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Orvostovábbképző Intézet, Budapest,
Radiológiai Klinika 
(igazgató: Csákány György dr.)

A rö n tg e n d ia g n o s z t ik a  
d ilem m ája
Csákány György dr.

Az Orvosi Hetilap újraindulásának 30. évfordulójára, 
a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

A „klinikai szervezéstan” létjogosultságának gon
dolata éppen az Orvosi Hetilap hasábjain kapta 
első megfogalmazását (6, 8). Trencséni szerint 
egyebek között ezen egészségügyi szervezéstani 
szubdisciplína körébe vág: „A speciál szakmák ki
alakulásának és fejlődésének tervszerű irányítása” 
(8). A röntgendiagnosztika kereken 80 éves fejlő
dése, jelenlegi helyzete és jövője a klinikai szer
vezéstan szemszögéből vizsgálva sok olyan tanul
sággal szolgál, amelyet gyakorlati fejlesztő-terve
ző m unkánkban a jövőben tudatosan figyelembe 
véve elkerülhetjük a spontaneitás és a szubjekti
vizmus buktatóit.

Természetesen az itt következő gondolatok és 
elemzések a felmerülő kérdések röntgendiagnosz
tikai aspektusából fakadnak, de alapjában érintik 
az egész klinikai-gyakorlati orvoslást és m utatis 
mutandis más szakágazatokra is vonatkoztatha
tók.

M indenekelőtt a korszerű orvoslás néhány ál
talános és alapvető ismérvének tézisszerű megha
tározásából indulok ki:

Tehát a modern medicina
— diagnosztikailag orientált; a korszerű or

voslásban a hatékonyság elemi előfeltételei a ko
rai és pontos diagnózis, minthogy a kifinomodott, 
differenciált és egyre inkább célzott therap iát csak 
a pontos és lehetőség szerint minél koraibb diag
nózis alapján lehet bevezetni és sikerrel végigvin 
ni (itt értelemszerűen diagnosztikát jelent a leg
szélesebben értelmezett szűrővizsgálatok rendsze
re is, amelynek célja a betegségeket lehetőleg még 
a praedispositio  szintjén felderíteni, hogy azok 
manifesztációi m egelőzhetőek  legyenek; m ásrészt 
a therapiás effektus ellenőrzése is diagnosztika, a 
betegség lefolyásának dinam ikus észlelése);

— robbanásszerűen fejlődő m űszaki bázisra 
épül; a tudományos-technikai forradalom  csak
nem minden vívm ányát szinte azonnal adaptálja 
a modern m edicina; így az orvosi tevékenység 
körében m egjelentek a fizika, kémia, biológia leg
újabb eredményeivel a legkorszerűbb m éréstech
nika, érzékelő és leképező rendszerek  és a szám í
tástechnika  vívmányai;

— egyre gyorsabb ütem ben specializálódik, s 
hovatovább csak szélesen, szorosan és fegyelme
zetten szervezett de rugalmas in terdisciplináris,
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kollektív team -rendszerben  képes m űködni; úgy 
is m ondhatjuk, hogy modern nagyüzem i szerve
zettséget követel, s ezen belül egyre nélkülözhe
tetlenebb fizikusok, kém ikusok, elektrom érnökök, 
m atem atikusok, biológusok és pszichológusok in
tegrált, szerveze tt és állandó részvétele a kö zve t
len betegellátó team ekben, (vagyis az interdiscip- 
lináris gyógyító-megelőző munkaközösségek h atá
rai ma m ár messze m eghaladják a hagyományos 
orvosi diplomások körét);

— végül rendkívül költséges és egyre drá
gább; azaz bárm ennyire is hum anitárius jellegű 
annak ellenére — vagy inkább éppen ezért, hi
szen sehol nincsenek végtelen anyagi forrásai az 
egészségügynek — a „költség-haszon” elvének szi
gorú érvényesülését kell benne biztosítani, s en
nek egyik leglényegesebb mozzanata az egészség- 
ügyi ellátás koncentrált és centralizált fe jlesztésé
nek  kényszere: a modern medicinát nem lehet 
„közel vinni a beteghez” (1, 7).

Előzmények

A röntgendiagnosztika 8 évtizedes történeté
ben, vizsgálódásunk szemszögéből, három korszak 
körvonalai bontakoznak ki:

— az első szakaszban — az első 20—25 évben 
— a röntgendiagnosztika úttörői általában bel
gyógyászati, sebészeti, tüdőgyógyászati, vagy ép
penséggel kórbonctani tevékenységük m ellett fog
lalkoztak az új diagnosztikai eljárással, s csak a 
korszak vége felé jelentek meg a röntgeneljárá
sokra specializálódott szakemberek, a röntgenoló- 
gusok;

— a második szakaszra — ez a két világhá
ború közötti korszak — a sugaras eljárások szak
orvosainak szervezeti-m ódszertani elkülönülése 
jellemző; a radiológus szakorvosok általában a 
röntgendiagnosztika valamennyi ágazatát integ
ráltan űzték és a sugár-therapiát is kézben ta r
to tták; ez a szakasz az önálló betegellátó egység
ként szerveződött röntgenosztályok  létrejöttének 
korszaka;

— a harm adik  szakaszra, amely a második 
világháborút követő évtizedben kezdődött és je
lenleg is tart, a radiológia differenciálódása  je
gyében álló fejlődés jellemző: fokozatosan önálló 
disciplínává vált és elszakadt a röntgendiagnosz
tikától a súg ár-therapia, az alig negyedszázados 
m últra visszatekintő izotópdiagnosztika és a su
gárhigiénia; de m egindult a differenciálódás fo
lyamata magán a röntgendiagnosztikán belül is, s 
olyan „subdisciplínák” alakultak ki, vagy vannak 
kialakulóban m int a neuroradiológia, gyerm ek
radiológia, a cardio-pulmonalis röntgendiagnosz
tika.

Ezzel tulajdonképpen megkezdődött a fejlődés 
negyedik  szakasza, mégpedig számos ellentmondás 
és konfliktus jegyében. A radiológia, m ajd a rönt
gendiagnosztika felbomlásának folyamata analóg 
a „nagy szakmák”, a belgyógyászat, sebészet, sze
münk előtt lezajlott és zajló bomlási folyamatával, 
sőt annak mintegy vetülete. A cardiopulmonoló- 
gia, gastroenterológia, nefrológia, endokrinológia, 
haematológia, másrészről a mellkas- és szívsebé-
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szét, az érsebészet, a gyermeksebészet, a traum a
tológia, a plasztikai sebészet önállósulása korát 
éljük (miután a fül-orr-gégészet, az agy- és ideg
sebészet, az orthopaed, az urológiai és nőgyógyá
szati sebészet m ár régebben levált a nagysebészet 
testéről), önálló disciplínaként jelentkezett az an- 
aesthesiológia és intenzív ápolás és komoly for
mában halad olyan sebészeti subdisciplínák diffe
renciálódása, m int például a kézsebészet, vagy a 
proctológia. Lehet ezt a trendet helyeselni, vagy 
elmarasztalni, ez szubjektív megítélés dolga, az 
objektív tény, hogy a folyamat egyelőre feltar
tóztathatatlan (5).

A  konfliktusok kialakulása

Mielőtt belem ennénk a fenti folyam atnak a 
röntgendiagnosztikára gyakorolt hatása elemzé
sébe, foglalkozni kell a röntgenológus és a társ
klinikusok viszonyával, együttműködésük sokat, s 
általában kevéssé konstruktív  módon vitato tt kér
désével.

Az első röntgentörténelm i szakaszban, amíg 
különböző klinikusok mintegy „háztáji” jelleggel 
vették igénybe egyebek közt a röntgenmódszere
ket, s a röntgenező orvos egyben az adott klinikai 
disciplínát is űzte, belső  konfliktus helyzet nem 
adódott. A röntgeninformációk közvetlenül épül
tek be a betegről egyéb módszerekkel nyert isme
retek komplexusába. A konfliktus helyzet akkor 
állt elő, amikor a röntgenező orvos más osztály, 
más disciplina betegeit kezdte vizsgálni, előbb 
„szívességből”, később szervezett kötelességszerű
séggel. Csakhamar világossá vált ugyanis, hogy a 
morfológiai vagy functionalis röntgeninform ációk  
csakis a betegről m inden  egyéb m ódon k ialakíto tt 
összképbe illesztve értékelhetők. Már a röntgen- 
vizsgálat módjának megválasztása, s annak egész 
folyamata is csak akkor lehet célra törő és haté
kony, ha a beteg diagnosztikai problm eatikájának 
minden lényeges adata, összetevője a röntgenvizs
gáló rendelkezésére áll. A röntgenm orfológiai 
,.csendélet” csak a beteg állapotát jellemző vala
mennyi egyéb adat ismeretében „kel életre”.

A konfliktus helyzet a második fejlődési fá
zisban, az önálló, központi röntgenosztályok ki
alakulásával teljesedett ki, amikor m ár a sajáto
san képzett radiológus szakorvosok kerültek  szem
be a sokprofilú gyógyintézetek társklinikusaival. 
(Zárójelben meg kell indokolnom a „társklinikus” 
szóhasználatomat. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy 
a röntgenológust is klinikusnak tartom , s ez a ta 
nulmányon vörös fonalként végighúzódó követke
zetes álláspontom, amelynek kifejtése maga a 
cikk). Felmerül a kérdés: ha a röntgenvizsgálat 
eredményessége a klinikai adatok széles körű is
meretétől függ, vagyis, ha a röntgendiagnosztikai 
tevékenység leghatékonyabban közvetlenül a be
teget ellátó klinikai osztályba in tegráltan  végez
hető, akkor vajon m iért alakultak ki, s m utattak  
szívós életképességet a központi, sokprofilú rönt
genosztályok, m iért differenciálódott ki a röntgen- 
szakorvosság? Ügy gondolom, itt m ultikauzális fo- 

1396 lyam at zajlott le.

1. A röntgenmódszerek köre egyre bővült. 
Egyre több és egyre többféle  vizsgálat 
iránti igény jelentkezett.

2. A vizsgálatok elvégzése egyre több speciá
lis ism eretet (műszaki, sugárvédelmi stb.) 
tételezett fel.

3. A vizsgálatok egyre időigényesebbek  lettek.
4. A berendezések egyre bonyolultabbak, te r

jedelmesebbek és főleg drágábbak  lettek.
Minthogy hely és készülék híján nem lehetett 

minden klinikai osztályt saját külön röntgenlabo
ratórium m al ellátni, kialakultak a központi „ki
szolgáló” röntgenosztályok, s megjelentek azok 
specializált orvosai. Ez a folyamat azonban nem 
minden szakágban és nem minden intézm énytí
pusban zajlott le. A tüdőgyógyászatban  például, 
amely akkoriban lényegében egyet jelentett a ffi
ziológiával, végig m egm aradt a mindennapi k lin i
kai tevékenységhez tartozó röntgenezés. A pavi
lon rendszerű egyetem i klinikákon  külön tanszéki 
(háztáji jellegű) röntgenlaboratórium ok jöttek lét
re, de azokban csakham ar szakképzett radiológu
sok tevékenykedtek.

Meg kell jegyezni, hogy a klinikus-radiológus 
együttműködés ellentmondásai a század első felé
nek medicinájában több okból is kevésbé vo ltak  
élesek, m int később. A therapiás lehetőségek lé
nyegesen szűkösebb és sokkal kevésbé célzott vol
ta nem követelt olyan m értékű diagnosztikus pon
tosságot, m int később, amikor a gyógyszer arzenál 
nagy bővülése, s méginkább a sebészeti lehetősé
gek szinte korlátlanná válása minuciózus diag
nosztikai pontosságot igényel. Gondoljunk csak 
például egy coronaria by pass m űtét indikációjá
nak felállításához nélkülözhetetlen coronarográfiás 
vizsgálat iránt jogosan tám asztható igényekre. Itt 
lényegében az egész coronaria rendszer részletek
be menő pontos radiológiai feltérképezését, s az 
egyes érszakaszok perfúziós képességének m inu
ciózus elemzését követeli a sebészi beavatkozás 
eldöntése és megtervezése.

Nemcsak a therapiás lehetőségek szűk köre, 
de a nosologiai egységek lényegesen szélesebb ha
tárai is csökkentették a röntgenológussal szemben 
tám asztott igényeket. Számos, akkori nosologiai 
egységről később kitűnt, hogy tulajdonképpen egy- 
egy nagy zsákról van szó, amely az újabb és újabb 
ismeretek birtokában egész sor egymástól jól el
különíthető, különféle és különféleképpen keze
lendő kórképet tartalmaz. Akkor gyakorlatilag tel
jesen elegendő volt, ha például a kezelő orvos a 
vitium fennállásának gyanúját közölte a radioló
gussal („szervi szívbaj’, vagy legfeljebb a hallga- 
tózási lelet alapján feltételezett szívhiba fajta m eg
jelölése). Annak részletes és pontos aetiologiai, 
anatómiai és functionalis tisztázása in vivo amúgy 
sem volt lehetséges, nem is igen volt szükséges, 
hiszen korrekciós lehetőség nem állt rendelkezés
re. A röntgenológustól sem vártak egyebet, m in t
hogy a szív „konfigurációjáról” és globális nagy
ságáról nyilatkozzék. Ma, amikor a röntgenológus 
képes arra, hogy a klinikai adatok és a röntgen
képek összevetése alapján pontos anatóm iai és 
functionalis diagnózishoz segítse a kardiológust,



lényegesen többet nyújt a társklinikusnak, de eh
hez sokkal több információt is vár tőle.

M indent öszevéve, annak idején a kezelő or
vos lényegesen kevesebb információra számítha
to tt a röntgenorvos részéről, mint ma; ő maga is 
kevesebbet tudott a betegről és lényegesen keve
sebbet is tehetett érte. A kölcsönös elvárások szű- 
kebb körében természetesen kevesebb konfliktus 
keletkezett. Kevesebb és kevésbé intenzív röntgen- 
vizsgálat, lényegesen kevesebb eldöntésre váró és 
eldönthető kérdés, m indkét oldalon kevesebb 
olyan speciális szakismeret, amely a m ásik féltől 
idegen. Ezen a talajon, a differenciáltság lényege
sen alacsonyabb fokán, az egymás megértése, s így 
a kommunikáció is lényegesen könnyebb és jobb 
is volt. A differenciáltság és a multipotencia for
dítottan arányosak. Az általános m edicinához még 
mindenki sokkal közelebb volt mint ma, s ez kö
zös nevezőként kapcsolta össze a disciplínák kép
viselőit.

A  m odern röntgendiagnosztika legfőbb ellent
mondása

Az utolsó negyedszázadban a röntgenológus- 
társklinikus érdemi együttm űködésének  kénysze
re egyre élesebben jelentkezik, s egyre nehezebben  
valósul meg. A röntgendiagnosztika nálunk és a 
legtöbb fejlett egészségüggyel rendelkező ország
ban ma még zömében sokprofilú  egészségügyi in
tézmények központi diagnosztikai egysége  formá
jában működik. Az ettő l eltérő szervezés szórvá
nyosan, s inkább csak az egyetemeken vagy spe
cializált intézetekben (idegsebészet, kardiológia 
stb.) fordul elő. A tipikus forma egy 1000 ágyas, 
sokprofilú megyei, terü le ti kórház, amelyben egy 
központi röntgenosztály szolgálja ki az összes rönt
genigényt. (Elvileg nem  más a helyzet a kisebb 
kórházakban, vagy a rendelőintézetekben sem.) A 
kórházi röntgenosztályokon ma általában 200 
ágyanként egy-egy röntgenorvos dolgozik (ezek 
egynegyede még csak szakorvosjelölt). A röntgen- 
osztályokon az orvosi munkamegosztás szinte ki
zárólag m ethodikai elv szerint történik. Egy-két 
orvos átvilágít, másik egy-kettő leletez, egy pedig 
a therapiát végzi (a kórházak zömében a supervolt 
therapiás kapacitásunk katasztrofális elégtelensé
ge és szervezetlensége következtében még jelentős 
orthovoltos daganat therap ia is van). A m unkahe
lyek szerinti munkabeosztás hosszabb-rövidebb 
periódusokban váltakozik . Ez azt jelenti, hogy 
m indenki mindent csinál, mindenki m indenhez 
„ért”. S itt meg kell állni és meg kell gondolni, 
hogy m it is jelent ez.

Ahhoz, hogy a röntgenorvos önállóan válasz- 
sza m eg  a megfelelő röntgen vizsgálómódszert, 
majd a röntgenvizsgálattal nyerhető m érhetetlen 
információtömegből a klinikai kérdésfeltevés 
szempontjából lényegest kiválassza a lényegtelen  
tengeréből (gondoljunk csak egy postero-anterior 
summatiós mellkasfelvételre, s az ott ábrázolt vég
telen mennyiségű képelemre) és ezt a konkrét kli
nikai eset vonatkozásában érdemben elbírálja és 
értékelje , ahhoz a betegről és a klinikum ról igen 
sokat kell tudnia. Most kapcsoljuk ki a röntgeno-

lógus-kezelő orvos antagonizmus egyik „örökzöld” 
ütközőpontját: m it közöl a kezelő orvos a röntge- 
nológussal a betegről? Mi van a kérőlap megfelelő 
rovataiban? Tegyük fel, hogy a kezelő orvos nem 
a kórházi felvétel napján küldte betegét röntgen- 
vizsgálatra, s a röntgenleleten kívül már minden 
diagnosztikus információt összegyűjtött és azok
ból minden releváns adatot feljegyzett a kérőlap
ra. S most a röntgenorvoson a sor, hogy a saját 
vizsgálatát adaequat módon megtervezze, s ered
ményeit, a tudom ására hozott klinikai adatokkal 
összevetve „röntgendiagnosztikai vélem ényét” ki
alakítsa. Egy ilyen „röntgenvélemény” általában 
nem egy definitiv diagnózis, bár egyes esetekben 
az is lehet, hanem alternatívák felvetése, s nem 
ritkán annak tisztázása, hogy a röntgenvizsgálat 
nem vitte előre a kórisme felderítését. Ám ahhoz, 
hogy a röntgenorvos a társklin ikus számára elfo
gadható „röntgenvélem ényre” jusson a klinikum  
adott szakágában széles körűen és biztosan tá jé 
kozott kell legyen. 40—50 esztendeje még lehetsé
ges volt az egész klinikai medicina, elsősorban 
diagnosztikai vonatkozású áttekintése. Ma ez le
hetetlen. Annál is inkább lehetetlen, mivel a mai 
„röntgen vélemény” kialakitásában a rendkívüli 
sokrétű therapiás lehetőségekkel is számolni kell, 
m ert nem ritkán éppen a röntgenadatok orientál
ják a gyógyító orvosokat a therapiás módszerek 
megválasztásában.

Az általános röntgendiagnosztika gyakorlatá
ban ma éppen az a feloldhatatlan  ellentmondás, 
hogy a röntgenorvosnak ahhoz, hogy valam ennyi 
társklinikussal egyenrangú fé lkén t tárgyalhasson, 
az egész mai klinikai m edicinát részleteibe m e
nően tudnia kellene. Ez a követelmény pedig ir
reális és teljesíthetetlen, m ert messze meghaladja 
az átlagos emberi befogadóképességet.

Mi a következmény?
A röntgenológusok és a társklinikus kölcsönös 

elégedetlensége egymással. A kezelő orvosok álta
lában nem tartanak  szoros érdemi konziliárius 
kapcsolatot a röntgenorvosokkal, s leleteiket sem 
becsülik. („Adják ide a képet, a lelet nem érde
kel” ; „A röntgenes ne mondjon véleményt, azt 
bízza ránk” stb.) A röntgenológusok zöme a per
manens sértődöttség állapotában van. Orvosi m i
voltukban lebecsülve, kisemmizve, fényképésznek 
érzik magukat.

y) társklinikusok elégedetlensége helyenként 
szeparatista tendenciákat szül. Ebben néhány szak
ma különlegesen kitűnik. Ilyen nálunk az uroló
gia. De a traumatológusok is hajlanak rá. A pul- 
monológiában is ta rtja  m agát a háztáji röntgene- 
zés gyakorlata, pedig a m ai pulmonológia m ár 
éppen nem jelent egyet a ftiziológiával, hanem a 
belgyógyászatról levált légzőszervi szubdisciplína.

Van-e kiút?

Mi a jövője a röntgendiagnosztikának? Fel- 
oldhatók-e mégis az ellentmondások?

Van olyan nézet külföldön (2, 3, 4) s itthon is, 
amely szerint meg kell szüntetn i a sokprofilú köz
ponti röntgendiagnosztikai ellátást s ennek szer
veze ti form áját, a központi röntgenosztályt. A
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röntgendiagnosztikai tevékenységet végezzék a 
megfelelő betegellátó egységek keretében, decent
ralizáltan és a közvetlen klinikai m unkába integ
rált módon. Ezen belül két változat kínálkozik:

— a fenti módon decentralizált és szakosított 
röntgendiagnosztikát űzzék m aguk az egyes 
disciplínák klinikusai (urológusok, pulmo- 
nológusok, kardiológusok s tb .); a másik 
szerint

— végezzék e tevékenységet az egyes beteg- 
osztályok státusába szervezett, beosztott 
röntgenorvosok.

E két változat ötvözeteként felm erül olyan 
elképzelés is, hogy a klinikai disciplina szakorvo
sai közül kerüljön ki a röntgen szakorvos, mint 
második szakképesítéssel rendelkező specialista. 
Vagy éppenséggel hozzanak létre neuroradiológus, 
kardiológus, gyermek-, traumatológus, radiológus 
stb. szakképesítést. A röntgendiagnosztikai tevé
kenység fentiek szerinti integrálása a különféle 
klinikai disciplínákba több vonatkozásban is te t
szetős m egoldásnak látszik. M indenekelőtt ezen 
szervezeti megoldások mindegyike helyreállítja az 
egységet a gyógyító klinikai és a röntgendiagnosz
tikai tevékenység és szemlélet között. Közvetlenül 
szintetizálódik a beteg és a klinikum  ismerete a 
röntgenészlelés információival. Azon változatok el
len, amelyekben a decentralizált röntgenellátást 
valamilyen formában röntgenszakorvosokra ala
pítják, még a szakszerűtlenség vádját sem emel
hetjük, a szakszerűtlenségből eredő veszélyekre 
sem hivatkozhatunk (például sugárvédelem). Kü
lönösen vonzónak tűnik a kettős vagy specializált 
szakorvossággal rendelkező szakember típus, mint 
az ellentmondások feloldásának letéteményese. 
Meg kell mondani, hogy egyik elképzelés sem tar
tozik a fantázia birodalmába, lehet példákat talál
ni itt vagy ott konkrét megvalósulásukra is.

Anélkül, hogy egyes esetekben fenti megol
dások létjogosultságát abszolút módon elvetném, 
kategorikus véleményem mégis az, hogy a modern  
röntgendiagnosztika fejlődése nem a decentralizá- 
lódás, hanem az eddiginél is fokozottabb centrali
zálás irányába halad. A fentiekben vázolt decent
ralizáló megoldások ellen két alapvető bíráló meg
állapítást kell tennem. Az egyik tisztán szakmai, 
a másik egyszerre gazdasági és szakmai term é
szetű.

Tehát a szakm ai ellenvetés:
A modern medicina ismérvei között bevezető

ben említettem  a rohamos specializálódással 
együtt járó kollektív, interdisciplináris team  m un
ka elkerülhetetlenségét. Az interdisciplináris team 
hatékonyan csak m int az egyenlők m unkaközös
sége működhet. A teamnek, akár szervezetileg 
meghatározott (vagyis állandó jellegű), akár ad 
hoc konzíliumról van szó, mindenképpen kell hogy 
egyszem élyes veze tő je  legyen valaki, aki a vitás 
kérdésekben az utolsó szót kimondja. De a team
ben az egyes szakágazatok képviselőinek függet
len, szuverén véleményt kell képviselniük, s ehhez 
szervezeti függetlenség is szükséges.

Vegyünk például egy gastroenterológiai diag
nosztikai teamet. Ebben belgyógyász, sebész, en-

doscopos, röntgenológus és histológus működnek 
együtt. A team  vezetője általában a beteg köz
vetlen kezelő orvosa lesz (belgyógyász, esetleg se
bész). Ö gyűjti össze az interdisciplináris inform á
ciókat, s ő kell hogy azokat szintetizálva a v ita 
alapján döntést hozzon a beteg gyógykezelését 
illetően. De a team tagok független, szuverén vé
lem ényalkotása csak akkor biztosított, a sajátos 
szakorvosi aspektus csak akkor érvényesülhet, ha 
az nem  az egyik vagy másik klinikus alárendelt
ségében nyilvánul meg. A team m unka előnye, 
korszerűsége nemcsak abban rejlik, hogy a szak
mai szétforgácsoltság mai korszakában a szintézis 
egyetlen lehetősége, hanem kollek tív  jellegében is, 
ami a szubjektivizm us, az elfogultság  káros m eg
nyilvánulásait visszaszoríthat j a .

Jól ism ert és pszichológiailag talán érthető is 
az a kezelőorvosi m agatartás, amely igyekszik 
diagnosztikai praekoncepcióját a kivizsgálás során 
igazolni. Ez a lelki mechanizmus könnyen vezet 
hibás kórismére. A beteget közvetlenül gyógyító 
kezelő orvostól független team tagok kollektívája 
az objektivitás és a sokoldalúság biztosítéka a 
diagnosztikai elcsúszásokkal szemben.

A másik a gazdasági és szakm ai ellenvetés  
szintén a modern medicina előrebocsátott k rité
rium aiból indul ki. A mai röntgendiagnosztika is 
robbanásszerűen fejlődő műszaki bázisra épül, 
rendkívül költséges és egyre drágul. Nyilvánvaló, 
hogy ez a méregdrága technika nem decentralizál
ható. N em  lehet korszerű röntgendiagnosztikával 
felszerelni m inden ápolási egységet. Egy korszerű 
urológiai röntgenlaboratórium  felszerelése például 
10 millió forintba kerül. Ahhoz, hogy kihasznál
ható legyen, 2—300 ágyas urológiai-nefrológiai 
háttér kell. Egyetlen ápolási egységben szervezve 
még egyetemi klinikai szinten sincs ekkora uroló
gia. De m aradjunk az urológiai példánál és a gaz
dasági szempontok mellé sorakoztassuk fel a szak
mai érveinket is. Az urogenitalis systema korszerű 
vizsgálatában a képalkotó diagnosztikus eljárások 
alkalmazása és összehasonlító értékelése egyre nél
külözhetetlenebb. A veserégió vizsgálatában a 
képalkotó diagnosztikus eljárások alkalmazása és 
kom puteres tomográfia, az ultrahang és a scinti- 
gráfiás vizsgálat (statikus és dinamikus) képei k i
egészítik a hagyományos röntgenképeket és az an- 
giográfiákat. Ezek a berendezések még a leggazda
gabb tőkés országokban sincsenek decentralizálva. 
Egyre világosabbá válik, hogy a leképező diag
nosztika szakmai és gazdasági meggondolásokból, 
ha nem is teljes szervezeti egységet, de topográ
fiai összpontosítást követel. A központi röntgen
diagnosztika m ellé kell telepíteni tehát a központi 
izotópdiagnosztikát és a központi ultrahang diag
nosztikát. Ebben a „leképező” diagnosztikai köz
pontban lehet biztosítani az integrált progresszív 
ellátás keretében a legkorszerűbb technikát és 
szakértelm et és a kom paratív leképező diagnoszti
kai team  kialakulását.

A szakklinikai ápolási egységekre szétforgá
csolt, háztáji röntgendiagnosztika minden ígéretes
nek látszó részlet előnye m ellett sem lehet a prob
léma megoldásának korszerű módja, m ert a mo



dern medicina legfontosabb kritérium aival, ten
denciáival ütközik:

— akadályozza az egyenlők munkaközösségén 
alapuló kollektív interdisciplinaris team 
m unka kialakulását;

— gazdaságtalan;
— nem összeegyeztethető a kom paratív „le

képező diagnosztika perspektívájával 
(„imaging departm ent”).

Egyik alapvető hátránya a „szakhoz kötött” 
röntgenológusi rendszernek, hogy a röntgenológus 
mihőből kiszakadt (vagy oda soha nem is tartozó) 
szakröntgenológus elveszti élő kapcsolatát a rönt
gendiagnosztika egészével. Ez súlyos szakmai kö
vetkezményekkel jár. Beszűkülés, egyoldalúság — 
a diagnosztikai effektus romlása fenyeget. Világo
san kell ugyanis látni, hogy az egyes klinikai dis- 
ciphnákhoz szorosabban kapcsolódó, szakosodott 
röntgendiagnoszta csak akkor töltheti be színvo
nalasan speciális feladatait, ha az általános rönt
gendiagnosztikát nem kevésbé ismeri, m int az 
úgynevezett általános röntgenológusok. Itt a to
vábblépés, a haladás éppen abban áll, hogy a vi
szonylag kis mélységig hatoló általános, extenzív 
röntgendiagnosztikai ism eretek mellett egy szak
területen a lehetséges legnagyobb mélységbe ha
toló, intenzív kliniko-radiológiai tudást szerez a 
szakosodott röntgenológus. Tehát az ideális igény  
az általános, extenzív, átfogó röntgendiagnosztikai 
tudáson alapuló, szűkebb szakterü letre koncentrált 
in tenzív kliniko-radiológiai tudás. Az általános is
meretek megszerzése és szinten tartása az elszi
getelt szakröntgenológus számára lehetetlen. Mi 
hát az alternatíva? Mi a mai röntgendiagnosztika 
belső ellentmondásának megoldása?

Kézenfekvő. Központi telepítés, központosított 
szervezet, subdisciplinarisan szakosodott röntgen
orvosi m unka  (5). Ennek a m odelljét kell k ifejte
nem (ábra).

A sokprofilú röntgenosztály korszerű m odellje

A sokprofilú központi röntgenosztály koncent
ráltan  tartalm azza mindazokat a röntgenberende
zéseket, amelyek a korszerű m unkafeltételeket 
biztosítják. A kihelyezett röntgenberendezések: a 
nagy teljesítm ényű kórterm i készülékek, az in tra- 
operatív röntgenvizsgálathoz szükséges műtői rön t
genberendezések, a traum atológiai célokat szolgáló 
sebészeti képerősítők és a fogröntgen készülékek 
közül a kórtermi, az intenzív ápolási egységekben 
telepített és az intraoperativ röntgenvizsgálatokat 
szolgáló berendezések a röntgenológiai szakszolgá
lat keretében működnek. A traum atológiai sebé
szeti képerősítők és a fogröntgen készülékek al
kalmazása a klinikai disciplina keretében történik.

A sokprofilú integrált egészségügyi intézmé
nyekben, kórház-rendelőintézeti egységben jelen
leg 100 ágyanként egy röntgenorvos, tehát 1000 
ágyas egységet figyelembe véve, 10 röntgenorvos 
átlagosan napi 8 órás m unkáját vehetjük számí
tásba .(Minthogy jelenleg kereken 800 röntgenor
vos dolgozik Magyarországon és mintegy 90 000 
ágyat látnak el a hozzátartozó járóbeteg-rendelé
sekkel együtt, s nagy többségük napi 8 és fél órát 
dolgozik, fenti számítási alap reálisnak tekinthető.)

A sokprofilú integrált centrum ban a szakmai 
struk tú ra szerint általában belgyógyászati, sebé
szeti, neurológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti, 
urológiai, gynaecologiai és mozgásszervi röntgen
diagnosztikai igényeket kell kielégíteni. A belgyó
gyászaton belül a cardiopulmonalis és a gastroen-

A sokprofilú központi röntgen diagnosztikai ellátás korszerű szervezeti modellje
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terológiai röntgendiagnosztikai igény különleges 
súllyal jelentkezik. A feladat a 10 röntgenorvos 
olyan subdisciplinaris szakmai profilozása, hogy az 
egyes klinikai szakágak állandó, velük a klinikai 
m unkában szorosan együttműködő, egy nyelvet 
beszélő röntgen konziliáriust kapjanak. A belgyó
gyászati és a sebészeti röntgenellátáshoz 4—5, a 
neuroradiológiai, fül-orr-gégészeti és szemészeti 
röntgenellátáshoz 1, az urogenitalis röntgendiag
nosztikához 1, a mozgásszervi (orthopaed, traum a
tológiai, rheumatológiai) röntgenfeladatokra 1 sza
kosított röntgenológus szükséges. Ez 7—8 fő. Ál
talában két szakorvosjelölttel kell számolni, aki
ket még nem lehet specializálni, hanem az általá
nos alapképzés érdekében váltott m unkakörben 
kell dolgoztatni. (A szabadság, betegség stb. m iatt 
a fenti létszám mintegy 30%-os emelése indokolt, 
vagyis távlatban 100 ágyra 1,3 röntgenorvos szük
séges. Ez azt jelenti, hogy a hazai igény a jelen
legi 800-zal szemben 1000—1100 röntgenorvos.)

A belgyógyászaton belül a cardiopulmonalis 
és gastroenterológiai osztályok, vagy legalábbis 
profilozott ápolási részlegek a következő évtized
ben elkerülhetetlenül ki kell hogy alakuljanak, s 
ez esetben a belgyógyászatra szakosított röntgene- 
sek közül 2 a cardio-pulmonológus, 1—2 a gastro- 
enterológus és 1 az általános belgyógyászati szak
értő.

Az „általános sebészet” ma egyre inkább azo
nosul a hasi sebészettel. Tehát a gastroenteroló- 
gus röntgenes(ek) egyben a hasi sebészet konziliá- 
riusa(i) is.

Hogyan dolgozik a szakosított röntgen konzi- 
liárius?

A lényeg, hogy nem kizárólag és nem elsősor
ban az írásban közölt klinikai adatokra támasz
kodik az egyes betegek röntgenvizsgálata során, 
hanem közvetlen, szem élyes tapasztalataira. Eze
ket a tapasztalatokat pedig a fekvőbeteg-osztályon  
gyű jti össze. Ennek módja m indenekelőtt a klini
kai viziteken, s az ehhez kapcsolódó megbeszélé
seken való rendszeres részvétele. Itt alkalm a nyí
lik az anamnesis, a status és a különféle egyéb 
vizsgálatok eredményeinek, adatainak közvetlen, 
élményszerű megismerésére és a beteggel kapcso
latos diagnosztikai problém ák m egvitatására. Részt 
vesz a röntgenvizsgálatok indikációjának  felállítá
sában és az elvégzett vizsgálatok eredményeinek, 
a „röntgenvélemény”-nek a klinikai összképpel 
való ütköztetésében. Az ilyen beteg ágy közeli, 
rendszeres és folyamatos röntgenkonzilium a fel
tétele annak, hogy nem tú l hosszú együttm űkö
dés során kialakuljon a közös nyelv, a röntgenoló
gus klinikai és a társklinikusok röntgenológiai 
szem lélete  és nem utolsósorban ennek az együtt
működésnek a során és ú tján  tanulják m eg egy
mástól a különböző disciplínák szakorvosai a gya
korlatban mindazt, am it a másik disciplina isme
retanyagából tudniuk kell. Ez a gyakorlati tanu
lás, egymás szakadatlan, kölcsönös továbbképzése 
nem teszi feleslegessé az olvasást, az irodalom 
megismerését, de ez a team  munka az irodalmi 

1400 adatok gyakorlati próbája.

A viziteken és a rendszeres konzíliumokon 
közösen elhatározott röntgenvizsgálatokat a köz
ponti röntgenosztályon, a szakosított röntgenorvos 
hajtja, vagy hajta tja  végre és a leleteket is ter
mészetesen ő írja meg. Az elkészült felvételek kö
zül a lényeges információkat hordozókat ő de
m onstrálja a társklinikusoknak. S ezzel a szakmai 
kör bezárul.

Most pedig tegyük fel a jogosan felmerülő 
kérdéseket, s fogalmazzuk meg a nyilván jelent
kező aggályokat:

— Lesz-e, van-e ideje a röntgenorvosnak  ar
ra, hogy a betegosztály vizitjein, belső 
megbeszélésein részt vegyen? Igen, ha az 
együttműködés fenti form áját a röntgeno- 
lógusok és a társklinikusok egyaránt akar
ják  és előmozdítják. A röntgenológus min
den szükséges információt megkaphat, ha 
egy-egy beteghez hetenként egy-, legfel
jebb kétszer eljut. Napi két-három  órájába 
kerül a röntgenorvosnak az intenzív klini
kai konziliáriusi tevékenység. A társklini
kusoknak mindent meg kell tenni, hogy 
ezalatt a röntgenorvos minél több informá
ciót kaphasson és adhasson. Jól szervezett, 
fegyelmezett és rendszeres időbeosztással 
dolgozó betegosztályokon az ökonomikus 
időkihasználás nem lehetetlenség. A 8 órá
ból fennmaradó 5—6 óra elegendő a jól 
előkészített röntgenvizsgálatok végrehajtá
sára, értékelésére és a röntgenosztály kol
lektív szakmai m unkájában való részvétel
re. Hangsúlyozni kell, hogy a fentiekben 
körvonalazott klinikai-röntgenológiai 
együttműködés egyik igen hasznos „mel
lékterm éke”, hogy a felesleges röntgenvizs
gálatok, amelyek a megalapozatlan indiká
ciókból, vagy a nem adaequat módon vég
rehajto tt vizsgálatok ismételgetéséből — s 
lényegében a klinikai-röntgenológiai 
együttműködés hiányából fakadnak — mi
nimumra csökkenthetők. Vagyis a konzí
liumokra fordított idő jelentős része meg
térül a röntgenvizsgálatok számának ra
cionális csökkentése útján. Hogy itt nem 
kis tartalékról van szó, azt az alábbi né
hány adattal támasztom alá. Magyarorszá
gon az elmúlt 4—5 évben 15—16 millió 
röntgenm űveletet hajtunk végre évenként, 
a lakosságszűrés nélkül. Ez 1,5 m üvelet/la- 
kos/év. A nyugat-európai fejlett országok
ban ez az arány 0,5—0,7, az Egyesült Álla
mokban 1,0. A mi óriási műveleti frekven
ciánkban számtalan felesleges vizsgálat, a 
polipragmasia, a defenzív medicina, a szak
mai gyengeség következménye. Ezeket a 
hibákat gyökereiben tám adja meg irtja  ki 
a klinikai-röntgenológiai m unka fokozott 
integrációja. A z együttm űködésre fordí
tandó idő tehát rendelkezésre áll, ha vég
rehajtjuk  az integrált progresszív ellátás 
program ját a röntgendiagnosztikai ellátás
ban (5).



— Hol történjék a röntgenképek dem onstrá
lása? Semmiképpen sem elvi, s különösen 
nem presztízskérdés. Ha a röntgenorvos 
szinte naponta amúgy is elmegy a beteg- 
osztályra, egyszerűbb, ha általában ott de
m onstrálja a röntgenképeket. Természete
sen ennek elemi feltételeit az osztályon 
biztosítani kell (megfelelő hely, nézőszek
rény). Ha ez nem oldható meg, vagy olyan 
képanyagot, például angiográfiás képsoro
zatot, vagy röntgenkinematogram m ot de
m onstrál a röntgenorvos, amelyhez külön
leges néző-, illetőleg vetítőberendezés kell, 
úgy a klinikai-röntgenológiai képdemonst
rációt a röntgenosztályon tartják  meg.

— Nem  szakad-e ki a szakosított röntgenor
vos a központi röntgenosztály ko llek tívá
jából?  Nem válik-e így a röntgenosztály 
csupán egy üzemi szolgáltató műhellyé, s 
nem bomlik-e fel a röntgenológus kollek
tíva? Hogyan érvényesül a röntgenosztály 
vezetőjének szakmai irányító szerepe? Nos, 
a központi röntgenosztály szervezeti-m ód
szertani egységét, a röntgenorvos ko llek tí
va, valam int a veze tés integritását meg 
kell őrizni. A szervezeti-módszertani egy
ség formai és tartalm i érvényesülését a 
röntgenosztályon belüli képvizitek  szerve
zett és rendszeres m egtartása, valam int a 
röntgenosztályon belüli, a röntgenológusok 
között zajló konzultációk szolgálják.

A röntgenosztály képvizitein  a szako
sított röntgenorvosok az osztály vezetőjé
nek — aki egyébként szintén egy szakág 
különösen elmélyedt ismerője kell hogy le
gyen — és a röntgenorvos kollektívának 
bem utatják eseteiket. Itt természetesen 
nem lehet teljességre törekedni. A szak
mailag érdektelen, banális esetek közül ki 
kell emelni a tanulságos, a problematikus 
és a tudományos szempontból érdekes ese
teket. A rendszeres képvizit az osztályve
zetés és a m unkatársak kölcsönös tájékoz
ta tásá t és ezzel képzését, továbbképzését is 
szolgálja. Egyben módot ad a képminőség, 
a módszerek, a röntgenvizsgálati technikák 
színvonalának folyamatos ellenőrzésére, a 
röntgen-„technológiai” fegyelem megszi
lárdítására, adott esetben a módszerek ja
vítására, újak bevezetésének kezdeménye
zésére is. A röntgen k épvizit a röntgenosz
tá ly  orvosainak legfontosabb kollek tív  
szakm ai megnyilvánulása, amelynek során 
a szakosodott röntgenorvosok rendszeresen 
tájékozódhatnak a disciplina minden olda
lú fejlődéséről, haladásáról, s ezáltal fenn
ta rth a tják  általános szakmai tá jékozottsá
gukat, m űveltségüket az egész röntgen
diagnosztikát illetően. A röntgenosztály ve
zetője a képviziteken ellenőrizheti beosz
to tt m unkatársai szakmai fejlődését, re
gisztrálhatja eredményeiket és hiányossá
gaikat.

A belső röntgenológus konzílium  is 
szoros kapocs a központi röntgenosztály 
orvosai között. A disciplínán belüli szako
sodás következtében kialakuló m unkam eg
osztás ugyanis nem lehet teljes, százszáza
lékos, s erre nem is kell törekedni. A rról 
van szó, hogy a betegek és a betegségek 
nem respektálják a disciplínák és subdis- 
ciplínák, a szervek és szervrendszerek ha
tárait. A keringési betegek gyakran jelez
nek gastroenterológiai panaszokat, amelyek 
keringési betegségük melléktünetei éppúgy 
lehetnek, mint prim aer gyomor-bél beteg
ség, vagy májbetegség tünetei. Az a lterna
tíva tisztázásához nem ritkán gyomor rö n t
genvizsgálatra van szükség. Máskor a 
mellkasi szenzációk eredetének tisztázása 
során esetleges mozgásszervi ok fe lderíté
sének vagy kizárásának feladata háru l a 
röntgenorvosra. Endokrin vagy daganatos 
betegségek vizsgálata során a belgyógyá
szattal együttműködő röntgenológusnak 
koponya- és csontröntgen diagnosztikai 
feladatokat kell megoldania. A példák sor- 
jázása vég nélkül folytatható. A röntgen- 
szakorvosnak természetesen a röntgendiag
nosztika egészéről is tájékozottnak kell 
lenni és valamennyi szokásos röntgenvizs
gálat elvégzésében bizonyos jártassággal 
kell rendelkeznie. Így első közelítésben az 
a helyes, ha maga kísérli meg a szűkebb 
szakosodása körén túli problémák tisztázá
sát, ami az esetek többségében sikerrel is 
jár. Aligha oldható meg például, hogy egy 
nagy intézmény körében végrehajtásra ke
rülő valamennyi gyomor röntgenvizsgála
tot a gastroenterológiai teamben dolgozó 
röntgenológus végezzen el, hogy valam eny- 
nyi orrmelléküreg felvételt lásson a fül- 
orr-gégészetre szakosodott röntgenorvos, 
vagy éppen a mellkas röntgenvizsgálatokat 
kizárólag a cardiopulmonológus röntgenor
vos végezze. Ennek erőltetése túlszerve- 
zésre vezetne és nem is lenne egészséges.
A szakosodás nem egyértelmű az egyolda
lúsággal és a végletes szakmai beszűkülés
sel. Ha azonban a szakosodási körön tú l 
végrehajtott röntgenvizsgálat során bonyo
lultabb vagy további speciálisabb vizsgá
latot követelő problémába ütközik a rö n t
genorvos, m ódja van rá és helyesen teszi, 
ha konzultál azzal a röntgenológus társá
val, aki az adott területen  m élyebb szak
ism erettel és tapasztalattal rendelkezik. A  
központi röntgenosztályon ennek m inden 
lehetősége közvetlenül adva van. Ez is 
egyik előnye a röntgenellátás központosí
tásának a decentralizálással szemben.

— Az előzőekben érintőlegesen em legetett 
kom paratív leképező diagnosztika, m int 
újszerű fogalom szintén kissé bővebb m a
gyarázatra szorul. Mi az az „imaging d e 
partm ent”? A  hagyományos summatiós 
röntgenkép mellett (s itt a hagyományos 1401



rétegfelvételt is summatiós képnek tek in t
jük, amelyen a kiválasztott réteg előtti és 
mögötti képelem ek „elmosott” form ában 
vannak jelen) az elmúlt 1—2 évtizedben 
olyan új képalkotó diagnosztikai eljárások 
jelentek meg, amelyek a hagyományos 
summatiós röntgenképtől eltérő elvek, il
letőleg fizikai törvényszerűségek alkalm a
zásával nyú jtanak  képi információt. Ezek 
közül a kom puteres tomográfia, mammo- 
gráfia és a xeroradiográfia egyértelm űen 
a röntgenológia köréhez tartoznak. Az izo
tóp scintigráfia, a thermográfia és a B- 
scan típusú, g ray  scale ábrákat alkotó u lt
rahang eljárások a röntgendiagnosztika ha
tárterületeit képezik. Nyomatékosan hang
súlyozzuk, hogy a felsorolt képalkotó  eljá
rások nem h elye ttes ítik  egym ást. A legje
lentősebb diagnosztikai inform ációtöbblet 
úgy aknázható ki ezekből a képekből, ha 
összehasonlító módon értékelik, ha  össze
vetik egymással őket. Az összehasonlítás 
alapja, a báziskép pedig legtöbb esetben a 
summatiós röntgenfelvétel. A m odern le
képező eljárások kivétel nélkül nagy bo
nyolultságú, igen drága berendezéseket kö
vetelnek, am elyek szakszerű és zavartalan 
üzemeltetéséhez általában elektrom érnök 
állandó közreműködése is szükséges. Az 
elmondottakból következik, hogy i t t  a ha
tékony és ökonomikus működéshez egy 
munkacsoport szervezett m unkája kell, s 
ebben a röntgenológus rendszerint kulcs
szerepet tölt be. Nem értek egyet azokkal 
a radiológusokkal, akik ezeket az eljáráso
kat közvetlenül a röntgendiagnosztikába 
kívánják integrálni, s irreális módon to
vább kívánják bővíteni a „mindenhez ér
tés” körét, a radiológiai polihisztorkodást. 
Az izotópdiagnosztika, s minden jel szerint 
az ultrahang diagnosztika is egész em bert 
kíván. Sőt nem  is egy embert (gondoljunk 
az elektromérnökre). De az kétségtelen, 
hogy ezek az eljárások akkor válnak iga
zán hatékonnyá, ha legszorosabban együtt
működnek egymással és a röntgendiag
nosztikával.

