye (76 be
tegben a 2 vizsgálat eredményét 
vetette össze). A szerző  vélemé
nye szerint a széklet enzymvizsgá- 
lata első sorban a nehezebben ki
vitelezhető  pancreozymin-secretin 
próba indikálásában jelentő s (po
zitív széklet vizsgálat esetében a 
teszt elvégezhető ).

Pálossy Béla ár.

Mikor hagyható el a rheumás láz 
miatt több évesre tervezett szezo
nális penicillin prophylaxis? Bolo
tina, J. A., Agranovics, T. A. Tera- 
pevticseszkij Arkh. 1969, 41, 50.

A szerző k 78 rheumás lázas bete
gén a penicillin prophylaxis beve
zetése elő tti idő szakban évente az 
eseteknek átlag 33,3%-ában fordul
tak e lő . rheumás lázas recidivák, 
28,2%-ban tonsillitisek és tonsillo- 
pharyngitisek.

A 78-ból 52 betegen öt éven át 
folytattak szezonális penicillin pro- 
phylaxist. 18 esetükben a phrophy- 
laxis folytatása ellenére olyan fokú 
recidivahajlam mutatkozott (évi 
14,4%-os visszaesési ráta), hogy a 
prophylaxis elhagyása öt év után 
sem jöhetett szóba. 8 betegen a 
visszaesések elmaradása miatt öt 
évnél korábban szakították meg a 
prophylaxist.

78 betegükre vonatkoztatva a 
prophylaxis alatti recidivagyakori-  
ság évi 3,3%, a prophylaxis abba
hagyását követő en 7,7% volt.

Az 5 évig tartó prophylaxisban 
részesült 52 betegük közül 14 eset
ben tartották célszerű nek a pro
phylaxis meghatározatlan ideig tör
ténő  folytatását. Ezeken kifejezet
ten gyakoribbak voltak a kezelés 
bevezetése elő tti és a kezelés foly
tatása alatti felső  légúti fertő zések 
és az ismétlő dő  rheumás lázas atta
kok.

A penicillin prophylaxis szüksé
ges idő tartama megítélésük szerint 
individuális és a recidivahajlamtól 
függő en egyéni elbírálást igényel. 
Nyitva hagyják a kérdést, hogy a 
szezonális prophylaxissal szemben 
nem a kontinuális penicillin sze
dést kell-e elő nyben részesíteni.

f  Rényi Kázmér dr.

Anyagcserebetegségek
Az éhezés hatása kövérek glucose 

és insulin anyagcseréjére. Jackson, 
I. M. D. és mtsai (The Royal In
firmary, Glasgow): The Lancet. 
1969, I, 285—287.

Az elhízás károsodott glucose to
leranciával és cukorterhelés során 
excessiv insulintermeléssel jár. A 
szerző k per os cukorterhelést vé
geztek a plasma insulin meghatá
rozásával együtt 17—99 napos na
pos éhezés elő tt és különböző  inter
vallummal ezután 13 elhízott be
tegben. A vizsgálat ismétlése a 
kórházi elbocsátás után 1—14 hó
nappal történt.

Az éhezés idő tartama és a test
súly csökkenése közt szoros össze
függést észleltek. A kezelés elő tt a 
cukorterhelés görbéje lényegesen 
magasabb volt, mint terhelés után, 
a javulást legjobban az ún. „cu
korterület” csökkenése jelezte (a 
cukorterhelés görbéje által bezárt 
terület). Az éhezés elő tt 5 esetben 
észlelt diabetoid görbe a kezelés 
után normális lefutásúvá vált. A 
plasma insulinszintje éhezés elő tt 
csak egy esetben volt fiziológiás a 
cukorterhelés alatt, ezt követő leg 
viszont 5 betegben találtak megfe
lelő  insulinsecretiót cukorterhelés
re. A plasma insulin terület (analóg 
a „cukorterület”-tel, ha a terhelés 
során elvégzett plasma insulin 
meghatározás eredményeit grafi
kusan ábrázolják) az éhezés után 
jelentő sen csökkent, különösen a 
90—120 perc közti terület (jelenleg 
ezt a methodust tartják legmegbíz
hatóbbnak a beta-sejtek insulin- 
secretiós kapacitásának megítélé
sére). A totális insulinterület vál
tozás és éhezés utáni testsúlyválto
zás közt szoros összefüggést észlel
tek, hasonló összefüggés a „cukor
terület” és testsúlyváltozás közt 
nem volt.

A cukoranyagcserében éhezés 
után bekövetkező  javulás független 
volt az éhezés idő tartamától, a be
következett testsúlycsökkenéstő l, az 
ismételt cukorterhelés alatti test
súlytól. Az insulinsecretio csökke
nése éhezés után fordított arányban 
volt az éhezés után bekövetkező 
testsúlycsökkenéssel: így az insu
linsecretio csökkenése azt jelentet
te, hogy a beteg képes megtartani 
az éhezés utáni testsúlyát vagy to
vábbi súlycsökkenés is remélhető , 
függetlenül a kúra alatt elért ered
ménytő l, az éhezés idő tartamától és 
a kezelés elkezdésekor mért test
súlytól.

Az éhezés befejezte után a test
súly általában ismét emelkedett, ez 
az emelkedés szoros összefüggés
ben állt az eltelt idő vel. így az éhe
zés nem befolyásolja az elhízás 
alapját képező  rendellenességet, 
csak átmenetileg gátolja meg a to
vábbi elhízást. A szénhydrát-anyag- 
csere javulásának tartós volta vi
szont azt mutatja, hogy az éhezés 
therapiás jelentő ségű  lehet, függet
lenül a testsúlyveszteségtő l.

Pálossy Béla d r .



Tartós éhezés hatása kövérek 
vérlipid szintjére. Ivor M., D. Jack- 
son: Metabolism. 1969, 18, 13—17.

Az elhízott betegek kezelésének 
éheztetéses módszere miatt elő tér
be kerültek az éhezés folyamán 
létrejövő  anyagcsereváltozások. A 
szerző  12 elhízott, de egyébként 
egészséges egyénen a tartós (17— 
126 nap) éhezés hatását vizsgálta, a 
vércholesterin, triglycerid és sza
bad zsírsav (FFA) szintjére. Az 
elért testsúly csökkenés 17% volt. 
A plazma cholesterinszint átlago
san 26%-kal, a triglycerid szint 
21%-kal csökkent (két betegen kis
sé emelkedett). A plazma FFA szint 
9 betegen nem significansan emel
kedett, 3 esetben csökkent. A meg
f igyelés szerint a változások nem 
voltak korrelációban a testsúlycsök
kenéssel, Ш . az éhezés idő tartamá
val'.

A cholesterinszint csökkenésének 
oka tisztázatlan. Okozhatja a bio
szintézis csökkenése, fokozott kon
verziója epesavakká, a táplálékkal 
való felvétel hiánya, a plazmából a 
szövetekben való lerakódás. Elhí
zott hyperchloresterinaemiás bete
gek Cholesterin je koplalás folya
mán nagyobb turnovert mutat, 
mint normális súlyú hypercholeste- 
rinaemiás egyéneknél. A t riglyce
rid csökkenés valószínű leg a szén- 
hydrát hiány következménye.

Normál egyéneken éhezés kap
csán emelkedik az FFA szint. El
hízott betegeken koplalás folyamán 
az eleve magasabb bazális FFA  
szint csökken. A szerző  3 esetében, 
ahol ugyancsak magasabb bazális 
FFA szintet talált, éhezés folyamán 
csökkent a szabad zsírsavszint.

A zsírmobilizáció eme metaboli- 
kus zavara oki tényező ként jöhet 
szóba az abesitas egyes eseteiben.

Kautzky László dr.

Diabetes mellitus és érelváltozá
sok. H.-W. Muth (II. Innere Ab
teilung des Städtischen Auguste- 
Viktoria-Krankenhauses, Berlin): 
Medizinische Klinik. 1968, 63, 178— 
180.

A cukorbetegek 1—1,6%-a comá- 
ban, 80%-a azonban érelváltozások 
miatt hal meg. A várható élettar
tam 58,6 év, mintegy 10 évvel ala
csonyabb a nem diabeteses átlag- 
populatióénál.

Praediabetes: korai felismeré
se egyre fontosabb. A zsíranyag- 
csere már korán zavarokat mutat, 
a szabad zsírsav szintje glucose 
adása után késve csökken. 4188 
személyre kiterjedő  szű rő vizsgálat 
során 138 esetben (3,29%) észlelték 
a glucose-tolerantia romlását; 43 
esetben (1,02%) manifest, 95 eset
ben (2,27%) latens diabetes állt 
fenn (Gutsche).

394 hypertoniás vizsgálatakor 
(Pfeffer) 144 (36%) latens cukor
bajt találtak. 206 személynek volt 
diabetese (!), csak 44 esetben lehe

tett kimutatni a szénhidrát-anyag
csere intactságát. Essentialis hyper
tonia esetén latens diabetes irányá
ban kell vizsgálatokat végezni!

A számos fellépő  érkomplikáció
ra való tekintettel a latens diabe- 
test is kezelni kell:

1. testsúly csökkentés, a táplálék 
zsír- és szénhidrát-tartalmának re
dukálása. A kórházi betegek napi 
élelmezése az 1000 kal-t nem ha
ladja meg; a betegeket étrendi uta
sításokkal látják el.

2. Terhelések, ún. stress-situa- 
tiók csökkentése; acut infectiók el
leni gondos, fokozott védekezés.

3. diabetogen pharmaconok sze
désének csökkentése, első sorban 
vonatkoztatva a cortison-derivatu- 
mokra, chlorothiazid typusú sal- 
ureticumokra.

4. Ant idiabeteses therapia: insu
lin lehető ség szerinti mellő zése in- 
sulinantitestek képző désének ve
szélye miatt. Sulfonylurea alkal
mazása: ha a napi vércukoresés 
nagy; biguanid kezelés: adiposus 
betegeiken.

Érelváltozások. Súlyosságuk meg
ítélésére a következő  módszerek 
ajánlhatók:

1. szemfenék vizsgálata: sajnos 
a gyakorlatban ezt sokszor elfelej
tik, cukorbetegeknél és hypertoniá- 
soknál egyaránt fontos. (A fluores
cein fundus angiographia remélhe
tő leg nálunk is elterjed Brooser G.
— Orv. Hetil. 1969, 110, 1079—1081.
— kedvező  eredményei alapján — 
Ref.)

2. Pulsus-kontroll az alsó végta
gon. Nem szabad a claudicatio in
termittens, a fájdalom kezdetét 
megvárni.

3. Peripheriás vérátáramlás mé
rése: általánosan az oscillographia 
használatos; de kevésbé súlyos ese
tekben is már precíz differentiálást 
biztosít a rheographia (nálunk e 
módszerrel részleteiben Kusztos D.
— Orv. Hetil. 1968, 109, 21. sz. Suppl. 
29. — foglalkozik — Ref.)

4. Rtg-vizsgálatok: a peripheriás 
felvételeken is látható az ereken 
levő  „lúdgége”-szerű  mészlerakó- 
dás.

5. Isotop módszer (133Xenon): az 
isotop a lábszár izomzatába inji- 
ciálva és a diffusio idő egységen
ként meghatározott pontokon mér
ve. Az eredmények értékelése még 
folyamatban van.

A therapia tulajdonképpeni leg
eredményesebb lehető sége a korai 
diagnosztizálás által biztosított mi
elő bbi kezelésbe vétel.

(Ref.: Közvetlen feladat a minél 
szélesebb körben végzendő  szű rő 
vizsgálatok szervezése; a praedia- 
beteses egyének kiemelése és szak
ellátása biztosíthatja az érelválto
zások kialakulásának megakadá
lyozását.) yértes László

Glucose responsiv insulinoma. L.
Power (Dep. of Int. Med. Wayne 
State University School of Med. 
and Detroit General Hospital, Det
roit): JAM A. 1969, 207, 893—896.

A szerző  51 éves férfi esetét köz
li, akinek hat év óta voltak kezdet
ben epilepsiának tartott, idő szako
san fellépő  convulsiói zavart tu
datállapottal. A rosszullétek min
dig szénhidrátdús étkezést köve
tő en alakultak ki. Egy ízben a rosz- 
szullét alatt 12 mg%-os vércukor- 
értéket mértek. Éhezés hasonló 
rosszullétet soha nem idézett elő .

A tünetek alapján insulinoma le
hető sége merült fel, melyet a vizs
gálatok teljes mértékben igazol
tak : p. o. glucose terhelésre 50 mg0/» 
alatti vércukor értékeknél convul- 
siók léptek fel, iv. tolbutamid ter
helésre a beadástól számított tíz 
perc múlva a vércukor 30 mg%-ra 
csökkent és másfél óra múlva 22 
mg%-os vércukor értéknél convul
sio és eszméletlenség miatt a vizs
gálatot megszakították. Az immu- 
noreactiv insulin (IRI) értéke a se- 
rumban a glucose terhelés kapcsán 
az egészséges kontroll egyéneknél 
mért értéknek mintegy tizenötszö
rösére emelkedett. Hasonló értéke
ket kaptak a tolbutamid terhelés 
kapcsán is. A pancreas farki részé
ben helyetfoglaló 9,5 g súlyú ade
noma eltávolítása után az elő bbi 
vizsgálatok megismétlésével kapott- 
értékek a normális határon belül 
voltak. Az eltávolított tumor ex- 
tractumában az IRI értéke 12 E/g 
szövet volt.

Az insulinomában szenvedő  be
tegeken általában éppen az éhezés 
váltja ki a hypoglycaemiás tünete
ket, melyek szénhidrát tartalmú 
étel fogyasztásával megszüntethe
tek és megelő zhető k. Ez annyira 
jellemző , hogy ha néhány órás 
éheztetés után az insulinomára 
gyanús betegen a vércukor érték 
nem süllyed 40 mg% alá, joggal 
kételkedhetünk a diagnosis helyes
ségében.

A szerző  esetét azért tartja figye
lemre méltónak, mivel ebben az 
esetben az éhezés erő s fizikai gya
korlatokkal egybekötve sem csök
kentette a vércúkorszintet a kriti
kus érték alá, ugyanakkor szénhid
rát adására típusos hypoglycaemiás 
tünetek léptek fel. A szerző  felté
telezése szerint e daganat eltérő 
viselkedésének az lehet az oka, 
hogy itt a daganatsejtek insulinter- 
melése a szervezet pillanatnyi vér- 
cukorlngadozásaitól nem olyan 
mértékben független, mint az in- 
sulinomák többségében.

Az insulinomák e fajtája ezért 
differenciáldiagnosztikai nehézsé
get jelenthet az ugyancsak szénhid
rát fogyasztására jelentkező  ún. 
functionális — a Langerhans-sejtek 
diffúz hyperplasiája következtében 
létrejövő  — hypoglycaemiával 
szemben. A két állapot azonban iv. 
tolbutamid terheléssel biztosan el- 
differentiálható egymástól, mivel 
ez utóbbi esetben a terhelés kap- ' 
csán soha nem tapasztalható a neo-



plasmáknál észlelt típusos mély hy- 
poglycaemiás coma.

(Ref.: Az utóbbi idő ben neves 
szerző k a Langerhans-sejtek diffúz 
hyperplasiájának létezését kétség
be vonják.) Papp Gábor dr

Haematológia
Az erythropoesis regulatiója. 

XXIII. A hypoxiára létrejövő  „stem 
eell”- és erythroid-válasz dissocia- 
tiója. Kubanek, B. és mtsai (St. 
Elizabeth’s Hospital, Tuft s Univer
sity School of Medicine, Boston): 
Blood. 1968, 32, 586—596.

Az utóbbi idő ben több munka- 
csoport (többek közt a szerző ké is) 
bizonyította, hogy a pluripotens 
„stem” sejtek (ő ssejtek) és a diffe
renciált haemopoetikus sejtek kö
zött vannak ún. committed (elkö
telezett), intermediaer praecursor- 
sejtek, melyek a puffer szerepét 
töltik be. Hypoxiára csökken a lie
nalis „colony forming unit” (CF U) 
száma (Bruce és McCulloch 1964), 
ami egyet jelent az ő ssejtek szám
szerű  csökkenésével. Az észlelő k 
magyarázata: a hypoxia erythro- 
poetin-termelést provokál, ennek 
hatására a „committed compart
ment” sejtjei a már felismerhető 
erythroid sejtekké differenciálód
nak, csökken ezáltal a köztisejtek 
száma, s az ő ssejtekbő l átmeneti tí
pusú sejtek lesznek. Így csökken a 
„stem cell”, s ez demonstrálható a 
CFU technikával.

Bizonyos megfigyelések arra 
utalnak, hogy a „stem cell” válasz 
és a hypoxia okozta — erythropoe- 
tinen keresztül érvényesülő  — 
erythroid válasz talán dissociál. 
Vannak olyan adatok, melyek sze
rint a hypoxia toxikus hatású a 
csontvelő i erythropoesisre, s ez 
független az erythroid választól. 
Másrészt: kis erythropoetikus sti
mulatio jelentő s CFU csökkenést 
eredményez. A kérdés jól vizsgál
ható két különböző  egértörzsön. Az 
egyik (CFt törzs) nagyon érzékeny 
a hypoxiára, sok erythropoetin kép
zésével reagál, az egerek polycyth- 
aemiásak lesznek. A másik (CAFt 
törzs) rosszul reagál, hypoxiára 
csak kevés erythropoetint termel, 
nem jelentő s az erythropoesis fo
kozódás. Van-e különbség vajon a 
„stem cell” válaszban, a CFU tech
nikával vizsgálva? Ha nincs vagy 
nem arányos: a kétféle válasz el
tér egymástól.

Az intermittáló hypoxiának (7500 
méternek megfelelő  magasság, na
pi 16 óra) kitett CF4 egerek nagy 
reticulocvtosissal és jelentő s vörös- 
vérsejtmassza-növekedéssel, a 
CAFt egerek lényegesen mérsékel
tebb változásokkal reagáltak. (Az 
utóbbi törzs is jól reagál az an
aemia okozta ingerre.) A kü lönböző 
idő pontban sorrakerülő  elvérezte
tés elő tt az egerek vas- és chrom- 
izotópot kaptak, a vvt.-massza és a 
vas-incorporatio vizsgálatára, s az

elkészített csontvelő - és lép-sus- 
pensiót 850, illetve 800 raddal ir- 
radiált egereknek adták a CFU-k 
meghatározása céljából. (A lép-co- 
loniákat a transplantatio után nyolc 
nappal számolták.)

A primaer erythroid válasz 
mindkét törzsben (mint az egérben 
általában) első sorban lienalis volt. 
A CFj tö rzs egereiben a lienalis 
CFU nem változott kezeletlen ege
rek kontroll értékéhez viszonyítva, 
a csontvelő i (femoralis) colonia- 
képző  ő ssejtek száma kissé csök
kent. A CAF i törzs egereiben a 
csontvelő i ő ssejttartalom nem vál
tozott, a lienalis pedig igen jelen
tő sen csökkent. Megvizsgálták a 
continuus jellegű  hypoxia hatását 
is. Sem az intermittáló, sem az ál
landó hypoxia hatására keletkező 
erythroid válasz nem korrelál a 
CFU technikával vizsgált ő ssejt
válasszal. A nagy erythropoetikus  
változással reagáló CFt egerek lie- 
nális ő ssejttartalmának kellene 
jobban csökkennie, ha oki kapcso
lat lenne a „stem cell”-csökkenés 
és az erythropoetikus mű ködésfo
kozódás között. Adataik tehát nin
csenek összhangban Bruce és 
McCulloch adataival, miszerint a 
hypoxia az erythropoetikus stimu
lation keresztül csökkenti az ő ssej
tek számát.

A szerző k más kísérletben kimu
tatták, hogy az exogen erythropoe
tin a lienalis CFU-k számát nagy
mértékben növelni képes. Ebbő l és 
az elő bbi megfigyelésekbő l arra a 
következtetésre jutnak, hogy a 
hypoxia direkt módon hat a lép- 
beli colonia-képző désre. Interferál 
a sejt-replicatióval? Befolyásolja a 
transplantatiós viszonyokat, vagy 
megváltoztatja a csontvelő i pluri
potens sejtek esetleges migratiós 
készségét? E téren további vizsgá
latok szükségesek. A hypoxiás kí
sérletek nem szólnak a „committed 
cell compartment” léte ellen, de 
nem bizonyítanak mellette sem. 
Ennek a sejtsystemának a létezé
sérő l és szerepérő l azonban már az 
erythropoetines kísérletek megle
hető sen jól informáltak. Szükséges
nek látszik mind a hypoxia, mind 
az erythropoetin hatásának tanul
mányozása splenektomizált ege
rekben, a „stem cell” és az eryth
roid válasz szempontjából.

Mi okozza az egértörzsek közti 
különbséget a hypoxiára adott vá
lasz tekintetében? Genetikus kü
lönbség? Más talán az oxigén affi
nitása a haemoglobinhoz, mint azt 
bizonyos human haemoglobinopa- 
thiákban feltételezik? Néhány vizs
gálati adat ez ellen szól. Mivel az 
erythropoetinproductio és az eryth
roid válasz az anaemiára (akár vér- 
vesztéses, akár haemolysises an
aemiára) mindkét törzsben azonos, 
a jelen megfigyelések amellett szól
nak, hogy alapvető  különbség van 
abban a mechanismusban, amely- 
lyel az anaemia és a hypoxia az 
ery thropoetin-képző dést ki vált j a.

Rák Kálmán dr.

A Daunorubicin szerepe felnő t
tek heveny leukaemiájának kezelé
sében. Bornstein R. S. A. Theologi- 
des, Kennedy B. J.: J. Amer. Med. 
Áss. 1969, 207, 1301.

A Daunorubicin (Daunomycin, 
Rubidomycin) cytosztatikus hatású 
antibiotikum, melyet különböző 
streptomyces törzsekbő l nyernek. 
Biológiai hatásmechanizmusa azon 
alapul, hogy a DNS synthesist gá
tolja és kismértékben az RNS kép
ző dést is képes megakadályozni. 
Szerző k 12 felnő tt heveny leuk- 
aemiás beteg D. kezelésének ered
ményérő l számolnak be, kik acut 
myeloid leukaemiában szenvedtek. 
Az általuk javasolt adagolás: 5 na
pon át 1 mg/kg intravénásán, kony
hasó infusióban. Három beteg 30 
hétig tartó teljes remisszió állapo
tába került, vérképük rendező dött, 
a lép- és nyirokcsomó-duzzanat, va
lamint a láz eltű nt. Két beteg ese
tében részleges remisszió követke
zett be. A remissziók idő tartamát 
tekintve egy beteg 8, egy másik be
teg 7 hónappal a D. kezelés beve
zetése után életben van. A D. tehát 
felnő ttek heveny leukaemiájának 
bevezető  kezelésére is alkalmasnak 
látszik, de nem szabad megfeled
kezni arról, hogy toxikus hatása je
lentő s. A csontvelő  sejtes elemei
nek gátlásán kívül fő ként a szív- 
izomzat anyagcseréjének károsodá
sát figyelték meg. Ez a körülmény 
arra int, hogy a remisszió fenntar
tására más chemotherapiás szere
ket alkalmazzanak.

Eckhardt Sándor dr.

Rheumatológia
Radioactiv anyagok intraarticu

laris injectiója rheumatológiában.
M. Vykydal és mtsai. Faculté de 
Médecine d’Olamouc): Revue du 
Rhumatisme. 1968, 35, 645—648.

A sugártherápiával olykor jó 
gyulladás- és izzadmánycsökkentő 
hatást érhetünk el. Vykydal és 
mtsai beszámolnak a 198Au és a 
kolloidális oldatának intraarticula
ris alkalmazásáról, mellyel sike
rült az ízületi gyulladást mérsékel
ni, illetve visszafejleszteni.

A radioactiv kolloidok alkalma
zásával a rheumatológiában már 
pár éve foglalkoztak diagnosztikai 
célból. Ez a közlemény a therapiás 
eredményekrő l számol be. 67 bete
get I98Au-val és 11 beteget 90Y-nal 
kezeltek. 26 beteg rheumatoid arth
ritisben szenvedett, 17 chronicus 
térdízületi hydropsban, 27 gonorr- 
hoeás eredetű  térdízületi gyulladás
ban és 8 különböző  megbetegedés
ben (spondylarthritis ankylopoeti- 
ca, arthropathia psoriatica, stb.).

A szerző k azért választották a 
térdízületi gyulladásokat, mert 
térdízületbe lehet legkönnyebben 
beadni intraarticularisan az injek-  

■  ciót. Egyes betegeken többször is 
megismételték az intraartic. radio-



izotóp injekciót, így összesen 87 
esetben alkalmazták.

Az injectiókat a recessus supra
patellaris magasságában adták be, 
mert innen a legkönnyebb a fo
lyadék beáramlása az ízületi üreg
be. Nagyobb izzadmány esetén az 
exsudatum egy részét elő bb leszív
ták, míg csekély izzadmány esetén 
a rádióisotóp injectio beadása 
elő tt kb. 10 ml. fiziológiás konyha
sóoldatot adtak be.

Eleinte 15—56 microCi oldatot 
adtak, késő bb 5000 microCi-t ada
goltak. Egy éven át havonta fi
gyelték az eredményt. A betegek 
subjectiv észlelése mellett jegyez
ték a klinikai tüneteket (duzza
nat, izzadmány, bő rhő mérséklet, 
ízületi functio).

Bizonyos esetekben biopsiás vizs
gálatot is alkalmaztak a kezelés 
elő tt és után.

198Au-val kezelt betegek 60,8%- 
ban, a ^Y-nal kezeiteknek pedig 
66,6%-ában értek el jó eredményt.

Meg kell jegyezni, hogy ez a the- 
rápiás eredmény azért is olyan je
lentő s, mert minden esetben erő s 
gyulladásos folyamatról volt szó. 
Sajnos, a synovia szövettani tanul
mányozására nem volt elég esetük, 
de a gyulladásos folyamat mérsék
lő dését figyelték meg valamennyi 
esetben. Például egy térdízületi 
hydropsban szenvedő  betegük szö
vettani képe jól mutatta a sejtes 
infiltratiót és fibrinoid képző dést 
kezelés elő tt, majd két hónappal az 
injectio után a sejtes beszű rő dés és 
a fibrinoid képző dés eltű nt.

Am i a therápiás kockázatot ille
ti, ez egyenlő  a nullával, a bete
gek 6%-ában észleltek 2—3 napig 
tartó oedemát, pírt, kis duzzanatot, 
melyek egy héten belül elmúltak.

A világirodalom nem gazdag a 
radioactiv kolloidok alkalmazásá
ról szóló közleményekben a rheu- 
matológiában. Az alkalmazott ra
dioactiv adagok egyes szerző k sze
rint 2500-tól 10 000 microCi. A le
írt esetekben a 198Au 1 mCi-je kb. 
5400 rád., míg a 1 mCi-je kb. 
3500 rád. volt.

A radioisotópok intraarticularis  
alkalmazásának elő nye más sugár- 
therápiával szemben, hogy lehető 
vé teszi a kolloidális részecskék 
közvetlen felszívódását a synoviá- 
iis hártyán keresztül, minimális 
bétasugárzás mellett.

A radioactiv kolloidok hatásme
chanizmusa még nem teljesen tisz
tázott, de valószínű , hogy hatásu
kat sugárzás útján fejtik ki. Egyes 
szerző k szerint „sugárzás általi 
•észleges synoveetomiáról” van 
szó. Mindenesetre marad egy ion
os pont: hogyan hat az immun- 
úológiai folyamatokra, melyek 
•gyes ízületi bántalmakban fenn- 
illanak.

Végül leszögezhetjük, hogy a ra- 
ioactiv kolloidok intraarticuláris  
lkalmazása therápiás gazdagodást 
elent a rheumatológiában, annál 
5 inkább, mivel a szerző k jó ered- 
lényeket értek el a csípő ízületi 
íegbetegedésekben is.

Bozóky Éva dr.

A  juvenilis spondilytis ankylo- 
poetica. F. Schilling, M. Schacherl, 
R. Rosenberg (Klinik für Rheuma
kranke, Bad Kreuznach): Dtsch. 
med. Wschr. 1969, 94, 473.

Az irodalmi adatok szerint a 
chronikus polyarthritisek 4—7%-a  
kezdő dik a 16. életév elő tt. A spon
dylitis ankylopoetica (Sp. a.) ese
tében ez kb. 8%. A 8. életév elő tt 
csak igen ritkán kezdő dik. A szer
ző k 600 Sp. a.-ban szenvedő  beteg 
közül 48 esetben találták a kezde
tet a pubertáskorban, ill. az elő tt.

A 48 esetbő l a következő  megál
lapításokat szű rték le: 1. a juveni
lis Sp. a. esetekben relatíve több a 
lány. A felnő tt formában 12% volt 
a nő , a juvenilis csoportban 16%. 2. 
A legfiatalabb beteg 7 éves volt; 7 
—9 év között volt 4. A betegség 
gyakorisága a korral emelkedett. 3. 
Legjellemző bb tünet a fájdalmak
nak a perifériás ízületeken való 
kezdete. Általában monarthritis, 
oligarthritis, ritkán polyarthritis  
formájában indul a betegség. Csak 
10%-ban kezdő dik a gerincen, míg 
a felnő tt forma 70%-ban.

Hét esetet ismertetnek röviden. 
Ezek közül öt betegség kezdete volt 
tuberculosisra gyanús. Ezeknek az 
eseteknek a tükrében szű rik le kö
vetkezéseiket. Megállapítható, 
•hogy a kezdeti tünetek nagyon ha
sonlítanak a gyermekkori poly- 
arthritishez. A lényeges különbsé
geket a következő kben látják:

1. Az iritis gyakorisága a juve
nilis Sp. a.-ban 33% volt.

2. A juven ilis Sp. a. esetében a 
sacroiliacalis ízületek elváltozása 
nem minden esetben ad egyértelmű 
bizonyítékot a betegségre. A 16. 
életév elő tt a sacroiliacalis ízületek 
gyakran okoznak röntgenmorfoló
giai problémát. A késő bbi lefolyás 
azonban eldönti a kérdést. A vég
tagízületek szerepe a Sp. a.-ban 
gyakori a juvenilis formában, de 
ez különbözik a polyarthritis ehr. 
rheumaticától: kevésbé okoz des- 
tructiót és seronegativ. A perifé
riás ízületi bántalmak idő szaka, az 
ún. praespondylotikus primaer sta
dium ideje 4— 6 év.

3. A gerincre terjedés ascendáló 
jellegű ; a rtg szerint spondylarth- 
ritikus typusú, azaz osteoporosissal 
jár, az intervertebralis ízületek 
gyulladását okozza és hosszú ideig 
nem alakulnak ki syndesmophy- 
ták. A kötőszövetek elmeszesedése 
a 3. évtizedben alakul ki. A nyaki 
gerincre késő n terjed a betegség.

4. Aortitist a 48 esetbő l 3 alka
lommal észleltek a szerző k. Két be
tegnek amyloid nephrosisa volt.

5. Különösen rosszindulatú for
mája a juvenilis Sp. a.-nek az, 
amelyik coxitissel kezdő dik. Gyak
ran egyoldali a coxitis, ezért gyak
ran gondolják tuberculotikusnak. 
Gyorsan vezet ankylosishoz.

6 . A legsúlyosabb forma az an- 
kylotizáló panarthritis, ami a vég
tagok és a gerinc teljes megmere
vedéséhez vezet.

Kovács László dr.

Onkológia
Inoperabilis rákos betegek tú l

élésének k ilátásai. M. Elmendoríf  
(Chirurgische Klinik der Universi
tät Düsseldorf): Zeitschrift für  
Krebsforschung. 1968, 71, 289—300.

Szerző  a düsseldorfi sebészeti 
klinika közel 20 évi (1946—1963) 
8000 daganatos betege közül 839 
próbalaparotomiával, illetve pró- 
bathoracotomiával igazolt inopera
bilis esetének túlélési görbéjét dol
gozta ki. A feldolgozás célját ab
ban jelöli meg, hogy a rosszindu
latú daganatok valamely kezelési 
módjának hatásfokát csak akkor 
lehet lemérni, ha a kezelhető  bete
gek túlélési ideje a kezeletleneké
vel szemben statisztikailag igazol
ható javulást-növekedést mutat. A 
statisztikai értékelés alapfeltétele, 
hogy a szervi lokalizáció, a daga
nat szöveti felépítése és stádiuma, 
a beteg kora és neme stb. szerint 
homogén csoportokon történjék 
annak megfigyelése, hogy a jelzett 
szempontok — a kezelés módjától 
függetlenül — befolyásolják-e vagy 
sem a túlélési idő t; erre az inope- 
rábilis malignus tumoros beteg
anyagot tartja a legalkalmasabb
nak. A k iértékelésre alkalmatlan
nak minő síti a Schreck által aján
lott számtani 50%-os túlélési 
arányszámot, ezért Wette, Boag, 
Kunz és Sinner, Kaufmann és Ir
win statisztikai-matematikai mód
szerét egyesítve, logaritmikus kép
let alapján szerkeszti meg koordi
nátarendszerét, melynek abscissá- 
ja a túlélés hónapjainak számát lo
garitmusban, ordinátája pedig az 
elhaltak számát százalékban feje
zi ki. Az így létrejövő  túlélési gör
be (?) felfelé ívelő  egyenes vonal. 
Kaufmann szerint a képletnek két 
tényező jét fontos ismerni, a „t50”-et 
és a deltát: „ő ”. A „t so” a betegek 
50%-ának túlélési idejét jelenti. A 
„ő ” egy viszonyszám logaritmusa, 
ahol a számlálóban a betegek 84, 
illetve 50, a nevező ben pedig a be
tegek 50, illetve 16%-ának túlélési 
ideje szerepel. E számítás szerint 
valamely daganat malignitása an
nál nagyobb, minél kisebb a t5a, 
minél meredekebb a vonal emelke
dése, és minél kisebb a ő érték 
(log W t50 =  log t50/t16). Az értékek 
csak akkor irányadók, ha legalább 
60 beteg adataiból tevő dnek össze.

Részletezve
1. 582 inoperabilis bronchus car

cinoma közül: 332 nem elszaruso- 
dó laphámrák (túlélési idő  12 nap
tól 60 hónap, a 40 évesek maximá
lis túlélési ideje 27 hónap): 95 el- 
szarusodó laphámrák (túlélési idő 
15 naptól 54 hónap, 40 évesek ma
ximális túlélési ideje- 26 hónap); 
129 kissejtes éretlen rák (túlélési 
idő  10 naptól 39 hónap, a betegek 
50%-a 4,2 hónap után nem élt); 26 
adenocarcinoma (túlélési idő  20 
naptól 57 hónap) ez a legjobb (?) 
prognosisú. Az összes csoportok kö- ' 
zül a bronchus carcinoma szerepel 
a legnagyobb számmal és itt a leg- - 
értékelhető bbek az eredmények is,



ennek oka, hogy a klinika profilí
rozva van erre a beteganyagra.

2. 47 inoperabilis colon carcino
ma, az esetek száma kevés az érté
kelésre, a túlélés 1—47 hónap, füg
getlen a beteg korától és a betegek 
50%-a nem éli túl a 14 hónapot.

3. 87 inoperabilis rectum adeno
carcinoma: legmagasabb túlélési 
idő  98 hónap, az 50 évesek túlélési 
ideje rövidebb, mint az idő sebbe
ké; nő -férfi vonatkozásban a tM 
azonos, vagyis a betegek 50%-a, a 
nemtő l függetlenül, azonos idő pon
tig meghal, de a „<5” férfiaknál na
gyobb (0,71), mint nő knél (0,35), 
ami azt jelenti, hogy az inoperabi
lis rectumcarcinonjás nő k hama
rabb halnak meg.

4. 13 inoperabilis mamma carci
noma: az esetek száma kevés, a 
túlélés itt a leghosszabb; 5 év útán 
kettő  beteg még életben van, a gör
be emelkedése aránylag enyhe.

5. 110 inoperabilis gyomorcard- 
noma: a betegek 50%-a két hóna
pon belül meghal, maximális túl
élés 52 hónap volt. 98 primaer car
cinoma közül 34, 12 ulcuscarcino- 
ma közül 5, az exploratiót követő 
első  2 héten belül meghalt.

(Ref.: A téma rövidített ismerte
tése nem alkalmas arra, hogy a 
bonyolult matematikai metodikát 
és a fontos grafikai ábrázolást ma
gába foglalja, így tehát feltétlenül 
hiányos. Közlése talán azt a célt 
szolgálhatja, hogy az érdeklő dő k 
figyelmét felhívja erre, az ilyen 
irányú kutatásban szükséges for
rásmunkára. További meggondo
lás tárgyát képezheti, hogy az in
operabilis betegek túlélési statiszti
kájának megismerése mennyiben 
segít a kezelhető  daganatok meg
felelő  therapiájának megválasztá
sában, amire szerző  utál ugyan, de 
adatot nem szolgáltat.)

Herczeg Tibor dr.

Adatok az emberi tumorok kine
tikájáról. E. P. Malaise: Rev. Frang. 
d’Études Clin. Bioi. 1969, 1, 11.

Collins munkája a tüdő metasta- 
sisokkal kapcsolatban két megál
lapítást eredményezett: az emberi 
tüdő tumorok metastasisai exponen- 
tiálisan növekednek, a növekedés 
rhythmusa nagyon lassú és tumor
ról tumorra változik, a megkettő 
ző dés ideje hetek és hónapok közt 
változhat.

A k linikusok szeretnének e meg
állapításokból praktikus következ
tetéseket levonni. Extrapolálással 
meg lehetne állapítani az első  tu
moros sejt osztódásának idejét. 
Ilyen okoskodással azonban egyes 
gyermekkori daganatok már a con
ceptio elő tti idő ben (!) keletkezné
nek. A kételyek az elgondolással 
szemben feltámadtak. Thym idines 
nyomjelzéssel in vivo és szövetkul
túrák sejtjein in vitro követni le
het a sejtoszlás cyklusait és ez kü
lönféle sejteknél is közelítő leg azo
nosnak adódott: 24 órán belülinek. 
További vizsgálatok megállapítot
ták, hogy nem minden sejt vesz

részt az oszlásban, ezért a növeke
dési görbe nem exponentiális és eh
hez járul még az a tény, hogy a 
sejtek egy része elvész. Tehát ösz- 
szesen három factor határozza meg 
a növekedés kinetikáját: a cellulá- 
ris cyclus, a proliferatiós coeffi- 
ciens és a sejtveszteség. Ez utóbbi 
kettő  lassítja a növekedést. Az első 
fasis ideje emberi vonatkozásban, 
az első  tumoros sejtoszlás idő pont
ja, nem állapítható meg. Emberi 
tumor csak akkor mutatható ki, ha 
legalább 109 sejt van jelen, tehát a 
tumor diagnosztika sohasem „ko
rai”, vizsgálata már abban a fázis
ban történik, amikor növekedését 
az említett két tényező  befolyásol
ja. Az állati és sejttenyészeti meg
állapítások emberi vonatkozásban 
gyakorlati eredményt egyelő re nem 
adhatnak.

Leginkább megállapítható a sejt
veszteség mértéke: ez 50—90%-ot 
tehet ki. Okai: sejtelhalás, felszívó
dás és a periféria felé vándorlás. 
A helyi viszonyok változásai: mint 
anoxia, anyagcseretermékek felsza
porodása, immunitás, mind befo
lyásolják a cyclust, a sejtvesztést és 
a szaporodási coefficienst. Ezen té
nyező k még akkor is nehezítik a 
sejtkinetikai vizsgálatokat, ha a 
tumort kezelés nélkül hagyjuk és 
ismételt biopsiával tájékozódunk a 
sejtek állapota felő l. E két utóbbi 
körülmény pedig emberi vonatko
zásban nem vihető  keresztül, tehát 
a gyakorlat az említett eredmé
nyeknek egyelő re nem veheti hasz-
n^ ' Bobory Júlia dr.

Ectopiás gonadotropin broncho- 
gen carcinomában. Szerkesztő ségi 
közlemény. JAMA . 1969, 207, 2094.

Ismeretes, hogy a bronchogen 
carcinomák mint ectopiás hormon
termelő  neoplasmák adrenocorti- 
cotropin, glucagon, serotonin, nö
vekedési hormon, parathyroid és 
insulinszerű  hatással bíró anyago
kat képesek secernálni. Ezekhez 
újabban hozzáadódott a gonadotro
pin is, azon hormon, melyrő l ko
rábban azt hittük, hogy csak a tro- 
phoblast tumorok képesek termel
ni, illetve igen ritkán a hepato- 
blastomák.

Az első  klinikai megfigyelés, 
amely indirect támasztja alá e leg
újabb megállapítást, 50 évvel ez
elő tt Locke nevéhez fű ző dik, aki 
megfigyelte, hogy a tüdócarcinoma 
és a gynecomastia között kapcsolat 
áll fenn. Azóta a syndromát több 
mint 60 közölt esettel igazolták. 
1966-ban Fusco és Rosen 4 bron
chogen carcinomás férfin a vérben, 
vizeletben, valamint a daganatos 
szövetben mérték a gonadotropin 
mennyiségét. A férfiak mindegyi
kének gynaecomastomája volt. 
Egéruterus-súly testtel dolgozva e 
betegeken a trophoblast neoplas
mák mellett észlelt gonadotropin 
szinten belüli értékeket találtak. 
Ugyanakkor azonban a hypophysis- 
ben a hormon mennyisége alacsony 
volt. Szerző k e megfigyelésbő l csu

pán azt a conclusiót vonták le, hogy 
a hormontermelés a neoplasmából 
származhat. Csupán tumor explan- 
tatio melletti in vitro hormonter
melés kimutatásával vagy a tumor 
arteriovenosus vérében kimutatott 
hormonkoncentráció különbséggel 
lehetne e feltételezést kétségtelenül 
bizonyítani.

Faiman és mtsai bronchogen car
cinoma miatt végzett pneumonec- 
tomia kapcsán vizsgálták a serum 
gonadotropin arteriovenosus kon
centrációját a tumort ellátó erek
ben. Érzékeny radioimmun techni
kát használva kimutatták, hogy az 
FSH koncentrációja a pulmonalis 
vénás vérben, amely a tumorból 
jött, magasabb volt, rrtint az arté
riában. Az LH koncentrációban 
azonban nem találtak különbséget, 
jóllehet az a mű tét idejében a se- 
ruimban normális érték felett volt. 
Ez a lelet azért is érdekes, mivel 
Lipsett megfigyelése szerint a bron
chogen carcinomás betegek tumor- 
extractumából nyert gonadotropin 
immun- és biológiai karakterében 
inkább az LH-ra, mint az FSH-ra 
emlékeztet.

Cottrell és mtsai immunfluores- 
cens technikával a tumorban és 
metastasisaiban gonadotropint mu
tattak ki két bronchogen carcino
más betegen. Mindkét primer lae- 
sióban, valamint a metastasisokban 
a tumorsejtek különböző  elosztás
ban fluorescenciát mutattak. A tu
morsejtek különböző  populatiói 
gonadotropin tartalmukban vagy 
aktivitásukban különbséget mutat
tak.

Az ectopiás gonadotropin secre- 
tiónak sem a mechanismusa, sem 
annak pontos structúrája még nem 
ismeretes. A cellularis localisatio 
megállapításától ezek pontos meg
határozásáig azonban már nem le
het hosszú az idő .

Székely József dr.

latrogén ártalmak
248 traumás lépruptúra tanulmá

nyozása. R. C. Lieberman, C. S. 
Welch (A lbany New York): Sur
gery Gynecology and Obstetrics. 
1968, 127, 961—66.

A szerző k 248 splenectomiát 
igénylő  traumás lépsérülést tanul
mányoznak, . különös tekintettel a 
más hasi szervek mű tété közben 
okozott lépsérülésekre. Osztályozva 
klasszikus és iatrogen lépsérülések- 
rő l beszélnek. Kimutatják, hogy ha 
a iatrogent is beleszámítjuk, sok
kal gyakoribb a lép sérülése, mint
sem gondolnánk. A kórházban 11 
év alatt (1955—1966-ig) 436 splen
ectomiát végeztek. Ebbő l 248 lép 
sérülés miatt történt; 72 sérülé: 
klasszikus, 176, tehát 70% iatrogei 
volt. Elkülönítik a lép iatrogen in 
traoperativ sérüléseit az úgyneve 
zett incidentalis splenectomiáktó] 
amelyeket a feltárás végett vág; 
más sebészi beavatkozással kap 
csolatban, például total gastrecto



lés jelentő ségét. Egyetértünk azzal, 
hogy a helyreállított sinus rhyth
mus fennmaradása függ az alap
betegségtő l, de számos szerző vel 
együtt jelentő séget tulajdonítunk 
a megfelelő  adagban (több mint 1 
g) alkalmazott chinidinnek is. Itt 
egy nagy statisztikát feldolgozó 
skandináv munkára (4) és saját 
tapasztalatainkra (3) hivatkoz
nánk. Nem látszik eléggé megala
pozottnak az az elképzelés, hogy a 
nagy visszatérési százalékot (23- 
ból 8 relapsus 2 héten belül) az 
amúgy is csekély adagban adott 
Inderal kihagyása okozta volna.

Ant icoagulans elő készítés nélkül 
végezték a conversiot. Ezt a szer
ző k jórésze helytelennek tartja, vi
ti umos betegek esetében. Itt skan
dináv tanulmányutam tapasztala
taira szeretnék hivatkozni. Bjerke- 
lund (1) 432 eset statisztikai analí
zise során azt találta, hogy emboli- 
satio significansan magasabb 
arányban fordult elő , ha anticoagu- 
lanst nem adtak.

A szövő dményeket röviden tár
gyalják a szerző k. Egy esetben asth
ma cardiale lépett fel a sinus 
rhythmus helyreállásakor. Ezt nem 
feltétlenül szükséges az Inderal ne
gatív inotrop hatásának tulajdoní
tani, hiszen éppen a szerző k által 
idézett egyik cikk közöl tüdő oede- 
ma eseteket elektromos cardiover- 
sio után is (8).

Inderal kezelés alatt 2 betegük 
decompensálódott. Digitálist e be
tegek csak korábban kaptak. Üjabb 
vizsgálatok szerint a beta receptor 
blockolók szívizom kontraktilitást 
károsan befolyásoló hatása kivéd
hető  digitalis adagolásával (5).

Szerző k felhasználták az alkal
mat, hogy az elektromos conversiot 
is értékeljék. Ez meglepő  módon 
két régebbi közlemény alapján tör
ténik, az 1965-ös közlemény (8) 50 
esetet dolgozott fel. A cardioversio- 
nak ma már hatalmas irodalma 
van. A budapesti IV. Belgyógyásza
ti Klinika és az Országos Kardio
lógiai Intézet első  210 esetével kap
csolatos tapasztalatainkat korábbi 
munkánkban mi is közöltük rögzít
ve az indicatiós területre vonatko
zó álláspontunkat (3).

Az anamnesisben szereplő  több
szörös embolia esetén meg sem kí
sérlik a sinus rhythmus helyreállí
tását. Indokolt lett volna részlete
sebben tárgyalni ezt a kérdést, mi
vel a cikk korábbi része éppen azt 
hangsúlyozza, hogy az „embolisatio 
veszélye teszi szükségessé a rhyth- 
mus-zavar minél hatásosabb meg
szüntetését”. (Magunk régóta, több 
mint 2 éve fennálló pitvarfibrilla-  
tio esetén nem végzünk conversiot, 
ha az anamnesisben embolia nem 
szerepel.)

A beta receptor blockolók a pit- 
varfibrillatiót nem szüntetik meg. 
Bár ez a megállapítás általában 
helytálló, kedvező  tapasztalatokat 
is közöltek (9).

Igen ő rölünk, hogy szerző k ismét 
felhívták a figyelmet a kombinált 
chinidin — Inderal therápia lehető 

ségeire, azonban — sajnos — azt 
hisszük, hogy e gyógyszerkombiná
ció több okból sem lehet „mindenki 
számára könnyen hozzáférhető  con
vertálási eljárás”.

Bajkay Gábor dr. és mtsai.

'  IROD A LOM: 1. B jerkelund, Ch. J.,  
Orning, O. M .: Amer. J. Card. 1969, 23, 
208. — 2. Bajkay G., Békés M., Makiári 
E., Török E .: V. M agyar Pharmacothe- 
rapiai Konferencia, 1968. — 3. Bajkay 
G., Török E .: Magy. Belorv. A rch. 1969, 
22, 134. — 4 Cramér, G .: Acta med. 
Scand. 1968. Suppl. 490. — 5. Gebhardt, 
W., B lüm chen, G .: Cardiologia 1968, 52, 
190. — 6. Scott, M. E., Pantridge, J. F . : 
Am er. Heart J. 1968, 75, i>79. — 7. Stern, 
S.: A m er. Heart J. 1966, 74, 170. — 8. 
Tu rner, J. R. B., Tow ers, J. R. H .: Lan
cet 1965, 2, 612. — 9. W olfson, S., Her
m an, M. V., Sullivan, J. M., Gorlin, R .: 
Brit. H eart J. 1967, 29, 395.

T. Szerkesztő ség! örömmel vet
tük tudomásul Bajkay Gábor dr. 
hozzászólását az Orvosi Hetilapban 
megjelent dolgozatunkhoz, annál is 
inkább, mert úgy érezzük, hogy az 
Inderal—Chinidin kombinációval
elért regularisatio elterjesztésének 
jó eszköze a körülötte kialakuló 
vita is. Az eljárást olyan elő nyös
nek véljük, hogy megérdemli a na
gyobb figyelmet.

Elöljáróban a sajnálatos sajtóhi
ba miatt szíves elnézését kérjük, 
valószínű leg a kefelenyomat ellen
ő rzése során elkerülte a figyelmün
ket. Az eredeti kézirat helyességére 
utal, hogy az a tie sorrendben cso
portosított irodalomjegyzékben az 
első  helyen szerepel a levélíró.

Az Inderal adagolásban közel 
azonos módon jártunk el az első 
szerző vel (Stern, S .: Amer. Heart J. 
1967, 74, 170.). ő  napi 3—4 X  10—15 
mg-ot adott. Ezt a mennyiséget, 
Sternhez hasonlóan, mi is hatásos
nak találtuk, így nem láttunk okot 
az adag emelésére. Kétségtelen, 
hogy egy évvel korábban (Stem, S.: 
Amer. Heart J. 1966, 72, 569.) két 
betege regularizálásához 4 X  20 
mg Inderalt használt, de ekkor 
hangsúlyozta, hogy betegei elő zetes 
chinidines conversio során csak 
extrem nagy adag chinidinre rea
gáltak. E két beteg és Bajkay dr. 
betegei tehát selectáltnak tekinthe
tő k, szemben a saját anyagunkban 
szereplő kkel és Stern betegeivel, 
akiket válogatás nélkül vetettünk 
alá a convertálási eljárásnak. A do- 
sis eltérése nyilvánvalóan ebben 
leli magyarázatát. Mindazonáltal 
egyetértünk a beta-blockolók adag
jának egyéni megállapításában, de 
nem gondoljuk, hogy ennek krité
riuma a bradycardia lenne, hiszen 
az elő zetes digitalizálás során a be
tegek már bradyeardiásak lettek. 
„Csekély” dosisunk ellenére, mint 
ahogy a dolgozatunkban is kitér
tünk rá, észleltük betegeinken az 
Inderal további bradyeardizáló ha
tását. Az antifibrillatiós hatás  
szempontjából egyébként is nagyon 
nehéz eldönteni a kis dosis fogal
mát. Sloman és mts (akiket dolgo
zatunkban is idéztünk) olyan kis 
adagtól észlelt antiarrhythmiás 
(chinidinszerű ) hatást, mely nem

volt elegendő  a beta-receptor-blok- 
kolására is. Tapasztalatunk alap
ján azt kell mondanunk, hogy nagy 
adagok alkalmazása mérlegelés 
nélkül nem mindig szolgálná a be
teg érdekét vagy legalábbis sok 
esetben heveny decompensatiót 
kockáztathatnánk.

Itt említjük meg, hogy digitalis 
valóban kivédheti a beta-blocko
lók negatív inotrop hatását, csak
hogy a mi munkánk a pitvari fib
rillatio regularizálására irányult,  
amelynek keretén belül az emel
kedő  chinidin dosisok mellett nem 
lenne célszerű  digitalizálni is.

Az anticoagulans hatás értékelése 
ugyancsak nem volt célja dolgoza
tunknak, így talán a levelezési ro
vatban sincs értelme errő l vitázni. 
Legyen szabad Ch. K. Friedberget 
idézni: „The eff icacy of preconver
sion anticoagulant therapy is diffi
cult to evaluate because of the ra
rity of embolism during conversion 
(1 to 2 per cent or less) with or 
without anticoagulants”. (Disease 
of the Heart. Third edition. W. B. 
Saunders Company. Philadelphia 
and London 1966. 546.) Mi egyéb
ként is állásfoglalás nélkül közöl
tük eredményeinket, amely nyil
vánvalóan nem kifogásolható.

Hasonlóképpen nem óhajtottuk 
értékelni — a levélíró szerint is 
óriási irodalommal rendelkező  — 
elektromos vagy chinidines conver
sio eredményeit, mellékhatásait stb. 
Néhány irodalomból vett statiszti
kai adat kiemelésével csupán azt 
akartuk érzékeltetni, hogy az Inde
ral—Chinidin combinatio hatásos
sága a két elő bbi módszer közé 
esik. Ezzel egyébként Bajkay dr. is 
egyetért.

A mellékhatások során említett 
asthma cardiale valóban nem ír
ható biztosan az Inderal rovására, 
legfeljebb feltételezhető .

Az Inderal kihagyását követő 
gyakori visszaesés (a kihagyás 
kényszerhelyzet következménye 
volt, mert nem rendelkeztünk olyan 
mennyiségű  gyógyszerrel, amelyet 
tartós kezelésre kiadhattunk volna 
és akkor még gyógyszertári forga
lomban nem volt), illetve ezzel 
kapcsolatos következtetésünk csu
pán feltételezés. Változatlanul úgy 
véljük, hogy a meglepő  arányú re
lapsus — amely még fenntartó chi
nidin kezelés nélküli visszaeséshez 
mérten is sok — önként kínálja a 
gondolatot.

A serum chinidin szint ellenő r
zését magunk is szívesen alkalmaz
nánk, szomorú szívvel kellett le
mondanunk róla.

A levél utolsó bekezdésében levő 
megjegyzést nem értjük pontosan, 
miután a gyógyszerkombináció ma 
már minden, convertálni szándéko
zó orvos számára hozzáférhető , 
szemben a defibrilláló készülékkel. 
A levélíró bizonyára nem arra gon
dol, hogy „mindenki számára köny- 
nyen hozzáférhető  convertálási el
járás” kifejezésen minden pitvari - 
fibrillatiót értettünk, hiszen dolgo-



zatunkban külön foglalkozunk az 
indicatióval, illetve a betegek ki
választásával és ebbő l világosan 
kiderül, hogy nem „mindenkit” le
het regularizálni.

Dotzauer, G. (Köln), Hirschmann, 
J. (Tüb ingen): Fehldiagnose T run
kenheit. Schattauer-Verlag, Stutt
gart—New York, 1968. 136. o., ábra 
nélkül.

A Német Közlekedésorvostani 
Társaság 1967-ben Bad Oeynhau- 
senben tartott kétnapos tanácsko
zásának anyagát adja közre a ta
nulmánykötet. A fő téma banáli
sán mindennapi: az ittasság kóris- 
mézése, de szószerint véve — „hely
telen” diagnózisa. Egy mindjobban 
elharapódzó sablonos gondolkodás- 
mód ellen vették fel a küzdelmet 
az elő adók, óva intve attól, hogy 
minden zavarosan viselkedő  gép
kocsivezető ben, balesetokozó és ál
dozatát cserbenhagyó személyben 
csak „részeget” lásson a vérvételt 
végző  vagy éppen az ő rizetbevettet 
vizsgáló orvos. A tudatzavar, a ma
gatartászavar okai ilyenkor rend
kívül sokrétű ek, ső t bonyolultak le
hetnek. A fejezetekben a hypogly- 
kaemia, gyógyszerek, agyi trauma, 
posttraumás tudatzavar, psychogén 
homályállapotok, epilepsia, tüneti 
psychosisok stb. szerepelnek, mint 
az ittassággal leginkább összeté
veszthető  állapotok.

A könyv a problémát onnan 
kezdve tárgyalja, ahol az legelő 
ször felmerül: az ő rizetbevételnél, 
az ő rszobán, a kijózanítóban, aho
vá az ittas, vagy ittasság látszatát 
keltő  személyek kerülnek, ahol leg
elő ször lehet félreismerni, ittasság
gal összetéveszteni a kóros állapo
tot,. az azonos vagy igen hasonló 
tünetegyüttesekkel járó traumás 
agyi elváltozásokat, mérgezéseket, 
kómával járó anyagcserezavarokat. 
Ilyenkor tű nik ki, hogy a véralko
holvizsgálat eredménye az orvos 
számára legalább olyan fontos dif
ferenciáldiagnosztikai eszköz, mint 
amilyen bizonyíték a büntető  eljá
rásban.

Az egyes tanulmányok szerző i 
közül Schrappe (Marburg) az eny
he vércukorhiányos állapotok nagy 
közlekedésorvosi jelentő ségét hang
súlyozza. Ezek múló észrevevési, 
figyelési és koncentrálási zavarokat 
okozhatnak, átmeneti gátlásfelfüg
gesztéssel, organikus (pl. térlátás
zavar) és nem utolsósorban kife
jezett psychés tünetekkel (psychés 
vércukorhiány-syndroma). Ez akár 
éhezési vércukorszint-csökkenésnél 
is létrejöhet, és fő leg az ilyen eny
he esetek psychés tünetei téveszt- 
hető k össze alkoholos befolyásolt
sággal, amitő l többek közt a szén- 

894 hidrátbevitelre jelentkező  prompt

Végezetül megköszönjük a hozzá
szólást, amely alkalmat adott nézet- 
eltéréseink tisztázásához.

Széplaki Ferenc dr. 
Gönczi Judit dr.

javulás által különíthető k el. A hy- 
poglykaemia létrejöttében az oralis 
antidiabetikum túldozírozása is 
szerepet játszik (egy esetben a gép
kocsivezető  ambulanter végzett 
Tolbutamid-teszt után, táplálékfel
vétel nélkül lépve a forgalomba 
rosszul lett, és halálos gázolást oko
zott). Hornbostel (Hamburg) azt a 
formulát kockáztatja meg, hogy tu
lajdonképpen a hypoglykaemiás 
kóma gyakoribb, mint az alkoho
los tudatvesztés, mégis sokkal rit
kábban diagnosztizálják.

Lényegében hasonló problémát 
vet fel egyes gyógyszerek okozta 
psychés képeknek az alkoholmá
mortól való elkülönítése, hiszen a 
psychopharmakonok szedése (né
ha megszokása) ugyanúgy kritikát
lanságot, felhangoltságot stb. kelt
het. A gyógyszerhatás okozta veze
tésképtelenség Dotzauer megfigye
lései szerint fő leg 40 év feletti egyé
neknél fordul elő , amíg az alkohol
hatás inkább a fiatalabb korosz
tályoknál. Bäumler (Basel) a gyógy
szerek vizeletbő l kimutatásán ala
puló vizsgálatsorozatában a közle
kedést veszélyeztető knek 4%-ban 
mutatott ki gyógyszerhatáson ala
puló vezetésképtelenséget, míg 
ugyanebben a csoportban a veze
tő k 24%-a állott alkohol hatása 
alatt.