Végül a legizgalm asabb kérdés: hogyan és 
m ikor valósítható meg mindez? El kell 
kezdeni és a fe lté te lek  fokozatos m eg te
rem tésével helyenként 3—5, máshol 8—10

év alatt el lehet ju tn i a megvalósításhoz. 
Az alapfeltétel a koncepció elvi, szem léleti 
elfogadása a röntgenológus és a társklini
kusok részéről egyaránt. A helyes szemlé
let, a pozitív hozzállás u tán a létszám  kér
dés a legkeményebb dió. Említettem, hogy 
Magyarországon 800 röntgenológus dolgo
zik és a rendszer teljes kiépítéséhez 1000— 
1100 röntgenorvos kell. Látszólag ez nem 
nagy hézag. 2—300 röntgenorvos többlet
4—5 év a la tt biztosítható. Csakhogy a je- 
legi 800 röntgenológus 400 (!) röntgenlabo
ratórium ban szétforgácsolva működik. A 
röntgendiagnosztikai ellátás ilyen m érvű 
szétforgácsoltsága  m ellett a szakosodott 
röntgendiagnosztika rendszere nem építhe
tő ki. A kulcsszó itt az integráció. A  mi 
terveink szerint a következő 10—15 év so
rán a sokprofilú röntgencentrumok számát 
100—120-ban kell megszabni. Ennyi rönt
genosztályt el tudunk látni megfelelő szá
m ú orvossal és korszerű felszereléssel, azaz 
mindazokkal a tárgyi és személyi feltéte
lekkel, ami a szakosított központi röntgen
diagnosztikai szolgálat kiépítését lehetővé 
teszi. S ennyi röntgencentrum  jól el tudja 
látni a hazai racionális igényeket.

S ezzel visszajutotunk a kiinduló téziseinkhez. 
Azt m ondtuk, hogy a modern medicina

— diagnosztikailag orientált;
— robbanásszerűen fejlődő műszaki bázisra 

épül;
— egyre gyorsabb ütem ben specializálódik;
— csak interdisciplináris team m unkában m ű

ködhet;
— rendkívül költséges és mindezért
— csak koncentráltan és centralizáltan fej

leszthető.
A m odern röntgendiagnosztika problem atiká

jának és az itt felvetődött dilemmák megoldásá
nak elemzésével, konkrét modellen is megkísérel
tem a kiinduló tételeim bizonyítását.
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til. 1967, 108, 2280. — 7. Trencséni T.: Orv. Hetil. 1973, 
114, 3123. — 8. Trencséni T.: Orv. Hetil. 1975, 116, 
2343.



EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Debreceni Orvostudományi Egyetem,
II. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Rák Kálmán dr.)

A z , , e th a n o l  g e la t ió s  t e s z t ”
(Az intravascularis coagulatio gyors 
vizsgáló módszere)

Boda Zoltán dr., Misz Mária dr. 
és Rák Kálmán dr.

A haemostasis thrombotikus irányú zavarának, 
a hypercoagulabilitásnak és az intravascularis coa- 
gulatiónak a laboratóriumi vizsgálatára az utóbbi 
években számos eljárást ajánlottak. Ezek többsége 
a lokális vagy a diffúz thrombus-képződést megelő
ző throm bin-generatio bizonyítását célozza. A ki- 
sebb-nagyobb mennyiségben képződő throm bin 
gyorsan inaktiválódik, annak közvetlen m eghatá
rozása nehézségbe ütközik; hatásai közül azonban 
jó néhány egyszerű módon vizsgálható. A throm 
bin specifikus enzymatikus működése során a fib
rinogen molekulából a fibrinopeptid A és В-t le
hasítja, a m aradék a fibrin-monomer. Ha ebből 
sok képződik, akkor polymerizálódik, s a lokális 
(thrombosis) vagy a diffúz intravascularis coagu
latio (DIC) klinikai tünetcsoportja áll elő. Kis 
mennyiségben, folyamatosan képződő throm bin 
hatására az ugyancsak kis mennyiségű fibrin-m o- 
nomer még nem válik ki, hanem  a fibrinogennel, 
m áskor még az egyidejűleg keletkező fibrinogen- 
fibrin degradatiós term ékekkel (FDP) is komple
xet képez és solubilis marad. Főleg a DIC-ben, an
nak is a chronikus form ájában szám íthatunk arra, 
hogy a plasma solubilis fibrin-monomer comple
xet tartalm az. K im utatására az ún. paracoagula- 
tiós tesztek használhatók. Közülük legismertebb 
az ethanol gelatiós teszt és a protam in praecipita- 
tiós próba. M indkettőről megoszló vélemények ol
vashatók a kérdés irodalmában. A thrombosis- és 
főleg a DIC-diagnosztika igényli az egyszerű, gyors 
és minél megbízhatóbb laboratóriumi módszert. 
Magunk az ethanol gelatiós teszttel szereztünk 
kedvező tapasztalatokat.

A  paracoagulatiós tesztek rövid áttekintése

Az első praecipitatiós próba a nálunk is elterjedt 
és ismert beta-naphtol teszt volt, mely a „fibrinogen 
В” kimutatására szolgált. Azt a jelenséget, mely kü
lönböző anyagoknak a fibrin-monomert tartalmazó
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plasmához való hozzáadása után végbemegy, s annak 
kicsapódásához vezet Kopec és mtsai (1) paracoagula- 
tiónak nevezték. Az ethanol hatását a N-terminalis 
glycin analysisével Godal és Abilgaard (2). tanulmá
nyozta, ők tekinthetők az „ethanol gelatiós teszt” 
(EGT) leíróinak. Breen és Tullis 1968-ban ajánlotta a 
próbát klinikai alkalmazásra (3). Módosítást javasol
tak Kaulla és mtsa 1974-ben (4), s Zielinsky és mtsai 
(5) 1976-ban.

A plasma protamin paracoagulatio (3P) elvét Ko
walski és mtsai (6) írták le. A teszt kidolgozói is főleg 
lengyel szerzők voltak, a legismertebb, ma is ajánlott 
formája a sorozathígításban végzett protamin szulfát 
teszt („serial dilution protamine sulphate test”) (7).

A két próba közül az EGT-re esett a válasz
tásunk, m ert 1. kivitele egyszerűbb, 2. az anyag 
gvűjtése idején, s főleg a m unka kezdetekor — kb. 
két évvel ezelőtt — a saját tapasztalataink és a 
rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján előnyö
sebbnek ítéltük  ezt a módszert, 3. a protam in 
praecipitatiós teszthez — m agunk is így tapasztal
tuk — m indig azonos készítmény, a Lilly-féle pro
tamin szulfát szükséges, s ennek folyamatos bizto
sítása gondot jelenthet. A két próba közötti kü 
lönbségek a mai ismereteink szerint sem m ond
hatók lényegesnek, akármelyik jól használható a 
gyakorlatban, kölcsönösen bizonyos előnyük és 
hátrányuk is van; olykor egyidejű alkalmazásuk is 
kívánatos lehet.

A z „ethanol gelatiós teszt” kivitele

A haemostasis vizsgálatoknál megkívánt gonddal 
veszünk vénás vért 3,8%-os natrium citrat oldatot tar
talmazó fecskendőbe. A vér és az anticoagulans ará
nya 9:1.  Fél órán belül centrifugáljuk, s a thrombo- 
cyta-szegény plasmából 0,5 ml-t 8—10 mm-es átmérő
jű üvegcsőbe mérünk. A vizsgálat szobahőmérsékleten 
történik, a plasma-nyerést követő egy órán belül. A 
plasmához 0,15 ml 50%-os ethanol-oídatot (51 ml 96 
százalékos ethanol -f- 49 ml dest. víz) adunk. Az anya
gok gyors és egyenletes keveredését az üvegcső hatá
rozott megrázásával biztosítjuk. Ezután a csövet nem 
mozgatjuk, s az eredményt 10 perc múlva vizsgáljuk: 
az üvegcsövet lassan a vízszintes helyzet felé döntjük, 
s a gel-képződést, illetve a fibri nkiválást figyeljük.

A teszt korábbi alkalmazói (3, 8) csak a gela- 
tiót (gel-képződést) értékelték, tehát pozitív ered
ményű volt a próba, ha a plasmából gél vált ki, s 
negatív, ha  látható praecipitatum  nem keletkezett 
vagy csak néhány fibrin-rost vagy granulum  vált 
láthatóvá. Magunk a fibrin-kiválást is értékeltük.

Mi még két, később ajánlott változtatást eszközöl
tünk egy korábbi és egy újabb keletű ajánlat alapján. 
A plasma vegyhatását már korábban is figyelemmel 
kísérték. Az ethanol a plasma fibrinogenjét is kicsap
hatja az élettani pH érték mellett, ez utóbbinak lúgos 
irányba történő megváltoztatása a fibrinogen-praeci- 
pitatiót (a nem specifikus gél-képződést) gátolja; 
Breen és Tullis (3) e célból megfelelő puffert tartal
mazó anticoagulanst (Hyland citrat-oldat) javasolt. 
Sirridge (9) ajánlata szerint az ethanol-oldat elkészí
téséhez borat-puffert használva, a rendszer pH-ja 8,0 
lesz.

A borat-puffer készítése: 0,15 M-os bórsav -j- 
annyi 0,15 M-os natrium borát, hogy a pH 8,0 legyen 
(törzsoldat); 650 ml borat-puffer -|- 150 ml absolut al
kohol (ethanol). Ez az ethanol borat-puffer szobahőn 
stabilis. A vizsgálati rendszer: 0,5 ml plasma +  0,8 ml 
ethanol borat-puffer.

A másik változtatást Zielinsky és mtsai (5) aján
lották: a teszt eredményének leolvasása után — pozi-

%
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tív esetben — a teszt-csövet 10 percre 37 C fokú víz
fürdőbe tesszük, s a próbát újra értékeljük. A gél ol
dódhat, teljesen vagy részben, s ez esetben a próba 
eredménye pozitív, solubilis vagy pozitív, részben so
lubilis. A plasma magas fibrinogenszintje okozhat szo
bahőn pozitivitást, a gél (vagy inkább a praecipita
tum) ilyenkor 37 °C-on oldódik. E módosítással is nő 
a próba specificitása.

A jelenleg alkalm azott értékelés tehát a követ
kező: negatív a teszt, ha szobahőn 10 perc alatt 
egyáltalában nincs lá tható  változás a plasm ában 
vagy csak igen finom granulum, illetve rostkép
ződés figyelhető meg. P ozitív  a próba eredménye, 
ha szobahőn határozott (masszív) gél képződik. Az 
anyagot újabb 10 percig 37 °C-on tartva, a gél vál
tozatlan maradhat, ez esetben a próba pozitív, in
solubilis; feloldódhat, ekkor pozitív, solubilis, vé
gül oldódhat részlegesen, ilyenkor pozitív , partia- 
lisan solubilis. Regisztráljuk ezenkívül az erős és 
a gyenge (de még jól megfigyelhető) fibrin-praeci- 
pitatiót. Ez utóbbiak viselkedését 37 °C-on ugyan
csak megvizsgáljuk, s a fentiek szerint m inősítjük.

(Anyagunk gyűjtésének kezdetén az alapmódszert 
alkalmaztuk. Nem sokkal később bevezettük a borat- 
pufferes ethanol használatát. A 37 °C-on való incubá- 
lást és a kiegészítő értékelést csak kb. hat hónapja 
végezzük. A táblázatokban feltüntetett eredmények 
összesítettek: nagyrészt pufferrel, kisebb részben puf
fer nélkül végzett vizsgálat eredményei, melegítés nél
kül leolvasott eredmények, illetve olyanok, melyek 
melegítésre nem változtak; a kisszámú pozitív, solu
bilis eredmény negatívként szerepel. Az időközben 
eszközölt változtatások ilyen módon zavarják legke
vésbé az anyag egységes értékelését.)

Beteganyag

A teszt rendszeres alkalmazásának időszakában, 
tehát az elmúlt két évben 645 egyén vizsgálatára ke

rült sor, közülük 200 az ún. kontroll csoportban szere
pel. Ez utóbbit a klinikán vizsgált és kezelt, haemo- 
stasis-zavarra utaló, de annak klinikai és laboratóriu
mi jeleit nem mutató betegek alkotják. A malignus 
betegségben szenvedők között gastrointestinalis, tüdő-, 
prostata- és egyéb carcinomás betegek vannak. A hae- 
matologiai betegségcsoportba myelo- és lymphoproli- 
feratív betegségben szenvedők kerültek. Az érbeteg
ség miatt vizsgáltak részben arteriosclerosisos, részben 
vénás thrombosis vagy pulmonalis embolia miatt ész
lelt és kezelt betegek. A májbetegség anyagunkban 
máj-cirrhosis és idült activ hepatitist jelent, mindkét 
állapot diagnosisát histologiai vizsgálat is alátámasz
totta. Az egyéb betegség kategóriában főleg ITP-s, 
idült nephritises, colitis ulcerosás betegek vannak, s 
ide soroltuk azt a 64 nőbeteget is, akik rövidebb-hosz- 
szabb ideje oralis contraceptiv szert szedtek.

Betegeink többségében részletes haemostasis vizs
gálatra is sor került, ennek keretében végeztük el az 
EGT-et is. A teszt eredményét a diagnózis megállapí
tásakor nem vettük figyelembe, erre egyébként is csak 
az érbetegségek (vénás thrombosis, embolia) eseteiben 
kerülhetett volna sor. Elsősorban azt kívántuk meg
állapítani, hogy a felsorolt betegségcsoportokban, me
lyekben a DIC-nak mint másodlagos tünetegyüttesnek 
a felléptével számolnunk lehet, milyen gyakorisággal 
bizonyul az EGT pozitívnak.

Eredm ények

Az EGT eredményét, a gel-képződést, az erős 
és a gyenge praecipitatio előfordulását a vizsgált 
beteganyagban az 1. táblázat m utatja be.

Negatívnak minősült a teszt (1. előbb), ha szo
bahőn nem jött létre gelificatio vagy praecipitatio, 
illetve, ha a képződmény 37 °C-on oldódott. Gel- 
képződéssel járó, határozott pozitivitást a beteg
anyag 5,8%-ában kaptunk. A szobahőn kialakult 
gél egyszer sem oldódott 37 °C-on. A praecipitatio 
37 °C-on nem ritkán eltűnt, akár erős volt az, akár 
gyenge; 24 esetből, melyben szobahőn fibrin-szá- 
lak váltak ki, 19-ben oldódott a praecipitatum  37

1. táblázat. Az ethanol gelatiós teszt (E G T ) eredm énye néhány betegség csoportban

%

Betegség csoport Esetszám Gel-képződés Erős fibrin- 
praecipitatio

Gyenge fibrin- 
praecipitatío Negatív

Malignus folyamat
Carcinoma 40 6 21 3 10
Haematologiai bet. 49 6 16 3 24

Összes (%) 89 12 (13,5) 37 (41,6) 6 (6,7) 34 (38,2)

Érbetegség
Artériás 38 2 20 6 10
Vénás 66 9 25 17 15

Összes (%) 104 11 (10.6) 45 (43,3) 23 (22,1) 25 (24,0)

Májbetegségek
Cirrhosis hepatis 83 1 18 8 56
Activ chron. hepatitis 26 1 7 7 11

Összes (%) 109 2 (1.8) 25 (22,9) 15 (13,8) 67 (61,5)

Egyéb
(ITP, vesebet., colitis ulc. 
contraceptiv szert szedők) 143 1 (0,7) 15 (10,5) 25 (17,5) 102 (71,3)

Összes eset (%) 445 26 (5,8) 122 (27,4) 69 (15,5) 228 (51,3)

Kontroll csoport 200 0 3 (1.5) 13 (6,5) 184 (92)
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°C-on. Azt is megfigyeltük, hogy a borat-puffer 
alkalmazásának is a bizonytalan pozitivitás, a 
praecipitatio eseteiben van jelentősége: a gel-kép- 
ződést a puffer alkalmazása egyszer sem befolyá
solta, a praecipitatio viszont borat-puffer haszná
latakor a vizsgált hét esetből hatban elm aradt. 
(Ezért is használjuk most m ár következetesen a 
pufferes ethanol-oldatot, s ellenőrizzük az ered
ményt 37 °C-on is.)

Egyértelműen pozitív EGT (gel-képződés) leg
gyakrabban a malignus betegségekben fordult elő 
(13,5%). A carcinomások között teljesen negatív 
tesztet a betegek alig egyötödében észleltünk. Ha
sonló a helyzet a leukaemiás és a lymphomás be
tegek esetében is. Az érbetegségben szenvedők kö
zött sem kisebb számú a pozitív teszt, a vénás 
thrombosisos betegek felében (!) lá ttunk  vagy erős 
praecipitatiót vagy (ritkábban) gelificatiót. Májbe
tegségben ritka a gel-képződés, erős fibrin-praeci- 
pitatio viszont a betegek egynegyedében észlelhető 
volt. Az egyéb betegségcsoportban egyetlen gel- 
képződés mellett közel 30%-ban találtunk erős 
vagy (többször) gyenge praecipitatiót. Külön emlí
tést érdemel a contraceptiv szert szedők csoportja: 
gelificatio egyszer sem volt, de az erős és a gyenge 
praecipitatio együttes előfordulása 28%, szemben 
a kontroll csoportban talált 8%-kal. A kontrollok 
között egyébként gel-képződést nem észleltünk. A 
8% -ban észlelt, különböző fokú praecipitatio egy 
része, ha mindenkor sor került volna a 37 °C-on 
való vizsgálatra, feltehetően negatívnak minősült 
volna. (Ugyanez persze valamennyi csoportra vo
natkozhat.) Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a kontroll csoportot nem egészséges, hanem 
ugyancsak klinikán fekvő egyének (legtöbbször be
tegek) alkották.

Harminchárom beteg fibrinogen-szintje a vizs
gálatok időszakában 500 mg/dl feletti volt, e bete
gek EGT-jének eredm ényét külön is feltüntettük 
a 2. táblázatban.

2. táblázat. Az ethanol gelatiós teszt (E G T ) eredménye  
hyperfibrinogenaem iás betegekben
(plasma fibrinogen 500 mg/dl felett)

Eset
szám

Gel-
képződés

Erősfibrin-
praecipitatio

Gyenge
fibrin-
praecipitatio

Negatív

33 3 (9,1%) 13 (39,4%) 1 (3,0%) 16 (48,5%)

A betegek közül 16-nak a tesztje negatív (kö
zel 50%), a többié változó erősségű praecipitatiót, 
illetve gel-képződést m utatott. Az eredm ények 
megoszlása, főleg a negatívnak bizonyultak aránya 
nagyon hasonlít az 1. táblázatban  bem utatotthoz, 
úgy látszik tehát, hogy a hyperfibrinogenaem ia 
maga a próba eredm ényét nem változtatja meg.

M egbeszélés

Az intravascularis coagulatio vizsgálata, a 
thrombosisok laboratóriumi diagnosztikája értékes 
eljárásokkal gazdagodott a utóbbi években. Az 
igen kis mennyiségben képződő throm bin direkt

m eghatározására bíztató törekvések vannak, s le
hetőség van a thrombin hatására keletkező fibri- 
nopeptid A mérésére is, az ún. radioimmun mód
szerrel. Egyre elterjedtebb az ugyancsak throm bin- 
hatásra keletkező ún. nagy molekulasúlyú fibrin
ogen) complexek vizsgálata gel-chromatographiás 
eljárással. A keringő thrombocytákból felszabadu
ló specifikus anyagoknak, így a beta-thromboglo- 
bulinnak és a thrombocyta 4. faktornak a m egha
tározását ajánlják  még és végzik is többen, az 
utóbbival m agunk is szereztünk — kedvező — ta 
pasztalatokat (10). A legegyszerűbb és ezért a leg
szélesebb körben végezhető vizsgálatok, melyek 
szintén az érpályán belüli thrombin-képződésről 
nyújtanak felvilágosítást, a paracoagulatiós pró
bák. Ezek közül az ethanol gelatiós teszt (EGT) és 
a protam in praecipitatiós próba a legismertebb, 
m indkettő az intravascularis coagulatiónak, köz
vetve az éren belüli thrombin-képződésnek a gyors 
tájékoztató vizsgálómódszere.

Az EGT-vel kapott eredm ényeink megfelelnek 
a várakozásnak. A nagyszámú vizsgálat igazolta 
a teszt egyszerűségét, az eredeti módszeren eszkö
zölt változtatások helyességét, az eredmények ér
zékeltetik a módszer diagnosztikus hasznát bel
gyógyászati beteganyag vizsgálatában. A malignus 
folyamatok eseteiben kapott aránylag nagyszámú 
pozitivitás az ilyenkor egyáltalában nem ritka in t
ravascularis coagulatio (rendesen DIC) következ
ményének tartható , m int ahogy az érbetegségek
ben és ritkábban az idült májbetegségekben is az 
éren belüli throm bin-generatio vezethet solubilis 
fibrin-monomer complex képződéséhez, fibrin- 
aemiához. Ez utóbbi tekinthető — thrombus k i
alakulása nélkül — az intravascularis coagulatio 
legenyhébb formájának. Vegyes belgyógyászati be
teganyagban 948 beteg közül K ieru lf és Godal (8)
108-nál (11,4%) találta az EGT-et pozitívnak, leg
gyakrabban carcinomában, pneumoniában, hae- 
matologiai rendszerbetegségben, pulmonalis embó
liában, érbetegségekben, s a fibrinaem iát a „low 
grade” intravascularis coagulatio jelének tartják .

A hyperfibrinogenaem ia  több szerző szerint 
elősegíti a gel-képződést vagy a praecipitatiót, te 
hát ún. álpozitív eredményekhez vezethet (4, 11). 
Valóban az ethanol hatására képződő csapadék 
fibrin-monomerből és fibrinogenből (8), míg a pro
tamin hozzáadására keletkező gél csak fibrin-m o
nomerből áll (11). Fontos felismerés volt, hogy a 
hyperfibrinogenaemia által elősegített fibrin-kivá- 
lás reversibilis, a gél vagy a praecipitatum  37 °C-on 
oldódik; a solubilis gel 20 °C-on újra kiválik. Az 
oldhatóság a fibrin-monomer és a fibrinogen 
mennyiségén m úhk; kevés monomer sok fibrino
gen m ellett solubilis gel képződéséhez vezet, de sok 
fibrin-monomer jelenlétekor az ugyancsak sok fib
rinogen sem teszi a gélt oldhatóvá (5). Az álpozi
tív próba a 37 °C-on való vizsgálattal kiküszöböl
hető, illetve felismerhető. A fibrinogen-szaporulat 
tehát nem zavaró, a 2. táblázatban  bem utatott 
eredményeink is emellett szólnak.

A próba specificitását a plasma FDP-je nem 
veszélyezteti, m ert korábbi nézettel szemben a deg- 
radatiós term ékek nem vezetnek fibrin-kiváláshoz
(12); ezzel szemben a protam in-teszt az ún. korai 1407
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(nagy molekulasúlyú) fibrin  degradatiós term éke
ket is jelzi (13, 14). Téves pozitivitással tehát leg
feljebb kivételesen találkozunk (8, 12, 15), az EGT 
a solubilis fibrin-monomer kim utatásának specifi
kus módszere. E téren  felülmúlja a protam in- 
tesztet.

A teszt érzékenységét több szerző nem  tartja  
megfelelőnek. Az egyéb laboratóriumi vizsgálatok
kal DIC-nek minősíthető esetekben is nem ritkán 
negatív marad a próba. Pálos és Sas (15) tapasz
talata szerint a teszt a DIC-eseteknek csak egyhar- 
m adában pozitív, Hedner és Nilsson (16) 17 acut 
DIC-ből ötben kapott pozitív eredményt. Két is
m ert limitáló faktor a fibrin-monomer mennyi
sége, mely bizonyos szintet el kell, hogy érjen a 
pozitivitáshoz, s a plasm a fibrinogen szint, mely 
20 mg/dl alatt negati v itást eredményez (17, 18). Az 
utóbbi esetben hiányzik a thrombin szubsztrátja, 
oka gyakran fokozott fibrinolytikus aktivitás (plas- 
minaemia) lehet.

Az EGT fajlagosságát és érzékenységét figye
lembe véve, jelen ism ereteink szerint a pozitív 
teszt fibrinaemiát, kisebb-nagyobb fokú intravas
cularis alvadást jelent. A negatív teszt nem zárja 
ki azt: lehet igen kis mennyiségű fibrin-m onom er 
a plasmában, de előfordulhat, hogy a negativitás- 
nak nem a próba érzéketlensége az oka. Az in tra
vascularis coagulatio folyam ata során a fibrin-m o
nomer szintje átm enetileg bizonyos határérték  alá 
csökkenhet, ha a m onom er több throm bin hatásá
ra polymerizálódik; annak  eltűnése nem a throm - 
bin-képződés folyam atának végét, hanem  éppen 
annak progressióját jelezheti. Ismételt vizsgálat 
szükséges, egy-egy próba csak pillanatképet ad. A 
pozitív solubilis teszt azt jelentheti, hogy kevés a 
fibrin-monomer, legtöbbször a fibrinogenhez vi
szonyítva. Ilyenkor aján lják  a protam in-próba el
végzését is, annak pozitivitása esetén minősülhet 
az EGT is pozitívnak.

A jelenlegi adatok birtokában még jobban 
érthető, hogy az EGT alkalmas a prim aer hyper- 
fibrinolysis és a sokkal gyakoribb másodlagos fib
rinolytikus állapot (DIC) elkülönítésére. Eredmé
nye az előzőben negatív, az utóbbiban — a fenti 
meggondolások értelmében — gyakran pozitív.

összefoglalás. A  szerzők a plasma solubilis 
fibrin-m onom er complexek kim utatására ajánlott 
ethanol gelatiós teszttel gyűjtöttek tapasztalatokat. 
A Godal és Abilgaard  által leírt módszer kivitelét 
és értékelését mások ajánlata szerint módosítot
ták. A 445 betegből álló anyagban 5,8%-ban talál
ták a próbát egyértelműen pozitívnak, a legtöbb 
gel-képződés a malignus folyamatok és az érbe
tegségek csoportjában fordult elő. A 200 egyén 
alkotta kontroll csoportban pozitivitás (gelificatio) 
nem volt. Véleményük szerint az ethanol gelatiós 
teszt az intravascularis coagulatiót jelentő fibrin- 
aemia gyors, specifikus és kielégítően érzékeny tá 
jékoztató tesztje, mely belgyógyászati beteganyag 
vizsgálatakor főleg a chronikus diffúz intravascu
laris coagulatio (DIC) felismerésében hasznos.
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Lapis Károly dr., Podmaniczky Béla dr., 
Vidos Imre dr. és Strausz János dr.

A szeszes italok nagym értékű fogyasztása és az 
idült májbetegségek kialakulása közötti kapcsolat 
igen régi megfigyelés, számos részletkérdés megis
merése azonban csak az utóbbi idők vizsgálatainak 
köszönhető. E téma fontosságával az elmúlt évek
ben hazai szakkörökben is többször foglalkoztak 
(6, 7, 18). Napjainkban ez a kérdés azért érdemel 
az eddiginél nagyobb figyelmet, m ert az alkoholiz
mus térhódítása világszerte — így hazánkban is — 
növekvő irányzatot m utat.

Az alkohol-anyagcserében a központi szerepet 
a máj tölti be, érthető módon ezért elsősorban en
nek a szervnek a károsodása jön létre, bár más 
szervek megbetegedésének lehetősége is nagy je
lentőségű.

Az alkoholnak kb. a 95%-a a m ájban meta- 
bolizálódik, s m ár kis mennyiségben is befolyá
solja az o tt lezajló anyagcsere-folyamatokat, na
gyobb mennyiségben és folyamatos, tartós fogyasz
tásakor pedig a máj funkcióját és strukturális fel
építését jelentősen m egváltoztathatja.

Az alkohol nem tartozik a fiziológiás tápanyagok 
közé, molekulája nem is található meg az emlős szer
vezet „építőköveinek” sokféleségében (2). Fel is vető
dött az a gondolat, hogy a lebontásáért legnagyobb
részt felelős enzimnek, az alkoholdehydrogenasenak 
(ADH) más, eddig még nem ismert fontos feladatai 
is lehetnek, amelyeknek az alkohol által történő igény- 
bevétel esetén nem tud eleget tenni (29).

Elégése 3 enzimrendszer: az ADH, a mikrosoma- 
lis alkoholoxydáló rendszer és a katalase segítségével 
történik, melyek közül az első a legjelentősebb (5, 23). 
A májsejt cytoplasmájában az ADH hatására megin
duló lebontási folyamat kezdetén acetaldehyd keletke
zik, s az ekkor felszabaduló hydrogen a NAD-ot (ni- 
kotinamid-adenin-dinucleotid) NADH-né redukálja. 
Ezáltal a NAD : NADH quotiens az utóbbi javára to
lódik el.

Alkohol hatására megváltozik a máj szénhydrát- 
anyagcseréje. A glukoneogenesis jelentős, kb. 65%-os
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csökkenése mutatható ki, s ugyanakkor a glucose pe
rifériás értékesítése is csökken. Az előbbiért a NADH2 
felszaporodása tehető felelőssé. Klinikailag hypoglyc- 
aemia tünetei léphetnek fel (15).

A szénhydrat-anyagcsere zavara természetesen 
csak egy része a májban előálló anyagcserezavarnak. 
A leggyakoribb alkoholos májkárosodást a kóros mér
tékben megnőtt zsírfelhalmozódás jelenti. Ennek több 
oka lehet: a májban az alkohol stimulálja a zsírsav - 
synthesist; csökken a zsírsavak oxydatiója; a felszí
vódott táplálék-zsír fokozottabban áramlik a májba. 
Lieber azonban hangsúlyozza, hogy a steatosis fő for
rásai a táplálék zsírsavai, zsírszegény étrend mellett 
pedig a fokozottabb zsírsav-synthesisnek és a zsírsa
vak lelassult oxydatiójának van jelentősége. Normáli
san ui. a máj a rendelkezésre álló 0 2-t elsősorban a 
zsírsav-oxydatióhoz használja fel, ha azonban alko
hol is jelen van, ez jelenti számára a fő elégetendő 
anyagot (14).

A májban a zsírfelhalmozódással időbelileg gyak
ran együttesen található meg a fibrosis, bár a két fo
lyamat közötti összefüggés vitatott (2). A collagen 
mennyisége — amely normálisan az emberi máj fe
hérjetartalmának 3—4%-át teszi ki — ilyenkor 4—8- 
szorosára szaporodik. Az alkohol mellett ismeretesen 
ezt más toxikus ágensek is mint pl. vírusok,. kémiai 
anyagok, kiváltják (9).

Az alkohol hatására a májban bekövetkezik az 
aminosavak és a fehérjék anyagcserezavara is, amely
nek számos részkérdése ma még tisztázatlan. Feltehe
tően szerepe van ebben a sejtorganellumok funkció
károsodásának is, amely direkt toxikus hatásra követ
kezik be. A máj fehérjeforgalmának megváltozása — 
és itt számításba kell vennünk a nem ritkán tapasz
talható fehérjében szegény táplálkozást is — fontos 
tényező a májkárosodás folyamatában.

Az alkohol tehát sokoldalúan szól bele az intra- 
hepatikus anyagcsere-történésekbe. Az elégésével kap
csolatosan megindult metabolikus folyamatok, redu
kált koenzimek fokozottabb képződése, majd ezek — 
főképpen a NADH — reoxydatiója a májműködést 
nagymértékben megterhelik, monopolizálva csaknem 
az összes rendelkezésre álló 0 2-t. Érthető, ha nagyobb 
alkoholmennyiség tartós fogyasztása túlterheli a máj 
metabolikus kapacitását (2).

A májártalmat tehát két alapmechanizmus ma
gyarázza: a májsejtekre és architektúrájukra kifejtett 
direkt toxikus hatás, másrészt az anyagcseréjükre 
gyakorolt befolyás.

Száz idült alkoholista vizsgálatakor arra  a kér
désre kerestük mi is a választ, hogy ezekben a be
tegekben és e betegek egyes csoportjaiban milyen 
típusú májkárosodás milyen gyakorisággal és mi
lyen súlyossági fokban m utatható ki.

Beteganyag, m ódszer

A Csepeli Kórház belgyógyászati osztályára az el
múlt években különféle megbetegedések miatt több 
idült alkoholista került felvételre. Közülük 100 eset
ben, akikben hepatomegalia és/vagy más klinikai tü
netek diffus májbetegség gyanúját keltették, és ismé
telt rákérdezésre kiderült, hogy 10 vagy több éven át 
legalább napi 80 g tiszta alkoholnak megfelelő szeszes 
italt folyamatosan fogyasztottak, s amennyiben a máj- 
punctiónak ellenjavallata nem volt (10, 30), vizsgáltuk, 
hogy idült alkoholizmusuk mellett kimutatható-e va
lamilyen mértékű májkárosodás. A fizikális vizsgálat 
és a hagyományos laboratóriumi vizsgálatok mellett 
a Menghini-technikával végzett biopsia, a talált szö
vettani elváltozások alapján következtettünk a májár
talomra; 32 esetben elektronmikroszkópos vizsgálatot 
is végeztünk.

A betegek összetételét az 1. táblázat mutatja be.
A betegek döntő többsége férfi; átlagéletkoruk \T /T  

53,4 év, nagyobb részük 40—60 év közötti. Nem volt X I
egyszerű a fogyasztott alkoholmennyiség megállapí- ---------
tása. Ismeretes, hogy az egyes szeszes italokban külön- 1409



1. táblázat.

Nem Kor Alkohol

Férfi Nő <40 é. 41-60 é. 60
é.> ? 2 0 g 12°9 >

10t 15
évig 15 é>

89 11 9 65 26 74 26 41 59

böző százalékban van jelen az alkohol, durva megkö
zelítéssel 80 g-ot 1 liter bor, 2,5 liter sör és ‘Д liter 
„tömény” ital tartalmaz. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy egyes esetekben csak hozzávetőlegesen lehet 
megállapítani az elfogyasztott napi alkoholadagot; be
tegeink többségénél ez 80—120 g-ot tett ki, kisebb ré
szüknél ennél többet. Ami az ivás időtartamát illeti, a 
betegek 59%-a több mint 15 éve volt iszákos.

Eredmények

A betegek vizsgálatakor a m ájat 92, a lépet 
pedig 7 betegen tap in to ttuk  megnagyobbodottnak.

A laboratóriumi eredmények összesítése a 2. 
táblázaton látható.

2. táblázat.

Vizsgálat Esetszám Kóros %

Ubg. 100 fok 45 45
Bil. 100 pozitív 23 23
Serum bi. 100 1 mg% > 30 30
Thymol 100 4 E > 4 4
BSP 90 5% > 53 58,8
SGOT 81 mérsékelt>. 41 50,6
Serum albumin 63 3 g% < 15 23,8
а/g 63 1 < 12 19,0
Prothrombin 98 80% < 58 59,1

Érdemes talán külön megemlíteni, hogy a thy
mol érték csak az esetek 4%-ában em elkedett 4 E 
fölé; a bromsulpholein-retentio 45 perc m úlva az 
esetek több mint felében volt 5% feletti; a trans
aminase érték mérsékelt növekedését a betegek 
50,6%-ában, hypalbuminaemia fennállását 23,8%- 
ában észleltünk.

A következőkben a biopsiás vizsgálati eredmé
nyeket, a 100 beteg szövettani dg. szerinti megosz
lását m utatjuk be (3. táblázat).

Ép máj szövettani képét — láthatóan — csak 
az esetek 5%-ában találtuk meg, zsírmáj viszont 
41%-ban és cirrhosis hepatis 20%-ban fordult elő.

Elektronmikroszkópos vizsgálatot 32 esetben 
végeztünk. E vizsgálatok során leggyakoribb lelet
nek a változó nagyságrendű lipidcseppek bizonyul
tak, melyek — főleg a m ájkárosodás korai szaká
ban — submicroscopos nagyságrendűek. A sejtor- 
ganellumok részéről a mitochondriumok m utatták 
a legállandóbb elváltozásokat: változatos alaki és 
nagyságbeli eltéréseken túlmenően állományukban 
gyakran részben cristalloid, részben pedig homo
gén zárványok voltak megfigyelhetők. A májsej
tek vascularis pólusának legfeltűnőbb elváltozása 
a sinusoidok capillarisatiója, azaz az endothel sej
tek és a m ájsejtek között basalis laminaszerű kép
ződmény kialakulása, collagen rostok megjelenése.

Az alkoholos hyalinnal 28 esetben találkoz
tunk, amely tehát — ha nem  is specifikus az al
koholos májkárosodásra — nagy gyakorisággal 
előforduló jelenségnek bizonyult. Fénymikroszkó- 
posan a cytoplasmában homogen, eosinophil anyag
ként m utatkozik, amelynek elektronmikroszkópo
sán szabálytalan elrendeződésű, 100—150 A átmé
rőjű filamentumok halmaza felel meg (1. és 2. 
ábra).

A 3. ábra azt demonstrálja, hogy a cirrhosis 
hepatis a betegek különböző csoportjaiban milyen 
gyakorisággal fordult elő.

Feltűnik, hogy nők között gyakoribb az elő
fordulás m int a férfiak csoportjában. Azon férfia-

1. ábra.

3. táblázat.

Diagnosis Esetszám ELMI-os
feldolgozás

Deg. adiposa hepatis 41 10
Cirrhosis hepatis 20 7
Alkoholos vagy toxikus 
károsodás 16 7
Chronicus hepatitis 2 1
Aspec. reaktív hepatitis 8 3
Fibrosis hepatis 4 1
Ép máj 5 2
Egyéb 4 1

1410 2. ábra.
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kát, akiken a feminin jelleg külső vonásai megta
lálhatók voltak, külön csoportként is vizsgáltuk. 
Már Chvostek u talt ui. arra, hogy alkoholos máj
zsugorodásban szenvedő férfiakon többször megfi
gyelhető a szőrtelen has és mellkas és a feminin 
genitalis szőrzet (3). E tünetek nem a máj betegség 
kapcsán alakulnak ki, hanem  m ár eleve fennáll
nak, és lehetséges — m int ahogyan erre pl. Murray 
és M atulsky  is utal —, hogy az alkoholisták máj- 
cirrhosisra hajlamos — genetikai hátterű  — phe- 
notípusának külső jeleivel állunk szemben (17). 
Ebben a csoportban a cirrhosis hepatis majdnem 
olyan gyakorisággal fordult elő, m int a nők cso
portjában.

Az ábrán az is látható, hogy a cirrhosis sűrűb
ben megtalálható azok között, akik a szeszes italt 
nagyobb mennyiségben, és azok között, akik hosz- 
szabb ideje fogyasztják, és még sűrűbben a na
gyobb mennyiségű alkoholt több m int 15 éve fo
gyasztók között.

Megbeszélés

Belgyógyászati osztályon fekvő idült alkoho
listák között az esetek 20% -ában találtunk cirrho
sis hepatist. Ez a részarány nyilvánvalóan nagyobb 
mint általánosságban az alkoholisták között, hi
szen betegeink egy részét (12%-át) éppen m áj- 
cirrhosis gyanúja m iatt u talták  be. Nagy és mtsai 
alkoholistákon végzett amb. szűrővizsgálatuk so
rán 12%-os gyakorisággal találkoztak cirrhosissal 
(18). Az alkoholos cirrhosis epidemiológiája tekin
tetében tám aszkodhatunk Wilkinson és mtsai 
nagyszámú beteganyag feldolgozásán alapuló ada
taira is. Ök ún. alkoholista osztály beteganyagát 
vizsgálták át ilyen szempontból, és az osztályon 
először jelentkező 800 idült alkoholista között az 
esetek 9,6%-ában kórismézték a m áj-cirrhosist; 
érdemes külön megemlíteni, hogy a női alkoholis
ták között kétszer annyi esetben m int a férfi alko
holisták között. Több megfigyelés arra utal, hogy 
a nőkön — a férfiakéhoz viszonyítva — rövidebb 
ideig tartó  alkohol-abusus u tán  is, és kisebb meny- 
ny iségű ' alkoholbevitel kapcsán is kifejlődhet a 
májzsugorodás (32). Más szerzők adatai alapján 
úgy tűnik, hogy a nők egyéb májbetegségek iránt 
is — m int pl. cryptogen cirrhosis, chron. ak tív  he
patitis, prim aer biliaris cirrhosis — fogékonyab
bak m int a férfiak, s ezért elsősorban hormonalis 
tényezők a felelősek (26, 16).

W ilkinson és mtsai vizsgálataik alapján arra  a 
következtetésre jutottak, hogy az iszákosok között 
kb. m inden 10. esetben található meg a m áj-cirrho-

sis. Más eredményekre ju tunk  természetesen az al
koholisták különböző szempontok szerinti csopor
tosításakor. A nemek jelentőségéről m ár szóltunk.
Nagy fontossága van még az elfogyasztott szeszes 
ital mennyiségének és az iszákosság időtartam ának 
(13, 28). Ezt a mi adataink is jól m utatják. Az em
beri szervezet ép májműködés mellett 24 óra alatt 
160 g tiszta alkoholt tud elégetni. Ilyen vagy ennél 
nagyobb mennyiségű szeszes ital rendszeres fo
gyasztása csaknem obiigát módon előidézi a m áj
működés zavarát. A kritikus alkoholadagot azon
ban kisebb mennyiség jelenti, hiszen a tolerancia
határnak individuális sajátosságai vannak: jelen
tősége van a táplálkozás különbözőségének és a 
más-más egyéni „dispositió”-nak. A veszélyeztetett
ség lehetősége ezért m ár a tiszta alkohol napi 80 g 
mennyiségénél is fennáll (2, 20). Figyelembe kell 
vennünk ugyanígy az időtartam ot is. Thaler azt 
írja, hogy azok között, akik napi 160 g feletti alko
holt fogyasztanak, a májzsugorodás előfordulásá
nak gyakorisága párhuzam osan nő a fogyasztás 
időtartam ával. A 6 éve ivók között még nem volt 
cirrhosis kim utatható, de a 12—13 éve ivók között 
minden 4., a 22 éve ivók között pedig m inden 2. 
esetben megtalálták. Annak a kérdésnek a pontos 
megválaszolása, hogy ez a súlyos májbetegség egyes 
iszákosokon m iért jön létre, és másokon m iért 
nem, a jövőre vár. Nagyon valószínű a horm oná
lis, alimentaris és a genetikai tényezők szerepe (1,
17, 22, 28).

Az alkohol-abusus jelentős helyet foglal el a 
máj-cirrhosis aetiológiájában, amely természetesen 
országonként, vidékenként különböző m értékű le
het. Franciaországban Péquignot szerint az alko
holos aetiologia a cirrhosisos esetek 80%-ára te r
jed ki, és a tú l nagy cirrhosis-mortalitás is — ami 
4—5-ször nagyobb m int pl. a Benelux államokban 
vagy Nagy-Britanniában — ezen alapszik. Érdeke
sek az em lített szerző azon adatai, amelyek arra  
m utatnak rá, hogy az 1942—46-os háborús évek
ben, amikor a szeszes italok termelése és fogyasz
tása is jelentősen csökkent, a cirrhosis-mortalitás 
80%-kal alacsonyabb lett (20).

Osztályunk 5 éves beteganyagában 231 cirrho
sis hepatis fordult elő, s közülük 118 (51%) volt 
idült alkoholista (6).

Iszákosok között a steatosis hepatis nagyobb 
számban található meg m int a májzsugorodás; be
tegeinkben az esetek 41%-ában fordult elő. Az al
koholisták többségében a májkárosodás folyamata 
nem lépi át a zsírmáj stádium át, egy részükön 
azonban alkoholos hepatitis közbejöttével — amely 
lehet észrevétlen is, de súlyos klinikai tüneteket 1411



is okozhat (7, 21, 28) — kifejlődik a cirrhosis, 
amennyiben a kiváltó noxa, az alkohol, folyama
tosan jelen van, annak sikeres elvonásakor azon
ban a máj-parenchyma károsodása még visszafej
lődhet (4, 28).

Az alkoholos máj ártalom  állapotáról legpon
tosabb felvilágosítást a veszélyt alig jelentő m áj- 
biopsiás vizsgálat ad, az utóbbi időkben mindazon
által tovább nőtt a laboratórium i eljárások értéke 
is, főképpen a gam m a-glutam yl-transpeptidase ak
tivitás vizsgálatának a bevezetésével (19).

Elektronmikroszkópos vizsgálataink alapján — 
az irodalmi adatokkal összhangban (8, 12, 24, 25, 
33) — az alkoholos m ájkárosodásra a mitochond- 
rium-elváltozásokat, a fibrillaris természetű alko
holos hyalin megjelenését, valam int a fibrosis kez
deti lépéseként szám ontartott sinusoidok capillari- 
satióját tartjuk  a legjellegzetesebb u ltrastruk tu rá
lis jeleknek.

Az alkoholos m áj-cirrhosis prognosisát illetően 
nagy fontossága van annak, hogy az alkoholista 
abbahagyja-e az ivást, vagy nem. Az abbahagyás 
a betegek életének jelentős meghosszabbodását 
eredményezheti, ha azonban m ár sárgaság, ascites 
vagy haematemesis is m egjelent, az abstinentiának 
nincs vagy alig van jelentősége (11, 27). A Predni
solon kezelés az életkilátásokat nem javítja, sőt 
egyes vizsgálók azt tanácsolják, hogy tartózkod
junk ettől a kezelési m ódtól (31).

összefoglalás. Az alkohol a m ájsejtekre ki
fe jte tt direkt toxikus hatás és az intrahepatikus 
anyagcserére gyakorolt befolyás révén m ájkároso
dást idézhet elő. A máj betegség kialakulásában 
jelentős tényező az elfogyasztott szeszes ital meny- 
nyisége és az ivás időtartam a. Belgyógyászati osz
tályra került 100 idült alkoholista között a szerzők 
41 esetben m utattak ki steatosis hepatist és 20 
esetben cirrhosis hepatist, ugyanakkor ép m ájra 
jellemző szövettani képet csak 5 esetben találtak. 
Ism ertetik a 32 esetben elvégzett elektronmikrosz
kópos vizsgálatok eredm ényét is.
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Szegedi Orvostudományi Egyetem
Fül-Orr-Gégeklinika
(igazgató: Ribári Ottó dr.)

A k l in ik a i l a g  m a n i f e s t  
o r r m e l l é k ü r e g i  o s t e o m á k r ó i  
1 5  é v e s  b e t e g a n y a g u n k  
a l a p j á n
Jóri József dr., Sütő Mihály dr.,
Martinovits János dr.

Az osteomák az orrmelléküregek jóindulatú daga
natainak mintegy felét teszik ki (6, 9, 17). Gyako
riságukat különböző szerzők az össznépesség kb. 
0,4n/o-ra becsülik (3, 5).

A daganat csak a pubertás u tán jelenik meg. 
Hozzávetőleg kétszer annyi férfi betegszik meg 
m int nő (5, 6, 7).

Az aetiologia nem tisztázott. A ma leginkább 
elfogadott elmélet szerint az indifferens sejtes pe
riostealis lemez visszam aradt sejtkomplexumaiból 
jön létre. Feltételezik, hogy növekedését különbö
ző tényezők — pl. traum a, gyulladás, hormonális 
hatások — indíthatják meg (5, 6).

A localisatiót tekintve az osteoma leggyako
ribb a homloküregben. Aránylag gyakran fordul 
elő a rostalabyrinth területén, ritkán az arcüreg
ben és csak elvétve az iköbölben (5).

Histologiailag compact, spongiosus és kevert 
form ája van.

A klinikai tünetek  a nagyságtól, az elhelyez
kedéstől és a növekedés irányától függnek (6, 9, 
11). A leggyakoribb és általában az első tünet a 
fejfájás, mely közvetlen ideg-compressio (trigemi
nus), a durára gyakorolt nyomás vagy másodlago
san kialakuló sinusitis következménye lehet. A da
ganat környezetre gyakorolt nyomása, a környe
zetbe való benyomulása, a gyulladás kiterjedése a 
complicatiók egész sorát okozhatja. Létrejöhet kül
ső deformitás, az orrlégzés zavara, a bulbus dislo- 
catiója, látási zavarok. Az intracranium ba való be
törés sokféle neurológiai tünettel járha t (pl. szé
dülés, hányinger, epilepsiás rohamok stb.). A gyul
ladásos szövődmények közül a szemhéj duzzanatot, 
az orbitalis phlegmonét, osteomyelitist, meningi- 
tist, agytályogot em lítjük (6, 7, 9, 12).

A diagnosis rtg-felvételek segítségével állítha
tó fel (1. ábra). Legalább kétirányú felvétel szük
séges, de m űtét előtt a daganat kiterjedésének pon
tos megítélésében nagy segítséget jelent a tomo- 
graphia (13). Űj diagnosticus eljárás a scintigra- 
phia (2. ábra).

A klinika elhunyt igazgatója, Szabón József dr. 
emlékének.
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1. ábra: A bal Homloküregben elhelyezkedő osteoma rtg- 
képe
a) a-p felvétel
b) oldalirányú felvétel



2. ábra: A jobb homloküregben elhelyezkedő osteoma 
scintigraphiás képe

A therapia m űtéti (1, 2, 4, 10, 13, 15, 16). A 
mellékleletként — rtg-vizsgálat kapcsán — felfe
dezett, panaszt nem okozó osteomát nem szüksé
ges eltávolítani. Ha azonban megfigyelése során 
gyorsan növekszik, a m űtét akkor is szóba jön, ha 
a beteg panaszmentes.

A prognosis jó. M űtét után nagyon ritka a re
cidiva. Az antibioticumok birtokában a súlyos 
szövődmények is legtöbbször leküzdhetők.

Eseteink

Az elmúlt 15 évben (1961—1975) 28 klinikailag 
manifest orrmelléküregi osteomát észleltünk. A kor és 
nem szerinti megoszlást az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat. Kor és nem szerinti megoszlás

Életkor (év) 21-30 31-40 41-50 51 -60 Ossz.

Nő 3 0 5 3 11
Férfi 7 5 2 3 17

Összesen 10 5 7 6 28

Legfiatalabb betegünk 21, a legidősebb 60 éves 
volt. Az irodalmi adatokkal megegyezően anyagunk
ban is magasabb a férfiak aránya mint a nőké.

A férfiaknál mind a 17 esetben a homloküregből, 
a nőknél 8 esetben a homloküregből, 3-ban pedig a 
rostalabyrinth területéről indult ki a daganat.

Betegeink panaszai 7 naptól 13 évig nyúltak 
vissza, átlag 40 hónapra, 30 hónapos median értékkel.

Valamennyi homlokiiregi osteoma első tünete az 
állandó vagy nagyon gyakori homloktáji fájdalom, ill. 
néhány esetben diffus fejfájás volt.

13 betegünknél a fejfájáson kívül más tünet még 
nem jelentkezett.

5 esetben azonban emellett már szemhéjduzzanat 
is kialakult.

3 beteg fejfájásához gennyes, véres-gennyes orr
folyás társult.

1 betegünk fő panasza a gyakori fejfájás mellett 
a homloktáj külső deformitása volt.

1 betegünkön 11 évvel felvétele előtt homloküreg 
műtétet végeztek osteoma miatt. Panaszai a műtét 
után 9 évvel újultak ki gyakori főfájás, hányinger 
formájában. A reoperatio során babnyi recidiv csont- 

1 41 4 daganatot távolítottunk el.

2 beteg súlyos szövődménnyel került klinikánkra. 
Mindkettő lázas, elesett állapotban volt. Az egyiknél 
a homloktáj, a megfelelő oldali alsó és felső szemhéj 
oedemás duzzanatát, a középső orrjáratban gennyes 
váladékot észleltünk. A műtét során a homlokcsont 
kiterjedt osteomyelitisét találtuk subperiostealis tá
lyogképződéssel. Másik betegünk alsó és felső szem
héja ad maximum duzzadt volt, a bulbus lefelé és ki
felé dislocalt. A másodlagosan kialakult gennyes si
nusitis áttört az orbitába, subperiostealis tályog ala
kult ki a homloküreg alsó falának medialis harma
dában.

21 beteget operáltunk meg, négyen elutasították a 
műtétet. A műtéti típusok megoszlását mutatja a 2. 
táblázat.

2. táblázat. A hom lokiiregi osteom ák eltávolítására  
alkalm azott m űtéti eljárások

Primaer osteoplasticus 
methodus 8
Jansen-műtét 2
Jansen-Ritter-műtét 1
Killian-műtét 1
Riedel-műtét 9

Összesen 21

Kozmetikai szempontból az osteoplasticus metho
dus az ideális. A homloküreg elülső falán vágunk ab
lakot és a műtét végén a periosteummal összefüggő, 
frontalis falat képező csontot eredeti helyére vissza
fektetjük. Az eljárás azonban komolyabb gyulladás, 
valamint kisebb homloküreg esetén nem alkalmaz
ható.

Eltávolíthatjuk úgy az osteomát, hogy a homlok
üregnek csak az alsó, orbitális falát véssük el (Jan- 
sen-műtét). Az alsó fal el vésését esetleg az elülső fal 
részleges resectiójával kell kiegészíteni (Jansen—Rit- 
ter-műtét). Néha csak keskeny csontlécet sikerül meg
tartani az orbitális ívnek megfelelően (Killian-műtét).

Ha a gyulladás kifejezett, szövődmény lép fel, 
nagy a daganat, a homloküreg orbitális és frontális 
falát is teljesen elvesszük (Riedel-műtét). A homlok
tájon így létrejövő torzító defectust a későbbiekben 
plasticai műtéttel korrigálhatjuk.

Kifejezett gyulladással járó esetekben széles ösz- 
szeköttetést kell létesíteni az orrfőüreggel. Ilyenkor a 
rostasejteket és általában az iköblöt is megnyitjuk és 
sanáljuk az esetek túlnyomó többségében itt is kiala
kult gyulladásos elváltozások miatt.

A műtétek kétharmadát helyi érzéstelenítésben, a 
többit intratrachealis narcosisban végeztük. 5 alkalom
mal vált szabaddá a dura. Helyes ellátása (különösen 
ha meg is sérül) igen lényeges, egyrészt az ascendáló 
fertőzés veszélye, másrészt a postoperativ hegesedések- 
kel, összenövésekkel járó panaszok elkerülése miatt.

A műtét utáni szak a fájdalomtól, duzzanattól el
tekintve, esetenként antibiotikus védelemben, zavarta
lan volt.

Histologiailag a 21 frontális osteoma közül 5 spon
giosus, 10 kevert, 6 eburneált formának bizonyult.

A rostalabyrinth területéről kiinduló osteoma 
miatt 3 beteget operáltunk.

Első betegünknél látászavarok jelentkeztek, szem
héja megduzzadt. A bulbus lefelé és kifelé dislocált 
volt. Az orbita felső, nasalis részében zölddiónyi, ke
mény resistentiát .tapintottunk.

A második esetben a tumor az elülső scala terü
letén betört az intracraniumba, de az egyre gyakorib
bá váló, kínzó fejfájáson kívül más tünetet nem oko
zott.

A harmadik beteg panaszai diffus fejfájás formá
jában kezdődtek, majd szemhéja megduzzadt. Felvé
telkor a bulbus dislocatióját is észleltük. Az osteoma 
az orbitába, a sinus sphenoidalisba és az elülső scalá- 
ba is benyomult.



A diagnosist és a tumor kiterjedését rtg-felvéte- 
lek segítségével tisztáztuk. Endonasalisan egyik eset
ben sem láttunk kóros eltérést.

A műtéteket intratrachealis narcosisban végeztük. 
A maxilla proc. frontálisának, az os lacrimale és na
sale, valamint a lamina papyracea resecálása után tá- 
volítottuk el a daganatot. A dura két esetben szabaddá 
vált, sőt az egyikben be is szakadt. Mindkét alkalom
mal nyeles periost-lebennyel fedtük.

Postoperative átlag egy hétig antibioticumot ad
tunk. A fájdalom, szemhéjduzzanat mellett egyik bete
günkön diplopia alakult ki, komolyabb szövődmény 
nem volt.

Szövettanilag mindhárom daganat spongiosus 
szerkezetet mutatott.

Megbeszélés

28 betegünkből 27-nek az első és sokáig egyet
len tünete a fejfájás volt. A panaszok kezdete és 
a diagnosis felállítása között feleslegesen sok idő 
telt el. Ezzel magyarázható a viszonylag sok comp
licatio és a kedvezőtlen kozmetikai eredményt adó 
műtéti eljárások nagy számaránya. A betegek 
gyakran csak a szövődmény m iatt fordultak or
voshoz. Másrészt sokszor egzakt kivizsgálás nélkül, 
feltételezett diagnosis alapján (hypertonia, mig
raine stb.) kezelték őket.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a fül-orr-gégészeti 
vizsgálat (egyéb szakvizsgálatok mellett) a fejfá
jások differentialdiagnosticájában elengedhetetlen. 
A rhinologiai vizsgálatot orrmelléküreg rtg-felvé- 
tellel is ki kell egészíteni.

Míg a panaszt nem okozó, mellékleletként fel
fedezett osteomát elég időszakonként ellenőrizni, 
a klinikailag manifest osteomát — tekintettel el
sősorban a szövődmények veszélyére, de a kozme
tikai szempontokra is — mielőbb meg kell ope
rálni.

összefoglalás. A szerzők a szegedi Fül-orr- 
gégeklinika 15 éves beteganyagában előfordult 28 
klinikailag m anifest orrmelléküregi osteomás eset
ről számolnak be. Rövid irodalmi áttekintés után 
saját eseteiket tárgyalják; ism ertetik a kor és nem 
szerinti megoszlást, a tüneteket, a szövődménye
ket, az alkalm azott m űtéti megoldásokat. Utalnak 
a diagnosis késői felállításának okaira és felhívják 
a figyelmet a fül-orr-gégészeti vizsgálat szüksé
gességére fejfájások esetén.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a Szegedi O TE Röntgenklinikájának 

(igazgató: Kelemen János dr.) és Központi Izotópdiag
nosztikai Laboratóriumának (igazgató: Csernay László 
dr.) a rtg- és scintigraphiás vizsgálatok elvégzését és 
a leletek rendelkezésünkre bocsátását.
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(Chic.) 1964, 80, 16. — 2. Bosley, W. ft.: Laryngoscope 
(St. Louis) 1972, 82, 1463. — 3. Childrey, J.: Arch. 
Otolaryng. (Chic.) 1939, 30, 63. — 4. Duray A., László
I.: Fül-orr-gégegyógy. 1966, 12, 92. — 5. Eckel, W., 
Palm, D.: Arch. Ohr.-Nas.-u. Kehlk.-Heilk. 1959, 174, 
440. — 6. Eckert-Möbius, A.: in Handbuch der Hals- 
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О. Springer Verlag, Berlin, 1929. Bd. 5. S. 107. — 7. 
Fikentscher, ft., Roseburg, В.: HNO (Béri.) 1969, 17, 
331. — 8. Güttich, H., Müller, E. S.: HNO (Béri.) 1967, 
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HELYESBÍTÉS
E szám színes hirdetéseiben szereplő készítményeink javallatai és mellékhatásai 
módosultak.
Kérjük, szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni:

^  VINCRISTIN

Javallatok: Gyermek- és felnőttkori akut leukaemia, lymphogranulomatosis, Wilms 
tumor. Bármely solid tumor kombinált kezelése.
Ellenjavallatok: Csontvelő elégtelenség, idegrendszeri megbetegedések.
Kombinációs terápia: Egyéb cytostatikumokkal együtt jól adható.
Mellékhatások: Alopecia, obstipatio, álmatlanság, paraesthesia, ataxia, izomgyengeség, 
idegfájdalmak, leukopenia, láz.

^  LYCURIM

Javallatok: Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphomák, autoimmun betegségek. 
Ellenjavailatok: Csontvelő-, vese-, májelégtelenség.
Kombinációs terápia: Májrákban Vincristinnel kombinálható. %
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tablettaINTESTOPAN
en ter  o d esin fic ien s

Antibacterialis, antiamoebás és mycostatikus 
hatású kombináció.
A micronizált hatóanyagok a bél-tractusban 
fejtik ki hatásukat: behatolnak a nyálkahártya 
redőibe, nem szívódnak fel és a normál bélfló
rát nem károsítják.

ÖSSZETÉTEL
40 mg 5,7-dibrom-8-benzoyl-oxychinaldinumot 
és 200 mg broxyquinolinumot tartalmaz tablet
tánként.

JAVALLATOK
Fertőzéses enteritis, enterocolitis, gastroenteritis, 
bacterium és amoeba okozta dysenteria, Giar
dia lamblia-fertőzés, nem specifikus enterocoli- 
tisek. Csecsemőbélhurut. Bélfertőzések megelő
zése.

ELLENJAVALLATOK
Máj- és veseelégtelenség.

ADAGOLAS
Felnőtteknek napi 3 X 1  tabletta, 
gyermekeknek 2-12 hónapos korig napi 3 X 1A 
tabletta, 1-6 éves korig 3 X V2 tabletta, 7 éves 
kortól 3 X  1 tabletta, naponta, étkezés után.

MELLÉKHATÁSOK
Néha flatulentia vagy epigastrialis kellemetlen 
érzés jelentkezhet. Ritkán -  az arra egyébként 
is hajlamos egyéneken — allergia is előfordul
hat.

FIGYELMEZTETÉS
Orvosi ellenőrzés nélkül legfeljebb egy hétig, 
orvosi ellenőrzés mellett legfeljebb egy hónapig 
szedhető megszakítás nélkül. Egy hónapot meg
haladó folyamatos alkalmazás után periphe- 
riás neuropathia, myelopathia, atrophia nervi 
optici léphet fel.

Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a legkisebb 
gyári csomagolás, vagy annak megfelelő mennyiség 
adható ki.

20 tabletta térítési díja 5,10 Ft 

SANDOZ AG.-BASEL licencia
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THERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK
A vizsgálati módszereket korábbi közleményeink

ben részletesen közöltük (7, 8). A vérlemezke-számo- 
lást Brecher és Kronkite (5), valamint Fischer és Ger
mer (17) módszerével végeztük.

Eredm ények

Pécsi Orvostudományi Egyetem,
I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Jávor Tibor dr.),
I. Sebészeti Klinika
(igazgató: Kariinger Gy. Tihamér dr.)

C h ro n ic u s  IT P -s  (im m un 
th ro m b o c y to ly t ic u s  
p u r p u r a )  b e te g e k  v iz s g á la t i  
é s  t h e r a p i á s  e r e d m é n y e in e k  
e le m z é s e  a  s p le n e c to m ia  
é s  g y ó g y s z e r e s  k e z e lé s  
a la p já n  ( 1 9 6 1 - 1 9 7 6 )
Burger Tibor dr., Schmelczer Matild dr.,
Kett Károly dr. és Kutas János dr.

Chronicus immun thrombocytolyticus purpurén 
(továbbiakban ITP) ma egyértelműen autoimmun 
thrombocytolyticus purpurét értünk, és csak akkor 
beszélünk ITP syndromáról, ha klinikailag egyéb 
autoimmun betegség vagy folyamat okozta throm 
bocytopenia m egállapítása is lehetséges. Az ITP 
serologiai diagnózisának alátám asztására számos 
módszer ismeretes, de egyik sem tekinthető olyan 
megbízhatónak, hogy a klinikai jelek és egyéb 
functionalis adatok jelentőségét csökkentené (1, 2, 
3, 6, 9). 15 év alatt kezelt betegeink therapiás ada
tainak értékelése során a chronicus ITP kórismé
jében feltételnek a következőket tek in tettük : 1. 
három hónapnál hosszabb betegségtartam , 2. 
thrombocytopenia (50X10“ 9/l-nél kevesebb throm - 
bocyta a vérben), 3. normális vagy nagyobb számú 
megakaryocyta a csontvelőben, 4. megrövidült 
throm bocyta-élettartam , fokozott vagy normális 
thrombocyta-képzési rátával, 5. nem tapintható 
vagy csak kism értékben nagyobb lép, 6. ha a kon- 
zumpciós coagulopathia kizárható volt.

Ezen fontos kritérium ok mellett megerősített
nek tarto ttuk  az ITP diagnózisát, ha: 1. az auto
immun betegségre jellemző serologiai tesztek rész
ben pozitívak voltak, így természetesen a speciális 
thrombocyta serologiai próbákat is hasznosítottuk,
2. az ineffectiv thrombopoesis lehetőségét kizár
tuk.
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Az elm últ 15 év alatt összesen 86 ITP-s bete
get kezeltünk (ebből 4 volt ITP syndrom ának m i
nősíthető; továbbiakban együttesen csak ITP). A 
86 beteg közül 73 volt nő és 13 férfi. A kezelésbe
vétel időpontjában az életkor megoszlása a követ
kező volt:

15—30 éves 43 beteg
31—50 éves 29 beteg
51 évesnél idősebb 14 beteg

Az ITP főtünete a vérzékenység, és a szervi 
lokalizáció gyakoriságát az 1. ábra részletezi. Lég

1. ábra: A vérzés helyének gyakorisága. A főtünetként je
lentkező vérzés szervi lokalizációjának gyakori
ságát tünteti fel százalékban

ző- és em észtőtraktus vérzése 10 férfiban és 11 nő
ben fordult elő. Az urogenitalis vérzés gyakorisága 
szembetűnően nagyobb a nők között (17 nő, 2 fér
fi). A bőrvérzés (purpurák) a leggyakoribb tünet
nek tekinthetők, több m int 50%-ban fordult elő, 40 
nőbetegben és 7 férfiban találtuk. Idegrendszeri 
vérzés 3 férfiban és 1 nőben jelentkezett.

Negyven beteg gyógyítása előzetes Prednisolon 
kezelési kísérlet után splenectomiával történt. A 
splenectomiát indokoltnak tarto ttuk  minden olyan 
esetben, amikor a Prednisolon kezelés ellenjavallt 
(elhízás, diabetes stb.), vagy hatástalan volt 3 hó
napon túl tartó  alkalmazás után, és ha a tervezett 
m űtétnek nem volt akadálya a m űtéti teherbíró
képesség szempontjából. A betegség kezdetétől szá
m ítva a splenectomiáig eltelt időt, az operált bete
gek megoszlása a következő:

1 évnél rövidebb 6 beteg
1 év 18 beteg
2 év 11 beteg
3 év 2 beteg
5 év 2 beteg
5—10 év 1 beteg

%
1419



й
1420

2. ábra: А „recovery” ITP-ben. Az átlagok különbsége jól 
jelzi a kinetikai változásokat a splenectomia 
előtt és után az ITP-s betegekben, a kontrolihoz 
viszonyítva

A vérlemezke-kinetikai adatokat 2., 3. és 4. ábrán 
tüntettük fel. A 2. ábrán jól látható, hogy a „flash la
belling” után az ITP-s betegekben jelentősen kisebb 
számú jelzett vérlemezke tért vissza a keringésbe („re
covery”) mint a normális kontrollokban. Splenecto
mia után azonban ennek mértéke a normálisát is 
meghaladó volt, aminek oka a lép vérlemezkeraktár 
megszűnésével kapcsolatos. A 3. ábrán a thrombocyta- 
szám (továbbiakban: thr.-sz.) splenectomia előtti átla
gát (27 +  4 X 104 * * * * 9/1) és műtét utáni átlagértékét (350 
+  15 X 10n/l) tüntettük fel. Ezen az ábrán vannak a 
thrombocyta-élettartam (továbbiakban: thr.-é.) és 
thrombocyta turnover (képzési ráta X 109/l/nap) ada
tai is. A thr.-é. műtét előtti átlaga 1,14 +  0,3/nap, mű
tét után 5,9 +  1,3/nap. A thr. turnover műtét előtt 84,9 
+  12 X 10'yi/nap és műtét után 51 +  10 X 109/l/nap. Ha
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3. ábra: Vérlemezke-élettartam és -turnover. A thrombo- 
cyta-szám, -élettartam és -turnover változásait 
láthatjuk splenectomia előtt és után. A thr.-szám 
a normálisnál több, az élettartam csaknem nor
mális, míg a turnover kissé emelkedett. (Normá
lis értékek: thr.-sz.: 220 +  30 X 10n/l ; thr.-élettar- 
tam: 8,9 +  5 nap; thr.-turnover: 37,5 +  7 X  10°/l)

4. ábra: Vérlemezkeképzés ITP-ben. A vérlemezkeképzés 
átlagait láthatjuk, melyekben jelentősen fokozott 
és normális adatok is vannak

a normális értékekkel vetjük ezeket az adatokat ösz-
sze, akkor kiderül (normális thr.-sz.: 220 +  30 X 109/1;
thr.-é.: 8,9 +  0,5/nap; thr. turnover: 37,5 +  7ХЮ9/1/пар),
hogy a thr.-sz. a normális egytizede, majd műtét után 
a normális átlagnál is több. A thr.-é. a normális egy- 
nyolcada és splenectomia után alig marad el a nor
málistól. A thr. turnover több mint kétszeresére nö
vekszik műtét előtt, de műtét után is egyharmaddal 
több mint a normális. Ha a teljes keringő thrombo- 
cyta-készletre vonatkoztatjuk a thr.-képzési adatokat 
(Nadler-formula szerint számított teljes vérvolumen
nel szorozzuk a thr.-számot és splenectomia előtt ka
pott értéket 1,49-dal is megszorozzuk, figyelemmel a 
lépben tárolt thr.-készletre, és osztjuk a thr.-é.-mal), 
akkor közel háromszoros műtét előtti és több mint 
másfélszeres műtét utáni képzésfokozódást találunk. 
Ez utóbbi számításokból derült ki, hogy a képzési át
lagokban igen jelentősen fokozott és normális vagy 
kisebb képzési adatok is szerepelnek; 11 betegben 
volt kisebb műtét előtt és után (4. ábra).

A splenectomia eredményességének adatait az 1. 
táblázat tünteti fel. Az előzőkben közölt indikációk 
alapján 40 beteg részesült splenectomiában. Az ered
ményekre vonatkozóan a thr.-sz. alakulásától függően 
1., 2., 3. kategóriába soroltuk betegeinket. Jónak tar
tottuk az eredményt (1.), ha a thr.-sz. 100 X 109/1 vagy 
több volt. Közepesnek (2.), ha 100—40 X 109/1 volt és 
rossznak (3.), ha 40 X 109/1 vagy kevesebb volt a thr.- 
sz. a vérben. Fenti szempontok szerint megvizsgáltuk 
betegeink splenectomiás eredményeit 6 héttel, 1 évvel 
és több mint 2 évvel műtét után. 6 héttel műtét után 
jó eredményt mutatott 4 férfi és 25 nő (72%). Köze
pes eredményt adott 3 férfi és 5 nő (20%), rossz ered
ményt 3 nő (8%). Egy évvel a splenectomia után jó



1. táblázat. 2. táblázat.

A splenectomia klinikai eredménye Az in vivo mérések 
elemzése alapján

Splenectomia után 
(n = 40)

Betegek száma
férfi nő 
(7) (33)

Betegek száma

6 héttel 1 4 25 Lép 1 25
2 3 5 2 1
3 - 3 3 2

1 évvel 1 3 25 Máj 1 2
2 2 5 2 -

3 2 3 3 3
Több mint 1 3 23 Máj-lép 1 3
2 évvel 2 4 5 2 2

3 — 5 egéenlő 3 2

Relapsusok száma: 4
jó = 1 = <100x10/1; közepes = 100-40x10-/1; 
rossz = 3 = < 40x10»/1

eredményt kaptunk 3 férfiban és 25 nőben (70%); kö
zepes eredményt 2 férfiban és 5 nőben (17%) és rossz 
eredményt 3 nőben (8%). Több mint 2 évvel a splen
ectomia után jó eredmény volt megállapítható 3 férfi
ban és 22 nőben (62%), közepes eredmény 4 férfiban 
és 5 nőben (23%) és rossz eredmény változatlanul 3 
nőben. A teljes relapsus 4 betegben következett be.

Ha megvizsgáljuk a splenectomia eredményét az 
in vivo radioaktív mérések retrospektív elemzése alap
ján (mellyel a vérlemezke-sequestratio helyét kíván
tuk megítélni), akkor megállapíthatjuk a következő
ket: összesítve a férfiak és nők adatait, lép feletti do
mináns aktivitást kaptunk (ez alatt 1,5-nél nagyobb 
lép : máj arányt és emelkedő jelleget értünk) 25 be
tegben jó műtéti eredmény mellett (89%). Közepes 
eredményt 1 betegben (3%) és rossz eredményt 2 be
tegben (5%). Domináns máj feletti aktivitás esetén 
(1,5-nél nagyobb máj : lép felszín aktivitási arány) jó 
eredményt kaptunk 2 betegben és rossz eredményt 3- 
ban. A máj és lép egyenlő aktivitása mellett jó ered
ményt láttunk (mindkét szerv felett emelkedő aktivi
tás mellett 1,5-nél kisebb különbség) 3 betegben, kö
zepes eredményt 2-ben és rosszat 2-ben. A teljes 
splenectomizált beteglétszámra vonatkozóan lép feletti 
aktivitást kaptunk 70%-ban, máj felettit 12%-ban és 
egyenlőt 17%-ban (1. táblázat). A splenectomia szö
vődményeit a 2. táblázat tünteti fel.

86 betegünk közül 40 részesült splenectomiá- 
ban, a m űtétet megelőző időszakban az esetek har
madában ez egyévi Prednisolon kezelést jelentett.

Szövődmények splenectomia 
után

1 6 héttel 
esetszám

1 éven túl 
esetszám

Bronchopneumonia 2 1
Subphrenicus abscessus 1* 0
Sepsis 1 0
Varrat-suppuratio 5 0
Fatális kórlefolyás 1 0
Thrombembóliás folyamat 3* 0

Összesen 12 1

A *-ga! jelölt esetek 40 évnél idősebb betegek voltak.

Míg a többiben átlag 5 hónapi kezelés történt. Je 
lenleg 46 betegünk áll kezelés alatt. Állandó keze
lésben 16 (35%) részesül. Közülük 1 három hónap
ja, 3 több m int egy éve, 12 kettő-öt éve (2 közülük 
relapsusban levő splenectomizált beteg). Időszakos 
kezelésben (10—30 mg/nap) 22 beteg részesül (48 
százalék), közülük 3 több m int egy éve, 19 kettő
öt éve (1 relapsusban levő splenectomizált). 8 be
tegünk sorsát ellenőrizni nem sikerült a feldolgo
zás időpontjában. A kezelés eredménye a korábbi 
kategóriák szerint került értékelésre. Jó eredményt 
kaptunk három hónap után  14 betegben, közepes 
és rossz eredm ényt 3—3-ban. Több m int egyévi ke
zelés után jó eredményt lá ttunk  2-ben, közepeset
4-ben, rosszat 7-ben. Kettő-öt évi kezelés u tán  az 
eredmény jó 19 betegben, közepes 3-ban és rossz 
31-ben. Tekintet nélkül a kezelés időtartam ára, a 
Prednisolon kezelés jó eredm ényű volt 35 beteg
ben (41%), közepes eredm ényű 10 betegben (12%) 
és rossz 41-ben (47%). („Rossz” minősítést adtunk 
minden olyan esetben is, am ikor a vérlemezkeszám 
egy év a la tt négyszer vagy gyakrabban csökkent 
40 X 109/1 alá [3. táblázat]).

Az eredménytelen splenectomia miatt, továb
bá azokon, akiknek esetében a Prednisolon keze
lés nem volt eredményes és a lépeltávolításhoz 
nem járultak  hozzá (8 beteg), Prednisolonnal kom
binált immunszuppresszív kezelést végeztünk Leu- 
purinnal. Két betegben cyclophosphamiddal tö r
tént az immunszuppresszió. A 10 beteg eredm é
nyeit a 4. táblázat tartalmazza.

3. táblázat.

Corticosteroid kezelés Corticosteroid kezelés
A kezelés állandó 

10 mg/nap
eredménye eredménye eredménye

tartama időszakos ismeretlen jó közepes rossz
100x1 OVI 100-40x1 o v i 40x10»/!

3 hónap 1 _ _ 14 3 3
Több mint 1 év 3 3 3 2 4 7
2-5 év 10 18 4 19 3 31

+2* + 1* + 1*

Összesen 16 22 8 35 10 41
(34,7%) (47,8%) (17,3%) 

(n = 46)
(40,6%) (11,6%) (47,6%) 

(n = 86)

Splenectomizált betegek 1421



4. táblázat.

Eredmény (3 havi kezelés után)
Gyógyszer jó közepes rossz

100x1 OVI 100-40x10»/! 40x10»/

Imuran +
Prednisolon 3 2 1
Cyclophosphamid — 2 -

Leupurin +
Prednisolon 2

Összesen 3 6 1

Egy beteg kivételével splenectomia után történt a kezelés.

Eredmények megbeszélése és következtetések

Katznelson (1916) javaslatára bevezetett splen
ectomia hosszú időn át az egyedüli therapiás lehe
tőség volt az ITP gyógyítására. A corticosteroidok 
széles körű alkalmazása idején Dameshek javasla
tára az ITP kezelésére is alkalmazták, és a re- 
ménytkeltó eredmények „kémiai” splenectomia le
hetőségét sejtették ebben a gyógymódban. A 
gyógyszer szedésével járó  m elléktünetek, valamint 
ellenjavallatok, továbbá a hatástalanság nem te t
te mellőzhetővé a splenectomiát sem. A splenecto
mia eredményessége, több szerző adatai alapján, 
50—88% között változott (4, 12, 16, 26, 30). Re
ménykeltő volt a vérlem ezke-élettartam  vizsgálat
tal egyidejűleg az in vivo radioaktivitás mérések 
adatainak elemzése, mely szerint a splenectomia 
kilátásai jobbak a domináns lép felett m érhető ak
tivitás eseteiben (7, 10, 13, 14, 15). A kedvező 
mérési adatok ellenére előforduló rossz eredmény 
és a szórványosan m utatkozó kedvező hatás a máj 
felett m ért aktivitás-dom inantia m ellett, kétséges
sé tette ezen vizsgálat kizárólagos értékét (18, 19). 
Saját korábbi megfigyeléseink alapján a sequestra- 
tiós vizsgálatok értékét mi is kedvező kilátás jelé
nek tekintettük, de nagyobb beteglétszám m ellett 
m ár olyan eseteink is akadtak, akik jól reagáltak 
a splenectomiára, noha mérési adataink májbeli 
sequestratiót igazoltak. A kérdés megítélését né
hány alapvető körülm ény nehezíti: 1. mérési ne
hézséget jelenthet vérlemezkéhez kötött, viszony
lag csekély aktivitás (kb. 20 /iCi), 2. az egységes 
megítélést nehezíti a nem  standardizált detektálási 
eszköz, kollimátor (árnyékolás), 3. a lépben fizio
lógiás körülmények között is a vérlemezkék 30%-a 
tárolódik, továbbá, hogy az ITP-s betegek zöme 
transfusiós kezelésben részesült, bár általában 5—

5. táblázat.

Thr. sz. az első 4-6 hétben 
(esetszám)

Késői eredmény
( 1+ 2)

(1) (2) (3)

Több mint 300x109/l 
200-300x10»/!
Több mint 100x10»/l 
Kevesebb mint 100 x 10"/l

и 9 1 1 10
17 13 2 2 15

6 2 2 2 4
6 1 2 3 3

6 egység teljes vér transfusiója u tán várható az 
isoantitestek megjelenése. Mások megfigyelése és 
saját korábbi vizsgálataink szerint a vérlemezkék 
sequestratiójában a máj és lép döntő jelentőségű, 
és kísérletes tényként ism ert az is, hogy nagyobb 
mennyiségű vérlemezke-ellenes antitest jelenléte a 
májbeli sequestratiót fokozza (6, 19, 20). Ma álta
lánosan elfogadott, hogy a májbeli sequestratio 
ITP-ben a súlyosabb esetek jellemzője, aminek az 
a m agyarázata, hogy a lényegesen nagyobb perc
volumenű máj a súlyosan károsított vérlemezkéket 
gyorsabban gyűjti össze m int a lép, noha a lép 
speciális keringési viszonyai következtében erre 
predestinált. A precordium felett kapott adatok a 
keringésben levő aktivitásról tájékoztatnak és a 
szervek felett kapott aktivitással képzett hánya
dos a jelzett vérlemezkék eltűnési sebességét adja. 
E hányadosokból nyert görbék is a vizsgálat pon
tosítását szolgálják. Dimitrow és mtsai a máj : pre
cordium index 3 alatti értéke esetén még sikeres
nek találták  a splenectomiát (14). Saját tapaszta
lataink ezt megerősítik (8). Változatlanul m agya
rázatra szorul a sikertelenség oka a lépbeli és az 
egyenlő szervi aktivitású esetekben, azonban a 
mindig számbavehető technikai hibákon kívül, va
lóban a betegség lefolyásában és súlyossági foká
ban való kiszám íthatatlanság, amire hivatkozha
tunk.

A retrospektív elemzés adatait értékelve meg
állapítható, hogy a sequestratiós analízis alapján 
indikált splenectomia domináns lép esetében 93%~ 
ban, máj esetében 40% -ban és egyenlő szervi akti
vitás esetén 71%-ban m utatkozott kedvező ered
mény. A teljes splenectomizált beteglétszámra vo
natkoztatva viszont (az 1., 2. kategóriát eredmé
nyesnek ítélve) 83%-ban hasznos volt a splen
ectomia. Mindezek alapján a sequestratiós vizsgá
lat lényegesnek tekinthető az ITP-ben, különösen 
ha a thr.-é. vizsgálat m ellett történik, ami a kór
isme döntő megerősítését szolgálja.

Ismeretesek olyan adatok, mely szerint a 
splenectomiát követő korai (2—3 héten belüli), 
norm álisnál kétszer nagyobb vérlemezkeszám a 
vérben, jó késői prognosztikai jelnek tekinthető 
(22, 23). Ebből a szempontból vizsgálva betegein
ket, m egállapíthatjuk, hogy a magas és normális 
vérlemezkeszámmal reagálók között a késői ered
mény jobb (82, illetve 76%), míg a kezdetben m ér
sékelten reagálók késői eredménye: 33, illetve 17% 
volt (lásd 5. táblázat). Ennyiben tehát egyeznek 
adataink Kelemen, Macpherson és mtsa és Krizsa 
és m tsa  eredményeivel (22, 23, 24). Macpherson és 
mtsa  megfigyelése szerint a 100 napon belül vég
zett splenectomia adta a legjobb eredményt. A mi 
adataink nem erősítették ezt meg, és több évvel 
a betegség kezdete u tán kapott jó eredmények ar
ra utalnak, hogy az idézett szerző anyagában eset
leg spontán véglegesen gyógyuló „akut” ITP is le
hetett (24).

A thr.-sz. és thr.-é. alakulásában bekövetke
zett párhuzamos változás a jól reagáló esetekben 
közismert és várt következmény. A thr. turnover 
átlagértékeinek em elkedett volta is megfelel ITP- 
ben ism ert vérlemezke-kinetikai eredménynek, ha 
azonban a teljes vérlemezkeképzés adatait vizsgál-1422 (1) = jó, (2) = közepes, (3) = rossz eredmény



juk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a 
tényt, hogy a normálisnál nagyobb átlagértékek
ben normális és kisebb értékek is vannak, ami ar
ra  utal, hogy az ITP esetek mintegy 15%-ában 
nincs fokozott thr.-képzés. Ennek a jelenségnek 
hátterében a csontvelői érési gátlás feltételezhető 
a morphologiai jelek alapján. A megakaryocyták 
polyploiditásában statisztikailag is m egállapítható 
különbség magyarázza a képzési rátában m utatko
zó csökkenést. Kísérletes adatok ismeretesek, me
lyek szerint e jelenség antihum an globulinnal, 
vérlemezke-ellenes antitesttel kísérletes körülm é
nyek között létrehozható (27, 28, 29).

Nem bizonyult meghatározónak az életkor a 
splenectomia sikerében, de a nem nagyszámú m ű
téti szövődmény az idősebb (40 éven túli) csoport
ban jelentkezett. A steroid kezelés prognosztikai 
hatását nem volt módunkban megítélni, m ert csak
nem  valamennyi beteg előzetesen (többnyire cse
kély eredményű) steroid kezelésben részesült. Azok 
a betegek, akik thrombopeniássá váltak a m űtét 
u tán  hat héttel, később a teljes klinikai relapsus 
képét m utatták, ami a RÉS jelentősebb részvéte
lét jelenti a betegségben, a lépeltávolítás u tán  (20). 
Azokban az esetekben, ahol a steroid kezelés el
hagyására 4 héttel a m űtét előtt, nem volt lehető
ség, több volt az infectiós szövődmény. A sikerte
len esetek többségében — ha nem tartoztak a hat 
héten belüli visszaesőkhöz — nem láttuk a klini
kai kép teljes megjelenését a vérzékenységre vo
natkozóan, és egy betegünkben m űtét után köze
pes adag Prednisolonnal tartós javulás volt elér
hető. A splenectomia eredményei megközelítik 
Thompson és mtsai, valam int Macpherson és mtsa 
adatait (24, 30).

A steroid kezelés eredménye messze elm aradt 
a splenectomiáé mögött. A jó és közepes kategó
riába sorolt betegek együttesen is csak 52%-ot te t
tek  ki.

A splenectomiára és corticosteroid kezelésre 
nem  reagáló ITP-s betegek kezelésében az egyéb 
immunszuppresszív hatású gyógyszerek ju tnak sze
rephez. A corticosteroid az antigénképzést és az 
„informatio” átvitelét gátolja. Az antigen exposi
tio után jelentkezik viszont a 6-m ercaptopurin 
(Leupurin), az azathioprin, a m ethotrexat és vin- 
cristin hatása a lymphocyták prolii era tiójának és 
differenciálódásának gátlásával, megelőzve a cel- 
luláris im munhatást. A két előző csoport hatását 
egyesíti a cyclophosphamid. Ezen gyógyszerek al
kalmazása az ITP kezelésében elterjedt (11). Saját, 
10 betegben szerzett tapasztalataink nem alkalm a
sak értékelésre, annyit azonban megemlíthetünk, 
hogy legsikeresebb az Im uran +  Prednisolon kom
bináció volt.

Mindezek alapján változatlannak kell tekin
teni azt az elvet, hogy Prednisolonnal kell az ITP 
kezelését kezdeni (1 mg/tskg), és ha eredm ényte
len 3 hónapon túl, vagy a súlyos állapot sietteti 
döntésünket, úgy a splenectomiát kell kell indi
kálnunk. Ezt kell akkor is választanunk, ha a 
Prednisolon szedésnek nyilvánvaló az ellen ja valla
ta. Kívánatos, hogy erre a m űtétre a Prednisolon 
kezelés felfüggesztése után 4—6 héttel kerüljön sor 
és azt gyakorlott sebész végezze.

A chronicus ITP gyógyításában — bármilyen 
módon történik is — nélkülözhetetlen a rendsze
res ellenőrzés, gondozás.

összefoglalás. Szerzők 15 év alatt kezelt 80 
ITP-s betegük therapiás eredményeiről számolnak 
be. A vérzéses tünetek megoszlása megfelel az iro
dalmi adatoknak. A 40 splenectomizált ellenőrzé
sekor a korábbi rövidült throm bocyta-élettartam  
és alacsonyabb „recovery”, valam int a fokozott 
thrombocyta turnover és képzési rá ta  a normális 
értékekhez közeledett, ha az átlagokat vizsgálták. 
Egy év után vizsgálva a betegeket, klinikailag jó 
és közepes eredm ényt találtak 86% -ban, több m int 
két év u tán történ t ellenőrzéskor 85%-ban volt az 
eredmény kedvező. A throm bocyta sequestratiós 
vizsgálatok retrospektív elemzésekor a splenicus 
esetekben 93%-ban kaptak jó és közepes ered
ményt, és ezért a vizsgálatot m a is lényegesnek 
tartják  a lépeltávolítás javaslata szempontjából. A 
vérlemezke-kinetikai adatok a betegek kb. 15%- 
ában nem m utattak  fokozott thrombocyta-képzést, 
am it antitesthatásnak, a m egakaryocyták kisebb 
polyploiditásának tulajdonítanak. A m űtét u tán  
korán kialakult normális vagy magasabb vérle- 
mezkeszám jó prognosztikai jelnek tekinthető. 
Nem találtak viszont összefüggést a beteg kora, a 
splenectomia időpontja és a splenectomia sikere 
között. A corticosteroid kezelés (Prednisolon) ered
ménye (52%) jóval elmarad a splenectomia mö
gött. 10 beteg kombinált immunszuppresszív keze
lésben részesült.
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és Szántó Imre dr.

Mióta Duffy  1949-ben először alkalmazott cava ka
tétert kombinált infúziós therapiához (7), azóta ez 
a technika a súlyos betegek intenzív therapiájában 
széles körben elterjedt. A lehetséges komplikációk 
ellenére, kellő indikáció alapján gyermekgyógyá
szati alkalmazását is jogosnak tartják  (8).

Számos szerző foglalkozik felnőtt esetekkel, a 
gyermekkori közlemények száma sokkal kevesebb. 
Ennek oka a módszer ritkább alkalmazása gyer
mekkorban. A cava kanülös gyermek fokozott 
megfigyelését lehetőleg intenzív therapiás osztá
lyon kell biztosítani, ezek pedig csak az utóbbi 
időben kezdenek kialakulni.

Gyakorlatunkban hosszan tartó  parenterális 
folyadékbevitel, ill. táplálás esetén alkalmazunk 
cava kanült. Súlyosabb m űtétek során is sor kerül 
a vena cava kanülálására, rendszerint közvetlenül 
a sebészi beavatkozás előtt. Dolgozatunkban a ve
na cava superior kanülálásának ritka szövődmé
nyét m utatjuk be.

Esetismertetés

S. Z., 7 hetes csecsemőt (születési súlya: 1900 g) 
felső bélelzáródásra utaló tünetek miatt operálták. A 
műtét előtt a sebész a bal oldali vena basilicát kipre
parálva polyethylen katétert helyezett fel. Intratra- 
chealis GammaOH narkózisban, izom-relaxatio nélkül, 
exploratio történt, melynek során pylorus stenosist ta
láltak. Pyloromyotomia történt. Műtét alatt a beteg 
állapota kielégítő volt. Műtét után, zavartalan körül
mények között extubáltunk. Ezt követően, még a műtő
asztalon hirtelen légzés- és keringésleállást észleltünk. 
Azonnal megkezdtük a resuscitatiót. Külső szív-mas- 
sage, intubálás, kézi lélegeztetés, iv. Isuprel, 4,2% 
Natr. bicarbonat, Lasix, Oradexon, Rheomacrodex, Cal- 
cimusc adása mellett állapotában 30 perc alatt javulás 
nem következett be. Az ekkor adott intracardialis in
jectio kapcsán — jóllehet szívműködés továbbra sem 
volt észlelhető — a szívből élénkpiros vért nyertünk. 
A resuscitatio ritkán észlelt sikertelensége láttán phle-
Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 23. szám

1. ábra.

bographiát határoztunk el a kanül helyzetének tisztá
zása végett. A röntgenfelvétel arról tájékoztatott ben
nünket, hogy a bevezetett kanül nem megfelelő he
lyen van: a kontrasztanyag részben a szívben, részben 
a pericardium üregben helyezkedik el (1. ábra).

A kanült 4 cm-rel kijjebb húzva — 40 perccel a 
resuscitatio megkezdése után — spontán szívműködés 
megindulását észleltük. Az ekkor végzett EKG vizsgá
lat sinus ritmust mutatott. A beteget kielégítő szív
működéssel vettük fel az intenzív osztályra. 3 órás gé
pi lélegeztetés után (Loosco baby ventilator, 0+20  
vizem), légzése is rendeződött. A másnap ismét elvég
zett phlebographia alkalmával kitűnt, hogy a kanül 
változott helyzetben, de még mindig intracardialisan 
helyezkedik el (2. ábra). EKG kontroll mellett ismét 
visszahúztuk a kanült, ami így a vena cava superior 
beszájadzásának magasságába került (3. ábra).