Talán legközismertebbnek a ko
ponyatrauma és az alkoholos befo
lyásoltság egymást fedő  hatása 
mondható, ami első sorban az agy
sérülések félreismerésére szokott 
vezetni. K. Mayer (Tübingen) 
mélyrehatóan elemzi az azonos 
symptomatológia okait a modern 
neurophysiológia és a modern neu- 
ropsychopharmakológia fényében. 
Legújabb ismereteink szerint az 
alkohol — szemben a régi szaka
szos terjedés lokalizációs elméleté
vel —, kezdetben gátlólag hat az 
agytörzs formatio reticularisára, 
vagyis arra a területre, ahonnan 
a spinális motorikát kontrolláló és 
a tudatállapotot befolyásoló inge
rek indulnak ki. A formatio reti
cularis gátlásának következménye 
a magasabb kortikális központok 
felszabadulása (Enthemmung) a 
véralkoholkoncentráció fokozódá
sának arányában. Egyúttal a tudat
zavar is fokozódik, amihez a kéreg 
diffúz toxikus károsodása is hoz
zájárul. A symptomák azonosságát 
tehát az okozza, hogy mind az agy
rázkódás, mindpedig az alkoholha
tás esetében ugyanazon rendszer 
funkciózavara szerepel. Viszont 
éppen itt áll rendelkezésre a diffe

renciáldiagnosztikai eszközök leg
szélesebb köre, beleértve az EEG- 
vizsgálatot és az echo-encephalog- 
ráfiát. Feltéve, hogy a páciens ide
jében neurológushoz kerül! De 
mondhatnánk egyben psychiatert 
is, mert a traumás homályállapo
tok, symptomás psychosisok éppígy 
kelthetik ittasság benyomását vagy 
fonódnak össze vele. Az epilepsia 
ilyetén differenciáldiagnozisának 
már külön fejezet van szentelve 
(Rabe), olyannyira, hogy a könyv 
vége felé úgy tű nik: az ittasság csak 
ürügy a különböző  neuropsychiat- 
riai differenciáldiagnosztikai esz
mefuttatásokra. Csak kevés szer
ző  hangsúlyozza a fordítottját: 
vagyis, hogy sokszor egyszerű bb 
elő ször az alkoholhatást szonda
vagy véralkoholvizsgálattal kizárni 
és ezt követő en kutatni tudatza
vart elő idéző  más okok után.

A kötet tanulságos olvasmány 
mindazok részére, akiket az ittas
ság problémája érint, de úgy érez
zük, első sorban mégis gyakorló or
vosok, mentő orvosok, traumatolo- 
gusok, neurológusok forgathatják 
haszonnal. Sajnos, a tömörség, rö
vidség még ma sem erénye a né
met nyelvű  orvosi literatúrának, 
így a mű  136 oldalának lényegét 
nem lehet gyorsan koncentrálni. 
Az olvasást a monográfia tiszta, 
világos szedése és nyomása köny- 
nyíti meg, amely a gyorsan fejlő dő 
Schattauer kiadót dicséri.

Budvári Róbert dr.

Benedikt A. dr. und Peter Csáki: 
Zur Frage der Entwicklung von  
Kindern mit niedrigem Geburts
gewicht (A kissúllyal született 
gyermekek fejlő désérő l). 162 oldal, 
90 ábra. Akadémiai Kiadó. 1969.

A kissúllyal született gyermekek 
száma világszerte állandóan nö
vekedik és ezért igen nagy az ér
deklő dés irántuk. A könyv szer
ző je, aki hosszú évek óta ilyen 
gyermekek kezelésével és felneve
lésével intenzíven foglalkozik, 
óriási beteganyagon szerzett ta
pasztalata alapján számos fontos, 
eddig még nem kutatott, vagy nem 
megfelelő en vizsgált kérdést vet 
fel. Munkatásával, Csáki Péterrel 
együtt a felvetett kérdésekre ma
tematikai módszerek segítségével 
pontos, világos választ ad.

A könyv 12 fejezetbő l áll. Az iro
dalmi adatok megfelelő  értékelése 
után ismerteti a feldolgozásra ke
rült beteganyagot és a vizsgálat 
módját.

Az 1955—63 években Budapesten 
2500 g alatti súllyal (1490 alatt — 
2490 g-ig) született 6588 gyermek 
képezi vizsgálatának tárgyát. Ezek 
a kissúllyal született gyermekek 
születésüktő l 3 éves korig a 
Schöpf-Merei Kórház kezelése és 
megfigyelése alatt állottak. Megál
lapítja azok késő i (1 hó utáni) ha
lálozásának okát, a fejlő dési rend
ellenességek gyakoriságát, milyen
ségét és születési súlyukkal való 
összefüggésüket. A feldolgozott

KÖNYVISMERTETÉS



óriási anyag alapján megállapítja 
a maradandó defektusok gyakori
ságát.

Rendkívül érdekesek és meggyő 
ző ek a vizsgálatok, amelyekkel a 
kissúllyal született egészséges 
gyermekek fejlő dési dynamikáját 
vizsgálja születésüktő l 3 éves ko
rig, a fejlő désre jellemző  4 para
meter alapján. Ezek a súly, a 
hossz, a fej- és a mellkaskörfogat 
növekedése. Különösen érdekesek 
az eredmények, mivel nemcsak a 
kissúlyúak, hanem a normális 
súllyal született gyermekek fejlő 
dését is ugyanazzal a módszerrel 
vizsgálta.

A növekedés dynamizmusát fel
tüntető  matematikai adatok és 
görbék hozzásegítenek, hogy a kis
súllyal születettek fejlő dését job
ban lehessen a normálisokhoz ha
sonlítani. Hasonló módon és célból 
foglalkozik a relatív növekedéssel 
is. A 8. fejezettő l az egyes para
méterek közt észlelhető  összefüg
géseket tárgyalja.

Foglalkozik a mintavételi pon
tatlanság hatásával. Megállapítja, 
hogy az idő pont (pl. pontosan 1 
éves) betartása gyakorlatilag le
hetetlen ugyan, de ez az átlagokat 
olyan minimális mértékben torzít
ja, ami elhanyagolható. Az értékek 
szóródását azonban növeli.

A 11. fejezetben részletesen fog
lalkozik a kórház jótékony hatásá
val ezekre a gyermekekre. Megad
ja, hogy feltételezhető en mekkora 
jóhatásra kell gondolnunk, de 
megadja azt a minimumot is, amely 
biztosan elvárható. Ennek a rész
nek a számítás-menetét — éppen 
mert novum — igen részletesen 
tárgyalja. Szükséges ez a részletes
ség, hogy bárki a saját anyagán is 
hasonló számításokat végezhessen.

A „Függelékben” megadja a 
könyvben használt valamennyi 
számításhoz szükséges képletet és 
magyarázatot.

Az ismertetett módszerek segít
ségével megállapítja, hogy a kis- 
súlyú gyermekek fejlő dési tenden
ciája az első  évben túlhaladta a 
normális súllyal születettekét, 
vagyis minél kisebb súllyal szüle
tett a gyermek, annál nagyobb a 
súlygyarapodás, a hossznöveke
dés, a fej és mellkas növekedése 
az első  évben. A 2. és 3. évben a 
két csoport között e tekintetben 
nincs különbség.

A kórházi jótékony hatás sta
tisztikai vizsgálata azt mutatta, 
hogy a kissúllyal születetteknél a 
nagyobb növekedési energián kí
vül, életük első  évében a systema- 
tikus orovsi kezelés is szignifikán
san hozzájárul a fokozott hossz-, 
fej- és mellkastérfogat növekedé
séhez.

A könyv szép kiállítása az Aka
démiai Kiadó gondosságát dicséri.

Fonó Renée dr.

H Í R E K

A TMB E lméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 21-én (ked
den) du. 2 órára tű zte ki Avar Zol
tán dr. aspiranturán kívül benyúj
tott „A hypothalamus laesio hatása 
a terhességre és az anyai magatar
tásra állatkísérletekben” című 
kandidátusi értekezésének nyilvá
nos vitáját a Semmelweis-terem- 
ben (Bp., VIII., Szentkirályi u. 21.)

Az értekezés opponensei: Endrő - 
czi. Elemér dr., az orvostud. kandi
dátusa, Halász Béla dr., az orvos
tud. kandidátusa.

A TMB E lméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 15-én (szerda) 
du. 2 órára tű zte ki Unger Emil 
asp. kívül benyújtott „Térbelileg 
fractionált röntgenbesugárzás által 
okozott szövettani elváltozások kí
sérletes vizsgálata” című  kandidá
tusi értekezésének nyilvános vitáját 
a SOTE I. sz. Belklinika tantermé
ben (Bp., VIII., Korányi S. u. 26/a.).

Az értekezés opponensei: Tanka 
Dezső  dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Holczinger László dr., 
az orvostud. kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 20-án (hétfő ) 
du. 2 órára tű zte ki Krizsa Ferenc 
asp. kívül benyújtott „A thrombo- 
poetikus serum-tényező  hatás-me
chanizmusának kísérletes vizsgála
ta” című  kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitáját a SOTE I. sz. 
Belklinika tantermében (Bp., VIII.,  
Korányi S. u. 26/a.).

Az értekezés opponensei: Barla 
Imre dr., az orvostudományok dok
tora, Gráf Ferenc dr., az orvostudo
mányok kandidátusa.

MEGHÍVÓ

A MAV- Kórház és Központi Ren
delő intézet által 1970. április 17-én. 
pénteken, 12.30 órakor tartandó tu
dományos ülésére. Az ülést a kór
ház könyvtártermében tartjuk.

Tárgya:
1. Mészáros Zoltán dr. és Pintér 

Alán dr.: Csontszövet az endomet- 
riumban.

2. Nagy László dr. és Gyöngyössy 
Andor dr.: Álláspontunk a szívbe
teg terhesek gondozásában és szü
lésvezetésében (20 perc).

3. Szálóczy Péter dr.: Petefészek- 
autotransplantatum sorsának hor- 
mon-cytológiai vizsgálata, praecli- 
maxban végzett csonkolómű tétek 
után (15 perc).

A bolgár Tudományos Akadémia 
és a bolgár Endokrin Társaság
1970. november 23—25-én Szófiá
ban Nemzetközi Diabetes-Sympo- 
siumot rendez. Fő  téma: a praedia- 
betes és az insulin hatását befolyá

soló immun- és egyéb tényező k. A  
symposium nyelve bolgár, orosz és 
angol. Jelentkezés: prof. D. And
reev dr. Clinic of Endocrinology 
Bd. Hristo Mihajlov 6. Sofia 3. Bui 
gária.

MEGHÍVÓ

A Magyar Igazságügyi Orvosok 
Társaságának Közlekedési Orvosi 
Szekciója 1970. április 17-én, pén
teken du. 15 órakor Budapest, IX., 
Üllő i út 93. sz. tudományos ülést 
tart a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem Igazságügyi Orvostani 
Intézetének tantermében.

Program:
Az alkoholos befolyásoltság meg

állapításának és megítélésének idő 
szerű  kérdései.

Elő adók:
Nagy János dr. egyetemi tanár, 

Vincze Győ ző  dr. rendő r alezredes.

Bp. XX. kér. Tanács V. В . VIII. 
Egészségügyi Osztály Bp., XX. kér. 
Kossuth tér 1.
A XX . kerületi Mű velő dési Napok

Egészségügyi programja 
1970. április 21—22. (kedd-szerda)

Első  nap de. 8 óra 30 perc „Va
sas Mű velő dési Ház”

Uléselnök: Székely Márta dr.
1. Elnöki megnyitó.
2. Bartha Ferenc dr.: Fő város 

egészségügyi hálózatának 25 éves 
fejlő dése.

3. Ács Iván dr.: A XX. kerület  
egészségügyi fejlő dése 25 év tükré
ben.

4. Olaszi János dr. és Zacher Pál 
dr.: A körzeti orvosi hálózat fejlő 
dése a XX. kerületben.

5. Teszár Zoltán dr.: Foglalkozási 
ártalmak szerepe a rheumatológiai 
megbetegedéseknél.

6. Gaizler Gyula dr.: Divatos tar
tások veszélye a röntgenes szemé
vel.

S z ü n e t

Üléselnök: Ács Iván dr.
7. Kómár József dr.: A felső  vég

tag kompressziós neuropathiáinak 
jelentő sége a járóbeteg rendelésen.

8. Filep Mária dr.: A bakterioló
giai vizsgálatok jelentő sége az am
buláns betegellátásban.

9. Stojanov Iván dr.: Mű téti le
hető ségek a sebészeti járóbetegren
delésen (7 év tapasztalata alapján).

H o z z á s z ó l á s — V i t a  — 
E l n ö k i  ö s s z e f o g l a l ó

(A hozzászólásokra való jelent
kezést kérjük írásban, szünet 
alatt az elnöki asztalra helyezni. 
A hozzászólás idő tartama 3 perc.)

Első  nap, du. 15 óra „Vasas Mű 
velő dési Ház”.

Kerekasztal-konferencia a csigo 
lyamegbetegedések diagnosztikájá 
ról.

%
895



Vezeti: Rózsahegyi István dr.
Meghívott hozzászóló: Nyul-Tóth 

Pál dr.

Második nap, de. 8 óra 30 perc 
,,Vasas Mű velő dési Ház”.

Üléselnök: Gács Ferenc dr.
1. Elnöki rqegnyitó.
2. Ladányi Ilona dr.: A korszerű 

egészségügyi felvilágosítás kérdései.
3. Varga Kálmán dr.: A korszerű 

fogamzásgátlók szerepe az egész
ségügyi felvilágosításban.

4. Orbán Izabella dr.: A gyer
mekegészségügyi szolgálat mű ködé
se és felvilágosító tevékenysége.

5. Szolnoki György dr.: A XX. 
kér. Gyermekkórház koraszülött 
részlegének munkájáról.

6. Tapolyai Mihály dr.: Psycho- 
lógiai vizsgálatok mű vi abortusok 
elő tt.

7. Dobók Andor dr.: A körzeti 
orvosi gondozás tapasztalatai hat 
év tükrében.

8. Pusztai Judit dr., Sass Rudolf 
és Padányi György dr.: A növény
védő szerek használatának veszé
lyei.

S z ü n e t

Üléselnök: Kövér Ferenc dr.
9. Rátky József dr.: Az Ideggon

dozó mű ködése a XX. kerületben.
10. Arányi Dénes dr.: A nemi

betegségek elleni küzdelem ered
ményei országosan és kerületünk
be az utolsó évtizedekben.

11. Paulinyi Kornélia dr.: Az er-  
nyő fényképszű rés szerepe a tüdő - 
betegségek elleni küzdelemben.

12. Bogdány Barna dr.: Tbc-s re
habilitációs üzem.

13. Doviczin János dr.: A Vörös- 
kereszt szerepe és célja az egész
ségügyi munkában.

H o z z á s z ó l á s — V i t a  — 
E l n ö k i  ö s s z e f o g l a l ó

A  Magyar
Gyermekorvosok Társasága 

Dél-magyarországi Decentrumának

Tudományos Ülése

1970. április 24-én, Szentesen 
c  Pető fi Szálló Színháztermében.

9 óra: Üdvözlések. Megnyitó. Be
jelentések.

Üléselnök: Prof. Boda Domokos 
dr.

Ujsághy P. dr.: A terület megbe
tegedési viszonyainak alakulása az 
elmúlt 25 évben a Bajai Gyermek- 
osztály beteganyagának tükrében 
(15 perc).

Bacskay J. dr.: Osztályunk 20 
éves területi munkájának tapasz
talatai (15 perc).

Minhai K. dr., Szarvas D. dr.: 
Congenitalis vitiumos betegeink 10 
év beteganyagában (8 perc).

Fritz J. dr.: Az orvos- és szakor
vos-képzés egyes gyakorlati kérdé- 

896 sei (15 perc).

Kovalovszki L. dr., Varga D. K. 
dr., Bors I dr., Varga L. dr.: Újszü
lött és koraszülött osztályunk egy
séges ellátásának eredményei 4 
éves statisztikai adatok tükrében 
(10 perc).

Deák Gy. dr., Borbényi Cs. dr.: 
Osztályunkon kezelt koraszülöttek 
összetételének alakulása az elmúlt 
évben (8 perc).

Furár K. dr.: Az 1000 g-on aluli 
koraszülöttek felnevelhető ségének 
kérdései (8 perc).

Uhl K. dr., Murányi L. dr., Szé
linger T. dr., Hencz P. dr.: Beszá
moló a Gyermekklinika új intenzív 
therápiás osztályának tapasztalatai
ról (15 perc).

Balázs M. dr., Lukács V. F. dr., 
Dénes J. dr.: Adatok az újszülött
kori veleszületett epeútatresiák 
morfológiájához és klinikumához 
(15 perc).

Vámos J. dr., Kindlovics M. dr., 
Taródi M. dr.: Glycuronyltransfe- 
rase inductio Phenobarbituráttal 
újszülött-koraszülöttekben (8 perc).

3 0 p e r c  s z ü n e t

Üléselnök: Lukács V. Ferenc dr.

Bessenyei K. dr., Berecz M. dr.: 
Giardiasis jelentő sége a csecsemő - 
otthonban (8 perc).

Szű cs S. dr., Molnár J. dr.: Iatro-  
gen infectiók a csecsemő - és gyer
mekosztályon (15 perc).

Madácsy L. dr., Matusovits L. 
dr.: Capilláris resistentia vizsgála
tok cukorbeteg gyermekeken (8 
perc).

Katona J. dr., Horányi M. dr., 
Hámori R. dr.: Az aktív chronicus 
hepatitis immunosuppressiv therá- 
piája (10 perc).

Imre P. dr., Kropkó J. dr., Cso- 
konay L. dr., Velkey L. dr.: Fercu- 
par syruppal végzett vizsgálataink 
(10 perc).

Gárdián E. dr., Deák Gy. dr.: In
travénás vaskészítménnyel szerzett 
tapasztalataink anaemiás koraszü
löttek és csecsemő k kezelésében 
(10 perc).

Füzesy K. dr: Intramuscularis  
injectiákat követő  quadriceps fib
rosis csecsemő korban (8 perc).

Sipos F. dr.: Rubeolát követő , ha
lálos kimenetelű  parainfectiosus 
encephalitis esete (8 perc).

Tóth M. dr.: Himlő oltások nyál- * 
kahártya-szövő dményei (10 perc).

Újházi I. dr., Molnár M. dr.: Rit
ka rhinológiai kórképek a csecse
mő korban: 1. appendix septi nasi,
2. polypus septi nasi (8 perc).

Bencze Zs. dr.: Diabetes insipidus 
képében jelentkező  nephrogen po
lyuria (8 perc).

Angyalosi Zs. dr., Makáry Gy. 
dr.: A bal art. renalis leszorítása 
következtében kialakult hypertonia 
mű téttel gyógyult esete (8 perc).

Kovács H. dr., Peja M. dr, Or
moshegyi M. dr.: Késő i rachitis ér
dekes esete (6 perc).

Zárszó

Szállásigény bejelentését (ápr.
23., ill. 24.-re) a Szentesi Megyei 
Kórház Igazgatóságára kérjük.

Ebéd az elő adások helyén, étte
remben. 24-én vacsora a Kórház
ban, melyre elő re kérjük a jelent
kezést.

Értesítés az Egészségügyi Szervező k 
Tudományos Egyesülete Kórház

Szekciójának megalakulásáról.

Az Egészségügyi Szervező k Tudo
mányos Egyesülete, a MOTESZ El
nöksége és az Egészségügyi Minisz
térium állásfoglalása alapján meg
szervezésre kerül az Egészségügyi 
Szervező k Tudományos Egyesülete 
Kórház Szekciója. Létrehozását az 
teszi indokolttá, hogy a modern 
kórházügy jelentő sége egyre na
gyobb az egészségügyi ellátásban, 
másrészt az egészségügyi szervező 
kön kívül igényli a legkülönböző bb 
szakemberek közremű ködését.

A Szekció fő  feladata a magyar 
kórházügy fejlesztése minden ren
delkezésre álló eszközzel. E célból 
közremű ködésre kér és összefog 
mindenkit, aki a kórház-rendelő in
tézeti ellátás területén dolgozik 
vagy ezzel a szakterülettel bármely 
vonatkozásban kapcsolatban áll.

A Szekció a kórházügy komplexi
tásának megfelelő en fejleszti a 
kapcsolatokat az egészségügyi szer
vező k, kórházi orvosok, nő vérek, 
gazdasági és mű szaki szakemberek, 
kórháztervező k, berendező k, üze
meltető k és más kórházügyben ér
dekeltek között. Programjában, ren
dezvényeiben, a szakmai bizottsá
gok mű ködésében a kórház-ren
delő intézet minden szakterületén 
mű ködő  réteg bevonására, aktivizá
lására, a kérdések sokoldalú meg
világítására, megvitatására törek
szik,

A Szekció tudományos üléseket, 
kongresszusokat, szakmai rendez
vényeket, kórházlátogatásokat és 
tanulmányutakat szervez. Elő segíti 
tagjainak részvételét hasonló kül
földi rendezvényeken. Segítséget 
nyújt külföldi egyéni és csoportos 
kórházlátogatások, tanulmányutak 
elő készítésében. Segíti tagjait, hogy 
lépést tartsanak a kórházügy fejlő 
désével.

Szakértő  bizottságokat szervez és 
mű ködtet a kórházügy legfonto
sabb kérdéseinek megoldására. Se
gítséget nyújt tagjainak kórházi 
szakmai problémák megoldásában, 
nemzetközi szakmai információs 
adatok beszerzésében.

összegyű jti a Szekció a kórház
ügy fő bb mű ködési adatait, regiszt
rálja az e téren elért jelentő sebb 
eseményeket, változásokat és ezek
rő l tagjait rendszeresen tájékoztat
ja. Tervbe veszi a Magyar Kórházak 
Évkönyvének szerkesztését és ese
tenkénti kiadását.

A Szekció tagja automatikusan 
mindenki, aki a MOTESZ Egész
ségügyi Szervező k Tudományos 
Egyesületébe belép. Más MOTESZ



Társaság tagjai, valamint a kórház 
területén mű ködő  nem orvos dolgo
zók, nő vérek, gazdasági, mű szaki 
szakemberek évi 20 Ft tagsági díj 
ellenében csatlakozhatnak a Szek
cióhoz.

Jelentkezési lapok igényelhető k 
az Egészségügyi Szervező k Tudo
mányos Egyesülete Kórház Szek
ciója Szervező  Bizottságától (Buda
pest, V., Akadémia u. 10.).

MEGHÍVÓ

A Magyar Dermatológiai Társulat

1970. április 25-én, szombaton dél
elő tt V211 órakor a budapesti Bő r
klinika (Budapest, VIII., Mária u.  
41.) tantermében a felszabadulás 

emlékére tartandó

Tudományos ülésére.

1. Károlyi István dr.: A felsza
badulás utáni negyedszázad der- 
mato-venerologiai eredményei.

2. Korossy Sándor dr.: Beszámoló 
a Kun utcai II. Bő rosztály ötéves 
mű ködésérő l (elő adás és bemuta
tás).

3. Bertényi Camilló dr.: Három
rétegű  mű anyagfolia alkalmazása 
szerzett bő rdefektusok esetén.

1970. május 23-án, szombaton, 
therapiás tudományos ülést tar
tunk. Kérünk mindenkit, aki the
rapiás eredményeirő l akár beteg
bemutatás, akár kiselő adás formá
jában be akar számolni, a közle
mény címét lehető leg postafordul
tával a Társulat fő titkárához szí
veskedjék eljuttatni (Faragó 
László dr., Bp., VIII. Mária u. 41.).

A VEZETŐ SÉG

MEGHÍVÓ

iajdúszoboszló J. J. Városi Tanács, 
Vlagyar Sportorvos Társaság, Deb
recen mj. Városi Tanács Testneve- 
cs- és Sportegészségügyi Intézete, 
HTS Hajdúszoboszló Városi Taná

csa rendezésében

970. április 27-én, de. 9 órakor 
Iajdúszoboszló, Hotel Délibáb 

Szálló különtermében

„A sportolók rehabilitációja” 
témáról tartandó 

tudományos ülésre.

PROGRAM

Üdvözlés: Szvetits László Hajdú 
íoboszló J. J. Városi Tanács el- 
ök-h.
Megnyitó: prof. Páter János dr. 

zyetemi tanár, Magyar Sportorvos 
ársaság elnöke.

ELŐ ADÁSOK

Üléselnök: prof. Pap Károly dr. 
;yetemi tanár.
1. Bobrascu Cornéliu dr. (a Ro- 
án Sportorvos Társaság titkára): 
’ardiovascularis betegeink reha

bilitációjával szerzett tapasztala
taink”.

2. Nemessuri Mihály dr. (Buda
pest): „A sportolók rehabilitációjá
nak kórélettani alapjai”.

3. Leövey András dr. (Debrecen): 
„Sportolók rehabilitációja szív- és 
vérkeringési betegségek után”.

4. prof. Schnitzler József dr.
(Debrecen): „Sportolók mellkasi
mű tétjei és a vele kapcsolatos re
habilitáció”.

5. Kun Károly dr. (Hajdúszo
boszló) : „Hajdúszoboszló Gyógyfür
dő  múltja, jelene és jövő je”.

H o z z á s z ó l á s o k
S z ü n e t

üléselnök: Nemessuri Mihálv dr.
6. prof. Pap Károly dr.: (Debre

cen) : „Sportsérültek rehabilitáció
ja”.

7. Péter Márton dr. (Budapest): 
..Térdsérültek korai diagnózisa és a 
rehabilitáció”.

R. Lukács László dr. (Budapest!: 
„Mozgássérült sportolók rehabilitá
ciója”.

9 Gáli Ida dr. (Budapest): „Fizi- 
kotherániás kezelések a sportolók 
rehabilitációjában”.

10. Tomola György dr. (Debre
cen): „Balneot.heráoiás lehető ségek 
a sportolók rehabilitációjában”.

H o z z á s z ó l á s o k
Z á r s z ó

14 óra: Társas ebéd: Hotel Déli
báb Étterem.

Jelentkezés 1970. április 15-ig. 
Tomola György dr. intézet vezető 
fő orvosnál, Debrecen, Simonvi út
12. sz.

A Magvar Farmakológiai Társa,- 
sál? Klinikai Szekciója 1970. május 
6-án 17 órakor ankétot rendez 
„A humán és a klinikai farmakoló

gia néhány etikai problémája” 
címmel.

Az ankét helve: Semmelweis Or
vostudományi Egyetem. II. sz. Bel
klinika tanterme. Budapest, VIII.,  
Szentkirályi u. 46.

Felkért elő adók: Fekete György 
dr., Gömöri Pál dr. akadémikus. 
Jávor Tibor dr.. Kádár Miklós dr., 
Káldor Antal dr.. Knoll József dr. 
akadémiai levelező  tag. Petrányi 
Gyula dr., Somogyi Endre dr., Sza
bó Imre dr. akadémikus, Viski 
László dr.

A Szegedi Orvostudományi Egye
tem Tudományos Szakcsoportjának

ülései.

Az elő adások a Szemészeti Klinika 
elő s dótermében 16 óra 15 perckor 

kezdő dnek!
1970. április 21. 

Üléselnök: Petri Gábor dr. 
1969/70. 26. ülés.
A röntgen klinika jubileumi 

tudományos ülése 
1959—1969

1. Szenes Tibor: Klinikánk mű 
ködésének áttekintése (20 perc).

2. Sövényi Ervin: A diagnosztikai 
röntgensugár-ártalom aktuális kér
dései (10. perc).

3. Fráter Loránd: Az angiocardio- 
graphia a klinikai gyakorlatban (16 
mm-es mozgófilm, 10 perc).

4. Csepregi Erzsébet: A carotis 
angiographia diagnosztikai értéke 
traumás esetekben (10 perc).

5. Pokorny Lajos: 10 éves vese- 
angiographiás anyagunk tapasztala
tai (10 perc).

6. Kocsis Júlia: Experimentális 
veseangiographia patkányban (10 
perc).

7. Ökrös József: Postmortalis 
magzati angiographia (10 perc).

8. Páldy László: Fiatal csecsemő k 
emésztő  traktusának kinematogra- 
phiás vizsgálata (16 mm-es mozgó
film, 10 perc).

9. Thury Géza: Az olajos lym- 
phograohia komplikációi (10 perc).

10. Kopp Miklós: A röntgen-ki- 
nematographia értéke a cardiatáj 
funkcionális és organikus elválto
zásainak kimutatásában (16 
mm-es mozgófilm, 10 perc).

11. Nárai György: Röntgen-kine- 
matographiával kimutatott cardia  
környéki tumor (16 mm-es mozgó
film, 5 perc).

A Magyar Sebész Társaság Car
diovascularis Szakosztálya 
1970. április 18-án. szombaton de. 10 
órakor tudományos ülést tart a 
Semmelweis Orvostudományi Egye
tem IV. Sebészeti Klinikáin tanter
mében (Budapest, XII., Városmajor 
u. 68.).

Mű sor:
1. Prof. Kudász József dr.. Hús

véti Sándor dr., Besznyák István 
dr.: Vena cava superior syn
droma (20 perc.).

2. Kovács Gábor dr., Pevó János 
dr., Fazakas Sándor dr., Fráter Ló
ránt dr.: Situs inversus levocardiá- 
val és complex fejlő dési rendelle
nességgel társult esete (15 nerc!.

3. Arvay Attila dr., Bartek Iván
dr.: Mitralis billentyű  pótlása
fascia lata mű billentyű vel (10 nerc).

4. Csapó György dr.. Kroó Mária 
dr.: A supernormalis fázis jelentő 
sége a pacemaker mű ködés elégte
lenségének megítélésében (10 nerc).

5. Markos György dr.. Groh Wer
ner dr.: Medencei artériák recana- 
lisatiójának kérdései (20 perc).

A Szegedi Orvostudományi Egye
tem Tudományos Szakcsoportjának

ülései.
A Szegedi Orvostudományi Egye
tem ünnepi tudományos ülése a

Lenin-centenárium alkalmából.
1970. április 14-én, kedden 16 óra 

15 perckor a Szemészeti Klinika 
elő adótermében.

1969/70. 25. ülés.
Az ülés elnöke: Tóth Károly dr. 

rektor.
Székely Sándor: Lenin, a filozó

fus.
Ivánovics György: A bakterioei- 

nek.

%
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M E G J E L E N T

ORVOSI SZEMLE  

1969. 4. szám

%

Pusjkás Gy., H ain-Brassai Eta, B. Metz 
Olga, Indig B ianka, Horváth Zsuzsa, 
Nussbaum Vera, M áthé J . : A k issúlyú 
koraszülöttekkel kapcsolatos adaptá
ciós problémákról a perinatális idő 
szakban.

Popoviciu L., Becu§ T ., Lázár L., Szabó 
L .: K linikai és kórszövetan i adatok az 
arteria cerebri posterior kétoldali  
thrombosisának kérdéséhez.

Vendég V., Togänel I., Zakariás Z., 
Székely B., Dra§oveanu C., Kozma I., 
Olosz Klára, Gündisch G y .: Adatok a 
fü l-orr-gégegyógyászat területén elő 
forduló rosszindulatú daganatok rönt
gensugaras, cytostaticus és photody- 
nam iás kezeléséhez.

Száva J., Ciugudean C., Cozmu^a M., 
Kézdi G y .: Üj m ű téti változatok a 
térdízület körüli szelvényes kiirtás 
oszteoplasztikus helyreállítására.

Dudea C., Márkus K .: A beta receptor- 
blokáló szerek hatása a szívizom  con- 
tractilitására.

Kertész E., Bancu E .: Az ilio-cavalis 
rendszer phlebographiáinak jelentő sé
ge a has és a m edence daganatai k i
terjedésének vizsgálatában.

Ionescu C.: Tuberculostaticum okkal ke
zelt cavitáris tüdő güm ő kóros betegek 
jövő je.

Nüszl L., Ü jváry I.; K lin ikai, szövet
tani és histochem iai v izsgálatok fes
téksejtes anyajegyekben és melanoma 
malignumban.

U rsace G. Lygia, Sző ts G., Monoki I . : 
Olosz E., Horga M., Papp K., Horváth 
E .: A röntgenvizsgálat szerepe a bal- 
ról-jóbbra shunt-tel járó veleszületett 
szívhibák kórism ézésében.

A rsenescu Gh., Sabáu M .: P32 különbö
ző  adagjainak hatása a béka-szívizom 
akciós és nyugalm i potenciáljára, me- 
chanogramjára és ingerlékenységére.

Maros T ., Seres-Sturm  L .: Ada lékok a 
májregeneráció m echanizm usainak 
idegi szabályozása kérdéséhez.

Szabó I., Iazigian Ana, Lukács Katalin, 
Muntyán Gabriella: Az agyszövet im 
m unológiai v izsgálata.

László J., Filep G y .: Az emberi leuk-  
aem iák víruskóroktanával kapcsolatos 
m egfigyelések.

Fodor F., Sábádeanu V .: Sejttani v izs
gálatok recehártya daganatokban.

Bedő  K., László J., Losonczi L., Ibolya 
Bálint E .: Thym u sból k ivont gátló- 
anyag hatásának vizsgálata daganatos 
szöveteken.

Kelemen Ágnes, Feszt Gy., Horváth T . : 
Kísérletes adatok a Castanil haté
konyságáról.

H irschfeld J., László A ., Fágárá$an Ma
ria: 75Se-szelénm etionin szállítás a 
sejthártyán keresztül. I. Adszorpció 
fehérjékre és a sejthártyára.

Csontos A ., Horváth T . : A Castanil ha
tása a gyom orsav-pepszin aktivitá
sára.

Kelem en L .: G yakorlati szempontok 
néhány fertő ző  betegség antibioticum- 
kezelésében.

Horváth D., Nádor A nd rásné: Parente- 
ralis d-Sorbit készítm ények  elő állítása 
és therapiás alkalm azhatósága.

Nica T . S t.: Javaslatok a perfúziós vizes 
oldatok készítésekor adódó technoló
giai nehézségek elhárítására.

Ristea I., Dudutz G yöngyi: A borsav- 
pirogallol, ille tve bórsav-galluszsav 
kom plexek képző dési állandóinak 
meghatározása.

Scridon Anna, Veréph J . : A kodein fosz
fát értékm érése gyógyszerkeverékbő l.

Csízér Z., Vass M .,‘Oláh I.: A heveny 
mesenterialis ishaem ia idő szerű  kér
dései.

Butiu V. O .: A pangásos-derm itisek  kór
tanáról.

Kun I.: Félszintetikus penicillinek az 
orvosi gyakorlatban.

.  Kótay P., Pop A ., Stoica C., Bakos J .: 
Adenoma és carcinom a együttes elő 
fordulása a prostatában.

Lupeanu R., Martzy A . : Ektopia testis- 
hez társult ondózsinór csavarodás 8 
hónapos csecsem ő nél.

Bologa V. L., Spielmann J., Sző kefalvy- 
N agy Z .: Üj adatok Ion Piuariu-Mol-  
nar orvosi tevékenységérő l.

Spielm ann J . : Francisc Josif Rainer és 
az utókor.

Ionescu  M .: V esalius „De Humani Co- 
poris Fabrica, libri septum ” mű vének 
nagy in iciáléiról.

M AGYAR O NKOLÓGI A  

1970. 1. szám

V ály i Nagy T ibor.
Lehoczky Győ ző  d r .: H úszéves a rák

szű rő  mozgalom.
N agy Andor d r .: A m agyar onkológiai 

hálózat szervezetének k ialakulása és 
kezdeti eredm ényei (1952—1962).

B ánóczy Jolán d r .: A szájüregi cytolo
gia k lin ikai alkalmazása.

Tom ory István d r .: A cytod iagnosztika 
je len tő sége a csont destructív fo lya
mataiban.

N agy György dr.—P etrányi Gyula d r .: 
A polycythaem ia vera ®P és Myelo- 
brom ol kezelése.

Vass László dr.—Sellyéi M ihály d r .: Cyto- 
statikus hatású m annit származék (R— 
52) in  v ivo alkalm azása során kelet
kezett chromosoma anomáliák.

Gazsó Lenke dr.—Áfra D énes d r .: Ant.i-  
nom ycinek hatásának vizsgálata hu
m án agydaganatok szövettenyészetei
ben.

K endrey Gábor d r .: U ltrastructuralis  
m ájsejt elváltozások thioacetam id he- 
patocarcinogenesisben.

K rasznai István—Pál Im re—Konyár Éva 
dr. Földes János dr.—M aschek T iva
dar d r .: Kézi szcin tillációs szonda al
kalm azásának lehető sége h iganyt fe l
vevő  tumorok kimutatására.

EGÉSZ S ÉGTUDOM A NY  

1970. 1. szám

Cserkinszkij Sz. N .: Az ivóvízm inő ség 
szabványosításának mai problémái.

Sch iefner Kálmán, Tak ács Sándor, Fá- 
zold Adám, Bíró Zsigmond: Az oxidá
ciós árkos szennyvíztisztítás higiénés 
b io lógia i vizsgálata és gyakorlati je
lentő sége.

Sim on Miklós. B. P á lfi Ágnes: Buda
pesti szennyvizek virológiái vizsgála
ta. — I. V íruskoncentrálás kálcium- 
foszfá t adszorbenssel vízm inták vírus
tartalm ának vizsgálatára.

B erky Lajos: A hazai fa lusi ivóvízellá
tás higiénés kérdései.

Tak ács Sándor, G yurcsik A nd rás: A  
m ethaem oglobinaem ia m egelő zésével 
szerzett tapasztalatok.

Róna Borbála. Hegedű s György, Kapos
vári Júlia, Mága Rózsa. Merétei Klára, 
Szabó Pál: összefüggések  a pedagó
gia i tevékenység és a tanulók élettani 
funkció i között.

M ilch Redda, Madár János, Hérmán Gá
bor, Tak ács János: S. typhimurium 
okozta fertő zések járványügyi vizsgá
lata kombinált típusmeghatározás 
alapján.

Kolta Ferenc, Zámbolt K lára, Weiner 
G yörgy: V egyes Salm onella fertő zé
sek  járványügyi je len tő sége és labora
tórium i diagnosztikai problémái.

Hoch Róbertné: E. co li I., m int a friss - 
faecaliás szennyező dés indikátora élel
m iszerben.

Jánossy Gyuláné: Enterococcusok je
len tő sége és elő fordulása élelm isze
rekben.

Sós A ladár, W althier József, Simon Fe
rencnél Ormánsági term elő szövetke
zetben dolgozók táplálkozásának ta
nulmányozása.

Fodor Ferenc, Lelkes M iklós, Somosi 
G yörgy, Tapfer D ezső : Az Oxytetra
cyclin  hatása patkányok perifériás 
vérképére, a fehérvérsejtek  phagogy- 
tatevékenységére és m ásodlagos fluo- 
rescentiájára.

Bakács T ibor, Rácz Pál, Rédei Anna, 
Tenner K lára: A cellu láris im munitás  
kérdései, különös tek intettel az intra- 
cellu láris parasitismusra.

FOGORVOSI SZEMLE  
Stomatologia Hungarica

1970. 3. szám

Bánóczy János dr.—Csiba Árpád d r .: 
Szájüregi leukoplákiák képének  és 
kórszövettani szerkezetének összeha
son lító  vizsgálata.

Inovay János dr.—Fedor József d r .: 
Mandibula fibrosom a gyógyu lt esete.

N agy György dr.—Terner K ornélia d r .:  
Száj nyálkathártya-elváltozások poly
cythaem ia Verában szenvedő  betege
ken.

Ivánk iev icz Dénes dr.—K ovács Zsig
m ond d r .: Adatok a szájfenék i epider
m oid cysták clin icopathologiájához.

Csató László dr.—Marton Katalin d r .: A  
A dysostosis cleido-cranialis stom ato- 
log ia i kezelése.

IDEGGYÓGYÁSZ AT I SZEMLE  

1970. 3. szám

Schéda V ilm os d r .: H istochem iai v izs
gálatok a Fahr-f. agyi m eszesedésben.

K iszely  Katalin d r .: Az ep ilepsiás cha- 
racteropathiákról gyerm ekkorban.

P isztora Ferenc d r .: ,,A szociotherapia 
m odern szervezési formái, m ódszerei 
é£ ind ikációi Hollandiában, B elg ium 
ban és Franciaországban”.

Kárpáti M iklós dr., Füredi János dr.,  
M ajtényi Katalin dr., Hegedű s Imre 
d r .: A corpus callosum  agenesia  k li
nikai, rtg és pathologiai vonatkozásai.

Sarkadi Ádám dr., Tomka Im re dr.,  
Pásztor And rás d r .: F rekvencia analy
sis nyú l agyadaganatának növekedése 
alatt.

M echler F., Kajtor F. dr., H idasi J. d r .: 
Emebri peripheriás ideg inger lékeny
ségének  és ingerü letvezetésének  vizs- 
vizsgálata Evipan alvásban.

P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(232/a)

Váci Járási Tanács V. B. Egészség- 
ügyi Csoportjának vezető je pályázatot 
hirdet a Dunakeszi rendelő in tézetnél az 
E 126 kulcsszám ú rendelő intézeti szak
fő orvosi állásra a röntgen, a belgyógyá
szati, laboratórium i, sebészeti, n ő gyó
gyászati osztályokon, továbbá egy  E 129 
kulcsszám ú felü lv izsgáló fő orvosi á llás
ra, valam int az ú jonnan szervezendő  E 
105 kulcsszám ú rendelő intézeti igazgató 
П . állásra. Illetm ény a kulcsszám oknak 
m egfelelő en.

Lakást a községi tanács adni nem  tud. 
azonban szövetkezeti, vagy OTP lakás 
vásárlására a k inevezendő  orvosoka 
elő nyben részesíti, szám ukra az egész
ségügy i osztály kedvezm ényes építés 
kö lcsön t biztosít. Az állások  B udapest
rő l k ijárással is elláthatók.

Várdai József dr 
já rási fő orvoi

(233/a

Váci Járási Tanács V. B. E gészségügy 
Csoportja (Vác, Április 4. tér  30.) pá 
lyázatot hirdet az újonnan szervezendi 
E 101 kulcsszám ú k isném edi és ő rszent 
m ik lósi körzeti orvosi á llásokra 1971 
október 1-vel. Szolgálati lakások  építés 
m indkét helyen folyam atban van. , 
kinevezendő  orvosok ideig lenes elheiy i 
zésérő l a 3 szobás összkom fortos köz 
m ű vesített, garázzsal ellá tott lakáso 
elkészü ltéig a községi tanácsok gondos 
kodnak. Illetm ény ku lcsszám nak meg 
felelő en .

Hosszabb körzeti orvosi gyakorlattá 
vagy  szakképesítéssel rendelkező  orvc 
sok  a pályázat elbírálásakor elő nybe 
részesülnek. M indkét körzethez egy-eg 
kü lközség tartozik. A' lélekszám u 
2200 fő .

Várdai József d
járási fő orv<



A K özponti Á llam i Kórház igazgató- 
fő orvosa pályázatot h irdet a  központi 
laboratórium ban E 111 kulcszám ú alor
vost, ille tve b io lógus-vegyészi állásra. 
O lyanok pályázzanak, ak ik  haem atoló- 
giai ru tin  m unkában jártasak és több 
éves kórházi-, laboratórium i gyakor
la tta l rendelkeznek. I lletm ény a ku lcs
szám nak m egfelelő  alapbér, veszélyes
ség i pótlók  és központi pótlék. Az állás 
azonnal elfoglalható.

Ném eth Béla dr.
igazgató-fő orvos

(234)

(235)

A Szolnok  Városi Tanács V. B. Egész
ségügy i Osztálya pályázatot h irdet az 
újonnan szervezett körzeti gyerm ekor
vosi állásra, m elynek  illetm énye az E 
176 kulcsszám  szerint. Gyermekorvos 
házaspár elő nyben. Kétszobás összkom 
fortos lakás biztosított.

A szükséges okm ányokkal felszerelt 
pályázati kérelm et a  szolgálati ú t be
tartásával e hirdetmény m egjelenésétő l 
szám ított 15 napon belül kell benyúj
tani a Szolnok Városi Tanács V. B. 
Egészségügyi Osztály cím ére.

(236)

Bonyhádi Járási Tanács Kórháza igaz
gató-fő orvosa (Bonyhád) pályázatot hir- 
1 fő  E 110 kulcsszám ú belgyógyász 
adjunktusi állásra. I lletm ény kulcsszá
mon belü l m egegyezés szerint. Folyó év 
szeptem ber 1-tő l üres szolgálati lakás 
rendelkezésre áll.

Péntek Zoltán dr.
mb. igazgató-fő orvos

(237/a)

A  debreceni I. kér. Tanács V. B. 
E gészségügyi Csoport vezető  fő orvosa 
pályázatot hirdet:

1. 1 fő  körzeti orvosi állásra, am it 
azonnal e l lehet foglaln i E 181 ku lcs
szám m al (belvárosi körzet).

2. 1 fő  iskolaorvosi állásra, am it 
azonnal e l lehet foglaln i, E 175 ku lcs
szám m al.

3. 1 fő  üzem orvosi állásra, am it azon
nal e l lehet foglaln i E 136 kulcsszám 
mal fő fogla lkozású állás. (Húsipari, Hű 
tő ipari, Barnavál és Sütő ipari Vállala
toknál.)

4. 1 fő  állam i közegészségügyi és jár
ványügyi felügyelő  II. állásra, am ely 
kb. f . év  m ájus 1-tő l foglalható el E 
147 ku lcsszám m al, az állás betöltéséhez 
közegészségügyi és járványügyi szak- 
/izsga szükséges.

Lakást egyik  álláshoz sem  tudunk 
nztosítani.
A  pályázathoz csatoln i ke ll önéletraj

zot, d ip lomát, esetleg szakorvosi bizo- 
íyítványt.
C ím ünk: Debrecen Mj. Város I. kér. 

.’anács V. B. Eü. Csoportja Beloian- 
dsz u. 2. sz. 21. sz. szoba.

Kerekes János dr.
I. kér. fő orvosa

(238)

Budapest Fő város IV. kér. Tanács V. 
;. E gészségügyi Osztály vezető je pályá- 
atot h irdet a  IV. kér. Tanács Ü jpesti 
órháza Csecsem ő -gyerm ekosztályán át- 
elyezés fo ly tán  m egüresedett E. Ш . 
ulcsszám ú kórházi osztályvezető  fő or- 
os II. állásra.

A szabályszerű en felszerelt pályázato
kat az Ü jpesti Kórház Bp., IV., Nyár u. 
98.) igazgatójánál kell benyújtani.

Csobánczi Gyula dr.
kerületi fő orvos

(239)

Zala m egyei Tanács I. sz. Kórház-Ben- 
delóintézetenek igazgato-íoorvosa (Za
laegerszeg, Zrínyi M. u. 1.) pályázatot 
hirdet az m tenziv therápiás es anaesthe- 
sioiogiai osztályon á thelyezés folytán 
m egüresedett E 111 kuicsszám ú au- 
aesthesiologus alorvosi állásra. Az állás 
elnyeréséhez anaesthesiologiai szakvizs
ga szükséges. Beadhatja pályázatát in 
tenzív, ill. anaesthesiologiai ellátásban 
gyakorlott orvos szakvizsga nélkül is, 
azzal a feltételle l, hogy a szakvizsga le 
tétele kötelező . Illetm ény kulcsszám 
szerint, m egállapodás alapján +  3U0 Ft 
pótlék. A pályázat elfogadása esetén, 
elő zetes m egbeszélés után lakást b izto
sítok.

A 6/1976. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú uta
sításban meghatározott okm ányokkal 
fe lszerelt pályázati kérelm et a h irdet
m ény közzétételétő l szám itott 15 nap 
alatt — a szolgálati ú t m egtartásával — 
kérem benyújtani.

Szilvás Budolf dr.
kórházigazgató-fő orvos

^  (240)

Városi Tanács V. B. Egészségügyi 
Csoport Tapolca, A prilis 4. u. 1. Tele
fon: 61. pályázatot h irdet gyerm ekkör
zeti orvosi állásra. Javadalmazás E 176 
kulcsszám nak m egfelelő en  +  orvosi 
pótlék és ügyeleti átalány, 2 óra m ellék
állás lehetséges. Háromszobás szolgálati 
lakás van.

Pályázatot hirdet továbbá nyugdíja
zás m iatt m egürült rendelő intézeti igaz
gató-fő orvosi állásra. Javadalmazás E 
167 kulcsszám nak m egfelelő en. Belgyó
gyász szakképesítés és legalább 5 éves 
gyakorlat szükséges. Lakás nincs.

A fen t i két állásra a pályázati kérel
m et szolgálati úton, m egjelenéstő l szá
m ított 15 napon belül Városi Egészség- 
ügyi csoportvezető , Tapolca cím re kell 
m egküldeni.

Szepesi Barnabás dr.
városi fő orvos

(242)

A M egyei Tüdő gyógyin tézet N yíregy
háza, igazgató-fő orvosa, az in tézet bel
gyógyászati osztályán elő léptetés fo ly 
tán m egüresedett E 112 kulcsszámú 
szaksegédorvosi állás betöltésére pályá
zatot hirdet. A lapbér 2360 Ft +  36% ve
szélyességi pótlék. Szakképesítés h iá
nyában az E 213 kulcsszám  szerinti bé
rezéssel is betölthető . Az intézetben 
összkom fortos szolgálati szobát b iztosí
tunk .

P á lfy  Roland dr.
igazgató-fő orvos

(243)

Ráckevei Járási Tanács V. B. Szakor
vosi Rendelő intézetének igazgató-fő or
vosa (Szigetszentm iklós, Gyártelep) pá
lyázatot h irdet Ráckeve székhellye l m ű 
ködő  rendelő intézetben E 126 kulcsszá
mú laboratórium i szakfő orvosi valam int 
az E 126 kulcsszám ú sebész szakfő orvosi 
állásokra. Lakást b iztosítani nem tu 
dunk Pályázati határidő  30 nap. Az állá
sok  Budapestrő l k ijárással (BHÉV) el
láthatók.

Szabó Raffael
igazgató-fő orvos

Ráckevei Járási Tanács V. B. Szakor
vosi R endelő intézetének igazgató-fő or
vosa (Szigetszentm iklós, Gyártelep) pá
lyázatot hirdet a C sepel Autógyár üzem 
orvosi rendelő jében m egüresedett 3 fő 
üzem orvosi állásra. A z állásokhoz évi 
6—10 ezer Ft nehézipar i pótlék járul 
kéthetenként szabad szombat. Lakást 
biztosítani nem  tudunk. Az állások Bu- 
depestrő l k ijárással (BHÉV vagy 38-as 
autóbusz) elláthatók. Pályázati határidő 
30 nap.

Szabó Raffael dr.
igazgató-fő orvos

(244)

(245)

R áckevei Járási Tanács V. B. Szakor- ' 
vosi Rendelő intézetének igazgató-fő orvo
sa  (Szigetszentm iklós, Gyártelep) pályá
zatot hirdet a rendelő in tézetben 1970. 
m ájus 1-tő l ú jonnan szervezett E 126 
ksz. belgyógyászati, szem észeti, rheum a- 
toiógiai, urológiai, orthopaediai, ideg- 
gyógyászati szakorvosi állásokra. La
kást biztosítani nem  tudunk. Az állások 
Budapestrő l k ijárással (BHEV vagy 
38-as autóbusz) ellá thatók . Pályázati ha
táridő  1970. m ájus 1.

Szabó Raffael dr.
igazgató-fő orvos

(246)

Az Országos M unkaegészségügy! Inté
zet igazgatója pályázatot hirdet az alant 
felsoro lt állásokra:

1. orvosi állás az In tézet Uzem egész- 
ségügy i osztályára, tudom ányos m un
katársi, vagy tudom ányos segédm unka
társi munkakörben,

2. orvosi állás, az Üzem egészségügyi 
osztályon üzem hygienes feladatkör el
látására, e tém akörben tapasztalattal 
rendelkező  szám ára tudom ányos fő m un
katársi, vagy m unkatársi besorolásban,

3. orvosi állás, a foglalkozási légúti 
m egbetegedések szakrendelésére, tudo
m ányos m unkatársi, vagy tudom ányos 
segédm unkatársi m unkakörben, az in 
tézet igazgatóságára,

4. gazdasági osztá lyvezető i 914 ku lcs
szám ú állásra. Fő isko la i végzettségű , 
vagy tíz évi gyakorlatta l és felső fokú 
szám viteli k épesítéssel rendelkező  gya
korlott szakem berek jelentkezzenek.

A m eghirdetett á llásra a szükséges ok 
m ányokkal és önéletra jzzal felszerelt 
pályázati kérvényt a  szolgálati út m eg
tartásával a közzétételtő l számított 15 
nap alatt az Országos M unkaegészség
ügyi Intézet igazgatójához (Budapest, 
IX ., Nagyvárad tér 2.) kell benyújtani.

(247)

A  Debrecen m j. Városi II. kér. Tanács
V. B. Egészségügyi Csoportja pályázatot 
hirdet E 181 ku lcsszám ú körzeti orvosi 
állásra. A pályázatot a szolgálati út be
tartásával Debrecen, K ossuth u. 12—14. 
sz. alá kérjük benyú jtan i. Szövetkezeti 
lakást 1970. október 1-ig .b iztosítani tu
dunk.

Horváth József dr. 
kér. fő orvos

(248)

Dunaújvárosi Városi Tanács Kórház 
igazgatófő orvosa (Dunaújváros, Korányi
S. u. 2.) pályázatot h irdet június 1-vel 
nyugdíjazás fo ly tán  m egüresedő  E 126 
kulcsszám ú 6 órás szakorvosi állásra, a 
TBC Gondozó In tézetben. Illetm ény: 
2760 Ft.

Fenyő házi Jenő  dr.
igazgató-fő orvos

899



EL Ő ADÁ S O K — ÜLÉSEK
Dátum Hely Idő pont I Rendező T á r g y

1970. 
I V .  14. 
kedd

O.K.I. (IX. kér. Gyáli u.  
2-6) ,,A” épület nagytan
terem

du.
2 óra

O rszágos K ö zeg észség ü g y i 
I n té z e t

K u r c z  M ih á ly : Az ivari differentiálódás újabb eredményei.

1970. 
I V .  15.
szerda

I. sz. Sebészeti Klinika 
(VIII. Üllő i u. 78/a)

este 
7 óra

M a g y a r  A n g io ló g ia i 
T á r s a s á g

1. S o lté s z  L . : Biológiai szempontok obliteratív v e rő é r betegségek helyreállító sebészi 
kezelésében. 2. R á tk a i  I . : Megfigyelések a coeliaco- mesenterialis arterioscle- 
rosisról. 3. M a rk o s  G y .: Esetbemutatások.

1970. 
I V .  16.
csü tö rtök

Weil Emil Kórház (XIV.  
kér. Uzsoki u. 29.) 
Kultúrterem

du.
1 óra

W e i l  E m i l  K ó rh á z  T u d o 
m á n y o s  E g yesü le te

1. J a n c s ó  A g n e s — V o t in  V a lé r ia : Az anaemia perniciosa autoimmun vonatkozásai.
2. V in c ze  Z su zsa  — S k a r u p in s z k y  N á n d o r : Tapasztalataink thrombelastog praphiás 
vizsgálatokról. 3. K r e m m e r  T ib o r : A zsírfehérje komplexek kutatásának perspek
tívái.

1970. 
I V .  16.
csü tö rtök

Fő v. Tétényi u.-i Kórház 
(XI. kér. Tétényi u.
14 —16.) könyvtárterem

du.
У 2 2 óra

A  K ó r h á z  T u d o m á n yo s 
K ö r e

B i r ta la n  G yő ző  — M á té  K á r o ly : Belgyógyászati betegségek ulcus szövő dményei. 
Felkért hozzászólás.

1970. 
I V .  17. 
p é n te k

Szájseb Klinika 
(VIII. Mária u. 52.)

de.
8 óra

M a g y a r  F ogorvosok 
E g y e s ü le te

1. D u cseva  Z s iv k a : Tapasztalatok és eredmények a pulpitis és gangraena Na-vel, 
illetve Terracortrillal való kezelése kapcsán. 2. B ő g i  I m r e  —  N a g y  L á sz ló : A scoliosis 
kezelése következtében jelentkező  fogazati deformitások megelő zése és gyógyítása.

1970. 
I V .  17.
p é n te k

Orsz. Ideg és Elmegyógy
intézet (II. Vöröshadsereg 
u. 116.) tanácsterme

du.
2 óra

A z  in té ze t  T u d o m á n yo s 
B iz o ttsá g a

H a r r a c h  A n d o r  és K a rd o s  I lo n a : A kórtermi közösség csoporttherápiás felhasz
nálása.

1970. 
I V .  21. 
kedd

István Kórház (IX. kér.  
Nagyvárad tér 1.)

de.
У212 óra

O rvo so k  T u d o m á n yo s 
K ö r e

B u g á r — M észá ro s K á r o ly : Beszámoló az Essenben tartott Nemzetközi Angioló
giai Kongresszusról.
P a ta k y  Z s ig m o n d , F a rk a s  L á sz ló , P a l ik  Im r e , D ö m ö tö r L á sz ló : Extrém nagy oeso- 
hagus diverculum.
P a ta k y  Z s ig m o n d , In c ze  F e re n c , K a n g y a l  G yö rg y , H a m za  D ezső , D ö m ö tö r  L á sz ló : 
Szülés után manifestálódott sigma fejlő dési rendellenesség.

1970. 
I V .  21.
kedd

F ül- Orr- Gégeklinika 
(VIII. kér. Szigony u. 36) 
tanterem

du. : A  m a g y a r  F ü l-o rr-gége- 
5 óra o rvo so k  E g yesü le te

1. V e szp ré m i G y.: Baktérium identifikálás jelentő sége heveny otitisek gyógykeze
lésében. 2. L e n d v a y  L . : A granuloma gangr. és hasonló kórképek diagnosztikai 
problémája. 3. B o d ó  G y. és C s iz m a z ia  G y.: Tömeges sérültek fül-orr-gégészeti ellátás 
problémái. 4. A lp á r P .: Az otitis externa diagnosztikájának és kezelésének osztá
lyunkon alkalmazott irányelvei. 5. K e n y e res  M .: A fej-nyak sérültek komplex 
ellátása.
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Lenin
Olyan korban élünk, amelynek sokat emlegetett, 
felgyorsult üteme minden képzeletet meghalad, 
amelyben az ember felszabadította és békés m un
kára foghatta az atomerő t, szétfeszítette a nehézsé
gi erő  bilincseit, betört a kozmoszba és m ár a Hold
ról is képes lepillantani a Földre. De ugyanabban a 
világban, amelyben a mesterséges élet titka it ku
tatják, emberi szívet ültetnek át, Holdutazásokat 
szerveznek és ahol az úgynevezett „konzum-társa- 
dalm ak” egyikében másikában — a jólét fin tora
ként — úrrá lett a civilizációtól való csömör, van 
még jócskán nyomorúság, emberi elesettség, Illyés 
Gyula szavaival „fotografálható” szenvedés, fá jda
lom, éhezés, Zola to llára kínálkozó nyomasztó lá t
vány. Hiszen a fejletlen országok a világ népessé
gének 71 százalékát teszik ki. És m indennek tete
jében az emberiség elő tt a drám ai alternatíva: 
aranykor vagy term onukleáris katasztrófa.

Ilyen súlyos ellentmondásoktól feszülő  korban 
szegező dik a világ tek intete az emberi történelem 
egyik legnagyobb alakja, V. I. Lenin emlékére, szü
letése századik évfordulóján. Életmű ve könyvtára
kat tö lt meg és a centenáriumon újabb könyvek, 
monográfiák, tanulm ányok sokasága m éltatja tan í
tásait szülő hazájában, az eszméi megvalósítása ál
tal szocialista nagyhatalommá emelt Szovjetunió
ban és a világ többi részén. Mennyi m indenrő l kel
lene szólni Leninre emlékezve. Szólni kellene róla 
m int egyedüálló mű veltségű  teoretikusról, szenve
délyes forradalm árról, kiváló államszervező rő l, 
reálpolitikusról, emberi egyéniségének vonzerejé
rő l, szerénységérő l. A választás nehéz. A szű k te r
jedelem szabta korlátok közt ezért azt emelnénk ki 
az évfordulón, am it maga is a legfontosabbnak ta r
to tt: a forradalm i elmélet dialektikáját, alkotó, tu 
dományos alkalmazásának mű vészetét. M indenkor 
abból indult ki, hogy minden változik, csak a vál
tozás örök, hogy a valóság kim eríthetetlen, de 
megismerhető . Elemzéseiben a dolgok konkrét, ap
rólékos számbavételébő l bontakozott ki az összkép, 
amely azután impulzust adott a cselekvéshez.