A 2. postcoerativ napon, kielégítő általános álla
pot, spontán légzés és vérgáz értékek mellett, a rönt
gen felvétel a jobb mellkasfél intenzív fedettségét mu
tatta a középárnyék jobbra helyezettségével (atelecta- 
sia). Intubálás után az intratrachealis tubuson keresz
tül a bronchusokat leszívtuk — belőlük, főleg jobb 
oldalról, gennyes váladék ürült —, majd átmeneti in-

г. ábra.
%
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3. ábra.

termittáló pozitív nyomású lélegeztetést alkalmaztunk 
(Loosco baby ventilator, 0+20 vizem). A középárnyék 
helyzete normalizálódott, a jobb mellkasfél fedettsége 
csökkent.

Ismétlődő tónusbelövellések, majd tonusos-elonu- 
sos görcsrohamok miatt lumbálpunctiót végeztünk, 
melynek során a liquor nagy nyomással ürült. Állapo
tát postresuscitatiós agynyomás-fokozódásnak tartot
tuk. Dehydráló kezelés és ionháztartásának rendezése 
mellett tünetei" megszűntek.

Az idegrendszeri tüneteken kívül a resuscitatio 
után átmeneti vese-functio-zavart is észleltünk, mely 
isosthenuriában és oliguriában jelentkezett.

A kezdetben nagyfokú bágyadtságban, aluszé- 
konyságban, ingerekre adott csökkent válaszadásban 
megnyilvánuló tudatzavara kb. a postoperativ 8. na
pon kezdett megszűnni. Ettől kezdve ébreszthető és 
szájon át táplálható volt.

A vena cava superior kanült a postoperativ 10. 
napon távolítottuk el. A beteg a kezelés 25. napján 
gyógyultan hagyta el a kórházat.

Megbeszélés

Esetünkben a vena cava superior vak mód
szerrel történő kanülálása során a m űanyag katé
ter a jobb szívfélbe ju to tt. Ilyen állapotban — int- 
ratrachealis narkózis védelmében — sikeres pylo- 
romyotomia történt a szívműködés m inden zavara 
nélkül. A syncope m űtét után, előzmény nélkül 
következett be.

Az ebben a korcsoportban ritkán észlelt ered
ménytelen resuscitatio, terelte a gyanút a kanül 
esetleges nem megfelelő helyzetére. Feltételezésün
ket az elvégzett röntgenvizsgálat m egerősítette: a 
katéter a szív falát perforálta. Az események után 
rekonstruálhattuk, hogy a kanül m integy 9 cm-es 
szakasza jutott a szívbe. A spontán szívműködés 
visszatéréséhez, a szív sinus ritmusú, zavartalan 
működéséhez elegendő volt a kanül 4 cm-es visz- 
szahúzása. A beteg közel 24 órán keresztül, a ke
ringés minden érzékelhető zavara nélkül tűrte 
jobb szívfelében a katétert. Szív-tamponád klini- 

1426 kai, EKG és röntgenjeleit nem észleltük. Hasonló

esettel a rendelkezésünkre álló irodalomban nem 
találkoztunk.

A postresuscitatiós szak átm eneti zavarait 
(agy-oedema, hyposthenuria) követően a további 
gyógyulás zavartalan volt.

A cava kanülálás szövődményei koraiak és ké
sőiek lehetnek. Korai szövődmények főleg a katé
te r téves elhelyezkedéséből adódnak, pl. érfal-per- 
foráció, myocardium-perforáció, jobb kam rába ke
rülő katéter esetén ritm uszavar, katéterm egtöretés, 
hurokképződés.

A késői szövődmények thromboemboliából, 
gyulladásból, pangásból, bacteriális infectióból, 
idegentest-embóliából, fiatal csecsemőkorban agy
embóliából, endocardium-károsodásból származnak 
(2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 24).

Elsősorban a korai szövődmények előfordulá
sának csökkentése érdekében a katéter helyzetének 
ellenőrzése elengedhetetlen (2, 13, 16, 17, 21).

Legelterjedtebb a röntgenvizsgálat a kanül 
kontrasztanyagos feltöltésével vagy sugárfogó ka
téter használatával. Az intenzív osztályon ru tin 
szerűen mindig elvégezzük a kanülfeltöltéses rönt
genvizsgálatot.

Ú jabban „só-híd” technikával végzett intraca- 
valis EKG elvégzését ajánlják  a katéter helyzeté
nek pontos m egállapítására (3, 12).

Esetünk felhívja a figyelmet a nem megfelelő 
helyre ju to tt katéter szívmegállást okozó szövőd
ményére, mely m iatt a katéter helyzetének korai 
ellenőrzését elengedhetetlennek tartjuk.

Összefoglalás. A  szerzők 7 hetes csecsemő szív
megállással szövődött vena cava superior kanülá- 
lásának esetét ismertetik, ahol sikeres resuscitatio 
u tán  az állapot rendeződése következett be. Fel
hívják a figyelmet a katéter helyzetének korai el
lenőrzésére.
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A Gyermekgyógyászat XV. Nem
zetközi Kongresszusa (New Delhi, 
1977. okt. 23—29.)

A gyermekorvosok négy éven
ként ismétlődő világkongresszusát 
New Delhiben rendezték 1977. ok
tóber 23—29. között. Ennek a kong
resszusnak (továbbiakban K.) közel 
4000 résztvevője 85 országból érke
zett, akik közül 2764 orvos volt. A 
kongresszus résztvevőinek nagyob
bik fele Ázsiából jött, ami megha
tározó jelentőségű volt. Az indiai 
gyermekorvosok 825 résztvevője 
nemcsak a rendezésben tűnt ki, ha
nem színvonalas tudományos elő
adások megtartásában is. A külföl
dön dolgozó indiai gyermekorvosok 
hazafias kötelességnek tartották, 
hogy ezen a К.-on aktívan részt 
vegyenek.

India állami vezetése és társa
dalmi szervei igen nagy politikai 
jelentőséget tulajdonítottak а K.- 
nak, amit két miniszter (egészség- 
ügyi és posta-közlekedésügyi) és 
számos aktív politikus résztvétele 
is bizonyított. Ha valahol, úgy In
diában bebizonyosodott: jó anya-, 
csecsemő- és gyermekellátás =  po
litikai siker, ellenkezője =  politikai 
bukás. Timbrewala professzor meg
nyitó beszédében hangsúlyozta, 
hogy a gyermekgyógyászatnak el
sőbbséget kell adni minden más or
vosi probléma előtt. A leglényege
sebb kérdéseket, a „malnutritiót” és 
a fertőző betegségek gyógyítását 
kell először megoldani. E sorok író
jának és úgy gondolom a K. hall
gatóinak az volt az érzése, hogy 
egyetlen gyermekorvos sem lehet 
nyugodt, míg a világ nagyobb felén 
a gyermekek milliószámra pusztul
nak el az elégtelen és helytelen 
táplálkozás, fertőző betegségek kö
vetkeztében. Punjab államban 1—2 
éves kor között a halálozás 72-szer 
nagyobb, mint pl. Svédországban, 
vagy Magyarországon. A csecsemő- 
halálozás 5—20-szor több a fejlődő 
országokban, mint a fejlett orszá
gokban.

Dogramaci professzor (Istambul) 
hangsúlyozta, hogy a kiváltságos és 
kiváltság nélküli, a szegény és gaz
dag országokban óriási a különbség 
a gyermekellátás minden területén. 
A kiváltságos, jól táplált országok- 
ben kevesebb, mint 800 millió 
lakos él. Ez földünk lakosságának 
V4 -e. Szegénység és gazdagság 
azonban még nem minden. A gaz
dag Egyesült Államokban, állapí
totta meg Dogramaci, 5 millió gyer
meknek nem jut orvosi ellátás és 
V4 millió gyermek 6 éves koráig 
nem kapott oltást. A fejlődő orszá
gokban évente 80 millió gyermek 
születik és ezek közül mintegy 5 
millió meghal fertőző betegségek

ben, és 10 millió válik nyomorékká 
a perinatalis ártalmak miatt.

A K. tudományos programjában 
5 főtéma és mintegy 100 sectio ülés 
szerepelt. A főtémák reggel 8.30-tól 
10 óráig tartottak, a sectio ülések 
résztvevői alig 1 órás ebédszünettel 
10-től—17 óráig tanácskoztak, de 
ugyanabban a korszerűen berende
zett szállodában. Így mindenki 
részt vehetett az őt speciálisan ér
deklő üléseken. A fötémák a követ
kezők voltak:

I. A gyermekgyógyászat távlatai
Ezt a kérdést elsősorban a fej

lődő országok szempontjából vizs
gálták. A szocialista országok ér
deklődése eddig főleg a Közel-Kelet 
és Észak-Afrika felé fordult. Ügy 
tűnik, a Távol-Kelet orvosi segély- 
programja számos európai kapita
lista ország (elsősorban Svédország, 
Anglia és NSZK) orvosait és most 
már néhány szocialista országot is 
érdekel. A magar gyermekorvosok 
érdeklődését a Távol-Kelet problé
mái felé is lehetne irányítani.

II. A gyermekorvosok képzése és 
a társadalom egészségügyi szükség
letének összhangja

Manciaux professzor olyan válto
zásokat javasol a gyermekorvosok 
képzésében, mely megegyezik a 
gyermekek, a család és közösség ál
talános egészségügyi szükségletei
vel. Valyasevi Thaiföldről a fejlődő 
országok speciálisan képzett gyer
mekorvosi szükségletéről beszélt.

III. Az immunpropKylaxis fejlő
dése a fertőző betegségek megelő
zésében

F. C. Robbins (USA) kijelentette, 
hogy elsősorban a kanyaró-oltások 
kiterjesztését kell szorgalmazni, 
mert ma még mindig a morbilli 
szedi a legtöbb áldozatot. Afrika 
országaiban még sokezren halnak 
meg és tízezrek lesznek chronikus 
tüdőbetegek a kanyaró-járványok 
következtében.

Vitatható a világszerte megsza
porodott haemophylus influenzae 
elleni oltás kidolgozása. A „B” cso
portba tartozó haemolyzáló strep- 
tococcusok éppen a legfejlettebb 
egészségügyi kultúrájú országok új
szülöttjei közül szedik nagyszámú 
halálos áldozatukat. Az oltás kidol
gozása még bizonytalan. Ennek és 
az újszülöttkori E. coli fertőzések 
kivédésének még ma is legjobb 
immunprophylaxisa az anyatej.

IV. Haladás a perinatalis ellá
tásban

Ennek az ülésszaknak különleges 
jelentőséget és ünnepi hangulatot

adott az, hogy a sectio ülés elnöke 
és első előadója Arvo Ylppő hel- 
sinki-i professzor 90 éves születés
napját ünnepelte, teljes szellemi 
frisseségben. A K. elnöke, Timbre
wala professzor meghatottan ünne
pelte a neonatológia „nagy öre
gét”, az elsőt a gyermekorvosok kö
zül, aki tudományosan foglalkozott 
a koraszülöttek ellátásával. Ylppő 
professzor az egyetlen orvos a vi
lágon, akinek megadatott, hogy ko
raszülött betegeinek unokáit sőt 
dédunokáit is vizsgálhatta. Megér
te, hogy a perinatalis mortalitás or
szágában 50—100/1000-ról 10/1000- 
re esett vissza. Előadásában kifej
tette, hogy ez idő szerint a perina
talis mortalitás csökkentésében je
lentős probléma: a császármetszé
sek indicatiójának és idejének kor
rekt meghatározása és a vele szü
letett enzymopathiák antenatalis 
diagnosisa.

Luis Gluck professzor, az Egye
sült Államok első intenzív osztá
lyának alapítója állatkísérleteit is
mertette, melyek a magzati tüdő 
érettségének vizsgálatával foglal
koznak. Az IRDS (idiopathicus res
piratory distress syndroma) pre- 
ventiójában olyan sikereket ért el, 
hogy ma már lényegesen kevesebb 
koraszülött betegszik meg IRDS- 
ben, kevesebb szorul gépi lélegez
tetésre, distendáló kezelésre (szeré
nyebb mértékben ez már nálunk is 
mutatkozik. Ref.). Ennek ellenére 
Gluck professzor hangsúlyozta, 
meg kell várni a „long term” hat 
évnél több utóvizsgálatok eredmé
nyeit, mielőtt korlátozás nélkül be
vezetnénk a corticosteroidok alkal
mazását a magzati tüdő érettségé
nek meggyorsítására. Ezen az ülé
sen Ylppő személyesen adhatta át 
Gluck professzornak az Arvo Ylppő 
medált és kitüntetést.

Nagy érdeklődés kísérte Beryl 
Corner bristoli professzornő elő
adását a foetus monitorizált megfi
gyeléséről. A nagyon didaktikus 
előadás lényegében továbbképző 
jellegű volt, a fejlődő országok or
vosaiban csodálattal vegyes irigy
séget kelthetett. Előadásának lé
nyege: korán, már a 28. gestatiós 
hét előtt vizsgálja a magzat növe
kedését, korát, épségét, „jólétét”, 
mozgását és az anya és magzat egy
máshoz való viszonyát stress hely
zetben, vagy veszélyeztetett terhes
ségben.

Leo Stern professzor (USA) a 
fejlett technika megfontolt haszná
latát javasolta. A terhesség alatt 
adott gyógyszerekre vonatkozólag 
feltette a kérdést: kell egyáltalán 
gyógyszer a terhes asszonynak? 
Nem, ha kisebb panasza, vagy fáj
dalma van. Veszélyes állapotokban 
mint az epilepsia, a megítélés, az 
előny, s rizikó mérlegelése után le
het eldönteni. Stern francia és an
gol kutatók eredményeit ismertette, 
akik a terhesek szülés előtti láto
gatásainak számával arányosan a 
perinatalis mortalitás jelentős csök
kenését érték el. (80%o-ről 20°/oo)- A 
komplikált szülés előtti monitori- 
zálás sokkal többet ér, ha csak a
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veszélyeztetett terhesekben végzik. 
A cardiffi kísérlet szerint a kon
zervatív és aktív szülészeti kezelés 
(gyakori császármetszés, szülésindí
tás) összehasonlításakor azt talál
ták, hogy a két csoport közül a 
halálozás az „aktív” csoportban 
magasabb volt. (Valószínűleg ebben 
a csoportban több volt a veszélyez
tetett magzat. Ref.).

V. A malnutritio általános kérdé
sei kapcsán felmérték a probléma 
jelentőségét, mely lényegében Dél- 
kelet-Ázsia gyermekeinek 50%-át 
és Mexico, Afrika és Dél-Amerika 
nagy gyermek populációját érinti. 
Ismertetik a karitativ és egészség- 
ügyi szervezés eredményeit és mód
szereit, de csak a mondatok mögött 
volt érthető a halló fülek számára, 
hogy ez a probléma csak szociális 
és politikai módszerekkel számol
ható fel. Indiában pl. a munkanél
küliség arányai fel sem mérhetők, 
de biztos, hogy a lakosság felének 
évenként csak néhány hónapig tar
tó munkája van. A 100-nál több 
sectio ülés közül optimális esetben 
legfeljebb ezek Vi2 -ed részén ve
hettem részt. A szimpozionok fel
ölelték az egész gyermekgyógyásza
tot, beleértve a szociálpediatriát és 
malnutritiok minden formáját.

A szimpozion főtémája volt az 
anyatej táplálás. Számos teremben, 
de még az utcán is olvashattuk, a 
XV. Nemzetközi Gyermekgyógyász 
Kongresszus mottóját: „Breast Fee
ding With Lowe Leads to Better 
Child Health” (szoptatás szeretettel 
elősegíti a gyermek jobb egészsé
gét — nem szószerinti fordítás — 
Ref.). A járműveken pedig minde
nütt láttuk a másik mottót „A 
csecsemők kivirulnak az anyatej
től”. Az indiai csecsemőket ma is az 
anyatej védi meg az oly gyakori 
gastrointestinalis fertőzésektől és 
fehérjehiánytól. A szoptatás Indiá
ban időtlen idők óta áldás. A 
menyasszony hagyományos áldása 
így hangzik: „Legyen elég tejed, 
hogy akár meg is fürödhess benne”.

A továbbiakban 3 engem külö
nösen érdeklő sectio ülésről számo
lok be:

1. Respiratory distress
Ebben a témakörben feltűnően 

kevés előadást tartottak. Gupta és 
mtsai (Sidney) a gyomorból és ga
ratból vett amnion folyadék bubo
rék teszt vizsgálatának eredményeit 
hasonlították össze az S/L aránnyal 
és értékelték a klinikai diagnosisok 
alapján. (S =  sphingomyelin, L =  
lecitin). A gyomor és garatváladék 
vizsgálata egyaránt hasznos volt az 
IRDS diagnosis megállapítására és 
más légzési nehézségeket okozó 
kórképek kizárására. Tíz IRDS ese
tében a buborék teszt negatív volt 
és ezek közül nyolcban a garat S/L 
aránya alacsony volt. Három IRDS- 
nek bizonyult esetben sem az S/L 
arány, sem a buborék teszt nem 
utalt a kórképre. 19 olyan esetben, 
mikor nem volt légzési nehézség, a 
buborék teszt pozitív volt és a S/L 
arány magas. Megállapították, hogy
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a gyomormosó folyadék buborék 
tesztje éppen olyan megbízható, 
mint a garatmosó S/L arány az 
IRDS bizonyítására vagy kizárá
sára.

Olowe nigériai előadó elmondta, 
hogy bár országában aránylag igen 
sok a koraszülött, az IRDS ritkán 
fordul elő. Szerző 85 amnion folya
dékból vett mintát, melyben az S/L 
jelentősen magasabb, mint az USA- 
ból közölt vizsgálatokban. A kora
szülöttek alacsony vagy közepes 
S/L aránya okát nem tudják. Ügy 
látszik, hogy a nigériai koraszülöt
teket valamilyen tényező(k) megvé
dik az IRDS kialakulásától. Ez a 
tényező nem függ össze a S/L 
aránnyal.

Sveningsen (Lund) és mtsai 88 
újszülöttben, akik klinikai és ra
diológiai tünetek alapján hyalin- 
membrán betegségben (IRDS) szen
vedtek, arckamra módszerrel CPAP 
kezelést végeztek az első 12 órában. 
Késői beutalás miatt 14 újszülött
ben a kezelést 12—24 órás korban 
kezdték. Az utóbbi csoportban a 
halálozás 35, a korai CPAP-pel ke
zeiteken 8% volt. A két csoport 
gestatiós idő, születési súly, asphy
xia előfordulása stb. szempontjából 
teljesen azonos volt. A szövődmé
nyek ritkán fordultak elő; ptx és 
kisebb bőrsérülés összesen 10%- 
ban volt. Nem volt több agyvérzés, 
mint a nem kezeiteken. Az utóvizs
gálatok során nem volt bronchopul
monalis dysplasia, központi ideg- 
rendszeri eltérés mindössze 8%-ban 
fordult elő. Eredményeik alapján 
megállapítják, hogy a módszerük
kel végzett korai CPAP kezelés a 
késői következményeket is figye
lembe véve igen előnyös.

Syanasundar P. és mtsai (USA) 
34 újszülött vizsgálata alapján meg
állapították, hogy a CPAP alkalma
zásával el lehet különíteni a szív 
eredetű és a tüdő parenchyma meg
betegedések okozta cyanosist. Az 
arteriális p02 emelkedés CPAP ke
zelés alatt pulmonalis eredetű cya- 
nosisra utal. A Pa02 nem szignifi
káns emelkedése viszont nem zárja 
ki a tüdőbetegséget.

2. Az újszülöttkori fertőzésekkel 
3 sectioülés foglalkozott. A meg
hirdetett előadásokból több elma
radt, így minden alkalommal bő
ven maradt idő kötetlen vitára, sőt 
be nem jelentett előadások megtar
tására is. A színvonalról neves el
nökök és előadók mint Thalham- 
mer bécsi Prod’hom Lausanne-i és 
Ballabriga barcelonai professzorok 
gondoskodtak .
Sri Soeptami (Amszterdam), az 
újszülöttkori fertőzések korai fel
ismerésére 5 helyről vett váladék 
bakteriológiai vizsgálatát végezte el 
veszélyeztetett újszülöttekben az 
intrauterin intranatalis és postna- 
talis contaminatio vagy fertőzés 
felismerésére. A 3 éves (1974—1976) 
periódusban azokat vizsgálták, 
akiknek születési súlya 2000 g alatt 
volt, ahol korai burokrepedés vagy 
az intrauterin fertőzés más lehető
sége valószínűsíthető, összesen 678 
leoltás történt; 18,3%-ban pathogén

mikroorganizmusokat találtak. Osz
tályukon a vizsgálati időszakban 
37 esetben fordult elő sepsis, ezek 
közül

A) 10 esetben volt a leoltás po
zitív =  8%,

B) 14 esetben a negatív eredmé
nyű leoltás után fordult elő sep
sis =  2,5%>

C) 13 esetben abban a csoport
ban fordult elő sepsis, ahol nem 
volt leoltás =  1,3%.

Az A) csoportban a sepsis kór
okozója azonos volt a rutin-leoltás- 
ban találtakkal, a B) csoportban a 
sepsis az első hét után jelentkezett. 
Ez a hatalmas munka azt támaszt
ja alá, hogy a kora- és intenzív új
szülöttosztályon mindenkinél érde
mes elvégezni felvételkor a rutin 
bakteriológiai vizsgálatot.

Bhanko (India-Candigart) 205 
újszülöttkori sepsisben végzett bak
teriológiai vizsgálatról számolt be. 
Leggyakrabban a staphylococcus 
aureus és E. coli fordult elő. A sta
phylococcus aureus 1971-, 1973-ban 
14%-ban, 1974—76-ban 37%-ban
okozott újszülöttkori sepsist. A ha
lálozás igen magas volt és maradt 
Pseudomonas és Klebsiella sepsis
ben. Ezzel szemben az E. coli halá
lozás 86%-ról 55%-ra csökkent.

Ramamurthy E. (USA Chicago) 
és mtsai: miután a hexachlorophent 
az Egyesült Államokban nem enge
délyezik az újszülöttek köldökének 
kezelésére, a staphylococcus kolo- 
nizáció 10-ról 80%-ra emelkedett. 
Ezért 3 fertőtlenítő szert próbáltak 
ki: a hármasfestéket, 70%-os alko
holt és a Providion Iodin-t (Betha- 
din). Az alkohol és a hármasfes
ték azonosan jónak bizonyult a 
staphylococcus kolonizáció kivédé
sére, de az alkohol hátránya, hogy 
naponta háromszor kell alkalmaz
ni, ezenkívül kimutatható alkohol 
szint van az újszülöttek vérében. 
A Bethadin mutatkozott a legke
vésbé hatásosnak, de jelentős 
mennyiségű jód szívódott fel belőle. 
Ezek alapján a hármas festéket ta
lálták a legalkalmasabbnak a sta
phylococcus kolonizáció kivédésére.

Pettay O. (Helsinki) 18 újszülött
kori herpes simplex vírus (HSV) 
fertőzésről számolt be, akiket HSV 
antigén, pharyngealis és hólyag- 
bennék vizsgálatával kórisméztek. 
A központi idegrendszer sérülése 14 
esetben kifejezett volt, 12 alkalom
mal jellemző EEG eltérést és je l
legzetes sírási hangot és görbéket 
regisztráltak, 6 esetben. Kezelésre 9 
betegen adenin-arabinozidot hasz
náltak (10 mg/kg/nap iv.), 8 új
szülött teljesen meggyógyult, egy
nek enyhe idegrendszeri tünetei 
maradtak. 9 beteget nem kezeltek, 
ezek közül 2 meghalt, 4-nek súlyos 
maradványtünetei voltak, 3 gyó
gyult.

Mukherjee és mtsai (Calcutta) 21 
újszülöttkori noma esetet (!) mu
tattak be. Ennek érdekessége, az, 
hogy csaknem valamenyi betegben 
pseudomonas aeruginosa tenyészett 
ki.



Prod’hom L. S. és mtsai (Lau
sanne) : a scleroderma megjelenése 
újszülöttkori sepsisben nagyon 
rossz prognózist jelent, a legjobb 
intenzív ellátás és antibiotikus ke
zelés esetén is. Szerzők 1968—1975 
között 21 sclerodermával szövődött 
septicaemia miatt egy vagy több 
vércserét végeztek friss citrátos 
vérrel naponta többször is mind
addig, míg el nem tűnt a scleroder
ma. A 21 betegből 7 esetben nem 
végeztek vércserét. Ezek mind 
meghaltak. Négy betegnél csak 1, 
esetleg nem is teljes vércsere tör
tént, 3 meghalt. Tíz beteg 2—5 vér
cserében részesült, ezek közül 8 
életben maradt.

Ebben a sectióban magam is be
számolhattam az intrauterin bakte
riális fertőzések terén végzett vizs
gálatainkról.

3. Az indiai gyermekek cirrhosi- 
sával (ICC) a legilletékesebbek fog
lalkoztak, ezért tartom érdemes
nek ennek referálását.

Kishore N. (Ágra India) és mtsai 
az alfaí-antitripszint vizsgálták, 100 
ICC-ban és 50 egészséges kontroli
nál. Az enzymhiány kifejezetten 
nagyobb volt ICC-ben (39%), mint 
egészségesekben (4%). Az enzym- 
szint hiánya arányban volt a cir
rhosis súlyosságával. A családi elő
fordulás szignifikánsan nagyobb 
volt a pozitív esetekben (20%), 
mint azokban a cirrhosisokban, 
ahol nem volt alfai-antitripszin 
hiány.

Ramakumar L. (Patiala India) a 
familiaritást kutatva hepatitis В 
antigént vizsgált ICC-ben és csa
ládtagjaiban. Ezt gyakran találták 
pozitívnak, de mégsem ezt tartják 
kóroki tényezőnek.

A továbbiakban összefoglalták 
ennek a speciálisan Indiában elő
forduló és gyakorlatilag mindig ha
lálos májbetegségnek klinikai és 
biokémiai jellemzőit. Kitűnt, hogy 
az etiologia minden próbálkozás 
ellenére ismeretlen. Mivel a se 
cink szintjét alacsonyabbnak talál
ták, cinkoxid és cinkszulfát keze
lést próbáltak ki, sajnos hatástala
nul. Nem magyarázza az ICC elő
fordulását az Indiában nagyszám
ban fellelhető gastrointestinalis 
fertőzés, bélférg'esség és malnutri
tio sem külön-külön, sem együt
tesen.

A kongresszusnak a nagyszám
ban megismert tudományos ered
ményeken kívül számomra még 
négy előnye volt.

1. Bepillantást nyerhettem egy 
világrésznyi ország orvosi problé
máiba és életébe. Megismerhettem 
New Delhi Egyetemének Gyermek- 
klinikáját, Pathologiás újszülöttosz
tályát és Szülészeti Klinikáját. A 
klinikai látogatásom során nagy
számban láttam és vizsgálhattam is 
olyan betegeket, akik nálunk nem 
fordulnak elő; csecsemő maláriát, 
súlyos tbc-t, thalassaemiát, és indiai 
gyermekek cirrhosisát és nem iden
tifikált chronikus gastroenteritise- 
ket. Itt kell megjegyeznem, hogy 
várják a szocialista országok orvo
sainak tanácsát, segítségét. A ma

gyarokét különösen, mert gyógysze
reinkről igen jó véleménnyel van
nak. Szívesen vennének magyar 
inkubátorokat és orvosi felszerelést 
is, ami legalábbis az általam láto
gatott klinikákra még nem jutott 
el.

2. Az egyes sectio üléseken meg
ismerhettem az irodalomban elis
mert nevek, világhírű, lábon járó 
hordozóit. Megbeszélhettem velük 
problémáimat, kételyeimet, beszél
hettem velük arról is, amit közle
ményeikben nem írnak meg.

3. A kongresszus rendezvényei 
során bepillantást nyerhettem az in
diai táncművészet, a klasszikus ba
lett csodálatos szépségeibe. Élvez
hettem az indiai kollegák barátsá
gát és vendégszeretetét, részt ve
hettem európainak csodaszámba 
menő fogadáson, ahol egyetlen asz
talnál öt világrész orvosaival be
szélhettem.

4. Jobban megismerhettem a szo- 
ciál-pediatria jelentőségét, a gyer
mekorvosok munkájának szem
pontjából.

Végül hadd fejezzem be benyo
másaim összességét Wolf londoni 
professzornak a kongresszuson el
hangzott szavaival: „Az egészség- 
ügyi és szociális szolgáltatások te
rén messzemenő elsőbbséget kell 
biztosítani a gyermekeknek már 
csak azért is, mert a gyermekek 
néhány év múlva megnőnek és ők 
lesznek az ország dolgozói”.

Köszönetét mondok az Egészség- 
ügyi Minisztérium Külügyi Kapcso
latok Főosztályának és mondazok- 
nak, akik utazásomhoz segítséget 
és támogatást nyújtottak.

Korányi György dr.

A Nemzetközi Duodenum Club 
működéséről.

Ötödik ülését tartotta 1977. októ
ber 26-án Palermoban a Nemzet
közi Duodenum Club. Ez az inter- 
nacionalis munkacsoport, amely
nek szervezését Cheli 1969-ben 
kezdte el, azokat az európai és 
tengerentúli kutatókat tömöríti 
magában, akik a gastrointestinalis 
tractus ezen — eleddig meglehető
sen elhanyagolt — részének mor- 
phologiai, pathophysiologiai és kli
nikai problémáival foglalkoznak.

Az első ülés 1969-ben Genovában 
a normális duodenumnyálkahártya 
élettani és kórélettani jellemzőivel 
foglalkozott (Cheli, Maratka, Koch, 
Shiner, Percic), az előadás kivo
natai a GUT-ban jelentek meg. 
Nagy lökést adott a Club fejlődé
sének az 1974-ben, Mexico-City- 
ben tartott második találkozó, 
amely elsősorban szervezési kérdé
sekkel foglalkozott. Itt csatlakozott 
első ízben magyar gastroenterolo- 
gus a Club tagjaihoz.

1975-ben ismét Genovában, majd 
1976-ban Budapesten találkoztak a 
Club tagjai. Mindkét ülésen az ér
deklődés középpontjában állott a 
chronikus nem-specifikus duodeni
tis problémaköre.

1977 októberében, Palermoban 
ideális körülmények között került 
megrendezésre a Club ötödik ülé
se. Maratka, az Európai Emésztő
szervi Endoscopos Társaság elnöké
nek megnyitó szavai után Sene- 
gas-Balas (Toulouse) beszélt a gast
rointestinalis hormonok egér duo- 
denum-nyálkahártyájára gyakorolt 
hatásairól. Vizsgálatai megerősítet
ték a gastrin trophikus hatását a 
duodenum nyálkahártya secretoros 
sejtjeire, és érdekes összefüggése
ket vetettek fel a cholecystokinin 
intracelluláris localisatiójával kap
csolatban.

Simon és mtsai (Jászberény) a 
duodenum nyálkahártya homogeni- 
zátum alkalikus és savanyú phos
phatase aktivitását és az ALP iso- 
enzymeket vizsgálták különböző

duodenum-megbetegedésekben. 
Eredményeik szerint nincs bioké
miai hasonlóság a chronikus nem
specifikus duodenitis és duodenalis 
ulcus között, ez is alátámasztaná, 
hogy — a gyomorfekéllyel szem
ben — a duodenitis nem játszik 
jelentős szerepet a nyombélfekély 
keletkezésében. Giacosa (Genova) 
előadásában beszámolt a gyulladá
sos sejtek számáról úgynevezett 
specifikus duodenitisek (coeliakia, 
Crohn-, Whipple-betegség) esetei
ben. Összehasonlította a ' duode
nalis és a jejunalis nyálkahártya 
histologiai eltéréseit Gad (Falun) 
két előadásában a duodenum ma
lignus tumoraival és ezek endo
scopos, valamint mucin-histoche- 
miai diagnosisával foglalkozott. 
Hradsky (Falun) szépen dokumen
tált előadással és filmvetítéssel iga
zolta a glucagon hatását a bélmoti- 
litásra, kiemelve a drog alkalma
zásának gyakorlati jelentőségét az 
endoscopos vizsgálatok során. Be- . 
lohlavek (Ulm) a nyombél radioló
giai és endoscopos vizsgálatának 
hatékonyságát hasonlította össze. 
Maratka (Prága) a duodenum en
doscopos és vak-biopsiájának érté
keit és hátrányait vizsgálta, külö
nös tekintettel a Brunner-mirigyek 
hyperplasiájára. Carrilho-Ribeiro 
(Lisszabon) 1000 endoscoposan iga
zolt nyombélfekélyes betegben 
mérte fel a pylorus részvételét a 
pathologiás folyamatban.

A kötetlen formában lezajlott, 
élénk vitával fűszerezett klub-ülés 
véleményem szerint ismét igazolta, 
hogy a gastroenterologia területén 
belül is, az enormis méretű, alig 
áttekinthető nagy kongresszusok
kal szemben, az ilyen, szűkebb spe
ciális problémakörökkel foglalkozó 
találkozók segíthetik elő legjobban 
a nemzetközi tudományos élet meg
újulását. Tekintettel arra, hogy a 
klubtagság határozata szerint — a 
következő gyűlés 1978 júniusában 
Madridban kerül megrendezésre, 
remélhető, hogy a Gastroenteroló- 
giai Világkongresszusra kiutazó 
magyar gastroenterologusok is na
gyobb számban kapcsolódhatnak be 
a Nemzetközi Duodenum Club ér
dekes munkájába.

Simon László dr. 1429
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Orvostörténelem
„A gyermekszájból”. Comroe, J.

H. jr. (San Francisco, California): 
American Review of Respiratory 
Disease 1976. 114, 1001—1009.

Véleménye szerint helyes volna, 
ha az orvostanhallgatók nagyobb 
mértékben vennének részt a ku
tató munkában, ugyanis a fiatalok 
tanulmányaik során már eddig is 
számos felfedezésre jutottak.

Davy 1799-ben sajátmagán fe
dezte fel 19 éves korában a dinit- 
rogénoxid fájdalomcsillapító hatá
sát. Begyulladt a bölcsességfoga, né
hányat szippantott a gázból, amire 
a fájdalom azonnal megszűnt. A 
dinitrogénoxidot műtétek elvégzé
sére is ajánlotta egy közleményben, 
amit sajnos 1844-ig vagy nem ol
vasott el senki, vagy nem értették 
meg a jelentőségét. Wells Ameri
kában ültette át az eljárást a gya
korlatba.

Poiseuille 29 éves medikus korá
ban ajánlotta a higany manométert 
az artériás vérnyomás mérésére, 
továbbá ő volt az első, aki a fel
szálló aortában és kis artériákban 
mért nyomás alapján megállapítot
ta, hogy az artériákban végig 
egyenletes marad a vérnyomás. Így 
fedezte fel a róla elnevezett áram
lás-ellenállás törvényét.

Petersen 1949-ben, egy évvel az 
orvosi oklevél megszerzése előtt 
végzett mérést az artériás nyomás 
folyamatos ellenőrzésére, amit fő
leg az intenzív osztályokon azóta is 
használnak.

Landis ugyancsak medikus korá
ban mérte először az arteriolaris, a 
capillaris és venularis vérnyomást. 
Erről szóló közleményének az egyik 
ábráját azóta is újranyomják min
den tankönyvben.

Langerhans 1868-ban orvostan
hallgató korában írta le a róla el
nevezett szigeteket a hasnyálmi
rigyben. Ezt megelőzően már két 
tudományos közleménye jelent 
meg.

Best mint medikus asszisztens
ként került 1921-ben Banting labo
ratóriumába, ahol kutyák hasnyál
mirigyeivel kísérleteztek. Pár hó
nap múlva felfedezték az inzulint.

McLean második éves medikus
nak jelentkezett a Johns Hopkins 
egyetemre, de egy évig várakoznia 
kellett a felvételre. Elment Hőivel 
professzor élettani laboratóriumába 
kipróbálni, hogy meg tud-e oldani 
egy problémát egyedül. Sikerült 
neki, professzora legnagyobb cso
dálkozására, aki már évek óta ve
zető kutatója volt a véralvadásnak, 
felfedezte a heparint.

Cannon 1896-ban, egy évvel 
Röntgen felfedezése után lett or
vostanhallgató. Azonnal elkezdte

vizsgálatait az új felfedezéssel, ál
latokon tanulmányozta a gyomor 
mozgását báriumnyeletéssel. 1897- 
ben már meg is jelent erről a be
számolója.

Fulton 1920-ban szigorló orvos 
korában közölte első tudományos 
munkáját és 1927-ig 40 közlemé
nye jelent meg, köztük egy 644 ol
dalas monográfia is az izomössze
húzódásról és a reflex mechaniz
musról.

Breuer 17 éves korában lett me
dikus és 25 éves korában kapta 
meg oklevelét. Közben Hering
élettani laboratóriumában dolgo
zott és egy éven belül felfedezte a 
Hering-Breuer reflexet. Legna
gyobb teljesítménye mégis az volt, 
hogy a hysteriás beteg kezelése so
rán szerzett tapasztalataival lerak
ta a psychoanalysis alapjait. Prio
ritását Freud is elismerte.

Raynad 1862-ben doktori disszer
tációjában írta le a medikus korá
ban elvégzett megfigyelései alap
ján a róla elnevezett syndromát.

Sandström 1872-ben lett orvos- 
tanhallgató és már öt év múlva fel
fedezte a mellékpajzsmirigyet.

Ehrlich első alapvető tudomá
nyos közleménye 23 éves korában 
jelent meg a festési eljárások ana- 
lytikai tanulmánya címmel. Ez 
volt az alapja a Salvarsan felfede
zésének.

Thebesius is orvostanhallgató ko
rában fedezte fel a róla elnevezett 
csatornákat a szívben.

Black medikusként kezdett fog
lalkozni a vese- és az epekövekkel, 
ami 1754-ben a széndioxid felfede
zéséhez és a kvantitatív kémia 
alapjainak a lerakásához vezetett.

Bellini 19 éves orvostanhallgató 
volt, amikor felfedezte a vese-glo- 
merulusokat. Egy év múlva, 20 
éves korában orvosprofesszorrá ne
vezték ki.

Young 20 éves korában mint or
vostanhallgató fedezte fel a szem 
alkalmazkodó képességét. Egy év 
múlva a londoni Royal Society 
tagja lett.

Flack is még orvosi tanulmá
nyainak a befejezése előtt fedezte 
fel a sinoauricularis csomót.

Swammerdam orvostanhallgató 
korában fedezte fel a nyirokerek
ben a billentyűket, az ér-capillari- 
sokban keringő vörösvérsejteket. 
Ugyancsak ő volt az első, aki felfe
dezte, hogy a már légzett újszülött 
tüdeje a víz felszínén úszik.

Evelyn két évvel orvosi tanul
mányainak befejezése előtt egy tö
kéletes photoelectrikus colorimetert 
szerkesztett.

MacCallum és Opie orvostanhall
gató korukban írt közleményben le
írták, hogy vörösvérsejtekben moz
gó parazitákat láttak. Prioritásukat

később Ross a Nobel-díjas malária
kutató is elismerte.

Vogl harmadéves medikus korá
ban 1919-ben Bécsben a Wencke- 
bach-klinikán azt az utasítást kap
ta a főnökétől, hogy egy syphilises 
betegnek másnaponként egy hi- 
gany-salicyl készítményt adagoljon. 
Közben Vogl egy orvos barátjától 
egy csomag Novasurolt kapott an- 
tisyphiliticumként való kipróbálás
ra. Vogl beadott egy Novasurol in- 
jectiót a betegnek és meglepetésé
re másnapra a beteg vizeletürítése 
négyszeresére emelkedett. Ezután 
egy olyan szívpangásos betegnek 
adott egy Novasurol injectiót, akin 
már minden húgyhajtószer csődöt 
mondott. Másnap a beteg 10 liter 
vizeletet ürített. így fedezte fel a 
higany diuretikus hatását. Ezeket a 
szereket használták 1957-ig, a chlo- 
rothiazid felfedezéséig. Vogl nevét 
azonban nem is említik.

Lamy és Rawland, a két orvos- 
tanhallgató nagy hatással volt az 
orvostudományra anélkül, hogy ku
tatók lettek volna. Lamy 1667-ben 
iratkozott be a párizsi egyetemre. 
Lower végezte az első vérátömlesz
tést Angliában 1665-ben kutyából 
kutyába, majd két év múlva birká
ból emberbe. Ugyanebben az év
ben Denis, XIV. Lajos orvosa négy 
hasonló vérátömlesztést csinált, s 
a negyedik betege transfusiós reac- 
tióban meghalt. Emberölés címén 
vádat emeltek ellene, később azon
ban felmentették. Ekkor Lamy 
közlemény formájában hívta fel a 
figyelmet a vérátömlesztés kapcsán 
jelentkező véralvadás veszélyére és 
javaslatára 150 évig, a vércsopor
tok és a biztos anticoagulans felfe
dezéséig nem is végeztek vérátöm
lesztést.

Rowland orvostanhallgató volt, 
amikor 1895-ben Röntgen közölte 
felfedezését. Rowland egy év múl
va, 1896-ban kiadta az „Archives of 
Clinical Skiagraphy” című lapját, a 
későbbi számos híres röntgenszak
lap előfutárát.

További kutató munkával bizo
nyára az orvostanhallgatóknak még 
számos jelentős felfedezésére lehet
ne bukkanni. pongor Ferenc dr

Pneumoconiosis a chilei bányá
szokban a XVI. században. Muni- 
zaga, J. és mtsai (Department of 
Anthropology, University of Chile, 
Santiago, Chile): Bulletin of the 
New York Academy of Medicine. 
1975, 51, 1281—1293.

A spanyol hódítóknak Ameriká
ban az volt a céljuk, hogy hazá
juknak nemes fémeket és drága
köveket szerezzenek. Mivel a fosz
togatás nem elégítette ki az igé
nyüket, rátértek a rendszeres bá
nyászatra. Ez azonban primitív 
módon, robbantás nélkül kézi esz
közökkel rendkívül poros körülmé
nyek között történt. Az indiánok
nak gyertyafény mellett kellett a 
hátukon zsákokban az ércet a 
mélyből a felszínre cipelniük. Ezt 
a munkát csak 6—18 hónapig vol-
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tak képesek végezni. A bányász
munka több indiánt ölt meg akko
riban, mint a járványok egész 
Amerikában. Ennek következtében 
a bányászok száma a XVII. század
ban alig 45 év alatt 80 000-ről 1674- 
re csökkent. A pneumoconiosist 
már Hippocrates is ismerte, ezt a 
spanyol krónikások „amerikai be
tegségnek” tartották. A közelmúlt
ban Észak-Chile egyik temetőjében 
mintegy 100 múmiát találtak. Ezek 
közül 22 múmia boncolásáról szá
molnak be válogatás nélkül.

A 22 múmia közül három 3 év
nél fiatalabb volt. Tüdejük színe 
normális volt, két esetben tüdő- 
gyulladás lehetett a halál oka. Por- 
belégzéstől mentesek voltak. A 19 
felnőtt múmiája közül tizenkettő
ben a tüdő fekete színű volt kiter
jedt emphysemával, gyakran üreg
képződéssel. A szöveti képben 
pneumoconiosist láttak. A por két
féle: vagy fekete volt, ami az elem
zés eddigi adatai szerint ezüstöt, 
rezet, vasat, vagy pedig kettős 
fénytörésű sziliciumdioxidot tartal
mazott. Három tüdőben kékeszöld 
rézsókat találtak. Hét tüdő teljesen 
épnek látszott, egy tüdőben pneu
monia volt. Kilenc pneumoconiosi- 
sos tüdőben tüdőgyulladást is ta
láltak. kettőben granulomával és 
sajtosodással együtt, saválló bacil- 
lusokat azonban sem a tüdőben, 
sem a környéki nyirokcsomókban 
nem láttak, ö t esetben a tüdőgyul
ladáshoz alveolaris lipoproteinosis 
társult.

A 22 bonclelet tudományosan is 
igazolta az egykori spanyol króni
kások azon közléseit, amelyek sze
rint közel 500 évvel ezelőtt Chilé
ben az indiánok bányákban dolgoz
tak és diffus pneumoconiosisban 
tömegesen meghaltak. Azóta a bá
nyákban a munkakörülmények 
óriási mértékben javultak. Ennek 
ellenére feltűnő, hogy Bailey és 
mtsai 1970-ben New Orleans-ban 
csaknem hasonló megfigyelésről 
számoltak be: 83 homokfúvó közül 
22 betegnek mycobacterium-fertő- 
zése volt, 8 beteg tbc-ben meg is 
halt. Utóbbiak közül három beteg
nek ugyancsak alveolaris proteino- 
sisra emlékeztető betegsége volt.

Pongor Ferenc dr.

Klinikai farmakológia
Amikacin és gentamicin ellenőr

zött összehasonlító vizsgálata. G. R.
Smith és mtsai: New Engl. J. Med, 
1977, 296, 349—353.

A Gram-negatív bélbaktériumok 
gyakran okozói a kórházi fertőzé
seknek. Mostanában a gentamicin 
a leggyakrabban alkalmazott anti
biotikum az ilyen fertőzésekben. 
Ismert e szer nephrotoxikus és oto- 
toxikus hatása, és az utóbbi időben 
egyre emelkedik a rezisztens ente- 
robaoteriaceaek és pseudomonasok 
száma.

Az amikacin a gentamicinhez ha
sonlóan aminoglikozid antibioti

kum, farmakokinetikai tulajdonsá
gaiban a kanamycinhez hasonlít. A 
legtöbb baktériumra, pseudomonas- 
ra, sőt számos gentamicin rezisz
tens törzsre is hatásos.

A szerzők 174 súlyos Gram-nega
tív fertőzés gyanúja esetén alkal
mazták a két antibiotikumot, hogy 
összehasonlítsák klinikai eredmé
nyességüket és a nem kívánt mel
lékhatásokat.

A vizsgálatokat kettős vak mód
szerrel végezték, igen szervezetten, 
szigorú paraméterek szerint ellen
őrizve. A vizsgálatokból kizárták 
azokat, akik penicillin vagy ami
noglikozid érzékenyek voltak, vagy 
más antibiotikus kezelést is kap
tak, illetve ha az izolált kórokozók
ra a mért minimális gátló koncent
ráció (MIC) gentamicinre 8 ug/ml, 
ill. amikacinra 16 ug/ml felett volt.