Mi az, ami Lenint a világtörténelem hasonlít- 
hatatlan géniuszává tette? Stefan Zweig panaszolja 
egyik könyvében, hogy „az életben az emberi sor
sok elválnak egymástól: a cselekvő k nem meglá
tok, a meglátok nem cselekvő k”. Nos, a történelem 
Leninnel bizonyította: tertium  datur. Vele új típus 
tű n t fel az emberi haladás küzdő terén, annak a 
forradalm árnak a típusa, akiben összeforrott gon
dolat és cselekvés. Lukács György megállapítja, 
hogy az ú jkor demokratikus forradalm ai a vezér 
két polárisán ellentétes típusát term elték ki Dan
ton és Robespierre alakjában és csak Leninnel je
lenik meg a forradalm árnak a szélső ségekkel szem
ben álló, elvhű , ugyanakkor antidogmatikus típusa. 
Gondolkodás és cselekvés stratégája volt 6, aki 
módszeresen analizálta a forradalm i mozgás rész
leteit, összfolyamatát, a helyes és szükséges cselek
vések sorrendjét és tevékenysége ellentmondásos 
helyzetekben is helytállónak bizonyult. Ö dolgozta
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ki a békés felkelés taktikáját, de 1917 ő szén a tör
ténelem kényszere a fegyveres felkelést tű zte napi
rendre, s a győ zelem Lenint igazolta. Ha Lenin az 
ellenség hadihajóival, lövegeivel és katonáival csak 
forradalm i elveket tudott volna szembeszegezni, 
ezeket gyorsan elsöpörték volna.

Az igazi forradalm ár reálpolitikus. Lenin ké
pes volt a valósággal való teljes azonosulásra. En
nek megfelelő en tudta önmagát alakítani, sosem 
tévesztve szem elő l a célt. T isztában volt vele, a 
harcban lehetnek lesújtó, riasztó, relatív  mozzana
tok, hogy a politika nemcsak pozíciónyerés, ha
nem visszavonulni tudás is. Ezért volt képes beépí
teni forradalm i és államszervező i stratégiájába a 
szükséges engedményeket. Helyzetfelismeréseivel és 
döntéseivel gyakran a hozzá legközelebb állókat is 
meglepte. Például, amikor a kim erült, éhező  ország
ban, ellenforradalm i lázadások közepette, új gaz
daságpolitikát javasolt a hadikommunizmus fel
váltására. „Könyvelő ket, kereskedő ket a fontos 
gazdasági posztokra, restauráljuk  tehát mindazt, 
amiért vérünket ontottuk?” — kérdezték azok a 
harcosok, forradalm árok, szervező k, akiknek tuda
tában a kereskedés még a rablás egyik szinonimá
jaként élt. De a gazdasági folyam atokban is kérlel
hetetlenül a lényegest értékelő  tudós-forradalm árt 
végül is igazolta az élet, m ert elkeseredett v iták 
tüzében ellenző i elő tt is világossá tette, hogy az ak 
kori nehézségek közepette a szocializmus építése 
csak engedmények és könnyítések ú tján  volt biz
tosítható.

A h ibák kíméletlen feltárása, az igazság k i
mondása és nevén nevezése, a soronkövetkező  fel
adatok felismerése és vállalása — még ha népsze
rű tlenek voltak is azok — állandó párbeszéd a nép
pel — íme, ez volt az oxigén a lenini politika moz
gásterében. Jól ismerte az osztálytársadalmak vad 
és kegyetlen örökségét, ami a cári Oroszországban 
az emberi alávetettségnek a történelemben példát
lan form ájával társult, és amely m indenfajta fe
gyelmet és rendet gyű löletessé te tt a tömegek sze
mében. A szocialista demokrácia eszméjében Lenin 
mégis a szabadság és fegyelem szintézisét alkotta 
meg. Eladdig a legnagyobb álmodozók sem tudták a 
kettő t egyeztetni. Vagy a szabadság elvont ábránd
já t idézték, m int Mórus Tamás, vagy a vasfegyele
mét m int Campanella. Lenin alkotásában olyan 
társadalom manifesztálódik, amelyben a szabadság 
nem a tagadás eredménye, ahol a szabadság és rend 
nem egymást kizáró, hanem egymást átható elv, 
ahol a szabadság szükségszerű vé válik. József A t
tila gyönyörű  sorával: „Jöjj el, szabadság! Te szülj 
nekem re n d e t,. . . ” Évszázadok komor tanulsága
ként a politika fogalmát milliók reflexszerű en asz- 
szociálták a gátlástalan hatalomvággyal, elnyomás
sal, álnoksággal, az egymást felfaló uralm i rend
szerek kegyetlenségével, mindazzal, ami Shake
speare drám ái láttán úgy összeszorítja szívünk. Le
nin, aki ism erte a forradalm i erő szak határait és a 
kivívott hatalm at csak a jó ügy eszközeként volt 
hajlandó használni, cezúrát, választóvonalat vont a 
történelembe: m ert a politikának ez axő sidő k óta 
beidegzett, gyű löletes tartalm a általa vált első  ízben 903



emberközpontú fogalommá, ami milliók szemében 
az ő  érdekükben végzett cselekvéssel párosult.

V. 1. Lenin tevékenysége a forradalm i straté
giától és fegyveres harctól a gazdaság, az új kul
túra, a nevelés megalapozásáig, m inden mozzanatá
ban mélyen emberközpontú volt. Ez az emberköz
pontúság nyilvánult meg a szocialista egészségpoli
tika kialakításában is, ahol a humanizáeió a társa
dalmi cselekvés alfá ja és ómegája. Lenin több or
vos-harcostársával, első sorban N. A. Szemaskóval 
— a késő bbi első  egészségügyi népbiztossal — m ár 
a század első  évtizedében beható eszmecseréket 
folytatott munkásbiztosításról, forradalom  és egész
ségpolitika viszonyáról. Lenin 1907-ben, Genf ben 
találkozott Szemaskóval, akinek — az 1905-ös for
radalomban való részvétele m iatt — k iadatását kér
te a cári korm ány a svájci kormánytól. Lenin te
kintélyén és energikus közbelépésén múlott, hogy 
a svájci hatóságok ezt megtagadták. Egy évvel ké
ső bb Párizsban voltak m indketten. 1921-ben a 6. 
pártkonferencián, Prágában, Lenin terjesztette elő  
a párt akkori programtervezetét, amely a m unká
sok egészségügyi ellátásáért vívott küzdelemnek is 
nagy jelentő ségű  okmánya volt. A dolgozók biztosí
tására vonatkozó tém akört Szemaskó dolgozta ki és 
azt Lenin személyesen, gondosan ellenő rizte. Ez a 
tervezet még az elnyomatás viszonyainak követel
ményeit tükrözte, de megvoltak m ár benne a szocia
lista egészségpolitika elemei. Lenin összekapcsolta 
az egészségügyi program ot a forradalm i harccal és 
síkra szállt a m inden dolgozóra k iterjedő  orvosi el
látásért, az egészségügyi törvényhozás megvalósí- 
sításáért.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom  győ 
zelmét követő en a fiatal szocialista állam  létkérdé
sévé vált, hogy ú rrá legyen a háborús szenvedése
ken, pusztító betegségeken, járványokon, amiket 
olykor súlyos éhínség tetézett. Ennek fontos elő fel
tétele volt, hogy a szétszórt orvos-egészségügyi szer
vezeteket egységes, hatékony rendszerbe fogják 
össze. Lenin melegen tám ogatta az elgondolást, 
hogy a szétforgácsolt, különböző  m inisztériumok
hoz és hivatalokhoz tartozó gyenge egészségügyi és 
igazgatási szervezeteket a tömegek ellátása érde
kében egyesítsék. Bizonyos orvoscsoportok azon
ban ellenszegültek a centralizálásra irányuló törek
véseknek. Lenin, aki kerü lt m inden felesleges meg
rázkódtatást és még a társadalom konzervatív ré
tegeinek érzékenységére is tekintettel volt, azt ta
nácsolta a foradalm ár orvos-szervező knek, Ny. A. 
Szemaskónak, Z. P. Szolovjevnek, A. N. Vinokurov- 
nak és másoknak, hogy ne siessék el a dolgot, jól 
készítsék elő , gondolják át, vitassák meg, gyű jtsék 
össze a szükséges erő ket és dolgozzák k i az alapel
veket, a szervezeti form át a kérdés megoldására. 
Így került sor első  lépésként 1918 elején a népbiz
tosságok orvosi kollégiumai egyesített tanácsa, majd 
ugyanez év nyarán az Egészségügyi Népbiztosság 
létrehozására. Ezzel megalakult a világ első , egész
ségügyi m inisztérium nak megfelelő  kormányzati 
szerve. Egy esztendő  sem telt el és összeült a nagy 
fontosságú VIII. pártkongresszus, ahol új progra- 

. mot fogadtak el, új parasztpolitikát h irdettek  meg 
904 és nagy jelentő ségű  hadseregszervezési problémá

kat oldottak meg. A párt a legfontosabb kérdések 
sorában itt h irdette meg a szovjet állam egészség- 
politikáját. A világon elő ször dolgozták ki és való
sították meg az egész nép egészségvédelmének át
fogó rendszerét: egységes, államilag irányított, 
tervszerű , ingyenes és m indenki számára hozzáfér
hető  orvosi ellátást, betegbiztosítást. Ez a program 
gyakorlattá tette a profilaktikus irányzatot, h ir
dette az orvostudomány és a gyakorlat egységét, a 
társadalm i szervezetek és a dolgozók tevékeny rész
vételét az egészségvédelem munkájában.

Igen fontos feladat volt, hogy a győ ztes forra
dalom hazájában m egnyerjék az orvosok tömegeit 
e nagyszabású program nak, kiragadják ő ket az or
vosi ellenzék hatása alól. Lenin ebben a helyzetben 
is óvatosságra, az ellenző k differenciálására, meg
értésre, meggyő zésre in tette az egészségügyi nép
biztosság orvos-tisztviselő it. „Persze vannak olyan 
orvosok — állapította meg 1919. december 5-én, a 
VII. összoroszországi Szovjet kongresszusán —, 
akik elfogultak és bizalmatlanok a m unkáshata
lommal szemben és inkább a gazdagoktól akarnak 
honorárium ot kapni, semmint felvegyék a nehéz 
harcot a kiütéses tífusszal. Ez azonban csak a ki
sebbség, egyre kevesebb a szám uk: az orvosok több
sége látja, hogy a nép a létéért küzd, látja, hogy a 
nép azért harcol, m ert m inden kultúra megmenté
sének fő  kérdését akarja megoldani — és ezek az 
orvosok ezt a kemény és nehéz munkát nem keve
sebb önfeláldozással végzik, m int bármely katona
szakember. Készek m inden erejükkel a dolgozókat 
szolgálni.” Más alkalommal Lenin — m int ezt V. 
M. Boncs-Brujevics nem rég emlékezéseiben publi
kálta — elismeréssel nyilatkozott a politikával nem 
foglalkozó, de az egészségvédelem megszervezésé
ben tevékenyen küzdő  orvosokról: „Ezek értékes 
em berek” — idézi V. M. Boncs-Brujevics Lenint. — 
„ A pártonkívüliek épp oly értékesek számunkra, 
m int a párttagok. Biztosítani kell számukra a leg
tágabb munkalehető ségeket, hogy érezzék: a szov
jet hatalom nemcsak tám ogat mindenkit, aki becsü
letes és pozitívan viszonyul a munkáskormányhoz, 
hanem a legnagyobb figyelmet is tanúsítja irá
nyukban.”

Néhány kiragadott példából is megítélhető : 
Lenin nagy fontosságot tu lajdonított az em berek
nek, akik az egészségügyi apparátust mű ködtették. 
Figyelemmel kísérte az egészségügy szervezeti ki
alakítását, ső t aktívan részt vett benne, m int ahogy 
az egészségpolitika elveinek kidolgozása is magán 
viseli inspirációinak jegyeit. Szemaskó em lékiratai
ban errő l a következő ket állapítja meg: „Mű ködé
sünkben legmélyebb nyomot a közegészségügy és 
az epidemiológia terén hagyta V. I. Lenin. Vala
m ennyi alapvető  közegészségügyi határozatunkat, 
egészen az utolsóig, amely a Köztársaság közegész
ségügyi szerveire vonatkozott, vele együtt dolgoz
tam  ki és azokat az ő  támogatásával valósítottuk 
meg”.

M indenre volt gondja.
Ha a parasztok jogtalanul k isajátított lovaik 

m iatt fordultak hozzá orvoslásért, nem hivatkozott 
fontos állami teendő ire, hanem  segített, és az ön-



kényeskedő ket szigorával sújtotta. Ha Gorkijnak 
szüksége volt valamire, az írók nélkülöztek és nem 
volt tüzelő jük, intézkedett. Nyomdára volt szükség 
Pavlov nagy mű ve megjelentetéséhez? A legjobb 
nyom dát biztosította.

M indent napirendre tű zött, kis és nagy dolgot 
egyaránt, amit a történelm i fejlő dés esedékessé tett. 
M inden erő t mozgósított, ami a győ zelemhez szük
séges volt, és m inden külső  és belső  erő vel szembe
szállt, amely fékezni akarta a forradalm at, a világ
résznyi hatalmas ország népének új honfoglalását. 
Em berfeletti erő vel ir to tt minden alávalót, ember- 
feletti erő vel építette a jövő t.

Korunk eredményekkel és veszedelmekkel ter

hes, ambivalens kor, új kérdéseket vet fel és az új, 
sokszor bonyolult jelenségek megítélése új optikát 
kíván. V. I. Lenin tan íto tt rá, hogy az új kérdések
re új módon kell felelniük a m arxistáknak. A jövő  
ú tja nem a monológ, hanem  a dialógus, amelyet a 
marxizmus az emberiség m inden valóban pozitív 
alkotásával folytat, eszmei megalkuvás nélkül.

A m arxizmus a lenini norm ák erejével képes a 
kor igényeinek színvonalára emelkedni, képes a 
legmagasabbrendű  integrációra: kim eríthetetlen 
tartalék, amely közelebb áll a valósághoz, eleve
nebb, hatékonyabb, modernebb, m in t valamennyi 
vele szembenálló eszme.

A  szerkesztő ség

„A tudományhoz nem visz széles országút, csak azok remélhetik, hogy napsütötte ormait 
elérik, akik nem riadnak vissza attól, hogy meredek ösvényinek megmászása fáradságos.”

M arx
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Első ként 1926-ban Smith (27) állapította meg, hogy 
a hypophysis elülső  lebenye olyan anyagot tarta l
maz, amely elengedhetetlenül szükséges a mellék
vesekéreg zavartalan mű ködésének fenntartásához. 
Ezt követő en a kutatók egész sora láto tt hozzá a 
biológiai hatásának megfelelő en adrenocorticotroph 
hormonnak (ACTH) nevezett anyag tisztításához,

quentiája megegyezik azzal, amit Lee és mtsai (18) 
állapítottak meg (1. táblázat). A hormon részletes 
pharmacológiai analysisét Szporny és mtsai (29) vé
gezték el. A biológiai aktiv itás mérésére és a hor
mon klinikai k ipróbálására munkacsoportunk is 
megbízást kapott. Eredményeinkrő l elő zetes közle
m ény form ájában röviden m ár beszámoltunk (14, 
15). Jelen közleményünkben részletesen ism ertetjük 
kísérleti adatainkat.

Kísérleti rész
I. Állatkísérlet

A syntheticus human ACTH b iológiai aktivitását 
elő ször állatkísérletekben vizsgáltuk meg. Vizsgálataink  
során 170—200 g súlyú R Amsterdam törzsű , standard 
étrenden tartott hím fehérpatkányokat használtunk.

Szporny és mtsai (30) megállapították, hogy 1 mg 
synthetikus hormon 108 NE-nek felel meg, az egyes 
adagok alkalmazásakor mi is ezt vettük alapul. Az 
anyag hatását jól standardizált, erő sen tisztított ser- 
tés-ACTH-va l (Cortrophine, Organon) hasonlítottuk 
össze.

A következő  kísérleteket végeztük:

Endokrin szervek súlya

Az ACTH-t négy napon át 8 óránként subcutan 
adagoltuk az állatoknak, naponta 3 X  0,4 ml' (3 X  2,0 
NE) mennyiségben. A kont roll csoportot ACTH helyett  
élettani konyhasóoldattal kezeltük. Az utolsó injekció 
beadása után kb. 12 órával, a kezelés kezdetétő l számí
tott 5. napon, a patkányokat aether-túlaltatással meg
öltük, a szerveket gondos tisztítás után rögzítés nélkül 
lemértük, majd formalin rögzítés után szövettanilag is 
megvizsgáltuk.

Eredményeinket a 2. táblázaton tüntettük fel. Meg
állapítható, hogy a synthetikus hormon adására a mel
lékvesék megnagyobbodása, thymus- és lépsúly-csök- 
kenés következett be. Pajzsmirigy-, petefészek-, vala
mint uterus-súlygyarapodást nem észleltünk, az anyag 
tehát kifejezett thyreotrop és gonadotrop aktivitással 
nem rendelkezik. A sertés-ACTH hat ására a mellék-

1. táblázat
Human A C T H  aminosav-sequentiája

Ser Т у т_ Ser _ Met _ Glu _ His — Phe — Arg — Trp — Gly — Lys — Pro — Val —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

_ Gly _ Lys — Lys — Arg — Arg — Pro — Val — Lys --  Val - - Tyr - — Pro — Asp — Alá —
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

___ Gly _ Glu _ Asp — Gin — Ser — Alá — Glu — Alá — Phe — Pro —*■  Leu — Glu — Phe
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Megjegyzés: 25—33-ig terjedő  aminosav láncrészlet jellemző  az emberre.

%
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illetve szerkezetének vizsgálatához. A hum án ACTH 
kémiai összetételét 1961-ben Lee és mtsai (18) kö
zölték. A hormon 39 aminosavból áll, és aminosav- 
sequentiája alig különbözik az ugyancsak 39 amino- 
savat tartalmazó disznó-, m arha- és juh-ACTH-tól. 
A szerkezetvizsgálatokkal együtt m egindultak a 
synthesisre irányuló kísérletek is. Magyarországon 
1959 óta foglalkoztak a horm on elő állításával. Több 
rövidebb láncú aktív polypeptid létrehozását köve
tő en, 1967-ben Bajusz és mtsainak (1, 2) sikerült a 
hum án ACTH synthesise. Az anyag aminosav-se-

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 16. szám

vesék megnagyobbodása kifejezettebb volt, az ovariu- 
mokat és az uterust is mérsékelten nagyobbnak talál
tuk.

Az állatok a kezelést jól tű rték, testsúlyuk nem 
csökkent, toxikus reactio nem jelentkezett. A szervek 
szövettani analysise során a mellékvesekéreg kiszéle
sedésén kívül jelentő sebb elváltozásokat nem figyel
tünk meg.

Eosinophil- és összfehérvérsejt-szám

A  patkányoknak intraperitoneálisan 0,5; 1,0; vala 
mint 2,0 NE mennyiségben adtunk humán ACTH-t, г 
nativ hormon adagja 1,0 NE volt; a kontroll csopor 
az oldószert kapta. A kezelés elő tt és négy óra múlv:



Plasma corticosteronszint

1. ábra.

farokvérbő l meghatároztuk az eosinophil- és ossz fe
hérvérsejtszámot.

Megfigyeléseinket az 1. ábrán demonstráltuk. Jól 
látható, hogy a solvens, illetve a két kisebb adag syn- 
thetikus hormonkészítmény nem okozott említésre mél
tó változást a vizsgált paraméterekben; 2 NE viszont 
jelentő sen csökkentette az eosinophil sejtek számát, az 
ossz fehérvérsejtszám kb. egyharmadával lett kisebb. A 
serté's-ACTH-ból már 1 NE kifejezett eosinophilsejt- 
depletiót idézett elő .

E kísérleteket két-három órája hypophysektomi- 
zált patkányokban végeztük Lipscomb és Nelson (20) 
eljárásával. A hypophysis eltávolítása parapharyngea- 
lis behatolásból történt. Az ACTH készítményeket két
fajta adagban, intravénásán adtuk, a kontroll csoport 
élettani konyhasóoldatot kapott. Az injekcióval bejut
tatott folyadékmennyiség minden esetben 0,2 ml/100 g 
testsúly volt. Fél óra múlva az állatokat nyakátmet
széssel leöltük, és a plasma corticosteronszint változá
sát Frankel és mtsai (9) által kidolgozott módszer sze
rint, Opton Spectrofluorimeter segítségével határoztuk 
meg. A hypophysektomia teljességérő l a sella-tájék ala
pos megtekintésével tájékozódtunk.

M ellékvese ascorbinsavtartalom

Az ugyancsak két-három órája hypophysektomizált 
patkányokat az elő ző  alfejezetben leírt ACTH kezelés 
után fel órával megöltük, a mellékveséket eltávolítot- 
tuk, gondos praeparálás után lemértük, és az ascorbin- 
savtartalmat Roe és Kuether (25) módszerével megha
tároztuk. Az ACTH hatására létrejövő  C-vitamin de- 
pletiót a kontrolihoz viszonyított százalékos eltérésben 
is kifejeztük.

A corticosteron-, valamint az ascorbinsavtartalom- 
mal kapcsolatos eredményeinket a 3. táblázat szemlél
teti. Megállapítható, hogy a synthetikus ACTH az al
kalmazott adagtól függő en, jelentő sen emeli a plasma 
corticosteronszintet; a változás nativ készítmény adá
sára kifejezettebb. A C-vitamintartalom viszont az em
beri hormon adására csökken nagyobb mértékben, leg
alábbis kisebb dosis hatására.

A 3. táblázatból az a következtetés vonható le, 
hogy a kisebb eltérések ellenére nincs jelentő s különb
ség a két készítmény hatása között. Tekintettel arra, 
hogy az adatok alapján, a kis állatszám és az aránylag 
nagy egyedi eltérések miatt, pontos egység/mg számí
tásra nem vállalkozhattunk, a gyógyszert az emberi 
vizsgálatok alkalmával is Szporny és mtsai (30) érték
mérése alapján adagoltuk.

2. táblázat
Synthetikus humán, valamint tisztított sertés ACTH hatása az endokrin szervek súlyára

Csoport Áll,
száma

Kezdeti
testsúly

Végső
testsúly

Mellék
vese

Pajzs
mirigy Ovarium Uterus Thymus Lép Vese

g e mg/100 g testsúly

I. Solvens .............. 10 169
±2,7*

175
±1,8

19,3
±1,7

9,2
±0 ,6

26,8
±1,0

213,9
±16,3

124,7
±5 ,7

147,3
±3,2

753,4
±21,5

II. Synthetikus 
ACTH .....................

10 168
±3,1

171
±2,3

28,8
±1,5

11,5
±0 ,6

28,7
±1,4

195,5
±13,5

93,7
±8 ,3

130,2
±3,1

707,5
±19,3

[II. Tisztított sertés 10 165 167 34,0 11,7 33,1 241,4 114,2 148,9 767,8

ACTH .................... ±3,4 ±2,0 ±0,9 ±0 ,7 ±1,6 ±14,2 ±6 ,3 ±2,9 ±16,0

* középhiba I / I I : p <0,001 p <  0,02 
> 0 ,0 1

p >  0,05 p >  0,05 p <  0,01 p <  0,01 p >  0,05

V alószínű ség: I/III: p <  0,001 p <  0,02 
> 0 ,0 1

p <  0,01 p >  0,05 p >  0,05 p >  0,05 p >  0,05

II/III: P <  0,01 p >  0,05 p >  0,05 p <  0,05 
> 0 ,0 2

p >  0,05 p <  0,001 p <  0,05 
> 0 ,0 2

olvene: 4 napon át 8 óránként naponta 3x0,4 ml s. c.
iCTH: 4 napon át 8 óránként naponta 3x0,4  ml (3x2,0 NE), s. c.
•lés: 5. napon, kb. 12 órával az utolsó injekció beadása után, aether-túlaltatással.
lérés: rögzítés nélkül.
>*



3 . táblázat
Synthetikus humán, valamint tisztított sertés ACTH hatása hypophysektomizált patkányok plasmacorticosteron-szintjére, 
illetve a mellékvese ascorbinsav-tartalmára

Csoport Kezelés Állat- Testsúly Mellékvese-
súly
mg

Plasma-
corticosteron-

Mellékvese 
C-vitamin-tartalom

szám g tartalom  
ug/100 ml mg/100 g változás

%

I. Kontroll 0,9% NaCl 14 179±3,5* 26,1 ±0,6 4,9±0,6 530±19,7 —

II. ACTH-v al kezelt 0,8 mE/100 g-ts. 
humán ACTH

14 174±3,2 27,0±1,0 H »9±l,2 445 ±35,4 —15,9±3,1

III. ACTH-v al kezelt 3,2 mE/100 g-ts. 
humán ACTH

14 175±2,1 27,1±1,0 26,5±3,1 395±24,1 —25,5 ±4,3

IV. ACTH-v al kezelt 0,8 mE/100 g-ts.
tisztított
sertés-ACTH

10 176 ±3,8 26,7±0,8 15,9±1,7 493 ±31,2 — 6,9±2,4

У . ACTH-val kezelt 3,2 mE/100 g-ts.
tisztított
sertés-ACTH

10 181±3,5 27,2±1,1 34,1 ±2,9 387±34,4 —27,0±5,1

* középhiba
Valószínű ség: I/И : p <  0,001 P < 0,001 —

I/III: p <  0,001 P < 0,001 —
I/IV: p <  0,001 P > 0,05 —
I/V: p <  0,001 P < 0,001 —

II/IV: p >  0,05 P > 0,05 p >  0,05
III/V: p >  0,05 P > 0,05 p >• 0,05

II. Emberben végzett vizsgálatok

Húsz endokrin, illetve egyéb k im utatható bel
gyógyászati megbetegedésben nem szenvedő  ember
ben végeztük vizsgálatainkat. Közülük tíz nő  és tíz 
férfi volt. Átlagos életkoruk: 29 év. A hormont há
rom napon át, 8 ó ránként 12,5—12,5 E mennyiség
ben adagoltuk izomba.

Tíz betegnek ezenkívül az első  nap reggelén 
6,25 E hormont intravénásán is adtunk. A vizsgá
latok megkezdése elő tt minden esetben in tracutan 
túlérzékenységi p róbát végeztünk (0,05 ml folyadék 
0,25 E hormont tartalm az), amelynek negativitása 
esetén kezdtük el az ACTH adagolását.

Plasma cortisol

A plasma cortisolszint meghatározása Spencer— 
Peet és mtsai (28) által módosított Mattingly-módszer- 
rel (21), Opton Spectrofluorimeterrel történt az intra
vénás injectio beadása elő tt és után egy, kettő , négy, 
illetve hat órával.

Eredményeinket a 2. ábrán szemléltetjük. Meg
figyelhető , hogy a szer hatására a plasma cortisol- 
szintjének jelentő s emelkedése jön létre, a hormon- 
kezelést követő  egy, illetve két óra m úlva a kiindu
lási érték megkétszerező dik. Az ábra alapján a ha
tás idő tartam ára is következtetni tudunk: jól lát
ható ugyanis, hogy négy óra múlva a cortisolszint 
v isszatér a kiindulási ponthoz. A kezelés u tán hat 
órával pedig ez alá süllyed a görbe.

Neutrális össz-17-ketosteroid-, össz-17a-hydro- 
xycorticosteroid-, valam int pregnantriolürítés

A vizelet ossz 17-ketosteroidtartalmát Faredin és 
mtsai (6) által módosított Holtorff  és Koch (12) eljá
rásával, az ossz 17n-hydroxycorticosteroid- („Porter— 
Silber”-chromogenek), valamint a pregnantriol- (5/?- 
pregnan-3a,17a,20a-triol) ürítést Faredin és Tóth (5, 7) 
módszerével határoztuk meg.

A kiválasztott steroidok mennyiségét az ACTH ke
zelés elő tt három egymást követő  napon, illetve a hor
mon therapia alatti háromnapos idő tartam alatt mér
tük s az eredményeket mg/24 óra értékben adtuk meg. 
A vizeletgyű jtés helyességét clearance technikával el
lenő riztük. Eredményeinket a Student-féle „t”-próbával 
biometriailag is elemeztük.

A steroidürítéssel kapcsolatos megfigyelésein
ket a 4. táblázaton foglaltuk össze. A táblázatból 
megállapítható, hogy a synthetikus ACTH hatására 
m ind az össz-17-ketosteroid-, m ind a pregnantriol
ürítés jelentő s m értékben fokozódott. A legjelentő 
sebb változást a hormon adagolása során az össz- 
17a-hydroxycorticosteroidürítésben ta láltuk ; a ke
zelés második, valam int harmadik napján a vizelet
ben kiválasztott steroid mennyisége 4—5-szörösérí 
em elkedett a kiindulási átlagértékhez viszonyítva

17-ketosteroid fractiók

A 17-ketostercidok szétválasztását vékonyréteg 
chromatographia segítségével végeztük (8). Vizsgá 
lataink során a kezelés elő tti, valam int az ACTI908 2. ábra.



S y n th e t ik u s  h u ma n  A C T H  h a tá sa  a z ö ssz-1 7 -ke to ste ro id -, ö ss z-1 7 a -h yd ro x y co r ticostero id -,
v a la m in t  p r e g n a n tr io l  ü r íté s re  (m g /2 4  ó ra )  em berben 4 . tá b lá za t

Steroid Eset
szám

ACTH-kezelés elő tt 
(nap)

ACTH-kezelés alatt 
(nap)

Emelkedés a kezelés 
hatására

Valószínű ség

3. 2. 1. I. II. I II. I—1 II— 1 II I—1 1/1 I I / l I I I / l

Össz-17-keto- 
steroid ..........

20 12,1
±0,22*

11,6
±0,25

12,0
±0,22

16,1
±1,26

19,0
±0,31

18,5
±1,25

4,1
±1,13

7,0
±1,08

6,5
±1,76

P<0,01 p <  0,001p<0,001

Össz-17a-
hydroxycor-
ticosteroid

20 3,9
±0,38

4,0
±0,30

3,7
±0,10

12,3
±1,16

23,1
±3,43

19,0
±2,66

8,6
±1,27

19,4
±3,51

15,3
±2,56

p <  0,001 p<§ 0,001p<í 0,001

Pregnantriol 20 0,9
±0,06

0,9
±0,08

0,8
±0,09

1,2
±0,09

2,4
±0,29

2,3
±0,08

0,4
±0,08

1,6
±0,07

1,5
±0,29

P<0,01 p<0,001 p <0,001

* —  középhiba

adagolás alatti 17-ketosteroid fractiókat hasonlítot
tuk össze. A kezelés alatt azt a 24 órás vizeletm intát 
analizáltuk, amelyben az össz-17-ketosteroidürítés a 
három nap közül a legnagyobb volt. Megfigyelé
seinket három nő ben és három férfiban végeztük. 
Az 5. táblázaton jól látható, hogy a dehydroepiand- 
rosteron, valam int az androsteron fractio egyaránt 
kb. 50%-kal emelkedett. Az etiocholanolon és a 11- 
oxy-17-ketosteroidürítés a hormon hatására jelen
tő sebben fokozódott. Ami a nemek közti különbsé
get illeti, megállapítható, hogy az utóbbi két para
m éterben a változás a nő k esetében még szembe
tű nő bb.

Egyéb vizsgálatok

A keringő  vér eosinophilsejt-száma a szer be
ju tta tására (12,5 E im.) kifejezetten csökkent (ACTH 
adás elő tt: 172 ±  13,3, a kezelés u tán  4 óra múlva: 
79 +  7,6). A vérnyomás, a vércukor, a serum Chole
sterin, nátrium -, kálium- és chlorszint, a vizélet 
nátrium tartalm a, a kreatin inürítés és az endogen 
kreatin in clearance lényegesen nem változott, a vi
zelettel viszont több kálium ü rü lt (ACTH beadása 
elő tti kiindulási érték — 3 nap átlaga: 38,6 ± 1 ,9

maeq/24 óra; ACTH beadása u tán i érték — 3 nap 
átlaga: 48,2 ±  3,4 maeq/24 óra; valószínű ség:

A kezelést m ind a húsz egyén jól tű rte, pana
szokról nem tettek említést. Káros m ellékhatásokat 
a szer adagolása során nem figyeltünk meg. Toxi
kus, túlérzékenységi reactio nem alaku lt ki.

Intracutan túlérzékenységi reactio különböző 
ACTH készítm ények adása után

E vizsgálatsorozaton kívül a synthetikus hormon
nal hét olyan betegben is elvégeztük az intracutan pró
bát, akik más rendelkezésünkre álló ACTH- praepara- 
tumokkal szemben túlérzékenyek voltak. A próba ki
vitelének módját az elő ző ekben már leírtuk, a reactio 
eredményét következő képpen értékeltük: 0-val jelöltük, 
ha semmilyen bő rjelenséget nem észleltünk; ± :  a be
szúrás helyén 24 óra múlva 10 mm átmérő jű  bő rpírt 
találtunk (korai reactio nem volt); -)—(-: a beszúrásnak 
megfelelő en 5 mm-nél nagyobb csalángöb vagy papu
losus beszű rő dés és hyperaemiás udvar volt található 
(ez utóbbi 48 óra múlva eltű nt); -j—|—|-: az 5 mm-nél 
nagyobb, vizenyő s, bullosus cutan-reactio. Ilyen elvál
tozást csak egy alkalommal figyeltünk meg. Általános 
reactiót (láz, generalizált urticaria stb.) még a pozitív 
esetekben sem észleltünk. A synthetikus human

S y n th e t ik u s  h u m a n  A C T H  ha tá sa  a  v ize le t 1 7 -ke toste ro id  f r a k c ió ir a  em berben  5 . tá b lá za t

Össz-17-ketosteroid 
mg/24 h.

Dehydroepiandro- 
steron mg/24 h.

Androsteron 
mg/24 h.

Etiocholanolon 
mg/24 h.

11-oxy-17-keto- 
steroid mg/24 h.
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1 nő 26 16,0 26,0 10,0 4,6 5,6 1,0 4,3 6,2 1,9 4,3 9,7 5,4 2,5 3 , 1,2
2 nő 36 11,7 17,7 6,0 3,3 4,7 1,4 4,1 6,1 2,0 2,3 3,0 0,7 1,6 2,4 0,8
3 nő 46 10,2 32,8 22,6 2,9 6,5 3,6 2,6 5,4 2,8 3,2 12,0 8,8 0,8 6,5 5,7
4 ffi 16 16,1 22,6 6,5 3,5 5,4 1,9 4,5 5,8 1,3 6,4 9,8 3,4 1,7 1,6 -0,1
5 ffi 27 12,5 23,9 11,4 4,7 6,0 1,3 2,3 5,7 3,4 3,6 6,4 2,8 1,4 3,6 2,2
6 ffi 32 14,1 23,2 9,1 4,2 6,4 2,2 5,0 7Д 2,1 3,7 8,0 4,3 1,2 1,4 0,2

Átlag: 13,3 24,4 10,9 3,8 5,7 1,9 3,8 6,0 2,2 3,9 8,1 4,2 1,5 3,2

"  Q r
közép hiba ±0,97 ±2,02 ±2,48 ±0,29 ±0,27 ±0,38 ±0,44 ±0,24 ±0,38 ±0,56 ±1,28±1,12

'
±0,23 ±0,77 ± .,86  ^  
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Intracutan túlérzékenység különböző  ACTH praeparatumok hatására 6. táblázat

Név

É
le

tk
or

,
ne

m

E
xa

ct
h

in
(R

ic
ht

e
r) Cortrphine (Organon)

Synt.
humanSz. Diagnosis

retard.
Z.

tisztí
tott er

ő
se

n
tis

zt
ít

o
tt

i . H. S. 43 Melanosis + + +2. B. M. 3 9 9 Hypadrenia + + +
hyperthyreosis, kezelt *

3. s. s. 419 M. Add ison 
hyperthyreosis, kezelt

+  + — + +

4. Sz. I. 29 9 Scleroderma diff. +  +  +  +  + + + + +
5. Cs. Z. 32 9 M. Cushing

st. p. Adrenalect. subtot. 1. s. 
st. p. Adrenalect. tot. 1. d.

+  + j + + ±

6. T. M. 29 9 Hypadrenia +  + +  + —

7. J. B. 40 9 Hypadrenia +  + — + +

ACTH-n kívü l a következő  készítményeket használtuk: 
Exacthin (Richter), retard (Z), tisztított és erő sen tisz
tított sertés ACTH (m indhárom: Cortrophine, Organon).

Eredményeinket a 6. táblázaton tün te ttü k  fel. 
Jól látható, hogy a hét beteg közül csak egyben 
észleltünk a nativ praeparatum ok adására negatív 
reactiót. A synthetikus hum an ACTH alkalmazása 
után viszont, az 5. beteg kivételével, m inden egyén
ben negatív volt a próba. Ebben az esetben ismétel
ten kis, 3—5 mm átm érő jű  bő rpírt lá ttunk , ezért 
plusz-mínusszal jelöltük. A vizsgálat elvégzésének 
hiányát — jel m utatja.

Megbeszélés

Az utóbbi években több kutatócsoport (10, 11, 
13, 19) számolt be a mellékvesekérget stim uláló po- 
lypeptidek synthetikus elő állításáról. A vizsgálatok 
azt m utatták, hogy biológiai aktivitással m ár a kü
lönböző  ACTH-fragmensek is rendelkeznek. Kide
rült, hegy m ár a 10 aminosavból álló ACTH-frag- 
mensnek is van bizonyos mellékvesekérget stimu
láló hatása (23), a 23 és 24 aminosavat tartalm azó 
ACTH-fragmensek pedig jelentő s biológiai aktivi
tást fejtenek ki (3, 4, 17, 22, 24, 26, 31). Saját ada
taink bizonyítják, hogy a 39 am inosav-sequentiát 
tartalm azó synthetikus hum an corticotrophin is 
igen hatásos. Használata alkalmasnak látszik az en
dokrin diagnosztikában és belgyógyászati therapiá- 
ban. Alkalmazható ezenkívül „radioimmun assay” 
standardként plasma ACTH meghatározásához (16).

Megfigyelésünk szerint több esetben olyan be
tegeknek is adható, ak ik  a nativ hormonkészítmé
nyekkel szemben túlérzékenyek. Azt a kérdést, hogy 
hatása különbözik-e a többi ACTH-hatástól, továb
bi részletes vizsgálatok tisztázhatják.

összefoglalás. Igazoltuk, hogy a Bajusz és mtsai 
(1, 2) által synthetizált 39 am inosavat tartalm azó 
human corticotropin m ind patkányban, m ind em
berben biológiailag ak tív : jelentő sen stim ulálja a 
mellékvesekérget. A kezelés során káros m ellékha
tásokat nem észleltünk. Néhány esetben olyan be
tegeknek is adagoltuk az anyagot, akik a nativ  hor
monkészítményekkel szemben túlérzékenyek vol- 

910  tak.
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K L I N I K A I  T A N U L M Á N Y O K

Szabolcs-Szatmór megyei Kórház-Rendelő intézeti Egység 
röntgenológiai szakrendelése 
és Megyei Gyermek Szívgondozó Intézet 
(fő orvos: Fazekas Árpád dr.), Nyíregyháza

A Tietze-syndroma 
aetiológiájáról
Vígvóry László dr. és Fazekas Árpád dr.

Elő ző  közleményünkben (14) saját észlelés és az 
addigi hazai 55 eset adatainak feldolgozása alapján 
— ismertetve a sokféle felfogást — kifejtettük, hogy 
a  Tietze-syndroma vagy chondropathia tuberosa 
(2) a thorax functionalis mechanikai túlerő ltetésé- 
nek következménye. Felsoroltuk a mellkasi micro- 
trauma (házimunka, úszás, fegyverforgatás, kő mű 
ves, szabó, vasgyalus, illetve gyári munkás) és a 
köhögéssel is járó kórképek néhány form áját (in
fluenza, tüdő  tbc, Coxsackie-, illetve adenovirus in- 
fectiók stb.), s m egállapítottuk, hogy 9 éves k is
leány betegünk esetében egyidő ben hatott mellkasi 
traum a (ütés) és köhögés (influenza).

Mivel az em lített aetiológiai felfogás nem te
kinthető  ma még általánosan elfogadottnak (1, 3, 
5, 9, 10, 13), a következő kben 35 saját Tietze-synd- 
rom ás beteg észlelése és adatainak elemzése alap
ján  kívánjuk annak helyességét igazolni.

Az adatgyű jtés módja. A megyei Szakorvosi Ren
delő intézet 4 felülvizsgáló fő orvosa — megbeszélésünk  
alapján — táppénz-ellenő rzéseik alkalmával tájékoz
tatta a körzeti orvos kartársakat a T ietze-betegség tü
neteirő l azzal, hogy gyanú esetén is utasítsák betegei
ket a baleseti sebészeti, illetve röntgenológiai szakren
delésre.

Valamennyi betegrő l mellkasi rtg-felvétel készült, 
s a panasz meghallgatásakor a röntgenológus is meg
nézte, illetve megtapintotta a mellkas fájdalmas vagy 
dudoros részét. A T ietze-syndromások ezután a Megyei 
Gyermek Szívgondozó Intézetben általános belgyógyá
szati vizsgálatban részesültek és nyilvántartásukat is itt  
vezettük.

A betegek kartonján a szokásos feljegyzések mel
lett feltüntettük a foglalkozást és a betegség keletkezé
sének elő adott részleteit. Mi láttuk el e betegeket 
gyógyszeres és a pihenésre vonatkozó javaslatokkal.

A kórház-rendelő intézeti területi egység szervezési 
elő nyeit felhasználva a továbbiakban is figyelemmel 
tudtuk kísérni betegeinket, s így értük el, hogy l/2 mil
lió lakosú, mező gazdasági jellegű  megyénkben l 1/2 év 
alatt (1967. XII. 1—1969. VI. 1. között) igen jelentő s 
számú, azaz 35 Tietze-syndromás beteget sikerült meg
figyelni.

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 16. szám

A  beteganyag jellemzése. A vizsgált 35* beteg
bő l 21 nő  és 14 férfi volt. A Tietze-syndromás be
teganyagunkban tehát a nő i nem dom inantiája két
ségtelen, ezt igazolja egyébként elő ző  feldolgozá
sunk hasonló: 62,5%, Ш . 37,5% értéke is.

Betegeink 6—66 évesek voltak, s az átlagos 
életkorukat 39 évnek találtuk.

Betegeink a megye 1 városából és 18 községébő l 
származtak, s lakóhelyük alapján semmiféle jelleg
zetességet nem m utattak.

A Tietze-syndroma locálisatiója 35 betegünk 
közül 25 esetben jobb oldali és a megm aradt 10 
esetben bal oldali volt. Bármelyik oldali is volt azon
ban a Tietze-betegség, egyaránt a II. bordaporc volt 
a legfrequentáltább, amennyiben jobb oldalon 13 és 
bal oldalon 6 ízben volt érintve, m íg a jobb I. bor
daporcon 5 és a bal I. bordaporcon 2 esetben m utat
kozott elváltozás. R itkábban fordu lt elő  a III., IV., 
illetve VII. és VIII. bordaporcok duzzanata. A jobb 
mellkasfél ezen 71%-os dom inantiáját a jobbkezes
séggel, míg az I—II. bordaporcok gyakoribb részvé
telét — a jobb m. pect. maior, m inor és m. serratus 
lat. itteni tapadásán kívül — elő domborodó, expo
nált anatóm iai helyzetükbő l adódó gyakoribb ütő - 
déssel, sérülési lehető séggel hoztuk kapcsolatba.

• = t ESET
•  = 10 ESET

1. ábra.

A  betegség kezdete és a vizsgálat között eltelt 
idő 8 esetben 2—6 nap, 10 esetben 1—2 hét, 6 eset
ben 1—5 hónap és 10 esetben évek (7г —20 év) vol
tak, míg egyetlen esetben ez kérdéses volt. A kór
képek idő beli lezajlásának szokásos beosztási mód
jával élve tehát azt m ondhatjuk, hogy 18 betegünk 
acut, 6 subacut stádiumban kerü lt vizsgálatra, míg 
10 alkalommal chronicus volt a kórlefolyás.

Éppen az acut és subacut esetek ilyen magas 
száma, vagyis betegségük kezdetének idő beli kö
zelsége tette lehető vé, hogy az anamnézisekben sze
replő  mellkasi traum a és egyéb panasz, valam int a

* Azóta további 24 betegnél végeztünk hasonló 
megfigyelést!



foglalkozás és a Tietze-betegség keletkezése közötti 
oki kapcsolatot felismerjük.

Adatok a Tietze-syndroma aetiológiájához. 35 
közül 26 betegünk anamnézise a mellkasi traumák 
igen változatos keletkezési m ódját tartalm azta, 
amelyekben néhány jellegzetes typust ismertünk 
fel. Ezek a következő k: I. foglalkozási ártalom, II. 
„ütés”, III. közlekedési baleset, IV. leesés, V. eme
lés, VI. szokatlan fizikai munka.

Mellkasi microlraumák típusai Tietze-betegségnél 1. táblázat

Trauma-típus Eset
szám "Sorszám

I. foglalk. ártalom u 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 23, 27, 

29, 32, 33
II. ütés 5 1, 4, 26, 28, 30

III. közi. baleset 3 2, 34, 35
IV. leesés 3 8, 17, 31
V. emelés 1 9

VI. szokatlan munka 3 19, 21, 24

A következő kben részletesebben ism ertetjük a 
thorax jellegzetes sérülési typusait:

I. foglalkozási ártalom: a könnyebb áttekinthető 
ség kedvéért sorrendben feltüntetjük a beteg törzslap
számát, foglalkozását és az anamnézis vonatkozó ré
szeit: 12. sz. beteg: tsz-ben rakodómunkás és zsákokat 
rakodott; 14. sz. beteg: tsz-ben állatgondozó, és a bika 
a szarvával megnyomta a mellkasát; 16. sz. beteg: tsz- 
ben kocsis és kazalrakáskor „megrándult” a bordája; 
18. sz. beteg: tsz-tag és szekér lő cse ütötte meg a mell
kasát; 20. sz. beteg: állami gazdasági dolgozó és ládákat 
rakodott almaszüreten; 22. sz. beteg: tsz-ben kertészeti 
munkás és Zetor-pótkocsi szélére esett; 23. sz. beteg: 
gumigyári segédmunkás és a gyárban 2 m magasról to
lókocsira esett; 27. sz. beteg: cipő felső rész-készítő  volt 
és abbahagyta a munkát, mert nem bírta; 29. sz. beteg: 
vasútépítő  munkás volt és spondylosis miatt rokkantnak 
minő sítették; 32. sz. beteg: kútfúró segédmunkás és 
munka közben vasrúd ütötte meg a mellét; 33. sz. be
teg: stráfkocsis és kocsijának deszkaülésébe ütötte jobb 
mellét.

összefoglalóan tehát ezen I. betegcsoportot az 
jellemzi, hogy a m ellkasi microtrauma — ugyanis 
egyetlen esetben sem volt nagyobb avagy nyílt sé
rülés — a rendszeres foglalkozással összefüggő  te
vékenység kapcsán keletkezett. Az is nyilvánvaló, 
hogy megfelelő  egészségneveléssel, felvilágosító 
m unkával ezen foglalkozási sérülések jelentő s része 
feltétlenül megelő zhető .

A II., „ütés” csoportban is ugyancsak ütés ké
pezte a mellkasi m icrotraum át, azonban az I. cso
portból azért választottuk külön, m ert i tt a foglal
kozás bizonyos m érték ig háttérbe szorult vagy nem 
jellegzetes:

1. sz. beteg: iskolai tanuló és az iskolai állótábla 
sarkába ütötte a mellét; 2. sz. beteg: védő nő  és lakásá
nak ajtajába, míg a 26. sz. beteg: könyvtárigazgató és 
erkélyük ajtajába ütötte mellkasát; 30. sz. beteg: ház
tartásbeli és hátulról ásóval ütötték meg a vállát.

E csoport reprezentálja, hogy m ilyen sokféle 
módon érheti ütés a mellkast avagy ütő dhet vala
m ilyen tárgyba a thorax.

A III. vagy közlekedési balesetek csoportjában 2. 
sz. betegünknél motorkerékpár-, 34. sz. betegüknél ke

rékpárbaleset okozta a mellkasi sérülést, míg 35. sz. 
betegünk autójába külföldi túra kapcsán rohant bele 
egy teherautó. Ezen 2 utóbbi nő beteg enyhébb mellkast 
zúzódást is szenvedett, de az „igazi” fájdalmat a Tietze- 
syndroma jelentette számukra, mert lefeküdni, pihenni 
sem tudtak.

Ezek szerint tehát a közlekedési balesetek sé
rü ltje it is érdemes átvizsgálni Tietze-syndroma irá
nyában is.

Sajátos typusa a mellkasi traumáknak a IV., leesés 
csoport. Jellemző  a 8. sz. beteg anamnézise: 4 hete 3 ro 
magas létráról leesett, kb. 2 percig eszméletlen volt, 
mentő k szállították a belgyógyászati szakrendelésre, 
ahol enyhébb agyrázkódást állapítottak meg. Csak l 1/» 
hete vette észre, hogy a mellcsont felső  részénél (jobb I. 
bordaporc) fájdalmas duzzanat van. Ezen esetben tehát 
súlyosabb baleset részjelensége volt a Tietze-syndroma.

A 17. sz. és 31. sz. nő betegek otthonukban elestek 
s így ütötték meg magukat.

Az V. vagy emelés-csoportba csak egyetlen, 9. sz. 
betegünk sorolható, de esete tükrözi a mellkasi erő be
hatások rendkívüli változatosságát.

A szóbanforgó falusi italbolt-vezető nő  „megemelt” 
egy nehéz, 15 1 rumot tartalmazó demizsont, s nyomban 
érezte, hogy a „jobb vállában megpattant valami”. Két 
nap múlva már felemelni sem bírta a jobb karját, s- 
még egy hónappal késő bb is diónyi, ép bő rrel fedett 
dudor volt tapintható a jobb bordaporc felett.

Ebben az esetben tehát a mellkasi m icrotraum a 
viszonylag ritkább form áját constatálhattuk, m int
hogy itt alulról hato tt a jobb vállövre és így a jobb 
mellkasfélre a károsító fizikai erő .

Aetiológiai beosztásunk utolsó, VI. csoportjába a 
megerő ltető , megfelelő  training nélkül végzett, „szokat
lan” fizikai munkát soroltuk. Ide 3 betegünk tartozik: 
19. sz. beteg: postamester és fát fű részelt, 21. sz. beteg: 
nyugdíjas neje és sző lő jében „sokat cipelt”, míg végül 
24. sz. betegünk: tsz-tag felesége és lakásuk építésekor 
„sokat meszelt”.

Összefoglalva az aetiológiai csoportokról mon
dottakat, úgy véljük, hogy az itt felsorolt külön
féle mellkasi microtrauma és a betegeken látott, 
tapintott porcduzzanat keletkezése közötti oki ösz- 
szefüggés nyilvánvaló.

Ügy gondoljuk azonban, hogy a Tietze-syndro
m a aetiológiájával kapcsolatban még feltétlenül be
szélnünk kell a köhögésrő l, amelyet — a duzzanat 
és fájdalom m ellett — a leggyakrabban em lítenek 
a betegek. Szinte valamennyien elpanaszolták, hogy 
mozgáskor, a k a r emelésekor és fő leg lefekvéskor 
fájdalm at, mellkasi szúrást érezte, azonban kifeje
zetten köhögésrő l csak 10 beteg te tt említést, k ö 
zülük 7 influenzás volt (1., 3., 14.,"17., 25., 26. és 30. 
sz. betegünk), a 33. sz. beteg asthma bronchialébun 
szenvedett (Tietze-syndromája idején „a köhögés 
anny ira fájt, hogy nem tudott éjjel aludni”), a 16. 
sz. betegünk m ár 4 év óta köhögött, s a 26. sz. be
teg pedig „erő s dohányos”-nak m ondta magát.

M inthogy megfigyeléseink idő tartam a alatl 
1968 telén megyénkben influenzajárvány volt, el
határoztuk, hogy megvizsgáljuk betegeink jelent
kezési idejének nap tári hónapok szerinti alakulá
sát, vagyis a Tietze-syndroma „saison”-alitását.

Grafikonunkból leolvasható, hogy 35 fő s beteg
anyagunkból 26 beteg jelentkezése az ő szi—téli hó
napokra esett, m inthogy 1967 decemberében: 1 
1968 januárban: 2, februárban: 1, októberben: 10



decemberben: 6, s 1969 január havában: 5, február
ban: 1 beteg jelentkezett. A Tietze-syndroma esetek 
megszaporodása tehát idő belileg egybeesett az in
fluenzajárvány jelentkezésével.

Mindezek figyelembevételével most m ár a 
Tietze-syndroma aetiológiájáról vallott felfogásun-

2. ábra.

kát a következő képpen foglalhatjuk össze. A Tietze- 
syndroma kialakulásának primer oka — általában 
— a thoraxot ért microtrauma, amely rendkívül 
változatos form ában hathat. Az így keletkezett 
chondropathia tuberosa egymagában is k iválthatja 
a pleura localis irritatióját, ami köhögés vagy mell
kasi szúrás formájában, auscultatio alkalmával pe
dig olykor helyileg pleuralis dörzszörejként jelent
kezhet. Mégis sokkal gyakoribb lehet — különösen 
Tietze-esetek „járványszerű ” halmozódásakor, és 
figyelembevéve a „saisonalitás”-i adatokat, hogy 
különféle köhögéssel is járó betegség (influenza, 
asthm a bronchiale, dohányosok idült hörghurutja, 
légúti vírusinfectiók stb.) superponálódik a micro- 
traumára avagy megfordítva, s a két faktor Syner
gismus révén alakítja és színezi a Tietze-betegség 
tüneteit.

Akceptálni kell ugyanekkor, hogy felnő ttek 
chronicus, erő s köhögése (asthma bronchiale, tbc 
púim. stb.) vagy gyermekekben acut, de nagyon 
erő s köhögés (morbilli, 6) m ár önmagában is — az 
osteothorax functionális és mechanikai túlterhelése 
révén — reprezentálhatja a mellkas m icrotraum á- 
ját. Ezen utóbbi esetekben inkább a porcos bor
daív alsó részére (IV—VIII) és gyakran több egy
más alatti bordaporcra localisálódik az elváltozás a 
hasprés fokozott mű ködésének, illetve a rekeszizom 
és a haránthasizom bordaívi tapadásának megfele
lő en. Így érthető nek tartjuk , hogy influenzajárvá
nyok idején — külső , látható mechanikai insultus 
híján — megszaporodnak a Tietze-esetek is. A rra is 
gondolunk azonban, hogy az anamnézis sem teljes 
mindig, m ert a számunkra m ár értékelhető  m icro- 
traum ákat sok háziasszony vagy fizikai m unkás 
észre sem veszi, figyelemre sem méltatja.

M iért éppen a bordaporcok betegednek meg? 
Ügy gondoljuk, hogy maguk a bordák erő sebbek és 
jobban ellenállnak a megterheléseknek, m int a pu
hább, gyengébb és prim itívebb anyagcseréjű  borda- 
porc (8).

Gyermekkorban még nagyon rugalmas az os
teothorax és r itkák  a degeneratív jelenségek, s így
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érthető , hogy a csecsemő - és kisgyermekkorban oly 
gyakori felső  légúti hurutok, továbbá morbilli, ru 
beola, varicella és egyéb vírusinfectiók ellenére is 
csak elvétve fordul elő  Tietze-syndroma. Saját 9 
éves kisleány betegünk a hazai irodalom legfiata
labb Tietze-betege volt, de a rendelkezésünkre álló 
egyéb irodalmi adatok között is csak egyetlen fia
talabb, З У 2 éves kisfiú Tietze-betegségének leírását 
találtuk.

Végezetül differentiáldiagnosztikai szempont
ból kívánunk a Tietze-betegséggel foglalkozni. Elő 
ször is egy olyan esetet kívánunk megemlíteni, 
amelyben haemangioma (11) és Tietze-betegség 
együtt fordult elő .

Esetismertetés

13. sz. beteg. Hat évvel ezelő tt dr. I. L.-né asszisz
tensnő  jobb alsó bordaívi tájékáról kb. а  IX. bordaporc 
magasságában „féldiónyi göböt” resecáltak a sebészeti 
szakrendelésen. A szövettani vizsgálat eredménye: 
haemangioma capillare cavernosum (5583/1962. sz. Ger
lei dr. sk.), 3 hónapja azonban ugyanazon a tájékon 
most újból nyomást érez ülés-fekvés, köhögés kapcsán, 
s a jobb VIII. bordaporc is kissé duzzadtabb. A bordák  
nem mutattak röntgenológiai eltérést. Az a feltevésünk, 
hogy haemangiomával társult és recidivált T ietze-synd- 
romáról lehet szó.

A Tietze-betegség ismerete és felismerése ép
pen az ilyen próbaexcisióktól, valam int a különösen 
régebben oly gyakori bordaporc-resectióktól (1) k í
mélheti meg a betegeket.

Az elkülönítő  kórisme szempontjából u talunk 
arra, hogy 22. sz. betegünknél, aki a II. bordaporc 
duzzanatát m utatta , a bal clavicula régi, dislocatió- 
val járó fractu rá ja is kim utatható volt. Anyagunk
ban természetesen nem szerepel, de differentiáldia
gnosztikai szempontból érdekes egy 45 éves nő be
tegben arth ritis sternoclavicularis 1. d. és egy 40 
éves nő betegben st. post fracturam  inveteratam  
costae III. 1. d. megállapítása.

U talunk még végül 11. sz. betegünkre, akinél a 
jobb II. bordaporc duzzanatát constatáltuk, s meg
elő ző en 2 hónappal ulcus duodeni ehr., polydiscopa- 
thia, Tietze-syndroma 1. s. (II. bordaporc) m iatt ke
zelték kórházunk rheumatológiai osztályán.

Megbeszélés

A Tietze-syndroma a mellkasi fájdalmak jóin
dulatú okát reprezentálja, s ismerete márcsak ezért 
is fontos. A porcos bordaívek elváltozásainak külön
ben Kovács és K iszty (7) szerint eddig a sebészi 
gyakorlatban sem szenteltek elég figyelmet, pedig 
3 közölt esetükben a syndesmolysis cartilaginis 
asternalis costae heveny hasi tüneteket is okozott.

A Tietze-syndromával kapcsolatos tévedések is 
éppen kevésbé ismert volta m iatt adódnak (14). Sa
já t tapasztalataink alapján elengedhetetlennek ta r t
juk  a mellkas megfelelő  inspectióját és megtapin- 
tását, továbbá a foglalkozás és az anamnézis apró
lékos ismeretét.

A tünetekre való felfigyelésben fiatal nő bete
geknél inkább az esztétikai szempont, idő sebb nő k
nél pedig a cancerophobia jön számításba. Hivatko
zunk itt 18 éves leány betegünkre (2. sz. beteg, a 
jobb IV. bordaporc duzzanata), ak it anyja figyel- 913



meztetett, hogy a jobb mellénél „dudor” van, illet
ve 53 éves nő betegünk (28. sz. beteg, j. VII. borda
porc duzzanata) anamnézisébő l idézünk: „el vagyok 
keseredve, hogy mellrákom  van”. Az különben jól 
ismert, hogy m ellrák  esetén a betegek sokszor mel
lük megütésére vezetik vissza bajukat.

Éppen em iatt is hangsúlyozzuk az anamnézis 
általunk ajánlott, a beteg foglalkozásán kívül az 
elő adott mellkasi trauma keletkezésének apró moz
zanatait is tartalmazó kikérdezését. Ugyanis a 
Tietze-syndromában a mellkasi microtrauma és a 
következményes porcduzzanat nemcsak m int ok és 
okozat kapcsolódik, de chronológiailag is oly közel 
esnek egymáshoz, hogy összefüggésük nyilvánvaló.

Az eddig em líte tt aetiológiai adatokon tú l ab
ban is felfogásunk igazolását látjuk, hogy Schmidts
dorf friss közlése szerint (12) két conservativ keze
lésre nem reagáló betegénél a m. pect. m aior pars 
sternocostalisán elvégzett myotomia eredményre 
vezetett.

Szabad legyen végül röviden a Tietze-betegség 
therapiájával (14) foglalkozni. Eddig m ár igen sok
féle próbálkozás tö rtén t. Néhány példa: stabil gal- 
vanisatio (Pál—Tanai, Herczeg—Maros), in tracutan 
heparin-kvadlik (Horváth), localis hydrocortison 
(Szeleczky, Celio és Nigst), hyaluronidase, novocain, 
illetve nyugalom (Zeumer), antiallergiás szerek 
(Schnitzler), analgeticum  (Aderhold), prednisolon, 
INH (Dénes—Kürti), rövidhullám stb. Mivel azon
ban m ár elő fordult, hogy Tietze-betegség m iatt al
kalmazott prednisolon-kúra fellobbantotta a ster
num  gümő kóros folyam atát, vélem ényünk szerint 
elegendő  a Tietze-betegség nyugalm ának bizto
sítása (acut esetben általában 2—4 heti pihenés) és 
sedativum, analgeticum, köhögéscsillapító adása, il
letve a fennálló egyéb betegség (pl.: influenza, ton
sillitis stb.) szokásos kezelése.

A ma m ár feleslegesnek ta rto tt bordaporc-eltá- 
volítástól éppen az anamnézis és a tünetek helyes 
értékelése, valam int az em lített egyszerű  kezelés 
hatásossága révén kím élhetjük meg a Tietze-synd- 
romás betegeket.

Összefoglalás. A Va millió lakosú Szabolcs-Szat- 
m ár megyében IV2 év a la tt 35 Tietze-syndromás be
teget figyeltek meg. Átlagos életkoruk 39 év, 60%-uk 
nő . A bordaporcduzzanat 71%-ban a jobb mellkas
félre localisalódott. A betegséget elő idéző , mellkasi 
m icrotraumák 6 fő  typusát figyelték meg. Ezek: T. 
foglalkozási ártalom ; II. „ütés”, III. közlekedési bal
eset; IV. leesés; V. emelés és VI. szokatlan fizikai 
munka.

A m icrotraum ára különféle, köhögéssel is járó  
kórkép superponálódhat (pl.: influenza), s e két fak
to r együttesen alak ítja  és színezi a tüneteket.

A Tietze-syndroma a mellkasi fájdalom  jóindu
latú  okát reprezentálja. Ismerete azért is fontos, 
m ert jelentő s hányada megfelelő  egészségnevelő  
m unkával megelő zhető .

IRODALOM: 1. Beck, W. C., Barkheiser, S.: Sur
gery. 1954, 35, 762. — 2. Chantraine, H.: Deutsch, med. 
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háza.) — 9. Maier, H. C.: Surg. Gynec. Obstet. 1947, 84, 
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Gyermekgyógyászat. 1969, 20, 127.
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Nagykanizsai Városi Tanács Kórház-Rendelő intézet Egysége 
(igazgató fő orvos: Szollár István dr.)

Májfunkció 
d iabetes mellitusban
Csermely Ferenc dr., S.-né, Kocsán Katalin dr. 
és Korcsmár József dr.

A korábbi adatokkal, első sorban Josiin (10) és Löhr 
(16) adataival szemben ma m ár kétségtelen, hogy a 
májcirrhosis gyakoribb a diabetesesek között (1, 5, 
7, 13, 14, 15, 19, 22, 29) és a diabetes is gyakrabban 
fordul elő  a májcirrhosisos betegekben (4, 5, 7, 22). 
Az azonban kevésbé tisztázott, hogy mi ennek az 
oka: a diabeteses betegek nagyobb hepatitis-m or
biditása vagy a súlyosabb hepatitis kórlefolyás (gya
koribb a cirrhosisba való átmenet) vagy talán na
gyobb a cholecysto-cholangiopathiára való hajlam. 
Robbers (23) első sorban a cukorbetegek nagyobb 
alkoholfogyasztásával magyarázza. Egy másik vé
lemény szerint az utolsó évtizedekben a diabetese
sek átlagos életkora megnő tt, és így a komplikációk 
is nagyobb százalékban fejlő dhetnek ki (1). Haller 
(13) az életkor és a májelzsírosodás között signifi
cans összefüggést ta lált diabeteses anyagában. 
Creutzfeldt (6) „hepatogen diabetes” elméletét, 
amely szerint a cirrhosis ta laján fejlő dik ki a dia
betes, többek közt sem Magyar (17, 18), sem Seige 
(25) nem fogadja el. Végül m agyarázatul szolgálhat 
Kaik elmélete (13, 14), mely szerint a diabetesben 
(már a praediabetes stádiumban) zsírmáj, m ajd 
elő bb-utóbb cirrhosis alakul ki.

Az is kétségtelen, hogy a diabetesben a zsírmáj 
igen nagy százalékban fordul elő  (5, 9, 13, 28, 29), 
ső t némelyek ezt 50%-ra is teszik. Egyes adatok 
szerint a zsírmáj cirrhosisba m ehet át (13, 15, 20), 
azonban ezt Scherlock (24), Robbers (23) és Magyar 
(18) kétségbe vonják, és bár Thaler (28) elismeri, 
hogy sorozatos májbiopsiák segítségével megálla
pítható, hogy a zsírm ájat cirrhosis követi, szerinte 
azonban ez csak egymásutániságot bizonyít és nem 
causalitást.

Egyes szerző k (21, 28, 29) negatív májfunkciós 
próbák m ellett súlyos szövettani elváltozásokat fi
gyeltek meg. A rra azonban nincs lehető ség, hogy 
évenként m inden cukorbetegen rutinszerű en m áj- 
punctiót végezzünk. Így a m indennapi gyakorlat 
számára továbbra is a laboratórium i próbák m arad
nak és ezek kóros értékei esetén végzünk csak m áj- 
punctiót.

Vizsgálataink célja

M iután az irodalmi adatok (3) igen eltérő ek a 
diabeteses beteganyagban észlelt m ájfunkciókáro
sodást illető en (14,4 és 70% között), így célszerű nek 
látszott felmérni a májfunkció-károsodás gyakori-

Orvosi Hetilap 1970. 111. évfolyam, 16. szám

ságát és súlyosságát a cukorbeteganyagunkban. 
Ugyanakkor összefüggést is kerestünk a m ájfunk
ció károsodása és a diabetes jellege, compensatiója, 
fennállási ideje, a diabetes therapiája, valam int az 
elhízás között.

Beteganyag és módszer

225 válogatás nélküli diabeteses betegünkben a 
következő  májfunkciós vizsgálatokat végeztük el: se. bi. 
(direkt, indirekt), Thymol turb. és flocc., As, GOT, GPT, 
se. alk. phosphatase, prothrombinidő , se. elfő . és a BSP 
retentio. A 225 beteg közül 91 férfi és 134 nő  volt. A  
férfiak átlagos életkora 53, a nő ké 59 év (a legfiata
labb 22, a legidő sebb 82 éves) volt. A diabetesnek az 
idő s korra való áttolódását bizonyítja, hogy 40 év alatti  
beteg csak 8,4%-ban volt (19 beteg =  13 férfi és 6 nő ). 
A diabetes átlagos fennállási ideje a manifestatio kez
detétő l 5 év és 7 hónap (férfiakban 5 év, nő kben 6 év 
és 1 hónap).

Betegeink elhízásának kiszámításánál a Broca- 
indexet vettük a „kell” testsúly alapértékének.

Eredmények

A mellékelt táblázatban tün tettük  fel a diabe
teses betegeink elhízásának gyakoriságát és m érté
két. A betegek 58%-ában több m int 20%-os elhízás 
volt. Ez első sorban a nő kön volt feltű nő , ahol 72%- 
ban volt az elhízás 20%-nál nagyobb, és 39%-ban a 
40%-ot is meghaladta.

Betegek

Az 1. ábrában tün tettük  fel a diabeteses anya
gunk májfunkciókárosodását az egyes funkciós vizs
gálati eredmények alapján. A se. bi. 19 em elkedett 
esete közül 16-ban klinikailag is májcirrhosis volt a 
diagnózis, részben a tapintási lelet, részben a vas
cularis decompensatiós jelek alapján. A Thymol 
tu rb .-t 23%-ban találtuk pozitívnak. A 3 oszlopba 
soroltuk be azokat, akiknél akár a Thymol flocc., 
akár as As. kóros volt. Ez 13%-ban volt pozitív. 31 
százalékban találtunk 6% feletti és 17%-ban 10% 
feletti BSP retentiót. Az eseteink több m int felében 
(59%-ban) hyper gamma-globulinaemia állott fenn, 
és Vs-ében pedig 26% felett volt a gamma-globulin.
Végül az 1. ábra utolsó 2 oszlopa a transam inase 
értékeket m utatja.

Tekintve, hogy egyik m ájfunkció sem szervspe- 
cificus és a máj károsodást m indig több m ájfunkció 915
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T estsúlytöbbleti Férfi Nő Összesen

20% alatt . . . . 47 62% 38 28% 95 42%

21—40% között 26
29%

38%

44
33%

72%

70
31%

58%

41% felett . . . . 8
9%

52
39%

60
27%

összesen.......... 91 134 225

egybevetésével kell értékelni, ezért m i négy csopor
tot állítottunk fel:

Nem volt májfunkció-zavar 114 esetben (50,7 
százalék).

Enyhe fokú a m ájfunkció zavara: 51 eset (22,7 
százalék), a m ájfunkciók közül az egyik pozitív.

20 esetben a Thy . turb. volt kóros (240 mg% 
alatti se. cholesterin mellett).

17 esetben a BSP volt kóros, (de 7,9%-nál nem 
magasabb).
14 esetben az As. és Thy. flocc. vagy a transami
nase volt pos. a határértéken mozgó BSP retentio 
mellett.

32 esetben volt nagyobb a máj és 39 esetben voltak 
részben májtáji, részben dyspepsiás panaszok.

Közepes fokú májfunkció-zavar: 35 eset (15,5 
százalék). Két m ájfunkció positiv vagy a BSP re
tentio 8—12%  között van és a máj 1 h .-u jja l na
gyobb.

Ez utóbbi 4 esetben fordult elő .
9 esetben volt Thymol turb. +  BSP retentio.
8 esetben volt Thymol turb. +  y-glob. szaporulat.
3 esetben volt Thymol turb. +  pos. As ill. Thymol 
flocc.
7 esetben volt BSP retentio +  y-glob. szaporulat.
4 esetben volt transaminase emelkedés +  Thymol 
turb. vagy BSP retentio.

31 esetben volt nagyobb a máj (21 esetben 2 h.-ujjnyi 
vagy nagyobb) és csaknem valamennyinél subjectiv pa
naszok is voltak.

Súlyos májfunkció-zavar: 12 feletti BSP reten
tio és legalább még egy, de legtöbbször 3 m ájfunk
ció pozitív: 25 eset (11,1%). Csaknem valam ennyi se. 
bi. emelkedés ebbe a csoportba tartozott. A  máj va
lamennyinél 1 h.-u jjnál nagyobb, tömött.

A következő  ábrákban összefüggéseket keres

tünk  ezen kritérium ok alapján besorolt májfunkció
károsodás és a diabetes egyes tényező i között.

A 2. ábrában láthatjuk, hogy m inél nagyobb az 
elhízás, annál kisebb az ép m ájfunkciójú csoport, és 
ezzel párhuzamosan növekszik a m ájfunkció-káro
sodás súlyossága is. Kétszer gyakoribb a súlyos m áj
funkció-zavar a kifejezetten (41% feletti) elhízot
taknál, m int az átlag testsúlyú egyéneknél. A 3. áb
ra  demonstrálja, hogy a labilis diabeteses bete
geinkben sokkal kisebb százalékban találtunk m áj
funkció-károsodást (igen súlyos, mindössze 3%-ban 
volt), m int a stabil csoportban, bár kétségtelen, hogy

a labilis diabetesesek száma viszonylag alacsony és 
a statisztikai feldolgozáshoz kevés.

Anyagunkban nem ta láltunk számottevő  ösz- 
szefüggést a májfunkció-károsodás és aközött, hogy 
a cukorbetegeink jól vagy pedig nem  kielégítő en 
voltak-e beállítva.

Ugyancsak nem volt különbség a per os és in
sulin therapiás csoport között és a „csak diétás” 
csoport pedig oly kicsi volt, hogy összehasonlításra 
nem volt alkalmas.

Végezetül anyagunkban az egyéves cukorbe
tegek között azonos százalékban és súlyosságban 
ta láltunk májfunkció-károsodást, m int a 2—5 éves, 
ill. az 5 évnél idő sebb csoportban.

Megbeszélés

Míg Joslin más szerző k m ellett r itkán  láto tt 
diabetes m ellhúsban m ájfunkció-zavart (11), addig 
Thaler azt 38,9%-ban (28). Tiszai 60%-ban (29) fi
gyelte meg. Anyagunkban csupán 50,7%-ban vol
tak  negatívok a máj funkciós próbák. Egynél több 
kóros máj funkciós eredménye pedig 60 betegnek 
(26,6%) volt.

Tiszai 67 beteg közül 23-nál (34%-ban) ta lált 
pozitív Thymol turb .-i reakciót, m i ugyanazt 225 
beteg közül 53 esetben, (23%-ban) észleltük. Seige 
120 betegében 34%-ban talált 5%-nál nagyobb BSP 
retentiót, mi ezt 31%-ban figyelhettük meg.

A várakozásnak megfelelő en a diabeteses be
teganyagunkban igen nagy százalékban találtunk 
elhízást. 225 beteg közül 130 esetben, 58%-ban, az 
átlag testsúly növekedés 20% -osnál nagyobb volt. 
Feltű nő  volt, hogy az elhízás m értékével párhuza
mosan növekedett a m ájfunkciókban positiv esetek



száma, és a máj károsodás súlyossága, amely megfe
lel Kaeding (12) adatainak.

Ezen szerző  megfigyelésével megegyező en nem 
találtunk összefüggést a májfunkció-károsodás és 
a diabetes fennállási ideje, ill. a therap ia formája 
között.

Egyes szerző k m ájfunkció-károsodást (6), má
sok a zsírm ájat (8) gyakoribbnak és súlyosabbnak 
találták a rosszul beállított cukorbetegeknél, m int 
a compensált diabeteseseknél. Ezzel szemben mi 
Tiszai adatainak megfelelő en nem ta lá ltunk  a máj
funkció-károsodást illető en különbséget a két cso
port között épp úgy, m int ahogy W allnöffel (29) sem 
talált gyakrabban zsírm ájat a rosszul beállított dia- 
betesekben.

Á ltalában az irodalom megegyezik abban, hogy 
a stabil, insulinresistens diabetesben a zsírmáj 
gyakrabban fordul elő , m int a labilis diabetesben 
(29, 28, 14). Ezzel egybehangzó a m i eredményeink 
is, amely szerint a stabil csoportban lényegesen na
gyobb százalékban (55%) volt májfunkció-károso
dás, m int a labilis csoportban (21%).

Egyedül a m ájfunkciók alapján vélemény nem 
m ondható arra  vonatkozóan, hogy a betegben zsír
máj vagy máj cirrhosis áll-e fenn. Még a májcirrho- 
sisra legspecificusabbnak vélt máj funkciós próba, a 
BSP is 30—70%-ban pozitív a zsírm ájban. A BSP 
m ár a zsírmáj korai stádium ában pozitív lehet és 
egyes adatok szerint a retentio m értéke általában 
parallel fu t az elzsírosodás súlyosságával és arányo
san csökken a zsírmáj visszafejlő désével (2, 8, 26, 
29). Míg korábban az volt a vélemény, hogy egy is
m ert hepatopathiás betegben az icterus megjelené
se cirrhosist igazol, addig az ú jabb adatok szerint 
biopsiával is bizonyított zsírmáj esetekben is van 
3—25%-ban icterus, ső t Szarvas 27%-ban (26), ill. 
Thaler (27) 40%-ban talált se. bi. emelkedést. Így az 
icterus sem bizonyíték cirrhosis mellett. A kóros 
m ájfunkció kóreredete csak m ájbiopsia segítségével 
diagnosztizálható.

összefoglalás. Az újabb irodalm i adatok m ind
inkább megerő sítik azt a korábbi feltevést, hogy a 
cukorbetegekben a máj károsodás gyakrabban for
dul elő . Tekintve, hogy a májbiopsia szű rő vizsgá
la tra  nem alkalmas, így a máj károsodás korai fel
ismerése továbbra is a májfunkciós próbák alapján 
lehetséges.

A szerző k 225 diabeteses betegükben dolgozták 
fel a máj funkciós adatokat. M egállapítják, hogy a 
betegek igen nagy százalékában fordul elő  elhízás 
(58%-ban ez az lehízás 20%-nál nagyobb). Ez a nő k
nél kifejezettebb (az esetek 39%-ában 40%-ot is 
meghaladja).

Külön-külön ism ertetik a különböző  máj funk
ciós próbák százalékos elő fordulását, m ajd az ösz- 
szes máj funkciós próbákat együttesen értékelve 4 
csoportot állítanak fel (negatív, enyhe-, közép- és 
súlyosfokú csoportot).

50,7%-ban voltak negatívok a m ájfunkciós pró
bák, míg 22,7%-ban enyhefokú, 15,5%-ban közepes
fokú, 11,1% -ban súlyosfokú volt a m ájfunkciós za
var. Ezen csoportok, valam int a diabetes compensa
tio ja, fennállási ideje, ül. a therap ia jellege között 
összefüggést nem találtak. Ezzel szemben gyakoribb 
és súlyosabb volt a májfunkció zavara az elhízot
tak  és a stabil diabeteses csoportban.
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Napi 3—6 TRIOXAZIN tabletta az intellektus és a mozgás

készség befolyásolása nélkül szünteti meg a szorongást, a túlfeszített 

idegállapotot és a psychés nyugtalanságot.

Nem hátrányos a reflexidő  és a koordinatiós készség szempontjából, 

gépkezelő k, gépjármű vezető k is használhatják!

Adagolását és a többi tudnivalókat lásd a „Tájékoztató a gyógyszer- 

készítmények rendelésére” című  kézikönyvben.
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O N K O L Ó G I A
A tetram esyl-m annittal végzett klinikai vizsgá

latok beteganyagát az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Országos Onkológiai Intézet (igazgató: Ródé Iván dr.) 
Belgyógyászati Osztály (fő orvos: Sellei Camilló dr.)

Daganatos betegek 
tetram esyl-m annit 
kezelésének klinikai 
v izsgálata
Szentkláray János dr. és Sellei Camilló dr.

A tetramesyl-mannitot Horváth Tibor és Vargha 
László (1, 2) állíto tták elő  (1,2,5,'6-tetramesyl-D- 
mannit) és R-52-vel jelezték. A nagyüzemi elő ál
lítást megvalósító Egyesült Gyógyszer- és Tápszer
gyár Zitostop védjegyzett néven hozza forgalomba.

A Zitostop szerkezeti képlete:

CH2- 0 S 0 2CH,
I

CH2S020 - C - H
I

H O -C -H
I

H -C -O H
I

H - C - 0 S 0 2CHs
I
CH2- 0 S 0 2CH3

Tapasztalati képlete: CioH220 14S/,

A készítményt egereken és patkányokon végzett 
praeklinikai kísérletekben Kendrey, Baló és mtsaik (3, 
4), valamint kutyákon is Lapis (5) vizsgálták és solid 
tumorokon daganatnövekedést gátló hatásúnak talál
ták, ezért klinikai tumor kezelésére ajánlották. A Z ito- 
stoppal kezelt daganatos állatokon túlélést és gyógyu
lást is találtak.

A toxicológiai adatok a következő k:
LD50 =  2300 mg/kg/egér
LD5o =  2000 mg/kg/patkány per os adagolás esetén.
A chronikus toxicitási vizsgálatok is kielégítő ek 

voltak. Thrombo-, leuko- és lymphopeniát csak nagy 
adagok alkalmazása után észleltek.

Az állatkísérletek biztató eredményei alapján 
1964 óta a tetram esyl-m annittal (Zitostop) dagana
tos megbetegedésekben rendszeres klinikai vizsgá
lato t folytattunk. A készítm ény klinikai vizsgálatá
nak eredményeit elő ször a VI. Magyar Onkológus 
Kongresszuson (1965) ism ertettük (6, 7).
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I. táblázat
Tetramesyl-mannittal (Zitostop) kezelt betegek száma

Kezelés alatt állott................... 357
rákos daganatok.................. 257
vegyes daganatok................ 30
haemoblastosisok................ 70

Kiértékelésre alkalmas ........... 315
Nem értékelhető  (hiányos 

kezelés, hiányos követés, 
intercurrens betegség, nem 
megfelelő en alátámasztott 
kórisme): ............................... 42

Minden kezelés megkezdése elő tt gondosan 
mérlegeltük, hogy a beteg nem áll-e elő ző leg alkal
m azott gyógy élj á r ás (sugár vagy cytostaticus) ha
tása alatt, ami a készítmény (Zitostop) gyógyhatá- 
sának elbírálását irreálissá tenné.

Az eredmények értékelésénél figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy m ű téti és sugárkezelésre m ár 
alkalm atlan betegeket, incurabilis állapotban keze
lünk. Valamennyi értékelt beteg kórisméje szövet
tanilag igazolt volt. Az elért eredményeket az aláb
biak szerint b íráltuk  el:

Objektív javulás kritérium a: a daganat physi- 
calisan észlelhető , illetve röntgenkontroll alatti meg- 
kisebbedése, a vérkép normalizálódása, a vérsejt- 
süllyedés csökkenése. Természetesen az objektív 
javulás az ilyen typusú beteganyagnál átmenetinek 
tekinthető .

Szubjektív javuláson értjük  a fájdalomcsökke
nést, a testsúlyemelkedést és a láztalanodást (8).

Az öt év óta folyó klinikai megfigyeléseink so
rán  vizsgáltuk a Zitostop palliativ therapiás és a 
vérképző  rendszerre irányuló hatását, valam int az 
esetleges káros m ellékhatásokat is. Meghatároztuk 
a készítmény optimális egyes és összadagját. A ké
szítményt sebészi vagy sugaras kezelésre nem al
kalm as esetekben, továbbá sebészi vagy sugárke
zelések bevezetésére vagy kiegészítésére alkalmaz
tuk. Vizsgáltuk a Zitostop zsíranyagcserére irányuló 
hatását.

Adagolás: a tetram esyl-m annit adagolása, az 
egyes és összadagot illető en egyéni megítélést tesz 
szükségessé, mely a kúraszerű  összadagra vonatko
zóan tág határok között változik.

A napi adag átlagban 6 mg/kg, azonban lehe
tő leg a napi 300 m g-ot ne lépje túl. Ezen adagolás
nál m aradjunk — a vérkép és thrombocytaszám 
alakulásától függő en — a hatás bekövetkeztéig, de 
m axim um  10—15 g összadagig. Az így elért gyógy- 
eredmények fenntartó adagolással jobban biztosít
hatók, annál is inkább, m ert a kezdetben hosszabb 
idő n át alkalmazott nagyobb adagok a haematoló- 
giai tű rő képességet csökkentik és így a késő bbiek
ben a kezelés megismétlését megnehezíthetik. A 
gyógyszer 100 mg-os tab letták  alakjában kerül for
galomba.

A rákos daganatokban szenvedő  betegeket és a 
therapiás vizsgálatok eredményeit a 2. táblázat tün
teti fel.



2. táblázatTetramesyl-mannittal kezelt rákos daganatokban szenvedő  betegek therapiás vizsgálati eredményei

0 b j ek t í v

K ó r i s m e
Kezelt

betegek
száma

Értékelhető
betegek
száma

Remis sziók 
száma

6 hónapnál 
hosszabb 
ideig tartó 
remisszió

6 hónapnál 
rövidebb 

ideig tartó 
remisszió

Szubjektív
remisszió Hatástalan

Tumor púim..................... 86 72 27 2 7 18 45
Tumor m am m ae............ 53 47 31 5 20 6 16
Tumor ovarii................... 4 4 2 — 2 2
Tumor uteri ................... 15 13 6 — 2 4 7
Tumor retroperit............. 5 5 3 — 2 1 2
Orr- és szájüregi rákok. . 35 33 18 2 11 5 15
Tumor thyreoideae . . . . 4 2 — — — 2
Tumor médiást................ 3 2 1 — — 1 1
Tumor prostatae, renis,

testis, vesic, úrin.........
Tumor ventriculi............

14 13 8 1
>

4 3 5
10 7 2 — — 2 5

Tumor re c t i ..................... 12 9 3 — — 3 6
Különféle tum orok........ 16 13 8 3 3 2 5

Ö sszesen:................. 257 220 109 13 49 47 111

Ha a 2. táblázat adatait áttek in tjük  és abban 
értékeljük a 6 hónapnál hosszabb ideig remisszióba 
kerü lt 13 beteget (12%), ezt elfogadható jó ered
ménynek tek inthetjük, ha összehasonlítjuk a dime- 
syl-m annittal (Mannogranol) e lért eredménnyel, 
mely m annit származékkal rákos betegeken 10%-os 
palliativ hatást figyeltünk meg (9). A részleges re- 
missziók is figyelemre méltóak, azonban ezek meg
ítélésekor az objektív megállapítás sok tekintetben 
ingadozó, ezért m i határozott eredménynek csak a 
6 hónapnál tovább tartó  remissziót értékeljük biz
tos hatásnak.

Velünk egyidő ben több hazai klinikus is végzett 
therapiás vizsgálatokat. Kárpáti Gy. solid tumorok ke
zelésében tartós javulást, ill. a folyamat huzamos (egy 
éven túli) stagnálását nyolc esetben észlelte. Azonban 
ezektől eltekintve a készítménynek egyéb esetekben is 
retardáló hatását állapította meg. Különösen pozitívan 
értékelte a Zitostop hatására bekövetkezett szubjektív 
javulásokat is. Prochnow penis-, rectum-, sigma- és 
emlő tumorok esetében észlelt palliativ hatásokat. Já- 
nossy első sorban adenomatosus ovariumtumorokon ész
lelt tagadhatatlanul objektív palliativ hatást.

Vegyes daganatok 3. táblázat
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Sarcomák: ................... 7 7 1 5 1
Különféle daganatok:. . . 

struma maligna . . . . 3 2 1 1
chemodectoma 
maligna ................... 1 1 1
melanoblastoma . . . . 3 3 — — 3
endothelioma .......... 1 1 — — 1
spinalioma................ 2 1 — — 1
hypernephroma . . . . 11 9 — 1 8
neurinoma................ 2 2 1 1

összesen....................... 30 26 3 8 15

A nem epithelialis daganatokat, a sarcomákat 
és egyéb solid tum orokat a 3. táblázatban foglaltuk 
össze.

A fenti daganatok is hasonló arányban reagál
tak, 26 beteg közül Zitostop kezelésre 3 beteg rea
gált 6 hónapon tú li palliativ remisszióval. Ezt az 
eredményt ugyanúgy értékeljük, m int a rákos be
tegeken elért eredményt.

A haemoblastosisban szenvedő  betegek gyógy- 
eredményeit a 4. táblázatban ism ertetjük.

4. táblázat
Haemoblastosisok
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M. Hodgkin 23 21 16 14 2 5
Lymphosarcoma 18 17 11 10 1 6
Reticulo-

sarcoma 18 16 11 8 3 5
Chr. lymph.

leukaemia 8 8 4 3 1 4
Chr. myel.

leukaemia 2 2 2 2 — —

Brill—Symmers 1 1 1 1 —

Összesen: 70 65 45 38 7 20

A táblázat adatai szerint a Zitostop ezen kór
formákban is jól használható készítménynek bizo
nyult. Különösen ki kell emelnünk a Hodgkin-kór- 
ban elért jó  palliativ  therapiás hatást. Hasonlóan 
igen jók az eredmények lympho- és reticulosarco- 
mában is. Chronikus myeloid leukaemiás betegein
ken a Myelobromoléhoz hasonló hatást észleltünk: 
gyakorlatilag m indkét betegünkön átm eneti teljes 
remissziót (haemogramm, lépvisszafejlő dés stb.) 
eredményezett és — bár az elért remisszió rövi- 
debb ideig ta rto tt — a gyógyhatás óvatos fenntartó 
adagolással m egtartható volt. Érdekesnek tartjuk , 919



hogy chronikus lymphoid leukaem iában az esetek 
kisebb számában (8 közül 3 betegen) jö tt létre re- 
misszió, m int az ezen kórkép kezelésében bevált 
mannomustin-HCl (Degranol) alkalmazásakor. 
Azonban a bekövetkezett remissziók idő tartam a ha
sonló volt a mannomustin-HCl által létrehozotthoz. 
Érdekes volt, hogy az egyik remisszióba kerü lt chro
nikus lymphoid leukaem iás betegen, az elő ször kö
zel egy hónapon á t alkalmazott Zitostop nem hozott 
létre therapiás eredm ényt és ugyanazon betegen a 
Zitostop egy év m úlva újból alkalmazva, a test
szer te jelenlevő  megnagyobbodott nyirokcsomókat 
visszafejlesztette és a vérképet normalizálta. Egy 
másik eredményesen kezelt chronikus lymphoid 
leukaemiás betegen m ár 14 X  0,30 g Zitostop ada
golása után tartós remisszió következett be.

Gráf az általa Zitostoppal kezelt 6 beteg közül ma
lignus reticulosis 2 esetében észlelt kedvező  hatást. 
Ezenkívül egy hólyagrákban (pulmonalis metastasissal) 
szenvedő , rendkívül súlyos állapotban levő  betegen Zi
tostop kezeléssel átmeneti javulást ért el.

A következő kben a tetram esyl-m annit vérkép
zésre k ifejtett hatását imertetjük.

Az alkylező  csoportba tartozó cytostaticumok- 
ról ismeretes a vérképzésre irányuló károsító hatás. 
A cytostaticum k lin ikai vizsgálatában nagy gondos
sággal kell a vérképzésre gyakorolt hatást ellen
ő rizni.

A Zitostop kezeléseket m indenkor csak megfe
lelő  csontvelő kép és haemogramm esetén kezdtük 
meg. A vérképet, m íg az új készítmény adagolási 
módjával és hatásával nem jöttünk tisztába, másod- 
naponta ellenő riztük. A Zitostop alkalmazása során 
— átmenetileg — nem  jelentő s károsító hatást gya
korolt a vérképzésre: első sorban a thrombopoesis- 
re, másodsorban a leukopoesisre és az egész beteg
anyagon csupán egy esetben figyeltünk meg a ke
zelés során anaem iát. Beavatkozást igénylő  throm - 
bo- és leukopeniát 4 esetben, panm yelopathiát 2 
esetben észleltünk. Ezen utóbbi 6 szövő dményt ki
véve — melyek a kezelés kihagyására, transfusiók- 
ra  és prednisolon (napi 30 mg) adagolásra rövidesen 
rendező dtek —, ha az adagolás elő írásait szigorúan 
betartottuk, nem észleltünk káros mellékhatásokat. 
Súlyos kim enetelű  haematológiai szövő dményt 5 
éves klinikai vizsgálatunk során csupán egy betegen 
észleltünk, ez a beteg (reticulosarcoma) kezelésünk 
elő tt két hónappal is sugárkezelést kapott (10 hó
nap alatt 17 000 r-t).

A Zitostop kezelés megkezdésének kritérium a: 
3 500 000 feletti vörösvérsejtszám, 4000 feletti fe- 
hérvérsejtszám, 100 000 feletti thrombocytaszám. 
Ismételjük, hogy első sorban a rövidebb élettartam ú 
elemek, a throm bocyták sérülnek, m ajd u tána a 
fehérvérsejtek, nevezetesen a granulocyták és csak 
ezután az erythrocyták. A regenerálódás fordított 
sorrendben tö rtén ik : a thrombopoesis sérül a leg
ham arabb és a legkéső bben regenerálódik. A Zito
stop kezelés során a thrombopoesis sérü lhet a gra- 
nulopoesis károsodása nélkül: azonban a granulo- 
poesis sérülését m indig thrombopenia elő zi meg. 
A thrombocytaszám 100 000 vagy az alá csökkené
sekor — még elfogadható fehérvérkép esetén is — a 

920 kezelést függesszük fel, a thrombocytaszám rende

ző déséig, ami m inden különösebb beavatkozás nél
kül, rendszerint rövid idő  alatt bekövetkezik. Szük
séges, hogy a kezelés befejezése u tán is egy ideig 
ellenő rizzük betegeink haematológiai statusát.

A Zitostop kezelések során káros más szervi 
mellékhatásokat (máj, vese, gyomor—bélrendszer) 
nem észleltünk. Ez a körülmény, figyelembe véve 
a vizsgált betegek nagy számát és a kedvező  thera
piás hatásokat, jelentő séggel bír. A Zitostop adago
lás a zsíranyagcserére (összlipoid, serum Choleste
rin, cholesterinészter) nem gyakorolt hatást. Ismét 
hangsúlyozzuk a m ár em lített óvatos adagolást. Bár 
Kárpáti Gy. napi 0,6—1,0 g tetramesyl-mannitot, 
Gráf 14 napon át napi 0,60 g-ot adagolt anélkül, 
hogy a vérképzés károsodását észlelte volna. Já- 
nossy 18 napon át, nap i 1 g-ot alkalmazott, első sor
ban adenomatosus ovarium tumorok esetében, igen 
jó therapiás eredm énnyel haematológiai károsodás 
nélkül. Tapasztalatunk u tán  mi azonban a napi 300 
mg-os adagolást elégségesnek tartjuk , ta lán a ke
zelés idő tartam a meghosszabbodik.

összehasonlítva a tetram esyl-m annit cytosta- 
tikus hatását a hozzá kémiailag közelálló dimesyl- 
m annittal, az alábbi megállapításokat tehetjük :

M indkét készítmény hat a solid tum orokra, 
azonban spectrumuk nem azonos. A dimesyl-man- 
n it fő leg nő i genitalis tum orokra és azok áttéteire 
hatásos, ezzel szemben a tetram esyl-m annit tum or- 
spectruma szélesebb. B ár nő i genitalis tum orokra 
is hatásos (Kárpáti, Jánossy), de ezen kívül jó 
eredményeket észleltünk emlő -, tüdő - és egyéb tu 
moros megbetegedésben is, olyanokban, melyekben 
a dimesyl-mannittal eredm ényt nem észleltünk.

Ha a tetram esyl-m annit és mannomustin-HCl 
therapiás hatását hasonlítjuk össze, arra  a megál
lapításra kell ju tnunk, hogy a solid tum orokat ille
tő en a tetram esyl-m annit — m int palliativ gyógy
szer — szélesebb spectrum ban hatásos, m int a so
lid tumorok esetében sokkal kisebb spectrumú m an
nomustin-HCl. Chronikus lymphoid leukaem iában 
a mannomustin-HCl hatása a tetram esyl-m annitét 
messze felülmúlja, ezzel szemben chronikus mye
loid leukaem iában a mannomustin-HCl elenyésző  
százalékban, kisfokban és rövid ideig tartó  hatást 
fe jt ki, viszont a tetram esyl-m annit m inden eset
ben teljes és fenntartó adagolás mellett hosszú ideig 
tartó  remissziót eredményez. A mannomustin-HCl 
kezelés során gyakran jelentkeznek, fő leg a gyomor 
—bélrendszerre irányuló káros mellékhatások (rossz 
közérzet, étvágytalanság, hányinger stb.). Ezzel 
szemben a tetram esyl-m annit alkalmazásakor — is
m ételjük — ilyen irányú  mellékhatásokat nem 
észleltünk.

A Zitostoppal számos esetben, sugárkezeléssel, 
valam int cytostaticumokkal szemben is m ár resis- 
tenssé vált esetekben is sikerült még therapiás ha
tást elérnünk. M ű téti és sugaras kezelés elő tt és 
u tán  (10) a komplex therap ia céljára eredménnyel 
alkalmaztuk.

összefoglalás. A tetram esyl-m annit (Zitostop) 
klin ikai vizsgálati eredményeinek elbírálásánál a 
haemoblastosisokra gyakorolt jó therapiás hatásá
nál sokkal fontosabbnak kell tekintenünk a solid 
tumorok esetében elért eredményeket, összehason-



lítva a Zitostop solid tumorokra gyakorolt hatását 
egyéb cytostaticumokkal, az elért eredményeket 
igen kedvező nek kell tartanunk, mind a therapiás 
spectrum és hatás, mind a toxicitás, valamint a mel
lékhatások szempontjából.

IRODALOM: 1. Horváth T., Vargha L.: Neue 
Zuckerderivate mit zytostatistischer Wirksamkeit. V. 
Ungarische Krebstagung, Budapest, 1961. Verlag der 
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Stoffe mit zytostatischer Wirkung. V. Ungarische 
Krebstagung in Budapest, Verlag d. Ungarischen Aka
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FIGYELMEZTETÉS: Trisedyl készítmények ismertetésének javallatok rovatában tévesen 
szerepel a melancholia és oligophrenia

Panangin INJEKCIÓ ÉS DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (10 ml) 0,500 g di-kaliumasparaginic.-ot és 0,500 g di-magnesiumasparaglnic.-ot, 1 drazsé
0. 175 g di-kaliumasparaginic.-ot és 0,175 g di-magnesiumasparaginic.-ot tartalmaz.

JAVALLAT OK: * ~
Angina pectoris, szívinfarctus, cardialis decompensatio digitalis resistens esetei, digitalis intolerantia, 
digitalis intoxicatio. Szívinfarctus megelő zése, angina pectorisos rohamok megelő zése. Rhytmus- 
zavarok: tachyarrhytmia, ventricularis extrasystolek.

ELLENJAVALLAT OK:
Acut és chronicus veseelégtelenség.

ADAGOLÁS:
Naponta 3x2 drazsé vagy naponta 2 ampul it50—100 ml 5 °/0-os glukózé oldattal felhígítva, lassan
1. V. a koszorúsérkeringési zavarok gyógykezelésére.
Prophylacticus célra: naponta 3x1 drazsé. Szívinfarctusban naponta 2x1 ampulla' reggel, este) 
50—100 ml 5 °/<,-os glukózé oldattal felhígítva, tartós cseppinfúzióban.
MEGJEGYZÉS:
Az infúzióban a Pananginnal együtt szükség esetén Strophantin, esetleg digitalis készítmény adagol
ható.
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .

CSOMAGOLÁS:
50 drazsé, 200 drazsé, 5 ampulla, 25 ampulla.

Forgalomba hozza: KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYAR BUDAPEST, X.
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T H E R Á P I Á S  K Ö Z L E M É N Y E K

Debreceni Orvostudományi Egyetem, I. Belklinika 
(igazgató: Petrányi Gyula dr.)

A polycythaemia rubra 
vera therápiája Zitostop 
alkalmazásával*

A megfelelő  kezelésben nem részesített esetek
ben a vascularis szövő dmények; thrombosisok, 
thromboemboliás jelenségek és vérzések egyaránt 
gyakran fordulnak elő , és ezen szövő dmények jelen
tő s hányada közvetlen életveszéllyel vagy irrever- 
sibilis következményekkel já r  (4, 16, 19, 20). Cser
bak (5) nagyobb polycythaemia verás beteganyagon 
végzett hosszabb megfigyelési idő  alapján a vascu
laris komplikációk gyakoriságát 45—50%-nak ta 
lálta. Watkins és mtsai (31) szerint a kezeletlen vagy 
csak vena sectiókkal kezelt polycythaemia verás be
tegek nagy része, első sorban a vascularis kompliká
ciók m iatt, nem él tovább másfél évnél. Ezzel 
szemben csaknem 100 betegen szerzett tapasztalatai 
alapján, a megfelelő en kezelt és rendszeres haema- 
tológiai gondozásban részesített betegek 50%-ának 
a túlélése eléri vagy m eghaladja a 11 évet.

Nagy György dr., Balázs Csaba dr. 
és Petrányi Gyula dr.

Üjabb, jobb cytostaticum ok keresése a klin ikus és a 
betegek közös igénye. A myeloproliferativ betegség- 
csoportba tartozó kórképekben az ú jabb cytostati- 
cus eljárások nem csak a therapia hatásosságának 
és elektivitásának a növelését célozzák, hanem az 
esetleges therapiás szövő dmények kiküszöbölését is. 
Ű jabb therapiás eljárások bevezetését indokolja az 
is, hogy a jó hatású, teljes remissio elérését bizto
sító eddigi cytostaticumok, vagy egyéb cytostaticus 
hatású beavatkozások (radiophosphor, rtg-sugár ke
zelés) effektivitása a kezelések ismétlésével elő bb- 
utóbb végül is csökken, viszont remélhető , hogy 
újabb gyógyszerek ú jabb  további rem issiókat ered
ményezhetnek.

A polycythaemia rub ra  vera (pc. r. v.) kezelé
sében a radiophosphor (32P) és a Myelobromol al
kalmazásával elért jó  therapiás eredményeinkrő l 
korábban m ár beszám oltunk (10, 11, 19, 20). Jelenleg 
a Zitostop (1, 2, 5,6-tetrametánszulfonil-D-mannit, 
EGYT, Budapest) kezeléssel kapott eredményeinket 
és tapasztalatainkat foglaljuk össze.

A polycythaemia vérára jellemző  a vérképző  
velő  hyperplasiája és a zsíros velő  változó mértékű, 
de többnyire jelentő s megkevesbedése (1, 2, 15). A 
vérképző  velő n belül rendszerint az erythropoesis 
fokozódása dominál, azonban általában megfigyel
hető  a myelopoesis és a thrombocytopoesis mérsé
keltebb fokú hyperp lasiá ja is (13, 16, 19 stb.). A fen
tiekbő l következnek a betegség jellemző  tünetei; a 
keringő  vérmennyiség megnövekedése (3), a magas 
vörösvértestszám (vvt.), haemoglobin (hgb.) és hae- 
m atokrit (hkrit) értékek, valam int az esetek több
ségében kim utatható, változó m értékű  leukocytosis 
és thrombocytosis (7, 11, 19, 28).

* A Magyar Farmakológiai Társaság I. Vándor- 
gyű lésén elhangzott elő adás nyomán.
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Anyag és módszer

T izennégy Pc. r. v. beteget kezeltünk Zitostoppal. 
Betegeink közül 10 férfi volt és 4 nő . Átlagéletkoruk 
56 évnek adódott. A legfiatalabb betegünk 32, a leg
idő sebb 74 éves. Közülük 9 korábban már kapott a po
lycythaemia vera miatt radiophosphor, ill. Myelobro
mol kezelést, éspedig 7 egyszer vagy ismételten csak 
32P-t, egy 3'-’P-t, majd másfél évvel késő bb Myelobro- 
molt, egy pedig csak Myelobromolt. A 14 beteg közül 
5 frissen diagnosztizált eset, és korábban hatásos keze
lésben nem részesült.

A kezelés megkezdése elő tt betegeink wt.-száma 
átlagban 6 400 000, fvs.-száma átlagban 13 000 és throm- 
bocytaszáma átlagban 430 000 volt, a qualitativ vérkép
ben mérsékelt fokú balra tolódással, segmentosissal. A 
diagnosis biztosítására aspiratiós csontvelő -punctio és 
csontveló-biopsia egyaránt történt. A 14 beteg közül 
13-nak volt változó mértékű  splenomegaliája és 12-nek 
hepatomegaliája. Kilenc betegünk tensiója haladta meg 
a 160/90 Hgmm-t.

A csontvelő  minden esetben hyperplasiás és hyper- 
celluláris volt; az erythropoesis kifejezett fokozódása 
mellett, mérsékelten fokozott myelopoesist és változó 
fokú megakaryocytosist lehetett kimutatni. Problema
tikus esetben secundaer polyglobulia kizárására a szo
kásos vizsgálatok (urographia stb.) is megtörténtek. 
Említésre méltó, hogy a 14 beteg közül korábban, a spe
cifikus therapia és rendszeres haematológiai gondozás 
megkezdése elő tt, 5 betegnek volt thrombosisa.

A Z itostopot per os napi egyszeri 0,66—0,99 g (=  2 
—3 tbl.) dosisban adtuk 5—9 napig. Átlagban az össz- 
dosis 5,94 g-nak adódott, a legkisebb 3,96 g, a legna
gyobb 8,91 g volt.

A 14 esetünk közül a legsúlyosabb állapotban levő 
3 betegtő l a Zitostop kezelés megkezdése hetében több 
fractióban 6— 8 nap alatt összmennyiségben 800—1200 
ml vért vettünk. A vérvétel ilyen módon rövid idő re 
átmenetileg könnyíti a beteg panaszait, de a késő i ja
vulást nem befolyásolja. A hypertensiós betegeknek a 
Zitostop mellett antihypertensiv (Rausedyl v. Hypo- 
thiazid), az angina pectorisos és decompensalt betegein
ket Nitropenton, Nitromint, ill. digitalis kezelésben is 
részesítettük. A Pc. r. v.-val összefüggésbe hozható 
vagy egyéb szövő dmény eddig nem fordult elő .

Eredmények

A remissio a 32P, ill. Myelobromol u tán  is m in
dig az fvs.-szám és a thrombocytaszám csökkenésé
vel, Valamint a splenomegalia és a hepatomegalia 
visszafejlő désével kezdő dött (10, 11, 19, 20).

A Zitostop kezelés eredm ényeként is elő ször be
tegeink fvs.- és thrombocytaszáma csökkent. A



csökkenés m ár 1 hét múlva észlelhető  volt, és 4 hét 
múlva ezen értékek lényegében normalizálódtak. A 
fvs.- és thrombocytaszám átlagértékeinek javulását 
az 1. ábrán szemléltetjük.
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1. ábra.

Betegeink vvt.-száma átlagértékeinek a javu
lását a 2. ábrán tün tettük  fel. Külön jelöltük az elő 
zetesen hatásos therapiában m ár részesített és az 
elő zetesen még nem kezelt betegek w t.-szám  átlag
értékeinek a változását.
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2. ábra.

Amint az а  2. ábrán látható, a betegek vvt.-szá
ma m ár 4 héttel a kezelés u tán  értékelhető en csök
ken és 2 hónap múlva általában teljesen normálissá 
vált.

A splenomegalia és hepatomegalia kb. 4 héttel 
a therapia u tán  kezdett javulni, és 6—8 hét múlva 
10 esetben teljesen visszafejlő dött, 4-ben pedig je
lentő sen csökkent.

A remissio kritérium ának tekintettük, hogy a 
w t.-szám  5 000 000—4 800 000, haem atokrit érték 
45%, a hgb. 15 g%, a fvs.-szám 8000, a thrombo
cytaszám 300 000 alá csökkenjen, a splenomegalia— 
hepatomegalia teljesen visszafejlő djön vagy jelen
tő sen csökkenjen és a polycythaemiával kapcsolatba 
hozható panaszok (fejfájás, szédülés, bő rviszketés, 
vérzékenység, fáradékonyság stb.) megszű njenek.

A Zitostoppal kezelt 14 beteg közül 8—10 hét 
a la tt 12 teljes remissióba került. Két beteg rem is
siója még nem teljes, de ezek therap iája u tán  még 
csak 4, ill. 6 hét telt el, tehát további javulásuk még 
várható. E két betegen is normalizálódott azonban 
m ár a fvs.- és a thrombocytaszám, és a vvt.-száma 
az egyiknek 1 100 000-rel, a m ásiknak 1 500 000-rel 
csökkent; mérséklő dött m indkettő nek a splenome- 
galiája és a hepatomegaliája is. Várható tehát, hogy 
e két beteg remissiója is teljessé válik.

Mind irodalmi adatok (7, 9, 13, 16, 17, 28); m ind 
saját megfigyelések szerint (10, 11, 19, 20) a teljes 
remissio eredményes therapia u tán  2—3 hónap m úl
va fejlő dik ki. Jelen betegeink közül a korábban 
elő zetes (32P vagy Myelobromol) therapiában része
sített betegek átlagban 2 hónap, az elő zetesen még 
nem kezelt betegek 2,1 hónap a latt kerültek rem is
sióba. A két csoport között tehát különbséget nem 
találtunk.

Az elő zetesen hatásos kezelésben m ár részesí
te tt betegek remissióinak átlaga eddig 4,5 hónap, 
az elő zetesen még nem kezelt betegeké 5,2 hónap.
A két érték közötti különbség abból adódik, hogy 
az utóbbi csoportba tartozó betegeket részesítettük 
korábban Zitostop kezelésben, tehát a kezelés óta 
eltelt idő  ezeknél hosszabb. Eddig minden Zitostop
pal kezelt betegünk jelenleg is (1969. V. 1.) rem is
sióban van, tehát a remissióik végleges idő tartam a 
valószínű en az eddig leghosszabb idő nél (12 hónap), 
ill. az átlagidő nél (5 hónap) lényegesen hosszabb 
lesz; ismételt kezelésre tehát még nem volt szükség.

A Zitostop therapia m ellékhatásaként leukope
nia, thrombocytopenia vagy egyéb szövő dmény 
anyagunkban és az em lített adagolásban eddig nem 
fordult elő .

Említésre méltó, hogy 2 chronicus myeloid, leu- 
kaemiás beteget is kezeltünk Zitostoppal, az egyik 
kúradosisa 8,91 g, a másiké 9,90 g volt. M indkét 
beteg „teljes” klin ikai és haematológiai remissió
ban van.

Megbeszélés

A polycythaemia vera therapiájában régebben 
alkalmazott eljárások jelentő s része (phenylhydra- 
zin, benzol, arzén, rtg-sugár, nitrogénm ustár, D ara- 
prim) nemcsak csekély hatásossága m iatt alkalm at
lan ma m ár a betegség kezelésére, hanem külön
böző  mellékhatásainak veszélyessége m iatt is (7, 19,
24, 27, 31).

A 32P alkalmazását Lawrence (16) vezette be a 
betegség kezelésébe. Mind irodalm i adatok (6, 8, 12,
21, 22, 24, 25 stb.), m ind saját tapasztalatok (10, 11,
19, 20) alapján a radiophosphor kezelés eredményei 
jók. A 32P therapia ellenző i részben a radiophos
phor leukaemogen hatására, ill. a spontán is meg
levő  leukaemiás transform atio frequentia fokozódá
sában feltételezett szerepére, részben a therapia is
métlése kapcsán fokozatosan kifejlő dő  relatív  „ ra
diophosphor rezisztenciára” hivatkoznak (23, 29, 30). 
Megjegyezzük, hogy az utóbbi idő ben, néhány eset
ben ilyen relatív „radiophosphor rezisztencia” k ifej
lő dését magunk is észleltük.

A cytostaticumok közül a M yleran (busulfan), 
valam int a Trenimon és a Narkofán kezelés is ered- 925
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ményes polycythaemia Verában (9, 14, 17, 18 stb.), 
de ezen gyógyszerek relatíve gyakran leukopeniát 
és thrombocytopeniát is okoznak. A Myelobromol 
kezelésrő l elő ször Szentkláray (26/a) számolt be; 11 
polycythaemia verás beteget kezelt, m indet eredmé
nyesen; 2 betegen fejlő dött ki thrombocytopenia és 
leukopenia. Mi 22 beteget kezeltünk Myelobromol- 
lal (19), 19 betegen jö tt létre komplet k lin ikai és 
haematológiai remissio. Reversibilisen thrombocy- 
topeniás és leukopeniás lett egy betegünk; késő bb 
ez a beteg is teljes remissióba került.

A tetramezil—m annito l kezelésrő l az első  be
számolót Szentkláray és Sellei (26/b) közölte, de 
vizsgálataik a polycythaem iára nem terjed tek  ki. A 
most itt közölt eredm ények szerint pc. r. v. esetei
ben is jó eredményt ad, hatásspektrum a tehát fel
öleli a myeloproliferativ csoportot.

összefoglalás. Beszámoló 14 polycythaemia 
rubra vera beteg eredményes Zitostop (1,2,5,6-tet- 
rametánszulfonil-D-mannit) kezelésérő l. A 14 beteg 
közül 12 került 2—3 hó alatt teljes k lin ikai és hae
matológiai remissióba; 2 nem régen kezelt betegen 
is m ár részleges rem issiót értek el. Eddig thera- 
piás szövő dmény nem fordult elő . A remissio vár
ható idő tartam át jelenleg még nem tud ják  m egítél
ni, m ert valamennyi betegük e közlés idő pontjá
ban is még remissióban van.
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VALERIANA COMPOSITA DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL:
1 drazsé 0,02 g  phenobarbital., 0,10 g extr. valer. sicc.-ot tartalmaz. 
JAVALLATOK:
A központi idegrendszer vegetatív zavarai, vegetatív dystonia, 
vasoneurosisok, szívdobogás, hysteria, neurasthenia, félelmi érzések. 
ADAGOLÁS:
Nyugtatónak: naponta 3X1 drazsé, altatónak 2-4 drazsé. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető .
CSOMAGOLÁS:
50 drazsé 10,50 Ft

Gyártja és forgalomba hozza:

BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR
Debrecen, Pallagi út 13.
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Orvostovábbképző  Intézet, II. Gyermekgyógyászati Tanszék 
(tanszékvezető : Steiner Béla dr.),
Kórbonctani és Kórszövettani Tanszék 
(tanszékvezető : Juhász Jenő  dr.)

Irradiatiós nephritis*
Földes Gyula dr., Magyar Éva dr. 
és Holló Tamás dr.

1905-ben Schulz és Hoffmann (18) vizsgálták első 
ként a röntgensugár hatására keletkező  szöveti el
változásokat kísérleti állatok veséjében. Megállapí
tották, hogy legszembetű nő bb az interstitia lis kötő
szövet felszaporodása és feltű nő  a glomerulumok és 
tubulusok atrophiája. Húsz évvel késő bb O’Hare és 
mtsai (14) nyulakon, m ajd Hartman és mtsai (8) 
kutyákon végzett kísérletek alapján hasonló megfi
gyeléseket tettek, és felhívták a figyelmet a besu
gárzás után jelentkező  hypertoniára is. Warthin (21) 
volt az első , aki emberi vonatkozásban vizsgálta a 
kérdést; 1907-ben leukaem ia m iatt besugárzott 
egyén esetét közölte, aki a röntgenbesugárzást kö
vető en súlyos vesekárosodást szenvedett. Dean és 
Abels (4) fiatal nő rő l számolt be, aki hasi tum ora 
m iatt masszív (4600 r) röntgentherapiában részesült. 
A sugárzás egy mező ben, a has bal alsó quadransá- 
ban történt. A 7 évvel a kezelés u tán  jelentkező  hy
pertonia oka a bal oldali zsugorvese volt, amelynek 
mű téti eltávolítása után a beteg meggyógyult. Zuel
zer m unkatársaival (24) 1950-ben három irradia
tiós nephritisben meghalt gyermek esetét ismertette. 
A malignus tum orban, illetve leukaem iában szen
vedő  gyermekek besugárzása m inden esetben a re
nalis régióban történt, és m indhárom  gyermek a 
sugárzást követő  7 hónapon belül, veseelégtelenség 
tünetei között halt meg.

Ezen szórványosan közölt esetek u tán 1953-ban 
Luxton (12, 13) hív ta fel a figyelmet a röntgen- 
sugárzás vesekárosító hatásának klinikai jelentő sé
gére; 27, m ajd 54 röntgentherapiában részesült be
teg rendszeres klinikai és kórbonctani vizsgálata 
kapcsán. A klin ikai lefolyás alapján a veséket ért 
röntgensugárzás okozta eltéréseket 5 csoportra osz
totta :

1. acut radiatiós nephritis;
2. chronicus radiatiós nephritis;
3. benignus hypertonia;

4. malignus hypertonia;
5. albuminuria.

A felsorolt elváltozások a betegek aktuális ál
lapotát jelölik, élesen nem határolhatok el egymás
tól és többnyire a vesék irreversibilis károsodását 
jelentik. K ivételt képez az egyszerű  „album inuria”, 
amely a röntgensugárzást követő , enyhe, átm eneti 
jelenség. Schärer és mtsai (17) m unkájukban az 
in trau terin  elszenvedett röntgensugárzás okozta ve
sekárosodás érdekes esetét ismertetik.

Hazánkban a vesék sugárérzékenységének és 
sugárkárosodásának kérdésével Kis-Várday (9), 
Kis-Várday, Juhász és M enyhárt (10), valam int 
Tanka és mtsai (19) foglalkoztak.

Saját esetünk

К . К ., 10 éves fiúgyermek, 1968. augusztus 21-én 
került az О Т К  ̂ II. Gyermekgyógyászati Tanszékére. 
Felvétele elő tt '2 hónappal kezdő dött lázas betegsége, 
amelynek során a nyakon és az áll alatt babnyi nyirok
csomók jelentek meg. Más kórházban történt biopsia 
eredménye lymphosarcoma volt. Mellkasi rtg-felvétele 
a mediastinum bal oldalában elhelyezkedő  tumort mu
tatott. Laboratóriumi leletei akkor: vérkép: vvt. 4,4 M,  
hgb.: 14,6 g%, fvs.: 7600. St.: 22, Se.: 44, Mo.: 2, Eo.: 2, 
Ly.: 30%. Süllyedés: 30 mm/óra, vizelet: negatív. A kór-  
szövettani és röntgenlelet alapján 1968 júniusában 18 
nap alatt 100—200 r-es fractiókban összesen 2500 r rtg-  
besugárzást kapott mediastinalis tumorára (200 kV, 10 
mA, 0,5 Cu, 40 fb). A sugárkezelés után vérképe: vvt.: 
4,2 M, hgb.: 13,9 g%, fvs.: 6400. St.: 35, Se.: 53, Mo.: 2, 
Ly.: 10%. Süllyedés: 40 mm/óra. Augusztus 13-án je
lentkezett felülvizsgálaton. Mellkas röntgenlelete a tu
mor regresszióját mutatta. A beteg azonban bizonytalan 
hasi fájdalomról és diffuse nyomásérzékenységrő l pa
naszkodott. A retroperitoneumban feltételezett meta
staticus nyirokcsomókra paralumbalisan, mező nként 
800—800 r besugárzást kapott, ugyancsak 100— 200 r-es 
fractiókban.

A besugárzási periódusban egyre fokozódó hányás 
kezdő dött, amely miatt a szülő k a gyermeket a vi
déki kórházból elhozták és további kezelés céljából 
tanszékünket keresték fel, a második besugárzási perió
dus kezdete után 9 nappal. Felvételkor a beteg igen el
esett, exsiccalt állapotban volt. Fizikai vizsgálattal 
másfél ujjnyira megnagyobbodott májat és 2 ujjnyira  
megnagyobbodott lépet találtunk. A nyakon számos 
borsónyi—babnyi nyirokcsomó volt tapintható. Labo
ratóriumi leletei: vvt.: 2,1 M, hgb.: 6,8 g%, fvs.: 1600! 
St.: 6, Se.: 62, Mo.: 3, Eo.: 8, Ly.: 21%. Süllyedés: 96 
mm/óra. Vizelet: üledékben 6— 8 w t . Vérnyomása 120/ 
80 Hgmm. Thrombocyta: 42 000 volt. Azonnal infusiót, 
majd transfusiót állítottunk be. A következő  3 napban 
összesen 800 ml csoportazonos vért, napi 500 ml Rindex 
infusiót adtunk. Közben a fvs.-szám 2000-re, a throm- 
bocytaszám 88 000-re emelkedett. A vizeletben fehérje 
nyomokban, üledékben 12—15 vörösvértest. Vérnyomás: 
150/100 Hgmm. Hányása ismétlő dött, változatlanul 
rossz állapotban volt. Ekkor gondoltunk a vesék sugár
károsodására, amelyet a 150 mg%-ra emelkedett RN 
érték és a 24 ml endogen kreatinin clearance is alátá
masztott. További leletei: se. bilirubin: 0,5 mg% indi
rect, SGPT: 12 E, SGOT: 20 E, kolloid labilitási próbák:  
negatív. Ionogramm: eltérés nélkül. Mellkas röntgen: 
negatív.

A továbbiakban ismételten transfusióban részesült 
és Bß-vitamin mellett B12-vitamin, valamint naponta 
25 mg Néróból adását kezdtük meg. A beteg általános 
állapota fokozatosan javult. Étvágya kielégítő  lett, 
ágyából felkelt, játszott. A maradéknitrogén 90 mg%-ra, 
majd 81, 63, 33 és 27 mg%-ra csökkent, a clearance ér
téke 84 ml-re emelkedett. Az albuminuria változatlan  
és az üledékben 15—18 vvt. A fvs.-szám 4700-ra, a vvt. 
3 M-ra, a hgb. 9,8 g%-ra emelkedett. Hányása meg
szű nt.