A beadandó mennyiséget egysé
gekben fejezték ki (1 E =  2 mg 
gentamicin =  8 mg amikacin.) Az 
első adag után a vérszint görbe no
mogram ja és a creatinin clearance 
alapján határozták meg a további 
adagolást. A dózist úgy állították 
be egyénenként, hogy a szérum
szint értéke gentamicin esetében
5—10 Mg/ml, amikacin esetében 20— 
40 ug/ml között legyen a beadást 
követő egy óra múlva. A kezelést a 
kórokozó eliminálásáig, ill. 4 na
pos láztalan állapot bekövetkeztéig 
folytatták. Egyéb kiegészítő keze
lést (drainálást, vérnyomásemelők, 
steroidok) szükség szerint alkal
maztak.

A szérum antibiotikum koncent
rációját 1., 2., 4. és 7. napon, a to
vábbiakban 3 naponként határoz
ták meg. Ha az adagot változtat
ták, vagy a vesefunkció változott, 
naponta végeztek ellenőrzést.

A bakteriológiai vizsgálatokat a 
kezelés megkezdése előtt, és a ke
zelés 2., 4., 7. napján és befejezé
sekor végezték.

A nephrotoxicitas jelzőjeként a 
kezelés alatt mért legmagasabb 
creatinin és a kiindulási creatinin 
érték közti különbséget használták. 
Ha a kiindulási érték 3 mg/100 ml 
alatt volt, 0,4, ha 3 mg/100 ml felett 
volt, 0,9 mg/100 ml eltérést vettek 
a toxikus hatás jelének. Egyéb ve
sekárosító hatást kizártak.

Az ototoxicitást audiometriás 
vizsgálatokkal követték nyomon. 
Károsodottnak vették, ha 250—8000 
Hz közti hallásélesség csökkenés 10 
decibelnél nagyobb volt.

A 171 beteg közül végül 71-nek 
értékelték a kezelését, ezeknél 
Gram-negatív baktérium volt a 
kórokozó és semmiféle kizáró ok 
nem szerepelt. Közülük 39-et ami- 
kacinnal, 32-t gentamicinnel kezel
tek.

In vitro vizsgálatokra vonakozó 
irodalmi adatok szerint súlyos 
Gram-negatív fertőzésekben az 
amikacin hatásosabb lehet a genta- 
micinnél rezisztens törzsek eseté
ben, sőt olyan esetekben is, ami
kor a kórokozó mindkét szerrel 
szemben érzékeny. Ezzel szemben 
a szerzők azt találták, hogy az

amikacin bacteriaemia esetén 83%- 
ban. különböző húgyúti infekciók
ban 87,5%-ban, pneumoniában 
40%-ban, egyéb súlyos fertőzések
ben 67%-ban volt hatásos. Az ösz- 
szes amikacinnal kezelt betegre vo
natkozóan a hatásosság 77% volt, 
gentamicin esetén pedig 78%. A 
talált gyógyulási arány megegyezik 
más szerzők által ismertetett ada
tokkal. Rapid fatális kimenetelű 
alapbetegség esetén a mortalitás 
37,5% volt, bacteriaemiás esetekben 
33%. Ezek az adatok nem egyeznek 
Myerowitz és mtsai adataival, akik 
csak 21%-os mortalitást közöltek 
hasonló esetekben „megfelelő anti
biotikus” kezelésnél.

Irodalmi adatok szerint állatkí
sérletekben az amikacin nephro
toxikus hatása 5-ször volt kisebb, 
mint a gentamiciné. Klinikai ada
tok szerint 0—15%-ban találtak to
xikus hatást. A gentamicin toxi
kus hatása 3—30%-ban volt felté
telezhető és 5—10%-ban biztosan 
kimutatható. A szerzők szigorú kri
tériumokat véve alapul gentamicin 
kezelésnél 11%-ban, amikacin ese
tében 8%-ban találtak biztosan 
nephrotoxikus hatást, és további 
6%-ban mindkét szernél gyanítha
tóan. A creatinin érték 1 mg/ml-es 
emelkedését csupán egy esetben 
észlelték.

Az ototoxicitás irodalmi adatok 
szerint megközelítőleg 9%-os ami- 
kacinnál és 2% körül mozog genta- 
micinnél. Saját vizsgálataikban 
gentamicin kezelésnél 10%-ban ta
láltak 20 db-es, amikacin kezelés
nél pedig 6%-ban 30 db-es hallás
romlást.

A szerzők a szérum antibiotikum 
koncentrációjának monitorozása és 
a vesefunctio alapján a betegeket 
individuálisan kezelték és a kapott 
eredmények alapján megállapítot
ták, hogy az amikacin hatásos sú
lyos Gram-negatív fertőzésekben, 
és nincs szignifikánsan több, vagy 
kevesebb mellékhatása, mint a 
gentamicinnek. Arr Magdolna dr

Optimális gentamycin adagolás 
beszűkült veseműködésben. Kö
nigshausen, Th. és mtsai (I. Med. 
Klinik der Univ. Düsseldorf): Med. 
Welt, 1976, 27, 2269—2270.

Az aminoglycosid typusú genta
mycin egyike a legértékesebb anti
biotikumainknak, azonban therá- 
piás szélessége csekély, könnyen 
idéz elő irreversibilis halláskároso
dást. E veszély a veseműködés csök
kenésével hatványozódik. A szerzők 
ezért az endogén creatinin clea
rance figyelembevételével az aláb
bi adagolási schemát ajánlják: 60 
ml/min. clearance értékig naponta 
2 X 8 0  mg; 30—36 ml/min. érték 
mellett: naponta 3 X 4 0  mg; 20— 
22 ml/min. érték körül: naponta 
2 X 4 0  mg; 5 ml/min. clearance ér
ték körül 36 óránként 1 X  40 mg 
adható, mely dosisok mellett a vér
szint veszélytelen, a dosis csíraölő 
képessége pedig jó.

Berkessy Sándor dr.



Vizelet gátló hatása gentamycin 
antibacterialis tevékenységére. Mi-
nuth, J. N., Musher, M. D., Thor- 
steinson, S. B. (Vet. Admin. Hosp. 
Houston, Texas): J. infect. Dis. 
1976, 133, 14—20.

A szerzők gentamycin antibacte
rialis hatását tanulmányozták 
Escherichia coli és Pseudomonas 
aeruginosa törzsekkel szemben vi
zeletben. Különböző vizelet alkat
részek különféle mennyiségeinek 
felhasználásakor kiderült, hogy az 
emberi vizelet a gentamycin hatá
sát gátolja. E gátlás függ a vegyha- 
tástól (alacsony pH akadályoz) és 
az ozmózisos nyomástól, de nem 
lehet kizárni valamilyen specifi
kus gátlási képességet sem. Ahhoz, 
hogy a gyógyszer sűrített emberi 
vizeletben megakadályozza E. coli 
vagy Ps. aeruginosa szaporodását, 
40-szer olyan töménység kell, mint 
közönséges buillon táptalajon. A 
vizelet által gyakorolt hatás, ill. 
annak ismerete fontos lehet olyan 
esetekben, amikor kevesebb genta
mycin kerül a vizeletbe, akár azért, 
mert csökkentik a gyógyszeradagot, 
akár azért, mert a vese kiválasztó
képessége szenved zavart.

Nikodemusz István dr.

Mecillinam: egy új antibiotikum  
enteralis lázban. Clarke, P. D. és 
mtsai (Department of Communi
cable and Tropical Diseases, East 
Birmingham Hospital, Birmingham 
В 9 5 ST): Brit. Med. J. 1976, 2, 
14—15.

A mecillinam (6 béta amidinope- 
nicillsav) egy penicillin származék, 
de attól mind kémiai felépítésében, 
mind hatásmódban különbözik. A 
gyomor-bélrendszerből nem szívó
dik fel, csak a pivmecillinam. Ha
tásos ampicillin resistens Coli, va
lamint salmonella fertőzésben. 9 
esetben alkalmazták, 8 betegük 
haemoculturájából Salmonella ty
phi, 1 esetben Salmonella para
typhi A tenyészett ki. Tekintettel a 
betegek súlyos állapotára kezdet
ben parenteralisan alkalmazták, 
csak később tértek át a per os ke
zelésre. Az antibiotikum adagja 
4 X 400 mg 14 napig adva. 7 be
teg reagált a kezelésre, az akut tü
netek 48 óra alatt megszűntek. Egy 
esetben relapsus miatt a kúrát 
megismételték. 2 beteg a szer ha
tástalansága miatt cotrimoxazelont, 
illetve chloramphenicolt kapott. E 
kezelés eredményes volt. Igen je
lentős eredmény, hogy nem váltak 
baktériumgazdává.

Eddig typhus kezelésében legjob
ban a chloramphenicol vált be, de 
relapsus, illetve baktériumgazdaság 
a kezelés után előfordul. A kezelés 
veszélye az irreverzibilis aplastikus 
anaemia. Ampicillinre a javulás 
lassabban következik be, mint 
chloramphenicolra. Az amoxicillin 
hatásossága typhusban egyezik a 
choramphenicollal, hátránya, hogy 
csak per os adható.

Az előzetes közlemény azt a re
ményt kelti, hogy hatásos gyógy
szerrel gyarapodtunk az enteralis 
láz kezelésében. Talán chloram
phenicol resistens salmonella ellen 
is hatásos lesz. Mecillinammal ma
gas biliaris szint érhető el, így re
mélhető a baktériumgazdaság ered
ményes megszüntetése is.

Ibrányi Endre dr.

Intravénás aminophyllin és sal- 
butamol összehasonlító vizsgálata 
súlyos asthmásokon. Femi-Peanse, 
D. és mtsai (Resp. Unit, Depart
ment of Medicine, University La
gos, Nigeria): Brit. Med. Jour. 1977, 
1, No. 6059, 491.

50 súlyos asthmáson vizsgálták 
egyes és kettős vakkísérletben 250 
mg aminophyllin és 200 g salbuta- 
mol iv. beadása után a kilégzési 
csúcsáramlási sebesség (PEFR) és a 
pulsusszám változását 5 perces idő
közökben 40 percig. Eredményeiket 
egy részletes, jól áttekinthető táb
lázatban közlik. Eszerint a két 
gyógyszer között az egyes vakkísér
let 5. és 20. percében találtak szig
nifikáns különbséget a salbutamol 
javára, ami a kilégzési csúcsáram
lás jelentősebb emelkedésében 
nyilvánult meg. A többiben a kü
lönbség nem volt jelentős.

Mivel az aminophyllin beadása, a 
mellékhatások elkerülése végett 
igen lassan (15 perc alatt) történt, 
a salbutamol pedig gyors intravé
nás injekcióban volt a leghatáso
sabb, utóbbit főleg sürgősségi ese
tekben, előnyösebb hörgőtágító- 
nak tartják. Vargha Géza dr

Bromocriptin eredményes alkal
mazása idült portasystemás ence
phalopathias beteg kezelésében.
Morgan, M. Y. és mtsai (Dept, of 
Med., Royal Free Hosp. School of 
Med., London NW3 2QG, England): 
N. Engl. J. Med., 1977, 296, 793— 
794.

Az idült portasystemás encepha- 
lopathiában a dopaminergiás neu- 
rotransmissio defeetusát tételezik 
fel, s a londoni szerzők, akik egyi
ke az ismert Sheila Sherlock pro
fesszor, kísérletet tettek a specifi
kus dopamin agonista bromocriptin 
alkalmazásával egy 49 éves cirrho- 
sisos férfibetegen. A therápiás kí
sérletre azután került sor, miután 
lactulose, neomycin és tetracyclin 
hasmenést okozott, s az ezután al
kalmazott levodopa ugyancsak sú
lyos gastrointestinalis zavarokat és 
posturalis hypotensiót okozott. E 
gyógyszerek intolerantiája után 
alakult ki fokozatosan a portalis 
encephalopathia képe emlékezés- és 
beszédzavarral, dysdiadochokine- 
sissel és ataxiával. Oesophagus-va- 
rixokat nem találtak, de retroperi- 
tonealisan jókora anastomosisokat 
észleltek.

A bromocriptin alkalmazása előtt 
részletes endocrinologiai vizsgálato
kat végeztek, meghatározták a ce-

rebralisan átfolyó vér mennyiségét 
és az agyi oxigénfelhasználást, va
lamint EEG vizsgálatot is többször 
végeztek a féléves therápiás kísér
let folyamán.

A bromocriptin antiprolactin ha
tású szer, galactorrhoeában, inferti- 
litásban, acromegaliában használ
ják többnyire, de kísérletet tettek 
vele hypertoniában is a dopamin 
lebontást gátló hatásának figyelem- 
bevételével.

A kezelést 40 g fehérjét tartal
mazó diéta melleft kezdték meg 
1,25 mg-os kezdeti adaggal, ezt 
harmadnaponként emelték egészen 
15 mg-os napi adagra. Annak el
döntésére, , hogy a bromocriptin 
tényleg jóhatású szer a portasyste
más tünetek befolyásolásában, rö- 
rividebb periódusban placebót ik
tattak be a beteg tudta nélkül. A 
bromocriptin szedése alatt a kli
nikai állapot és a psychometriás 
tesztek (motoros és cognitiv) jelen
tős javulást mutattak, úgyszintén 
a cerebralis keringés és az oxigén
felhasználás is. Az EEG-kép nem 
mutatott változást, de az ismert, 
hogy a klinikai javulást nem kíséri 
mindig párhuzamosan az EEG-kép 
javulása is. Az elért eredmény 
alapján a szerzők a bromocriptin- 
nek ezt az új therápiás területét 
egyéb therápiára resistens porta
systemás encephalopathiában má
soknak is ajánlják kipróbálásra.

Iványi János dr.

„Diureticum resistens” betegek
nek szájon át és intravénásán adott 
furosemidre bekövetkezett diureti- 
kus válasz összehasonlítása. Kelly, 
M. R. és mtsai (Dept, of Med., 
Univ. of Washington School of 
Med., Seattle, Washington, USA.): 
Current Therap. Res., 1977, 21, 
1—9.

Sokan vannak azon a vélemé
nyen, hogy elsősorban a máj- és 
vesekárosodott betegeken csak az 
intravénásán bejuttatott furosemid 
fejt ki megfelelő diuresist, a szájon 
át bevitt furosemid hatása ettől jó
val elmarad.

A Seattle-ban dolgozó szerzők 
szerint ez a vélemény azért nem 
megalapozott, mert a diureticumot 
nem hasonló feltételek között adják 
a betegeknek. Ennek bizonyítására 
therápiás kísérletet végeztek 10 
olyán betegen, akik máj- és többsé
gükben vesekárosodottak voltak, 
oedema vagy hypertonia (vagy 
mindkettő) miatt nagy adagban 
kaptak már furosemidet. A kísérlet 
folyamán a betegeket randomizál- 
ták, e szerint kaptak intravénásán 
vagy szájon át furosemidet, még
pedig 240 mg egyszeri adagban. A 
betegek egy része volumen- és 
elektrolytpótlásban is részesült, 
másik része nem. Regisztrálták a 
diureticum utáni testsúlyváltozást, 
a 12 órás vizeletmennyiséget, to
vábbá a 12 órás nátrium- és ká
liumürítést. Ezek mellett természe
tesen a clearance-t is figyelemmel 
kísérték, s a betegek egy része izo- 1 435



tóppal(kén) jelzett furosemidet ka
pott, a felezési idő vizsgálatára is 
volt lehetőség. A szájon át bejut
tatott furosemid felszívódása átlag
ban 49% volt, gyógyszerkoncentrá
ció csúcsa közel 2 órával volt a be
vitel után. Intravénásán adva a fe
lezési idő a norm. 30 percről akár 
háromszorosára is megnyúlt, de 
nem volt szoros összefüggésben a 
kreatinin clearance-szel. A furo
semid renalis clearance-e átlagban 
nem különbözött a kreatinin clea- 
rance-től. A 3 napos intervallum 
után felcserélt bejuttatási mód 
nem változtatott a diuresis mérté
kén, sem a kiürített nátrium és ká
lium mennyiségén.

Ezért a szerzők az intravénás fu
rosemid adást csak azokra az ese
tekre tartják fent, amelyekben a 
per os bevitel valamilyen okból gá
tolt, másrészt azokra az esetekre, 
melyekben (pl. tüdőoedema) a diu
resis gyors megindítása életfontos.

Iványi János dr.

A C-vitamin terápiás hatása. Mil
ler, J. Z. és mtsai: JAMA 1977, 
237, 248.

A C-vitamin adagolásának jóté
kony hatását főleg hűléses eredetű 
megbetegedésekben, ill. azok meg
előzésében többször kimutatták, de 
az eredményeket nem tudták nagy 
számú betegen megerősíteni. A 
közlemény érdekessége, hogy 44 is
koláskorú, monozygota ikerpárral 
(18 fiú és 26 leány pár) végzett ket
tős vak kísérlet eredményét tartal
mazza. A kísérlet elején és végén 
biokémiai, antropometrikus és pszi
chológiai méréseket végeztek, az 
anyákat kikérdezték a meghűlés je
leiről és ezek alapján értékelték a 
testsúlynak megfelelően változó 
500, 750 és 1000 mg/nap dózisban 
p. o. adagolt C-vitamin hatását. A 
hűléses tünetekre kifejtett hatás
ban nem volt jelentős különbség 
a párok között, de az egyes al
csoportok nem egyformán reagál
tak. A leányok két fiatalabb C-vi- 
taminnal kezelt csoportjában rövi- 
debb és enyhébb betegségtünetet 
észleltek, mint a párjaikban. A 
legfiatalabb, kezelt fiúkon a tüne
tek súlyossága enyhébb volt, és 
magasságuk is 1,3 cm-rel átlagosan 
jobban növekedett a kísérlet ideje 
alatt, mint a kezeletleneké (7 iker

Koczka István dr.

A lidocain phannakokinetikai sa
játságain alapuló intravénás lido
cain terápia. D. J. Greenblatt és 
mtsai (Clin. Pharmacol. Unit, Mas
sachusetts General Hospital, Bos
ton): JAMA 1976, 236, 273—277.

A lidocain az acut myocardialis 
infarctushoz szövődő kamrai extra- 
systolia és tachycardia kezelésében 
az egyik legfontosabb antiarrhyth- 
miás szer. A lidocain racionális 
klinikai alkalmazásához a szer
zők komputeres matematikai mo- 

1436 delit dolgoztak ki.

A szer egyszeri iv. adagja (bolus 
injectio) után kialakuló vérszint 
gyors csökkenését a centrális (ke
ringő vérvolumen és a jól períun- 
dált szövetek) és a peripheriás 
(rosszul perfundált szövetek) terek 
közötti megoszlás magyarázza. E 
gyors eliminációs fázist a szer las
sú eliminációja követi. Terápiás ef
fektus eléréséhez szükséges hatásos 
vérszint a lidocain esetében 2—4 
wg/ml. Matematikai modelljükkel 
kiszámították, hogy különböző — 
50, 100, 200 mg-os — iv. bolus in- 
jectiók és különböző — 2.4 mg/ml 
iv. lidocain folyamatos infúziójának 
kombinációi közül melyik biztosít
ja a hatásos vérszintet, anélkül 
hogy toxikus — 4 ug/ml — szintet 
érne el. Megállapították, hogy 50 
mg-os iv. bolus injectióval terápiás 
vérszint ritkán érhető el. 100 mg-oa 
iv. bolus után a terápiás vérszint 
azonnal kialakul, 6 perc múlva 
azonban 2 цg/ml alá esik. A beve
zető 200 mg-os iv. bolus viszont 
toxikus vérszint (4 ug/ml felett) ki
alakulását idézheti elő. A bolust 
követő (100 mg iv.) folyamatosan 
alkalmazott lidocain infúzió 2 
mg/ml mennyiségben csak 120 perc 
után biztosítja a hatásos 2,5 ug/m 1 
körüli vérszintet. Ez magyarázza, 
hogy 100 mg iv. bolus után a kam
rai arrhythmia eltűnhet, azonban 
újra megjelenhet a 2 mg/ml infú
zió folyamatos adása ellenére. Ezért 
a bevezető iv. bolus injectiót kö
vetően kb. 10—20 perc múlva gyak
ran szükséges második iv. bolus 
alkalmazása, 50—100 mg-os meny- 
nyiségben, a 2 mg/ml infúzió folya
matos adása mellett. A kezdeti be
vezető bolus injectio 200 mg-os 
mennyiségben vagy az iv. infúzió 
koncentrációjának emelése 4 mg/ 
ml-re egyaránt toxikus vérszint (4 
wg/ml felett) kialakulásához vezet-
het' Török Eszter dr.

A procainamid elektrofiziológiai 
hatása az emberi atrioventricularis 
vezető rendszerre. Ogunkelu, B. és 
mtsai (New York, Staten Island,
U. S. Public Health Service Hosp.): 
Arner. J. Cardiol. 1976, 37, 724— 
732.

A szerzők 36 betegen, előzetes 
beleegyezésükkel, egyetlen 50—400 
mg iv. adag procainamid hatását 
vizsgálták az a-v rendszerre His- 
köteg EKG segítségével. 12 beteg 
atherosclerotikus, 11 határozatlan 
szívbetegségben szenvedett, 2-nek 
hypertoniája volt, 11-nek szívbe
tegsége nem volt.

A His-köteg EKG-t a vena íe- 
moralison át felvezetett tripolaris 
elektródával készítették a tricus
pidalis billentyű magasságában. A 
másik quadripolaris elektródot a 
karvenán át a vena cava sup. ma
gasságáig vezetve a distalis pár 
a pitvari ingerlést szolgálta. A 
magnószalagra vett görbéket 150— 
200 mm/sec sebességgel vissza
játszva elemezték. Az a-v vezetést 
különböző frequentiájú pace- 
rhythmussal (200/min-ig), vala

mint digitalis stimulatorral kivál
tott pitvari ES-ekkel tanulmányoz
ták. Utóbbit az a-v vezető rend
szer refrakter periódusának vizs
gálatára is használták, az ingere
ket fokozatosan csökkenő távol
ságban kiváltva mindaddig, amíg a 
pitvari izomzat refrakteritását el 
nem érték.

A procainamidot 50 mg/min se
bességgel gépi úton adagolták, 5 
percenkint vérmintákat vettek a 
vérszint vizsgálatára.

A vizsgált paraméterek a követ
kezők voltak: А-H, H-V idő, a pit
varok, az a-v csomó és a His— 
Purkinje rendszer effektiv refrak
ter periódusa, a His—Purkinje 
rendszer relatív refrakter perió
dusa, az a-v csomó és His—Pur
kinje rendszer funkcionális ref
rakter periódusa (a módszert ille
tően utalok az eredeti cikkre, lé
nyegében az egymást követő in
gerek távolságának rövidítésével 
az idők megnyúlását, abberánsan 
vezetett komplexusokat és az inge
rületbejutás elmaradását vizsgál
ták — Ref.)

Eredményeik 50 mg-os adag (1 
zig/rnl vérszinttel) semmilyen vál
tozást nem okozott. 100—400 mg 
(növekvő plasmaconcentratio mel
lett) különböző elektrofiziológiai 
változást hozott létre.

A sinuscsomóra gyakorolt hatás 
változó és az adagtól független. 
Az a-v csomóra kifejtett hatás 300 
mg-ig terjedő adagban változékony 
és szintén független az adag nagy
ságától. Csak 400 mg feletti adag 
hat az a-v vezetésre. A His—Pur
kinje rendszerre 100 mg nem hat, 
200—400 mg az adag emelésével 
párhuzamosan fokozatosan nyújt
ja a vezetést 6, 8, ill. 9 msec-mal. 
A pitvari refrakteritás növekedése 
200 mg-nál indul és statisztikailag 
szignifikánsan 300—400 mg után 
növekszik. Az a-v csomó funkcioná
lis refrakteritása a dosistól függet
lenül, változékonyan alakult, viszont 
a His—Purkinje rendszer a procain
amid 100—400 mg-os adagjára 
progresszív, adagtól függő refrak- 
teritással válaszolt. A kamrai ar- 
rhythmiák bizonyos típusának be- 
lyásolhatósága ezen drog által te
hát főleg a His—Purkinje rendszer 
refrakteritására kifejtett hatással 
magyarázható, már 100 mg-os 
nagyságrendű adagban is.

Földváry Gyula dr.

Carbamazepin okozta hyponatr- 
aemia. Henry, D. A. és mtsai 
(Royal Infirmary, Glasgow): Brit. 
Med. J. 1977, 1, 83—84.

Az anticonvulsans carbamazepin 
(nálunk: Stazepine) antidiuretikus 
akitvitását 1966-ban figyelték meg, 
azóta kiterjedten használják a dia
betes insipidus egyes formáinak 
kezelésére. Epilepsiás betegeken 
hyponatraemiát előidéző hatását is 
megfigyelték. A szerzők 16 epilep
siás és trigeminus neuralgiás bete
get 22,4 +  5,5 hónapon át átlag 600 
+  81 mg carbamazepinnel kezeltek.



Közöttük 5-ön észleltek 132 +  2 
mEqu/l-es hyponatraemiát és ala
csony serum osmolaritást (266 
mOsm/kg). Mindegyik beteg 700 
mg/nap-nál nagyobb adagban 
szedte hónapokon át a carbamaze- 
pint. A vízintoxicatio klasszikus je
leit (gyengeség, lethargia, confu- 
siók) egyen sem tapasztalták.

Berkessy Sándor dr.

Kettős vak kísérlet fenoterol cs 
salbutamol standard adagjaival 
asthmás gyermekekben. Graff-Lon- 
nevig, V. (Dep. Pediatrics. Karo- 
linska Institute, Huddinge, Swe
den.) : Acta Allergol. 1976, 31, 463— 
470.

Az első selectiv beta2-receptor 
stimulálok a salbutamol (Ventolin) 
és terbutalin (Bricanyl) voltak. Az 
orciprenalin továbbfej lesztésével
állították elő a fenoterolt (Berotec). 
A kettős vak kísérlethez 16 gyer
meket választottak, közülük egy 
kontinuális aerosol steroid keze
lésen volt (Becotide). 200 wg feno
terol, illetve 100 ttg salbutamol be- 
légzése után meghatározták a 
FEV1( VK értékeket és a pulzus
számot. Mindkét készítmény 5 perc 
múlva szignifikáns FEVi emelke
dést mutatott, a maximumot 60— 
120 perc múlva érte el, és 7—8 órán 
át tartott. Noha fenoterol nagyobb 
kezdeti effektust mutatott, az egyes 
készítmények között sem hatásban, 
sem mellékhatásban nem találtak 
lényeges különbséget.

(Ref.: Hasonló feltételek mellett, 
de еду-két hónapos megfigyelés 
után vizsgáltuk a hazánkban forga
lomban levő, illetve importálható 
beta receptor stimulánsokat. A se
lectiv készítmények jobbnak bizon- 
nyultak mind hatás, mind mellék
hatás szempontjából az isoprena- 
lin és orciprenalin származékoknál. 
A szerzővel ellentétben hosszabb 
távon úgy találtuk, hogy a fenote
rol a leghatásosabb, sem tremort, 
sem tachycardiát nem okoz, gyors 
kezdeti hatása hosszú időn át sta
bilizálódik. A salbutamol és terbu
talin mellékhatásai kifejezetteb- 
bek-) Hajós Mária dr.

Computer tomographia
Computcr-tomographía az EMI

egész test scannerrel. L. Kreel, 
(Clinical Research Center and 
Northwick Park Hospital, Harrow): 
The British Journal of Radiology 
1977, 50, 2—14.

Az EMI „general purpose scan
ner” a koponyán kívül alkalmas a 
test bármely régiójának haránt- 
axialis rétegvizsgálatára. Legyező
alakú sugárnyalábja 10 fokonként 
180 fokot fordul el. Az expozíciós 
idő 20 sec. Az ábrázolt réteg vas
tagsága rutinszerűen 13 mm, kü
lön collimatorral 8 mm-re változ
tatható. A képpontok száma 320 X  
320. Vízköpeny a vizsgálandó test

köré nem szükséges. A kép kont
rasztja elektronikusan szabályoz
ható. ugyanazon felvételről beállít
ható a lágyrészek és a csontok vizs
gálatához optimális ábrázolás. A 
készüléket alkalmazták az agy, a 
koponyaalap, a nyirokrendszer, he- 
retumor-áttéték, retroperitonealis 
tumorok és recidiváik, a pancreas, 
máj, vesék, csontrendszer, kisme- 
dencei tumorok, mellkasi szervek, 
nagy erek, hashártya-infiltratumok 
és ascites vizsgálatára, valamint 
sugárkezelés tervezésére és ered
ményességének követésére.

A mellkasban a CT különösen 
alkalmas pleuralis megvastagodá- 
sok, retrosternalis nyirokcsomó
megnagyobbodások és kis perifériás 
tüdőáttétek kimutatására. Hasi és 
retroperitonealis nyirokcsomófolya
matok, retroperitonealis tumorok, 
hasnyálmirigybetegségek kimutatá
sán kívül különös jelentősége van 
malignus folyamatok kiterjedésé
nek, stádiumának megállapításá
ban, sugárkezelés tervezésében. A 
májban és csontokban 0,5—1 cm 
nagyságú metastasisok kimutatha
tók. A vesében és egyéb szervekben 
a solid terimék elkülöníthetők a 
cystáklól és tályogoktól. A tumorok 
esetleges direkt csontraterjedése 
egyidejűleg tanulmányozható.

A további technikai fejlődéstől 
várható a gerincvelő, az interver
tebralis porckorongok és a szív 
vizsgálati lehetőségeinek javulása. 
Pillanatnyilag még nem alakult ki 
a CT nem neuroradiologiai alkal
mazásának spektruma, de máris ki 
lehet mondani, hogy jelentősége 
legalábbis a malignus tumordiag
nosztikában vitathatatlan.

Laczay András dr.

A  gerinccsatorna computer-tomo- 
graphiája. S. B. Hammerschlag és 
mtsai (Tufts-New England Medical 
Center Hospital, Boston): Radio
logy 1976, 121, 361—367.

Delta scannerrel végzett vizsgála
tokból nyert tapasztalataikat is
mertetik a szerzők. A vizsgált réteg 
azonosítására szellemes módszert 
alkalmaznak. A beteg bőrére su
gárnyelő katétereket ragasztanak 
orgonasípszerűén úgy, hogy a katé
terek fokozatosan 1 vagy 2 cm-rel 
rövidülnek. A harántaxialis scanen 
látható katéter-keresztmetszetek 
számából aztán könnyen megálla
pítható a réteg magassága. Anya
gukban dysraphia, gerinccsatorna- 
szűkület és tágulat, valamint kóros 
csigolyaszerkeze t-el változások sze
repelnek. Dysraphia esetekben a 
csontdefektussal együtt vizsgálható 
a hozzá csatlakozó lágyrészelválto
zás. A CT adja legpontosabb képét 
a gerinccsatorna szűkületeinek, 
melyek lehetnék vele születettek, 
degeneratív vagy traumás erede
tűek. Ugyanez a helyzet a gerinc
csatornát helyileg kitágító tumorok 
esetében is. E téren is előny a lágy
részképletek egyidejű ábrázolása. A 
csigolyák csontszerkezeti elváltozá
sai ugyan a hagyományos röntgen

képeken is kimutathatók, de más 
szemszögből értékelhetők a CT fel
vételen. Elsősorban tumoráttétek 
jönnek szóba, de pl. jellegzetes ké
pe van a csigolya Paget-kórjának 
is.

A szerzők csalódtak a techniká
ban a syringomyelia terén, mert 
nem sikerült reprodukálniuk 
DiChiro korábban közölt eredmé
nyeit. További feladatnak tartják a 
CT technika teljesítőképességének 
elemző összehasonlítását a hagyo
mányos röntgendiagnosztikai eljá
rásokéval, kiterjesztve a kontraszt- 
fokozásos módszerekre is.

Laczay András dr.

A  pancreas computer-tomogra- 
phiás vizsgálata. Anaoker, H. és 
mtsai (Inst, für Röntgendiagnostik 
der Techn. Univ., München): Deut
sche medizinische Wochenschrift 
1977, 102, 3—5.

A computer-tomographia (CT) je
lentős haladást eredményezett a ra
diológiai diagnosztikában. Segítsé
gével pl. a pancreas esetében nem
csak elhelyezkedéséről és nagysá
gáról nyerhetünk adatokat, hanem 
információk szerezhetők állomá
nyáról, szerkezetének változásáról 
is, pl. a parenchyma körülírt folya
matairól, vagy a kivezetőcső-rend
szer jelentősebb tágulatairól is.

Mivel az eljárás elsősorban a 
pancreas parenchymájának ábrázo
lására alkalmas, a CT vizsgálat in- 
dioatiói közt az acut és chronikus 
pancreatitis, a pancreas abscessus 
és pseudocysta, a hasnyálmirigy 
rák, ill. papilla-carcinoma kórismé- 
zése áll az első helyen.

Az eljárás acut pancreatitis ese
tén különösen nagy segítséget je
lenthet. Korábban — a gyakran 
igen súlyos állapotú betegeken — 
csak mellkas röntgen és üres hasi 
átvilágítás, ill, fölvétel volt készít
hető, melyek kedvező esetben is 
csak indirekt jeleket mutathattak. 
A CT a rossz állapotú betegen is el
végezhető, s acut pancreatitis tény
leges fönnálltakor direkt kórismé- 
zési lehetőséget jelent. Stanley és 
mtsai szerint jellemző ilyenkor a 
pancreas egészének oedemás duzza
nata, volumen-növekedése, a kör
nyezetétől, főleg a retroperitoneum- 
tól való éles elválaszthatóságának 
csökkenése. A necrosis-zónák ese
tenként foltos területek formájában 
fölismerhetők.

Chronikus pancreatitis esetén 
részben általános, részben göbös- 
csomós volumen nagyobbodás, a 
kontúrok élességének esetenkénti 
csökkenése észlelhető, de a környe
zettől — retroperitonealis tér, a. 
mesent. sup.-való elhatárolódás jól 
látható. Állományának „sűrűsége” 
csökkenhet, benne foltos rajzolat 
gyulladásos-oedemás, esetleges at- 
rophiás területeket jelez. A CT sem 
jelent ma még biztos kórismézést 
chronikus pancreatitisben, mint 
ahogy egyértelmű kórismézési lehe
tőséget a laboratóriumi vizsgálatok 
sem jelentenek.

%
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Pancreasrák ábrázolódhat solid, 
jól körülhatái-olt területként, de áb
rázolódhat a chronikus pancreati- 
tishez hasonlóan is. A tumoros terü
let „sűrűsége” a pancreas állomá
nyának egyéb területeitől általában 
nem különbözik, de alkalmanként 
megfigyelhetők benne a cystosus át
alakulásnak, necrosisoknak megfe
lelő fölritkulások is. E lehetőség to
vább nehezíti a chronikus pancrea- 
titistől való megkülönböztetését. Ha 
a tumor kontúrokon történő túlter- 
jedése is megfigyelhető, ez inopera- 
bilitast jelent. Májmetastasisok is 
fölismerhetek, a szokvány képen 
belüli sűrűség-különbség formájá
ban. A tumoros szövet okozta ob
structio — teljes vagy részleges — 
az elvezető rendszer tágulatai, 
egyéb anomáliái formájában ismer
hető föl. Malignitas vagy benigni
tas megállapítása esetenként nehéz
ségbe ütközhet, még az összes je
gyek gondos mérlegelése esetén is, 
mindenesetre kellő tapasztalat mel
lett nagy találati pontosság érhető 
el: Evens 30 pancreasrákra gyanús 
beteg vizsgálata alapján 27 esetében 
CT segítségével megállapította car
cinoma tényleges fönnálltát. Haa- 
ga és mtsai 17 esetből 13-ban jutot
tak el a helyes diagnosisig.

Megállapítható tehát, hogy a CT 
a pancreas radiológiai vizsgálatá
ban eredménnyel alkalmazható.

Winkler Gábor dr.

Szív- és keringési betegségek
Rizikófaktorok és az életkor.

Steinmann, В. (Med. Abst. des C. L. 
Lory-Hauses, Inselspital Bern, 
Schweiz): Schweiz, med. Wschr. 
1975, 105, 373—378.

A berni szerző saját anyagának 
tapasztalataira támaszkodva foglal
kozik az életkor és a rizikófaktorok 
szerepével. Az 50 év alatti korosz
tályra vonatkoztatva a koszorúsér- 
megbetegedést elősegítő tényezők 
(hypercholesterinaemia, diabetes, 
cigarettázás) jól ismertek A 65 
éven túli betegek esetében ezek 
a faktorok már nem játszanak 
olyan döntő szerepet, mint a fiata
labb korosztályban; a cholesterin- 
szint gyakran normális, a vérnyo
másban és a cigarettázás mértéké
ben nincs jelentős különbség idő
sebb koszorúsérbetegek és koszo
rúsérbetegséget nem mutató idő
sebb egyének között. A cerebrovas
cularis inzultus (elsősorban az 
apoplexia) rizikófaktorai és az élet
kor közötti összefüggés összehason
lítva a koszorúsérbetegségek rizikó- 
faktoraival több különbséget mutat.

A szerző 50 év alatti hemiplegiás 
anyagát hasonlította össze 50 év 
alatti infarctusos betegekkel rizikó- 
faktorok szempontjából Apoplexiás 
inzultus a nemek között csaknem 
azonos mértékben fordult elő, az 
infarctus zömmel férfiak között. Az 
elhízás és az emelkedettebb cho- 
lesterin-szint mindkét csoportban 
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hyperuricaemia az apoplexiások 
között jóval több volt, mint az in- 
farctusosok között. Feltűnő volt a 
hemiplegiások között a különböző 
szívbetegségek nagy száma (elsősor
ban balkamra hypertrophia, repola- 
rizációs zavarok stb.). Az 50 éven 
túli korosztályban a hypertonia 
gyakorisága még fokozódott, a he
miplegiások között a szerző anya
gában 58%-ban volt jelentős tensio- 
fokozódás, akár vérzésről, akár agyi 
infarctusról volt szó. Ebben az idő
sebb korcsoportban az előzetes 
szívbetegségek száma még maga
sabb volt, mint az 50 év alatti he
miplegiások között, s mindössze 
21%-ban találtak normális szívet, 
63%-ban jelentős balkamra hyper
trophia jeleit találták.

Az 50 év feletti apoplexiás bete
gek serum cholesterin-szintje egyéb 
betegekhez viszonyítva nem muta
tott különbséget, sectiós anyagban 
a nagy artériák és a koszorúserek 
arteriosclerosisa és a serum cho
lesterin-szintje között volt párhu
zamosság, a cerebralis artériák és 
a cholesterin-szint emelkedése kö
zött nem volt összefüggés. A diabe
tes és a hyperuricaemia az idősebb 
apoplexiások között lényegesen 
nagyobb számban fordult elő, mint 
az azonos korú populatióban, a hy
peruricaemia azonban inkább az 
azonos korú populatióban, a hyper
uricaemia azonban inkább az 50 
éven aluli hemiplegiások csoport
jában volt jelentősen emelkedett.

Az életkor szerinti rizikófaktor 
különbségek therápiás következte
tések levonására is alkalmasak. A 
fiatal korban észlelt rizikófaktorok 
ismeretében a preventio (táplálko
zás, testsúly reductio, vérnyomás 
ellenőrzése, cigarettázás abbaha
gyása stb.) fontos, idősebb korosz
tályok esetében pedig a thrombosis 
prophylaxis, cardialis és antihy
pertensiv kezelés, kiválasztott ese
tekben thrombocyta-aggregatiót 
gátló szerek — Aspirin, Persantin, 
Vasoverin, Antruran — szedetése, 
esetleg preventív jelleggel érsebé
szeti megoldások. lvány. JánQs dr

A műszív kérdése. Cabrol, Ch., 
(Service de Chirurgie cardiovascu- 
laire et thoracique. Group hospita- 
lier Pitié-Salpétriére 47 et 83, Bd. 
de l’Hőpital, F175634 Paris Cé- 
dex): CIBA Révue: Kolloquium 
über das Herz, 1977.

Ha valamilyen szívbetegségben a 
myocardium olyan ártalmat szen
ved, hogy gyógyszeres támogatás 
ellenére sem képes feladatát ellát
ni, egyetlen therápiás lehetőség: a 
csere. Erre két mód van: szívátül
tetés vagy műszív beültetés.

A szívátültetés kezdeti eredmé
nyei bár biztatóak, a nehézségek 
és kockázatai jól ismertek (kevés 
a fnegfelelő donor, kilökődés).

Ezzel ellentétben a szükséges tel
jesítményt szolgáltató műszív ste
ril csomagolásban mindig rendel
kezésre állana, nem ingerelné az 
immunapparátust. Gyakorlati al

kalmazása azonban számos nehéz
ségbe ütközik.

Miután 1955-ben két franciának 
(Coraboeuf és Zacouto) sikerült 
egy kutyát mesterséges szívvel 
néhány óráig életben tartani, meg
indult a kutatás, elsősorban az 
Egyesült Államokban. A munkála
tok 1969-ben odáig jutottak, hogy 
beültették az első szívprothesist 
(Cooley és Liotta), amely 64 órán 
át kifogástalanul működött, amíg 
a tervezett szívátültetés elvégezhe
tő lett. A siker (amely azonban 
sajnos nem ismétlődött meg) nagy 
lendületet adott a kutatásoknak, 
elsősorban Franciaországban, majd 
Japánban, Németországban és a 
Szovjetunióban.

Jelenleg számos modell kerül ki
próbálásra. A legjobb Jarvik III 
von Kolff tervei szerint készült, 
amellyel eddig a leghosszabb túl
élés volt elérhető.

A 14X13X8 cm-es prothesis — 
mint az emberi szív — két félre 
(bal és jobb) oszlik. Mindkét fél fő
eleme a kamra (nem rugalmas fá
sakból), amelyet egy silicon vagy 
Polyurethan bevonatú kaucsuk- 
membrán a belső és külső kamrá
ra oszt. A külső kamra csövön ke
resztül egy külső szívó-nyomó 
pumpával van összekapcsolva, 
amely a mobilis membránt moz
gásba hozza. Ezzel a belső kamra 
térfogata, amelyben a vér kering, 
csökkén vagy növekszik, a systo
le—diastole ritmusának megfele
lően. Mindkét belső kamra műbil
lentyűvel (a szívsebészetben hasz
nálatos Björk—Shiley műbillentyű) 
van ellátva.

A technika és ezzel együtt az 
eredmények, egyre inkább javul
tak. Kolff munkacsoportjának Salt 
Lake Cityben kezdetben az állato
kat 10, majd később 18 napig si
került életben tartania. Akutsu 
Jackson, Missouri) sikerrel tartotta 
életben állatait 25, Atsumi (Tokio) 
30 napig. Kolff legutolsó eredmé
nyei már három hónapra terjed
nek.

A jelentős sikerek — amelyek 
mögött komoly technikai és tudo
mányos teljesítmények sorakoznak 
fel — ellenére még igen sok ne
hézséggel kell megküzdeni. A 
problémák lényege négy pontban 
összegezhető.

1. A műkamra mechanikai elég
telensége : membrán-repedés, -le
válás. (A varratok szövődményei 
egyre ritkábbak, a műanyag minő
sége is egyre javul.)

2. A műszívben rendkívül gya
kori a thrombus-képződés, ami a 
membránok vagy billentyűk elég
telen működését eredményezi. 
Ezenkívül agyi, pulmonalis vagy 
renalis embóliák forrása lehet. A 
fokozott thrombus-képződésnek lé
nyegében két oka van: holttér a 
műkamrában, ahol a vér stagnál; 
másrészt a prothesis bevonata. 
Legveszélyesebbek azok a varrat
vonalak, ahol a műanyag emberi 
szövettel érintkezik.

3. Az igen veszélyes fertőzések 
oka maga a komplikált beavatko



zás, valamint a sok csatlakozó cső. 
Az orificiumok körüli localis fer
tőzés a pleura üregekbe és a pe- 
ricardiumba terjedhet, vagy ráter
jedhet a kamrára.

4. Szabályozási nehézségek: nem 
könnyű a készülék működését a 
különböző helyzetekben megfele
lően szabályozni. Még ha a physio- 
logiás értékek látszólag állandóak 
maradnak is, műszívvel a termé
szetessel teljesen megegyező kerin
gést nem lehet fenntartani. Az 
anyagcsere fokozódik, főleg az el
ső hónapban és ez jelentékenyen 
emelkedett percvolument igényel. 
Ebből egy bizonyos fajta „progre- 
diáló és irreversibilis szív-insuffi- 
cientia” alakul ki.

Mégsem szabad visszariadnunk a 
felsorolt nehézségektől. A mai le
hetőségeink birtokában bizonyos 
esetekben a műszív már embernél 
is alkalmazható az insufficiens szív 
pótlására, ha a transplantatio még 
nem végezhető el optimális körül
mények között.

A műszív jövője: a veszélytelen 
és hatásos prothesis kifejlesztése. 
Holttér nélküli újfajta kamrák ki
alakítása; újfajta billentyűk kidol
gozása, thrombosist nem okozó be
vonat kikísérletezése. Mindezek 
belátható időn belül óriási lépéssel 
fogják előrevinni a kérdés megol
dását. A legfontosabb a fertőzés 
megelőzése. Ennek egyik lehetősé
ge — amivel a szerzők is kísérle
teznek — a meghajtó szerkezet 
szervezeten belüli elhelyezése. Ez 
szövetbarát energiaforrás (atom
energia vagy egyéb) implantatió- 
jából állana, automatikus vagy kí
vülről könnyen irányítható szabá
lyozással. Talán a fejlődés folya
mán egészen új eljárások válnak 
lehetővé, például centrifpga-pum- 
pa. Amint a tudomány történeté
ben a pionírok töretlen kitartása 
rendszerint célhoz vezetett, remél
hető hogy ez ezen a területen is 
be fog következni.

ifj. Bugyi István dr.

Myoglobin a vizeletben akut 
myocardialis infarctus után. T. G.
Donald és mtsai (Prince Henry 
Hospital, Sidney): Brit. Heart J.. 
1977, 39. 29—34.

Coronaria-őrzőben megfigyelt 
betegek közül a WHO kritériumok 
alapján 16 „infarctus” és 17 „lehet
séges” infarctus esetet emeltek ki. 
A mellkasi fájdalom megjelenését 
követő 3 órán belül beszállított be
tegeknél naponta határozták meg a 
creatinin kinase (CK) és a hydro- 
xybutirat dehidrogenase (HBD) ér
tékeket valamint a serum creati
nin szintjét, 5 napon át. Ugyanezen 
periódusban minden vizeletfrakció
ból myoglobint határoztak meg 
immunokémiai módszerrel, mely 
0,02 mg/ml. mennyiség kimutatásá
ra alkalmas.