* Néhai Rutkai Pál dr. emlékére.
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1. ábra.
A vese rostos tokja jelentékenyen megvastagodott-, kerek 
sejtekkel beszúrt és szétválaszthatatlanul összenő tt a vese 
felszínével és a vesekörüli zsírszövettel (125 X. H.-E.)

Három héttel a hasi röntgenbesugárzás után a vese- 
laesio klinikai és laboratóriumi tünetei eltű ntek, csak 
a vérnyomás volt mérsékelten emelkedett, vizeletürítése 
megfelelő , laboratóriumi eredményei negatívak voltak. 
Ezt követő en néhány nap múlva láz, majd Mikulitz- 
syndroma tünetei és ezzel együtt jobb oldali nervus fa
cialis paresis jelentkezett.

A perifériás vérképben blast-sejtek jelentek meg. 
Az acut lymphoblast leukaemia diagnosisát a csont
velő i kenet is bizonyította, miután 89%-ban atypusos 
blast-sejteket mutatott. E sejtek positiv PAS-reakciót 
adtak. Ezért Prednisolon kezelést kezdtünk (200 mg/die), 
ennek hatására leukaemiája rövid remisszióba került. 
Az amúgy is magas vérnyomás tartósan 160/100 Hgmm- 
re emelkedett. Egy alkalommal hypertensiv encepha- 
lopathiát is észleltünk. A továbbiakban állapota egyre 
rosszabbodott, annak ellenére, hogy az antihypertensiv 
kezelés folytatása mellett Leukopurint (napi 1 tabl.) és 
Rubidomycint (napi 1 amp.) is adtunk.

A továbbiakban leukopenia, anaemia alakult ki, a 
beteg egyre elesettebbé vált, míg végül több napi esz
méletlenség után tüdő -oedema tünetei között — 6 hó
napig tartó betegség után — meghalt.

Kórbonctani és kórszövettani leletek

A korának megfelelő  fejlettségű  fiúgyermek bő re 
testszerte halvány, suffusiókkal és petecchiákkal tarkí
tott. A savós hártyák simák, fénylő k. A myocardium  
igen halvány, a tüdő k oedemásak. A paratrachealis és 
peribronchialis nyirokcsomók borsónyiak—babnyiak, 
néhol állományukban ellágyult necrosisok vannak. A 
150 g súlyú lép állománya tömött, kevés kaparékot ad. 
A mellékvesék kéregállománya halvány. A vesék együt-

--------- A glomerulum-kapillárisok és a Bowman-tok basalis
928 membránja kiszélesedett (400 X» PAS)

3. ábra.
A velő állományban kiterjedt kötő szövetszaporulat van 
(80 Xi Van Gieson)

tes súlya 390 g, a szokottnál jóval nagyobbak, rostos 
tokjuk feltű nő en vastag és dúsan erezett, a felszínnel 
szorosan összetapadt, arról nem vonható le. Metszés
lapokon mindkét vese parenchymája igen halvány, sár
gásszürke színű , duzzadt, a kéregállomány kiszélesedett, 
a pyramisokban sárga csíkoltság van. A pyelonok nyál
kahártyája mérsékelten vérbő , a kelyhek gombostű fej- 
nyi és annál nagyobb sárga concrementumokkal van
nak kitöltve. A máj 1670 g súlyú, világosbarna, állo
mánya tömött. A gyomor—bélrendszer nem mutatott 
kóros elváltozást. A k ismedencei szervek szabályosak. 
A femurban kiterjedt vörös csontvelő  látszik. Az agy 
boncolásakor mindkét kisagy féltekében roncsoló vér
zést találtunk. A jobb occipitalis lebeny basalis felszí
nén 20 X 20 mm átmérő jű  vérzés látható a, lágyburok 
alatt, amely mélyen beterjed a lebeny állományába is.

Szövettani vizsgálat: a nyirokcsomók szerkezete 
felbomlott, a tüsző k eltű ntek. A nyirokcsomók állomá
nyát nagy, kerek, éretlen blast-jellegű  sejtek képezik. 
A sejtdús csontvelő ben fő ként a fent leírt blast-sejtek 
láthatók, megfigyelhető  egy-egy Gumprecht-alak is. A  
Zépben gócos leukaemiás infiltratio van. Az agyból ké
szült metszeteken a vérzések szomszédságában kiter
jedt leukaemiás beszű ródés látszik. A szívizomban sú
lyos myocardosis képe figyelhető  meg. A subendocar- 
dialisan futó rostokban myocytolysis következett be. A  
vesék rostos tokja megvastagodott, mindenhol szétvá
laszthatatlanul összenő tt a vesék felszínével és a zsíros 
tokkal (1. ábra). A glomerulumok többnyire megna- 
gyobbodottak, a Bowman-tok és a glomerulumkacsok 
basalis membránja jelentő s mértékben kiszélesedett, 
PÁS szerint positivan festő dik. A kapillaris-endothel 
feltű nő en duzzadt, a sejtmagok puffadtak (2. ábra). A 
kanyarulatos csatornák tágultak, hámbélésük szabály-

4. ábra.
Az interstitiumban kötő szöveti sejtek láthatók activ hege- 
sedés jeleként. A tubulusok lumenét cylinderek zárják el
(400 X. H.-E.)



tálán, erő sen duzzadt, desquamálódott, rosszul festő dő 
sejtekbő l áll, amelyekben magfestés nincs. A k ivezető 
csatornák hámja sorvadt, lumenük tágult. Az intersti-  
tiumban diffus kötő szövetszaporodás van, igen sok fib- 
roblasttal és gyulladásos sejtekkel (3. és 4. ábra). Az 
arteria afferensek és az interlobularis artériák fala 
megvastagodott, intimájuk egyenetlenül kiszélesedett. 
A vesék állományában leukaemiás beszű rő dés nem lát
szik.

A kórbonctani, illetve kórszövettani vizsgálatok 
eredm ényét összegezve, a lymphoblastos leukaemiá- 
ban szenvedő  gyermek állapotát röntgensugárzás 
okozta vesekárosodás, subacut lefolyású irradiatiós 
nephritis súlyosbította.

Megbeszélés

Az ionizáló sugárzás kétféle módon okoz szervi 
elváltozásokat:

1. d irekt sugárhatás;
2. a sugárzás hatására létrejövő  regresszív fo

lyam atok kapcsán keletkező  bomlástermékek 
toxicus hatása.

Az egyes szervekre vonatkozó sugárkárosodás 
okát a szerv sugárérzékenysége és a sugárdosis 
nagysága határozza meg.

A vese sugárérzékenységére vonatkozóan meg
oszlanak a vélemények. A szerző k egy része sugár- 
resistens szervként ta rt ja  számon (19, 20), míg a 
szerző k más csoportja sugárérzékeny szervnek ta rt
ja  (12, 16). Kis-Várday (9) e kettő sség okát a követ
kező  tényező kkel m agyarázza:

1. a besugárzás módja (localis, egésztest, masz- 
szív, fractional);

2. az összdosis és az egyes dosisok nagysága;
3. a sugár minő sége (kemény, lágy);
4. a besugárzott individuum tolerantiája.
Grossmann (7) szerint a vesék károsodása az

ionizáló sugárzás első dleges, d irekt hatásának kö
vetkezménye, tehát fő ként localis, a vesék területére 
irány íto tt sugárzás okoz vese-laesiókat. Peterson 
(16) a dosis kérdését vizsgálva azt találta, hogy 
masszív besugárzás esetében 1000 r, fractionált be
sugárzás esetében 2000 r  az a határ, amely felett a 
vese irreversibilis károsodásával kell számolni. 
Feine (6) kísérletei azt bizonyítják, hogy az alkal
m azott dosis nagysága nemcsak az elváltozás súlyos
ságával áll egyenes arányban, hanem  m eghatároz
za az elváltozások minő ségét is. Kisebb dosisok ese
tén a tubulusok, nagyobb — 5000 r  feletti — dosi
sok esetén az erek károsodása áll elő térben. A su
gár minő sége ugyancsak összefügg az okozott elvál
tozás minő ségével; míg a lágy sugárzás a tubulu- 
sokat károsítja, addig a kemény sugárzás alkalma
zása esetén a globmerulumok sérülnek (la, 2). Co
pem (3) az egyéni érzékenység jelentő ségét hangsú
lyozza, szerinte gyermekek esetében fokozott su
gárérzékenységgel kell számolni. A vesefunctio kli- 
nikailag megnyilvánuló változásai a vese egyes al
kotóelemeinek sugárérzékenységével kapcsolatosak. 
Tullis és Wilson (20, 22)-a vascularis károsodásokat 
ta rt ja  első dlegesnek, Wilson (22) eseteiben prolife- 
raló endarteritis és fibrinoid necrosis fordult elő az 
in trarenalis erekben. Domagk (5), Zollinger (23) és 
Tanka (19) a glomerulumokat ta rt ják  a vese leg
inkább sugárérzékeny elemeinek és ezzel egybe

hangzóan Zuelzer (24), Luxion (12, 13) és mások em
beri biopsiás anyagban ugyancsak a glomerulumok 
röntgenkárosodását figyelték meg. Madrazo, Suzuki 
és Churg (13a) patkányon nagy dosisú besugárzás 
u tán  fény- és elektronmikroszkópos vizsgálattal 
m ind a glomerulumok, mind a tubulusok laesióját 
találták. Pasinetti (15) röntgenbesugárzást követő en 
acut glomerulonephritist észlelt. A sugárkárosodott 
vesékben obiigát módon m egtalálható tubularis a t
rophia és interstitia lis fibrosis secundaer, az érel
változásokat követő  jelenségek. Zollinger ábráján 
(5. ábra) jól követhető  a röntgensugárzás hatására

5. ábra.

keletkező  veseelváltozások k ialakulásának folyama
ta. Megfigyelései alapján hasonló áb rát szerkesztett 
Bianchi (1) is.

A morphológiai kép a besugárzás után eltelt 
idő tő l függő en változó. Latentiaidő , acut szak és 
chronicus szak különíthető  el. Az egyes periódusok 
tartam át, valam int az elváltozások súlyosságát az 
összdosis nagyságá és idő beli elosztása határozza 
meg. Egyszeri nagy dosis (2000—3000 r) u tán  laten
tiaidő  alig van, és az acut periódus is csak rövid 
ideig ta rt és átad ja helyét a chronicus szaknak, 
amelyre irreversibilis, progredialó jellegű  morpho
lógiai elváltozások jellemző ek. 1000 r  egyszeri dosis 
u tán  a latentiaidő ben morphológiai elváltozás nincs, 
a klinikai kép pedig változó. Az acut szakban jelleg
zetes a szövettani kép: interstitia lis oedema, a glo
m erulum  kapillárisok endotheljának duzzadása, a 
tubulushám sejtek degeneratio ja, a sejtmagok fella
zulása és pyknosisa látható, amelynek megfelelő en 
makroszkóposán a vesék duzzadtak, oedemásak. A 
morphológiai kép ismeretében a klin ikai kép köny- 
nyen érthető ; lényegében a veseelégtelenség tüne
te it észleljük (oedema, albuminuria, anaemia, fejfá
jás stb.). A chronicus szakot a progresszív fibrosis 
jellemzi, amely végül nephrosclerosishoz vezet. K li- 
nikailag a vesefunctio károsodása, a benignus vagy 
malignus hypertonia áll elő térben. A betegek az ún. 
belgyógyászati vesebajokra jellemző  módon u r- 
aemiában, vagy a hypertonia következtében apo- 
plexiában vagy congestiv szívelégtelenségben hal
nak meg.

A fentiek alapján esetünket subacut lefolyású 
sugárnephritisnek tartjuk . Ism ertetését azért gon
doljuk fontosnak, m ert hazai viszonylatban a rönt
gensugárzás okozta veselaesiókra vonatkozóan csak 
experim entális adatok ismeretesek. Esetünk kap
csán szeretnénk felhívni a figyelmet a sugárthera- 
piának a vesére k ifejtett hatására. Bár a régebb i, 
felfogások szerint a vese nem tartozik  a sugárérzé- 929



kény szervek közé, m a m ár m ind a kísérletes, mind 
pedig a humánpathológiai megfigyelések alapján a 
radiatiós nephritist klinikopathológiai entitásként el 
kell fogadnunk.

összefoglalás. A szerző k 10 éves fiúgyermek 
esetét ismertetik, ak i acut lymphoblastos leukosis- 
ban szenvedett és ha lt meg. Az alapbetegségre al
kalmazott röntgentherapia a vesék súlyos elváltozá
sához vezetett, am ely klinikailag és kórbonctanilag, 
illetve kórszövettanilag egyaránt subacut irradiatiós 
nephritisnek bizonyult. Esetük részletes elemzése 
kapcsán áttekintik  a kérdés irodalmát.
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CHLOROCID-H и ..*..
0,75% hydrocortison +  1% chloramphenic., vaselin típusú alapanyagban.

A chloramphenicol bakteriosztatikus hatását kedvezően egyesíti a hydrocortison gyulladáscsillapító és antiallergiás 
tulajdonságával.

JAV ALLAT:

Szemészet: keratitis, égési sérülés, marási 
sérülés, szemhéj dermatitis, blepharitis 
ehr., iritis iridocyclitis, postoperativ 
uveitis.

E LL E N J AVA LLAT :

szaruhártya-hiány, trachoma, ulcus serp., 
herpes zooster corneae, hypopyon 
keratitis és iritis, keratitis dendritica.

SZAK RENDELÉSEK SZABAD ON,  EGYÉB ESETBEN SZAK RENDELÉS JAVASLATÁ RA 

RENDELH ETŐ

1 tubus (5 g) 22,20 Ft

EGYESÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR

Bő rgyógyászat: contact dermatitis, 
folliculitis, impetigo, seborrhoeás ekzema, 
anorectalis, genitalis ekzema, intertrigo, 
dyshydrosis, otitis externa.
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Lenin
és a gyermekvédelem

A szovjet állam egyik legfontosabb feladata az em
ber életének, egészségének védelme. M int Lenin 
mondotta, e feladat sikeres megoldása érdekében 
különös gondot kell fordítani a gyermekek egészség- 
védelmére. E problémával m ár jóval a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom  elő tt foglalkozott. A ka
pitalista termelési rendet elemezve, m unkáiban, és 
különösen „A kapitalizm us fejlő dése Oroszország
ban” c. könyvében a gyermekek ellen elkövetett bű 
nökkel vádolta a burzsoáziát. Bebizonyította, hogy 
a kapitalista üzemekben folyó kizsákmányolás, a 
kiskorú gyermekek sokszor 12—15 órás m unkanap
ja, az elemi higiénés m unka- és életfeltételek hiá
nya, az igen rossz orvosi ellátás közvetlen okozója 
egészségük rom lásának, a betegségek terjedésének 
és a.nagy gyermekhalálozásnak.

Lenin a dolgozók és a gyermekek egészségvé
delméért folytatott harcot összekapcsolta a dolgo
zók forradalm i mozgalmával. M int mondotta, csak 
a proletárforradalom  és a szocializmus felépítése te
rem theti meg a lakosság és a gyermekek egészség- 
védelmének feltételeit.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győ 
zelme után a lenini gondoskodás a gyermekekrő l 
számos állami dokum entum ban ju to tt kifejezésre. 
Például a szovjet korm ány még 1917 decemberében 
és 1918 januárjában k iadott egy-egy rendeletet, 
amelyekben m eghatározták az anya- és csecsemő 
védelem feladatait és táv lati fejlesztési tervét. 1917- 
ben a Mű velő désügyi Népbiztosságon csecsemő - és 
gyermekvédelmi osztályt szerveztek, élén V. M. 
Boncs-Brujeviccsel. 1918-ban az osztály átkerü lt az 
Egészségügyi Népbiztossághoz.

A külföldi katonai intervenció és a polgárhá
ború nehéz éveiben igen súlyos helyzetbe kerü lt a 
gyermekélelmezés. 1918. IX. 4-én a Népbiztosok Ta
nácsa elfogadta a „Gyermekélelmezés m egjavításá
ró l” szóló határozatot. A szovjet kormány, figyelem
be véve a lakosság rossz táplálkozási viszonyait, el
ső rendű  feladatként tű zte ki a gyermekélelmezés 
megszervezését. A határozat külön gyermekélelme
zési jegyeket vezetett be az egy éven aluli gyerme
kek részére, pótadagokat állapított meg az 1—5 éves

gyermekek számára. A Közoktatásügyi Népbiztos
ságot megbízta, hogy azonnal szervezzen az isko
lákban étkezdéket, ahol meleg ételt adnak az isko
lásoknak, az Egészségügyi Népbiztosságot pedig az
zal, hogy szervezzen étkező helyeket az iskolába nem 
járó 5—16 éves gyermekek számára.

1919. I. 4.-én Lenin aláírásával m egjelent a 
„Gyermekvédelmi Tanács létesítésérő l” szóló ren
delet. A Tanács a közoktatásügyi, társadalombiztosí
tási, egészségügyi, élelmezési és m unkaügyi népbiz
tosságok képviselő ibő l állt és széleskörű  jogokkal 
rendelkezett. A rendelet hangsúlyozta, hogy az 
egyik legfontosabb állami feladat a gyermek ellá
tása élelemmel, ruházattal, helyiségekkel, tüzelő vel 
és orvosokkal.

A párt központi bizottsága 1919. V. 4-én foglal
kozott a gyermekélelmezés megszervezésével. F. E. 
Dzerzsinszkij referátum a kapcsán határozatot ho
zott, hogy a gyermekélelmezésrő l a Népbiztosok Ta
nácsa hozzon külön rendeletet. 1919. V. 17-én Lenin 
a láírta az „Ingyenes gyermekélelmezésrő l” szóló 
rendeletet, amelynek értelmében az élelmiszereket 
az állam terhére ingyen kell a helyi élelmezési szer
veknek kiadniuk a 14 éven aluli gyermekek szá
mára.

N. A. Szemasko visszaemlékezéseiben beszámol 
arról, hogy Lenin több ízben m ondotta: „ . . .  Mi fe l
nő ttek éhezünk, de az utolsó darabka cukrot, az 
utolsó darabka vajat odaadjuk a gyermekeknek. A 
nehéz körülmények nyom ják csak a felnő ttek vál
lait, de m indenképpen megóvjuk a gyerm ekeket”.
És azokban a nehéz években, am ikor m indenki éhe
zett, a gyermekek ingyen élelmiszer jegyeket és 
azokra ingyen élelm iszereket kaptak: cukrot, vajat, 
tojást, stb.

Ezeken a határozatokon kívül 1919—1921 kö
zött Lenin több olyan határozatot írt alá, amelyek 
a gyermekek életének és egészségének védelmét cé
lozták, például a gyermekélelmezés megszervezésé
rő l, a gyermekek élelm iszerellátásáról, a gyermek
hétrő l, a gyermekek kommunális étkeztetésérő l, a 
falusi iskolákban az élelmezés megszervezésérő l, az 
OSZSZK gyermekei és csecsemő i egészségvédelmé
rő l stb. szóló határozatot. A lenini határozatok igen 
nagy szerepet játszottak az új, szocialista alapokon 
történő  anya- és csecsemő védelem megszervezé
sében.

A gyermekekrő l való gondoskodásban m utatko
zott meg talán leginkább és legteljesebben Lenin 
gondoskodása az emberekrő l. Nincs egyetlen olyan 
jelentő sebb kérdés a gyermekek nevelésével és ta 
nításával, egészségvédelmével kapcsolatban, amely 
ne érdekelte volna Vlagyimir lljicset, amelyre vo
natkozóan ne adott volna utasításokat és tanácsokat. 
„Emlékszem — írta  N. A. Szemasko — egy esetre.
A z éhezés éveiben Ivanovo Voznyeszenszk szak- 
szervezeti elnöke, Koroljov, eljött hozzám és beszá
m olt a város szörnyű  helyzetérő l: a munkások falu
ra utazgatnak krum plit keresni, nincs tüzelő , nincs 
nyersanyag a gyárak számára. A  szovjet Manchester 
meghalt.

A zt tanácsoltam neki, tárja fel m indezt Lenin 
elő tt. Telefonon érintkezésbe lépett Vlagyimir II- 
jiccsel, majd felkerestük. Lenin szomorúan hallgat. 931



Hirtelen félbeszakítja Koroljovot ezzel a kérdéssel: 
»Es m i van a gyermekekkel?« Koroljov elvtárs azt 

■ feleli, hogy a gyerm ekek is éheznek. Vlagyimir II- 
jics azonnal felem eli a telefonkagylót, felhívja Cju- 
rupa élelmezési népbiztost és elmondja neki a Ko
roljov elvtárs által közölteket. Arra kéri Cjurupát, 
intézkedjék, hogy haladéktalanul küld jenek Ivano- 
vóba nagy tápértékű  élelmiszereket (sű rített tejet, 
vajat, tojást stb.), és közölje vele, m it és m ikor küld, 
és mikor kapják meg.” Néhány nap múlva Lenin 
utasításának megfelelő en megérkeztek Ivanovo- 
Voznyeszenszkbe az élelmiszer pótkészletek.

Lenin, nemcsak a gyermekek élelmezésének 
megjavításáról gondoskodott. Kezdeményezte gyer
mekintézmények felállítását, számos speciális egész
ségügyi intézkedést. Lenin javaslatára 1921 január
jában az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bi
zottság Elnöksége m ellett bizottságot hoztak létre 
a gyermekek életkörülményeinek javítására. A b i
zottság élén Dzerzsinszkij állt. Lenin érdeklő déssel 
figyelte tevékenységét és gyakran beszám oltatta: mi 
történt a gyermekek ügyében. A bizottság 1921—22- 
ben óriási m unkát végzett. M integy 5 millió éhező  
gyermek kapott táplálékot és ruhát. 150 000 gyer
meket telepítettek át olyan vidékre, amely nem 
szenvedett a rossz term és m iatt és ú jonnan szerve
zett gyermekotthonokban helyezték el ő ket. A b i
zottság orvos-élelmiszer vonatokat szervezett és 
küldött a rossz terméssel sújtott vidékekre. 1921- 
ben 6 ilyen vonat mű ködött. Átlag napi 6000—7000 
ebédet adtak. A beteg gyermekek orvosi kezelésben 
részesültek, járvány védelmi intézkedéseket fogana
tosítottak.

1923. IV. 30—V. 6. között az egész országban 
megrendezték az „Elhagyott és beteg gyermekek he
té t.” Az Izvesztyija felhívást közölt „M inden segít
séget a gyermekeknek” címen. A felhívás vissz
hangra talált. Munkások, parasztok stb. gyű jtöttek 
a gyermekintézmények számára. Sok család elvál
la lta elhagyott vagy árván m aradt gyermekek ne
velését.

Lenin u tasításának értelmében a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom  után számos épületben, pa
lotákban, m agánházakban, nyaralókban gyermek- 
intézményeket hoztak létre. A háborús években 
azonban a gyermekintézményeket kezdték kitele
píteni. Ekkor az Egészségügyi Népbiztosság segít
séget kért Lenintő l. 1921. V. 13-án, írta  visszaem
lékezéseiben Szemasko, a Népbiztosok Tanácsa 
Vlagyimir Iljics aláírásával határozatot hozott, 
amely m egszilárdította a gyermekintézmények hely
zetét. A gyermekintézmények k itelepítését csak k i
vételes esetekben engedélyezték.

Amikor Lenin tudom ására jutott, hogy a Szor- 
movo gyárban húzódik a helyiség átadása az üzemi 
gyermekotthon számára, táviratot kü ldött a nyizse- 
gorodi kormányzósági végrehajtó bizottságnak: 
„Kérem, hogy haladéktalanul rendelje el megbíz
ható, személyesen ism ert kommunisták által:

— pontos tényleges leírás készítését, hány há
zat, lakást és szobát foglaltak el (hány fő vel) a tiszt
viselő k és a m ű szaki személyzet;

— milyen üzem i helyiséget kérnek a gyermek
ü l  otthon részére és m ilyent tudnak adni;

— pontosan ellenő rizni, k inek kell irányítani 
ezt, a felelő s személyek nevét, címét, akik a vizsgá
latot végzik.

A  végrehajtást azonnal közölje velem postán 
vagy más úton.

A  Honvédelmi Bizottság elnöke 
V. Uljanov (Lenin)”

Lenin nagy gondot fordított a tuberkulózis el
leni küzdelem megszervezésére. Néhány hónappal 
az Egészségügyi Népbiztosság megszervezése elő tt a 
Közoktatásügyi Népbiztosság m ellett gyermektu
berkulózis elleni bizottságot létesítettek. Amikor 
m egalakították az Egészségügyi Népbiztosságot, k ü 
lön osztály létesült a tuberkulózis elleni küzdelem 
céljára. Profilaktikus intézkedéseket vezettek be a 
családon belül és az iskolában, létre jö ttek  az első 
m intaintézetek a tuberkulotikus gyermekek részé
re — gyermekgondozók, iskolaszanatórium csont- 
tuberkulotikus gyermékeknek stb.

Lenin kezdeményezésére 1920-ban Moszkva 
környékén m egalakult a „Lesznüe p ljanü” szovhoz. 
Vlagyimir Iljics a szovhoz feladatául tű zte ki a kór
házak és gyermekintézmények tejje l és egyéb élel
m iszerrel való ellátását. Javasolta, hogy Moszkva 
körül ne csak egy, hanem sok nagy állam i gazdasá
got létesítsenek. M inden erő vel tám ogatta az erre 
irányuló intézkedéseket. „Bemutattam Vlagyimir 
Iljicsnek — em lékezett vissza Boncs-Brujevics — a 
szovhoz szervezésérő l szóló jelentéseket és ő  külö
nösen elégedett volt, amikor a jelentésben az állt, 
hogy végre tejet tudunk küldeni a zamoszkvoreci 
tüdő gondozónak, a Kreml kórházának és az Egész
ségügyi Népbiztosság gyermekintézményeinek. Gra
tulált a nagy eredményhez, részletesen kikérdezett 
a szovhoz ügyeirő l.”

Gyakran fordultak Leninhez személyesen is az 
anyák, hogy nyújtson segítséget gyermeküknek. 
Mindig együttérzésre, figyelemre és segítő készségre 
leltek. Lenin gondoskodott a gyermekek elhelyezé
sérő l. Szakított idő t arra, hogy ellátogasson a gyer
mekintézményekbe; m inden módon segítette a leg
jobb feltételek megteremtését.

Vlagyimir Iljics nem egyszer hangsúlyozta, 
hogy első sorban az iskolásokat kell az új ku ltú rára 
nevelni, egészségügyi és higiénés ism eretekre kell 
oktatni ő ket. „Okosan és meggyő ző en tanítsák meg 
a gyerm ekeket arra — mondotta —, hogy a szobá
kat szellő ztetni kell és bizonyosak lehetnek abban, 
hogy az iskolában ehhez szokott gyerm ekek megkö
vetelik otthon is, hogy a lakást feltétlenül szellő z
tessék és küzdeni fognak az ellen a nálunk megho
nosodott rossz szokás ellen, hogy a meleget sajnálva 
a munkások és parasztok hónapokon át nem  nyitják 
ki a szellő ző ket és azt az áporodott, bű zös, egészség
telen, baktériumokkal teli levegő t szívják be, amely 
mindenféle betegség egyik okát jelenti. Tanítsák 
meg az iskolában a gyermekeket fogat és körmöt 
mosni, ruhájukat rendben tartani és majd megkö
vetelik anyjuktó l és testvérüktő l, hogy otthon meg
nézzék és lehető leg rendbentartsák ruháikat. Szo
kásukká válik a fog- és a kézmosás evés elő tt, és 
mindazok a szokások, amelyek annyira szükségesek 
a kulturált otthonokban.”



A. V. Satman, a szibériai Népbiztosok Tanácsá
nak volt elnöke visszaemlékezéseiben említi Lenin 
beszélgetését egy 75 éves Putincev nevű  paraszttal, 
ak i azt javasolta, hogy állítsanak Leninnek szobrot 
a faluban. Lenin elutasítására Putincev javasolta, 
hogy szervezzenek a városban óvodát. Vlagyimir 
Iljics  helyeselte ezt a gondolatot és a következő  írást 
ad ta Putincevnek:

„A szibériai szovjet intézményeknek.
Kérem, adjanak meg minden támogatást e so

rok átadójának, Hja Danyilovics Putincevnek, hogy 
óvodát és más hasonló intézményeket szervezzen 
lakóhelyén, a szemipalatyinszki kormányzóságban, 
Pavlodar járásban.
1920. június 26.

A  M unkaügyi és Honvédelmi Tanács elnöke 
V. Uljanov (Lenin)”

A Lenin irányításával hozott intézkedések hoz
zájáru ltak  a gyermekvédelemhez, a gyermekélel
mezés megjavításához, biztosították a gyermekott
honok és egyéb intézmények hálózatának gyors ki
alakulását. 1921 tavaszán 26 iskola-szanatóriumot 
szerveztek a beteg gyermekek számára, ugyanazon 
év nyarán a nyári gyermektáborok száma az 1920. 
évihez viszonyítva 3—4-szeresére nő tt. Nagymérték
ben javu lt a gyermekotthonok, óvodák, bölcső dék 
és iskolák fehérnemű vel, ruhával, cipő vel való ellá
tása.

A gyermekek iránti szeretet, az egészségükrő l 
és nevelésükrő l való gondoskodás az egyik legfon
tosabb lenini elv és örökség, és ezt az örökséget 
szentül tisztelik a Szovjetunióban. A gyógyító-meg
elő ző  intézmények széles hálózata biztosította a 
gyermekek egészségének állandó javulását és a 
gyermekhalálozás nagymérvű  csökkenését.

B. M. Potulov cikke nyomán, 
Szovetszkoe Zdravoohranenie

A Grúz Orvostörténeti 
Társaság megalakulásához

A lélekszámra kicsi, de a kulturális javak fel
halmozásában szinte nagyhatalomszámba menő  
Grúz Szovjetköztársaságban néhány héttel ezelő tt 
alaku lt meg a Grúz Orvostörténeti Társaság. Ebbő l 
az alkalomból rövid pillantást szeretnénk vetni a 
grúz orvostörténelem m últjára és jelenére, bár a 
legszerényebb ism ertetés is voltaképpen túlhaladja 
kereteinket, hiszen ezen az ő si kaukázusi földön a 
medicina m ár a grúz nép etnikai megalakulásával 
egyidejű leg — tehát i .e. a II. évezredben — szüle
te tt meg, amirő l az archeológia számtalan tárgyi 
emléke tanúskodik.

Az orvosképzés és a gyógyítás fészkei Grúziá
ban is a kulturális központok körül jö ttek létre. A 
korai feudalizmus korszakában, fő leg a VI. század
tó l m ár az orvosi tevékenység legváltozatosabb for
m ái virágzanak. Aggok házai, tehetetlen betegek 
menhelyei m ellett a kolostorokban és a nagy hű bér-

A XI. században Gelatiban épült kolostor és fő iskola

urak székhelyein szabályos kórházak mű ködnek; a 
szabacmindai kolostorispótály híre messze tú lterjed 
az ország határain. Különösen érdekes, hogy az egy
házi-kolostori medicina mellett m ár egészen korán 
létezett hivatásos világi orvosi tevékenység is. Nem 
egy nagy orvos emlékezete m aradt fenn napjainkig; 
így a IX. században élt Illarion  grúz orvos hírneve 
oly nagy volt, hogy hazáján kívül még Rómában is 
igénybe vették gyógyító mű vészetét.

A X. században veszi kezdetét a grúz orvosi 
irodalom, amely a következő  századokban — a grúz 
reneszánsz korában — egészen rendkívüli m érték
ben kilombosodik. A XI. században a grúz fő isko
lákon — Ikalto, Gelatti — gyakorlati orvosi oktatás 
is folyt; a XII. században ugyanitt m ár az orvos- 
tudomány elméletének irodalmát is mű velték.

Panaszkerteli-Cicisvili Zaza ,,Gyógyítókönyv"-ének 
(XVI. sz. eleje) modem kiadása



Orbeliani Szulhan Szaba (1658-1725) grúz polihisztor, 
az egészségügy reformátora

Sajátos jelensége a grúz medicina m últjának, 
hogy kiváló mű velő i sorában ott találjuk  évszáza
dokon át az ország nem  egy vezető  személyiségét is ; 
egészségrendészeti m unkáik, népfelvilágosító-refor- 
m eri mű ködésük évszázadokkal megelő zik a hasonló 
európai kezdeményezéseket.

A mongol tám adással megkezdő dik a tudomá
nyos élet hanyatlása Grúziában. A m egmaradásért, 
a létfenntartásért folyó örökös küzdelem nem tette 
lehető vé a medicina elmélyült, tudományos tovább- 
mű velését, hiszen a szüntelen oszmán, perzsa és 
egyéb háborúk felem észtették a részekre bomlott, 
egymás ellen is viaskodó grúz államok erő it. De ha 
a korábbi szervezett tudományos fejlő dés hosszú 
idő re lehetetlenné vá lt is, a hagyományok ápolása 
sohasem szünetelt és egy-egy lélegzetvételnyi szü
netben a grúz m edicina is mindig erő re tudott kap
ni- így If- Sándor grúz király uralkodása éveiben 
(1577—1605) nagy érdem eket szerzett Anton doktor 
azzal, hogy „K arabadini” c. m unkájában összefog
la lta a grúz gyakorlati medicinát. M integy száz év
vel késő bb VI. Vahtang király alatt Zurab udvari 
orvos alapított virágzó orvosi iskolát. A X I. század
ban élt Szabin Karasvili orvos utódai évszázadokon 
át viselték az arch iater (udvari orvos) tisztségét; a 
XVIII. század legkiválóbb grúz orvosa, Anton Ka
rasvili volt II. Heraclius k irály háziorvosa. Az ő  fia, 
Ioszeb Karasvili is udvari orvosként kezdte, m ajd a 
grúz királyság megszű ntével Pétervárott folytatta 
tevékenységét. A Karasvili orvoscsalád nem egy 
tag ja szolgálja ma is a medicinát a Grúz SZSZK- 
ban.

Ami magát a grúz orvostörténetírást illeti, ez is 
tekintélyes m últra nézhet vissza.

Már a XVII. század végén Szulhan Szaba Or- 
934 beliani, a nagy grúz tudós és lexikográfus, valam int

VI. Vahtang király, m ajd a XVIII. század végén 
Ioane Bagrationi és a grúz kulturális élet más k i
váló személyiségei rendszeresen gyű jtötték és fel
dolgozták az ó-grúz orvosi kéziratokat s ezzel belát
hatatlan  szolgálatot tettek  hazájuk orvostörténel
mének.

A X IX. század második felében e tevékenység 
új lendülethez jutott, amennyiben sok grúz orvos 
im m ár nem csupán az ó-grúz medicina írásos for
rásainak, továbbá a grúz népi gyógyászat receptjei
nek gyű jtésével foglalkozott, hanem a gyű jtésen tú l
menő en elkezdték azok tanulmányozását és feldol
gozását is. Ezt a tevékenységet koordinálta és fog
lalta rendszeres keretek közé Ilia Csavcsavadze, a 
nagy grúz tudományszervező  és a vezetése alatt 
álló grúz tudománynépszerű sítő  társaság.

A szovjetkorszakban ez a tevékenység sokkal 
átfogóbb és szervezettebb jelleget öltött. Minden 
grúz orvostörténész szám ára nagy tám ogatást nyúj
to tt és nyújt a Grúz SZSZK Tudományos Akadé
m iája mellett mű ködő  és I. A. Dzsavahisvilirő l elne
vezett Történettudományi Intézet.

A grúz orvostörténelem néhány klasszikus al
kotásának — a XI. századi „Uszhoro karabadin i”, 
a XIII. századi „Cigni szaakimoi” és a XVI. századi 
„Iadigar daudi” — megjelentetése Lado Kotetisvili 
orvosnak köszönhető .

Ez idő  szerint is grúz tudósok egész sora fog
lalkozik a grúz orvostörténelem kérdéseivel. Jel
lemző  a mai grúz orvostörténészek munkásságára, 
hogy az utóbbi néhány év alatt — a grúz nyelvű  
monográfiákról nem is szólva — egyedül orosz nyel
ven mintegy fél tucat testes, olykor többkötetes, 
gazdagon illusztrált, magas színvonalú mű  hagyta el 
a sajtót, „Grúzia orvostörténete” címmel. A szerző k 
sorából meg kell em lítenünk K. A. Erisztavit, M. G. 
Szaakasvilit, A. P. Gelasvilit, I. Nikobadzet, M. Sen- 
geliát, 1. Kurcsisvilit; m unkásságuk ismertetésére 
alkalom adtán visszatérünk.

A grúz orvostörténelem példátlannak mondható 
új fejlő dése természetesen szerves alapokon nyug
szik.'A  tbiliszi orvoskaron 1943 óta mű ködik orvos- 
történeti tanszék és a f iata l orvosgeneráció idevágó 
ismeretei ennek megfelelő en örvendetesen k iterjed
tek. De az érdeklő dő  közönség is komoly betekin
téshez ju that a grúz medicina történetébe; a legré
gibb idő ktő l napjainkig való fejlő dését ábrázoló ki
állítási tárgyak ezreit lá thatja  a nagy látogatottság
nak örvendő  tbiliszi és kutaiszi orvostörténeti m ú
zeumokban.

Ű jabb fejlő dés biztosítékát jelenti az a tény, 
hogy — éppen grúziai tartózkodásunk ideje alatt — 
Tbilisziben köztársasági orvostörténeti konferencia 
zajlo tt le, amelyen elhatározták a grúz Orvostörté
neti Tudományos Társaság megalakítását. A társa
ság azóta — 150 taggal — meg is alakult; elnökké 
A. Aszatiani professzort, a tbiliszi orvoskar köz
egészségügyi és egészségügyi szervezési tanszékének 
vezető jét, alelnökké I. Tatisvili akadém ikust válasz
tották. Reméljük, hogy új testvérszervezetünkkel 
— amelyet megalakulása alkalmából szívbő l köszön
tünk — a jövő ben gyümölcsöző  tudományos és gya
korlati együttmű ködés fog összekötni.

Schultheisz Emil dr.— Tardy Lajos dr.



Axel Munthe
A harm incas évek egyik legnagyobb könyvsi

kere — ta lán  a legnagyobb könyvsikere — Axel 
Munthe „ San Michele regénye” volt. Hazánkban 
1932-ben jelent meg az első  kiadás, amelyet csak
nem m inden évben újabb követett, hat kiadás fo-

Axel Munthe kedvenc kutyájával

gyott el a háború kezdetéig, és érdemes volt 1944- 
ben még egy hetedik kiadást is közreadni. A könyv
nek külföldön is kivételesen nagy sikere volt, 40 
nyelvre fordították le (Braille-írással, vakok szá
m ára is megjelent), számtalan k iadást ért meg. 
Szerb Antal „A világirodalom története” c. m unká
jában — amely egyébként nem említi A xel M unthet 
— Cronin nagy sikerű  m unkájáról, a ,,Réztábla a 
kapu a la tt”-ról írja: „tárgyánál fogva az orvosok ál
lítólagos titka inak leleplezése által nagy szenzáció
sikert ért él és megindította az orvosregények kel
lemetlen lavináját”.

Ügy gondolom, ezt a lav inát a Cronin-könyv 
-elő tt, a 20-as évek második felében megjelent Mun- 
the-regény indította meg valójában. A San Michele 
regényét követte — és követi m indmáig — az or
vosregények bestseller sorozata. M ert hiszen ki lát 
be jobban az emberi test és lélek rejtelm eibe az or
vosnál, különösen az ideggyógyásznál, és Munthe 
ideggyógyász, mégpedig korának egyik legnagyobb 
prax isú  gyakorló ideggyógyásza volt. És ha még

A tengerpartról 800 lépcső  vezet a Villa San Micheléhez

meg is tud ja írn i azt, amit lát, adva van a bestseller 
alapja.

Axel M unthe meg tudta írni, mégsem vált je
lentő s íróvá. Az irodalm i törekvések valójában vé
gigkísérték életét, öt könyve is m egjelent a San 
Michele elő tt, egyik sem arato tt különös sikert. Az 
egyiket „Régi könyv emberekrő l és állatokról” cím
mel a San M ichele nagy sikere után, 1934-ben ha
zánkban is k iadták. A sikert, az irodalm i világhír
nevet és egyben írói tevékenységének csúcsát és 
befejezését a San Michele jelentette, ez a valóban 
különös mű , am elyet szerző je m ajd húsz évig írt és 
70 éves korában adott nyomdába.

Ma úgy m ondanánk: egy sikeres, gazdag, híres 
orvos elidegenedésének a története. A kritikusok 
egy része egyszerű en orvos-önéletrajznak vagy egy 
orvos em lékiratainak nevezte a könyvet. Axel M un
the 1930-ban a 12. angol kiadáshoz ír t  elő szavában 
így vall a m ű  keletkezésérő l: „Csendesen kell ülni 
csupán a karosszékben, távolból zúgó emberi han
gokra figyeln i és megvakult szemmel visszatekin
teni az életünkre. De még jobb elnyúlni a fű ben, a 
felhő ket nézni és semmire sem gondoln i. . .  s ha 
nagyon pontosan odafigyelsz, az élettelen dolgok is 
suttogni kezdenek: nem igaz, hogy egyedül vagy, 
nem igaz, hogy meg kell halnod.” „Egy híres kriti
kus — ír ja  ugyancsak ebben az elő szóban — köny
vem et a halál könyvének nevezte. Talán! Mert a 
halál r itkán esik k i a gondolataimból.”

Axel M unthe 1857. október 31-én született a 
svédországi Oskarshamnban, az apja gyógyszerész 
volt és A relen kívül még két gyermek — Anna és 
Arnold — született a Munthe családban. Axel ki
tű nő en állta meg a helyét a középiskolában, 16 éves 
korában érettségizett Stockholmban, m ajd az upp- 935



salai egyetem orvosi karára iratkozott be. Egyetemi 
évei alatt egyik csapás a másik u tán  érte. Tüdő baj 
tám adja meg, az ismétlő dő  hemoptoek m iatt meg 
kell szakítania tanulm ányait. A szülei Olaszország
ba küldik; első sorban talán azért, hogy a halála 
elő tt megismerkedhessen a zord északkal annyira 
ellentétes déllel, a jótékony természet csodálatos vi
lágával. Így kerü lt 1876-ban Capri szigetére, amely
nek természeti szépségei k itörölhetetlen nyomokat 
vésnek fiatal, érzékeny leikébe. Nem egészen 19 
éves ekkor — és szinte a várakozás ellenére — meg
gyógyul. A következő  évben azonban meghal az ap
ja. És Munthe nem  tér vissza Svédországba, orvosi 
tanulmányait a kellemes klímájú M ontpellierben 
folytatja, és Párizsban fejezi be. 1880-ban, amikor 
23 éves korában „A szülés utáni vérzések megelő 
zése és kezelése” című  disszertációjának megvédése 
után elnyeri az orvosdoktor címet, m eghal az anyja. 
Axel érzelmileg nagyon erő sen kötő dött a szüleihez, 
úgy érezte most, hogy egyedül m aradt és a halál 
csírái benne is ott vannak még. Egész életében nem 
tudta leküzdeni halálfélelmét, talán a halálfélelme 
tarto tta oly sokáig életben. És talán a halálfélelme 
m iatt maradt oly magányos az élet sű rű jében.

Orvosi oklevelén alig száradt meg a tinta, ami
kor megnő sült. Gyógyszerész lányát választotta fe
leségül. Ultima Hornberg mű vészettörténetet hall
gatott az egyetemen. Nászútjuk a feledhetetlen Cap- 
r ira  vezetett, ide — végleges letelepedéséig — több
ször is visszatért. A fiatal pár Párizsban folytatta az 
életet, Munthe szülészetre és ideggyógyászatra spe
cializálta magát, a felesége folytatta a tanulm ányait. 
Hamarosan k iderült, hogy nem valók egymáshoz, 
1888-ban elváltak. M unthe nyugtalan életet élt. Pá
rizs egyik elő kelő  sugárútján ny itotta meg rende-

936 E toronyban érezte magát igazán otthon

lő j ét és a fiatal orvoshoz hamarosan özönlöttek a 
neurotikus panaszoktól szenvedő  nő betegek. (Életé
nek errő l a szakaszáról is érdekes fejezetek szólnak 
a San Michelében.) A jómódú polgárság és az 
arisztokrácia felkarolja, jól keres. Az irodalom m ár 
ekkor vonzza, ú jságíróként kezdi irodalm i tevé
kenységét, párizsi tudósításokat küld az egyik 
stockholmi napilapnak és a 80-as években két regé-

A halott. К . E. Jangö rajza

nye jelenik meg, m indkettő  Nápolyban játszódik. 
Sokat is utazott, utazásai alkalmával nem egyszer 
hum anista orvosi szemlélete határozta meg a célt: 
a 80-as évek első  felében több katasztrófa sújtotta 
szeretett Olaszországát, orvosként nyújtott segítsé
get az ischiai földrengés, a capri tífuszjárvány és 
nápolyi kolerajárvány idején. (Innen az első  két 
regény témája.)

Utazásaiból visszatérve, Párizsban fo lytatja jól 
menő  gyakorlatát, am ely egyre inkább az ideggyó
gyászat felé irányul. Sosem mulasztja el azt, hogy 
részt vegyen a kor ideggyógyász bálványának, 
Charcot-nak híres kedd délutáni elő adásain és meg
beszélésein, amelyeket a Salpetriére-ben, az osztá
lyán tartott. Itt tanu lta  meg a hipnózist és a szug- 
gesztiót.

Egyik életrajzírója szerint „Axel Munthe m ind
azokkal a tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy egy orvos átütő  sikert 
arasson. Viszonylag megalapozott tudása, természe
tes gyógyító érzéke volt, továbbá ahhoz is értett, 
hogy mindezt a titokzatosság fátylával vonja be, 
amely nagymértékben fokozta az irracionálisra haj
ló betegek bizalmát. Magas termete, szuggesztív, 
éles tekintetű  kék szeme — amelynek pillantását 
szerette sötét üveg mögé rejteni — szinte megba
bonázták a betegeit.” Valóban, késő bb Capri és 
Anacapri népe, akik között évtizedekig élt, és aki
ket — többnyire ingyen — gyógyított, csodadoktor
nak tartotta. Személyes varázsát csak kiegészítette 
az, hogy több nyelven folyékonyan beszélt és írt, 
nyelvtudásának különösen akkor vette hasznát, 
am ikor — késő bb — Rómába költözött és ott nyi
to tta  meg rendelő jét. A Rómában élő  külföldiek, a 
diplomáciai testület keresett orvosa lett, de sosem 
zárkózott el a szegény betegek ingyenes kezelése 
elő l. Ekkor nyeri el a svéd királynő  udvari orvosa 
címet.



A századforduló u tán  jelentő s vagyon b irtoko
sa már és hozzáfoghat élete álmának megvalósítá
sához: magányos életét Anacapriban, a Villa San 
Michelében rendezi be. Olcsón megveszi azt a régen 
kiszemelt területet, amelyen egy Augustus császár 
korából származó palota romjai és egy kis kápolna 
áll, ez utóbbit a X. században építették. Szabadjára 
ereszti képzelő erejét és maga készíti el San Michele 
terveit. Még nem is készül el teljesen a kastély, 
am ikor súlyos csapás éri: a látása kerül veszélybe. 
Az egyik szemére csaknem megvakul és a másikon 
cataracta kezdő dik. Az első  világháború kitörése 
elő tti évben járunk  és Munthe, akinek szemét m in
dig is irritá lta az erő s fény, és em iatt nyáron sötét 
szemüveget hordott, most m ár fénykerülő vé vált. 
Nagy csapás volt ez számára, hiszen rajongott a 
napfényben fürdő  olasz tájakért, a tengerpart lá t
ványáért, a fény és az árnyék látványos kontraszt
jaiért. És ham arosan k iderült, hogy mi okozta egyik 
szemének betegségét: retina ablatio tám adta meg. 
Németországba utazik, a wiesbadeni szemklinikán 
konzervatív kezeléssel gyógyítják, itt tö lti az első  
világháború első  évét — teljes ágynyugalom a sö
té t szobában az idő  nagy részében.

Közben San Michele, amelynek építésébe 1909- 
ben kezdett, elkészült, és Wiesbadenbő l ide té rt 
vissza. 1916-ban m egírja „Vöröskereszt és vaske
reszt” c. könyvét, de ekkor m ár évek óta dolgozik 
a San Michele regényén is, amelyrő l tudja, hogy 
élete fő mű ve. Szemének állapota tovább romlik, a 
betegség manifesztálódása után 8 évvel enucleálják 
a jobb szemét. A bal szemén fejlő dő  cataracta is 
aggasztja, 13 fogát extraháltatja abban a rem ény
ben, hogy lassítsa a folyamatot. Mindez nem ta rt ja  
vissza újabb érdekes utazásoktól, 1923-ban Egyip
tomba megy és barátságot köt Carterrel, aki Tuten- 
kámon fáraó sírjának felfedezésével és feltárásával 
te tt szert akkoriban világhírnévre. És 1927-ben be
fejezi a San Michele regényét.

70 éves ekkor, az életét lényegében befejezte. 
Csendesen éldegélt a kedves környezetben, 1934- 
ben Zürichben Vogt professzor eltávolította bal sze
mének hályogát, így a csaknem teljesen vak orvos
író a nagybetű s nyom tatást ú jra  el tudta olvasni, és 
az embereket fel tudta ismerni. A nápolyi öböl szép
ségei azonban m ár régen végleg elvesztek számára.

A második világháború is Anacapriban érte, de 
1943-ban, am ikor a háború hullámverése m ár e 
csendes sziget partja it ostromolta, elhatározta, hogy 
hazatér szülő földjére. Életének utolsó hat évét 
Stockholmban egy kastély két szerény szobájában 
töltötte, amelyet tisztelő je, Gusztáv svéd k irály  bo
csátott a rendelkezésére. A háztartásáról is az állam 
gondoskodott. Az északi éghajlat nem te tt jó t: al
lergiás asztmája és rh in itise gyakran kínozta — és 
ismét a halálfélelem. „Félek a haláltól — m ondta 
egyszer —■  a halál gondolata nem hagy nyugodni 
álmatlan éjszakáimon. Pedig élni akarok még, oly 
sok mindent szeretnék még elvégezni.”

Ha voltak is tervei, végrehajtani nem tud ta 
ő ket. Lesoványodva üldögélt naphosszát karosszé
kében. 1949 januárjában az asztma talaján tüdő -

gyulladás tám adt, amelyet azonban penicillinnel 
meg tudtak még gyógyítani. Nem sokkal ezután 
többszörös, kis terü letekre terjedő  emollitiók léptek 
fel, eszméletét elvesztette és hosszú ideig tartó esz
méletlenség u tán  a szó szoros értelmében örökre 
elszenderült. 91 éves korában, 1949. február 11-én 
halt meg.

Székely Sándor dr.

M. I. Barszukov 80 éves
Januárban ünnepelték Mihail Ivanovics Barszukov 
orvostörténész professzornak, az októberi forrada
lom aktív résztvevő jének, a szovjet egészségügy 
egyik megalapozójának 80. születésnapját.

Moszkvában született, történész családban, m ár 
a nagyapja neves történész, régész és bibliográfus 
volt. A családi környezet, apjának nagy könyvtára 
-— amelyben m ár gimnazista korában buzgón ta
nulmányozta a forradalm i mozgalmak történetét — 
korán az irodalom, a tudomány felé terelte az ér
deklő dését. Gimnáziumi tanulm ányait Pétervárott 
végezte és itt szemtanúja volt 1905-ben a „véres 
vasárnap” eseményeinek. Ekkor, ötödik gimnazista 
korában, kapcsolatba lépett a szociáldemokraták 
pétervári szervezetével. Az orvostudományi egye
temet Moszkvában végezte el, m ajd oklevelének 
megszerzése után, 1914-ben, katonaorvosként be
vonult.

A februári forradalom  az északi fronton éri, 
megválasztották az ezredbizottság elnökévé. Meg
betegszik, Pétervárra kerül, itt kapcsolódik be az 
októberi forradalom  elő készítésébe a petrográdi 
forradalm i katonai bizottság hírszolgálatának m un
katársaként. Ebbe a központba fu to ttak  be a jelen
tések a fegyveres felkelés elő készületeirő l.

A forradalom  győ zelme u tán i években igen 
változatos beosztásokban harcol a szocializmus 
ügyéért. Részt vesz a népbiztosságok orvosi kollé
giumainak, m ajd a Kollégiumok Tanácsának a meg
szervezésében. Nagy figyelmet szentel a Honvédel
mi Népbiztosság orvosi kollégiumának m unkájára, 
hiszen ez irányíto tta a Vörös Hadsereg egészség- 
ügyi ellátását. Amikor 1918 elején a Vöröskeresztet 
átszervezték, A. N. V inokurov le tt a Vöröskereszt 
kormánybiztosa, Barszukov pedig a helyettese..

A polgárháború éveiben, 1918—1920-ban a há
ború több frontjának az egészségügyi szolgálatát 
vezette, 1920-ban a délnyugati front egészségügyi 
parancsnokaként egyben az ukra jna i egészségügyi 
bizottságot is vezette; első sorban a járványok el
leni harc volt e bizottság feladata. Ezután 1923-ig 
Moszkvában dolgozott, m ajd kinevezték Csitába, a 
távol-keleti körzet egészségügyi fő nökévé. I tt a pes
tis leküzdése volt a fő  feladat.

1924—1930 között a Bjelorusz SZSZK egészség- 
ügyi népbiztosa volt, majd 1930—1939 között, az 
első  ötéves tervek idején az Á llami Tervbizottság 
egészségügyi osztályát vezette.

A Honvédő  Háború első  napjától ismét a had
seregben mű ködött, m ajd a háború u tán megkezdte 
orvostörténeti tevékenységét; első  jelentő s m unkája 937



a Katonaorvosi Múzeum megszervezése volt A. N. 
Maximenkóval együtt.

Mint orvostörténész következetesen érvényesí
tette kutatómunkásságában a marxizmus—leniniz- 
mus elméletét. Számos korai munkája közül dok
tori disszertációja („A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és a szovjet egészségügy szervezése”, 
Moszkva, 1951.) a legjelentő sebb. Közremű ködött az 
orvosi enciklopédia, valamint több dokumentum- 
gyű jtemény szerkesztésében. Számos közleménye 
jelent meg a Vörös Hadsereg egészségügyi szolgá
latának történetérő l. Barszukov 1946 óta elnöke a 
Szovjetunió Orvostörténeti Társaságának és eleven 
kapcsolatokat épített ki a szocialista országok or
vostörténészeivel és orvostörténeti társaságaival. 
Több tudományos testület tagja és számos kitünte
tés tulajdonosa, kétszeres Lenin-rendes.

Nyugdíjba vonulása óta, 1963-tól sem szüntette 
meg aktív tudományos és társadalmi tevékenységét, 
nagymértékben kivette részét a Lenin-centenárium 
orvostörténeti elő készítésébő l.

Mihail Ivanovics Barszukovot 80. születésnapja 
alkalmával sok szeretettel üdvözlik a magyar or
vostörténészek is.

Sz. S.

Európai regionális 
kongresszusok

Az alábbiakban a Nemzetközi Orvostudományi 
Szervezetek Tanácsának (CIOMS) 1970. évi regionális 
kongresszusnaptára alapján közöljük a fontosabb euró
pai regionális kongresszusok idő pontját, helyét, megne
vezését, valamint a részletesebb információ forrását.

Március 22—26, Nancy, az Anatómus Társaság 55. 
kongresszusa, prof. E. Legait, Láb. d’Histologie, Faculté 
de Médecine, 31 rue Lionnois, 54-Nancy, Franciaország.

Április 8—10, London, 2. európai kongresszus a pe
rinatalis medicináról, prof. P. J. Huntingford, Confe
rence Centre, 43 Charles Str., Mayfair, London W. 7., 
Anglia.

Április 16—18, Róma, az Európai Gyermekradioló
gus Társaság 7. értekezlete, dr. S. Fasanelli, Reparto 
Radiologico, Clinica Pediatrica-Policlinico, 00161 Róma.

Május 11—13., Velence, az Európai Kísérletes Se
bészeti Társaság 5. kongresszusa, II. Clinica Chirurgica, 
Universitä di Milano, Via Lamarmora 11, 20122 Milano.

Május 25—29., Knokke, 8. európai konferencia a 
pszichoszomatikus kutatásról, Miss M. E. Houben, Uni- 
versitaire St. Josefkliniek voor Psychiatrie, Kortenberg, 
Belgium.

Június 22—26., Aalborg, az Európai Microcircula-  
tiós Társaság 6. konferenciája, dr. Jörn Ditzel, Dept, of 
Medicine, Aalborg Municipal Hospital, DK 9000 Aal
borg, Dánia.

Júliusban, Odense—Leyden, 4. európai rhinológiai 
kongresszus, dr. G. A. Sedee, Wilhelminapark 44, Ut
recht. Hollandia.

Augusztus 10—16., Brassó, az Élettani Tudományok 
Nemzetközi Szövetségének regionális értekezlete, prof. 
G. Benetato, Institut de Physiologie, Bd. 1. Mai 11., 
Bukarest VIII.

Augusztus 24—29., Gothenburg, 9. neuroradiológiai 
szimpózium, prof. I. Wickbom, Sahlgrenska Sjukhuset, 

938 S-413 45, Gothenburg, Svédország.

Augusztus 31—szeptember 4., Prága, 3. európai an- 
aesthesiológiai kongresszus, dr. R. Jedlicka, P. O. Box 
1090, Praha 1.

Szeptember 13—18., Belgrad, 10. balkáni orvosérte
kezlet, Union des Sociétés Médicales, 1 Zeleni Venae, 
Beograd.

Szeptember 22—25., Bratislava, 1. dunai szülész
nő gyógyász kongresszus, dr. D. Bruchac, II. Clinic for 
Gynaecology and Obstetrics, Sulekova 16, Bratislava.

Október 14—18., Locarno, az Európai Társadalom
egészségügyi Szövetség kongresszusa, dr. Boris Luban, 
Piazza Fontana Pedrazzini. CH-6600 Locarno, Svájc.

A MTA hírei

A Magyar Tudományos Akadémia közgyű lése az 
Akadémia rendes tagjává választotta Kerpel-Fronius 
Ödönt, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem egye
temi tanárát, a II. Gyermekklinika igazgatóját;
levelező  tagjává választotta Ádám Györgyöt, a biológiai 
tudományok doktorát, az ELTE összehasonlító Élettani 
Intézetének tanszékvezető  egyetemi tanárát;

Bálint Pétert, az orvostudományok doktorát, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Élettani Inté
zetének tanszékvezető  egyetemi tanárát;

Flerkó Bélát, az orvostudományok doktorát, a Pé
csi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetének 
tanszékvezető  egyetemi tanárát;

Knoll Józsefet, az orvostudományok doktorát, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani 
Intézetének tanszékvezető  egyetemi tanárát;

Lapis Károlyt, az orvostudományok doktorát, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Kórbonctani 
Intézetének tanszékvezető  egyetemi tanárát és

Tarján Imrét, a fizikai tudományok doktorát, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai Inté
zetének tanszékvezető  egyetemi tanárát.

Az Akadémiai Díj I. fokozatát kapta:

Kovách Arisztid, az orvostudományok kandidátu
sa, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kísérleti 
Kutató Laboratóriumának docense a shock pathome- 
chanizmusára vonatkozó vizsgálatokban elért eredmé
nyeiért és

Székely György, a biológiai tudományok kandidá
tusa, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai In
tézetének docense a kísérletes embriológiai kutatások
ban elért eredményeiért.

Az Akadémiai Díj II. fokozatában részesült:

Barta Lajos, az orvostudományok doktora, a Sem
melweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekkliniká
jának docense a gyermekkori endokrinológiában, külö
nösen a cukorbajkutatásban elért eredményeiért.

A TMB hírei

A Tudományos Minő sítő  Bizottság Gárdos Györ
gyöt „Az anyagcsere és funkció kapcsolata emberi vö- 
rösvérsejtekben” című  disszertációja alapján a biológiai 
tudományok doktorává;

Sugár Jánost „A sejtalteratio vizsgálata a carcino
genesis folyamán és chemotherapiás szerekkel károsí
tott daganatokban” című  disszertációja alapján az or
vostudományok doktorává;

Gyenes Györgyöt „A lymphogranulomatosis sugár- 
kezelése új sugárforrások és besugárzási methodikák 
alapján” című  disszertációja alapján az orvostudomá
nyok kandidátusává nyilvánította.