„Lehetséges infarctus” eseteik
ben myoglobinuriát nem találtak. 
Végleges infarctus diagnosis esetén 
a myoglobin ürítésnek háromféle

megjelenési formája mutatkozott: 
8 betegnek a vizeletében a mellkasi 
fájdalom megjelenése után 10—40 
órával jelent meg először és egy
folytában 5—45 órán át (átlag 23 
óra) megtalálható volt. — 3 beteg
nél 10—50 órával a tünetek kezdete 
után jelent meg, az ürítés elhúzódó 
volt, 60—120 (átlagban 83) órán át 
tartott. — Végül 3 betegnél az ürí
tés 2—3 epizódban zajlott le, 5—10 
órával a mellkasi fájdalom jelent
kezését követően mutatkozott elő
ször, 70—80 órán át tartott, közben 
10—20 órás ürítésmentes periódu
sokkal. — A kiválasztott myoglobin 
mennyisége 2—100 mg között vál
tozott, átlagban 51 mg volt. A ki
ürített myoglobin mennyisége és 
megjelenésének időpontja nem volt 
párhuzamban a serum enzimszin
tek emelkedésének mértékével.

Az enzimeket naponta egyszer 
vizsgálják általában, napi ingado
zást, összmennyiséget nem határoz
nak meg. A myoglobint napokon át 
teljes mennyiségében meghatároz
hatják. Már korábban leírták, hogy 
myocardialis infarctust követően a 
szívizomból myoglobin kerül a 
véráramba és a vizelettel gyorsan 
kiválasztódik. Egy-egy alkalommal 
vagy csak egy napon át végzett 
mérésekkel nem találtak jellemző 
eredményt, ezért vezették be az 5 
napos, a vizelet teljes mennyiségét 
felölelő vizsgálatot, veseelégtelen
ség lehetőségét és a myoglobinnak 
vázizomzatból származásának lehe
tőségét kizárták.

A 17 000 molekulasúlyú myoglo
bin sokkal könnyebben lép át a 
károsodott sejtmembránon, mint a 
lényegesen nagyobb molekulájú 
creatinin kinase és hydroxybutirat 
dehydrogenase. Ha a kiürített my
oglobin összmennyiségét a myocar
dium nekrózis tömegéhez viszonyít
juk, fontos adat lehet az infarctus 
kiterjedésének és a folyamat előre
haladásának meghatározásában. 
Javasolják együtt alkalmazni egy 
másik munkacsoport által kidolgo
zott radioimmunassay módszerrel, 
mely a serumból mutatja ki a 
myoglobint. Vigyázó György dr.

Haematologia
A májvénák szokatlan oblitera- 

tiv megbetegedése csecsemőben,
Burkhardt, A., Klöppel, G. (Insti
tut für Pathologie der Universität 
Hamburg): Virchows Arch. A 
Path. Anat. und Hist., 1977, 375, 
225.

A máj vénák speciális helyet 
foglalnak el a vénás rendszer pa- 
thologiájában. Obliteratiós folya
mataikat (Budd—Chiari syndroma) 
felosztjuk: secunder symptomati- 
kus occlusiókra és primer occlu- 
siókra. Az előbbi csoport pathoge- 
nesisét főként thrombosis és rit
kán általános vasculitis jellemzi. A 
leggyakoribb előidéző betegségek: 
haematologiai kórképek, tumorok 
és a vena cava fejlődési rendelle

nességei. A kevésbé gyakori pri
mer elváltozások feloszthatok: a 
májvéna szájadékok laesióira és a 
kis májvénák laesióira. Utóbbi ál
talában speciális szövettani képet 
mutat: subendothelialis fibrosus 
proliferatiót. A szerzők congenita- 
lis leukaemiában szenvedett és 
cytostatikumokkal kezelt újszülött
ben egy ritka obliteratiós folyama
tot írnak le a kis májvénákban.

A fiúgyermek esemény nélküli 
terhesség után született. Hepato- 
splenomegaliát észleltek, és a vér
kép, valamint a csontvelő cytolo
gia alapján juvenilis típusú conge- 
nitalis myeloid leukaemiát diag
nosztizálták. Cytostatikumokat ka
pott: Cytosin-Arabinosidot (185 mg 
összdosisban) és Vincristint (0,8 
mg összdosisban); továbbá antibio
tikumokat, antimycoticumokat és 
steroi dókat nagy dosisban. A beteg 
halála előtt 14 nappal leálltak a 
therapiával. 3 hónapos korban lég
zési elégtelenség tünetei között 
halt meg.

A bonclelet megerősítette a leu
kaemia klinikai diagnosisát. Infil- 
trátumok voltak a csontvelőben, a 
májban, a lépben, a nyirokcso
mókban, a thymusban és a tüdők
ben. A beteg halálát a- mindkét tü
dőben kiterjedten megfigyelt in
terstitialis infiltrátumok okozták.

Szövettani vizsgálattal a kis 
májvénákban láttak elváltozásokat.
Feltűnő volt a sublobularis vénák 
részleges vagy teljes elzáródása, 
amelyet az endothel proliferatió- 
ja okozott. Ez gyakran jellegzetes 
gócos képet mutatott. Az endothel 
kis kapilláris-szerű formákat ké
pezett, közöttük fiatal kötőszövet 
kevés hálózatával. Itt leukaemiás 
infiltrátumok nem látszottak és 
enzim-hisztokémiával sem tudtak 
kimutatni. Thrombosis pathogene- 
sisét sem lehetett bizonyítani. Kör
nyezetében a májparenchyma fel
tűnő perisinusoidalis fibrosisát lát
ták. Az elváltozásokat csak a kis 
efferens májvénákban látták. A 
vena portae ágaiban, a nagy máj- 
vénákban, a szájadékokban vagy 
a vena cavaban hasonló elválto
zások nem fordultak elő.

Esetükben tehát mellékleletként 
a kis májvénák nem thrombotikus 
elzáródását észlelték, eddig még 
nem közölt angiomatoid endothel- 
proliferatiót találtak. Hasonló kór
képet, a májnak egy ismeretlen 
aetiologiájú ún. „veno-occlusiv be
tegségét” Jamaicában észlelték, 
amit pyrrolizidin-alkaloidával tör
tént mérgezés okozott. Ezt ott mint 
„cserje-teá”-t fogyasztják. Európá
ban hasonló elváltozásokat csecse
mőkben írtak le, baktériumokkal 
súlyosan fertőzött tejjel történt 
táplálást követően. Aetiologiai té
nyezőket nem mutattak ki, az el
változás proliferativ endophlebitis- 
nek felelt meg. A szerzők esete 
egészen más szövettani képet mu
tatott. Itt a subendothelialis fibro
sus proliferatio nem játszott fontos 
szerepet.

A szerzők esetében az elválto
zásnak a primer betegséggel való 1439



közvetlen összefüggése lehetséges, 
de nem valószínű. Az intima pro
liferate) ugyanis nem tartalmazott 
leukaemiás infiltrátumokat. Az 
aetiologiai értelmezés nehéz, nem 
zárható ki, hogy a folyamat az en- 
dothel másodlagos reakciója egy 
cytostatikum-indukálta elváltozás
ra, amelyet májfibrosis kísér.

(Ref.: Nem zárható ki, hogy az 
alapbetegséggel összefüggő, tehát a 
leukaemiára visszavezethető, de 
másodlagos elváltozásról van szó; 
ugyanilyen alapon.)

Honti József dr.

Az aplastikus anaemia immuno
lógiai mechanizmusának bizonyí
téka. Ascensao, J. és mtsai (Sloan- 
Kettering Intézet, New York): Lan
cet, 1976, 1., No. 7961, 669.

Az aplastikus anaemiáknak (a 
továbbiakban ap. an.) mintegy 
50%-át idiopathiásnak tartják, és 
ezek egy részében autoimmun me
chanizmust tételeznek fel. E felfo
gást támogató klinikai bizonyíté
kok a csontvelő transplantatiós 
eredményekből származnak. Né
mely betegen a transplantatum ki
lökődését figyelték meg, még HLA- 
összeférhető, rokon donor esetén is, 
és ezután a betegek a saját csont
velő teljes regeneratiójával meg
gyógyultak. Mindezen esetekben a 
betegeket a transplantatio előtt 
cyclophosphamiddal, teljes test be
sugárzással, antithymocyta globu- 
linnal (ATG), vagy ezek kombiná
cióival kezelték. Feltehető, hogy az 
ilyen autolog típusú csontvelő
gyógyulás az immunosuppressiv 
előkészítés következménye.

Behatóan tanulmányoztak egy ap. 
a n -ás beteget azért, hogy kifej
lesszenek egy in vitro vizsgálatot, 
amely alkalmas idiopathikus ap. 
an.-ban az immunológiai mechaniz
mus demonstrálására, és az immu- 
nosuppressio, továbbá a velőátülte
tés várható eredményének jobb 
megítélésére.

A lágy agar kultúra vizsgálata a 
granúlocyta őssejtek felderítésének 
egyik módszere, és mint ilyen, hasz
nálható a normál vagy pathologiás 
velő sorozatvizsgálatára különféle 
in vitro kísérletekben.

Egy 26 éves nőbetegen csontvelő 
biopsiával ap. an.-t diagnosztizál
tak; a beteg előzőleg furunculosis 
miatt tetracyclin kezelést kapott. 
A betegtől és két önként vállalkozó 
egészségestől a crista iliaca poste- 
riorból történő aspiratio útján nyer
tek csontvelőt, melyet heparinnal 
kevertek. Minden csontvelőmintá
ból kenetet készítettek és sejtszá- 
molást végeztek. Az eljárás után 
kinyert életképes sejtek arányát 
vizsgálva azt találták, hogy a beteg 
sejtjeinek nagyobb hányada pusz
tult el a normálénál, amint az vár
ható volt, tekintve, hogy az ő csont
velejében a lymphocyták aránya 
jóval magasabb volt, mint a nor
mál kontroliban.

Az ATG kezelésnek a haemopoe- 
1440 tikus őssejtekre gyakorolt hatását

lágy agar tenyészet vizsgálatával 
határozták meg. A normállal kevert 
beteg csontvelő tenyészetében a co- 
loniaképződés 82%-kal, a kisebb 
csoportok kialakulása 78%-kal ma
radt el a várakozástól.

Ap. an.-ban a csontvelő kevés 
granúlocyta—monoeyta előalakot
tartalmaz. Igen fontos annak el
döntése, hogy vajon ez egy intrin
sic ossejthiánynak, avagy az őssej
tek differenciálódása gátlásának 
tudható be.

Kimutatták, hogy a normál csont
velő ATG +  komplement kezelése 
az életképes sejtek számát 1,8 há
nyados szerint (csaknem felére) 
csökkentette, míg a coloniák meny- 
nyiségét pontosan ilyen mértékben 
(majdnem kétszeresére) növelte. 
Feltehető, hogy az ATG ebben a 
kísérleti modellben nem mutat ős
sejtellenes aktivitást, és a normál 
velőben a coloniák mennyiségének 
megkétszereződése annak köszön
hető, hogy a lymphoid elemek ATG 
hatására történt eliminációja foly
tán a myeloid őssejtek koncentrá
lódása következett be. A beteg 
csontvelőben az ATG 2,2 hányados 
szerint (több mint 50%-kal) csök
kenti az életképes sejtek mennyi
ségét, ugyanakkor tízszeresére nö
veli a coloniák számát. Ezt a növe
kedést a sejtek arányának változá
sával nem lehet magyarázni. Való
színűnek látszik, hogy az ATG-vel 
a beteg csontvelőből a granulopoe- 
sis suppressióját kiváltó sejteket 
eltávolították.

Korábban kimutatták, hogy a 
myeloid előalakok mennyisége, me
lyek nem rokon, normál egyedek 
csontvelejének közös tenyészetében 
feltalálhatok, megközelítőleg azo
nosak az egyes velők külön tenyé
szetében levők számával. Ezeket az 
eredményeket a szerzők kísérlete is 
megerősítette. A beteg és normál 
csontvelő közös tenyészetében pe
dig a sejtcoloniák és kisebb csopor
tok kialakulásának gátoltságát fi
gyelték meg 82%-ban, illetve 78%- 
ban. Ezzel suppressor sejtek jelen
létét demonstrálták egyrészt a be
teg csontvelő myelopoesisének e 
sejtek eltávolítását követő megélén
külésével, másrészt azzal a supp- 
ressiv hatással, amit hozzáadásuk a 
normál csontvelőre kifejtett. Ezt 
alátámasztja Kagan és mtsai meg
figyelése, akik ap. an.-ás csontvelő
ben minden tekintetben normál 
alatti értékeket találtak, de ha 
gyors ülepítéssel a kis lymphoid 
sejtek nagy részét eltávolították, 
ezek az eltérések korrigálódtak. 
Ilyenformán megvan a lehetőség 
arra, hogy fizikai vagy serologiai 
módszerekkel a suppressor sejteket 
eltávolítsuk a beteg csontvelejéből.

Bár ez a mechanizmus ap. an - 
oknak csak egy részében játszik 
szerepet, mégis fontos lehet a be
tegség pathogenesisének további 
megismerése szempontjából. Talán 
még ennél is fontosabb, hogy ezen 
vizsgálat révén az eddiginél racio
nálisabb alapokra sikerül helyezni 
a betegség kezelését.

Molnár Miklós dr.

Orthopaedia
A teljes ízületi pótlás jelenlegi 

helyzete. Freeman, M.: British Me
dical Journal 1976, 2, 1301—1304.

Bevezetőben szerző rövid törté
nelmi áttekintést ad a különböző 
ízületekben végezhető endoprothe- 
sis implantatio fejlődéséről.

Az első teljes csípőpótlást króm
kobaltból készült prothesissel ce- 
mentezés nélkül McKee végezte 
Angliában. Az 1960-as években 
használt Charnley először cemen
tet, majd 1962-től ultranagy mo
lekulasúlyú polyethylenből készült 
vápát.

A ma használatos prothesisek 
anyagát, a forgalomban levő pro
thesisek hatásosságát és az implan- 
tatiós metodikát illetően csak cse
kélyek az eltérések. A prothesisek 
általában komfortérzést és a min
dennapi tevékenységhez kedvező 
mozgó ízületet adnak. Az elért 
mozgástartomány függ a műtét 
előtti mozgásterjedelemtől, azonban 
a beteg mozgáskapacitását nemcsak 
a csípő állapota befolyásolja.

Mivel a csípőprothesisek, különö
sen a velőűrbe ültetett femoralis 
komponens, károsítják a csontállo
mányt, újabban olyan prothesise- 
ket készítenek, amelyek kevesebb 
károsodást okozhatnak, azonban 
ezek hatásosságáról jelenleg még 
nyilatkozni nem lehet.

A térdízület pótlása csaknem 
egyidős a csípőízületével. Az első 
prothesisek csuklópánt rendszerűek 
voltak. A hetvenes évek elejétől a 
komponenseket mechanikusan nem 
kapcsolják össze, az egyik részt 
fémből, a másikat polyethylenből 
készítik. Bár ez a megoldás roha
mos fejlődést eredményezett, a 
szerző kiemeli, hogy az eredmények 
nem olyan jók, mint a csípőprothe- 
siseké.

Az első bokapótlásokat Angliá
ban és Németországban egymástól 
függetlenül két munkacsoport vé
gezte négy évvel ezelőtt. Még nem 
mérhető fel, hogy a műtét előnyt 
jelent-e az arthrodesissel szemben. 
A láb egyéb ízületeinek pótlására 
ritkábban kerül sor.

Több, különféle vállprothesis tí
pus ismert, ennek ellenére nem 
terjedtek el, mert a glenoidealis 
komponens rögzítése problémát je
lent.

A könyök pótlása főleg rheuma
toid arthritises esetekben válhat 
szükségessé. A korábbi prothesisek 
csuklópánt rendszerűek voltak, de 
ezek gyakran kilazulnak Üjabban 
a humeroulnaris ízületek pótlásá
val kísérleteznek, de a klinikum- 
ban még nem kerültek bevezetésre.

Angliában a csukló pótlását csak 
ritkán végzik, mivel különösebb 
előnyt a csuklóarthrodesissel szem
ben nem jelent.

A II—V. ujjak alappercének és 
első interphalangialis ízületének 
pótlását néhány éve végzik. Újab
ban silasticot használnak, de a 
funkcionális eredmények nem ki- 
elégítóek. A továbbiakban az eddi-



gi tapasztalatok alapján összefog
lalja a különböző műtétek javalla
tait.

A csípőprothesis javallata a be
teg nagyfokú magatehetetlensége. A 
térd endoprothesis beültetését csak 
válogatott esetekben tartja indo
koltnak. A bokaízületben csak 
akkor javallt, ha a beteg már 
arthrodesisre alkalmas állapotba 
került. Ez esetben viszont az arth
rodesisi részesíti előnyben. Hason
lóképpen a vállízületben is a desis 
kisebb veszéllyel jár. A könyök 
pótlás akkor mérlegelendő, amikor 
a beteg, az alapbetegség manifesz- 
tációjaként, súlyosan magatehetet
len. Kétséges, hogy a csuklóízület
ben végzett endoprothesis implan
tatio előnyt jelent-e a merevítéssel 
szemben.

A prothesis műtétek komplikációi 
közül első a vénathrombosis, mely
nek megelőzésére az utóbbi évek
ben jelentős lépések történtek. A 
fertőzés megelőzésére technikai tö
kéletesítést, steril műtőboxot tart 
szükségesnek. Speciális probléma, 
hogy a fertőzés nemcsak a műtét 
után közvetlenül, hanem azt évek
kel követően is kialakulhat. Meg
szüntetése gyakran a prothesis el
távolítását teszi szükségessé. A 
komponensek kilazulása inkább 
technikai probléma, mint bioló
giai. Reoperatiókor a prothesist ki 
kell emelni és visszacementezni, de 
ezt leírni könnyebb, mint kivitelez
ni. Hangsúlyozza a prothesisből le
csiszolódott törmelékek biológiailag
káros hatását. Schanzl Antal dr.

Total csípőprothesis chronikusan 
dislocált csípőkben. Dunn, H. K., 
Hess, W. E.: J. Bone Jt. Surg. 1976, 
58-A, 838.

A szerzők 22 total endoprothesis 
műtét eredményét és technikai 
problémáit ismertetik chronikus 
luxatiós csípőízületekben.

A műtét lényege, hogy a vápát 
az eredeti helyén ragasztják be, a 
femurnak a proximalis végét rese- 
cálják, a trochanter maior vissza
helyezésével. A resectio miatt a 
szár komponens szűkebb és egye
nesebb velőűrbe kerül, ami módo
sított szár készítését igényli. A 
szár komponens vékonyabb és 
egyenes (vastagsága 15 mm—10 
mm-ig keskenyedő) a szár-nyak ál
tal bezárt szög 155°os.

A műtét előtt lényeges a megfe
lelő rtg-felvételek készítése (tan
gentialis felvétel a vápa mélységé
nek meghatározására) a velőűr szé
lességének mérése.

A trochanter maiort resecálják, 
és a resecált femur véghez rögzítik, 
az izmok funkcióját javítva.

A femurvég resectiója mellett 
átlagosan 5,2 cm-es végtag-meg
hosszabbodást lehetett elérni. En
nek mértéke döntő, ugyanis fo
kozott hosszabbítás a n. ischiadicus. 
károsodását jelenti, amit egy beteg
nél észleltek.

A szár komponens behelyezése és 
a megfelelő típus kiválasztásán kí-

'ül a vápa beragasztásánál a kö
vetkező problémákkal találkoztak:
1. A sekély vápa miatt a kortiká- 
lis átszakadt a vésésnél. Ilyenkor 
csontkocka, majd drótháló behelye
zése után következett a vápa bera
gasztása. 2. Ha a vápa felső széle 
károsodott, akkor csavarok és 
csontcement behelyezésével lehe
tett a peremszéleket kialakítani.

Az eredmények értékelésében 21 
betegen csaknem panaszmentesség, 
a járás javulása következett be, 1 
betegen n. ischiadicus paresis ron
totta a műtéti eredményt.

(Ref.: Az ORFI Ortopédiai osztá
lyán — a sekély vápa kiegészítését, 
többször végeztük csavar és csont
cement behelyezésével. 1 betegen 
magas luxatio, instabilitás, fájdal
mas panaszok miatt total endopro- 
thesist végeztünk. A vápát az ere
deti helyre ragasztottuk be, a fe
mur rövidítéses osteotomiáját a 
trochanter major in situ hagyása 
mellett subtrochanter végeztük el.)

Udvarhelyi Iván dr.

Perthes kórban végzett femur 
osteotomiák eredményének és indi
kációjának értékelése. Lloyd-Ro- 
berts, G. C., Catteral,, A., Salamon, 
P. B. (The Hospital for Sick Child
ren, Great Ormond Street, London 
WCIN 3JH.): J. Bone Joint Surg. 
1976, 58-B, 31—36.

A szerzők célja a Perthes kórban 
szenvedő, varisáló-derotáló subtro
chanter femurosteotomiával, vagy 
tehermentesítő járógéppel, ill. 
egyéb módon konzervative kezelt, 
valamint a kezeletlen betegek gyó
gyulási eredményeinek értékelése.

A betegek csoportosítására a 
Catterall (1971) által leírt felosztást 
alkalmazták, (I—IV. csoport, nö
vekvő radiológiai súlyossági fok 
szerint) és az általa leírt veszélyez- 
tetettségi faktorok (femur fej late
ralis subluxatiója, partialis extru- 
siója, az epiphysis lateralis szélén 
jeletkező foltos calcificatio, a late
ralis margo fokozott sugáráteresztő 
képessége, diffúz metaphysealis 
reactio, horizontálisan elhelyezkedő 
növekedési porc) jelenlétét vizsgál
ták; végül ezeknek a betegség 
prognózisára kihatását tárták fel.

A szerzők 1963—1970 között ope
rált 56 beteg, illetve 75 kezeletlen 
és 95 tehermentesítő járógéppel, 
vagy egyéb módon konzervative 
kezelt beteg gyógyulási eredmé
nyeit hasonlították össze megálla
pítva, hogy a Catterall szerinti I. 
csoportba tartozó elváltozások 
gyógyhajlama mindenképpen igen 
jó.

A kezeletlen és a konzervative 
kezelt eseteket elemezve arra a kö
vetkeztetésre jutnak, hogy a két 
csoport között a betegség kimenete
lét tekintve különbség nincs. A ke
zeletlen és a varisáló-derotáló sub
trochanter femurosteotomiával ke
zelt betegeket vizsgálva azt észlel
ték, hogy a kezeletlen csoporthoz 
képest szignifikánsan nagyobb szá
zalékban kaptak jó gyógyulási

eredményt osteotomizált betegeik
nél, amennyiben konstatálható volt 
a veszélyeztetettségi faktorok je
lenléte.

Ezen faktorok hiányában a két 
csoportban közel azonos százalék
ban tapasztaltak jó eredményt.

Megállapítják, hogy a varisáló- 
derotáló intertrochanterikus femur 
osteotomia kedvező eredményeket 
ad a Perthes kór bizonyos esetei
ben. A műtét indikált veszélyezte
tettségi faktorok jelenléte esetén, 
ha a betegség kezdetétől nem telt el 
több, mint 8 hónap.

A Catterall által meghatározott I. 
csoportban a műtét mindig kontra
indikált valamint nem indikált a
II., III. és IV. csoportban, a veszé
lyeztetettségi faktorok jelenléte 
nélkül. Rényi-Vámos András dr.

400 fertőzött csípőízületi prothe
sis cseréje alkalmával szerzett ta
pasztalatok. Buchholz, H. W. és 
mtsai (Endo-Klinik, Rehab. Zent
rum, Holsenstr. 2, 200 Hamburg 50): 
Orthopädische Praxis, 1976, 12,
1117—1120.

A hamburgi Endo-Klinika reha
bilitációs központban 12 év alatt 
(1964—1975) 6,276 (!) csípőízületi 
prothesist ültettek be. 439 esetben 
mélyfertőzést észleltek. Erről szá
molnak be bő tapasztalataik alap
ján.

A csípőízületi prothesisek mély 
fertőzéseikor még mindig a Sta- 
phylococus aureus haemolyticus 
játssza a vezérszerepet. A szerzők 
regisztrálta esetek felében ez volt a 
kórokozó.

A Gram-pozitív és -negatív bak
tériumok okozta mély fertőzések a 
Refobacin-Palacos-szal (Palacos a 
prothesisek beültetésekor alkalma
zott cement, amelybe Refobacint 
[Gentamycint] kevernek. — Ref.) 
messzemenően kivédhetők, a totalis 
endoprothesis legelső beültetése al
kalmával. A csont és cement hatá
rán levő nagy antibioticum kon
centráció meggátolja a pathogen 
mikroorganizmusok elszaporodását.
A Refobacin-Palacos alkalmazása a 
szerzők anyagában azt eredmé
nyezte, hogy 1973/74-ben egyetlen 
mély infectio sem történt csípőízü
let-pótlás műtété után, 1975-ben is 
csak két esetben fordult elő. E két 
utóbbiban a prothesis cseréje és a 
Refobacin-Palacos ampicillinnel és 
cephalotinnal való összekeverése 
után zavartalan gyógyulás követ
kezett be.

Amennyiben nem történik meg a 
fertőzés rendszeres praeventiója, a 
műtét után még hosszú évek múl
tával is számolnunk kell mélyfer
tőzéssel, amit a szerzők korábbi ta
pasztalatai alapján megállapítottak.
Egy 1967-ben beültetett tejes csípő- 
ízületi prothesis esetében 8 évvel 
később jelentkezett anaerob kór
okozóval történt mélyfertőződés.

A prothesisek rögzítésére hasz- 
nált cement kevert gentamycin \T /T  
igen kedvező hatású. Sikerült ki- X A
mutatniuk, hogy a gentamycint tar- ---------
talmazó Palacos még a beültetés 1441



után öt évvel is tartalmaz és ad 
le antibioticumot. A gentamycin 
azzal az előnyös tulajdonsággal is 
rendelkezik, hogy a csontszövetbe 
hatolva, azt mintegy impregnálja. 
Ezt igazolja, hogy még három év
vel a műtét után is sikerült a műtét 
területéhez közelről kivett csontda
rabkából gentamycint kimutatni.

Az inficiálódott totalprothesis 
cseréjekor rendkívül fontos, hogy 
az előző műtét alkalmával hasz
nált cementet maradék nélkül eltá- 
volítsuk. jjj Bugyi István dr.

Harrington instrumentummal és 
fusióval kezelt scoliosisos betegek 
postoperativ vizsgálata. Erwin, W. 
D., Dickson, J. H., Harrington, P. 
R.: J. Bone Jt. Surg. 1976, 58-A, 
479.

A szerzők kétféle metódus sze
rint kezelt és operált 364 beteg 
műtéti eredményét vizsgálták meg.

A műtéti eredmények változásá
ban a fusio technikai problémái 
mellett a gipszrögzítés és belső rög
zítés jelentőségét hangsúlyozzák. A 
belső fixatio alkalmazása előtt 
nemcsak a korrekció fokozása, ha
nem annak megtartása is megol
datlan volt. Ezen esetekben 50% 
körüli pseudarthrosist találtak. A 
beteg postoperativ kezelésében 
1 évig tartó ágynyugalmat java
soltak.

A szerzők 1970 előtti és utáni 
módszereiket hasonlítják össze. 
Idiopathiás scoliosisos betegeket 
vizsgáltak, a következő kritériu
mok alapján: 1. 11—19 éves kor
ban elvégzett műtét. 2. Korábban a 
betegek nem részesültek sem kon
zervatív, sem műtéti kezelésben. 3. 
90°-nál kisebb a görbület. 4. Leg
alább 2 éves postoperativ megfi
gyelési idő.

Az első csoportba sorolt betegek
nél (1970 előtt operáltak) a Har
rington instrumentum alkalmazása 
mellett a fusiónál nem alkalmaz
tak cristából vett csontot. A bete
geket 3 hónappal a műtétet köve
tően mobilizálták, 6 hónapig alkal
mazva gipszcorsettet. A második 
csoportba sorolt betegeken a cris
tából vett csonttal javították a fu
sio feltételeit, a 7—10. napon mobi
lizálták a betegeket, és a gipszrög
zítés ideje 9 hónap volt.

Átlagos műtéti idő az 1. csoport
ban 109 perc, a vérveszteség 743 
ml, a vérpótlás 592 ml. A 2. cso
portban a műtéti idő 125 perc, a 
vérveszteség 840 ml, a vérpótlás 
567 ml.

Eredmények: 1. csoport — átla
gos görbület 60°, postoperative 2 
évvel 30°, korrekcióveszteség 8,3°.

2. csoport — átlagos görbület 58°, 
postoperative 2 évvel 26°, korrek
cióveszteség 4,3°.

Amíg az 1. csoportban 4,3%-ban 
találtak pseudarthrosist (2 esetben 
rúd fractura), a 2. csoportban 1 be
tegnek volt pseudarthrosisa. A tho
racalis, thoracolumbalis, lumbalis 
és kettős görbületű esetek közül a 

1442 jobb eredményeket a lumbalis lo-

calisatióban érték el. 2 betegen 
fordult elő vascularis duodenalis 
obstructiós syndroma. A szerzők 
úgy vélik, hogy a korai mobilizálás 
a fusio erősségét és fokozását is 
elősegíti. így alapvető 3 szempontot 
emelnek ki az eredményesebb ke
zelésben: 1. korai mobilizálás, 2. 
autolog, cristából vett csont alkal
mazása, 3. 9 hónapig tartó gipsz- 
corsette.

Azoknál a betegeknél, akiket 6 hó
napig tartottak gipszcorsetteben, a
6—9 hónap között néhány fokos 
korrekcióveszteséget kaptak, szem
ben azokkal, akiknél 9 hónapig tar
tott a gipszrögzítés. Csak a karo
kig terjedő, nem tractiós gipszet 
ajánlanak. udvarhelyi Iván dr.

Pseudarthrosis scoliosis miatt vég
zett gerinc fusio után. McMaster, 
M. J., James, J. I. P.: J. Bone Jt. 
Surg. 1976, 58-B, 305.

A szerzők 246 betegen scoliosis 
miatti gerinc fusio után fél évvel 
később végzett exploratio tanulsá
gait tárgyalják. A műtéteket idio
pathiás, congenitalis és paralytikus 
scoliotikus betegeken végezték. 
Nagy többségben belső rögzítés 
nélkül (elsősorban Мое szerint), ki
sebb számban belső rögzítéssel 
(Harrington műtét — 25 betegen) 
történt a fusio.

Az ismételt feltárást a pseud
arthrosis gyakoriságának megíté
lése miatt végezték el. 25%-ban 
uni.-, ill. bilateralis pseudarthrosist 
találtak. A pseudarthrosisokat 3 
csoportba sorolták: 1. Biztos, már 
radiologiailag is felismerhető álízü
let, 2. „hajszálvékony” álízületi rés,
3. bizonytalan. Ez utóbbi kettő ese
tében radiologiailag legtöbbször a 
gyanú sem merül fel a kórkép vo
natkozásában: Műtéti feltárásnál 
37 betegen 1 szinten, 14-nél 2, 5-nél 
3, 4-nél 4, míg 1 betegen 7 szinten 
találtak pseudarthrosist. Az álízü
let előfordulásának leggyakoribb 
helye a D IX—X csigolyáktól az S 
I csigolyáig.

Életkor és nemek vonatkozásá
ban nem találtak lényeges eltérést 
a pseudarthrosis vonatkozásában. 
Az aetiologiai faktort tekintve leg
gyakoribb problémák a paralytikus 
scoliosis eseteiben voltak. A pseud
arthrosis ellenére nem találtak lé
nyeges korrekcióveszteséget (5—6° 
körüli), amit részben magyarázhat 
a korai ismételt feltárás, a reope- 
ratio is. Az álízületeket minden 
esetben a crista ileiből vett csont
tal hidalták át. Postoperative 4 hé
tig gipszágy, majd corsette és Mil
waukee fűző volt a sorrend, mind 
az első műtétet, mind a reoperatiót 
követően.

A klinikai tünetek közül a 10—15 
fokos korrekcióveszteséget a pseud
arthrosis kialakulásának jeleként 
értékelték.

A szerzők a pseudarthrosis gya
koriságára többszörösen felhívták a 
figyelmet.

(Ref.: Évek óta végzünk osztá
lyunkon — jelenleg ORFI Orthopae-

dia — Harrington műtéteket. Bár 
a Harrington rúd kellő korai stabi
litást biztosít, de a nagy körülte
kintéssel és alapossággal, a crista 
ileiből vett csonttal elvégzett arth
rodesis az egyedüli feltétele a késői 
jó és megbízható eredményeknek.)

Udvarhelyi Iván dr.

A patello-femoralis ízület m e
chanikája és pathologiája. 1. A 
patello-femoralis ízület functiona
lis anatómiája. Goodfellow, J., 
Hungerfold, D. S., Zindel, M. (Nuf
field Orthopaedic Centre, Oxford, 
England): J. Bone Joint Surg., 1976, 
58-B, 287—290.

A szerzők a patella porcfelszíné
nek degeneratív elváltozásait ta
nulmányozva szükségesnek tartot
ták azon területek meghatározását, 
melyek az ízület mozgásának kü
lönböző fázisaiban a terhet viselik. 
E célból cadaverből preparált térd
ízületekből készítettek egy olyan 
modellt, melyen a fiziológiáshoz 
közelálló terhelési viszonyokat ta
nulmányozhatták. Festéses techni
kával határozták meg a patello- 
femoralis ízület érintkező felületeit 
a térd 20, 45, 90 és 135 fokos hely
zeteiben.

Nyújtott helyzetből hajlítva a 
térdízületet egy contact-sáv mozog 
a patella felszínén alulról felfelé, 
és kb 90 foknál éri el a felső pó
lust. A sáv mozgás közben egyre 
szélesebbé válik, és míg a felszín 
lateralis szélét mindig, a mediali- 
sat soha el nem éri. így, egy 90 
fokig történő hajlításig nem érint
kező felszín rajzolódik ki a patella 
medialis szélén, mely megfelel 
annak a páratlan felszínnek, me
lyet egy hosszanti kiemelkedés vá
laszt el laterálisán a patella me
dialis porcfelszínétől. 135 fokos 
hajlításnál az érintkezési sáv ketté- 
oszlik és medialis része éppen 
ennek a páratlan felszínnek felel 
meg.

90 fokos hajlításig a patella el
tartja a quadriceps inát a femurtól 
és ízfelszínének éppen érintkező 
keskeny sávján keresztül viseli el 
a quadriceps erejének az ízület fel
színére merőlegesen ható kompo
nensét. Ahogy a hajlítás foka nő, 
ez az erőkomponens is növekszik és 
ezért nem lehet véletlen, hogy a 
contact-sáv is szélesedik. 90 fokon 
túl, az érintkezési sáv kettéválásá
val az erő átvitelére szolgáló ízfel
szín csökkenne, ugyanakkor azon
ban már a quadriceps ín is széle
sen ízesül a femurral, így az erő 
átvitelére szolgáló felszín lényege
sen megnagyobbodik. Az érintkezé
si sáv 135 fokos helyzetben látható 
kettéválása azzal magyarázható, 
hogy a patella lecsúszik a femur 
valódi patellaris felszínéről, és a 
condylusokkal kerül kapcsolatba. 
Amint a patella becsúszik az inter
condylaris résbe, egyidejűleg rotá- 
lódik és oldalra mozdul. A media
lis condylus ilyenkor a patella pá
ratlan medialis felszínével ízesül.



A szerzők ezekután ezen páratlan 
felszín furcsaságaira hívják fel a 
figyelmet. E porcrészlet soha nem 
érintkezik a femur valódi patella
ris felszínével és a patella egyedüli 
porcfelszíne, mely a femur tibialis 
ízfelszínével ízesül. 90 fokos hajlí- 
tásig a patella valamennyi ízfelszí
ne ízesül, kivéve a páratlan fel
színt.

A műtőben és cadaver térdeken 
egyaránt gyakori lelet ezen porc
felszín izolált felrostozódása. Ezen 
felületi degeneratiós elváltozásokat 
a szerzők habituális nem-haszná
latnak tulajdonítják, mint ahogyan 
ezt egyéb ízületek esetében mások 
is kimutatták. A páratlan felszín 
porca állásnál, ülésnél, járásnál, 
futásnál és valószínűleg alvásnál 
sem érintkezik. Az osteochondritis 
dissecans kialakulásában is része 
lehet, mert a femur medialis con- 
dylusának lateralis szélén levő pa
tellaris felszín a betegség jellemző 
helye.

Felhívják a figyelmünket arra a 
tarajszerű kiemelkedésre, mely 
ezt a felszínt a patella medialis íz
felszínétől elválasztja. 90 és 135 fok 
közti hajlításnál találkozik e taraj 
a femur medialis condylusának la
teralis szélével, és van olyan hely
zet, amikor élén viseli el a terhe
lést. Ez lehet az oka a chondroma- 
latiás elváltozások gyakori itteni 
lokalizációjának.

Gál Domonkos dr.

A patello-femoralis ízület m e
chanikája és pathologiája. 2. 
Chondromalatia patellae. Goodfel- 
Iow, J., Hungerford, D. S., Woods,
C. (Nuffield Orthopaedic Centre, 
Oxford, England): J. Bone Joint 
Surg., 1976, 58-B, 291—299.

A chondromalatia patellae kife
jezés alatt összefoglalt pathologiai 
elváltozások klinikai megjelenése 
az ún. patello-femoralis fájdalom 
syndromája. Jellemzői: a térdka
lács fájdalma a térd terhelés köz
ben történő flexiójakor, mint pl. 
lépcsőnjárásnál; hajlított térddel 
történő hosszabb üléskor, mely fáj
dalom a térd kinyújtásakor meg
szűnik. Nyújtott térd és ellazított 
quadriceps esetén lefelé és a fe- 
murra nyomva a patellát kiváltó
dik a jellegzetes fájdalom. A térd
kalács medialis része direkt nyo
másra fájdalmas. Crepitus, bár 
rendszerint kísérő tünet, nem jel
lemző a syndromára. A patello-fe
moralis fájdalom gyakori serdülő 
és fiatal felnőtt korban, gyakoribb 
leányokon. A klasszikus arthritis 
tünetei nélkül hosszabb ideig fenn
állhat anélkül, hogy javulna vagy 
rosszabbodna. A negyedik és ötödik 
évtizedben ritkább, és rendszerint a 
patella sérülésével kapcsolatos, 
öregkorban ismét gyakoribb és 
mint az arthrosis vezető tünete je
lentkezhet. Ez utóbbi rendszerint 
rosszabbodik az idő folyamán. A 
továbbiakban a szerzők saját és az 
irodalom adataira támaszkodva a 
patella porcának két jól elkülönít
hető kóros elváltozását írják le.

Az ún. felületi degeneratio fő
ként a patella páratlan ízfelszínén 
fordul elő, mely felszínt egy hosz- 
szanti kiemelkedés választja el a 
medialis felszíntől. A folyamat a 
felszín felől hatol a mélybe, kortól 
függő, gyakran megtalálható fiatal 
korban és az idő múlásával egyre 
gyakoribb lelet. Fiatal korban 
rendszerint nem okoz patello-femo
ralis fájdalmat, de a későbbi évek
ben predisponálhat az arthrosisra. 
A habituális nem-használat követ
kezményének tartják és a patellán 
éppúgy mint egyéb ízületekben a 
felszín azon részein észlelik, me
lyek kevéssé vannak kitéve a hasz
nálatnak és ritkán érintkeznek.

Az ún. basalis degeneratio kife
jezést egy olyan károsodás leírásá
ra használják, melyben a kollagén 
felrostozódását a porc középső és 
alsó rétegeiben találták, és csak 
később válik a folyamat a felszí
nen is láthatóvá. Az elváltozás jel
lemző helye a páratlant a medialis 
és ritkábban ezt a lateralis ízfel
színtől elválasztó kiemelkedések 
két oldala. A laesio mintegy lova
gol ezeken a kiemelkedéseken, 
gyakran összefolyva, egy laesiót al
kotva.

27 legalább két és fél éve pa
tello-femoralis panaszokkal kezelt 
fiatal egyén arthrotomiája kapcsán 
23 esetben találták meg az elválto
zást. Bár nincs bizonyítva, hogy a 
patello-femoralis fájdalom oka 
mindig ez a laesio, és hogy klinikai 
tünetek nélkül ne fordulhatna elő, 
mégis jól magyarázza e syndroma 
néhány jellegzetességét. Az emlí
tett predilectiós helyek a térd 90, 
vagy ennél nagyobb fokú hajlítása 
közben kerülnek nyomás alá, ilyen
kor észlelhető a fájdalom is. Ez a 
direkt nyomásra is fájdalmas te
rület. A felszín relatív épsége, 
mely hosszabb ideig fennállhat, 
sem a szemben levő felszín mecha
nikus károsodását, sem pedig syno
vialis izgalmat nem kell, hogy 
okozzon. A felszín épsége az el
változás gyógyulását is feltételezi, 
ami a hosszabb ideig fennálló fáj
dalom spontán megszűnéséhez ve
zet. Fájdalmat oly módon okozhat, 
hogy a normális porc energiael
nyelő functiójával szemben a 
szerkezetében károsodott porc job
ban vezeti a nyomási energiát a 
subchondrialis csontra, mely az 
idegvégződéseket tartalmazza. A 
lokalizációt az magyarázza, hogy e 
terület normális mozgásnál nem
csak nyomásnak, hanem nyíró 
erőknek is ki van téve, mikor a 
patella a femur patellaris felszíné
ről az intercondylaris résbe csú
szik.

A szerzők a laesiót a károsodott 
porcrészlet csontig való kimetszé
sével gyógyították jó eredménnyel. 
A kimetszést előnybe részesítik az 
ún. borotválással szemben. Ez 
utóbbi szerintük jobban károsítja 
a szomszédos ép felületes porcréte
get, s bár látszólag simább felszínt 
biztosít, végeredményben az erede
tileg pontosan összeillő felszínek 
megváltoztatásával jobban károsít

ja a functiót, mint a kimetszés 
után visszamaradó gödör.

Gál Domonkos dr.

Radius fej resectio rheumatoid 
arthritisben. Taylor, A. R., Mukar- 
jeva, S. K., Rana, N. A.: J. Bone Jt. 
Surg. 1976, 58-B, 485.

A szerzők 44 esetben végzett ra
dius fej resectióról számolnak be. A 
műtét jelentős a fájdalmak csök
kentésében, a mozgások javításá
ban, csökkenti az arthroplastica 
igényét.

Korábban és jelenleg is a reumás 
betegségek sebészi kezelésében 
csak akkor került sor műtétre, ha 
már radiologiailag is kimutatható 
károsodás volt.

A radius resectiót Smith-Peter- 
sen ajánlotta először, de hasonló 
kórképekben. Vainio csaknem két 
évtizede synovectomiával együtt si
keresen végzi e műtétet.

Az indicatióban első helyen a 
fájdalom szerepel, de döntő az 
eredménytelen konzervatív kezelés. 
A szerzők, amennyiben indokolt 
volt, a resectio mellett a synovecto- 
miát is elvégezték. A jó eredmé
nyek elérésében lényeges a korai 
postoperativ tornakezelés.

Műtéti eredményeik 77%, ki
váló, ill. jó, 13,6% jobb, 9% válto
zatlan állapot. Csupán 3 betegen 
került sor a későbbiekben arthro- 
plasticára.

A legfontosabb eredmény a fáj
dalom csökkenése volt. Néhány 
esetben a flexiós-extensiós mozgá
sok csökkenése ellenére, radiolo
giailag progrediáló ízületi deformi
tások mellett a betegek panasz- 
mentesek voltak. A pronatio-supi- 
natio mindig javult.

A radius fej resectiója a syno- 
vectomia mellett néhány esetben a 
proc. styloideus ulnaet is eltávolí
tották. A könyökízület merevítését 
még sikertelen esetekben sem 
ajánlják, ugyanis rendszerint a 
környéki ízületek is érintettek a 
betegségben, így a felső végtag 
functióinak ellátásában az arthro
desis komoly hátrányt jelent.

(Ref.: Évek óta végzünk kö
nyökízületi synovectomiát radius 
fej resectióval jó eredménnyel. 
Ügy gondoljuk, hogy amennyiben 
az osteoarthritis súlyos, csont- 
destructióval járó kórképeiről 
van szó, akkor csak a plasticai 
műtét lehet valóban eredményes.)

Udvarhelyi Iván dr.

Károsodott polycentrikus total 
térdprothesisek. Hirom Shoji, 
D’Ambrosia, R. D., Lipscomb, P.
R.: J. Bone Jt. Surg. 1976, 58-A, 
773.

A cikk 4 eltávolított prothesis 
morfológiai, elektronmikroszkópos, 
felszíni analytikai vizsgálatát tár
gyalja, és következtetéseket von le 
elsősorban műtéttechnikai vonat
kozásokban.

%
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A prothesiseket persistáló fájdal
mak miatt távolították el. 3 eset
ben mechanikus probléma volt a 
prothesis kilazulásával, ill. nélküle, 
a 4. esetben a prothesis rosszul volt 
behelyezve. A polycentrikus pro
thesis 2 femur és 2 tibia kompo
nensből áll. A tibia rész mozgásban 
résztvevő felszíne kevés. Fiziológiás 
körülmények között az érintkező 
felszínek a térdízületben 6 cm2-t 
jelentenek. E prothesis típus eseté
ben az ízfelszínek lényegesen ki
sebb területen érintkeznek, így a 
terhelés nagyobb. A nagykemény
ségű polyetilén nem komprimál
ható úgy, mint a meniscus fibrosus 
porca. A terhelés iránya is változ
tatja a kopási felszíneket. Ha a 
prothesis rosszul van behelyezve, a 
rotatiós stress is fokozza a károso
dást.

A polycentrikus prothesiseknél 
alapvető a pontos elhelyezésük. Az 
eltávolított prothesisek polyetilén 
komponensein kimaródások, fissu- 
rák, kráterszerű károsodások vol
tak, elektronmikroszkópos vizsgá
lattal nem találtak szignifikáns 
kapcsolatot a morfológiai károso
dás és elhasználódás mértéke kö
zött. A polyetilén biológiai hatása 
még nem ismeretes, de minimális 
kopás a csípőízületben nem jelen
tett problémát.