FOLYÚIRATREFERATUMOK

Anyagcserebetegségek
Hypoglycaemia factitia. Creutz

feldt W. és Frerichs H. (Medizini
sche Universitätsklinik Göttingen):  
Dtsch. Med. Wschrt. 1969, 94, 813— 
818.

Szerző k közleményükben hang
súlyozzák, hogy az exogen hypo- 
glykaemiák között legnagyobb je
lentő ségű  az ún. mű vi hypoglykae- 
miáknak van. (Hy.) Ide sorolják 
az összes, pharmacon által kivál
tott vércukorcsökkenést.

1. Cukorbetegeken elő forduló 
hy.-ák, melyet akár insulinnal, 
akár sulfanylureákkal váltottak  
ki.

2. Ezen szerekkel megkísérelt 
öngyilkosságok,

3. Egyes betegek megkísérlik, 
hogy insulinnal, vagy orális anti- 
diabeticummal a hyperinsulinis
mus klinikai képét utánozzák.

Szerző k ez utóbbi csoportnak tu
lajdonítanak nagy gyakorlati, dif- 
ferentiál-diagnosztikai jelentő séget, 
s 3 ezen csoportba sorolható esetü
ket ismertetik.

1. eset. 14 éves leány. 8 éves kora 
óta cukorbeteg, kismennyiségű 
insulinnal kezelik. Az utóbbi év
ben az insulinadag fokozatos csök
kentése ellenére rendszeres éjjeli 
hy.-k lépnek fel. Sorozatos consi- 
liumok insulomát kizárnak, de az 
insulinkötés abnormis állapotát te
szik felelő ssé a tünetekért. A vélet
len oldja meg a problémát. Az éj
szakás nő vér veszi észre, hogy a 
kislány a takaró alatt 80 E depot 
insulint fecskendez magának. Kér
désre elmondja, hogy más cukor
beteg gyermekektő l hallotta, hogy 
ha több insulint ad magának, úgy 
annyit ehetik, amennyit akar. Ké
ső bb látta, hogy a hy.-ás rosszul- 
létekkel felhívja magára a figyel
met, egyszeriben „fontos” lesz. 
(Csak érdekességképpen említik 
meg a szerző k, hogy a Joslion kli
nika egyik diabetologusa, a gyer
mek apjának részletes levelére vá
laszolva, már hónapokkal ezelő tt 
mint egyetlen lehető séget a titko
san beadott insulint tartotta a 
gyermek tüneteiért felelő seknek!)

2. eset. 27 éves szülésznő t egy 
éve ismétlő dő  hy.-ás rosszullétek 
miatt szállítják intézetbe. Vércu
kor 20 mg%. Részletes vizsgálat 
eredményt nem nyújt, de részleges 
pancreaseltávolítást végeznek. 
Adenomát nem találnak. Mű tét 
után már 4 héttel ismét súlyos 
hy.-k jelentkeznek. Az ismételt tol- 
butamid test В  sejttumorra jelleg
zetes lefutású görbét eredménye
zett. A beteg serumában található 
magas insulinantitest titer azonban 
sehogysem illett bele a klinikai 
képbe.

A beteg szobáját annak távollé
tében átvizsgálva, táskájában insu-

linos ampullákat találtak. A be
tegnek nem szólva, orvosai az insu
lint fiziológiás konyhasóval cserél
ték ki. Ekkor természetesen a hy.-k 
elmaradtak. Ezt követő en megis
mételve a glukose és tolbutamid 
terhelést — a részleges pancreasre- 
sectiónak megfelelő en — suhklini- 
kus diabetesre utaló görbét kaptak. 
Psychiater végül szorongásos neu- 
rosist, hysteriát derített fel, a cse
lekedet kényszerítő  motívuma a 
betegségbe menekülés volt.

3. eset. 34 éves csavargót kilenc 
éve, étkezés után fellépő  hy.-s tü
netek miatt vettek intézeti kezelés
be. Hy.-s shock miatt 6 éve másik 
intézetben a pancreas kétharmadát 
eltávolították. Adenomát nem ta
láltak. A késő bbiekben hasonló tü
netek jelentkeztek. A beteg leg
alább 10 különböző  klinikán feküdt 
eszméletvesztéses rosszullétek
miatt. Szerző k intézetébe is eszmé
letlen állapotban szállították. Vér
cukor: 35 mg% volt. I. V. cukor 
adására állapota gyorsan javult, 
majd 12 óra múlva ismét eszmélet
lenné vált. A vizsgálatok В  sejttu
mort kizártak, ső t az insulin anti
testek hiánya insulin elő idézte hy. 
factitia képét is valószínű tlenné 
tette. A talányt végül a serum tol
butamid szintjének Springer sze
rinti meghatározása oldotta meg. 
Az eszméletlen állapotban levett 
sorúmból 8 órával a felvétel után
8,4 mg/100 ml tolbutamidot sike
rült kimutatni. A motívum itt ta
lán az volt, hogy a csavargó állan
dó lakáshiányát ilyen módon radi
kálisan és bármikor meg tudta ol
dani.

Hasonló eseteket az angolszász 
irodalomban viszonylag sokat is
mertettek. Rendszerint cukorbete
gekrő l, vagy egészségügyi személy
zetrő l van szó. Lényeges a diffe- 
rentiáldiagnosis helyes elvégzése. 
A probléma igen bonyolult, hiszen 
utalni kell arra, hogy a tünet
együttes igen ritka, s a legtöbb or
vos örül, hogy ilyen ritka beteget 
kórismézett, nem gondol arra, hogy 
a beteg szimulál, s még súlyos hasi 
mű tétet is képes elviselni. A d iffe- 
rentialdiagnosis lényeges elemei В 
sejttumor mellett szólnak: éh
gyomorra jelentkező , hy.-k, positiv 
éhezési test, a tünetek fellépésének 
„szabályossága”.

Hy. factitia felismerését első sor
ban az teszi lehető vé, ha gondolunk 
e tünetegyüttes „mű vi” hátterére. 
Ilyenkor tanácsos a beteget hosz- 
szabb idő re immobilizálni, mindkét 
karját pl. fixálni infusiók miatt. Á l
landó éjjel-nappali ügyelet, a be
teg holmijának átvizsgálása, stb. A 
nagyon ritka diabetes és beta sejt
tumor együttes elő fordulásának 
kórisméjét csak nagyon gondosan 
ellenő rzött, ismételt positiv tolbu- 
tamid test alapján állíthatjuk fel.

Halmos Tamás dr.

Gastrointestinális faktorok szere
pe a postprandiális hypoglykaemiá- 
ban. E. Veverbrants, W. Olsen, R. 
A. Arky: Metabolism. 1969, 18, 6— 
13.

A symptomás, postprandiális 
vagy másképp reaktív funkcionális 
hypoglykaemiát a következő  3 ok 
egyike idézi elő : inzulin hyperse
cretio, a perifériás szövetek túlzott 
érzékenysége normális mennyiségű 
inzulinnal szemben, ill. az ellen- 
regulatio mechanizmusainak hiá
nya.

A szerző k reaktív hypoglyk- 
aemiás betegüket ismertetik, össze
függést találva a gyomorürülés és 
a szénhidrát homeostasis között. A 
40 éves férfibetegen, akinek anyja 
diabeteses volt, 2—3 órával az ét
kezések után típusos hypoglyk- 
aemiás rosszullétek mutatkoztak 2 
éven keresztül. Statusa fizikálisán 
negatív volt. Elvégezték nála az 
orális glukóz és leucin, ill. iv. glu
kóz, tolbutamid, inzulin, glukagon 
és adrenalin próbát. A terhelések 
kapcsán követték a vércukor és az 
inzulinszint változását. Mérték 
ezenkívül phenolvörös fotometria 
segítségével orrszondán keresztül a 
gyomor ürülését, valamint a glu
kóz bélbő l való felszívódását.

Orális glukóz adására gyorsan 
megemelkedett a vércukor, majd 
gyorsan 2—3 óra múlva jóval a 
normális szint alá zuhant, az inzu
linszint ugyanebben az idő ben ex
trém magas értéket mutatott. A 
terheléses vizsgálatok közül az ad
renalin reprodukálta a betegen 
spontán étkezések után létrejött 
tüneteket. Ant icholinergiás szer 
(propanthelin bromid) adása után 
elmaradt a vércukorszint-csökke- 
nés és inzulinszint-emelkedés glu
kózterhelés kapcsán. Diazoxidot is 
adtak a betegnek, hatására diabe- 
toid cukorgörbe alakult ki, csök
kent inzulinválasszal.

A betegnél kizártak minden más 
hypoglykaemiát kiváltó okot, s mi
vel gyomormű tétek kapcsán, me
lyek megváltoztatják a gyomor 
ürülési idejét is, jól ismertek a 
funkcionális hyperinzulinizmus tü
netei, a betegnél talált szignifikán
san gyorsabb gyomorürülést össze
függésbe hozták a reaktív hyper- 
inzulinizmussal. Az a tény is isme
retes, hogy az inzulinszint változá
sát az orális cukoradás jobban ser
kenti, mint a vénás adás. Ezenkí
vül intestinális mechanizmusok is 
fokozzák az orális cukor inzulin
mobilizáló hatását (secretin, pan
creozymin). A propánthelid (anti-  
cholinerg szer) jelentő sen csökken
tette a gyomor ürülését és a glukóz 
absorbciót, a beteget tünetmentes
sé tette, mivel elmaradt a post
prandiális vércukoringadozás, ill. 
az mzulinszint-emelkedés. Kont
roll egészséges egyéneken bebizo
nyították, hogy a glukóz felhaszná
lására (K érték) nem hat és nem 
módosítja az orális glukózadásra 
bekövetkező  inzulinválaszt sem, 
tehát hatását gastrointestinális me
chanizmus segítségével fejti ki.



Ennek az egyelő re még tisztázatlan 
mechanizmusnak megismerése a 
hypoglycaemiák nosológiai megér
tését fogja elő segíteni.

Kautzky László dr.

A porphyria acuta intermittens 
és biochemiai jelentő sége. L. Heil-
meyer (Med. Naturwiss. Hochschu
le Ulm.): Münch, med. Wschr. 1969, 
111, 905—910.

A hepatikus porphyriáknak ma  
két csoportját különböztetik meg: 
a P. cutanea tardát és P. acuta in- 
termittenst (P. A. I.). A kórképet 
1954-ben írták le. Szerény bő rki
ütésekkel jár, inkább a gyomor-bél 
traktus és idegrendszeri tünetek 
uralják a kórképet. Kórjelző  a ma
gas vizelet porphobilinogen (PBG), 
amely a haem-synthesis zavarára 
utal. A korábbi felfogás szerint a 
PBG uroporphyrinné történő  átala
kulása blokkolt, a glycin-serin át
alakulás zavara következtében (Ri
chard és Scott). Más vélemény sze
rint az acethylcholin-synthesishez 
fel nem használt porphyrin vezet 
delta-aminolevulinsav (DALS) fel- 
halmozódáshoz, amelybő l aztán 
spontán képző dik nagy mennyiségű 
PBG. Két esetük biochemiai analy- 
sise kapcsán törekedtek a porphy- 
rin-zavar pontos identifikálására. 
P. A. I.-ben a koproporphyrin 20-, 
ill. 200-szoros felszaporodását mu
tatták ki a vérben összehasonlítva 
a P. C. T-val, ahol normális a 
mennyiségük. A vizeletben uropor
phyrin I. 57-, ill. 89%-kal emelke
dett volt. Felülvizsgálták azt a né
zetet, miszerint a PBG nem a máj
ban, hanem a vizelet igen savanyú 
vegyhatása miatt a húgyhólyagban 
képző dik. PH 4,0, 5,0, 6,0 és 7,0 
foszfát pufferben 37 C-fokon, 24 
óráig inkubált kóros vizeletben vé
gezték el a vizsgálatot, s észlelésük 
szerint az uroporphyrin I. mennyi
sége a savanyú vegyhatás fokozó
dásával jelentő sen emelkedett 
(65%-ról 90%-ra). a  májkárosodás 
kimutatására tű biopsiával nyert 
friss homogenisatumban a DALS 
mennyiségét vizsgálták. Eredmé
nyeik szerint a porphyriás máj igen 
nagy mennyiségben képez PBG-t, s 
ez ürül ki a vizelettel, a savanyú 
vegyhatás csak módosítja a meny- 
nyiséget. A haem-synthesis blokk a 
szerző k szerint a PBG — uropor
phyrin átalakulás között van, ezért 
emelkedik meg enormisan a vizelet 
PBG, amelybő l savanyú vegyhatás 
esetén a húgyhólyagban uropor
phyrin képző dhet. A haem-blok- 
kért a feedback mechanizmus za
varát, vagy gén-mechanizmus za
vart tételeznek fel. Szabó Ém dr_

Haematológia
Paroxysmalis éjszakai haemoglo

binuria. N. E. Hansen, S. A. Kill- 
mann: Acta Med. Scand. 1968, 184, 
525—541.

Nyolc paroxysmalis éjszakai 
haemoglobinuriában szenvedő  be
teg esetét ismertetik. Leírják azon 
kritériumokat, amelyek alapján e 
diagnosist felállították. A Ham-féle 
és Crosby-féle teszt mellett elvé
gezték a sucrose haemolysis tesz
tet, a vörösvérsejtek acetylcholin 
esterase aktivitásának és a serum 
lactat-dehydrogenase aktivitásának 
meghatározását. Az intravascularis 
haemolysis igazolására szokásos 
egyéb vizsgálatok között szerepelt 
a plasma haemoglobin és serum 
haptoglobinszint meghatározása is.

Mindezen diagnosztikus kritériu
moknak azért tulajdonítanak nagy 
jelentő séget, mert a kórkép igen 
változatos klinikai formában je
lentkezhet és gyakoribb, mint azt 
feltételezik. A szerző k hat év alatt 
észlelték az ismertetett nyolc bete
get. Közülük csak egy volt klini- 
kailag típusos eset, míg három be
teget hosszú ideig idiopathiás pan- 
cytopeniával, két beteget idiopa
thiás aplasticus anaemiával kezel
tek, két esetben pedig myelofibro
sis volt a korábbi diagnosis.

Tárgyalják a kórkép és a fenti 
betegségek viszonyát. Úgy tű nik, 
hogy az éjszakai paroxysmalis hae
moglobinuria vörösvérsejt defectu- 
sa nemcsak a klinikailag klasszi
kus syndromában, hanem külön
böző  nehezen osztályozható pancy- 
topeniákban, valamint aplasztikus 
anaemiákban és myelofibrosisban 
is jelen lehet. Legvalószínű bb lehe
tő ség, hogy ezen esetekben a vörös
vérsejtek secunder defectusáról 
lenne szó, mely fenti alapbetegsé
gekben alakul ki és vezet haemoly- 
sisre.

Az ismertetett esetekben általá
nos volt a hypercoagulabilitás és 
thrombotikus complicatiók jelenlé
te. Érdekességnek és még tisztá- 
zandónak tartják a betegek többsé
gében talált abnormalis EEG lele
tet. A betegekben kialakult an
aemia létrejöttében számos ténye
ző nek tulajdonítanak jelentő séget: 
nemcsak a haemolysisnek, hanem 
az ineffectiv erythropoesisnek, a 
létrejövő  vashiánynak, esetleg fol- 
savhiánynak is, valamint immuno
lógiai factoroknak.

A therapiát illető en megjegyzik, 
hogy a betegségnek specifikus the- 
rapiája nincs. Súlyos acut crisisben 
mosott vörösvérsejtek transfusiója 
életmentő  lehet — egyébként koc
kázatos a multiplex transfusio. A 
k ialakult vashiány miatt per os 
vas therapiában négy betegüket ré
szesítették, közülük kettő n észlel
tek jelentő s javulást a haemoglo
bin concentratióban. Prednisolont 
hét betegük kapott, ez négy eset
ben volt hatásos a betegség bizo
nyos idő szakában. Véleményük sze
rint a steroid kezelés hatása nem 
jósolható meg elő re, de meg kell 
kísérelni mindazon paroxysmalis 
éjjeli haemoglobinuriás esetekben, 
ha olyan anaemia áll fenn, amelyet 
vashiánnyal vagy folsavhiánnyal 
nem lehet megmagyarázni. Ugyan
csak kiszámíthatatlannak látszik e

kórképekben az anabolikus hor
mon effektusa is. Az irodalom ada
tai hangsúlyozzák az anticoagulans 
kezelés hasznát e betegségben a 
thrombotikus complicatiók megelő 
zésében. A szerző k egy esetben al
kalmaztak dicumarolt, azonban a 
nyolchónapos periódus alatt a hasi 
attackok nem változtak.

Pár Alajos dr.

A sucrose haemolysis test paro
xysmalis éjjeli haemoglobinuriá
ban. N. E. Hansen: Acta Med. 
Scand. 1968, 184, 543—546.

A paroxysmális éjjeli haemoglo
binuria diagnosisát fő leg az intra
vascularis haemolysis kimutatásá
ra alapozzák, valamint a vörösvér
sejtek csökkent acetylcholin este
rase aktivitására és a pozitív Ham- 
testre („savanyított serum test”). A 
szerző  egy újabb diagnosztikus el
járást ír le részletesen, a „sucrose 
haemolysis testet”. Az eljárás lé
nyege, hogy mosott vörösvérsejte- 
ket 10%-os sucrose oldat és auto- 
log serum keverékével 37° C-on in- 
cubálnak, majd centrifugálás után 
vizsgálják a rendszerben a haemo
lysis bekövetkeztét. Hét paroxys
malis éjszakai haemoglobinuriás, 
ötven egyéb eredetű  haemolysisben 
szenvedő  beteg, valamint húsz 
egészséges egyén vizsgálata során 
kapott eredményeirő l számol be.

A próba negatív volt mind a húsz 
egészséges egyén esetében, míg 
mind a hét éjszakai haemoglobin
uriás beteg vizsgálatakor positiv 
eredményt kapott. Az ötven egyéb 
haemolytikus rendellenességgel bí
ró egyén közül negyvenhét nega
tív eredményt adott. Érdekes, hogy 
a három gyenge pozitivitást muta
tó egyén közül kettő  myelofibro
sisban szenvedett és mindkettő nek 
alacsony volt a vörösvérsejt acetyl
cholinesterase aktivitása, bár mind 
a Ham-test, mind az indirekt 
Coombs-test negatív volt.

Felvető dik annak lehető sége, 
hogy ez utóbbi egyének a paroxys
malis haemoglobinuriára jellemző 
defectus enyhe fokában szenved
nek. Ha ez az elképzelés helyes, ak
kor mindez azt jelentheti, hogy a 
sucrose test érzékenyebb indikáto
ra a defectusnak, mint a klasszikus 
testek. A szerző  a fentiek alapján 
értékesnek és specifikusnak tartja 
a könnyen kivihető , egyszerű  vizs
gálatot a paroxysmalis éjszakai 
haemoglobinuria diagnosisában.

Pár Alajos dr.

Véralvadás és fibrinolysis vizs
gálata paroxysmalis éjszakai hae
moglobinuriában. C. J. Amris, N.
E. Hansen: Acta med. Scand. 1968, 
184, 551—559.

A paroxysmalis éjszakai haemo
globinuriában ismert probléma a 
vénás thrombosisok fellépte. A be
tegségben gyakori abdominalis fáj
dalmakat rendszerint kis mesente- 
rialis thrombosisokra vezetik visz-



sza. A véralvadás mechanizmusát 
számos szerző  vizsgálta már e kór
képben, bár az adatok elég ellent
mondóak, legtöbben bizonyos „hy- 
percoagulabilitást” mutattak ki.

A szerző k hét éjszakai haemoglo- 
binuriás betegükben vizsgálták a 
véralvadást és a fibrinolysist, mind 
a „csendes haemolysis” idő szaká
ban, mind pedig a thrombotikus 
manifesztációkkal járó haemolyti- 
kus exacerbatiók alatt.

Hat betegük vizsgálati eredménye 
hypercoagulabilitást mutatott a rö
vidült kaolin-cephalin idő , a gyor
sult thromboplastin generatiós test, 
valamint a 11 + VII. és VIII. fac- 
torok megnő tt aktivitása alapján. 
Három esetben a beteg plasmája 
gyorsította a normál plasma throm
boplastin generatióját. Nem észlel
tek kóros eltérést a fibrinolysisben, 
és nem voltak consumptiós coagu- 
lopathiára utaló elváltozások sem.

Tárgyalják azon lehetséges me
chanizmusokat, melyek e betegség
ben az észlelt gyakori thrombus- 
képző désben szerepet játszhatnak. 
Ilyen tényező k: 1. abnormális 
thrombocyták, melyek destructióra 
és thromboplastikus anyag felsza- 
jadítására, megnövekedett aggre- 
gatióra hajlamosak, 2. a kóros vö- 
rösvérsejtekbő l thromboplastikus 
myag felszabadulása, 3. az alvadá- 
;i factorok megnövekedett aktivi- 
:ása.

A k imutatott „laboratóriumi hy-  
jercoagulabilitás” jelentő sége nem 
isztázott. Nem bizonyított még, 
íogy ez biztosan fokozott throm- 
>osisveszélyt jelentene. Észlelhe- 
ő k ezen elváltozások ugyan a kli- 
úkailag manifeszt thrombosisok 
setén, de megfigyelték olyan egyé- 
leken is, akiknek sohasem volt 
hrombosisuk. Lehet, hogy ez a hy- 
ercoagulabilitás oka a thrombosi- 
ok kialakulásának, de az sincs ki
árva, hogy e laboratóriumi lele- 
э к  csak másodlagosak a thrombo- 
isképzódés során. Az is lehet, hogy 
linden in vivo jelentő ség nélküli 
i vitro fenoménrő l van szó. 
Mindezek figyelembevételével 
-érző k konklúziójukat csupán arra 
írlátozzák, hogy a paroxismális 
szakai haemoglobinuriás egyének
en kimutatható a „laboratóriumi  
ypercoagulabilitás” fennállta, s 
:en hypercoagulabilitás fokozódik 
haemolytikus crisis alatt.

Pár Alajos dr.

Az akut leukaemia idő beli és tér
ül megoszlása Ű j-Zélandban.
jnz, F. W., Spears, G. F. S. Brit. 
ed. J. 1968, 4, 604—608.

1963-ban Heath és Hasterlik Ni- 
:ben (Illinois) akut leukémiás 
egbetegedések halmozódását ész
té. Három év alatt a 20 000 lakosú 
lységben 8 gyermekkori leukae- 
a fordult elő , ötször annyi mint 
yanezen idő  alatt azon tartomány 
is területén.
Vkut leukaemiás esetek halmozó
járól az utóbbi évtizedben szá- 
>s közlemény jelent meg. Ezen

közlemények amellett szólnak, hogy 
az emberi leukaemia aetiológiájá- 
ban — számos laborator, egértörzs 
leukaemiájához hasonlóan — felte
hető en vírus infectio játszhat sze
repet, de természetesen ez nem te
kinthető  direkt bizonyítéknak. A 
szerző k Ű j-Zélandban a gyermek
kori és felnő ttkori akut leukaemia 
elő fordulásásnak gyakoriságát vizs
gálták statisztikai módszerekkel. 
1953. I. hó 1—1964. XII. 31-i idő tar
tam alatt a gyermekkori és felnő tt
kori akut leukaemiás halálozások 
számát, a betegség fellépésének 
pontos földrajzi helyét és idő pont
ját dolgozták fel.

Az akut leukaemia klinikai dia- 
gnosisát minden esetben cytologiai- 
lag is igazolták. A gyermekkori és 
felnő ttkori leukaemiásokra vonat
kozó adatokat együtt és külön-kü- 
lön is értékelték. A megbetegedé
sekre vonatkozó tér- és idő beli té
nyező k egymásra hatását Knox 
statisztikai módszere szerint anali
zálták.

Összesen 1003 gyermekkori és 
felnő ttkori akut leukaemia fordult 
elő  a megfigyelés idő szaka alatt. 
(288 gyermekkori és 715 felnő ttko
ri.) A nemek szerinti megoszlás 
megfelel az irodalmi adatoknak. A 
gyermekek korának középértéke
2.5 év, a felnő tteké 67,5 év.

A gyermekkori leukaemiák fellé
pése nem mutatott szezonális hal
mozódást, a felnő ttkori akut leu
kaemiák viszont statisztikailag 
szignifikánsan gyakrabban kezdő d
tek a nyári hónapok alatt.

Továbbiakban megállapították, 
hogy a felnő ttkori esetekben tér- és 
idő beli tényező k egymástól függet
lenül, a Poisson modell szerint osz
lottak meg. A 6 év alatti korcso
portban azonban az egymáshoz 
közel (1,6 km távolságon belül) lakó 
egyedek 2 hónapon belüli megbe
tegedése statisztikailag szignifikáns 
módon tér el a véletlenszerű  meg
oszlástól. (4 pár gyermekben, akik
1.6 km-en belüli körzetben laktak, 
2 hónapon belül friss leukaemiát 
észleltek, míg véletlenül ez csak 
0,54 párnál fordulhatott volna elő . 
A betegek többsége lymphoblastos 
leukaemiában szenvedett.)

A k isgyermekkori leukaemiák 
halmozódásának okára vonatko
zóan csak feltevésekre vagyunk 
utalva. Genetikus tényező k, vírus 
infectio aetiologiai szerepe egy
aránt feltehető .

Halmozottan elő forduló gyer
mekkori leukaemiáknál a lehetsé
ges aetiologiai factorok mielő bbi 
vizsgálata, illetve felkutatása vihet 
majd közelebb a probléma megol
dásához.

A szerző k és Knox számításai 
alapján feltehető , hogy különbség 
van a gyermekkori és felnő ttkori 
akut leukaemiák aetiopatogenesi- 
sében. A legfiatalabb korcsoportok
ban olyan aetiologiai tényező k sze
repelnek, melyek a felnő ttkorban 
hiányoznak, vagy módosulnak. 
Problematikus maradt, vajon ezen

ritka betegség alkalomszerű  hal
mozódását mi okozhatja.

Nagy nehézséget okozott az idő  és 
térbeli halmozódás magyarázata. 
Pro és kontra közlemények jelen
tek meg. Egy dologban a külön
böző  szerző k megegyeztek, neveze
tesen maga a halmozódás ténye 
nem ad egyértelmű  információt a 
jelenség okáról vagy okairól.

Szigeti István dr.

A k rónikus myeloid leukacmiá- 
sok individuális és a betegségre je l
lemző  faktoroktól, valamint a thc- 
rápiától függő  várható élettartama.
Freiburgi eredmények, 1947—1966.
K. Musshoff és mtsai. (Med. Univ.- 
Klin. Freiburg i. Br.): Kiin. Wschr.  
1969, 47, 179.

A krónikus myeloid leukaemia 
(kr. m. 1.) azon betegségek közé tar
tozik, melyet véglegesen nem tu
dunk meggyógyítani. A gyógyered- 
mények javulása csak úgy érhető 
el, ha a rendelkezésre álló gyógyel- 
j órásokat tárgyilagosan megalapo
zott integratióban alkalmazzuk. 
Ezt a célt akarták szolgálni a szer
ző k a Freiburgi Belgyógyászati Kli
nikán 1947—1966 között kezelt 308 
kr. m. l.-s beteg adatainak feldol
gozásával.

A betegek 2/3-a életének 4—6. 
évtizedében van. A férfiak 57%-ban  
szerepelnek a 43% nő vel szemben. 
A tú lélési és remissziós rátákat sta
tisztikai módszerekkel vizsgálták.

Az átlagosan várható élettartam 
a diagnosistól számítva 3,5 év. A 
betegek életkora és neme a túlélés 
kilátásait nem befolyásolja. A leg
rosszabb indulatú lefolyást a dia
gnosis felállításakor 20 000/mm3 
alatti fehérvérsejtszámú kórforma 
mutatja. Ez valószínű leg átmene
tet képez az akut leukaemiához. 
Ettő l eltekintve a fehérvérsejtszám 
és a lép nagysága nem jelent pro
gnosztikus tényező t.

A tú lélést tekintve a sugárkeze
lés és a kemotherápia (Busulfan) 
között significans különbség nem 
volt. Az első  és a második kezelés
nél a legmagasabb remissziós rá
tát a rtg-, a késő bbieknél a kemo- 
therápiával érték el. Az első  keze
lésnél 82%-ban, a másodiknál 63%- 
ban, a harmadikban 56%-ban kap
tak remissziót. A remissziók ideje 
alatt végzett kemotherápiával a re
missziók tartama meghosszabbo
dott. A fenntartó kezeléssel a be
tegség akut formába való átmenete 
az esetek egy részében feltartóztat
ható és így a kr. m. l.-s betegek 
életkilátásai javulhatnak.

Szentkláray János dr.

Nemi különbségek a fehérvér
sejtszámban. A llan, R. N., A lexan
der, M. K. (South Warwickshi
re Hospital Group Pathological 
Laboratory, Warwick): J. clin.
Path. 1968, 21, 691—694.

18 és 65 év közötti 325 véradó 
esetében nő knél a 30 év feletti 943



csoportokban a fehérvérsejtszám 
(ívsz), illető leg a polymorph leu- 
kocyták száma alacsonyabb volt, 
mint az azonos kor csoportú férfia
kon. Ez a különbség a kor elő re
haladásával fokozódott, azonban 
csak az 50—65 év közötti korcso
portban bizonyult significansnak. 
A férfiaknál az életkor növekedé
sével a ívsz nem változott. Továb
bi 1775 kórházi betegen tett meg
figyelések a fenti észleleteket meg
erő sítették. Korábbi irodalmi ada
tok szerint a nemek között a ívsz 
tekintetében nincs különbség. A 
nemek között mutatkozó eltérő 
ívsz magyarázataként hormonalis, 
táplálkozási, ill. anyagcsere ténye
ző k szerepére gondolnak.

Nagy Judit dr.

Véralvadás, throm bosis
Tüdő embólia. J. E. Dalén, L. Dex

ter (Department of Medicine, Peter 
Bent Brigham Hospital and Har
vard Medical School, Boston): 
JAMA . 1969, 207, 1505—1507.

Gondos kórbonctani vizsgálat 
esetén a pulmonalis embolia gya
korisága 25%-ra tehető . A szerző k 
kórházában egyike a 3 leggyako
ribb halálokoknak. A halálozás két 
módon csökkenthető : 1. korai fel
ismeréssel, 2. azonnali kezeléssel.

A felismerést nehezíti, hogy a 
pulmonalis embolia 4 különböző 
klinikai syndroma képében jelent
kezhet:

1. Tüdő infarctus. Ez a legismer
tebb, de egyben a legritkább is!

2. Acut cor pulmonale. Akkor  
alakul ki, ha a pulmonalis erek 
több mint 60%-a elzáródik. Az 
acut jobb szív elégtelenség miatt 
emelkedik a jobb pitvari nyomás, 
s következményesen a centrális vé
nás nyomás.

3. Cardiovascularis collapsus 
(shock), melyet általában az acut 
cor pulmonale elő z meg. Ebben az 
esetben döntő  a differenciáldia- 
gnosis az egyéb shock állapotoktól 
(itt: magas centrális vénás nyo
más!). Ki kell zárni a szívinfarc
tust EKG alapján.

4. Egyéb manifesztációk, melyek 
általában subtilis jelek és tünetek, 
s a felismerés nehéz. Figyelembe 
kell venni a hajlamosító tényező 
ket : thrombophlebitis, congestiv 
szívbetegség, mű tét a közelmúlt
ban, stb. Gyakorlati példák: szív
beteg hirtelen decompensatiója, di
gitalis „resistentia” vagy hirtelen 
fellépő  digitalis toxicus reactio, 
fulladás, emelkedett pulsusszám, 
légzésszám, hő mérséklet, postope- 
ratív „atelectasia” vagy „pneumo
nia”.

A diagnosist sürgő sségi testek 
alapján lehet felállítani: 1. EKG, 2. 
mellkas rtg, 3. artériás vérgáz- 
analysis (csökkent p0 2 és magas 
pC02), 4. centrális vénás nyomás 
mérése, 5. tüdő scintigraphia (olig- 
aemiás területek), 6 . tüdő  angiogra- 

944 phia (telódési hiányok, csökkent

perfusio jelei!). Ez utóbbi a legspe- 
cifikusabb.

A tüdő embolia therapiája: 1. 
oxygen (hypoxia miatt). 2. Heparin. 
D: 10 000 E, majd 4 óránként 7500 
—10 000 E. A dosis 24 óra múlva 
csökkenthető . Hatása kettő s: 1. an
ticoagulans, 2. oldhatja a broncho- 
spasmust. 3. Hypotensio kezelése: 
isoproterenollal (4 mg 1 liter 5 
százalékos dextrose infusióba). Ha
tása: positiv inotrop és a pulmona
lis ereket tágítja. Vigyázat: myo
cardium irritabilitását fokozza!).  
Ha az isoproterenol nem hatásos, 
úgy noradrenalint vagy Aramine-t 
adhatunk. Amennyiben ezekre 
sincs reactio, a mortalitás igen 
nagy. 4. Embolectomia: akkor, ha a 
konzervatív therapia hatástalan. A 
mortalitás: 50—60%. A mű téti 
indicatiót az alábbiakban lehet ösz- 
szefoglalni: 1. ha a pulmonalis ér
terület több mint 60%-a elzáródott.
2. Tartós jobb kamra elégtelenség, 
több mint 15 vízcm-es centrális vé
nás nyomással. 3. Persistens hypo
tensio, mely vasopressorokra nem 
reagál.

A további pulmonalis embolizá- 
ció megelő zhető : anticoagulans ke
zeléssel, s recurrens embolizáció 
esetén: vena cava inferior interrup- 
tióval vagy „long term” anticoagu
lans prophylaxissal.

(Ref.: A therapiás részben nem 
tesznek említést a thrombolyticus 
kezelésrő l. Igaz ugyan, hogy ennek 
értékelése éppen a tüdő embolia 
eseteiben nagyobb számú beteg
anyagon és objektív feltételek mel
lett éppen most van folyamatban 
az USA-ban. Ugyancsak nem esik 
szó az obiigát, és igen jelentő s me
tabolicus acidosis azonnali kom
penzálásáról sem, melyre legcélsze
rű bb NaHCOz-ot adni.)

Boros Mihály dr.

Az urokinase—tüdő embolia vizs
gálat. Szerkesztő ségi közlemény. 
Circulation. 1969, 39, 153—156.

1968. október 16-tól az egész 
USA-ra kiterjedő  hivatalos coope- 
rativ vizsgálatot kezdtek el, mely
nek célja az urokinase (UK) the
rapiás hatásának értékelése acut 
pulmonalis embóliában. Arra a 
kérdésre kívánnak feleletet kapni, 
hogy: gyorsabb-e a thrombus oldó
dása a pulmonalis keringésben 
thrombolyticus +  anticoagulans 
therápia esetén, mint csak anticoa
gulans kezelésre. A vizsgálatot az 
Akadémia, gyógyszergyárak (Ab
bott és Winthrop), s a National 
Heart Institute szervezik és finan
szírozzák. A tanácsadó bizottságban 
a biometria, collaboráló kutatás, 
cardiovascularis betegségek és a 
fibrinolysis szakemberei találhatók. 
Jelenleg 13 különféle intézmény 
vesz részt a vizsgálatban.

A választás azért esett az UK-ra 
(mely egy M :53 000-es polypep- 
tid), mert ígéretes thrombolyticus 
ágens, azért, mert: 1. nem antigen 
(szemben a streptokinaseval), 2. 
kevésbé valószínű , hogy toxicus.

1966 óta kb. 50 beteget kezeltek 
UK-val. Ennek alapján megálla
pítható, hogy a súlyos betegek is 
jól tolerálják, s thrombolyticus ha
tású, képes helyreállítani a normá
lis haemodynamikai viszonyokat. 
Klinikai alkalmazásra az UK erő s
ségét С Т А  egységben adják meg. 
(1963-ban az NHI-n belül létrehoz
ták a CTA-t: Comm ittee on Throm
bolytic Agents.) Kimutatták, hogy 
az UK effektive odja a „de novo” 
intravascularis thrombusokat, s 
reprodukálható thrombolyticus ál
lapotot hoz létre anélkül, hogy a 
kezeléshez rigid laboratóriumi el
lenő rzés szükséges lenne.

Az UK hatás értékeléséhez pedig 
azért választották a pulmonalis 
embóliát, mert: 1. Gyakori és fon
tos betegség. Az áramlás helyreál
lítása igen jelentő s klinikai ered
mény. 2. Objektív diagnosztikus 
módszerek állanak rendelkezésre 
(scanning, angiographia, haemody
namikai adatok). 3. Relatíve friss 
alvadékról van szó, mely fő leg fib- 
rinból áll, s az áramlás a tüdő ben 
igen jó. 4. Az ismert spontán oldó
dási hajlamot a kezelés rendkívüli 
módon felfokozhatja. 5. Az itt nyert  
mérhető  hatások ismerete igen ér
tékes lehet más, hasonló célú vizs
gálatnál, ahol a szer direkt hatása 
már nem mérhető  ilyen pontosan.

A vizsgálatot ún. „módosított 
dupla vak” módszerrel végzik: a 
betegek válogatás nélkül 12 órán 
át UK-t vagy heparint kapnak in- 
fusióban, konstans infusiós pumpa 
segítségével, s a kezelést heparin- 
nal folytatják. Csak egy kezelő  or
vos tudja, hogy mi van az infusió- 
ban. Az ellenő rzést a következe 
menetrend szerint végzik: 18 óra 
múlva jobb szív katheterezés és an
giographia. Két héten át szériábar 
tüdő -scanning. Ű jabb kontrollok: 3 
6, 12 hónap múlva.

Ez az első  koordinált amerika 
kísérlet, melynek az a célja, hog; 
értékeljenek egy thrombolyticu 
ágenst. BorQs m há ly  d7

Acut artériás és vénás thrombo 
sis kezelése urokinaseval. D. Silve 
(Dept, of Surgery, Duke Univ. Mec 
Center, Durham, N. C.): Archive 
of Surgery. 1968, 97, 910—916.

14 beteget kezelt átlagosan 
millió С Т А  egység urokinaseval 
következő képpen: kezdeti iv. telít 
dosis után 48 órán keresztül infu 
siós pumpával egyenletesen eloszl 
va adta a szert kb. 75 000 С Т А  eg> 
ség/óra sebességgel. A kezelése« 
szimultán heparint is adott.

Az eredmények: laboratórium: 
lag minden esetben ki lehetett mi 
tatni a fokozott fibrinolysist. . 
véralvadásra az urokinase csak jt 
lentéktelen hatást gyakorolt: méi 
sékelten csökkentette a fibrinoger 
szintet és a VII. factor szintjét, 
kezelés a máj- és vesefunctiót 1« 
nyegesen nem érintette. Nem és: 
lelt lázas, allergiás reactiót.

Klinikailag a 14 beteg közül ! 
ben észlelt javulást, de ezek köz



csak 4 esetben lehetett angiogra- 
phiával is igazolni a hatást. A leg
jobb eredményt az artériás occlu- 
siós esetekben figyelte meg, leg
gyengébb volt a hatás masszív vé
nás elzáródásban.

Tárgyalja a kezelés indikációit 
és kontraindikációit. Az urokinase 
kezelés értékeléséhez további kli
nikai vizsgálatok szükségesek.

(Ref.: A ma ismert egyik legha
tásosabb thrombolyticus agens az 
urokinase. A közölt adatok intő 
példaként szolgálnak arra, hogy a 
rendkívül költséges thrombolyti
cus kezelés értékelése szigorú fel
tételeket követel, s a hazai szóhasz
nálatból is jól ismert „drámai kli
nikai javulás” mögött esetleg sem
mi objektív változás sincs. A má
sik igen fontos tanulság: a thera- 
piás, laboratóriumilag is igazolt 
fibrinolysis-fokozódás nem azonos 
a thrombolysissel. Érdemes megje
gyezni, hogy az irodalomban eddig 
általában az a vélemény alakult ki, 
hogy a thrombolyticus kezelés el
ső sorban a vénás thrombosisok 
eseteiben hatásos, s sokkal kevésbé 
artériás elzáródás esetén.)

Boros Mihály dr.

A vörösvérsejtek szerepe mű tétet 
követő  acut thrombocyta válasz
ban. Bennett, P. N. (Dept. Medici
ne, University of Aberdeen): J. clin. 
Path. 1968, 21, 695—697.

A vérlemezkék (thrcy) elektro- 
phoreticus és tapadási sajátságai 
mű téteket követő en megváltoz
nak. A postoperativ (mű tét után 4 
óra) és a praeoperativ thrcy-ák 
tapadási készsége között significans 
különbség van, a postoperativ 
thrcy-ák tapadási készsége meg
növekedett. Ez a változás a vörös- 
vérsejtekhez kötöttnek tű nik, mint
hogy a postoperativ thrcy-ák tapa
dási készsége csak postoperativ 
vvs-ek hozzáadására nő tt, praeope
rativ vvs-ek a tapadási készséget 
nem változtatták. Valószínű , hogy 
a w s-ek  mű téteket követő en köny- 
nyebben adnak le adenosin di- 
phosphatot, ez növelheti a thrcy- 
ák üvegfelületen való megtapadá- 
sát. Sajátságos, hogy a postopera- 
tiv thrcy dús plasmából és exogen 
adenosin diphosphatból álló rend- 
izerben a thrcy-ák tapadási kész
sége kevésbé magas, mint a post- 
aperativ vvs-eket tartalmazó tel
jes vérrendszerben. Tárgyalja a 
'okozott postoperativ thrcy tapadá- 
i készség és a postoperativ throm- 
aosisok esetleges összefüggéseit.

Kelényi Gábor dr.

iyógyszerkutatás
Az antiviralis anyagok hatásme- 

hanizmusa. W. Schiek (Abteilung
Medizinische Mikrobiologie der 
Medizinischen Fakultät der Tech- 
ischen Hochschule, Aachen): 
(tsch. med. Wschr. 1969, 94, 857— 
32.

A bőséges és új irodalmi idézete
ket felhasználó, összefoglaló cikk 
hat olyan szintetikus anyagot so
rol fel, amelyek — bizonyos fenn
tartással ugyan — a gazdaszervezet 
károsítása nélkül, képesek a vírus
szaporodást gátolni. Ezek közül há
rom, a gyakorlatban is alkalma
zott droggal foglalkozik részle
tesen. Ezek a Joddesoxyuridin 
(SynmiolR), a Methisazon ( Marbo- 
ranR) és az Amantadin (Symmet
rel11).

A Joddesoxyuridin, mint a thy- 
midin analógon ja, ennek helyére 

i épül a vírus DNS szintézisekor. Az 
új DNS nemcsak nem lesz fertő ző 
képes, de az áttételesen kódolt pro
teinek sem alkalmasak feladatuk 
betöltésére. A gyors vírus-szintézis
hez képest a sejtosztódás lassú és 
ritka folyamat, ezért a szer helyi
leg, fő leg a szemészetben herpes és 
vaccinia vírus fertő zés ellen, nagy 
sikerrel alkalmazható. Mutagen ha
tása miatt azonban injekcióban 
eddig mindössze 4 beteg elő relát
hatóan lethalis általános megbete
gedésénél próbálták ki. Az iv. adott 
gyógyszer 3 betegnél életmentő  ha
tású volt.

A Methisazon (MarboranR),  
amelyet per os alkalmaznak poxví- 
rusok (himlő , vaccinia) ellen, igen 
magas koncentrációt ér el a máj
ban, ahol toxikus termékre bom
lik. Mivel a poxvírusok közös jel
lemző je, hogy a betegség inkubá
ciója során első sorban a májban 
szaporodnak, érthető , hogy a szer 
ebben az idő szakban hatékony. A 
fertő ző képes vírus képző dését azál
tal akadályozza meg, hogy bizonyos 
fehérje természetű  antigének ke
letkezését meggátolja. A már fer
tő zött sejteket a pusztulástól nem 
védi meg.

Az Amantadin (Symmetrel®) az 
influenza és a rubeola vírus pe
netrációját gátolja. Azonos módon 
hatnak szövetkultúrán az alifás 
aminok is, amelyeket azonban a 
gazdaszervezet metabolizál, ellen
tétben az Amantadinnal, amely a 
vizelettel változatlanul kiürül. A 
drog a vírusszaporodást profilakti- 
kus adagolásnál is fő leg a fertő 
zés kezdeti fázisában gátolja. Ez a 
gátlás tartósabbá válhat azon 
egyéneknél, akiknek influenza el
len alapimmunitásuk van, de az 
önmagában nem elég hatékony. Az 
Amantadin tömeges alkalmazásánál 
figyelembe kell venni, hogy a szo
kásos dózis kétszerese már toxicus 
hatasu. Hollós Iván dr.

Vegetatív blokkoló készítmények 
hatása a keringés alkalmazkodóké
pességére emberen nyugalomban és 
terhelésre. Pronethalol és Poldine 
hosszú ideig tartó kezelésben. G. 
Schröder (University of Göteborg, 
Sahlgrenska Sjukhuset): Acta med. 
scand. 1968, 184, 347.

Pronethalolt mint hatásos beta- 
adrenerg receptor blokkolót, Poldi- 
net (quaterner ammóniumbázis), 
mint anticholinergiás szert alkal

maztak vizsgálataikban. A vizsgá
latokat 6 betegen végezték, ezek 
közül 4 fekélybeteg, egynél (haem- 
orrhagiás gastritis miatt) enyhe 
melaena állt fenn, egy obesitas 
miatt állt vizsgálat alatt.

A szerek legalább 1 heti adása 
után az utolsó dosist követő  1—3 
óra múltán controllálták a haemo- 
dynamikai paramétereket: pulsus- 
szám, intraarteriális nyomás, perc
térfogat, légzésvolumen, 0 2-fo- 
gyasztás, RQ. A vizsgálatokat nyu
galomban, fekvő  és ülő  helyzetben, 
majd kerékpár ergometeren terhe
léssel végezték.

A nyugalmi pulsusszám kezelésre 
nem változott, csökkent azonban az 
orthostaticus reakció értékeinek 
szórása, valamint a terhelésre fel
lépő  pulsusszám-növekedés.

Az arteria brachialis diastolés 
nyomása kezelés hatására változat
lan maradt; testhelyzet változtatá
sakor a diastolés nyomás kissé 
csökkent, míg gyógyszerhatásban 
kissé emelkedett. Hasonló, de nem 
significáns volt a systolés nyomás 
változása.

Minden nyomásérték terhelésre 
bekövetkező  változása a kezelés 
hatására alacsonyabbá vált: a leg- 
kifejezettebb ez a systolés nyomás, 
kevésbé a diastolés és pulsusnyo- 
más esetében.

Nyugalmi helyzetben a kezelés 
nem befolyásolta a perctérfogatot, 
pulsustérfogatot, a perifériás ellen
állást, a bal kamra egy percre, ill. 
egy systolére eső  munkavégzését. 
Terhelés hatására a kezelés alatt 
csak kevésbé nő tt a bal kamra 
munkavégzésének középértéke. A 
perctérfogat, pulsustérfogat, a bal 
kamrai munka és az egy systolére 
eső  munkavégzés terhelés hatásá
ra fellépő  növekedés értékeinek 
szórása gyógyszerhatásban alacso
nyabb, mint kezelés nélkül.

A légzésfunctiókat nyugalmi 
helyzetben nem befolyásolta a ke
zelés. Az AV 0 2 differentia érté
keinek terhelésre fellépő  változá
sának szórása kezelés alatt kisebb. 
Terhelés során a légzésvolumen és 
0 2-fogyasztás kezelés alatt kisebb, 
mint kezelés nélkül.

A keringési reakciók értékeinek 
kisebb szórása az autonóm ideg- 
rendszeri blockád következménye. 
Ez azt jelzi, hogy a terheléshez va
ló adaptatióban az autonóm ideg- 
rendszer szerepe nem döntő , csak 
befolyásolja — erő síti vagy gyen
gíti — a reakciókat. Denervált ku
tyaszíven végzett kísérletben ter
helésre az adaptatió lassúbbnak bi
zonyult, de a paraméterek bekö
vetkező  változása nem tért el az ép
állatokétól. Marton Mihály dr.

Elektrofiziológiai vizsgálatok bé
tablokkolókkal mikroelektród tech
nikával. Pillát B. és Otsuka Y. 
(Pharmakologisches Institut der 
Universität, Wien): Wien. med.
Wschr. 1969, 119, 56—58.

Ant ifibrilláns szerek (chinidin,  
bétablokkolók stb.) hatása izolált 945



Purkinje-roston vagy szívizomros
ton vizsgálva monofázisos akciós 
potenciál elvezetéssel elég egységes 
képet mutat: a nyugalmi potenciál 
változatlan, az akciós potenciál ma
gassága és az overshoot csökken, 
növekszik a látencia idő  és csökken 
a vezető képesség.

A szerző k vizsgálják Ro 3-3528
[6,7-dimetil-a-(izopropilamino)- 

metil/-2 benzofuranmetanol HC1] 
bétablokkoló hatását 1(H5 g/ml 
koncentrációban izolált Purkinje- 
és szívizomrostokon. A szer hatásá
ra az akcióspotenciái változik: Pur- 
kinje-rostokon a potenciál idő tar
tama jelentő sen rövidül; izomros
tokon feltű nő  a refrakter idő  jelen
tő s megnyúlása. Az eredeti képet 
nyerik vissza az anyag kimosása 
után, tehát a hatás reverzibilis. E 
jelenségek egyezést mutatnak más 
antifibrilláns szerek hatásával. Az 
észlelt változásokat a szerző k az 
ionpermeabilitás megváltozásával 
hozzák összefüggésbe.

Tardos László dr.

Egésztest-autoradiographia, a 
gyógyszerkutatás egyik módszere.
K. Patzschke (Isotopen-Institut der 
Farbenfabriken Bayer AG, Wup
pertal-Elberfeld) : Münchener Me
dizinische Wochenschrift. 1968, 110, 
2043—2053.

A modern gyógyszerkutatás olyan 
módszereket igényel, melyek pre
cíz felvilágosítást nyújtanak a szer
vezet és a bejuttatott vegyület köl
csönhatásának mozzanatairól, re- 
sorptióról, szervenkénti eloszlásról, 
metabolisatióról, excretióról egy
aránt. E cél elérésére igen elő nyös 
az isotopok használata. A vizsgá
landó praeparatumot chemiai syn
thesise során radioactiv atommal
— rendszerint szénisotoppal — jel
zik. Az incorporált anyag sorsa 
ezen „vezérisotop” révén jól követ
hető . A szöveti activitás mérésére 
nagyon alkalmas az autoradiogra- 
phia. A k ísérleti állatok egésztest 
autoradiographiájával az activitás- 
megoszlás morphológiai jellemző i
— az egyes szervek relatív activi- 
tásconcentratiói — különösen jól 
vizsgálhatók.

Az eljárás alapjait Ullberg dol
gozta ki Svédországban, 1954-ben. 
A szerző  — módosított technikájá
val — 10 éve folytatja a gyógysze
rek anyagcseréjének vizsgálatát. 
Az extrem kis szövetterületekben 
localisált isotop kimutatására a 
microautoradiographiát használja.

A közlemény számos fekete-fehér 
és színes felvételen demonstrálja a 
módszer néhány alkalmazási terü
letét: spasmolyticumok, antibioti- 
cumok, analgeticumok, tuberculo- 
staticumok, antihypertensivumok 
eloszlásának vizsgálatát. Következ
tetések vonhatók le a feldúsulás és 
a támadáspont correlatiójáról. Je
lentő s eredmények érhető k el a 
gyógyszerek diaplacentaris haladá- 

946 sának tanulmányozásával.

(Ref.: A módszer iránt érdeklő 
dő k a részletes methodicát is meg
ismerhetik a közleménybő l; nálunk 
Magyar K. — Orvostudomány, 
1969, 19, 341—346. — számolt be 
psychotrop pharmacon hasonló 
vizsgálatáról.) vértes LászXÓ

Szülészet és nő gyógyászat
A placenta-dysfunctio diagnosti- 

cája és therápiája. (A veszélyezte
tett magzatok selectiója foetalis 
EKG-val.) A. Bolté, E. Hofmann, J. 
Röhricht (Univ.-Fraunklinik Köln):  
Münchener Medizinische Wochen
schrift. 1968, 110, 2136—2142.

A magzat fejlő dése a zavartalan 
placenta-functio függvénye. Acut 
placenta-dysfunctio — idő  elő tti le
pényleválás, placenta praevia — a 
hevenyen fellépő  hypoxiás állapot 
miatt a foetus elhalását okozhatja. 
A chronicus placenta-dysfunctio 
klasszikus képét — ill. következmé
nyeit —, olyan újszülöttek esetén 
láthatjuk, akik késő i gestosissal 
szövő dött terhességbő l, túlhordás 
után vagy elhúzódó szülés során 
jöttek világra. Ezeknél a praenata
lis dystrophia következtében a tur
gor, a bő ralattti zsírszövet csök
kent, a bő rön desquamatio, a kör
mökön meconium miatti zöldes im- 
bibitio látható. Gyakori az asphy
xia, az élet első  napjaiban nagy a 
mortalitás.

A magzati veszélyeztetettség 
megállapítására több módszer áll 
rendelkezésre: az anyai oestriol- 
kiválasztás csökkenésének mérése, 
magzatvízanalysis (amniocentesis, 
amnioscopia), foetalis EKG.

A szerző k anyaga: 676 placenta- 
dysfunctióra utaló terhesség (az
1964—1966 közötti 6458 szülés 
10,48%-a), közülük 510 túlhordás 
(min. 10 nappal), 124 késő i gestosis, 
42 elhúzódó szülés. Valamennyinél 
hasfali elvezetéses EKG történt. Az 
esetleges szülésindítás módja: oxy- 
tocin-infusio (10 mE/min) és burok- 
repesztés; eredménytelenség esetén 
7 órai várakozás után sectio caesa
rea.

Az EKG jelentő sége: kis R-hul- 
lám amplitúdók esetén a foetus ve
szélyeztetettsége kizárható, rend
szeres kontrollvizsgálatokkal a szü
lés spontán megindulása kivárható. 
Ha azonban 40 AV-nál nagyobb ki
térések regisztrálhatók, a terhessé
get be kell fejezni (a szerző k anya
gában ez 27%-ban fordult elő ).

Vértes László

Vizelet-oestriol meghatározás és 
amnioscopia késő i gestosisokban. D.
Tenhaeff, C. Karaj annis (Frauen
klinik Essen): Münchener Medizi
nische Wochenschrift. 1968, 110,
2142—2145.

A magzat intrauterin veszélyezte
tettségének • korai megállapítására 
több módszer áll rendelkezésre, 
melyek mind inkább rutineljárá

sokká válnak. Elő térbe került a Sa
ling  által bevezetett amnioscopia 
és a vizelettel ürített oestriol meg
határozása.

A szerző k amnioscopiás vizsgá
lataik során több negatív leletet 
kaptak placenta-insufficientiára 
utaló jelek esetén, ezért vető dött 
fel: tökéletesíti-e a diagnosticát az 
oestriol-concentratio mérése, to
vábbá mutat-e correlatiót a gesto
sis súlyosságának foka és a hor
mon-kiválasztás emelkedése, ill. 
csökkenése.

Az oestriol kiválasztása a vize
lettel a graviditas végén 40 mg/die 
értékig emelkedik, ez a cyclushoz 
képest csaknem 1000-szeres emel
kedés. Az oestron és az oestra- 
diol az utolsó trimenonban csak 
1.3—0,5 mg/die mennyiségben vá
lasztódik ki. A placentaris oest- 
rogenek képző désének helye a cho- 
rionboholy-epithel, mely a syntheti- 
sáláshoz fő képpen a foetusból — 
valószínű leg a mellékvesekéreg
bő l — származó elóanyagokat hasz
nál. A kísérleti adatok szerint a 
placentában folyó oestrogen-pro- 
ductióhoz zavartalan foetoplacenta- 
ris keringés szükséges. A gestosisok 
valószínű leg a degeneratív elválto
zások és a keringési zavarok révén 
csökkentik a synthesist. A v izelet- 
oestriol szintjének alakulása tehát 
a placenta és a foetus functionalis 
állapotának, azaz a „piacén ta-mag- 
zategység”-nek indicatora.

A rutinszerű  méréseket az Ittrich  
és Schaetz által leírt selectiv oestri- 
ol-meghatározási methodus teszi 
lehető vé; egyszerű , gyors és kevés 
reagenst igénylő  fluorometriás el
járás.

A mérések 24 órán át gyű jtött vi
zeletbő l történtek a 30—42. terhes
ségi héten. A pacienseket csak dié
tával kezelték, fájások még egyik
nél sem kezdő dtek. Minden terhes
nél többször végeztek amnioscopiát 
is.

Az esetek csoportosítása: I. sú
lyos praeeclampsia: 12, II. enyhébb 
praeeclampsia: 14, III. normalis 
graviditas: 25.

Eredmények: az I. csoportban je
lentő sen alacsonyabb a hormonürí
tés szintje, a Il.-ban az oestriol-ér- 
tékek bár a physiologiás határon 
belüliek, csökkenő  tendenciát mu
tatnak. Infarctusos placenták, ill. 
magzati asphyxia száma csoporton
ként: I.: 10, ill. 8 ; II.: — 4, ül. 4
III.: — 2, ill. 2.

A szülési terminus távolodásával 
az oestriol-szint csökkenése tovább 
folytatódik. A pathologiás hormon
értékek meUett az amnioscopia ií 
mindig pozitív eredményt adott.

A gestosis foka és az oestriol 
ürítés csökkenése között significans 
összefüggés van, mely a már emlí
tett alapfolyamatok — a súlyosbo
dó gestosis, a consecutiv placenta- 
insufficientia — miatt várható is

A vizsgálatok szerint 10—; 
mg/die kiválasztás a terhesek foko
zott ellenő rzésére hívja fel a fi 
gyeimet, az 5 mg/die alatti értél



pedig a graviditas gyors befejezését 
indokolja.

A vizelet-oestrogen meghatáro
zása és az amnioscopia a placenta- 
insufficientia diagnosisának idő ben 
történő  felállítása révén a perina
talis mortalitas csökkenésének útját 
jelenti.

(Re/.: különösen az oestrogen- 
ürítés vizsgálatának rutinszerű  be
vezetése minden intézetben elő nyös 
lenne szülészeti eredményeink to
vábbi javítása érdekében.)

Vértes László

Buccalis oxytocin-érzékenységi 
test Desaminooxytocinnal. W. Obo
lensky, C. Descoeudres (Geburtsh.- 
gynäk. Abteilung des Kantonsspi
tals Liestal): Gynaecologia. 1968, 
165, 116—122.

110 patiensnél, akik a számított 
szülési terminust átlépték, 155 al
kalommal végezték el a buccalis 
Oxytocin-Sensitivity 'Test-et (OST). 
1 órára 2 tabletta (=  300 E) Desa- 
minooxytocin-t (Sandoz) alkalmaz
tak. A buccalis tabletták resorptió- 
ja kb. 0,3 E/100 E/h. Tehát a vizs
gálatnál az effectiv resorptio érté
ke 0,6—0,9 E/h volt, megközelítő leg 
10—15 mE/min (ez az iv. OST nagy
ságrendjében van).

A hormonra adott válaszreactiót 
Malmström—Thoren-féle Parturio- 
graph-fal regisztrálták. A vizsgált 
paraméterek:

1. a hatás kezdetének fellépése 
(latentia idő ), 2. szabályos contra- 
ctiók kezdetének ideje, 3. con- 
tractio-intervallumok (frequentia),
4. maximalis amplitúdók nagysága,
5. a tabletták eltávolítása utáni ha
tástartam.

A fájástevékenységet bonyolult
sága, gyakorlati célra kevésbé való 
alkalmassága miatt nem a Caldey- 
ro—Barcia és mtsai által bevezetett 
„Montevideo-egység” szerint érté
kelték, hanem az általuk frequentia 
és contractio-amplitudo quotiens- 
nek elnevezett paraméterben: a 
szabályos uterusactivitas fellépésé
kor mérhető  contractio amplitúdót 
elosztják két contractio között mér
hető  idő vel. (Az ún. quantitativ fá
jásmérés kivitelére az irodalomban 
elfogadott és gyakorlati értékét kel
lő en bizonyított „Lóránd-egysé- 
gek”-et — órateljesítmény; a tá
gulási és a kitolási szak össztelje
sítménye — kell alkalmaznunk, 
ref.)