A műtétnél a stabilitás helyreál
lítása, a prothesis komponensek 
pontos elhelyezése meghatározza a 
sikert, ill. sikertelenséget.

Udvarhelyi Iván dr.

A térdízületi prothesisek 4 mo
delljének összehasonlítása. Insall,
J. N. és mtsai: J. Bone Jt. Surg. 
1976, 58/A, 754.

A szerzők 29 unicondylaris, 64 
duocondylaris, 50 Guepar és 50 
geometrikus térdízületi prothesis 
műtéti eredményeinek összehason
lítását írják le.

2 alapvető típust különböztetnek 
meg: 1. Condylus pótló prothesisek.
2. Csuklós típusú total prothesis 
(Guepar).

A műtéti indikációban elsősorban 
a két végletet határozzák meg. 
Amennyiben csak az egyik oldali 
condylus vesz részt az osteoarthri- 
tisben, a szalagok épek, tengelyel
térés a térdízületben nincs, unicon
dylaris prothesis használható. Sú
lyos esetekben — szalag károsodás, 
súlyos osteoarthritis, valgus, ill. 
varus deformitás — a Guepar pro- 
thesis alkalmazható. A csontokra 
és a szalagokra terjedő enyhébb 
károsodásokban alkalmazható a 
duocondylaris és a geometrikus 
prothesis.

A részletesebb indikációt az 
eredmények összehasonlítása után 
a következőkben határozzák meg. 1.

Unicondylaris prothesis. Flexiós 
contractura nem korrigálható. Val
gus, ill. varus deformitás csak 
azokban az esetekben korrigálható, 
ha ez néhány fokos, és narcosisban 
megszüntethető.

2. Duocondylaris prothesis. 10 fo
kos flexiós contractura már korri
gálható. Valgus, ill. varus irányú 
formitás kontraindikációt jelent. 
Ugyanígy szalagkárosodás is. Az 
uni-, ill. duocondylaris prothesis a 
condylusok felszíneit követi, így 
nagyobb resectióra nincs lehetőség 
és szükség.

3. Geometrikus prothesis. 15 fo
kos flexiós kontraktura már korri
gálható. A prothesis „non-anatomi- 
cal”, bizonyos fokú resectióra van 
lehetőség, de szalagkárosodás ese
teiben nem végezhető.

4. Guepar prothesis. A legtöbb 
deformitas eseteiben elvégezhető, a 
prothesis fix tengely körül flexió- 
extensiós mozgást enged, rotatio 
nélkül. Jobb és baloldali típus van, 
7° körüli valgus helyzetet biztosít. 
Mind ossealis, mind a szalagokra és 
lágyrészekre terjedő károsodások
nál is elvégezhető a műtét.

összesítve 178 műtéti eredményt 
értékeltek a szerzők: Kiváló, ill. jó
— 63%, megfelelő — 21%, gyenge
— 16%. Komplikációk: thrombo
phlebitis, peronaeus, laesio, sebgyó
gyulási zavarok.

A postoperativ problémák közül 
2 alapvető dolgot emelnek ki: pa
tellofemoralis arthritis, prothesis 
kilazulás. A patellofemoralis arth
ritis kezelésében a patellectomiát 
elvetik, konzervatív kezelést java
solnak. A prothesis lazulására utaló 
rtg jeleket reoperációs szempontból 
csak akkor veszik figyelembe, ha 
klinikai fájdalmas panaszok is je
lentkeznek egyidejűleg Elsősorban 
a plasztik komponens vonatkozásá
ban találkoztak rtg-en látható fel- 
szívódásos jelekkel, de csak né
hány esetben járt ez klinikai pa
naszokkal.

A szerzők -kiemelik a Guepar 
prothesis alkalmazásának széles le
hetőségeit, és a vele elért jó mű
téti eredményeket.

Udvarhelyi Iván dr.

Talus eltávolítás gyermekeken.
Padovani, J. P. és mtsai (Clinique 
Chirurgicale Infantile et Orthopé- 
dique Départm. d’Orthopédie, Pa
ris.) : Rév. Chir. Orthop. 1976, 62, 
475—485.

A poliomyelitises bénulás egyik 
nehezen kezelhető következménye 
volt a paralytikus sarokláb, a pes 
calcaneus kialakulása. A jelentős 
járási nehézséget okozó deformitás 
javítására dolgozta ki Whitman
1901-ben a talus eltávolításán ala
puló műtétet, amely alkalmasnak

bizonyult a láb megtámaszkodásá- 
nak és az erősen nehezített járás
nak javítására. 2066 műtét tapasz
talatait összegezve Thompson han
goztatja, hogy az astragalectomiát 
a pes calcaneus paralyticus eseté
ben és 5 éves kor alatt ajánlatos 
alkalmazni.

A poliomyelitis felszámolásával 
a talus eltávolítás műtété is egy 
időre feledésbe merült. A bénulá
sok és lábdeformitások más formái
nak előtérbe kerülésével azonban 
újra kezdték alkalmazni, elsősor
ban myelomeningocelében, arth- 
rogryposisban, de a dongaláb egyes 
igen súlyos formáiban is.

A szerzők 33 esetben végezték a 
műtétet főleg az említett elváltozá
sokban, továbbá vertebro-medulla- 
ris deformitásoknál és distrophiás 
törpeségnél. A modern indikáció 
érdekessége, hogy éppen ellenkező
je a klasszikus javallatnak, ameny- 
nyiben nem calcaneus állásnál, ha
nem equinus és varus deformitá
soknál kerül alkalmazásra. A mű
tétet csak nagyon súlyos és más 
eszközökkel nem korrigálható tor
zulások esetén célszerű végrehaj
tani, elsősorban már többször si
kertelenül operált, teljesen merev 
lábakon, deformált, dislocalódó ta
lus esetében. Egyes esetekben a 
talus eltávolításának szükségessé
géről csak a műtét közben lehet 
dönteni.

A szerzők többféle feltárást al
kalmaztak a talus exstirpatiójához, 
amely önmagában nem okozott kü
lönösebb technikai nehézségeket. A 
calcaneus beállítása igen fontos. A 
jó terhelhetőséghez szükséges, hogy 
a sarokcsont elülső része proximal, 
hátsó része distal felé kerüljön, az 
egész csont hátrafelé dislocalódjon 
és kissé kifelé rotálódjon. A calca
neus megfelelő beállításához egyes 
esetekben Achillotomia elvégzésére 
is szükség van, rögzítéséhez pedig 
percutan dróttűzésre és gipszre.

Jónak tartották az eredményt, ha 
plantigrad terhelés mellett bizonyos 
mozgásjavulás is bekövetkezett, kö
zepesnek, ha csak plantigrad terhe
lést sikerült elérni, de egyes defor
mitások és a merevség megmarad
tak. A felülvizsgált beteganyagból 
11 volt jó, 7 közepes, és 11 rossz. A 
legtöbb jó eredményt myelo-me- 
ningocele esetében sikerült elérni. 
Az eredmények kialakulásában a 
beteg életkorának is fontossága 
volt. A jó eredménnyel végződött 
műtéteknél a betegek életkora 1,5 
év, a közepeseknél 3 év, a rosszak
nál 5 év. Az eredmények megíté
lésénél számba kell venni, hogy a 
műtétet kisgyermekek használha
tatlan, deformált, béna, kezelésnek 
ellenálló lába esetén ultimum 
refugiumként végzik.

hénárt György dr.



Gyors tájékozódás pneumothorax 
kimutatására fényszáloptikás mű
szerrel újszülöttkorban.

T. Szerkesztőség! Az újszülött
kori pneumothorax (ptx) és pneu
momediastinum (pm) azonnali fel
ismerést és ellátást igénylő súlyos 
betegség (1). Az újabb intenzív the- 
rápiás beavatkozások: tartósan po
zitív légúti nyomás (CPAP, PEEP) 
és resuscitatiós eljárások következ
tében számuk megszaporodott: an
gol statisztikák szerint előfordulása 
0,3%, CPAP kezelés esetén 20% (2). 
Biztos diagnosis csak röntgen segít
ségével állítható fel. Nekünk az a 
benyomásunk, hogy az esetek egyre 
biztosabb felderítése ellenére még 
mindig maradnak diagnosztizálat- 
lan esetek. Ezek, hacsak nem víz 
alatt nyitják meg a mellkast, még 
a boncolás alkalmával is rejtve 
maradhatnak. Mivel ilyen szövőd
mény megoldása döntően azon mú
lik, milyen gyorsan tudnak beavat
kozni, nemcsak a diagnosztikus le
hetőségek javítása a cél, hanem 
olyan eljárásra van szükség, ami 
egyben gyors tájékozódást is lehe
tővé tesz. Ilyen alapon keltettek fi
gyelmet Kuhn és mtsai közlései (3), 
akik arról számoltak be, hogy a  
száloptikás berendezés hideg fénye 
módot nyújt arra, hogy a mellkas 
transzparenciájának feltűnő foko
zódásával az újszülöttek ptx és pm 
szövődményét gyorsan kiderítsük. 
Mostani levelünket az a körül
mény indokolja, hogy más, szá
munkra hozzáférhető berendezé
sekkel való sikertelen próbálkozá
sok után, megtaláltuk azt az esz
közt, ami a vizsgálatra igen alkal
mas. Ez az OMKER által forgalom
ba hozott NDK gyártmányú „Pro
jektor” készülék (Typus: 403.00, 
teljesítménye: max 180 Watt). A 
műszer előnye, hogy nagyerejfi hi
deg fényt szolgáltat és a fényká
belt ezért közvetlenül a mellkasra 
helyezhetjük.

Kísérleti sorozatunk első részé
ben Ketalar narcosisban újszülött 
malacon művi ptx-t hoztunk létre 
és száloptikával a mellkast megvi
lágítva jelentős transzparencia fo
kozódást észleltünk az érintett ol
dalon az ellenoldalival szemben. 
Jól tudtuk azt is követni, hogy a 
levegógyülem leszívásakor a transz
parencia fokozódás megszűnt.

A kedvező experimentális adatok 
birtokában a továbbiakban a Sze
gedi Gyermekklinika Intenzív The- 
rápiás Osztályán és Perinatalis In
tenzív Centrumában most már be
tegeken végeztünk vizsgálatokat. 
Minden ptx gyanú esetén elsőként 
száloptikás vizsgálatot végzünk. 
Az eddigi tapasztalataink igen ked
vezőek: minden transzparencia fo
kozódás esetén radiológialag is si
került igazolni a ptx-t. Bár a vizs
gálat a röntgent nem helyettesíti,

életveszélyhelyzetekben a thoraco
centesis a transilluminescentiás le
let alapján is elvégezhető.

A vizsgálat előnyei, hogy gyors, a 
betegre nem megterhelő, így kor
látlanul ismételhető, egyszerű és 
így könnyen megtanulható (pl. nő
vérek is elsajátították), a környe
zetet nem szennyezi.

A vizsgálati eredményeinkről kü
lön közleményben fogunk beszá
molni, de eddigi biztató eredmé
nyeink birtokában erre a lehetőség
re szeretnénk felhívni a neonatolo- 
gusok, anaesthesiológusok és mind
azok figyelmét, akik újszülöttekkel 
foglalkoznak szülőszobán vagy in
tenzív osztályokon.

Boda Domokos dr.
Hencz Péter dr.
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1975, 56, 355.

A latin—görög 
és a fiatal orvosok.

T. Szerkesztőség! Mindazok, 
akiknek munkakörükből kifolyólag 
sok kőrtörténet vagy boncjegyző
könyv kerül a kezükbe, évek óta 
látják, hogy fiatal orvosaink — el
tekintve az elenyésző kisebbség
től — a latin nyelv legelemibb ki
fejezéseit. nyelvtanának legprimi
tívebb szabályait sem ismerik, de 
mivel mégis kényszerülnek élni 
vele. olykor a legnagyobb sületlen
ségeket vetik hivatalos papírra. 
Emiatt azonban nem fiatal kollé
gáinkat kell elmarasztalnunk, ha
nem azt a tanulmányi rendszert, 
amely mellőzi a latin nyelv taní
tását.

A bajon kétféle módon lehetne 
segíteni. Az egyik lehetőség az 
volna, ha az orvostudományban a 
latin szavak használatát teljesen 
kiküszöbölnék, s helyettük kizá
rólag magyar szavakat használ
nánk (ha kell: új magyar szavak 
alkotása-kieszelése révén). Ez 
azonban igen veszélyes, eleve bu
kásra praedestinált módszer volna. 
Először is elveszne az a haszon, 
ami abból adódik, hogy léteznek 
olyan latin—görög szavak, miknek 
ismeretében rögtön tisztában va
gyunk a betegség lényegével, a 
háttérben álló pathologiai folya
mattal. A számtalan közül csupán 
csak egyetlen példát említek: po
liomyelitis anterior acuta (a 
Heine-Medin kór helyett). — Má
sodszor: aki a latin-görög kifejezé
seket nem ismeri, az egyetlen ide
gen nyelven írt tudományos közle
ményt sem ért meg, minthogy 
azokban hemzsegnek (újabban an- 
glo-amerikai kifejezésekkel ele

gyítve) a latin—görög szavak, ill. 
azoknak többé-kevésbé önkényes 
módosításai.

Mint egyetlen lehetőség, marad a 
második út: meg kell követelni a 
medikustól, hogy ismerjen néhány 
latin—görög főnevet és mellékne
vet, tudja azt, hogy ezeknek egyez
niük kell nemben, számban és 
esetben, ismerje a declinatio és a 
coniugatio elemeit. Ezeknek az is
mereteknek a birtoklását az orvos- 
tudományi egyetemre történő fel
vétel feltételévé kellene tenni, 
azaz e tárgyat be kellene iktatni a 
felvételi vizsga tárgyai közé (eset
leg valamelyik másik vizsgatárgy 
helyett). — Hogy ez ismeretekbe a 
medikusjelöltet ki és mikor vezes
se be, azt az Oktatásügyi és az 
Egészségügyi Minisztériumnak egy
más között kellene eldöntenie.

Cseh Imre dr.

A szerkesztőség megjegyzése: A 
felvetett problémát mi is aktuális
nak érezzük, a latin—görög erede
tű szakkifejezések ismerete és he
lyes használatának készsége sze
rintünk is elengedhetetlen az or
vosok számára. A levélíró gondola
tai tehát megfontolandók, érdeme
sek arra, hogy a kérdés megvitatá
sának kiindulópontjai legyenek.

Az elhangzott előadás és az iro
dalmi hivatkozás kérdése.

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel 
olvastuk Pócsy Tibor és Balassa 
Éva (Százhalombatta) „Alkoholos 
embriopathia” című cikkét. (Orv. 
Hetil. 1978, 119, 209.)

Feltehetőleg a szerzők figyelmét 
elkerülte „Embryopathia alcoholi
ca” című előadásunk, amelyet a M. 
Gy. T. Dél-magyarországi Decent- 
ruma 1977. május 6—7-én Kiskun
halason rendezett tudományos ülé
sen tartottunk. Véleményünk sze
rint vitatható a szerzők által felál
lított, e témával kapcsolatos köz
lési sorrend. Mihai Klára dr. 

Tóth György dr.

T. Szerkesztőség! Örömmel olvas
tuk Mihai Klára és Tóth György 
dr.-ok levelét. Nem kerülte el fi
gyelmünket az 1977. május 6—7-én 
rendezett tudományos ülésen el
hangzott „Embryopathia alcoholi
ca” c. előadásuk. Közleményünk 
1978. januárjában jelent meg az 
Orv. Hetil. 4. számában. Mivel 
cikkünk megírása és megjelenése 
között bizonyíthatóan több mint 
egy év telt el, azt gondoljuk, hogy 
korrekt módon jártunk el, ami a 
közlési sorrendet illeti.

yPócsy Tibor dr.

Szerkesztőségi megjegyzés: Mihai 
Klára dr.-nő és mtsa hozzászólása 
nem tartozik abba a kategóriába, 
amelyeket „Ismerjük meg a hazai 
irodalmat” c. alatt szoktunk közzé
tenni. Egy elhangzott előadás ke
vésbé kérhető számon, mert hiszen
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azt egy adott szerző az irodalom 
összehasonlításának megszokott 
módszerével aligha találhatja meg. 
Továbbá azt is hangsúlyozni kell, 
hogy a konkrét esetben sem a nem
zetközi, sem a hazai irodalom vo
natkozásában prioritási kérdésről 
nincs szó, mert az embryopathia 
alcoholicáról az Orvosi Hetilapban 
(1977, 118, 504.) Korányi György dr. 
már írt. Csupán megjegyezzük, 
hogy a „közlési sorrend” fogalma 
sem helyénvaló, ill. nem azt fejezi 
ki, amire a polémiában résztvevők 
utalnak.

A Nystatin profilaxisról.
T. Szerkesztőség! Az Orv. Hetil. 

1978. évi február 12. számában (396. 
old.) Vörös Józsefné dr. és Korá
nyi György dr. „Az újszülöttkori 
oralis candidiasis megelőzésére 
végzett vizsgálatok” című dolgoza
tuk utolsó bekezdésében megemlí
tik, hogy nincsen hazánkban for
galomban az ízesített Nystatin 
Squibb szuszpenzió, mely alkalmas 
volna az újszülöttek kezelésére. A 
Nystatin profilaxis eredményessé
géről kétéves megfigyelés alapján 
magunk is meggyőződhettünk. 
Ugyanakkor azonban problémát 
okozott a hatóanyag biztonságos be
juttatása, mivel a szerzők által le

írt jelenségekkel (hányás, váltako
zó mennyiségű folyadék felvétel) 
gyakran találkoztunk. E nehéz
ségek kiküszöbölésére alkalmaztuk 
intézetünkben Blaschke—Hellmes- 
sen, R. és mtsai nyomán (Dtsch. 
Gesundh. Wes. 1976, 31, 975.) tab
letták összetörése helyett a Nysta
tin szuszpenziót eredeti alapanyag 
felhasználásával. Az újszülöttek
nek a 3. és 5. életnapon alkalman
ként 450 000 NE Nystatint adago
lunk.

A profilaxis e módszeréhez szük
séges rázókeveréket Fiilöp Gyula 
intézeti gyógyszerész készítette el: 
a Susp. sulfadimid FoNo készít
mény sulfadimidinje helyére por
ampullában forgalombahozott tisz
ta Nystatinumot helyettesített be. 
A szuszpenzió kellemes ízű, mel
lékhatást nem okoz, az újszülöttek 
jól tolerálják. Miután a hivatalos 
Gyógyszerkönyv több ízjavítót tö
rölt, újabban a szuszpenzió össze
tétele módosult.

Rp. Nystatini 3,0.
Sir. simpl. 40,0.
Mucii, methylcel. 30,0.
Sol. conserv. 1,0.
Aqu. dest. ad. 100,0.
MDS. Az orvos kezéhez.
Felrázandó.

Megjegyzésünk célja, hogy fel
hívjuk a figyelmet a Nystatin por

ra. Egy porampulla tartalma 1 g, 
illetve 3 000 000 NE, jól dividálható, 
a szuszpenzió a kívánt hatóanyag 
mennyiséggel könnyen elkészíthető, 
így feleslegessé válik a tabletták 
poritása. Házi gyártmányú szusz
penziónk kávéskanalanként 450 000 
NE hatóanyagot tartalmaz és alkal
masnak látszik a soor profilaxisá-

Janny Géza dr.

T. Szerkesztőség! Janny Géza dr. 
hozzászólását „Az újszülöttkori ora
lis candidiasis megelőzésére végzett 
vizsgálatok” című dolgozatunkhoz 
nagyon köszönjük. Lényegében 
megerősíti megállapításainkat.

Időközben magunk is elkészítet
tük a megfelelően ízesített suspen
sion melynek receptjét a Chinoin 
Kutatási Osztálya készítette el szá
munkra. Tapasztalataink éppen 
olyan jók, mint a Nystatin Squibb 
gyári készítményeivel. Az újszülöt
tek ezt a suspensiót jól tűrték, 
mellékhatást nem észleltünk, így 
teljesen azonos eredményre jutot
tunk, mint Janny dr. Már elké
szültek a szükséges klinikai és my- 
kológiai vizsgálatok is, melynek 
eredményeiről más helyen részletei
ben is be fogunk számolni.

Vörös Józsefné dr.
Korányi György dr.
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GLUDESIN
fertőtlenítőszer

Baktericid, virusoid, sporocid és fungicid hatású általános 
fertőtlenítőszer.

ALKALMAZHATÓ:
-  gumi- és műanyag katéterek, intratracheális tubusok, drainek, 

egyéb gumi- és műanyag
tárgyak,

-  különféle endoszkópok (cystoscop, oesophangoscop, bronchoscop, 
gastroscop stb.),

-  tonométerek és egyéb kényes szemészeti eszközök és műszerek,
-  anaesthesiológiai gépi berendezések és ezek tartozékai,
-  fogászati eszközök (öntvények, fúrók, tükrök stb.),
-  audiológiai berendezések és ezek tartozékai, valamint inkubátorok 

mosható részeinek
hatásos fertőtlenítésére.

Ara:
1 liter 58,— Ft
5 liter 264,- Ft

KÉRJE RÉSZLETES ISMERTETŐNKET

Gyártja: / т ^  О f l __ J~l f l  /
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1147 Budapest, Telepes u. 53.
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Paul J. Keller: Hormonale Stö
rungen in der Gynäkologie. Diag
nostik und Behandlung. Springer 
Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York 1977. 138 oldal, 89 ábra. Ára: 
19,80 DM.

A klinikai zsebkönyvek sorozat
ban megjelent munka három na
gyobb részre tagolódik: I. élettani 
alapok, II. hormonzavarok diag
nosztikája és III. jelentős hormon
zavarok a nőgyógyászatban. A hé
zagpótló monográfia megjelenését 
indokolja, hogy az utóbbi években 
ismereteink sok szempontból kibő
vültek. A nőgyógyászlati endokrino
lógia áttekintése nehéz lett, és eb
ben kíván segítséget nyújtani a 
szerző.

I. Élettani alapok. A női sexualis 
működés irányítója a hypothala
mus, melyet az agykéreg és a me
sencephalon befolyásol. A hypotha
lamus kibocsátó (releasing) hor
monokkal serkenti az adenohypo
physis! A petefészek működését a 
két gonadotrop hormon: a follicu
lus stimuláló (FSH) és a luteinizáló 
(LH) hormon befolyásolja. A pro- 
lactinnak a tejelválasztásban van 
szerepe.

Szerző a regulációs mechanizmus 
ismertetése után a menstruációs 
cyklussal, a nemi hormonokkal, az 
endometrium szakaszos elváltozá
saival, a fogamzással és terhesség
gel foglalkozik. Ezután a pubertas, 
klimakterium és postmenopausa 
időszakát taglalja. Megkülönböztet 
praemenopausát, ami a vérzés el
maradása előtti 2—3 évet jelenti és 
az azt követő postmenopausát.

II. A hormonzavarok diagnoszti
kája. Hangsúlyozza a kórelőzmény, 
klinikai és nőgyógyászati vizsgálat 
fontosságát. A speciális módszerek 
között ismerteti a bazalis hőmene
tet, hüvelycytologiát a méhnyak
nyák-, endometrium biopsiás-, a 
chromosoma vizsgálatokat, a lapa- 
roskopiát és koponya-röntgenfelvé
telt. A további vizsgálatok alfeje- 
zetben a spermiogrammal, Sims— 
Huhner-testtel, pertubatióval és 
hysterosalpingographiával foglalko
zik. Szokatlan, hogy a szerző vizs
gálatra alkalmasnak tartja a coitus 
condomatus által kapott ondót és a 
mindössze három napos abstinen- 
tiát. Röviden ismerteti a hormon 
(gonadotropin, prolactin, oestrogen, 
Progesteron, pregnandiol, 17-ketos- 
teroid, testosteron, mellékvesekéreg 
és thyroxin) vizsgálatokat.

Külön alfejezetben ismerteti az 
utóbbi években kifejlesztett funk
ciós testeket.

1. Gestagentest: amenorrhoea 
esetén 10 mg Orgametril hat napon 
át. Pozitív esetben, ha a petefészek 
elegendő mennyiségű oestrogent 
termelt, a gyógyszerszedés befeje

zése után néhány napra elvonásos 
vérzés következik be.

2. Oestrogentest: az amenorrhoea 
további kivizsgálására “két héten át 
szájon keresztül szedhető synthe- 
tikus oestrogen. Az elvonásos vér
zés funkcióképes endometrium mel
lett tanúskodik.

3. Gonadotropin test: humangona- 
dotropin (Pergonal) huzamosabb 
adására az oestrogentermelés be
következése működőképes petefé
szek csíraparenchymára utal.

4. Clomiphentest: öt napon át ad
va a Clomiphent az FHS- és LH- 
kiválasztás fokozódik, ami műkö
dőképes hypothalamusra enged kö
vetkeztetni.

5. LH—RH-test: synthetikus lu
teinizáló hormont kibocsátó hor
mont adva a luteinizáló hormon 
vérszintje emelkedik, bizonyítva a 
funkcionáló adenohypophysis!

6. ACTH-test: ACTH adására 
normális mellékvesekéreg-működés 
esetén a plasma corticosteroidszint 
emelkedik. Hyperplasia esetén az 
emelkedés fokozottabb, mellékve- 
sekéreg-elégtelenségben kisebb.

7. Metopirontest: A Metopiron 
gátolja a mellékvesekéreg-hormo- 
nok biosynthesisét, így kompenzáló 
ACTH kiáramláshoz vezet. Hatásá
ra a 17-hydroxysteroid kiválasztás 
a vizeletben megkétszereződik. 
ACTH-kiválasztás zavara esetén a 
hatás kisebb, vagy be sem követ
kezik.

8. Dexamethason—HGG-test: az 
androgen túlprodükció mellékvese 
vagy petefészek eredetének elkülö
nítésére szolgál. Dexamethason 
adagolására a vizelet 17-ketoste- 
roid tartalma normális funkció 
vagy mellékvesekéreg-hyperplasia 
esetén 2 mg/24 h alá csökken és 
HCG hatására nem emelkedik. Pe
tefészek eredetű androgen túlpro- 
dukció esetén a 17-ketosteroid ki
választásának csökkenése jelentő
sen enyhébb, ami HCG serkentésé
re ismét többé-kevésbé emelkedik.

II! Jelentős hormonzavarok a 
nőgyógyászatban. A tempoanomá- 
liák: az oligo- és polymenorrhoea 
alapja a hypothalamus dysfunkció. 
Oligomenorrhoea esetén, különösen 
ha gyermek után vágy is van, Clo- 
miphen adható. Polymenorrhoeá- 
ban, ha kívánatos a fogamzás, Clo- 
miphen, há nem, fogamzásgátló ja
vasolt.

A typusanomáliák: a hyperme- 
norrhoea és menorrhagia oka több
nyire a méh szervi eltérése, a hypo- 
menorrhoea alapja elsősorban en
dokrin eltérés (endometrium sorva
dás) de előfordul az endometrium 
traumás károsodása után is. A hy- 
permenorrhoea és menorrhagia ke
zelésére alkalmasak a fogamzás

gátlók. Hypomenorrhoea esetén 
Clomiphen, esetleg HCG nagy do- 
sisai alkalmazhatók, az endomet
rium károsodásakor pedig hosszan
tartó oestrogen kezelés jön szóba.

Az acyklusos vérzések részben 
szervi eltérésekből, részben dys- 
funkcióból adódnak. A funkcióza
varok különösen gyakoriak az ivar
érettség elején és végén. Az aetio- 
logiai tényező többnyire a persistá- 
ló folliculus, ritkábban a sárgatest
elégtelenség. A kezelésük fogam
zásgátlókkal illetve gestagenekkel 
történik.

A dysmenorrhoea és pnaemenst- 
ruatiós syndroma kezelésére hor
monalis fogamzásgátlók adhatók.

A primaer amenorrhoea oka le
het: hypothalamus-hypophysis za
var, petefészek hypoplasia, gonad- 
dysgenesis, testicularis feminisatio, 
Mayer—Küster—Rokitansky synd
roma (hüvelyhiány, kötegszerű két- 
szarvú méh, normális petefészkek). 
A kezelés hypothalamo-hypophy- 
sis eredetű esetekben gonadotropi- 
nok adása, a többi kórformában 
csak substitutio jöhet szóba, esetleg 
műtéti korrekcióval.

A secunder amenorrhoea oka le
het centrális regulációs zavar (emo
cionális, psychoneurosis), lehet 
amenorrhoea-galiaetorrhoea synd - 
roma, Sheehan syndroma, korai 
klimax, Stein—Leventhal-syndro
ma részjelensége és méhelváltozás 
következménye. Centrális regulá
ciós zavarban a gestagen-, Clomi
phen és az LH—RH-test többnyire 
pozitív. A legegyszerűbb kezelés a 
cyklusos oestrogen-gestagen adago
lás. Amenorrhoea-galactorrhoea 
syndromában, ha hypophysis tumor 
kizárható, a bromergocryptin (Par
lodel) adásától várható eredmény. 
Sheehan-syndromában substitutiós 
kezelés végzendő. Gyermek utáni 
vágy esetén human gondatropin 
therápia javasolt. A korai klimax 
kezelése az oestrogenekkel történő 
substitutio. Stein—Leventhal-synd- 
romában Clomiphen adása, ered
ménytelenség esetén a petefészkek
ből ékkimetszés végzendő. A méh
elváltozás elsősorban az erőszakos 
méhkaparás folytán eltávolított ba
zalis réteg hiányából és az össze
növésekből adódik. Kezelése az 
összenövések oldása és oestrogen 
adagolás.

A szerző röviden foglalkozik a 
meddőséggel is. A női sterilitás 
okai: 40%-ban hormonzavar, 30%- 
ban tubaelváltozás, 10—20%-ban 
spermium incompatibilitás és a ma
radék ritkább, vagy tisztázatlan 
okok. Ismerteti a kivizsgálás és ke
zelés módszereit.

A következő részben a szerző a 
klimakteriumot és menopausát tár
gyalja. Szokatlan, hogy a változás 
korában jelentkező vérzések keze
lésében megemlíti a hormonális 
fogamzásgátlókat is.

A hirsutismus és virilismus tár
gyalása során szerző kitér á  kons- 
titucionális hirsutismusra, az adre
nogenitalis syndromára, a gyógy
szerek és daganatok okozta elfér- 
fiasodásra.
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Végül az emlőbetegségeket ismer
teti. Hypoplasia esetén cyklusos 
oestrogen-gestagen kezelést java
sol. Hyperplasiában plastikai mű
tét jön szóba. Mastopathia cystica 
eseteiben gyengén virilizáló andro- 
geneket, szájon át szedhető gesta- 
geneket tanácsol. Galactorrhoeaban 
a hypophysis daganat kizárása 
után, bromergocryptin (Parlodel) 
adandó.

A könyv hasznos tájékoztató és 
útmutató a nőgyógyászati endokri
nológiában. Jakobovits Antal dr.

Prof. Dr. phill. Heinz Gahse, Dr. 
phil. Hans-Georg Kranhold: Hu
mangenetik in der sozialistischen 
Gesellschaft. Philosophisch-ethi
sche und soziale Probleme”. Jena, 
G. Fischer, 1977. 183 old. Ara: 13,— 
M.

A „Filozófia és Biológiai Tudo
mányok” sorozatában megjelent 
könyv szerzői a Magdeburgi Orvo
si Akadémia Marxizmus—Leniniz- 
mus Intézetének professzorai Ш. 
munkatársai. A molekuláris bioló
gia és a genetika, területén elért 
nagy jelentőségű felfedezések, is
mereteink robbanásszerű fejlődése 
és az orvosok fokozódó érdek
lődése az orvosi és humángeneti
ka iránt, számos filozófiai, etikai 
és szociális kérdést vetett fel. A 
természettudományok területén 
dolgozó kutatók, köztük biológusok 
és orvosok megpróbálkoztak a fel
vetődött kérdések tisztázásával. 
Természetes, hogy a problémákat 
nemcsak szűkebb szakterületük, 
hanem konkrét társadalmi és gaz
dasági helyzetük, világnézeti beál
lítottságuk szempontjából közelítet
ték meg. Ebből következik, hogy 
azonos problémákra nagyon külön
böző, sőt teljesen ellentétes megol
dásokat véltek találni.

Amikor 1971-ben az NDK Egész
ségügyi Minisztériuma humángene
tikai kűtatások folytatását napi
rendre tűzte, a terület szakemberei 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
témával kapcsolatos filozófiai, eti
kai és szociális kérdéseket az or
vosok és biológusok nem tudják 
egyedül megoldani, s így szoros 
együttműködést építettek ki a tár
sadalomtudomány területén dolgo
zó kutatókkal. A könyv ennek az 
együttműködésnek az eredményeit 
foglalja össze, mikor is a humán- 
genetika világnézeti problémáit 
kritikailag is elemzi. M arxista- 
leninista világnézeti alapállásból 
ad feleletet számos, nemcsak elmé
leti kérdésre, hanem olyan prob
lémákra is, melyek az orvosi és hu
mángenetikai kutatások területén, 
a gyakorlati munkában, végül a ge
netikai tanácsadás folyamán fel
merülhetnek.

A könyv két nagyobb részre és 
számos alfejezetre tagolódik. Az el
ső rész a humángenetika fejlődé
sének és alkalmazásának filozófiai
etikai alapproblémáit tárgyalja, 
napjaink ideológiai osztályharca 
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munkában és kutatásban felvetődő 
filozófiai, etikai és társadalmi vo
natkozásokkal foglalkozik. Jól 
használható, mintegy 500 tételes 
bibliográfia és tárgyszómutató egé
szíti ki a könyvet.

Czeizel Endre dr.

Studies on Mechanisms of Depo
sition of Immune Complexes in 
Experimental Glomerulonephritis. 
B. van Damme. Arscia Uitgaven N.
V. Brüssel, 1977, 153 oldal. Ara: 
F. В. 710,—

Mai elképzelések szerint az em
beri glomerulonephritisek (GN) 
nagy része immun pathogenesisű 
és ezen belül többségük a vérből a 
glomerulus kacson átszűrődő, de a 
szűrőn fennakadó immun komp
lexekből (IC) keletkezik. Az embe
ri glomerulonephritis pathogenesi- 
sével foglalkozók azonban tudják, 
hogy az elmélet csak részben bizo
nyított és több homályos pontja 
van. Emberrel nem lehet kísérle
tezni. Ezért az állatmodellek segít
hetnek, annak ellenére, hogy ezek 
adatai csak bizonyos feltételezések
kel alkalmazhatók az emberi be
tegségre. Van Damme kis monogra- 
phiája saját állatkísérleteit és ezek
ből levont következtéseit foglalja 
össze. A dissertatio-szerű munka 
négy részből áll. Az első ismerteti 
az idevágó legfontosabb irodalmi 
adatokat, az állatkísérleti IC-glo- 
merulonephritisek (GN) előállítha- 
tóságát, hasonlóságát az emberi 
IC—GN típusokhoz. (1. 2. akut és 
krónikus szérumbetegség típus, 3. a 
krónikus membránás és 4. a me- 
sangiopathiás típus) és az ezzel 
kapcsolatos kétségeket. A második 
rész a kísérleti heterolog és auto- 
log IC—GN-ek pathogenesisét 
elemzi, a harmadik pedig az IC-k 
lerakódásának a mechanizmusát 
egy mesangiopathiás modellben. A 
negyedik rész foglalja össze a mo- 
nographia lényegét, a szerző hypo- 
thesisét és ezt alátámasztó kísérle
tes bizonyítékait, hogy heteroanti- 
gent tartalmazó IC-к nemcsak pre- 
formáltan a vesén átáramló vérből 
rakódnak le a glomerulus falba, ha
nem bizonyos kísérleti feltételek 
betartásával közvetlenül ott hely
ben (in situ) keletkezhetnek. Egy 
heteroantigen lerakódása lehet az 
első esemény és ezt követheti a ve
le reagáló antitest megkötése, az 
IC kialakulása.

Hőaggregált bovin serum albu
min (BSA) terhelések után ez a 
mesangiumban tárolódik és a vese 
átmosása után anti-BSA perfusio 
gyorsan nephritist okoz; szemben 
az in vitro készített IC-perfusiók- 
kal. Így persze kérdéses, hogy az 
először kötődő heteroantigén maga 
nephrotoxikus-e, és mi a jelentő
sége a másodlagos antitest kötés
nek. Ez is okozhatja nem nephro- 
toxikus antigénnel kötődve az IC 
GN-t. Egyébként az IC-k helyi ke
letkezése a vesében, a glomerulus 
kacsok falában, állatkísérletes GN- 
ben az Arthus reactio mintájára és

emberi GN feltételezett lehetősége
ként már eddig is ismert volt. A 
könyv állatkísérleti GN-modellek 
előállításával foglalkozó szűk kuta
tókor számára lehet érdekes.

Petrányi Gyula dr.

Ursula Essers: Chemotherapie 
metastasierender solider Tumoren 
und Hämoblastosen. Ferdinand 
Enke Verlag, Stuttgart 1977. VIII 
+  83 oldal. Ara: 16,80 DM.

E könyv a daganat-chemotherapia 
mai lehetőségeiről ad tájékoztatást, 
elsősorban a gyakorló orvos szá
mára. A szerző hangsúlyozza, hogy 
a chemothenapia a legtöbb rosszin
dulatú megbetegedésben nem he
lyettesíti, hanem kiegészíti a műté
ti és sugaras kezelést. A daganat- 
chemotherapia elsősorban^ speciá
lis centrumok ill. megfelelő specia
listák feladata, de a többi orvos 
sem maradhat tájékozatlan a tu- 
mor-chemotherapia mai lehetősé
geiről és eredményeiről. A szerző 
rámutat, hogy a daganatchemothe- 
rapia fejlődésben levő terület, s 
még a jelenleg ismert gyógyszerek 
optimális adagolási és kombinálási 
módja sem tökéletesen tisztázottba 
könyv megállapításai így a jövő
ben módosításra szorulhatnak.

A könyv cytostaticumokra, hormo
nokra és egyéb szerekre osztva tár
gyalja a daganatchemotherapiában 
használatos gyógyszereket. Az első 
két csoportnál általános áttekintést 
ad az odatartozó szerekről, majd — 
mindhárom csoportnál — ismerteti 
az egyes gyógyszereket. A cytosta- 
ticumoknál felhívja a figyelmet a 
sejtpopuláció-kinetikai tényezők je
lentőségére is; ez a rész túlegysze
rűsített, pontatlan és tévedéstől 
sem mentes (az alkyláló anyagokat 
a szerző az irodalmi adatokkal e l
lentétben S-fázis specifikusnak 
tartja). A cytostaticumok kombi
nált alkalmazásának eredményes 
voltát hangsúlyozza, majd e gyógy
szerek mellékhatásaival, a mellék
hatások megelőzésével és kezelésé
vel foglalkozik.

Az egyes cytostaticumok, hor
monkészítmények és egyéb, daga- 
nat-chemotherápiában használatos 
gyógyszerek közül elsősorban az 
NSZK-ban forgalomban levőket so
rolja fel. Mindenütt megnevezi a 
gyártót, majd röviden ismerteti az 
indikációkat, kontraindikációkat, 
mellékhatásokat és a szokásos ada
golást.

A könyv többi része az egyes da
ganatok kezelésével foglalkozik, s 
következő beosztásban: agydagana- 
tok; a feji és nyaki regio tumorai 
paj zsmirigy rák; bronchusoarcino- 
ma; emlőrák; a gastrointestmáli: 
rendszer daganatai; nőgyógyászat 
tumorok; az urogenitális rendszel 
daganatai; mellékvese-carcinoma 
sarcomák; gyermekkori tumorok 
melanoma; malignus haemoblasto 
sisok. Ismerteti az egyes daganátol 
kezelésére használt chemotherapeu 
ticumobat, ezek adagolási sémáit -  
beleértve a kombinációkat is —, í



chemotherapia sebészi és/vagy su
garas kezeléshez való kapcsolódá
sát és az elért gyógyeredményeket. 
Sok helyen kitér az egyes kezelési 
módok várható mellékhatásaira is.

Az irodalomjegyzék 194 hivatko
zással ad útmutatást a témát ala
posabban megismerni kívánó olva
sónak. A keresett információ gyors 
megtalálását a logikus, jól áttekint
hető felépítés mellett tárgymutató 
is segíti.

A könyv viszonylag kis terjede
lemben, tömören ad tájékoztatást a 
daganat-chemotherapia mai lehető
ségeiről. A nyomdai kiállítás szép; 
néhány — a hibajegyzékben sem 
szereplő — sajtóhiba viszont za-
vai°' Kovács Péter dr.

Halmos Tamás dr.: A felnőttkori 
spontán hypoglykaemiás tünet- 
együttes. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1977, 108 oldal, 3 táblá
zat, 9 ábra, 8 kép. 25,— Ft.
Halmos Tamás dr., magyar nyelv- 
területen hiányt pótló könyvében, 
az orvostudománynak az utóbbi 
évtizedekben körülhatárolódó új 
területét tekinti át. Az előszóban a 
hypoglykaemiákkal kapcsolatos 
tudományos érdeklődést meghatá
rozó élményét ismerteti, majd szót 
ejt a hypoglykaemiás tünetegyüttes 
tárgyalásának elméleti és gyakorla
ti jelentőségéről. Ezután áttér a hy
poglykaemiás tünetegyüttes nap
jaink kutatómunkája nyomán ki
alakult megfogalmazására, tömör 
felosztására és a tünetek pathome- 
chanismus szerinti, korszerű cso
portosítására. A következő fejezet 
a különböző eredetű hypoglykae- 
miával járó körfolyamatok részle
tes ismertetését tartalmazza közel 
40 oldalon. Ebben a fejezetben tel
jességre törekedve felsorolja a hy
poglykaemiás tünetegyüttes okait. 
A fejezetet olvasva hiányérzetet 
kelt azonban, hogy a kórképeket 
csupán taxati ve felsorolja és az 
esetek többségében adós marad a 
felsorolt körfolyamatok közötti ösz- 
szefüggések taglalásával, a hypo- 
glykaemiák tárgyalásakor nem 
domborodik ki eléggé az a tény, 
hogy a hazánkban is egyre széle
sebb körben használt glibenclamid 
(Gilemal) hypoglykaemiát okozó 
hatása a legkifejezettebb. Szívesen 
olvastunk volna többet a szerző 
gyakorlati tapasztalatain túlmenően 
saját kutatási eredményeiről, el
képzeléseiről is. A könyv terjedel
mének növelése árán is érdemes 
lett volna ezt az igényt jobban ki
elégíteni. Ezeknek a hiányára azért 
figyel fel talán az olvasó, mert a 
szerző kritikus szemlélete és lé
nyegmeglátása uralja egyébként a 
könyvet.

A lényegmeglátás és tömör fogal
mazás mintapéldánya a hypogly
kaemiás tünetegyüttesek differen
ciáldiagnózisával és therapiájával 
foglalkozó utolsó két fejezet is. 
Ezekben a gyakorlat szempontjait 
szem előtt tartva foglalja össze a 
szerző az organikus, illetve a stimu

la te  és alkoholos hypoglykaemiák 
differenciáldiagnózisának sarkala
tos kérdéseit és a hypoglykaemiás 
tünetegyüttesek kezelésének lénye
ges szempontjait. A gyakorlat 
szempontjából lényeges differen
ciál-diagnosztikus adatokat két táb
lázat is feltünteti, míg egy harma
dik táblázat a hypoglykaemiás tü
netegyüttesek gyógyszeres kezelé
sének, a gyógyszeradagoknak, mel
lékhatásoknak és therapiás értéké
nek jó összefoglalója. Hiánya azon
ban ennek a fejezetnek, hogy nem 
említi az ismertetett hatóanyagok
nak forgalomban levő készítmé
nyeit és azok előállítóit. Ennek kö
vetkeztében hiányoznak az alapve
tő adatok ahhoz, hogy ezeket a 
gyakorlat szempontjából fontos, ha
zánkban forgalomban nem levő 
gyógyszerkészítményeket szükség 
esetén a kezelőorvos az előírt jog
szabályok szerint beszerezhesse.

132 adatra támaszkodó irodalom 
és a szerző saját — közel 20 éves — 
orvosi gyakorlatának tapasztalatai 
valamint tanulságai alapján meg
írt könyv stílusa nagyon jó. A ki
tűnő írói vénával megírt esetismer
tetések jól színezik, a lényeget tar
talmazó, tömör összefoglalások pe
dig — amelyek minden fejezet vé
gére odakívánkoztak volna — 
könnyen áttekinthetővé teszik a 
könyv mondanivalóját, amelyet bel
gyógyász szakorvosoknak és orvos- 
tanhallgatóknak egyaránt ajánlha-
*'un'c Pogátsa Gábor dr.

Leo Wannagat: Autonomy of 
splenic segments. A contribution of 
clinical experiments to the patho
physiology of the human spleen.
Georg Thieme Publishers, Stuttgart, 
1977. 67 oldal, 60 ábra, 6 táblázat. 
Ára: 28,— DM.

A kis terjedelmű monographia 
különböző súlyosságú hepatitises 
betegeken helyi érzéstelenítésben 
végzett direkt lép (pulpa) nyomás
mérések adatait ismerteti, vala
mint ezek változásait a lépbe instil- 
lált, vagy intravénás cseppinfusio- 
ban adott gyógyszerek hatására, 
foglalkozik továbbá a lépbe fecs
kendezett kontrasztanyag (10—20 
ml natrium iothalamate, Conray 80) 
megoszlásának sajátságaival. A 
nyomásértékeket egyidejűleg 1—3 
lép segmentumban, vagy egy seg
mentum két pontján (subsegmen- 
tum) határozták meg, 530 betegen 
összesen 576 görbét vettek fel.

Az emberi metabolicus typusu lép 
haemodynamikus reactivitását az 
afferens és efferens sphincter rend
szerekkel reguláit kiterjedt sinus 
rendszer valósítja meg. A túlsúly- 
lyal zárt keringésű szervben az ar
tériás be- és a vénás elfolyás a 
phys. igényekhez alkalmazkodnak. 
Az említett mechanizmusok útján 
a lép változtathatja a keringés át
mérőjét, a nyitott telődési fázistól 
a vezetési fázison át a zárt kiürü- 
lési fázisig. A lép pulpa nyomás 
ennek megfelelően 0—60 Hgmm kö
zött változhat.