Az anyag eredmények szerinti 
csoportosítása:

1. spontán szülés valószínű  24 
órán belül (quotiens alapján):

a) quotiens 20 felett — „positiv”;  
spontán szülés minden esetben;

b) quotiens 10 és 20 között — 
„kevésbé positiv”; spontán szülés 
az esetek 73-ában;

c) quotiens 10 alatt — „negatív”.
2. felvilágosítás a szülésindítás 

sikerességét illető en: 10-es quotiens 
alatt — negatív test — a kudarc 
kétszer gyakoribb, fájáskeltő k 
adása, burokrepesztés nem adja a 
kívánt eredményt.

(Ref.: a közlemény igen jelentő s 
hibája, hogy a fájástevékenység 
tokometriás tényező inek fogalmát 
illető en alapvető  tévedést tartal
maz. A tokodynamometria termi
nus technicusait, a tokometriás 
factorokat, valamint a rendes és a 
kóros szülő tevékenység fájástypu- 
sainak felosztását a világirodalom 
Lóránd definítiói alapján fogadja 
el. A tokogrammokon élesen el kell 
különítenünk — többek között — 
a nyugalmi tónust és a contractio- 
er ő ssé get. A referált közlemény 
szerző i az alaptónust — mint toko
metriás tényező t — teljesen figyel
men kívül hagyják, ezáltal „quo- 
tiens”-ük felállításával így nem 
érthetünk egyet.

Megemlítjük, hogy vizsgálataink
ban — Magy. Nő orv. L. 1968, 31, 
241—246. — kedvező  eredménnyel 
alkalmaztuk az ún. mamilla-testet, 
mely a Smyth-féle OST physiolo- 
giás megfelelő je: a mamilla-irrita- 
tio révén — tehát oxytocin bevi
tele nélkül — anyai erő k mobilisá- 
lásával nyújt felvilágosítást az ute
rus „fájáskészültségérő l”.)

Vértes László

Az ultrahangdiagnostica gyakor
lati jelentő sége a szülészetben. M.
Hinselmann (Univ.-Frauenklinik  
Frankfurt am Main und Geburtsh.-  
gynäk. Abteilung des Thurgaui- 
schen Kantonsp. Münsterlingen): 
Gynaecologia. 1968, 165, 127—130.

Az echodiagnosticát Donald és 
mtsai vezették be a szülészetbe 
1958-ban. Az esetleges károsító ha
tások kimutatására természetesen 
azonnal meginduló vizsgálatok 
nemleges eredménnyel jártak.

Az echodg. indicatiói: 1. magzati 
szívhangok vizsgálata: legkorábban 
az amenorrhoea 7. hetében, az 
utolsó menses napját követő  49. na
pon sikerült. A módszer a korai in
tact graviditas és esetleges patho- 
logiás állapot (molaterhesség, mis
sed abortion, etc.) differential dia- 
gnosticáját lehető vé teszi;

2 . a biparietalis átmérő  mérése: a 
magzat fejlő désérő l nyújt felvilá
gosítást. Átmérő  X 5,5 =  hosszmé
ret. Ha ismételt mérés során e pa
rameter kisfokú emelkedését ész
leljük, ez placenta-insufficientiára 
utal s jelzi az intrauterin elhalás 
veszélyét;

3. a conjugata vera meghatározá
sa: az elő bbi mérés errő l is felvilá
gosítást nyújt;

4. a placenta lokalizálása: abszo
lút indikált amnioncentesis elő tt, 
107 vizsgálat során egyetlen téve
dés sem fordult elő .

A szerző  véleménye szerint az 
ultrahangdiagnostica a kapott ered
mények kritikus elemzése alapján 
értékes eljárás a szülészeti gyakor
latban.

(Ref.: a külföldi szakirodalomban 
az echodiagnosticáról mind na
gyobb számban megjelenő  közle
mény igen kedvező  adatai alapján

indokolt lenne széleskörű  hazai 
vizsgálatok végzése is.)

Vértes László

Foetalis életjelenségek terhesség
ben és szülés alatt (Vizsgálatok, re
gisztrálás ultrahanggal). J. Babe- 
nerd, K.-H. Mosler (Univ.-Frauen
klinik Würzburg): Münchener Me
dizinische Wochenschrift. 1968, 110, 
2146—2149.

A stethoscopos szívhang-hallga- 
tás részben subjectiv értékelése, 
részben esetleges akadályai (adipo- 
sitas, hydramnion, etc.) miatt ob- 
jectiv módszereknek adja át a he
lyét, s lehető vé válik a foetalis élet 
kora-terhességi észlelése is.

A szerző k eredményesen alkal
mazzák az ultrahangdiagnosticát, 
mely az egybehangzó irodalmi köz
lések szerint semmiféle károsodást 
nem okoz. A módszer a következő 
felvilágosításokat nyújtja: van
nak-e foetalis szívactiók, mekkora 
a frequentia, milyen a szív intrau
terin localisatiója, a magzat hely
zete, a placenta és köldökzsinór he
lye.

A foetalis életjelenségek már a 3. 
terhességi hónaptól regisztrálhatók. 
A directiró Doptone-pulse-detector 
egyszerű en és precízen analysál- 
ható echokardiogrammjai különö
sen értékesek a szülész számára.

(Ref.: igen örvendetes, hogy ez
zel a mind tudományos, mind gya
korlati szempontból nagy távlato
kat ígérő  módszerrel már hazai 
vizsgálatok is folynak, mint Falus
M. és Sobel M. — Orv. Hetil. 1969, 
110, 905—907. — közleményében ol
vashattuk. Különösen jelentő snek 
tartjuk, hogy felmerül a röntgen- 
vizsgálatok szülészeti gyakorlatból 
való kiiktatásának lehető sége.)

Vértes László

A szülészeti ultrahangdiagnostica
javításának lehető sége. E. G. Loch 
(Frauenklinik Essen): Münchener 
Medizinische Wochenschrift. 1968.
110, 2156—2157.

A neurológiai és ophtalmologiai 
ultrahangdiagnosticához hasonlóan 
a szülészet-nő gyógyászat is egydi- 
mensiós képet (А -kép) kap. A 
többrétegű , egymást keresztező  ha
tárfelületek hibás interpretatiót  
eredményezhetnek. Ezek kiküszö
bölésére fejlesztették ki a kétdi
menziós képet (B-kép).

A szerző  az A és В  kép keletke
zési mechanizmusának fizikai
technikai összefüggéseinek elemzé
se után megállapítja, hogy az utób
bi lehető vé teszi a foetus „egész- 
test-tonogramm”-ját. A nő gyógyá
szatban is alkalmazható: kisebb, 
bimanualisan nehezen áttapintható 
tumorok diagnostisálására.

(Ref.: a közlemény — és a refe
rátum — célja egy újonnan felfe
dezett és kidolgozásra váró dia- 
gnosticai módszerrő l való tájékoz-
tatas-'> Vértes László 947



Technetium00 placentographia ta
pasztalatai. J. Schmid és mtsai. 
(Univ. Frauenklinik Zürich) Gy-  
naecologia. 1968, 165, 113—115.

Szerző k a placenta helyének 
megállapítására technetium00 izo
tópot használnak, melynek felezési 
ideje 6 óra. Az alkalmazott 200 ßC 
dosis egész-test vonatkozásban 1,6 
mrad-ot jelent. A human-albumin-  
hoz kötött izotóp gyorsan kerül be 
a placentába. Az iv. beadás után 10 
perc múlva kezdik a mérést. Nat- 
riumjodid kristályt tartalmazó de-  
tectort használnak, az impulsu- 
sok számlálása scintillatiós szám
lálóval történik.

Eddig 47 placentographiát végez
tek. A placenta helyes localisatiója 
98%-ban sikerült.

(Ref.: Bár a szerző k is hangsú
lyozzák, hogy a beadott izotop- 
mennyiség nem jelent semmiféle 
veszélyt az anya és a magzat szá
mára, véleményünk szerint a radio- 
activ anyag mindenképpen „bione- 
gativ” effectusú, s tekintettel az 
egyre terjedő  echo-diagnostikára, 
inkább ezt ajánlhatjuk, mivel az 
eddigi adatok szerint biztosan in
differens a szövetekre nézve.)

Vértes László

Genetika
Tetrazolium-Nitrokék-próba  

mennyiségi formája idült granulo
mas betegségekben. Baehner, R.
L., Nathan, D. G.: New England 
Journal of Medicine, 1968, 278, 
971—976.

%

Már régebbi tapasztalat, hogy 
gyermekeken súlyos, befolyásolha
tatlan infekciók léptek fel immun
globulin-deficit nélkül. Ezek nagy
részt idült granulomás betegek vol
tak, ahol újabban az x-chromoso- 
mához kötött károsodást tételeznek 
fel, melynek az a lényege, hogy a 
peripheriás granulocyták a phago- 
cytált bactériumokat nem tudják 
elpusztítani. Kiderült, hogy ezek
ben az esetekben a phagocytosisnál 
a tetrazoliumnitrokék (nitroblue-  
tetrazolium =  NBT) reakcióban a 
redukció nem jön létre és csökken 
a leukocyták NADH-oxydase akti
vitása is.

A szerző k a NBT-reakció meny- 
nyiségi formájával, a sejtek oxy- 
gen-felhasználásával és a NADH-  
oxydase aktivitás mérésével öt csa
ládot vizsgáltak át. Hét férfibeteget 
és egy nő beteget találtak, akik sú
lyos septikus infekciókban szen
vedtek. Ezeknél elvégezték a vizs
gálatokat, az NBT-reakció csak mi
nimális redukciót mutatott, azaz 
csak igen csekély színváltozás mu
tatkozott. A conductor anyáknál is 
csak mérsékelten volt emelkedett 
az érték, közelebb a kórosakhoz. A 
többi hozzátartozó leukocytái nor
mális redukciót mutattak. Vizsgál
ták a sejtek oxygen-felhasználását 
és a NADH-oxydase aktivitást, a

beteg egyének vizsgálatakor mind
kettő  csökkentnek mutatkozott.

Az NBT-próba érzékenységének 
vizsgálatakor jelentő s tényező nek 
bizonyult a leukocyták száma, 
adott mennyiségű  sejt felhasználá
sával megbízhatóbb a reakció. A 
próbát 37 C-fokon azonos ideig és 
pH7-en kell végezni. Módszerüket 
igen alkalmasnak tartják ezen gra
nulomás kórképek igazolására, a 
conductorok felismerésére. Vélemé
nyük szerint úgy látszik, hogy in
kább egy autosomalis, recessivan 
öröklő dő  betegségrő l van szó.

Stekker Károly dr.

LSD cytogeneticus hatása emberi 
therapiában. Hungerford, A. A. és 
mtsai (Institute for Cancer Rese
arch and Eastern Pennsylvania 
Psychiatric Institute Philadelphia, 
USA): JAMA . 1968, 206, 2287—2291.

A cikk irodalmi bevezetésébő l 
kitű nik, hogy az utóbbi idő ben so
kan foglalkoztak az LSD-nek em
beri chromosomákra kifejtett ha
tásával. Jelen közleményben szer
ző k beszámolnak 4 beteg leukocy- 
ta chromosomáinak károsodásáról 
chronicus LSD kezelés után. Az 
LSD-ból 2,5 (Ug/kg dosist alkalmaz
tak intravénásán hetenként egy
szer, egyhetes szünetekkel, össze
sen 3 injectio formájában. Azt ta
lálták, hogy már az első  LSD in
jectio után a leukocyták chromo- 
somáiban defectusok mutatkoztak, 
acentricus, dicentricus és isocent- 
ricus fragmentatiós töréseket szen
vedtek. A kezelés abbahagyása 
után néhány hónap múlva ezen 
chromosoma-aberratiók megszű n
tek és végül is normális leukocyta 
chromosoma-kép alakult ki. Szer
ző k discussiójukban részletesen fog
lalkoznak az LSD-nek leukaemiát, 
malignitást és teratogen hatást ki
váltó tulajdonságaival. A szerző k
nek az az álláspontjuk, hogy az 
LSD fenti adagban alkalmazva nem 
okoz irreversibilis károsodást az 
emberi leukocyta chromosomáiban.

Kelentey Barna dr.

Traumatológia
Extracardialis érsérülések rönt

gen-tünetei autóbaleset kapcsán ke
letkezett tompa mellkasi traumák
ban. Freed, T. A., Neal, M. P. jr., 
Melvin, Vinik: Amer J. Roengenol. 
1968, 104, 424—432.

Halálos kimenetelű  autóbalesetek 
16n/0-ában találtak aorta- vagy 
nagyér rupturát. A sérültek kb. 
20%-a túléli a friss sérülést, de ha 
nem történik idejében sebészi be
avatkozás, rövidesen elpusztulnak. 
A ruptura a leggyakoribb az isth
mus aortae-n: 45%; az esetek mint
egy 25%-ában a szakadás supraval- 
vularisan következik be, ez azon
ban rendszerint olyan súlyos szív
sérüléssel szövő dik, hogy a beteg 
már nem is kerül vizsgálatra. A

sérülés localisatióját azzal lehet 
magyarázni, hogy az aorta ezeken a 
szakaszokon viszonylag rögzített és 
az erő behatás elő l nem tud kitér
ni.

A szakadás lehet inkomplett — az 
intimára és médiára terjed —, vagy 
teljes; elő bbi esetben aneurysma 
spurium keletkezik, utóbbiban a 
periadventitialis haematoma utánoz 
traumás aneurysmát. A k linikai tü
netek viszonylag szegényesek: isth- 
mustáji rupturában a felső  végtago
kon tensioemelkedés, az alsó végta
gokon tensioesés észlelhető ; fiziká
lisán durva systolés vagy systolés- 
diastolés zörej hallható a bal 2. 
bordaközben; anonymarupturában 
a két kar között van tensiokülönb- 
ség. Az esetek V3-ában érsérülésre 
utaló klinikai tünet nincsen és mi
után rendszerint polytraumatizált 
betegrő l van szó, a koponya- és 
végtagsérülések állnak elő térben.

Aortaruptura lehető ségére a 
mellkas felvétel hívja fel a figyel
met a következő  tünetek alapján: 
a mediastinum kiszélesedik, az 
aortakontúr eltű nik, vagy elmosó- 
dottá válik; megerő síti a ruptura 
gyanúját, ha a kontroll felvételen 
a mediastinum kiszélesedése foko
zódik és haemothorax alakul ki.

A sérülés biztos kimutatására és 
pontos localisatiójára angiographia 
szükséges. Szerző k az arteria axil- 
larisból „J” alakú kathetert vezet
nek be az aorta supravalvularis 
szakaszáig, 15—20 ml Urografint  
fecskendeznek be és gyors sorozat 
felvételeket készítenek. Arteriogra-  
phiával a traumás aneurysmát, a 
szakadás helyét, az azon keresztül 
kiszivárgó extravasatumot jól ki le
het mutatni.

A traumás aneurysma, a ruptu
ra azonnali sebészi beavatkozást 
igényel. Az intima és media retrac- 
tiója miatt rendszerint graft behe
lyezésére van szükség a folytonos
ság helyreállítására. Az irodalom
ban számos sikeres mű tétrő l szá
molnak be.

Szerző k nyolc saját esetet közöl
nek: acut és chronikus aneurysmát, 
anonymarupturát, traumás aorta- 
jobbkamra sipolyt. A röntgenfelvé
telek a sérülést jól szemléltetik.

Fogéi Mária dr.

A szív traumás sérülései. M. Po-
merantz, D. Hutchison (Denver Ge
neral Hospital); The Journal of  
Trauma. 1969, 9, 135—139.

A szívsérülések kérdésének fel
vetésére az indította a szerző ket, 
hogy a vietnami háborús szívsérül
teknek megközelítő leg kétharmad 
része meghal, még a rendkívül 
gyors, helikoptereken történő  kiürí
tés ellenére is. A polgári életben 
viszont a gyors, szakintézetbe való 
szállítás a kérdés sarkalatos pont
ja. Denverben a „forró drót” elvén 
alakították ki a sebészeti osztály 
riasztását a rendő rség, ill. az észle
lő  vagy beszállító személyek részé
rő l.



1962-tő l 1967-ig 18 traumás szív
sérültet kezeltek. 11 szúrt, 4 lövési, 
3 tompa sérülésbő l származó esetük 
volt. A felvételkor 2 exitált, 16 meg
érte a sürgő sségi szobába való szál
lítást.

Azonnali thoracotomiát 13 eset
ben végeztek, s csak 3 esetben tar
tották elégségesnek a percutan 
vagy transdiaphragmalis pericar- 
diocentesist. Mű tét után 9 betegük 
volt túlélő , 4-et elveszítettek. E 
négy beteg közül három még a mű 
tő ben meghalt a nagymértékű  ki- 
vérzettség miatt, egy pedig a ne
gyedik postoperativ napon agyi lég- 
embolia miatt.

A mű téti behatolások közül álta
lában az elülső  thoracotomiát vá
lasztották. A sérüléstő l számított 
négy órán belül explorálták eseteik 
túlnyomó többségét. Ezzel kapcso
latban is hangsúlyozzák a gyors 
beszállítás, a riasztás megszerve
zése, s az azonnali mű tét szüksé
gességét. Több észak-amerikai 
szerző vel ellentétben nem javasol
ják definitiv gyógyeljárásként a 
pericardiocentesist, azaz az aspira- 
tiós kezelést. (Másodlagos vérzés és 
aneurysma-képző dés veszélye, chro
nicus constrictiv pericarditis kiala
kulása.) A szerző k a 69%-os túlélési 
arányt jónak tartják, s éppen a 
gyors mű téti beavatkozásnak tulaj
donítják, mely a legbiztosabb eljá
rás a szívsérültek megmentése ér
dekében. Pestessy József dr.

A meniscus-sérülések mű téti és 
konzervatív kezelése. Pelze, H., 
Rueff, F. L.: Münch, med. Wschr. 
1969, 111, 74—79.

A szerző k a müncheni sebészeti 
klinikán 1956—68 között kezelt 138 
meniscus sérült beteg megfigyelé
sérő l számolnak be, akik közül 60,8 
százalék sportolás, ezen belül 57,1% 
labdarúgás közben sérült. Ez a tény 
a sérülés mechanizmusát magya
rázza. Négyötöd részük tibialis, 
egyötöd részük fibularis sérülés 
volt.

Irodalmi és saját tapasztalatukra 
hivatkozva állítják, hogy bár az an- 
amnézis és a klinikai vizsgálat dön
tő , a mű tét elvégzéséhez szükséges 
biztos kórismézést csak becsípódé- 
ses tünet, térdzár esetén lehet po
sitiv arthrographia nélkül felállí
tani. Total meniscectomiát végeztek 
minden esetben a recidiva, az ízü
leti szabad test kialakulásának el
kerülése végett, mely utóvizsgála
taik alapján, úgy látszik, nem fo
kozza az arthrosis kialakulásának 
veszélyét. Konzervatív módon ke
zelt esetek utóvizsgálata rossz ered
ményt mutatott.

[Ref.: Az arthrographia módjáról 
sajnálatos módon nem tesznek em
lítést, valamint arról sem, hogy a 
konzervatív módszerrel kezelt (6— 
8 hét gipszrögzítés) eseteikben 
miért nem végeztek arthrographiás 
vizsgalatot.] Krakovits Gábor dr.

Orthopaedia
Rizikó az orthopaediában. B. G.

Weber (Orthopaed és Traumatoló
giai Klinika, St. Gallen): Schweiz, 
med. Wschr. 1969, 99, 1—7.

Hoffa a sebészeti orthopaediában 
egyúttal a mű tétes rizikót is beve
zette (1891). Ez azóta mégis eny
hült, mert száz évvel ezelő tt pl. csí- 
pó-resectio után 85% volt a halá
lozás. Mióta Pauwels a mechani
kai, majd biomechanikai szemléle
tet bevezette, tovább csökkent az 
orthopaed beavatkozás rizikója.

Gyakran hangzott el, hogy az or
thopaed indikáció nem vitalis, 
azonban ez azzal a megjegyzéssel 
toldható meg, hogy a traumatoló
giai része miatt azzá lehet.

Fajtái: a) letalitási rizikó: a St. 
Galleni Kórházban 1792 orthopaed 
mű téten átesett beteg közül 8 halt 
meg (0,4%). 1483 traumatológiai 
mű tét után 1 (0,26%). Az alacsony 
halálozási arányszám elérését a ko
rai mobilisatiónak tulajdonítják,  
mely a thrombosis, embolia, pneu
monia stb. ellen véd.

b) Fertő zési rizikó: orthopaed 
mű tétben 1,3%, traumatológiai mű 
tétben 1,1%. Ez is csökkenthető  a 
következő  feltételek biztosításával.

1. Csak láztalan beteget tanácsos 
operálni; 2. a mű téti technika fi
nom és célravezető  legyen; 3. hae- 
matoma-drainage mindig elvégzen
dő ; 4. antibiotikumot primeren ne 
adjunk, annak paradox hatása 
miatt; 5. ha fertő zés jelentkezik: a 
seb azonnal megnyitandó, a csíra
tipizálás elvégzendő . Ekkor már 
adunk antibiotikumot.

c) Indikáció rizikója: olyan mű 
tét, mely bár igen szellemes ugyan, 
de. nem ad tökéletes és megbízható 
eredményt, kerülendő . Ilyen a csí
pő ficam után kialakult subluxatio 
javítgatása, mely végül is súlyos 
arthrosisra vezet. Másik példának 
a spondylolysthesis mű tétjét emlí
ti a szerző , a rögzítés elülső , ill. há- 
tulsó változatát. Merle d ’Aubigné- 
re hivatkozik, aki szerint az elülső 
behatolás esetén több a szövő d
mény, ezért a hátsó desisre tért 
vissza. Ahol egy mű téti eljárásban 
jobb eredményeket értek el, akkor 
oda tanácsos elutazni és ott elsajá
títani azt.

Az orthopaed beavatkozásokhoz 
fő leg akkor kapcsolódott rizikó, 
mióta azokat nyíltan végzik.

(Ref.: A közlemény kiegészíthető 
lenne kisebb, de „gyakori” rizikó
fajtákkal, melyek — bár nem olyan 
súlyosak, mégsem kellemesek, mert 
az operált beteg évekig jár az el
lenő rző  vizsgálatokra, mint élő 
szemrehányás: az álízület, hegese- 
dés, meszesedés az ízület körül, és 
általában a mű ködés bármilyen za
vara miatt a mozgásszervben.)

Pap Károly dr.

Egyenesítő  mű tét spondylitis an- 
kylopoetica (Bechterew) esetében.
H. Junghans (Berufgenossenschaft
liches Unfallkrankenhaus, Chirur
gische Klinik, Frankfurt am Main  
und Institut für Wirbelsäulenfor
schung) : Dtsch. med. Wschr. 1968, 
93, 1562—1594.

A nagyfokú Bechterew-kyphosis 
még abban az esetben is súlyos 
megterhelést jelent a beteg számá
ra, csökkenti munkaképességét és 
életkedvét — írja a szerző  —, ami
kor már a lökésszerű en jelentkező 
fájdalmak megszű ntek. A deformi
tás, különösen ha a borda-csigolya- 
közti ízületek is elcsontosodtak,, 
szű kíti a mell- és hasüreget és aka
dályozza a mellkasi légzést. Ugyan
akkor a szabad hasi légzést is gá
tolja az erő sen behúzódott felső ' 
hastáji harántredő . Ennek követ
keztében a rekeszi légzés jóval lej— 
jebbre helyező dik és a has alsó ré
sze golyószerű en elő domborodik.

A súlyos esetek csaknem mind
egyikében — a nyaki gerincszakasz 
részleges vagy teljes elmerevedése 
miatt — a beteg tekintete ferdén le
felé irányul. Ez a körülmény aka
dályozza mindennapi életében és 
különösen az utcai közlekedésben.

A Bechterew-kyphosisnak ezek a 
kellemetlen kísérő jelenségei már 
ismételten a mű téti megoldásra te
relték a figyelmet. Smith—Petersen 
és La Chapelle szegezték le a mű 
tét alapelveit és első kként végez
ték el. Joggal nevezhetjük a má
sodik világháború óta a tartási és 
mozgásszerveken végzett legdrá
maibb mű téteknek ezeket a be
avatkozásokat.

Ezekután a szerző  ismerteti mű 
téti eljárását. A II. v. III. lumbalis  
csigolya magasságában az elcson
tosodott proc. spinosusok alkotta 
masszából kb. 40°-os éket távolít el. 
Az ék csúcsa a gerinccsatornáig 
nyúlik, az ideggyököket gondosan 
izolálja. A mű tét hason fekvésben 
történik. Az ék eltávolításával egy
idejű leg emelik az asztalnak a lá
bát és a mellkast alátámasztó ré
szét, mire ék alakú megtöretés tá
mad. Közben beroppan a csigolya
test keskeny lemeze és elöl szélesen 
tátongó rés támad. A mű tő asztal V 
alakú megtöretését addig fokozzák, 
hogy a tövisnyúlványok resectiós- 
felületei érintkezzenek.

(La Chapelle ugyanezen alapel
vet alkalmazza, de két ülésben ope
rál. Elő ször az ékresectiót végzi el, 
majd 2 hét múlva választja szét a 
csigolyatesteket, reklináló gipszcor- 
sette alkalmazásával.)

A szerző  az eddigi tapasztalatok
kal szemben a correctióval egyide
jű leg — tehát a mű tét alkalmával 
— mindjárt stabil rögzítést alkal
maz. Több csavarral fémlapot al
kalmaz az osteosynthesis helyén, 
azonkívül behelyez egy 8-as alakú 
drótvarratot is.

Ennek következtében a gerinc 
már 2—3 héttel az osteosynthesis 
után fokozatosan megterhelhető . 
Osteosynthesis nélkül 3—6 hónapig 
gipszágyban való fekvés, majd utá-



na reklinációs corsette viselése 
szükséges. A kezelési tervhez hoz
zátartozik: 1. megfelelő  elő készítés;
2 . utókezelés légző gyakorlatokkal, 
úszással, a has, felső  és alsó végtag 
izomzatának rendszeres erő sítésé
vel. Az intézeti kezelés idő tartama 
mű tét elő tt 2 hét, mű tét után 6— 8 
hét.

A felegyenesítést célzó osteoto- 
mia egyszersmind a légzés lényeges 
javulását és a hasi szervek „teher
mentesítését” is magával hozza. 
Megszű nik a beteg nyomott kedély
állapota s ehhez nagymértékben 
hozzájárul az a körülmény, hogy 
tekintete most már nem ferdén le
felé, hanem egyenesen elő re irá
nyul.

A mű tét tulajdonképpen minden 
nagyfokú Bechterew-kyphosisban 
indokolt, hacsak nincsenek kizáró 
körülmények. Különösen ajánlatos 
azonban fiatal egyéneken. Az inak
tív fájdalmatlan idő közben, vala
mint a betegség fájdalmas szaka
szában egyaránt végrehajtható.

A felegyenesítést célzó gerincos- 
teotomia a Bechterew-kyphosis sú
lyos eseteiben jó eljárásnak látszik. 
A szerző  módosítása — az egyide
jű leg elvégzett stabil osteosynthe
sis — elkerülhető vé teszi a gipsz
ágyban való hosszas fekvést s így 
elő nyösnek tű nik. K(mcz ímre dr_

Tüdő gyógyászat
Sav-bázis válaszreakció krónikus 

hypercapniában. N. C. Brackett és 
mtsai (Division of Renal Disease, 
Medical College of Virginia, Rich
mond): New Engl. J. Med. 1969, 
280, 124—130.

A sav-bázis egyensúlyzavarok 
hatásos kezelésének elő feltétele, 
hogy el tudjuk különíteni a primer 
folyamatot a kompenzáló mecha
nizmustól, a respiratorikus kompo
nenst a metabolikustól. Krónikus 
hypercapniában gyakran társul a 
respiratorikus acidózishoz metabo- 
likus jellegű  sav-báziszavar. A szö
vő dmény diagnosztizálásához — és 
kezeléséhez — ismernünk kell az 
akut és krónikus hypercapnia me- 
tabolikus kompenzálásának normá
lis mértékét, mert csak az ettő l el
térő  mértékű  metabolikus faktor 
tekinthető  szövő dménynek. Van 
Slyke klasszikus munkái óta szá
mos nomogrammot közöltek a re
spiratorikus és metabolikus faktor 
elkülönítésére, ezek azonban csak 
qualitativ összefüggéseket ábrázol
nak, quantitativ meghatározásra 
nem alkalmasak. A metabolikus 
komponens értékelésének nehézsé
geit jól jellemzi az ajánlott termi
nus technicusok nagy száma: „buf
fer basis”, „standard bicarbonát”, 
„bázistöbblet” stb., melyek közül 
azonban egyik sem terjedt eddig el 
általános érvénnyel.

Munkájukban ennek a hiánynak 
a pótlására törekedtek. Azt vizsgál- 
ták, hogy a krónikus hypercapnia 

950 tiszta formáiban az egész szervezet

metabolikus kompenzálásának mi a 
normális mértéke. Részletes klini
kai és laboratóriumi vizsgálatokkal 
20 olyan beteget választottak ki, 
akiken a krónikus hypercapnia 
tiszta formája volt felvehető . Soro
zatos mérésekkel meghatározták 
ezeken a betegeken — és kiegészítő 
vizsgálatokkal egészségeseken is —• 
Pco, art. =  34—103 Hgmm határok 
között 5 Hgmm-enként emelkedő 
lépcső kben — a hypercapnia kü
lönböző  szintjeihez tartozó HC03~ 
és H+-aktivitás értékeit. Normá
lisnak vették a kompenzálást ak
kor, ha a vizsgálatok retrospektive 
stabil sav-bázis egyensúlyi állapo
tot igazoltak, vagyis az egyes Pco, 
értékek a periódus átlagától legfel
jebb +  4 Hgmm eltérést adtak.

Vizsgálataik megerő sítették azt 
az ismert tényt, hogy krónikus hy
percapniában a normális kompen
zálás nem állítja vissza a pH-t a 
normális szintre. Az emelkedő  Pco, 
értékekhez tartozó bikarbónát és 
pH értékek lineáris összefüggést 
mutatnak — legalábbis a vizsgált 
határokon belül. Az átlagok egye
nessel ábrázolhatok, a +  95% szig- 
nifikancia sáv szélessége pedig 10 
maeq/1 HC03—, illetve 0,10 pH. A 
t iszta respiratorikus acidózis érté
kei a koordináta rendszeren ebbe a 
sávba esnek, a sávon kívül eső  pon
tok pedig olyan állapotot ábrázol
nak, melyben a hypercapniához 
metabolikus sav-bázis zavar társul.

Bárász Zoltán dr.

A hörgő asztma gyógykezelése 
„dinatrium cromoglycat”-tal. Kid-
ner P. H. és mtsai: The Lancet. 
1968, II,  655.

28 asztmás betegen próbálták ki 
a dinatrium chromoglycat (Intal)  
terápiás hatását, amit az irodalmi 
adatok szerint a klinikumban jó 
eredménnyel alkalmaztak. Ezekben 
a kísérletekben azonban minden 
esetben valamilyen hörgtágítóval 
együtt inhaláltatták, így feltételez
hető en a kedvező  hatás — leg
alábbis részben — ez utóbbiaknak 
is köszönhető  volt.

Ezért kísérletükben a gyógyszert 
hörgtágítók nélkül adták, összeha
sonlításra a betegeknek a kísérletet 
megelő ző  kétheti idő szakát hasz
nálták fel, a betegek egy része pe
dig ugyanakkor placebót szedett. 
Az értékelést a kezelő  orvoson kí
vül két orvosból álló team végez
te. Ezenkívül a betegek maguk is 
naplóban számoltak be állapotuk 
alakulásáról.

A kísérlet ideje alatt a már elő 
zetesen szedett gyógyszereket to
vább szedték a betegek, beleértve 
a cortison készítményeket is. Tíz 
beteg állapota annyira javult, hogy 
a cortison adagját csökkenteni le
hetett. Legfeltű nő bb a T iffeneau- 
teszt javulása volt (65%, a place
bo csoport 57% értékével szemben).

Mellékhatásként 4 betegen mell
kasfájdalmat, 15 betegen tracheitist 
észleltek, ami azonban 2, ill. 15 be

tegen a placebo csoportban is je
lentkezett.

Végeredményben betegeik 38 
százalékában kedvező  eredményt 
tapasztaltak, ,ami megfelel az elő 
ző  irodalmi adatok átlagértékének.

Kisszámú anyagukat nem tartják 
elegendő nek messzemenő  következ
tetések levonására. Kasza Lajos dr_

Hirtelen halál pulmonalis hae-
mosiderosisban. Di Maio, D. J., 
Zeichner, M. B. and Di Maio, V. J. 
M (Depart, of Path., Downstate 
Medical Center, Brooklyn, N. Y. 
and Depart, of Path., Kings County 
Hospital Center, New York): 
JAM A. 1968, 206, 2520—2522.

Az idiopathiás pulmonalis hae- 
mosiderosis rendszerint chronikus 
visszatérő  betegség, ami fő leg gyer
mekkorban fordul elő . A szerző k 
esetében 22 éves nő beteg hirtelen, 
váratlan halála után boncoláskor 
meglepetésre idiopathiás pulmona
lis haemosiderosist észleltek, meg
elő ző en nem gondoltak rá. Az iro
dalomban csak egy hasonló esetet 
találtak felnő ttkorban. Ezenkívül 6 
fulminans idiopathiás pulmonalis 
haemosiderosist találtak, de ezek 
nem tekinthető k hirtelen váratlan 
haláleseteknek. Mások észlelésével 
megegyező en esetük azt bizonyít
ja, hogy a kórkép atypusos lefo
lyású is lehet. Honti József dr

Vesebetegségek
Változások a dialysis therapia ja

vallataiban. E. Renner, К . Finke, 
G. Gröschel (Med. Univ. Polikli
nik, Köln-Merheim): Med. Klin.  
1968, 63, 1917—1922.

A heveny veseelégtelenségben 
szenvedő  beteget konzervatív an- 
tiuraemiás és szükség esetén peri- 
toneális dialysisben részesítik. Pro- 
phylacticus dialysisre van szükség, 
mielő tt az uraemiás klinikai tüne
tek megjelennek. A dialysis javal
lata: azotaemia (300 mg% alatt), 
acidosis (10—12mEq/l), hyperkali- 
aemia (7 mEq/1 alatt). Nem kell a 
beteget nephrológiai osztályra szál
lítani, mert a mű veseállomások ka
pacitását a chronicus dialysis prog
ram megvalósítására kell fenn
tartani.

Chronicus vesebetegség heveny 
fellángolása esetén a decompensált 
vesebetegség reversibilis fázisát 
ugyancsak peritoneális dialysissel 
kell áthidalni. Ezután a beteg is
mét a „compensált retentio” sza
kába kerülhet. A peritoneális dialy- 
sist elő nyben részesítik ilyen eső 
tekben is: a belső  milieu kevésbé 
gyorsan változik, technikailag egy
szerű  eljárás, nem kell készülék 
hozzá és néhány kezelés rendsze
rint elegendő . A peritoneális dia
lysis ellenjavallata: friss kiterjedt 
hasi sérülés vagy mű tét; elő rehala-



dott terhesség; peritoneális össze
növések; külső  vagy belső  hernia.

A chronicus, terminalis veseelég
telenségben szenvedő  betegeknek 
intermittáló (heti 2—3) haemodia- 
lysisre van szükségük mű veseállo- 
máson vagy a beteg otthonában. 
Ezekben az esetekben a peritoneá
lis dialysisnél elő nyösebb a haemo
dialysis, mert hatásfoka nagyobb, 
korlátlan számban végezhető , nem 
okoz fehérjeveszteséget stb. Lehe
tő leg az uraemiás klinikai tünetek 
megjelenése elő tt kell a beteget ke
zelésbe venni, a „retentiós értékek” 
nem döntő ek ebbő l a szempontból.

A chronicus dialysis programba 
vétel kritériumai: psychésen egyen
súlyban levő , 45 évnél fiatalabb 
beteg, aki az uraemia miatt mun
kaképtelen ; együttmű ködési kész
ség, beleértve a diétás megszorítá
sokat is; a redukált vesefunkció 
stabil vagy lassan rosszabbodó, 
mert a maradék vesefunkció meg
könnyíti a kezelést; tartós hyper
tonia hiánya. Ellen javallat: rend
szerbetegség (kollagenosis), anyag
cserebetegség (diabetes), legyő zhe
tetlen infectio; malignoma; nem 
kompenzálható szívhiba; tartós ma
gas vérnyomás, a coronariák, peri- 
pheriás erek, cerebrális erek szö
vő dményeivel.

Mérgezések esetén szintén alkal
mazható a haemodialysis, ha a mé
reg dialysálható, a mérgezés sú
lyossága arányos a szérumban levő 
méregszinttel, a konzervatív keze
lés nem eredményes.

Gál György dr.

A serum urea és a serum Creati
nin érték közötti aránytalanság he
veny veseelégtelenség után. Schir- 
meister J., Man, N. К ., Hallauer 
W., Gropp H. (Medizinische Uni
versitätsklinik Freiburg/Br.): Dtsch.  
Med. Wschr. 1969, 94, 482—485.

Ismeretes, hogy heveny veseelég
telenség után a kezdő dő  polyuria 
ellenére a MN érték és a se. urea N 
szint néhány napig változatlan ma
rad, ső t néha emelkedhet is, szem
ben a se. kreatinin értékkel, amely 
ez idő  alatt már csökken.

A szerző k a jelenség kialakulásá
nak magyarázatára, a se. urea és 
a se. kreatinin szint közötti arány
talanság valódi okának tisztázásá
ra heveny anuriás betegeken a kez
dő dő  polyuriás szakaszban vizsgá
latokat végeztek.

Oligo-anuriás betegeken a kez
dő dő  polyuriás szakaszban haemo- 
concentráció könnyen létrejöhet. 
Vizsgálataik szerint betegeiken 
nem észleltek haemoconcentrációt, 
hisz a vizelet egy esetben sem volt

hypotoniás, emellett minden beteg 
kreatininszintje csökkent, s csupán 
a se. urea érték volt emelkedett, 
így tehát a haemoconcentráció le
hető sége elvethető .

A tartós MN és a se. urea szint 
emelkedést elméletileg okozhatja a 
károsodott tubulussejteken át tör
ténő  fokozott mértékű  rediffusio is. 
Ezt a lehető séget kizárja a vizsgá
lati eredmény, amely szerint az 
urea clearance és a kreatinin clea
rance arányt, a 0,6-os normális ér
ték alatt sohasem észlelték. Isme
retes ugyanis, hogy az urea clea
rance a glomerularis filtrációs 
aránnyal paralell változik.

További lehető ség még a magas 
se. urea szint keletkezésére az urea 
fokozott képző dése.

A négy eset közül csupán egy be
tegen észleltek intestinalis vérzést, 
így ezt a lehető séget sem lehet egy
értelmű en elfogadni. Csupán a re
latív katabolizmus fogadható el az 
urea fokozott termelő dése okaként. 
Szerintük ezt követő en a polyuriás 
szakban kialakul az anabolicus 
anyagcserefolyamat, és végül is ez 
eredményezi a se. urea szint csök
kenését a vesefunctio javulása nél
kül.

A szerző k megfigyeléseiket úgy 
értékelik, hogy a heveny veseelég
telenség után kialakuló kezdeti po
lyuriás szakaszban a se. kreatinin 
érték csökkenését a kreatinin clea
rance érték emelkedése okozza. Az 
urea és a kreatinin clearance arány 
alapján hangsúlyozzák, hogy az 
emelkedett kreatinin clearance ér
ték a jobb glomerularis filtráció  
következménye. Ismertetett esetük
ben a se. kreatinin szint a 10. nap
tól a 16. napig terjedő  idő ben a 
kezdeti érték kétszeresére emelke
dik, a MN és a se. urea szint ekkor 
még mindig tovább emelkedett.

A további vizsgálataik szerint a 
se. urea N érték csökkenése olyan
kor következik be, amikor nem 
változik, nem emelkedik sem az 
urea, sem a kreatinin clearance. Ez 
a lelet, a vesemű ködés javulását 
mint a se. urea érték csökkenés 
okát egyértelmű en kizárja.

A szerző k tehát renális azotae- 
miában a se. kreatininszint csökke
nését oligo-anuria után a kezdő dő 
polyuriás szakban a kreatinin 
clearance emelkedés következmé
nyének tartják. Az emelkedett se. 
urea szintet viszont katabolizmus 
következményének, amelyet azután 
anabolicus anyagcserefolyamat kö
vet; ezzel magyarázható, hogy a se. 
urea szint csökkenés a vesemű kö
dés egyértelmű  további javulása 
nélkül következik be.

Pintér József dr.

Igazságügyi orvostan
A fogorvosi ügyeletes szolgálaton 

kezelt paciensek részvétele a közúti 
közlekedésben. Strassburg, M., 
Knolle, G., Menzel, H. J. (Polikli
nik und Klinik für Zahn-, Mund  
und Kieferkrankheiten, Düssel
dorf) : Zahnärztl. Reform 1969, 
125—128.

Mivel a közlekedésben való rész
vétel alkalmassága a kapott gyógy
szerek miatt korlátozást szenved, 
az utóbbi idő ben foglalkoztak azzal 
a kérdéssel, hány páciens jön am
buláns orvosi kezelésre saját jár
mű vét vezetve gyógyszerhatás 
alatt és ez milyen korlátozással 
jár. A megvizsgált 536 betegbő l 113 
személy, akik személygépkocsiju
kon érkeztek a klinikára, rendsze
rint erő s fájdalmakról panaszkod
tak, amelyeket a pulpa és az apica
lis parodontium megbetegedése 
okozott. Hogy a fogászati megbete
gedés mennyire veszélyezteti a ve
zető képességet, azt nagyon nehéz 
megállapítani. Feltételezhető , hogy 
a vezető  figyelmét a fájdalom töb- 
bé-kevésbé elvonja, hogy hosszú 
idő  óta fennálló fájdalom fokozza 
a fáradtságérzést, továbbá figye
lembe kell venni azt is, hogy a fáj
dalomélmény kedvező tlenül befo
lyásolja a pszichikus magatartást, 
így többek között fokozza az ag
resszivitást. Az erő s fájdalmak 
miatt a gépkocsivezető k 60%-a fáj
dalomcsillapítót fogyasztott. Min
den negyedik személy azonban a 
normális therápiás dózist meghala
dó mennyiséget fogyasztott és hogy 
ez mennyire károsan befolyásolja a 
vezető képességet, azt bizonyítja az, 
hogy állandóan növekszik azoknak 
a baleseteknek a száma, amelyek
ben kimutatták, hogy a vezető  fáj
dalomcsillapító hatása alatt állt. A 
113 személy közül 9 alkoholt is fo
gyasztott. Tény, hogy az alkohol 
önmagában is a pszichosensoros és 
pszichomotoros folyamatokban hiá
nyosságokat, szubjektive fokozott 
teljesítő képességérzetet idéz elő . A 
gyógyszer és alkohol Synergismus 
bebizonyítást nyert a következő 
gyógyszerekre vonatkozóan: seda- 
tohypnoticumok, antihistaminok, 
pyrazolon származékok.

A vezető képesség romlásához ve
zet: a fájdalom, a fájdalomélmény 
okozta fáradtságérzés, a normál 
napi dózist meghaladó analgetikus 
hatás, és nem utolsó sorban a járu
lékos alkohol élvezet is, illető leg e 
faktorok együttesen.

Kerti Viola dr.
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LEVELEK Д  SZERKESZTŐHÖZ

A paraneoplasiás hypercalcae- 
miáról.

T. Szerkesztő ség! Az Orv. Hetil.  
1969. 110 évi. 52. számában érdek
lő déssel olvastuk O. Veress O., 
Várhelyi I. és Vághy I.: „A para
neoplasiás hypercalcaemia elő for
dulása emlő - és gyomorrákos bete
geken” című  dolgozatát. Az abban 
leírtakkal kapcsolatban néhány 
megjegyzést kívánok tenni, továb
bá felhívni figyelmüket modernebb 
laboratóriumi módszerekre, melyek 
az elő rehaladás útját jelzik e kér
dések tanulmányozásában. A para
neoplasiás hypercalcaemiák kiala
kulásában szereplő  complex és bo
nyolult folyamatok megismerésére, 
vagy csak egy-egy adattal való 
megközelítésére is vajmi kevés ma
napság már a szerző k által vizsgált 
serum calcium, anorganikus phos
phát, alkáli phosphatase és összfe- 
hérje eredménye. Semmiképpen 
sem elégedhetnek meg ezzel, hiszen 
több évtizede ismert már az a meg
állapítás, hogy rákbetegek egy ré
szében csontmetasztázissal járó, 
vagy áttét nélküli esetekben a 
mészanyagcsere zavara áll fenn (9). 
Ismertetett adataikból tehát azt a 
következtetést levonni, mint a szer
ző k tették tanulmányukban, hogy 
„nem parathormonszerű  hatásról 
van szó” — lehetséges ugyan, de 
nem látszik kellő en megalapozott
nak.

Első ként talán A lbright és Rei
fenstein (1) annak alapján, hogy a 
vér chemiai elváltozásai bizonyos 
rákbetegekben a hyperparathyreo- 
sisban találtakhoz hasonlóak, felté
telezték, hogy a daganatsejtek mel
lékpajzsmirigy-hormonhoz hasonló 
hatású anyagot választanak el. 
Maason és Warren hypercalcae- 
miás rákos esetükben hyperpara- 
thyreosist és a csontok osteokláziás 
resorptióját észlelték (9). Mások 
hasonló esetek boncolásakor a mel
lékpajzsmirigyet normálisnak talál
ták. Érdekes, hogy Barnicot (2) és 
Chang (3) klasszikus kísérletei 
alapján emberi parathyreoidea 
adenomát patkány koponyacsontjá
ba implantáltak és ugyanolyan 
osteolysist észleltek, mint amit 
mellrák implantáció hozott lét
re (4).

Mi, hét évvel ezelő tt kezdtük el 
vizsgálni azt a kérdést, hogy rák
betegségben szenvedő k mész anyag
csere zavara a parathyreoidea mű 
ködésével összefüggésben állhat-e. 
Első  eredményeinkrő l a II. Endok
rin Vándorgyű lésen Debrecenben 
(1965. szept. 2—4) számoltunk be 
(5). Beteganyagunkat az elemzés 
szempontjából három csoportra 
osztjuk. Az I. csoportban a csont- 
metasztázisban' szenvedő ket vizs
gáltuk, a II. csoportban azokat az 

1 emlő carcinomásokat akikben mű tét 
952 elő tt nem volt kimutatható áttét, a

III. csoportban a gyomorrákosokat, 
továbbá a bélrákosokat. A szerző k 
által végzett meghatározásokon kí
vül megvizsgáltuk a phosphor clea- 
rancet, a calcium clearancet, a vi
zeletben ürített phosphát és cal
cium mennyiségét, az endogén 
creatinin clearancet, továbbá a 
phosphát tubuláris reabsorptióját, 
valamint a phosphor excretiót.

összegezve eredményeinket meg
állapíthatjuk, hogy a vizsgáltak 
egyharmad részében a parathyreoi
dea functio mutatói a kontrollo- 
kétól eltérő .

A szerző kkel ellentétben saját 
anyagunkban nem minden emlő rá
kos hypercalcaemiás, és a tumor el
távolítása után nem minden eset
ben normalizálódik a serum cal
cium szint 8 nap alatt. Emlő rákos 
betegeinkben a serum calcium és 
phosphor szinteket késő bb, a mű tét 
után 6, illetve 20 hónap elteltével 
is vizsgálat tárgyává tettük. Idevo
natkozó megállapításainkat 1966- 
ban már közöltük (6). A metasztá- 
zisok idején az esetek egyrészében 
a functiós próbák pozitívvá váltak, 
másrészében hosszú kezelés után is 
normális értékű ek maradtak. Azt a 
kérdést, hogy az androgén kezelés 
gyorsítja-e a csontbomlást — egye
bek mellett jelenleg is folyó vizsgá
latainkkal szeretnénk tisztázni.

A calcium és phosphor-anyag- 
csere zavarai súlyosságuktól füg
gő en a gastro-intestinális rendszer
ben különböző  tünetekben nyilvá
nulhatnak meg (7). Hypercalcae- 
miát kísérő  gastrointestinális tüne
teket magunk is többször észlel
tünk, foglalkoztunk ezzel a kérdés
sel, és szerintünk ezek gyomorrák 
esetén is feltű nnek és felhívják a 
figyelmet a hypercalcaemia jelen
létére legtöbb esetben. Itt még 
megemlítenénk, hogy gyomorrákot 
kísérő  hypercalcaemia elő fordulási 
aránya a mi anyagunkban is jóval 
alacsonyabb annál, mint a szerző k 
anyagában, de megfelel az irodalmi 
átlagnak.

Saját vizsgálatainkból az a kö
vetkeztetés vonható le, hogy a tu
morok által termelt anyag hatását 
valószínű leg a mellékpajzsmirigyek 
közremű ködésével fejti ki. De véle
ményünk szerint az is lehetséges, 
hogy olyan anyagról van szó, mely 
a vesében a phosphát kiválasztásra 
a mellékpajzsmirigy hormonhoz 
hasonló hatást gyakorol.

Vizsgálatainkat nem zártuk le, 
módszereink bő vítésével anyagunk 
feldolgozása és az eredmények ér
tékelése folyamatban van.

Less Etelka dr.
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1948. 82, 233. — 3. Chang, H .: A . Record. 
1950, 106, 2©6. — 4. Gordon és m tsai: Re

cent Progress in  Hormone Research 
1962. XVIII. 297. — 5. Less E., Salamon 
L .-né, Horváth Т .-né: II. Endokrin Ván
dorgyű lés Debrecen 1965. szept. 2—4. —
6. Less E .: Endokrinologie 1966 , 49, 223. —
7. Less E.: Kandidátusi értekezés 1967. 
— 8. Less E .: Problemi Endokrinologi 
1968. Tom X IV. 27. Moszkva. — 9. Maa
son, R. L., Warren S.: Am er. J. Path. 
1931, 7, 415.

T. Szerkesztő ség! Köszönjük Less 
Etelka dr. hozzászólását és kiegé
szítését cikkünkhöz. Megjegyzésé
vel egyetértünk: vizsgálataink 
alapján valóban nem lehet azt a 
következtetést levonni, hogy „nem 
parathormonszerű  hatásról van 
szó”. Mi azonban nem is fogalmaz
tunk ilyen merészen, csupán a ren
delkezésünkre álló nagyszámú iro
dalmi adatot összevetve szerény 
eredményeinkkel feltételeztük, 
hogy „hypercalcaemiás betegeink 
nagyobb részében nem valószínű  a 
parathormon hatás”, s hogy „fel
tehető en több faktor játszik szere
pet a paraneoplasiás hypercalcae
mia elő idézésében, s az esetek jó 
részében nem parathormonszerű 
substanciáról van szó”.

Nem zártuk ki a parathormon
szerű  hatást a paraneoplasiás hy
percalcaemia elő idéző  okai közül; 
ezt annál kevésbé tehettük, mert 
vannak adataink arra, hogy néha a 
kép annyira megfelelt primer hy- 
perparathyreosisnak, hogy nyak 
explorátiót végeztek (2, 6, 7, 9). 
Ezekben az esetekben csaknem biz
tosra vehető  ilyen anyag akciója. 
Mi az irodalmi adatok és saját 
eredményeink alapján csak azt 
vontuk kétségbe, hogy minden pa
raneoplasiás hypercalcaemia eseté
ben azonos mechanizmus szerepel, 
s mindig parathormonszerű  anyag 
okozza a magas se. Ca-szintet. Ké
telkedésünk jogosságát látszik alá
támasztani az az irodalmi adat, me
lyet dolgozatunkban is közöltünk, 
nevezetesen, hogy ugyanazok a ku
tatók, ugyanazon technikával egyes 
esetekben ki tudták mutatni a tu- 
morextractum parathormonszerű 
aktivitását, míg más esetekben ez 
nem sikerült (10). Néhány szerző 
feltételezi, hogy a paraneoplasiás 
hypercalcaemia elő idézésében több 
faktor játszik szerepet (3, 4, 11).
. Betegeink esetében nem észlel
tünk olyan tüneteket, amelyek egy
értelmű en utaltak volna a hyper- 
calcaemiára, s amelyek akkor is 
felhívták volna a figyelmünket a 
se. Ca-szint emelkedett voltának 
lehető ségére, ha nem tudtuk volna, 
hogy a beteg hypercalcaemiás. Dol
gozatunknak az a kitétele, hogy a 
tünetek nem feltű nő ek (különösen 
a gastrointestinális tünetek gyo
morrák esetében) azt a feltételezé
sünket volt hivatva magyarázni, 
hogy egyes esetekben talán a hy
percalcaemia ki sem derül. Vannak 
olyan adataink, hogy a hypercalc
aemia közlését bizonyos idő vel 
megelő ző en másik intézményben 
volt a beteg, ahol nem végeztek Ca- 
meghatározást (1, 5), vagy pedig 
ugyanabban az intézetben is csak



második felvételkor határozták 
meg a se. Ca-szintet (8).

A Less dr. hozzászólásában közölt 
vizsgálati adatok értékes kiegészí
tést nyújtanak munkánkhoz, elné
zését kérjük, hogy a közlemények 
irodalomjegyzékünkbő l kimarad
tak.

O. Veress O. dr.
Várhelyi I. dr.

Vághy I. dr.

IROD ALOM: 1. Case Records o f the 
M assachussets General Hospital, New

Barta Imre dr.: A lép belgyó
gyászati betegségekben. Medicina, 
Budapest, Medicina Moszkva, 1969. 
248 old., 114 ábra, 51,— Ft.

A lép élettanáról és kórtanáról 
szerzett ismereteink az utóbbi 2—3 
évtized során — fő képp az újabb 
vizsgáló eljárások (izotópok alkal
mazása, spleno-portographia stb.) 
bevezetésének eredményeképpen — 
számottevő en gyarapodtak, de a 
korszerű  ismeretek elterjedésének 
üteme a fejlő déssel nem tartott lé
pést. Többek között ezért is öröm
mel kell üdvözölnünk Barta prof. 
új könyvének megjelenését. A szer
ző  mindenekelő tt azt a célt tű zte 
maga elé, hogy a lép normális és 
kóros mű ködésével összefüggő  je
lenlegi ismereteinket úgy foglalja 
össze, hogy könyve mind a gyakorló 
orvosokhoz, mind a szóbanforgó te
rület kérdéseivel behatóbban fog
lalkozó szakemberekhez egyaránt 
szóljon.

A szerző  vérbeli klinikus, aki a 
lép betegségeirő l írva sem felejti el, 
hogy mindig a beteg emberrő l kell 
beszélnie, hogy még a lép ún. el
ső dleges elváltozásait is az egész 
szervezet keretében kell tárgyalnia, 
illető leg azt a képet kell bemutat
nia, „ahogyan az orvos a betegét 
látja”.

A 248 oldalas monographia álta
lános és részletes részre tagolódik. 
Az elő bbiben a lép finomabb fel
építésérő l, érrendszerérő l, normá
lis és kóros mű ködésérő l és a leg
fontosabb vizsgáló eljárásokról 
(lép-punctio, angiographia, scinti- 
graphia) van szó. A részletes rész
ben a szerző  külön-külön fejeze
tekben tárgyalja a splenomegaliát, 
a lép fejlő dési rendellenességeit, az 
érrendszer elváltozása által okozott 
lépbetegségeket, a lép elváltozásait 
különböző  fertő zésekben, a tárolási 
betegségeket, a szorosabb értelem
ben vett haematológiai kórképeket, 
a collagen betegségeket, a Brill— 
Symmers-kórt, a lép daganatait, a 
lép-cystát és a léptályogot. Külön 
fejezet foglalkozik a splenectomia 
indicatióival.

Ismeretes, hogy a lép betegségeit 
egységes szempontok szerint rend
szerezni ma még szinte lehetetlen.

Eng. J. med. 1963, 269, 891. — 2. Fulton, 
R. M„ Paget, G. E.: Lancet, 1951, I. 886. 
— 3. Huth E. J .: Ann . Intern. Med. 1961, 
54, 1026. — 4. L ipsett, M. B., Odell, W. 
D., Rosenberg, L., E., Waldmann, T . A .:  
Ann . Intern. Med. 1964, 61, 733. — 5. 
Loebel, A . S., W alkoff, C. S.: N ew  Eng. 
J. Med. 1962 , 62, 191. — 6. Lucas, P. F.: 
Brit. Med. J. 1960, II. 1330. — 7. Marks, 
C.: Amer. Surg. 1965 , 31, 254. — 8. Mas- 
saro, D. J., Owen, J. A .: Amer. Rév. 
Resp. D is. 1962, 85, 727. — 9. Snedecor, 
P. A ., Baker, H. W .: Cancer 1964, 17, 
1492. — 10. Tashjian, A . H. Jr., Levlne, 
L., M unson P. L.: J. Exp. Med. 1964, 
119, 467. — 11. Watson, L .: Postgrad. 
Med. J. 1963, 39, 646.

Nem váltak be sem a morphologiai. 
sem a functionalis, sem az aetiolo- 
giai vagy más alapon végzett cso- 
portosítási kísérletek sem. A szer
ző  a lép betegségeit mindenekelő tt 
a klinikai-gyakorlati követelmé
nyek szem elő tt tartásával rendsze
rezi és a csoportosítás során fő leg 
a pathogenetikai szempontokat he
lyezi elő térbe. A rendszerezés ne
hézségein a szerző  mindenekelő tt 
nagy klinikai tapasztalata révén 
tudott úrrá lenni, de érthető , hogy 
pathogenetikai ismereteink jelenle
gi színvonalán a választott klasszi
fikáció sem tekinthető  tökéletes
nek. Az egységesség és egyöntetű 
ség kedvéért a klinikus bizonyos en
gedményekre kényszerült. így ke
rültek egyrészt a leukaemiák, az 
immunleukopeniák és a splenogen 
neutropenia a leukopoesis, más
részt a corpuscularis és immunhae- 
mclytikus anaemiák, vagy a chroni
cus myelosis és lymphadenosis egy
aránt a csontvelő  eredetű betegsé
gek csoportjába. A kényszerű  en
gedmények ellenére az anyag vilá
gos szerkezetű  és jól áttekinthető , 
kerek egészet alkot, logikus felépí
tésű  és didaktikailag átgondolt, ami 
a szerző  kiváló pedagógiai érzéké
rő l és ilyen vonatkozású nagy ta
pasztalatáról tanúskodik.

A monographia magas színvona
lon megírt munka: Barta profesz- 
szor a korszerű  ismeretanyagot tö
mören és mégis olvasmányosan úgy 
adja elő , hogy a figyelmet mindig a 
lényeges megállapításokra tudja 
irányítani, míg a kevésbé fontos 
anyag a háttérben marad, vagy szó
ba sem kerül. A könyv adott terje
delme természetesen határt szabott 
a mondanivalónak és ezért néhány 
kérdésrő l röviden esik szó. Szí
vesen olvastunk volna többet pél
dául a korszerű  vizsgáló eljárások
ról, a lépnek a fehérje-synthesis- 
ben, a nem-specifikus védekezés
ven, a vasháztartásban stb. játszott 
szerepérő l, vagy néhány újabban 
megismert, illető leg elméleti szem
pontból érdekes betegségrő l (hea- 
vychain-disease, symptomás por- 
phyrinopathiák, atransferrinaemia  
stb.), bár nem kétséges, hogy e kér
dések többségében a lép jelentő 

ségérő l több a feltételezés, mint az 
objektív tény.

A szerző  könyvében következete
sen arra törekszik, hogy az olvasót 
a legújabb tudományos eredmé
nyekkel, adatokkal is megismertes
se. Foglalkozik az aminosav anyag
csere zavarával a Wilson-kór pa- 
thogenesisében, a penicillamin al
kalmazásával a betegség therapiá- 
jában, a lép szerepével a siderocy- 
ták vasszemcséinek eltávolításában, 
a reticulumsejtek és plasmasejtek 
elektronmikroscópos szerkezetével, 
a granulocyták sequestratiojának 
vizsgálatával radioaktiv diisopro- 
pylfluorophosphattal, a desferri- 
oxamin-próbával a haemochroma
tosis diagnosztikájában és e speci
fikus chelate-képzó jelentő ségével 
a betegség kezelésében stb. stb. 
Könyve a szó igazi értelmében vett 
korszerű  munka.

A dokumentációs anyag bő séges. 
A monographiát számos (114) szép 
ábra, mikrofotogramm röntgenfel
vétel és diagramm illusztrálja. Az 
ábraanyag válogatása igen gondos 
munkára vall.

Az irodalomjegyzék nem a kötet 
végén, hanem az egyes fejezetek 
után kapott helyett, amit hasznos 
megoldásnak találunk, mert a ke
resést lényegesen megkönnyíti. Az 
irodalom idézésével a szerző  kissé 
szű kmarkúan bánt és véleményem 
szerint a kutató orvosnak további 
nagy segítséget jelentett volna, ha 
néhány fontos megállapítás után 
(pl. a lép kóros mű ködésének sze
repe a siderocyták megszaporodá
sában sideroachresticus anaemiá- 
ban; vagy: a lép szerepe a globin 
biosynthesisében stb.) az irodalmi 
forrás is szerepelt volna a szöveg
ben.

A kötet gondos szerkesztése és 
szép kiállítása a Medicina Könyv
kiadó és a Franklin Nyomda jó 
munkáját dicséri.

„A lép belgyógyászati betegsé
gekben” széles körű  érdeklő désre 
tarthat számot, mert egyaránt 
hasznos olvasmánya lehet nemcsak 
a tapasztalt klinikusnak és kuta
tónak, hanem a fiatalabb gyakorló
orvosnak, ső t az orvostanhallgatók-
na^ *s' Bernát Iván dr.

Pap К .—-Szentpétery J.: Ortho
pedic Gerontology (Congress oí 
Orthopedy). Békés megyei Nyom
daipari Vállalat, Gyula, 1969.

Pap Károly professzor és Szent
pétery József adjunktus szerkeszté
sében megjelent, az öregség ortho- 
paediai vonatkozásaival foglalkozó 
159 oldal terjedelmű  könyv a Ma
gyar Orthopaed Társaság rendezé
sében megtartott 1968. évi Debre
ceni Vándorgyű lés kiemelkedő  elő 
adásait ismerteti.

Nagyon kifejező  és figyelemre 
méltó a címlap, mely rajzban ve
títi az olvasó elé az egész témakör 
mondanivalóját: az évek súlyának 
hatására az erő teljes izomzattal 
rendelkező  ifjú hajlott hátú aggas- ■ 
tyánná válik.

KÖNYVISMERTETÉS
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Kesztyű s Lóránd rektor elő szava 
után a referátumok és coreferátu- 
mok — prominens magyar szer
ző k elő adásában —, az öregedés 
okaival, tüneteivel és „gyógyításá
val” foglalkoznak. Ezeket össze
foglalva megállapítható, hogy ed
dig egyetlen szer sem ismeretes, 
amely biztosan véd az öregedés el
len. (Pl. Gerovit, Novocain és más 
antisenil preparátum.) Az esetek 
analízise arra utal, hogy megfele
lő  geneticus adottságok mellett az 
aktív mozgás kedvező  hatása foly
tán a szervezet jóval hosszabb 
ideig tartható jó kondícióban. A 
gondos elő készítés és a modern 
anaesthesiológia fejlő dése lehető vé 
teszi, hogy ma már idő s betege
ken is elvégezhető k legyenek olyan 
mű tétek, amelyeket néhány évvel 
ezelő tt éppen az öregség ellenja- 
vallt.

Az öregedés velejárója, bár nem 
direkt tünete a kötő szövet, külö
nösképpen az izomzat involútiója, 
az ízületi porc- és más braditroph 
szövetek (inak, szalagok) elfajulá
sa. Az izomzat elöregedése a vascu- 
larisatio csökkenésében mutatkozik 
meg. A szemlencse rugalmatlanná 
válása, mely kb. 64 éves korra te
hető , alkalmas lehet az öregség 
megállapítására.

Több közlemény taglalja a cox
arthrosis mű téti kezelésének prob
lémáit, a különböző  mű téti eljárá
sok eredményeinek értékelését. 
Ezek alapján ismételten megerő sí
tést nyer az az álláspont, hogy ma 
még nem ismeretes egyetlen olyan 
mű téti eljárás sem, mely cox
arthrosis fennállásakor minden 
esetben biztosan fájdalmatlan, jó 
funkciójú csípő t biztosítana.

Elhangzott elő adás idő s láb
szárcsonkoltak protézisellátásának 
problémáiról is, hangsúlyozva a 
Weiss-féle azonnali protézis kitű nő 
eredményeit.

Többen kiemelték a mozgás, a 
kímélő  sport jelentő ségét, mely az 
izomzat aktív igénybevétele foly
tán kedvező  hatású az öregedő  szer
vezetre.

Külön fejezet taglalja az öregko
ri csonttörés és ficamok kezelése 
kapcsán felmerülő  problémákat. Az 
eredmények alátámasztják, hogy az 
öregkor nem nyújtja meg a cal- 
lusképző dés idejét, inkább annak 
minő ségét módosítja. Az idő s be
tegek orthopaediai mű tétéinél és 
traumáinak ellátásánál lényegében 
ugyanazokat az elveket kell alkal
mazni, mint fiatal egyéneknél. A  
prae- és postoperativ gondozás, a 
modern mű téti lehető ségek, az 
anaesthesiológia fejlettsége lehető 
vé teszik, hogy a szükséges mű téti 
beavatkozásokat korhatár nélkül 
végezhessük, mert ez pusztán a be
teg fizikai és pszichikai állapotának 
függvénye.

A könyv nem csupán egyszerű 
összefoglalója a vándorgyű lésen 
elhangzott referátumoknak és 46 
elő adásnak. Nem szokásos kong
resszusi beszámoló tehát, mert az 
elő adások úgy vannak benne ösz- 
szeválogatva, hogy kerek egészet

alkossanak, és teljes képet adja
nak az öregkor orthopaediai és bal
eseti vonatkozásairól. A könyv kü
lönösen ajánlható azoknak, akik az 
öregedés kérdéséirő l rövid áttekin
tést kívánnak kapni.

Barta Ottó dr.

h í r e k

FELHÍVÁS

A Magyar Hygiénikusok Társa
sága 1970. október 20—21—22— 
23-án Budapesten rendezi II. Nem
zeti Kongresszusát nemzetközi jel
leggel külföldi szakemberek, kuta
tók részvételével. A kongresszus 
elő zetes programja:

Fő  téma: A tudományos techni
kai forradalom általános és spe
ciális higiénés jelentő sége.

A Szekció
A  városfejlesztéssel kapcsolatos 

higiénés kérdések, különös tekin
tettel a nagyvárosok kialakítására 
és tervezésére.

В  Szekció
Az idegen anyagok biológiai és 

higiénés jelentő sége az ember kör
nyezetében.

C Szekció
A  tudományos technikai forrada

lom járványtani és járványügyi vo
natkozásai ; a járványfolyamat 
mozgató erő i; a fertő ző  betegségek 
megelő zésének idő szerű  kérdései.

D Szekció
A  gyermek- és ifjúságegészség

ügy feladatai a tudományos techni
kai forradalom idő szakában.

Általános tudnivalók:
1. A kongresszus helye: Országos 

Közegészségügyi Intézet (Budapest, 
IX., Gyáli út 2—6.).

2. Kongresszusi iroda: 1970. októ
ber 19-ig Magyar Orvostudományi 
Társaságok és Egyesületek Szövet
sége Titkársága (Budapest, I., Ap
ród u. 1—3., telefon: 353—924) és 
Országos Közegészségügyi Intézet 
„C” épület (Budapest, IX., Gyáli út 
2—6., telefon: 341—580).

3. A kongresszus hivatalos nyel
vei: magyar, orosz, angol. Szimul
tán tolmácsolás a plenáris ülésen. 
Elő adások tarthatók francia és né
met nyelven is.

4. Elő adások bejelenthető k 1970. 
május 1-ig a következő  címre: Ha
bár György dr. fő titkár, Budapest, 
IX., Gyáli út 2—6. — Kérjük az 
elő adás 20 soros összefoglalóját 3 
példányban legkéső bb 1970. július 
1-ig, az elő adás teljes szövegét a 
szimultán tolmácsolás céljára 5 pél
dányban legkéső bb 1970. szeptem
ber 1-ig a fenti címre elküldeni.

5. Az elő adások idő tartama 10 
perc, a hozzászólások idő tartama 
maximálisan 3 perc. Vetítési lehe
tő sség: diapozitív ( 5X5 cm).

6. Kongresszusi kiadványok: 
részletes program, az elő adások 
összefoglalói a kongresszusnak 
azon a nyelvén, amelyen a szerző 
azt a megadott határidő re beküld
te.

7. A kongresszus részvételi díja a 
társaság tagjai, valamint a MO- 
TESZ tagok részére 100 Ft, nem ta
gok részére 200 Ft. Hozzátartozóik 
a részvételi díj felét fizetik.

8. A részvétel bejelentésének és 
a részvételi díj beküldésének határ
ideje 1970. május 1. Jelentkezési 
lap és csekklap a társaság fő titká
rától (Budapest, IX., Gyáli út 2—6.) 
igényelhető .

9. Az elszállásolásra (szobafogla
lás) és a társadalmi programra vo
natkozó tudnivalókat a jelentke
zési lap tartalmazza.

Magyar
Higiénikusok Társaságának 

vezető sége

A Magyar Onkológusok Társasága,
felszabadulásunk 25. évfordulója 
tiszteletére Miskolcon, 1970. április 

23—24-én rendezett 
Vándorgyű lésének 

programja.

Tárgy: A szű rő mozgalom és a. 
diagnosztika szerepe a rák korai 
felismerésében.

Az elő adások színhelye: Miskolc, 
Szentpéteri kapui Kórház kultúr
terme és klubhelyisége.

Miskolc Városi Tanács V. B. 
Egészségügyi Osztálya fogadást ad 
a Magyar Onkológusok Társasága 
Elnöksége részére a Szentpéteri 
kapui Kórház klubhelyiségében 
1970. április hó 23-án, de. 9.30 óra
kor.

Április 23-án (csütörtökön), de. 10 
órakor a Vándorgyű lést üdvözli 
Tok Miklós Miskolc Városi Tanács 
V. B. elnökhelyettese.

A Vándorgyű lést a Magyar On
kológusok Társasága és az Orszá
gos Onkológiai Intézet nevében 
megnyitja: Rodé Iván dr., az or
vostudományok doktora, mb. inté
zeti igazgató-fő orvos.

Április 23., csütörtök, de. 10.45 óra: 
a) sectio, helye: kultúrterem

Üléselnök: Rodé Iván.
Elő adások:
Kárpáti György (Budapest): Em- 

lő adaganatok diagnosztikai problé
mája, különös tekintettel a korai 
rákra.

Péntek Zoltán—Dettre Gábor— 
Juhász Béla—Futár Benjáminná 
(Bonyhád)—Balogh József (Szek
szárdi: Emlő rák szű rő vizsgálataink 
klinikai és radiológiai módszer 
kombinációjával.

Iliev Ilia  (Kaposvár): A mammo- 
graphia értéke és korlátái.

Peter Mózes—Vághy Imre (Deb-



récén): A mammographia szerepe az 
emlő carcinoma korai diagnosztiká
jában.

Tóth Ferenc (Miskolc): A ga- 
lactographia helye és jelentő sége az 
emlő  pathologiás secretiojánál.

Vághy Imre—Péter Mózes (Deb
recen): Balmazújvárosi emlő szű rő 
vizsgálatainkról a klinikai adatok 
tükrében.

Buday István—Ferencz Tibor 
(Miskolc): Rákszű résen kiemelt
emlő elváltozások mammographiás 
vizsgálatának eredményei.

Márton Zoltán (Pécs): A masto- 
pathiás ambulancia mű ködésének 
irányelvei és eredményei.

Matolay György (Debrecen): Le
hető ségek és tennivalók a kiszű rt 
mastopathiás betegek kezelésénél.

H o z z á s z ó l á s o k

Április 23., csütörtök, de. 10.45 óra 
b) sectio, helye: klubhelyiség

Üléselnök: Juhász Jenő .
Elő adások:
Döbrössy Lajos (Budapest): A 

cytologia szerepe a rák korai dia
gnosztikájában.

Ruzicska Gyula—Ladányi Pál— 
Papp Zoltán—Gardó Sándor—Her- 
pay Gábor (Debrecen): A cytologia 
szerepe a nő gyógyászati rákszű rő 
vizsgálatokban.

Fekete Imre—Oláh A lbert—Czár 
Károly (Kisvárda): Gynaecologiai 
malignomák kiszű rése területünkön 
cytodiagnosztikával.

Jakubecz Sándor (Gyula): Dys- 
kariosis jelentő sége a cytodiagnosz- 
tikában.

Sótonyi Gábor (Miskolc): Cytolo- 
giai vizsgálataink jelentő sége a col
lum carcinoma felismerésében.

Sótonyi Gábor—Minich Károly 
(Miskolc): Nő gyógyászati P-III-as 
csoport összehasonlító értékelése.

Topscher Zoltán—Keresztes And
rás (Kazincbarcika): A kolpo-eyto- 
logia jelentő sége a méhnyakrák ko
rai kórismézésében.

Sassy-Dobrai Gábor (Budapest): 
Cytologiai vizsgálatok a „korai” tü
dő rák diagnosztikájában.

H o z z á s z ó l á s o k

Április 23., csütörtök, du. 15.30 óra
helye: kultúrterem

Uléselnök: Kárpáti György.
Elő adások:
Rodé Iván (Budapest): A hazai 

rákellenes küzdelem irányvonalai.
Juhász Jenő (Budapest): A kör

nyezeti és foglalkozási rák kutatása 
terén elért eredmények.

Vándor Ferenc (Budapest): Prog
ramozott radiológiai, sebészi-radio- 
logiai beavatkozások rosszindulatú 
daganatoknál.

Lehoczky Győ ző (Budapest): A 
nő gyógyászati rákszű rés eddigi ta
pasztalatai és a további fejlesztés 
lehető ségei.

H o z z á s z ó l á s o k 

19 órakor közös vacsora.

Április 24., péntek, 8.30 óra
a) sectio, helye: kultúrterem

Üléselnök: Nagy Andor.
Elő adások:
Aranyi Sándor (Csongrád): A 

csongrádi ernyókép-szű réssel pár
huzamosan végzett nő védelmi vizs
gálatok tapasztalatai.

Vekerdy Sándor (Csongrád): A 
komplex szű rő vizsgálatok jelentő 
sége.

Gavallér István (Ózd): Osztá
lyunk területi onkológiai munkája.

Papp Zoltán—Gardó Sándor— 
Herpay Gábor—Ladányi Pál—Ru
zicska Gyula (Debrecen): Nő védel
mi szű rő vizsgálatok a debreceni 
Ruhagyárban.

Vida Ernő (Budapest): Daganatos 
betegek gondozásának problémái.

Juhász Lajos (Nyíregyháza): A 
rákszű rő mozgalom helyzete és 
problémái Szabolcs-Szatmár me
gyében.

Horváth Károly (Siklós): T izen
kétezer onkológiai szű rő vizsgálat 
tapasztalatai egy korábban nem 
gondozott területen.

Pócsi Győ ző —Gömöry Andor 
(Miskolc): A felvilágosítási és a 
rákszű rési munkánk értékelése a 
nő i nemiszervi rosszindulatú daga
natok megelő zésében és gyógyítá
sában.

Rakaczky László—Péter Zoltán 
(Miskolc): Egészségnevelő  módsze
rünk eredménye a rákellenes küz
delemben (Statisztikai kérdő ívek 
alapján).

S z ü n e t

Nagy Andor (Budapest): A rák
epidemiológiai vizsgálatok statiszti
kai értékelésének módszerei.

Doma Imre (Keszthely)—Horváth 
Ferenc (Sümeg): Szű rés és gondo
zásszervezési tapasztalatok járási 
szintű  gondozóban.

Juhász Lajos (Nyíregyháza): A 
megyei onkológiai konzíliumok né
hány tapasztalata.

Kárpáti Kálmán (Kaposvár): Ka
posvári megyei kórház onkológiai 
gondozójának hároméves mű ködé
se, tapasztalatai.

Gömöry Andor (Miskolc): Bor-  
sod-megye onkológiai helyzete.

Péter Zoltán (Miskolc): Miskolc  
rák epidemiológiai helyzetének 
vizsgálata az UICC által közölt  
adatok alapján.

H o z z á s z ó l á s o k

Április 24., péntek, de. 8.30 óra
b) sectio, helye: klubhelyiség

Uléselnök: Vargha Gyula.
Elő adások:
Prónay Gábor (Miskolc): A gyo- 

morcarcinoma korai diagnosztikája.
Vargha Gyula (Debrecen): Szű rő - 

vizsgálat szerepe a gyomorrák ko
rai diagnosztikájában.

Csömör Gábor—Figus Albert— 
Simon L. (Szolnok): Módszereink, 
tapasztalataink és eredményeink a 
gyomorrák korai diagnosztikájá
ban.

Réthelyi Jenő (Keszthely): „Gyo
morröntgen vizsgálatot kérek. Dia
gnózis: tumor ventriculi.”

Gyarmati János—Péter Mózes 
(Debrecen): A gyomorfekély és az 
exulcerált gyomorcarcinoma, vala
mint az ulcus varcinoma radioló
giai differenciáldiagnosztikája. 
Nemes Tihamér—Pataky György— 

Riegl Klára—Karvaly Ildikó (Ka
posvár) : Gyomornedv enzim és sza
bad aminosav összetételének dia
gnosztikus értékelése.

Járfás Lajos (Tatabánya): Recto- 
scopiás szű rő vizsgálatok.

Horváth Endre—Molnár Péter— 
Pronay Gábor (Miskolc): A rectum 
polypusok és insitu carcinomák 
kérdésérő l.

H o z z á s z ó l á s o k

Április 24., péntek, du. 14.30 óra
a) sectio, helye: kultúrterem

Üléselnök: Lehoczky Győ ző .
Elő adások:
Hargitai Ferenc—Görcs Jenő

(Pécs): A méhnyak rákmegelő ző 
állapotainak progressziójáról.

Görcs Jenő —Pejtsik Béla—Har
gitai Ferenc (Pécs): A tünetmentes 
endocervicalis mikrocarcinomák 
kórismézése.

Töttössy Béla (Budapest): Az 
ovárium tumorok szű rési és korai 
diagnosztikai jelentő ségei.

Lust Iván (Budapest): A méh
nyakrák korai felfedezésével elér
hető  eredmények a XIII. kerületi 
gondozó 10 éves munkájában.

Vágó József—Simárszky János 
(Gyöngyös): A hyperplasia mikro- 
glandularis cervicis uteri onkológiai 
vonatkozásai.

Simárszky János—Vágó József 
(Gyöngyös): A hyperplasia mikro- 
glandularis cervicis uteri morpho- 
logiája.

Jakubecz Sándor (Gyula): Dia
gnosztikus tévedést okozó portio és 
hüvelyfali elváltozások a terhes
ségben.

Demeter György (Miskolc): Por
tio rehabilitációs mű téteink értéke 
a collum carcinoma preventiójában.

H o z z á s z ó l á s o k

Április 24., péntek, du. 14.30 óra
b) sectio, helye: klubhelyiség

Üléselnök: Vándor Ferenc.
Elő adások:
Bosnyák Márta (Budapest): Száj

üregi szű rő vizsgálatok praecarcino- 
más felfedezései.

Fedor József—Lóczy Géza—Ga
lambos László (Miskolc): A stoma- 
to-onkologiai gondozás szervezési 
és módszertani problémái.

Faragó László (Vác)—Döbrös
sy Lajos (Budapest): Cytodiagnosz- 
tika jelentő sége a fül-orr-gégészeti 
gyakorlatban.

Faragó László (Vác): Fül-orr-gé
gészeti rákszű rő vizsgálatok Vácott 
és a váci járásban.

Fehérvári Ervin (Salgótarján): 
Lakosság-szű résbő l pulmonális tu
mor korai minimális gyanújelei-



vei kiemeltek diagnózisának alaku
lása.

Bérei János—Nyíri János (Buda
pest) : Team-konzíliumok szerepe a 
tüdő rák korai diagnózisában.

Korkes László (Szeged): Eredmé
nyeink a tüdő rák korai felkutatá
sában.

Gombosi János (Budapest): A tü-  
dő -scintigraphia módszere, alkal
mazási lehető sége a tüdő tumorok 
korai diagnosztikájában.

Bors Győ ző (Pécs): Hólyagdaga- 
nat-szű rő vizsgálatok eredményei.

Váradi Ernő —Sallai Zsolt—Jan- 
kovich Mihály (Miskolc): Korai  
komplett urológiai vizsgálat szere
pe a hólyagtumor felismerésében.

Szántó Dezső (Miskolc): Reticu
lum sarcoménál talált csontelválto
zások, mint korai diagnosztikai je
lek.

A MOTESZ Magyar Rehabilitá
ciós Társasága 1970. április 25-én, 
szombaton, Csákváron a Megyei 
Tüdő beteggyógyintézetben 9 órai 
kezdettel tudományos ülést és 
ehhez csatlakozóan vezető ségi ülést 
rendez.

Napirend:
1. Majzik G. dr. (Csákvár, Me

gyei Tüdő beteggyógyintézet): Meg
nyitó.

2. Haizmann, R. dr. (Lippolds- 
berg, Tbc Klinika és Rehabilitációs 
Központ, NSZK): A rehabilitáció 
modern szemlélete (német nyel
ven).

3. Entz A. dr. (Budapest, Orsz.
Korányi Tbc és Pulmonologiai In
tézet) : Gyógyult gümő kórosok
ápolónő képzésével szerzett 10 éves 
tapasztalatok.

4. Vezető ségi ülés.
Ebéd után az intézet megtekin

tése.
Részvétel bejelentését kérjük 

1970. április 15-ig Majzik Gábor dr. 
igazgató-fő orvos, Csákvár, Megyei 
Tüdő beteggyógyintézet címére kül
deni. Csákvár Budapestrő l az En
gels térrő l induló távolsági autó
busszal, vagy a Keleti pályaud
varról Bicskéig vonattal és ehhez 
csatlakozó autóbusszal közelíthető 
meg.

Közlemény.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Biofizikai Intézetében, Biokémiai 
Intézetében, Genetikai Intézetében 
cs Növényélettani Intézetében ku
tatóintézeti- dolgozók alkalmazásá

ról

A Magyar Tudományos Akadé
mia a Szegeden épülő  biológiai in
tézeteiben 1971—1973. között in
duló kutatómunka irányítására, il
lető leg végzésére igazgatóhelyette
si, osztályvezető i, tudományos fő - 
munkatársi és munkatársi, vala
mint segédmunkatársi munkakö
rökre az 1970. év második felében 
pályázatokat hirdet.

A pályázatok kiírása akkor tör
ténik, amikor az építkezés, a fel
szerelés és egyéb feltételek biztosí
tásával a kutatómunka megkezdé
sének idő pontja meghatározható. 
Az érdeklő dő k részére a pályáza
tok kiírásáig is további felvilágo
sítást ad a Magyar Tudományos 
Akadémia Természettudományi II. 
(biológiai) fő osztálya (Budapest, V., 
Münnich Ferenc u. 7. sz.). A meg
jelölt álláshelyekre elő zetesen ér
deklő dni ugyanezen a címen írás
ban lehet, név, kor, képzettség, la
káscím, jelenlegi munkahely és 
munkaterület, valamint a pályázó 
tudományos érdeklő dési körének 
rövid ismertetésével.

MEGHÍVÓ

A MOTESZ Sebész és Tüdő gyó
gyász Társaság Mellkassebész 
Szakosztálya 1970. május 9-én, 
szombaton tudományos ülést ren
dez Szegeden a SZOTE Szemészeti 
Klinikájának tantermében.

Délelő tt 10 óra: A nyelő cső  jó- - 
indulatú betegségeinek sebészete.

Üléselnök: Petri Gábor dr. egye
temi tanár.

1. A nyelő cső  jóindulatú elválto
zásainak endoszkopiája. Mihók  
György dr.

2. Cardiospasmus.
Karády György dr., Kulka 
Frigyes dr.
Az achalasia cardiae sebészi 
kezelésében szerzett tapaszta
lataink. Herczeg László dr.

3. Nyelő cső szű kület. E. Szabó 
László dr., Imre József dr.
A nyelő csövet dislocáló és szű 
kítő  mediastinalis cysták cse
csemő - és gyermekkorban. Al
tor jay István dr., Páldy László 
dr., Füzesi Kristóf dr.

4. Nyelő cső perforáció.
Barna László dr., Keszler Pál 
dr.

5. Nyelő csóidegentestek mű téti 
kezelése. Bodnár Endre dr.

6. Nyelő cső betegségekhez társuló 
tüdő elváltozások Kovács Ber
talan dr., Imre József dr., 
Kulka Frigyes dr.

V i t a

Délután 15 óra: Hiatus hernia. 
Kerekasztal-konferencia.

Moderátor: Rubányi Pál dr.
egyetemi tanár.

Résztvevő k: Littmann Imre dr., 
Schnitzler József dr., Páka László 
dr.. Varró Vince dr., Imre József 
Kopp Miklós dr.

(Elszállásolás: IBUSZ, Klauzál 
tér 2.).

A budapesti László Országos Ve
zető  Fertő ző  Kórház hazánk felsza
badulása 25 éves évfordulója alkal
mával tudományos üléssorozatot 
rendez április 24—25-én az OKI Bp. 
Nagyvárad téri elő adótermében.

Az ünnepi elő adássorozat kere
tében kerül sor G. P. Rudnyev 
akadémikus (Moszkva) Fertő ző be

tegségek Orvosainak Társasága 
tiszteleti tagjává avatására.

A meghívók és részletes program 
a László kórház igazgatóságán igé
nyelhető .

Értesítés

Frank Kálmán dr. professzor 
(OTKI) tanszékfoglaló elő adását 
1970. április 23-án, du. 2 órakor 
tartja az Orvostovábbképző  Inté
zet (Bp., XIII., Szabolcs u. 35.) Kul
túrtermében: „A koraszülött-kér
dés jelentő sége és a koraszülöttek 
ellátásának aktuális feladatai” 
címmel.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 27-én (hét
fő n), du. 2 órára tű zte ki Vizkelety 
Tibor dr. asp. kívül benyújtott „A  
csont keringési viszonyainak és ke
ringési zavarainak kísérletes vizs
gálata” című  kandidátusi értekezé
sének nyilvános vitáját a SOTE I. 
sz. Belklinika tantermében.

Az értekezés opponensei: Barta 
Oltó dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Papp Miklós dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1970. április 28-án (ked
den) du. 2 órára tű zte ki Lénárt 
György dr. aspiranturán kívül be
nyújtott „Az osteologia néhány kér
désének vizsgálata fizikai módsze
rekkel"  című  kandidátusi értekezé
sének nyilvános vitáját a SOTE II.  
sz. Sebészeti Klinika tantermében.

Az értekezés opponensei: Bor
nemissza György dr., az orvostud. 
kandidátusa, Földes István dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

MEGHÍVÓ

A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem tudományos ülést tart 
1970. április 24., péntek du. 5 óra
kor a II. sz. Belgyógyászati Klini
ka tantermében.

A prophylactikus császármetszés.

Elő adások:
1. Zoltán Imre dr.: Bevezető  elő 

adás (15 perc).
2. Szemesi Imre dr., Szanyi 

László: A téraránytalanság (10 
perc).

3. Emészt Judit dr., Szanyi 
László, Siklósi György dr.: Szülés
vezetés szívbeteg terheseknél (10 
perc).

4. Csépli József dr., Zubek László 
dr.: Prophylactikus szülésvezetés és 
medencevégű  fekvés (10 perc).

5. Avar Zoltán dr., Tarró Sándor 
dr., Hő gye Klára dr., Tóth Miklós 
dr.: A túlhordás (10 perc).

6. Szemesi Imre dr.: Gyermek
ágyi fertózéses szövő dmények csá
szármetszés után (10 perc).



7. Zsolnai Béla dr., Tarrá Sándor 
dr.: A császármetszés a terhességi 
toxaemia kezelésében (10 perc).

8. Kovács András dr., Hegyi Ró
bert dr., Hő gye Klára dr., Zubek 
László dr., Szanyi László: A ter
hesség élettana és kórtana terüle
térő l szerzett újabb ismeretek ha
tása a szülészeti eredményekre (10 
perc). __________

A Szegedi Orvostudományi Egye
tem Tudományos Szakcsoportjának

ülései.

Az elő adások a Szemészeti Klinika 
elő adótermében 16 óra 15 perckor 

kezdő dnek!
1970. április 28.

Üléselnök: Csillik Bertalan dr.
1969/70. 27. ülés.

A chronikus haemodialysis és a 
veseátültetés kérdései.

Bemutatás:
1. Kárpáti Ferenc (I. Sebészeti 

Klinika): „Szeged 69” mű vese (5 
perc).

2. Simon László (I. Sebészeti Kli
nika): „Szeged 70” mű vese (5 perc).

Elő adások:
1. Simon Pál (Szeged Rendelő in

tézet) : Nephrologiai gondozómunka 
a szegedi Rendelő intézetben (5 
perc).

2. Gál György (I. Sebészeti Kli
nika): A chronicus haemodialysis 
szegedi lehető ségei és eredményei 
(8 perc).

3. Mustárdy Ildikó (I. Sebészeti 
Klinika): Teflon-silactic A-V shunt 
készítés technikai kérdései (6 perc).

4. Lakos György (I. Sebészeti 
Klinika): Chronicus dialysis A. 
fem.-v. saph. shunttel. Színes film 
(12 perc).

5. Németh András (I. Sebészeti 
Klinika): Kísérletek a vese konzer
válására (6 perc).

6. Horpácsy Géza (Sebészeti Mű - 
téttani Intézet): Enzim vizsgálatok 
a vesekárosodás fokának megítélé
sére tartós hypothermiás perfusio 
alatt (6 perc).

7. Petri Gábor (I. Sebészeti Kli
nika) : A chronicus haemodialysis 
és a veseátültetés összefüggése a 
gyakorlatban (10 perc).

A X III. kerületi „orvosnap”  
programja.

Dátum: 1970. április 23.
Hely: A lumínium Ipari Tröszt 

Székháza Bp., XIII., Pozsonyi út 56.
Rendező : XIII. kér. Tanács V. B. 

Egészségügyi Osztálya és a Magyar 
Általános Orvosok Tudományos 
Egyesületének XIII. kerületi Cso
portja.

9.00 óra:
Farkas Róbert vb-elnökhelyettes 

megnyitó beszéde.
Dúsa László dr. (fő városi kerü- 

eti fő orvos): „Angyalföld egészség
igyének 25 éves fejlő dése”.

János György dr. vezérő rnagy 
(Magyar Néphadsereg Központi 
Kórháza): „ A kórházak szerepe a 
tömeges beteg- és sérült ellátás
ban”.

Braun Pál dr. (Róbert Károly  
krt.-i Kórház, II. Belosztály): 
„Szívinfarctusos betegek intenzív 
therápiája”.

Kemény Pál dr. (Madarász ut
cai Gyermekkórház): „A gyermek- 
betegségek komplex kezelése”.

Strausz Imre dr. (Orvostovább
képző  Intézet): A szívizom vérel
látásának elégtelensége”.

Kádár Tiborné dr. (Gyöngyösi 
úti Rendelő intézet): „Klinikum és 
laboratórium”.

Zahumenszky Elemér dr. (Viseg
rádi utcai Rendelő intézet): „A gyo
morfekély sebészi szemlélete”.

14.30 óra:
Üléselnök: Sonkoly Ödön dr. 

(Visegrádi utcai Rendelő intézet).
Titkár: Sabjányi László dr. (fő 

városi kerületi fő orvoshelyettes).
Kádár Tibor dr. (Orvostovább

képző  Intézet: „Gondozás .mint a 
megelő zés hatékony módszere”.

Sző nyi András dr. (Visegrádi 
utcai Rendelő intézet): A gondozás 
néhány problémája a körzeti or
vosi ellátásban”.

Pogány István dr. (Gyöngyösi úti 
Rendelő intézet): „Módszertani ta
pasztalatok a körzeti orvosi gondo
zásról”.

Szatmári Marianne dr. (Visegrá
di utcai Rendelő intézet: „Cardio
vascularis betegek gondozása, kü
lönös tekintettel az infarctusra”.

Kenedi István dr. (Magyar Nép
hadsereg Központi Kórház): „A 
szívbeteg gondozás jelentő sége”.

Orosz Márta dr. (Láng-Gépgyár): 
„Az üzemorvos gondozási munká
járól”.

Bikics György dr. (Orvostovább
képző  Intézet): „Diabeteses beteg 
gondozása”.

V i t a
S z ü n e t

Uléselnök: Kádár Tibor dr. (Or
vostovábbképző  Intézet).

Titkár: Halmi László dr. (Orvos
továbbképző  Intézet).

Füzes Erzsébet dr. (Visegrádi ut
cai Rendelő intézet): „A terhesgon- 
dozásról”.

Bogárdi Mihály dr. (Madarász 
utcai Gyermek Kórház): „Gondozás 
a gyermekorvosi ellátáshoz”.

Szabados Ilona dr. (Dévai utcai 
TBC Gondozóintézet): „A tüdő be
teggondozó intézet gondozási mun
kája”.

Lust Iván dr. (Vágány utcai Ren- 
delő itézet): „Az onko lógiai bete
gek gondozása”.

Nagy S. Varga Katalin dr. (XIII.  
kér. Ideggondozó): „Idegbetegek 
és chronikus alkoholisták gondozá
sa”.

Horváth Károly dr. (Gyöngyösi 
úti Bő r- és Nemibeteggondozó In
tézet) : A bőr- és nemibeteg gondo
zó intézet munkája”.

V i t a
E l n ö k i  z á r s z ó .

A Magyar Urológusok és Neph- 
rológusok Társasága május 23-án, 
9 órakor az MTA 300-as termében 
a magyar urológia megteremtő jé
nek, Illyés Géza professzor szüle
tésének 100. évfordulója alkalmá
ból
ünnepi tudományos ülést rendez.

Program:
1. Illyés emlékelő adás (tartja: 

Prof. Babies Antal dr. (akadémi
kus).

2. Illyés emlékérem átadása.
3. T iszteleti tagok választása.
A tudományos ülést társas ebéd 

követi.
Részvételi igényeket kérjük a 

társaság fő titkárának címére eljut
tatni: Szendrő i Zoltán dr., SOTE, 
Urológiai Klinika, Bp. VIII., Üllő i  
út 78/b.

M E G J E L E N T

f ü l -o r r -g é g e g y ó g y a s z a t

1970. 1. szám

Tam ási Pál dr. (1896—1969).
Lampé István dr. és Uzonka d r .: Au dio- 

m etriás szű rő vizsgálatok óvodáskorú 
gyerm ekeknél.

Szabón József dr. és K iss Ferenc d r .: 
A datok a krónikus hörgő -idegentes- 
tekhez.

G erencsér Ferenc dr. és K ratochwill 
E d e: Tapasztalataink haem atem esis- 
ben alkalm azott nyelő cső -ballonszon- 
dával.

K leu G. dr. és Sram F. d r .: A m usculus 
vocalis electrom yographiás vizsgálata 
extrapyram idalis syndrom ák esete i
ben.

Várady Béla d r .: A ngiom yom a az orr
üregben.

Czigány Jenő  d r .: Fém idegentestek 
okozta fü lsérü lések.

Katona Em ilné d r .: Gyógypedagógus az 
audiologiai gondozóintézetben.

Faragó László d r .: Haemangiomákról a 
fü l-orr-gégészetben.

Faragó László dr. és Ditrói Sándor d r .: 
Ritka nagyságú retrotonsillaris p leo
morph adenoma esete.

K önyvism ertetés.
Folyóiratszem le.

P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(224/b)
A Budapesti Rendő rfő kapitányság 

Egészségügyi Osztálya pályázatot hirdet 
rendő ororvosi állásra. Az állásra ál
landó budapesti lakással rendelkező k 
pályázhatnak. Elő nyben részesülnek a 
kórbonctani, vagy igazságügyi orvosta
ni gyakorlattal rendelkező k. Illetm ény 
a BM-ben érvényben levő  rendelkezé
sek  szerint.

G ugyela János dr.
egészségügyi oszt vezető

(228/b)
Várpalota Városi Tanács Kórházának

igazgatója pályázatot hirdet 1 fő  E. 136_______
ksz üzem orvos állásra. Illetm ény ku lcs- q c ~j  
szám  szerint, -f ügyeleti díj. A m ellék- V J f



állást biztosítjuk. Háromszobás össz
komfortos, központi fű téses lakást biz
tosítunk. A z állás azonnal elfoglalható.

G ellérfy  Bertalan dr.
kórházigazgató-fő orvos

(232/b)
Váci Járási Tanács V. B. Egészség- 

ügyi Csoportjának vezető je pályázatot 
hirdet a Dunakeszi rendelő intézetnél az 
E 126 kulcsszám ú rendelő in tézeti szak
fő orvosi állásra, a röntgen, a belgyó
gyászati, laboratórium i, sebészeti, nő - 
gyógyászati osztályokon, továbbá egy E 
129 kulcsszámú felü lv izsgá ló  fő orvosi 
állásra, valam int az ú jonnan szervezen
dő  E 105 kulcsszám ú rendelő intézeti 
igazgató II. állásra. Illetm ény a ku lcs
számoknak m egfelelő en.

Lakást a községi tanács adni nem tud, 
azonban szövetkezeti, vagy  OTP lakás 
vásárlására a k inevezendő  orvosokat 
elő nyben részesíti, szám ukra az egész
ségügyi osztály kedvezm ényes építési 
kölcsönt biztosít. Az állások  Budapest
rő l k ijárással is elláthatók.

Várdai József dr. 
járási fő orvos

(233/b)
A Váci Járási Tanács V. B. Egészség- 

ügyi Csoportja (Vác, Aprilis 4. tér 30) 
pályázatot hirdet az ú jonnan szerve
zendő  E 181 ku lcsszám ú kisném edi és 
ő rszentm iklósi körzeti orvosi állásokra 
1‘970. október 1-vel. Szolgálati lakások' 
építése m indkét helyen  folyamatban 
van. A kinevezendő  orvosok ideiglenes 
elhelyezésérő l a 3 szobás összkom for
tos közm ű vesített, garázzsal ellátott la- 
lakások elkészültéig a községi tanácsok 
gondoskodnak. Illetm ény kulcsszám nak 
m egfelelő en.

Hosszabb körzeti orvosi gyakorlattal, 
vagy szakképesítéssel rendelkező  orvo
sok a pályázat elb írálásakor elő nyben 
részesülnek.

M indkét körzethez egy-egy község 
tartozik. A lélekszám úk 2200—2200 fő .

Várdai József dr.
járási fő orvos

(237/b)
A debreceni I. kér. Tanács V. B. 

Egészségügyi Csoport vezető  fő orvosa 
pályázatot hirdet:

1. 1 fő  körzeti orvosi állásra, amit 
azonnal el lehet fog la ln i E 181 kulcs
számmal (belvárosi körzet).

2. 1 fő  iskolaorvosi á llásra, am it azon
nal lehet elfoglaln i E 175 kulcsszámm al.

3. 1 fő  üzem orvosi állásra, amit azon
nal el lehet fogla ln i E 186 kulcsszám 
mal fő foglalkozású á llás. (Húsipari, 
Hű tő ipari, Barnavál és Sütő ipari Vál
lalatoknál.)

3. 1 fő  állam i közegészségügyi és jár
ványügyi felügyelő  II. állásra, amely 
kb. f. év május 1-tő l foglalható el E 147 
kulcsszámmal. Az állás betöltéshez köz
egészségügyi és járványügyi szakvizsga 
szükséges.

Lakást egyik  á lláshoz sem  tudunk 
biztosítani.

A pályázathoz csato ln i ke ll önéletraj
zot, diplomát, esetleg szakorvosi bizo
nyítványt.

Címünk: Debrecen m j. Város I. kér 
Tanács V. B. Eü. Csoportja Beloian
nisz u. 2. sz. 21. sz. szoba.

K erekes János dr.
I. kér. fő orvosa

(249)
А  VIII. kér. Tanács V. B. Kállai 

Éva Kórház igazgató-fő orvosa pályáza
tot hirdet: 1 fő  E 112-es kulcsszámú, a 
Kórház I. Bő rosztályán m egüresedett 
segédorvosi állásra. Szakképesítés nél
küli, orvos je len tkezését is elfogadjuk. 
I lletm ény kulcsszám  szerint.

Pályázati határidő  a hirdetm ény meg
jelenésétő l szám ított 15 nap.

Biró István dr.  
igazgató-fő orvos 

az orvostudom ányok kandidátusa

(250)
Hatvan Városi Tanács Kórházának 

igazgató-fő orvosa (Hatvan. Kossuth tér 
18) pályázatot h irdet a kórház trauma
tológiai osztályán m egüresedett 1 fő  E 
111 kulcsszámú alorvosi állásra.

Feltétel, hogy a pályázó legalább ál

ta lános sebész szakképesítéssel rendel
kezzen. Az állás esetleg betölthető  szak- 
képzettséggel nem  rendelkező , de leg
alább 2 éves sebészeti gyakorlattal ren
delkező  segédorvossal, az E 113 ku lcs
szám ú segédorvosi állásra. Illetm ény 
ku lcsszám  szerint, a szakképesítésnek 
m egfelelő en.

A m eghirdetett á llás azonnal elfogla l
ható. Az állást elfoglaló részére férő 
h e lyes elhelyezést tudunk biztosítani.

Az állásra pályázók szabályszerű en 
fe lszerelt kérelm eiket a szolgálati ut 
betartásával adják be.

Dobos Imre dr.
igazgató-fő orvos

(251)
P ályázatot h irdetek az Országos T est

nevelés- és Sportegészségügyi Intézet 
rendelő intézetében m egüresedett E 
126-os kulcsszám ú rendelő intézeti ideg
gyógyász-szakorvosi állásra. 1 órás EEG 
rendelés is lehetséges. A pályázatokat 
az Intézet cím ére (Bp., XIÍ., A l kotás u. 
48.) kell benyújtani.

Bártfai Ede dr.
mb. igazgató-fő orvos

(252)
A W eil Emil fő városi területi vezető 

kórház igazgatója pályázatot hirdet a 
kórház H. számú belgyógyászati osztá
lyán  távozás fo ly tán  m egüresedő  E 110 
ku lcsszám ú adjunktusi állásra. Az á l
lás betöltéséhez belgyógyász szakképe
sítés, tudom ányos érdeklő dés és leg
alább ötéves szakorvosi gyakorlat 
szükséges.

Jelentkezni, lehető leg szem élyesen a 
kórház igazgató-fő orvosánál lehet, a 
hirdetés közzétételétő l számított 15 na
pon belül, a pályázathoz szükséges ira
tokkal.

Szántó Sándor dr.
kórházigazgató-fő orvos

(253)
Dunai Vasmű  üzem i fő orvosa pályá

zatot hirdet a Dunai Vasmű  terü leten 
áthelyezés fo ly tán  m egüresedett 1 fő 
E 136, 187, 188 kulcsszam ú, képesítés
szerin ti besorolás, m üneiykórzeti üzem 
orvosi állásra. I lletm ény kulcsszám 
szerin t és évente 6—16000 Ft-ig terjedő 
ju talom . Szállás biztosítva.

Fenyő házi Jenő  dr. 
igazgató-fő orvos

(254)
Dunaújvárosi Tanács Kórház igazga

tó-fő orvosa (Dunaújváros, Korányi S. u.
2.) pályázatot h irdet 1 fő  E 112 ku lcs
szám ú anaesthesiológus segédorvosi ál 
lásra. I lletm ény kulcsszám nak m egfe
le lő en . Szállás biztosítva.

Fenyő házi Jenő  dr. 
igazgató-fő orvos

(255)
Dunaújvárosi Városi Tanács Rendelő - 

in tézetenek igazgató-fő orvosa (Dunaúj
város, Vasmű  u. 10.) pályázatot h irdet 
egy  fő  E 126 kulcsszám ú körzeti gyer
m ekorvosi állásra. Illetm ény kulcsszám 
szerint. Lakás biztosítás m egbeszélés 
szerint.

Fenyő házi Jenő  dr.
igazgató-fő orvos

(256)
Az Országos Onkológiai Intézet igaz

gató-fő orvosa (Budapest, XII., Ráth 
G yörgy u. 5.) pályázatot hirdet az 1970. 
jún ius 1-én m egüresedő  E 108 ksz. sebé
szeti osztályvezető  fő orvosi állásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó je len leg i m unkahelyét, 

beosztását, besorolását és illetm ényét.
b) a pályázó eddigi szakm ai m unká

jának és eredm ényeinek részletes is 
m ertetését és ezek között a pályázó á l
tal írt könyvek, tanulm ányok, cikkek, 
jelentő sebb elő adások felsorolását, m eg
jelö lve, hogy m ikor és hol jelen tek  meg. 
meg.

c) tudom ányos fokozatát, idegen 
nyelv ism eretét, jelentő sebb külföld i ta
nulmányútjait.

A pályázathoz m ellékelni k e l l :
a) részletes önéletrajzot,
b) diploma, szakképesítési b izonyít

vány, esetleges tudom ányos fokozatról 
szóló ok levél másolatát,

c) törzslapot,
d) hatósági erkölcsi b izonyítványt.
Az ill etm ény a ku lcsszám nak m egfe

le lő en  +  30% veszélyességi pótlék.
A pályázat határideje, a m egjelenés

tő l szám ított 4 hét.
Rodé Iván dr.

az orvostudom ányok doktora 
mb. igazgató-fő orvos

(257)
Pályázatot hirdetünk az Országos Ko

rányi TBC és Pulm onológiai Intézet b io
kém iai osztályának — je len leg m egbí
zás útján betöltött —916-os kuicsszámú 
tudom ányos osztá lyvezető i állásra. A  
pályázatra olyan b iokém ikusok jelent
kezhetnek, akik jelen tő s elm életi tudás
sal es gyakorlati tapasztalattal rendel
keznek a biokém iában, első sorban a 
m ycobacterium ok biokém iájában. A pá
lyázatot a m egjelenéstő l szám ított 14 na
pon belül kell benyú jtan i az Országos 
Korányi TBC és Pulm onológiai Intézet 
(Budapest, XII., P ihenő  út 1) igazgató
fő orvosi irodájában.

Böszörm ényi M iklós dr.
egyetem i tanár 

igazgató-fő orvos

(258)
Pályázati hirdetmény az Egészségügyi 

V ilágszervezet (WHO) ösztöndíjával tör
ténő  tanulmányutakra.

Az Egészségügyi M inisztérium  pályá
zatot hirdet az egészségügy i V ilágszer
vezet ösztöndíjával történő  külföld i ta
nulmányutakra 1971 évben az alábbi té
m akörökben :

1. E lektronikus szám ítógépek alkalma
zása az egészségügyi szervezésben és 
irányításban, kórhazakban, mentő knél 
és vérellátó in tézm ényekben. Egészség- 
ügy i berendezések autom atizálása.

2. Humángenetika.
3. RadioaKtív izotópok diagnosztikai 

és therapiás alkalmazása.
4. K linikai pharmakologia.
5. T oxikológia.
6. Neonatoiogia.
7. G yerm ekpsychiatriai m unkam ódsze

rek tanulmányozása.
8. A kem izáció káros hatásai az élel

m ezésben. /
A pályázó kérvényében jelö lje meg 

azt az intézményt, ahol tanulmányait 
fo ly tatn i kívánja és az idő t, am ennyi a 
tém a elsajátításához szükséges. E lső sor
ban olyan szem élyek pályázzanak, akik 
a tanulmányozandó tém ából Magyaror
szágon már m indazt elsajátították, amit 
m egism erni lehetséges.

Jelentkezési korhatár: 55 év. Az an
gol, francia, vagy ném et nyelv  alapos 
ism erete első rendű  követelm ény.

A pályázathoz szükséges beadványok:
a) Részletes önéletrajz 3 példányban.
b) A m unkahely vezető jének , sze

m élyzeti osztályának és pártszervezeté
nek javaslata 3 példányban.

c) Jelentkezési lap 3 példányban.
d) Megjelent közlem ények  jegyzéke 1 

példányban.
e) N yelvkészségrő l szóló igazolás 1 

példányban.
f) 10 db 6 X  4 cm -es szabályos útlevél 

fénykép.
A kellő en felszerelt kérvényeket szol

gálati úton kérjük 1970. jún ius 15-ig az 
Egészségügyi M inisztérium  Nemzetközi 
K apcsolatok F ő osztályának (Budapest. 
V., A kadémia u. 10) m egküldeni.

(259)
A Sem m elweis O rvostudom ányi Egye

tem  rektora (Budapest, VIII., Ü llő i út 
26.) pályázatot hirdet az Egyetem  Ge
rontológiai Kutató Csoportjánál m eg
üresedő  924 ksz. tudom ányos m unkatár
si állásra. Az állás betö ltéséhez belgyó
gyász szakorvosi képesítés szükséges. P 
kinevezendő  tudom ányos munkatárs 
feladata lesz a vizsgálatra kerülő  idő s 
egyének  belgyógyászati, valam int EKG 
vizsgálata. Alapbér, ksz. szerint.

A m eghirdetett á llásra a 6/197C. (Eü 
K. 4.) Eü. M. sz. u tasításban meghatáro 
zott okmányokkal fe lszerelt pályázat 
kérelm eket a közzétételtő l számított 1 
nap alatt — m unkaviszonyban állóknál 
a szolgálati ú t betartásával — az egye 
tem  rektorához kell benyújtani.



EL Ő A DÁ S OK — ÜLÉSEK
Dátum Hely Idő pont Rendező T á r g y

19 7 0 . 
I V .  21. 
ked d

Országos Közegészség- 
ügyi Intézet ,,A” épület, 
nagy tanterem 
Gyáli u. 2 — 6.

du.
2 óra

O rszágos K ö zeg észség ü g y i 
I n té z e t

D e á k  Z su zsa n n a : „A Bdellovibrio bacteriovirue jellemző i és higiénés jelentő sége.”

19 7 0 . 
I V .  23. 
csü tör tö k

Gyáli úti Kórház klub-  
helyiség. IX., Gyáli u. 
17-19.

du.
yz 2 óra

A  kó rh á z  T u d o m á n yo s 
K ö re

S im o n y i  I s tv á n  és H o r v á th  J ó z se f: A testhelyzet változások jelentő sége urographiás 
vizsgálatoknál.

19 7 0 . 
I V .  2 4 . 
p é n te k

Szájsebészeti Ю ш к а 
VIII., Mária u. 52.

de.
8 óra

M a g y ar  Fogorvosok 
E g y e sü le te

1. G y u la v ár i  O livér — N e m e s  Z o ltá n :" Fibroma odontogenes calcificans (cementifi- 
cans) extraosseale. 2. T ó th  Á r p á d : Pulpovitallal szerzett tapasztalatok, röntgen- 
és szövettani leletek. 3. H ám o r i  J ó zse f: Indexérték a metsző fogak lapátjellegének 
kifejezésére.

19 7 0 . 
I V .  2 4 . 
p é n te k

Országos Ideg- és Elme
gyógyintézet tanács
terme II., Vöröshadsereg 
útja 116.

du.
2 óra

A z  In té z e t  T u d o m á n yo s 
B izo ttsá ga

H u n  N á n d o r : Só és vízháztartás zavarai a"geriátriában.

19 7 0 . 
I V .  24 . 
p é n te k

Kállai Éva Kórház 
VIII., Kun u. 4.

du.
2 óra

A  kó rh á z  o rvosi kar a 1. P é ter f i  S á n d o r : Kórházunk története a felszabadulás óta (elő adás). 2. K o ro ssy 
S á n d o r ,  D oro sz la y  Ju d i t ,  M u n k á c s y  A g n e s , D ö m ö tö r  A n d r á s ,  G om bás Z su zsa :  
Beszámoló а  II. sz. Bő rosztály 5 éves mű ködésérő l.

19 7 0 . 
I V .  24 . 
p é n te k

Heim Pál Gyermek- 
kórház orvosi könyvtára 
VIII., Üllő i u. 86.

du.
2 óra

A  k ór h á z  o rvosi kar a 1. B ern d o r fe r  A l fré d : Lelki problémák a rendellenességekkel született gyermekeknél.
2. P á l l  Gábor: Az 1969. évi kórház beteganyagban elő fordult enteralis fertő zések és 
azok járványtani vonatkozásai.

19 7 0 . 
I V .  24 . 
p é n te k

Budai Tér. Gyermek- 
kórház, Budapest, I I .  
Bólyai u. 9.

du.
2 óra

A  k ó rh á z  o rvosi kar a 1. K e le n  I lo n a : Pubertásos krízisállapotok. 2. L u k á c s  L á s z ló — S z é n á s y  J ó zse f: 
Thoracalis cholesteatoma tanulságos esete. 3. L u k á c s  L á sz ló : Perinatalis idegrend
szeri károsodások korai ellátása.

19 7 0 . 
I V .  2 4 .
p é n te k

Péterfy Sándor utcai 
Kórház tanácsterme 
VII., Péterfy S. u. 8/20.

du.
3 óra

M a g y ar  S eb észtá rsaság 
G yerm eksebész S za ko sz
tá ly a

Kongresszusi beszámolók: P i la sza n o v ic h  Im r e (Saarbrücken),'rD én es J á n o s (Berlin), 
K o n to r  E lem ér (Leningrád), A l to r j a y  I s tv á n : A gyermeksebész közremű ködésének 
jelentő sége az általános gyermekgyógyászati feladatok ellátásában. F ü z e s i  Kr is tó f :  
Beszámoló a Hallei tanulmányúiról. S z ilá g y i  A g n e s : Szélcső  okozta sigma perfora- 
tió újszülöttben. M o ln á r  D é n e s : Újszülöttkori perforatiós kórképekrő l.

19 7 0 . 
I V .  2 4 . 
p é n te k

D ebrecen I. belklin. du.
Z2 5 óra

D ebrecen i O rvostud . 
E g y e te m

Kliniko-pathológiai konferencia a kórbonctani intézet rendezésében.

19 7 0 . 
I V .  2 4  . 
p é n te k

II. Szemklinika tanterem 
VIII., Mária u. 39.

este 
7 óra

M a g y ar  S zem o rvo stá rsa - 
sá g

1. V ár y  I s tv á n : Brevicollis cong. kétoldali abducens bénulással szövő dött esete 
(bemutatás, 5 perc). 2. V á r y  I s tv á n : Galactosaemia szemtünetei (bemutatás, 5 perc). 
3. V á r y  I s tv á n , B e n c s ik  R ó zsa : Veleszületett̂  diffus szaruhomály (bemutatás, 
5 perc). 4. P é k  L á sz ló , P in tér  A g n e s ,  Farka s  É va : A Vogt —Koyanagi—Harada- 
syndromáról (elő adás, 15 perc). 5. K o vá cs  M arg i t ,  S c h n itz le r  Á g o ta :  Az essentialis 
irisatrophiáról 3 eset kapcsán (elő adás, 15 perc).

19 7 0 . 
I V .  25 . 
szom ba t

ORFI kultúrterem II.,  
Frankel Leó u. 17.

de.
10 óra

M a g y ar  O rthopaed  T ár 
sa sá g

1. S im o n  L . : A jelentő s serdülő kori combfej csúszás nyílt mű téti repositioja. 2. K o 
vács L . — R  iskó  T .: Kisgyermekkorban keletkezett végtagosteomyelitis kezelésének 
távoli eredményei. 3. B o r sa y  J .  — K ir sch n e r  I . : A chronikus haematogen tibia 
osteomyelitis mű téti kezelésének lehető ségei. (Üj mű téti eljárás: osteoperiostealis 
csont-trepanatio.) 4. C serm e ly  M . : Bemutatások osztályunk eseteibő l.

19 7 0 . 
I V .  25 . 
szom ba t

Országos Sportegészség
ügyi Intézet tanácsterme 
XII ., Alkotás u. 48.

de.
10 óra

A z  in té ze t  orvosi kar a 1. K is s  L á sz ló : Per os fogamzásgátlás. 2. K ovács Ár p á d : A progestagenek alkalma
zási lehető ségei sportolóknál.

1970. 
I V .  28 . 
kedd

Korányi Kórház  
tanácsterme VII., Alsó
erdő sor u. 7.

du.
У г 1 <Sra

A  k ó r h á z  o rvosi kar a 1. T is z a  T ib o r : Mesenteralis artéria leszorítás okozta duodenolithiasis. 2. L á sz ló 
B é la : Alternáló Tawara-szár block.

1970.
I V .  30 . 
•sü tör tök

Balatonfüredi Állami  
Kórház elő adóterme

de.
9 óra

M U C S Ő  O rszágos 
Ig a zg a tó sá g a  Tu d o m á 
n yo s  B izo ttsá ga

1. D erb ő czy  T ib o r : Szívbetegek rehabilitátiója. Hozzászólás, vita. 2. A n ta lo c zy 
Z o ltá n : Infarctus utáni állapot, EKG értékelése. Hozzászólás, vita. 3. B en ed ek 
I m r e : Szívinfarctuson átesett betegek rokkantsági értékelése. Hozzászólás, vita.
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Ä modern terápia mellett mint gyógytényező , 
nem hanyagolható el

a „ h é v íz i r á d i u m o s i s z a p k o m p r e s s z”
alkalmazása
A kompressz eredeti hévízi iszapot tartalmaz szárított állapotban. Az Országos Közegész
ségügyi Intézet és a M. Állami Földtani Intézet vizsgálatai szerint szerves, szervetlen és 
radioaktív anyagokat tartalmaz.
A szervetlen anyagok (Na, Fe, K, Mg, S, Cl, J stb.) fokozzák a bő r duzzadó képességét és 
így lokálisan hyperlymphát idéznek elő . Ennek tulajdonítható fájdalomcsillapító és gyulla
dáscsökkentő  hatása.
A szerves anyagok (fehérje, cellulózé származékok, humin sav, bitumen) bő rizgatók, s 
részben oestrogen hatásúak, melyek mint biológiai stimulátorok hatnak.
INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok, spondylosis, neuralgiók, myalgiák, brusitis, tendova
ginitis stb. Post traumás maradványok kezelése.
Nem gyulladásos megbetegedéseknél a heveny szakban, a gyulladásoknál a subacut, de 
még inkább az idült állapotban lehet sikeresen használni.
Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések minden megkötöttség nélkül rendelhetik. 
A kompressz alkalmazásának elő nye, hogy a betegnek nem kell a Hévízi Gyógyfürdő t fel
keresnie, hanem otthonában minden fáradság nélkül használhatja és hogy egy kúrához, 
amely általában 25 pakolásból áll, egy kompressz elegendő .

A kompressz ötféle alakban van forgalomban, így számozás szerint az alábbi testrészekre 
applikálható:

1. sz. Hát -  váll -  felkar -  mell
2. sz. Derek — végtag 4. sz. Kézfej — csukló
3. sz. Lábfej — boka (csizma) 5. sz. Has (fő leg gynekológiai területen)

K ia dja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. M egjelen ik  12 400 példányban 
A kiadásért fe le l Tóth László igazgató 

T elefon : 116—660

MNB egyszám laszám : 69.915.272—46
T erjeszti a M agyar Posta. E lő fizethető  a Posta K özponti Hírlapirodájánál (Budapest, V. kér., József nádor tér 1.) 

és bárm ely postahivatalnál. C sekkszám laszám : egyéni 61273, közü leti 61066 
(vagy átutalás az MNB 8 folyószámlájára)

Szerkesztő ség: Budapest, V., Münnich Ferenc u. 32. I. T elefon: 121—804, ha nem felel: 122—765 
Elő fizetési díj egy  évre 216,— Ft, negyedévre 54,— Ft, egyes szám  ára 4,50 Ft

70.0802 — A t henaeum  Nyomda, Budapest — Íves m agasnyom ás — Felelő s v e z e tő : Soproni Béla igazgató

INDEX: 25 671
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