A normál lépre az alacsony nyo
más és ennek jelentős változásai 
jellemzőek, míg magas pulpa nyo
más és kevéssé változó nyomásgör
bék csökkent teljesítőképességre 
utalhatnák (fibroadenia).

Az észleletek alapján feltehető, 
hogy a lép körülhatárolt szakaszai, 
2—3 segmentum, ill. a subsegmen- 
tumok egymástól függetlenül, auto- 
noman reagálnak. Erre mutatnak a 
radiographiás vizsgálatok is.

Említésre méltó, hogy a szerző 
léptok alatti vérömlenyt, mely a 
lép ruptura kezdeti szakaszának te
kinthető 2747 splenoportographia 
közül 48 esetben észlelt.

A vizsgálatok klinikai jelentősé
ge a léphilus véna ágainak selec- 
tiv kimutatásában van (splenorena
lis shunt contraindikált a léphilus- 
hoz közeli thrombosis esetében, 
splenectomia indikált jelentősebb 
splenomegaliánál egy lép véna ág 
parietalis thrombosisakor). A lép 
fontos functiói ismeretében felme
rül a partialis lépreseetio elvégzé
sének szükségessége is, ha techni
kailag és functionalisan lehetőség 
van egy subsegmentum, vagy seg
mentum visszahagyására. Ha a 
hosszabb ideig regisztrált lép véna 
nyomásértékek a v. portae nyomás
értékeit elérik, ez prophylacticus 
shunt készítését indikálja, bár a 
transhepaticusan mért portalis vé
nás nyomásértékek ily szempontból 
megbízhatóbbak (28 Hgmm feletti 
értékek indokolják a műtéti be
avatkozást). K e l .nyi cábor dr

Peter Wunderlich: Kinderärzt
liche Differentialdiagnostik. Verlag 
Theodor Steinkopff, Dresden 1977. 
231 oldal 19 táblázat, 11 ábra. Ära: 
12,50 M.

A könyvet útmutatónak szánták 
medikusok és olyan gyakorló orvo
sok számára, akik sokszor azzal a 
félelemmel fognak a vizsgálathoz, 
hogy a beteg gyermek mindig tar
togat valami olyan rejtélyt beteg
ségével kapcsolatban, amely fel
nőttnél nem fordul elő. — Valóban, 
már az anamnesis nyerésében több
nyire másod- vagy harmadáttétes 
a kapcsolat az orvosig, a szülőn, ill. 
a nővéren keresztül. Nem ritka a 
hibás diagnosis a gyermek szimu- 
latiója, vagy éppen diszszimulaitió- 
ja miatt. Az egyetemről kikerülő 
fiatal orvos a tankönyvekben be
tegségcsoportok szerinti beosztást 
talál; a praxisában azután tünetek
kel kerül konfrontálódásba. Ezért 
úgy foghatjuk fel, hogy a kis kézi
könyv az elméletben tanultak gyors 
gyakorlati konvertálásához mutat 
utat, a tünetektől — a betegségig.

A könyv először a diagnosztikai 
és differential-diagnosztika általá
nos kérdéseit tárgyalja, kitérve az 
azokat befolyásoló idő-, egyéni, 
vizsgálati, methodikai tényezőkre 
és rámutatva a tünetek fajtáira 
(vezető, kísérő, általános, szervi 
stb.), majd a hibás dg-ok lehetősé
gére is utalva. Ezután a helyes 
anamnesis felvételét tárgyalja. Kü-
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Ionosén hasznos fejezetet szentel a 
gyermekkorban oly fontos physiog- 
nomiának és a legalább annyira lé
nyeges életkorral összefüggő sajá
tosságoknak. Ezután tér át az egyes 
symptomák elemzésére, a követke
ző tünetbeosztás szerint: 1. láz 
(okai, anamnesis felderítése, fiziká
lis, laboratóriumi és rtg-vizsgála- 
tok). 2. fájdalom (kor szerinti 
megfigyelések, pathophysiológiai 
mechanizmusok, kórokok; vizsgála
tok módja), majd szervi lokalizá
ciók (fül, orr, gége, mellkas, has).

A következőkben hasonló mód
szerrel tárgyalja a köhögés, dysp- 
noe gyermekkorban különösen 
nagy és életkorokra rendkívül dif
ferenciált fejezetét, majd a hányás, 
hasmenés, obstipatio, sápadtság és 
elsősorban az anaemiák tüneteivel 
foglalkozik. Ezután a bőrelváltozás
sal járó fertőző betegségek, az új
szülött- és későbbi gyermekkori ic- 
terusok fontos jellegzetességei ke
rülnek tárgyalásra, majd a cyano
sis nem kevésbé jelentős előfor
dulása, különböző betegségek kap
csán. Egy fejezetet képeznek a kü
lönböző szervek duzzanatai, az esz
méletvesztések és görcsös állapo
tok, a bénulások — valamennyi 
különös tekintettel az életkorok sa
játosságaira. A vérzések általános 
tárgyalása után szervi manifesztá- 
ciók kerülnek sorra, ilyen módon 
ebben a fejezetben kap érdekes mó
don helyet az orrvérzés és nephri
tis is (!) A kóros soványság és el
hízás, somatikus és mentalis zava
rok sajátosan gyermekgyógyászati 
problémái mellett, rövidebb „ki
rándulásokat” végez a szerző a fü- 
lészet és szemészet gyermekgyó
gyászati határterületeire is, vala
mint igen helyesen, a gyermek bőr- 
gyógyászatot is érinti, a határsértés 
vétsége nélkül.

A könyvre a legnagyobb hatást 
bizonyára Catel differential diag
nosztikai könyve gyakorolta, amely 
20 éven át monopolisztikus helyze
tet élvezett a német nyelvterületen. 
Ennek ellenére sem szerkezetében, 
sem témájában nem tűnik plágium
nak. A — sajnos kevés számú áb- 
raséma-, és táblázatok jól illesz
kednek a mondanivalóba. A tájé
kozódás könnyű — és az ilyen jel
legű könyvnek ez a legfőbb eré

nye. — Egyáltalán nem tűnik tu
datlanság jelének, ha a gyermek
szakorvos köpenyében is ott fog la
pulni a kis könyv: vizit közben, két 
kórterem közt sokszor majd hasz
nosan lehet „puskázni” belőle. . .

Vadász György dr.

Janda, Vladimír: Muskelfunk
tionsdiagnostik. Verlag Theodor 
Steinkopff, Dresden 1976. 263 ol
dal, 423 ábna, 65 táblázat. Ára: 
32 M.

A könyv nagy része (234 oldal) 
az izomműködési tesztekkel foglal
kozik. Ezek tájékoztatnak a műkö
dési egységet képező izom vagy iz
mok erejéről, továbbá a perifériás 
mozgató ideg károsodásának helyé
ről és mértékéről. Lehetővé teszik 
a motoros stereotypiák elemzését és 
alapjául szolgálnak a gyógytorna 
folyamán a gyengült izmok reedu- 
catiójának. Az izomműködési tesz
tek nem egyes izmokat, hanem mo
toros stereotypeket vizsgálnak. Se
gítségükkel felismerhető a funkcio
nális izomgyengeség, a pseudopare- 
sis is, amely rendesen a 3—4. izom
erő fokozatú.

Az izomerő teszteket a poliomye
litis kutatás folyamán dolgozták ki. 
A Daniels, Williams és Worthing- 
ham által 1947-ben lefektetett 
alapelvek ma is változatlanul ér
vényesek. Az izomerő 6 fokozatát 
különítjük el a külső ellenállás ül. 
a nehézségi erő ellen végrehajtott 
mozgás alapján.

A mozgásteljesítmény elemzése
kor figyelembe kell vennünk az 
agonisták, synergisták, antagonis- 
ták, a neutralizáló és stabilizáló 
(fixáló) izmok szerepét. A mozgás
zavar oka sokszor a hiányos rögzí
tés.

A bevezetés a továbbiakban álta
lános módszertani leírást ad az 
izomműködési tesztek végrehajtá
sáról. Hangsúlyozza a szerző a tel
jes mozgáskitérés vizsgálatának 
fontosságát. Ezt fájdalom, csont- és 
izületi elváltozások, kötőszöveti re
tractio, továbbá izomkontraktúrák 
akadályozhatják.

A mű érdemi része az arc, törzs 
és végtagizmok mozgásvizsgálati 
módszerének ismertetése. E topog
ráfiái regiók izomrendszerét és be
idegzését mint egységes egészet 
tárgyalja a szerző, majd rátér az 
egyes mozgások (pl. a vállbeli kar- 
abductio) vizsgálati tesztjeinek a 
leírására. Minden ilyen mozgás
együttessel kapcsolatban táblázat
ban adja meg a szereplő izmokat, 
azok eredését, tapadását és feltűn
teti a gerincvelői (segmentalis) és 
a perifériás beidegzést. Felsorolja a 
segéd-, neuralizáló és stabilizáló iz
mokat is. Az idegek és izmok ana
tómiai viszonyait vázlatos rajzon 
tünteti fel. A szóban forgó mozgás 
részletes áttekintésében elemzi az 
egyes izmok szerepét a különböző 
erejű mozgásfokozatokban és az iz
mok gyengülése esetén. Ezután a 
tesztfokozatok ismertetése követke
zik. Minden mozgáselem pontos le
írását 1—1 fénykép szemlélteti. 
Foglalkozik a vizsgálati hibalehető
ségekkel, végül pedig az izmok 
kontraktúráján alapuló mozgáskor
látozottsággal.

Az izomerő-fokozatokat az arc 
mimikái izmainak teljesítményére 
is kiterjeszti.

A rövid második részben (235— 
254 oldal) az izomrövidülések vizs
gálatát tárgyalja.

A harmadik részben a leírás és 
az ábrák a végtagok és a törzs hy- 
permobilitásának vizsgálatát is
mertetik.

A szerző hangsúlyozza, hogy az 
izomműködés! tesztek elsősorban a 
perifériás mozgató ideg sérülésé
nek kimutatását szolgálják és nem 
alkalmasak a centrális, spastikus 
paresisek és az elsődleges izombe
tegségek vizsgálatára. Ügy gondo
lom azonban, hogy a myopathiák 
mozgásstatusának rögzítésékor sem 
nélkülözhetjük e teszteket.

Az ideg- és izomvázlatok igen 
instruktívak. A kifogástalan fény
képanyag a tesztes vizsgálat min
den mozzanatát jól szemlélteti.

A munka nagy segítséget nyújt a 
neurológus, rheumatologus, trau- 
matologus sebész, orthopaed szak
orvosok és a gyógytornászok min
dennapos diagnosztikus és rehabi
litációs munkájában.

Bekény György dr.

„Az öregedést nem kerülhetjük el. Ezért a lehető legkellemesebbé kell 
tennünk. A z öregségre az egész életen át készülnünk kell.”

Marcelle Auclair



A Magyar Gyermekorvosok Tár
sasága 1978. június 15-én, csütör
tök 14 órakor Budapesten, a Sem- 
melweis-teremben (VIII., Szentki
rályi u. 21.) — Fonó Renée emlé
kére — tudományos ülést rendez.

Sárkány Jenő (Bp.): Megnyitó.
A Fonó Renée emlékpályázat 

nyerteseinek előadásai
Mészáros Márta (Szolnok): A 

kamrai septum defectus kóreredete 
(20 perc).

Vázsonyi Júlia (Bp.): Üjszülött- 
kori ritmuszavarok (20 perc).

Kelemen László, Velösy György, 
Reuter Magdolna, Szatmáry 
György (Sopron): A szív teljesítő- 
képességének vizsgálata (15 perc).

B. Kovács Judit (Bp.): Gala- 
ctose-anyagcserezavar (15 perc).

Sedianszky Éva (Pécs): Félelem- 
mentes gyermekváró (10 perc).

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 12-én, du. 2 
órára tűzte ki Szűcs János dr.: 
„Caleitonin és az uraemiás csont- 
dystrophia” című kandidátusi ér
tekezésének nyilvános vitáját az 
MTA kistermében.

Az értekezés opponensei: Mora
va Endre dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Péter Ferenc dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 15-én, du. 2 
órára tűzte ki Bellyei Árpád dr.: 
„A vele született dongaláb, az ado
lescens idiopathiás scoliosis és a 
vele született csípőficam kórere
dete” c. kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitáját az MTA kis
termében.

Az értekezés oponensei: Méhes 
Károly dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Vizkelety Tibor dr., 
az orvostudományok kandidátusa.

A Karcagi Városi Tanács Kór
ház—Rendelőintézet 1978. június 
6-án (kedd) du. 15 órakor Karca
gon, a Kórház előadótermében 
tudományos ülést tart.

Oszlánszky Ottó dr.: A verteb
ralis rheog-encephalographiában 
szerzett tapasztalataink.

A Nagykanizsai Városi Tanács 
Kórház—Rendelőintézet Tudomá
nyos Bizottsága 1978. június 8-án 
(csütörtök) délután 14 órakor 
Nagykanizsán, az Ápolónőképző Is
kola előadótermében tudományos 
ülést tart.

1. Mátz László, Ruttner Pál és 
Mayr György: Szülészeti esemé

nyeket követő DIC. Két sikeresen 
gyógyított esetünk.

2. Turányi Zoltán, Károssy Csa
ba és Rónay György: A koraszülé
sek korszerű kezelése.

3. Károssy Csaba, Turányi Zol
tán és Rónay György: Az intrali- 
gamentalis fibromákról.

A Magyar Fogorvosok Egyesü
lete 1978. június 9-én (péntek) dél
előtt 8.30 órakor Budapesten, a 
Szájsebészeti Klinikán (VIII.. Má
ria u. 52.) tudományos ülést tart.

Prof. H. Köle (Ausztria): Az 
állcsontsebészet haladása.

A Magyar Sebész Társaság Dél
magyarországi Csoportja és a Bé
késcsabai Városi Tanács Kórház 
Sebészeti Osztálya 1978. június 
10-én, szombaton, 9.30 órakor Bé
késcsabán, az MSZMP Megyei Bi- 
zotság Oktatási Igazgatósága elő- 
adótermébet (KISZ-tábor) tudo
mányos ülést rendez.

Téma: Esetbemutatások a gast- 
roenterologiai sebészetből.

(Fiatalok fóruma.)

A Főv. István Kórház—Rendelő- 
intézet „Merényi Gusztáv” Kórház 
Tudományos Köre 1978. június 
15-én (csütörtök) délután 14 óra
kor, a Főv. Merényi Gusztáv Kór
házban (IX., Gyáli út 17—19.) tu
dományos ülést tart.

1. Drobni Sándor dr.: A vastag- 
bél-végbélrák operabilitásának és 
inoperabilitásának kritériumai.

2. Tárkányi Erzsébet dr., Faludi 
Margit dr., Hám Katalin dr.: A 
fogászati osztályon 4 év alat vég
zett munka statisztikai feldolgo
zása.

A Magyar Balneológiái Egyesü
let, a Magyar Rehabilitációs Tár
saság és a Magyar Rheumatologu- 
sok Egyesülete 1978. szeptember 
14—15—16-án Egerben, a Techni
ka Háza nagytermében „Mozgás- 
szervi betegségek komplex kezelé
se és rehabilitációja” tárgyú kon
ferenciát rendez.

1978. szeptember 14., 10.30 óra
Fekete Győr Endre, Heves Me

gyei Tanács elnöke: Üdvözlés.
Vadász Gyula dr., a M. Balneo

lógiái Egyesület elnöke: Megnyitó.
Üléselnök: Richter András dr.
1. Borsay János dr. (Budapest): 

A mozgásszervi rehabilitatio ak
tuális kérdései.

2. Tarnóczy Mária dr. (Buda-
pst): Rehabilitációs koncepció
rheumás-mozgásszervi betegek ke
zelésében.

3. Prof. Riskó Tibor (Budapest): 
Orthopaed sebészeti feladatok a 
mozgásszervi betegek kezelésében.

4. Dr. G. Straburznyski (Poz
nan) : A mozgásszervi betegek ke

zelése és rehabilitációja a lengyel 
gyógyüdülőkben (német).

5. Strecker Ottó dr. (Hévíz): A 
Hévízi Állami Kórház feladatai és 
lehetőségei a gyógyhelyen megje
lenő betegek munkába állításánál.

H o z z á s z ó l á s o k  
Szeptember 14., 15 óra

Üléselnök: Bakos László dr.
6. R. Kainka dr. (Wien): A fizi- 

kotherapia a balseti sérültek re
habilitációjában (német).

7. Vass Mátyás dr. (Budapest): 
Baleseti, mozgássérültek komplex 
fizioterápiás kezelésének tapasz
talatai.

8. W. Wlk dr. (Wien): Fizikothe- 
rapia és rehabilitáció medence- 
és térdízület endoprothesis esetén 
(német).

9. Fluck István dr. (Budapest): 
Az arthritis urica fizioterápiája.

H o z z á s z ó l á s o k
S z ü n e t

Üléselnök: Fluck István dr.
10. A. Hlavacek (Mariánské 

Lázné): A komplex balneotherapia 
gyógyeffektusa a lumboischialgia 
syndromájában (német).

11. Tassy István dr., Bereczky 
János dr. (Eger): Spondylarthritis 
ankylopoeticát kísérői csípőízületi 
elváltozások.

12. Kiss Béla dr. (Eger): Adatok 
a palyarthritis chr. progr. kórlefo
lyásához és prognózisához.

H o z z á s z ó l á s o k  
Szeptember 15., 8.30 óra

Vadász Gyula dr.: Megemléke
zés Dr. Schulhof Ödönről.

Üléselnök: Balogh Zoltán dr.
1. Agyagási Dezső dr. (Eger): 

Adatok a gyógyvizek nyomelem
kérdéseihez.

2. Richter András dr. (Buda
pest) : Adatok a balneotherapia 
hatásmechanizmusához újabb kuta
tási adatok alapján.

3. Kérdő István dr. (Budapest): 
Klímatényezők beépítése a gyógy
helyi terápiás programba.

4. Piszker Anna dr., Barabás 
Klára dr., Saád Judit dr. (Buda
pest) : Komplex fizioterápiás eljá
rások jelentősége a mozgásszervi 
betegellátásban.

H o z z á s z ó l á s o k
S z ü n e t

Üléselnök: Fröhlich Lóránt dr.
5. Hun Nándor dr. (Visegrádi: 

Eredmények és kockázatok az 
idősek balneoklimatológiai gyógy
kezelésében.

6. Vértes László dr. (Visegrád):
Az idős, mozgásszervi beteg diabe- 
tesek kezelése.

7. Kun Károly dr. (Hajdúszo
boszló) : Komplex kezeléssel ren- 1453



delkező gyógyhely ambuláns be
tegellátása.

H o z z á s z ó l á s o k  
Szeptember 15., 15 óra

Üléselnök: Agyagási Dezső dr.
8. Domokos József dr. (Szeged): 

Városi szakrendelő szerepe a moz
gásszervi betegek kezelésében és 
rehabilitációjában.

9. Bacsó József dr. (Debrecen): 
Mi tudható meg a haj összetételé
ről?

10. Fehér István dr., Bojtor Iván, 
Gidáli Júlia (Budapest): A radio
aktív ivóvizet fogyasztó egri la
kosság haematológiai státusa.

H o z z á s z ó l á s o k  
Szeptember 16., 9 óra

Üléselnök: Fehér Miklós dr.
1. Fröhlich Lóránt dr. (Buda

pest) : Gyógyfürdőink szerepe a 
hazai betegellátásban.

2. Fülöp József (Budapest): 
Gyógyfürdőink szerepe a külföldi 
betegek ellátásában.

3. Bálint Géza dr., Csermely 
Miklós (Budapest): A mozgásszervi 
betegek fizikoterápiás kezelése, ki- 
terjesztésének lehetőségei.

Kerekasztal-konferencia. Vezeti: 
Vadász Gyula dr.

Téma: Gyógyfürdőink hazai és 
nemzetközi perspektíváiról.

H o z z á s z ó l á s o k
Vadász Gyula dr.: Zárszó.
Tudnivalók
Az előadások pontosan a meg

adott időpontban kezdődnek és 
max. időtartamuk 20 perc, a hoz
zászólásoké 3 perc.

A szállás- és étkezési igények 
bejelentési határideje: 1978. július 
15.

ClM: IBUSZ, 3300 Eger, Baj- 
csy-Zs u. 9. „Baln. konf.” megje
löléssel.

Kongresszusi részvételi dij 100 Ft 
(a meghívottak, előadók nem fizet
nek részvételi díjat).

Eligazítás 1978. szeptember 14— 
15—16-án délelőtt a Technika Há
za halijában (Klapka Gy. u. 1.)

A Medicina Könyvkiadó kiadá
sában 1978. április és május hó
napban az alábbi egészségügyi 
szakkönyvek jelentek meg:

Adler Péter—Bánóczy Jolán— 
Záray Ervin: Cariologia és endo
dontia, kötve: 73,— Ft.

A biológia aktuális problémái 
12. kötet. Szerk.: Csaba György 
fűzve: 28,— Ft.

Glaubert Andor: Az orthopaedia 
tankönyve, kötve: 42,— Ft.

Hervei Sarolta: Az icterusos új
szülött, kötve: 20,— Ft.

Mészáros István: Hipnózis, kötve: 
69,— Ft.

Polyánszky Tibor—Rónay Pál— 
Daubner Kornél: Nyaki daganatok 
sebészete, kötve: 61,— Ft.

Zoltán Imre: Szülészet, kötve: 
87,— Ft.

PÄLYÄZATI FELHÍVÁS

A Tudományos Minősítő Bizottság pályázatot hirdet az 1979. évi 
szeptember 1-én kezdődő belföldi és külföldi ösztöndíjas és leve
lező aspiranturára.

A pályázat általános feltételei:
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség;
b) általában legalább kétéves gyakorlat az egyetemi végzettség 

megszerzése óta;
c) ösztöndíjas aspirantura esetén 35, levelező aspirantura esetén 

40 évesnél nem idősebb kor;
d) A kezdeti tudományos előélet (publikáció, találmány stb.)
A pályázat kedvező elbírálásának fontos feltétele, hogy a jelölt 

olyan témát válasszon, amelynek egyértelmű a társadalmi hasz
nossága, amely segíti a gyakorlatban felmerülő feladatok meg
oldását.

A pályázás különleges feltételei:
a) belföldi levelező aspiratúrára olyan gyakorlati munkahelyen 

dolgozók pályázhatnak, akik publikációikkal, vagy más módon 
igazolni tudják, hogy kutatásaikban előrehaladtak;

b) külföldi aspiranturához a megfelelő idegen nyelvből legalább 
középfokú nyelvvizsga igazolása szükséges.

Külföldi aspirantúrára pályázni lehet a Bolgár Népköztársa
ság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaságba, a Kubai Köztársa
ságba, a Lengyel Népköztársaságba, a Német Demokratikus Köz
társaságba, a Román Szocialista Köztársaságba, a Szovjetunióba.

A belföldi és külföldi ösztöndíjas aspirantura időtartama 3 év, 
a belföldi levelezőé 6—12 hónap, a külföldi levelezőé 4 év.

A pályázók szakmai és ideológiai ismeretekből, szükség esetén 
idegen nyelvből, felvételi vizsgát tesznek 1978. október hónapban.

A pályázati kérelmet a munkahely vezetőjének, személyzeti 
vezetőjének és pártszervezeti titkárának véleményével ellátva, a 
felügyeletet gyakorló főhatóság személyzeti osztályához 1978. jú
nius 30-ig kell beküldeni.

ORVOSTUDOMÁNYI témakör:
1. Biometria (NDK, SZU).
2. Gyógyszertan (LNK, NDK).
3. Onkológia (SZU).
4. Immunológia (Csehszlovákia, NDK, Románia, SZU).
5. Általános és kísérleti patológia (NDK, SZU).
6. Szívbetegségek (Csehszlovákia, NDK, SZU).
7. Elmekórtan (SZU).
8. Foglalkozási betegségek (Bulgária, SZU).
9. Nukleáris orvostan (NDK, SZU).
10. Klinikai toxikológia (NDK, SZU).
11. Gyógytestnevelés és sportorvosi ellenőrzés (NDK).
Mindennemű felvilágosítást a Tudományos Minősítő Bizottság

titkársága ad. Cím: 1361 Bp., Pf. 6. (V., Münnich F. u. 7. Tel.: 
126-840).



M E G J E L E N T
KÍSÉRLETES o r v o s t u d o m á n y  

1978. 1. s z á m

Szilágyi A ndrás, N agy Lajos, F üzesi 
Z suzsa, T ó th  E rzsébet, M ózsik G yula, 
N ém eth  Á rp á d : Az ad ren erg  re c e p to 
ro k  szerepe  a ca tech o lam in o k -o k o z ta  
g y o m o rn y á lk a h á rty a  eróziók  k ia la k u 
lásáb an  p a tk á n y b a n .

P ogátsa  G ábor, T am ás G yula jr ., D u- 
becz E rzséb e t: A datok  a m áj sz én h id 
rá t-a n y a g c se ré jé n e k  sy m p a th icu s sz a
bályozásához.

Csiba A ndrás, G rá b e r H edvig : C epha- 
certil (CelosporR) sp e k tro fo to m etrián  
a lapu ló  sp ec ifik u s m egha tá ro zása  v i
zeletből.

Csík Vera, U d v ard y  Éva, S zekeres 
L ászló : C o ro n aria -tág ító  szerek  (P a p a 
verin , In te n sa in  és Ch—102) v izsgála ta  
ang ina  p ec to ris  m odellen .

B ertó k  L óránd , F ü s t G yörgy, Ju h á sz -  
N agy S á n d o r : A su gá rzássa l d e to x i-  
k á lt  E scherich ia  coli endo tox in  p re 
p a rá tu m o k  k ö lc sö n h a tá sa  a szérum  
kom plem en t-ren d szerév e l.

G ergely  P é te r , B akács T ibo r: Izo lá lt 
ly m phocy ta  p o p u lác ió k  PH A  re a k tiv i
tása.

Cseh G yörgy, K. Szabó Ilona. G örög 
P é te r , M ester E n d re : P ro sz tag lan d in -  
ta r ta lo m  v á lto záso k  a sebzett b ő rb en  
és lézer su g á rz á s t követően.

B ó ján  F erenc , Szűcs G abriella, B orkó  
G é z a : Az u re tá n  (e tilka rbam át) h a 
tá sa  a m o n o n u k leáris  p hagocy ta  r e n d 
szer phagocy tá ló  ak tiv itásá ra .

K övér G yörgy, T o st H ilda: A k iválasz tó  
vesem assza nö v e lésén ek  h a tá sa  a 
vesem űködésre .

T ó th  István , F a re d in  Im re : A te s to s te -  
ron , az 5 ^ -d ih y d ro testo s te ro n , az 5- 
androsten-3/?, 17j8-dion és a 4 -an d ro - 
sten-3, 17-dion sz im u ltán  m e g h a tá ro 
z á s a  em beri szérum ból.

M onos Em il, H udetz  A ntal, Cox R o b ert 
H .: S im aizom -ak tiválás h a tá sa  az
a r te r ia  iliaca és ca ro tis  com m unis in 
c rem en ta lis ru g a lm asság i tu la jd o n sá 
gaira .

B enyó Im re, S án d o r József, Szabó 
G yörgy : A táp lá lék fe lv é te l u tá n i
sp lan ch n icu s v érá ram lá s-fo k o zó d á s 
m echanizm usa.

M edveczky P é te r , Czúzi Sándor, N ász 
István . Á dám  Éva, B ánfa lvy  G á sp á r: 
Az l-e s  típ u sú  ad enov irion  D N áz tu 
la jd o n sá g a in ak  vizsgálata .

T ó th  T ih am ér B enkő  G yörgy, B e rtó k  
L ó rán d : U n ip o lá ris  lev^gőionok h a tá sa  
a lokális S a n a re lli—S chw artzm an  fe- 
nom énre.

László F erenc , N agy Éva, G ásp á r 
László, K éri G yörgy , T ep lán  I s tv á n : 
S zom jázás h a tá sa  a  3H -lysin  v a so p re s
sin  felezési id e jé re  és szervm egoszlá
sá ra .

B a rth a  Je n ő : V esekéregsze le tek  N a24 
lead ása  in d o m eth ac in  je len lé tében .

G algóczy Jó z se f: H azán k b an  r itk a  d e r-  
m ato p h y to n  gom bafej — a  M icrospo- 
ru m  fe rru g in eu m  m ik ro m o rfó ló g iá já - 
ró l egy ese t kap csán .

H evér Ödön, L áng  E d it: A u tom atizá lt 
h ap tog lob in  m eg h a tá ro zás c e n tr ifu g á 
lis  an a lizá to rra l.

P ász to r  G éza: G yors, egyszerű  h ip p u r-  
sa v -m eg h a tá ro zás UV abszo rpc iós 
m ódszerrel.

LABORATÖRIUMI DIAGNOSZTIKA 
1978. 1. s z á m

F eh ér T., K azik  H. M .: M ódszerek az 
epesavak  m eg h a tá ro zásá ra  te s tn e d v e k 
ből.

Czakó Gy., O h m ach t R .: H úgyúti k ö v ek  
in tfrav ö rö s  sp ek tro szk ó p ia i-  és csepp- 
an a litik a i e re d m én y ek  ö sszeh aso n lítá 
sá ra .

P aá l M., B a jta i G ., A m brus M .: H ep a 
tit is  В fe lü le ti an tig én  gyors m eg h a
tá ro zása  la tex  ag g lu tinációs m ó d sz er
rel.

R osner E., V ám os M., M olnár A., M i
h ó k  I . : E gyszerű , gyors szérum  k a r -  
bam id n itro g én  m eg h a tá ro zás p -d im e - 
tilam in o b en za ld eh id  d im etil-fo rm am i- 
do o ldatával (A M orin -P rox  m ódszer 
m ódosítása.

KÍSÉRLETES ORVOSTUDOMÁNY
1978. 2. s z á m

N ag y lu csk a i S ándor, M ester E n d re , T i
sza S ándor, M ester A n d rá s : K ü lö n b ö 
ző en e rg iá jú  közvetlen  lé z e r-b e su g á r
zás h a tá sa  em beri ly m p h o cy ták ra .

M ester E n d re , D udás B rig itta , N y itra i 
A gnes, D okién A nna, K ozm a L ászló : 
F e h é rv é rse jte k  p hagocy tá ló  k ép essé 
gén ek  v izsg á la ta  kü lönböző  p a ra m é te 
rű  lé z e rsu g á rra l való b esu g á rz ás  ese
tében .

B aló -B anga J . M átyás, M olnár László, 
N ováki M ón ika : L y m p h o cy ta  k ro m a- 
tin ak tiv ác ió  fo tóo p tik a i m ó d szerre l tö r 
ténő  m érése .

M onos E m il, Szűcs B éla : V érn y o m ás
h u llám o k  szerk eze tén ek  v á lto zása i k u 
ty á b a n  az a r té r iá s  k ö zépnyom ás függ
v én y éb en  vérezte tés esetén .

G algóczy Jó z se f: A d e rm a to p h y to n  
go m b ák  vegeta tív  ten y ész té sén e k  
egyes sz e rv e i: a ch lam y d o sp ó rák  és 
ra k e tt-h y p h á k .

G algóczy Jó z se f: A M ik ro sp o ru m  
au d o u in ii egyes szerveirő l.

G aál K ata lin , S iklós Ju d it, M ózes T i
bor, F e je s  T óth  G éza: P a p a v e r in  h a 
tá sa  a re n in  fe lszab a d u lá sra  in  vivo 
és in  v itro .

M orvái V eron ika, U ngváry  G yörgy : 
H osszan ta rtó , nagydózisú  a lk o h o l-b ev i
tel h a tá sa  p a tk án y o k  v é rk e rin g é sé re .

R u b án y i G ábor, Csapó Á rpád  I., K ovách 
A risz tid : Az ak tiv á to r  ka lc iu m  k in e 
tik a i lo kalizác ió ja  és ö sszehason lító  
v izsg á la ta  a te rh es  és p o st p a r tu m  
n y ú l u te ru sb a n .

R ubány i G ábor, Csapó Á rp ád  I., K o
vách  A risz tid : 45C a-tran szp o rt v izsgála
ta  te rh e s  és post p a rtu m  n y ú l u te ru s 
ban.

S zepesházi K áro ly , Lapis K áro ly , Je -  
ney  A n d rás, Szende B éla, S ch aw artz  
József, Ü jhely i E szter, T ak ács József, 
K ovalszky  Ilona. T om pa A n n a : M áj
v éd őszerek  h a tá sá n a k  tan u lm án y o zása  
k o m p lex  m orfo lóg ia i-b iokém ia i m ód
szerre l.

Szilágyi Is tv án , L ázár G yö rg y : N eo n a ta 
lis g lycocortico id  kezelésse l k iv á lto tt 
„w astin g  sy n d ro m a ” és h a tá sa  a  RÉS 
a k tiv itá s ra .

V árhely i M agdolna, B alogh Z oltán , K el- 
le rm a y e r  M ik ló s : E m beri v é rsz é ru m  és 
sz inov ia ö sszkén  ta r ta lm á n a k  m eg h a
tá ro zása .

MORPHOLOGIAI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
ORVOSI SZEMLE

1978. 2. s z á m

B ánóczy Jo lá n  dr., Ju h á sz  Je n ő  dr.. 
A lb rech t M ária  d r . : K ülönböző típ u sú  
sz á jü reg i leu k o p lak iák  u l t ra s t ru k tú 
rá ja .

N yiri S án d o r d r., G ajó M ária  d r., K á l
m án  G yörgy  d r . : A m as to c y tá k  sze
rep e  az ir is  ad ren e rg  in n e rv á c ió já n a k  
k ia lak u lá sáb an .

Suba Z su zsan n a  dr., S trau sz  Já n o s  dr.. 
L apis K áro ly  dr., Dobos M atild  d r . : 
F in o m szerk eze ti elváltozások egy N ie
m an n —P ic k -k ó rb a n  szenvedő g y e rm ek  
m á jáb an  és p erifé r iá s  fe h é rv é rs e jtje i
ben.

Szarvas Z o ltán  d r . : S a já to s szek réc ió s 
tev ék en y ség  az endo m etriu m  c a rc in o 
m a se jtje ib e n  p rogesz ta tív  kezelés 
k apcsán .

S zekam ova S za lja ra  d r., R épássy  G ábor 
d r., L ap is K áro ly  dr., Szobor A lbert 
d r., S za th m áry  István  d r . : A th y m u s 
és n eu ro m u scu lá ris  ju n c tio  fin o m sze r
k ezete  m y as th e n iá s  és nem  m y as th e -  
n iás  be tegek b en .

Szilárd  Szilv ia dr., S zen tgyörgy i D énes 
d r., B e n csá th  M árta  d r . : Ú jabb  a d a 
to k  a to lu o l tox iko lóg iá jához m ájb io p - 
siás v izsg á la to k  a lap ján .

K ovács M arg it dr., N agy E rv in  dr., 
K en d rey  G áb o r d r . : A p rim e r am y lo i
dosis d iag n o sz tik a i p rob lém ái.

K ru tsay  M iklós d r . : E ljá rá so k  a  glo- 
m e ru lu s-k a p illá riso k  m e m b rá n já n a k  
fe ltü n te té sé re .

P ern eczk i S á n d o r: P ro d ec tin  p o stm o r- 
tá lis  v izsgála ta .

K ókai G yörgy , K arcsú  S a ro lta  d r., T ó th  
L ajos d r. :A R enshaw -gátlás m o rfo ló 
g iai a la p ja in a k  fén y - és e le k tro n m ik 
roszkópos h isz tokém iai v izsgála ta . Az 
A C hE -pozitív  R enshaw -elem ek  to p o 
g rá fia i analíz ise .

E. E h le r dr., Iv ánk iev icz  D énes d r., G. 
H. S ch u m ach er d r . : A fej n yom ási e l
len á llásn ak  ex p e rim en tá lis  v izsgála ta  
tek in te te i a k ö zlekedési b a lese tek  tö 
ré s-m ech an izm u sára .

í 'a rk a s  G yula d r . : H ibás o rvosi tev é 
kenység? S zü lési sé rü lésbő l eredő  
é le tkép te len ség  ?

i
MAGYAR RADIOLÓGIA 

1978. 2. szám
K öszöntjük  d r. E rd é ly i M ihály  p ro fesz- 

szort.
E ngloner László d r., F o rn e t Béla dr.. 

V adon G ábor d r . : Az izotóp és an^ 
g iográfiás v izsg á la to k  eg y ü ttes  é r té k é 
ről v esed ag an a to k  kórism ézésében .

A ran y  László d r., V ach ter Já n o s  d r., 
V argha G yu la  d r . : A felső  vég tag  é r 
sé rü lése in ek  a r te r io -  és fa rm ak o a n - 
g iográfiája .

Szántó  Dezső d r . : A v á ll—kéz-sz in d ro - 
m a (re f le x -d y s tro p h ia ) .

R éti G. P é te r  d r., M olnár L ajos d r., 
G yűrű  Géza d r . : „E g y szerű ” m ó d szer
rel, ru tin sz e rű e n  v égzett o p era tív  cho- 
lang io g ráfiáv a l sze rze tt ta p a sz ta la 
ta ink .

F a rk a s  Iván  d r., P á lf i Is tv án  dr., P a tk ó  
A ndrás dr., P re is ic h  P é te r  d r .:  A z e n -  
doscopos re tro g rá d  ch o lang iog ráfia  
(ÉRC) d iag n o sze tik u s je len tő ség e  az 
ep eú t-v ék o n y b é l an as tom osisok  v izs
gála tában .

N ára i G yörgy  dr., F azekas T am ás d r., 
K iss Z oltán  d r . : L y m p h an g io g rap h iás 
k o n trasz t-o la j okozta  tüd ő -em b ó lia  
EK G -jelei.

V ajda Já n o s d r . : N orm ális és kó ro s 
re tro s te rn a lis  lág y részá rn y ék .

P ap p  Z suzsanna d r . : F am iliá ris  s te ril 
cson te lhalás, d y sp la s ia  ep iphysealis 
m u ltip le x re  em lék ez te tő  to rzu lássa l.

G örgényi Á kos d r., B oros L ászló : S u 
g á rte rh e lé s  az ú jsz ü lö ttk o r i in tenzív  
osztályon.

Bugyi B alázs d r . : Az egym illió  éves 
vértesszőlősi ő se m b er ta rk ó c so n tjá n a k  
rön tgenfelvétele .

BŐRGYÓGYÁSZATI 
ÉS VENEROLOGIAI SZEMLE 

1978. 2. s z á m

K orossy  S án d o r d r., V incze E rzsébet 
dr., N eb en fü h re r  László dr. és B alog 
Rozália d r . : A  fog la lkozási k o n ta k t 
ekzem ák m egelőzése.

M asszi József d r., K assay  László d r. és 
R ádonyi G y u la : Z in k -an y ag cse re  pso- 
riasisban .

T örök  Ibolya d r., Soós G yöngyvér, P o- 
dány i B eáta  d r., V árkonyi V ik tó ria  
dr. és K irá ly  K álm án  d r . : M odell an - 
tim y co tik u s e x te rn á k  ob jek tív  é r té 
kelésére .

L adány i P á l d r., Szerze P é te r  d r.. és 
P ap p  Zoltán  d r . : G en e tik a i és h isz to - 
lógiai m egfigyelések  k e ra to sis  palm o- 
p lan ta risb an .

T apody  Éva d r . : K é t an tinom ycosisos 
beteg  kap csán  a  k ó rk é p  d iagnosztika i 
nehézségeirő l.

R affai S ára  d r . : A g o n o rrh o ea  P en ic il
lin  +  P ro b e n ec id  kezelésével szerze tt 
tap asz ta la to k  B á cs-K isk u n  m egyében.

K irá ly  K álm án  d r . : B eszám oló  az E u ró 
pai A llergológiai és K lin ikai Im m u n o 
lógiai A kadém ia  X. P rá g áb an  1977. 
szep tem ber 4—9. k özö tt ren d eze tt 
kongresszusáró l.

IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 
1978. 2. s z á m

Szilárd  Já n o s  d r ., K a to n a  É va dr., F a r-  
kasin szk y  T eréz  d r., B enkő K ata lin  
d r . : A g y e rm e k k o ri depresszív  k ó r 
k épek  fa rm a k o te rá p iá já ró l, k ü lönös 
tek in te tte l a  N o v eril a lk a lm azására .

H orváth  M iklós d r., B enoist G yörgy  d r . : 
In tra c ra n ia lis  ch o rdom ák .

M echler F eren c  d r . : EEG v izsgála tok  in 
su lin  com ában .

Lakos P é te r  oh ., Czeizel E n d re  d r . : C sa
lád tervezési ta n á c sa d á s  ep ilepsziások  
esetében.

G loviczki Z o ltán  d r., Szegedy László 
d r., Szilágyi A n d rá s  d r . : A n e rv u s  
u ln a ris  kom p ressz ió s k árosodása .

K om árom i Jó z se f  d r., K lein M agda d r., 
Szobor A lbert d r . : A rág ó re n d sze ri _ 
izom m űködés v izsg á la ta  m y as th e n iá s  -  
betegeken.

%
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P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(243 d)
B udapest Főváros XXI., T an ács  E gye

síte tt G yógyító-M egelőző In tézm ény  
(1751 B udapest XXL, D éli u. 11.) fő
igazgató főorvosa p á ly á z a to t h ird e t a 
já róbe teg e llá tás  te rü le té n  m e g ü resed e tt: 

1 fő EKG szakorvosi,
1 fő rheum ato lógus sz ak o rv o s i,
1 fő labo ra tó riu m i szak o rv o si,
1 fő rön tgen  szakorvosi,
1 fő ideggyógyász szak o rv o si,
1 fő szülész-nőgyógyász sz akorvosi,
1 fő körzeti orvosi,
1 fő bőrgyógyász sz ak o rv o s i á llásra .
Az ille tm ény  m eg á llap ítá sa  a ku lcs

szám nak  m egfelelően, a szakkép ze ttség  
és szolgálati idő fig yelem bevéte lével 
tö rtén ik . M ittle r  Is tv án  dr.

fő ig azg a tó  főorvos

(244 d)
B udapest XXI., T a n á c s  E gyesíte tt 

Gyógyító-M egelőző In té z m é n y  (1751 B u
d apest XXI., Déli u. 11.) fő igazgató  fő 
orvosa p á lyázato t h ird e t  a k ó rh áz  rtg  
osz tá lyán  m eg ü resed e tt 1 fő r tg  szak o r
vosi á llásra , változó m u n k ah e lly e l.

4 évet m eghaladó sz ak o rv o s i képesítés 
esetén  a d ju n k tu s i k in ev ezés is szóba 
jöhet.

Az a lkalm azás és b érezés fe lté te le it a 
fennálló  rendelkezések  h a tá ro z z á k  meg.

M ittle r  Is tv án  dr.
fő ig azg a tó  főorvos

(254/d)
B udapest XXI., T a n á c s  E gyesíte tt 

Gyógyító-M egelőző In té z m é n y  fő igaz
gató  főorvosa (1751 B u d a p est, Déli u. 
ll.)  p á lyázato t h ird e t a  já ró b e teg e llá tá s  
fü l-o rr-gégészeti sz a k re n d e lé sé n  m eg
ü resed e tt 1 fő gégész sz ak o rv o s i állás 
betö ltésére .

Szakképesítés h iá n y á b a n  gégészeti 
g y ak o rla tta l ren d e lk ező k  is p á ly ázh a t
nak.

B érezés a je len leg  é rv é n y b e n  levő 
u ta s ítá sn ak  m egfelelően, m egegyezés 
tá rg y á t képezi.

Az állás azonnal b e tö lth e tő .
M ittle r  Is tv án  dr. 

fő igazg a tó  főorvos

(255/c)
B udapest XXI., T an ács  E gyesíte tt 

Gyógyító-M egelőző In té z m é n y  fő igazga
tó főorvosa (1751 B u d ap est, D éli u. 11.) 
pá ly áza to t h ird e t a já ró b e teg e llá tá s  
m ozgásszervi ren d e lésén  1 fő rh e u m a to 
lógus szakorvosi állás b e tö lté sé re . S zak
orvosi képesítés h iá n y á b a n  reum ato ló - 
gus gy ak o rla tta l re n d e lk e z ő k  is p á lyáz
hatnak .

B érezés a jelenleg  é rv é n y b e n  levő u ta 
s ításn ak  m egfelelően, m egegyzés tá rg y á t 
képezi. Az állás azonnal b e tö lth e tő .

M ittle r Is tv án  dr.
fő igazg a tó  főorvos

(265 b)
K om árom  V árosi T an ács  K ó rh á z -  

R endelő in tézet igazgató  fő o rv o sa  p á ly á 
za to t h ird e t  a k o m áro m i ren d e lő in té 
ze tb en  egy fő g y e rm ek sza k o rv o s i á llás
ra , v a la m in t a k ó rh áz i belgyógyászati 
o sz tá ly o n  egy fő belgyógyász szakorvosi 
á llá s ra . A g y erm ek sza k o rv o s i állás 
azonnal, a k ó rh áz i b e lszak o rv o si állás 
1978. o k tó b e r 1—tői fo g la lh a tó  el. F ize
tés a szo lgálati idő és a sz ak képesítés 
a la p já n  a 3 1977. sz. EüM —M üM szám ú 
re n d e le t a lap ján . M ellékállás v á lla lá sá ra  
v an  lehetőség.

L ak ás m egbeszélés tá rg y á t  képezi.
S zőnyi László dr.

o sz tá lyvezető  főorvos 
kó rházigazgató

(289/a)
* Ózd, V árosi T anács K ó rh áz—R endelő

in téze ti Egység igazgató  főo rvosa  (Ózd
1., B ék e  ú t  1.) p á ly áza to t h ird e t  egy fő 
fo g la lkozású  — az Ózdi K ohászati Üze
m ek  Ü zem orvosi R endelő jében  — m eg
ü re se d e tt  üzem i o rvosi á llá s ra .

Ille tm én y  3/1977. EüM —M üM  sz. eg y ü t
te s  u ta s ítá sn a k  m egfelelően a szolgálati 
idő figyelem be véte lével +  1ШЮ,— Ft 
k o h ásza ti pó tlék . Év végén  6—10 000,— 
F t-ig  te r je d ő  ip a rv id ék i pó tlék .

L ak ás m egbeszélés szerin t.
Az á llás  azonnal e lfog la lható .

V erebély i T ib o r dr. 
üzem egészségügyi szóig, 

irán y ító  h. igazgató  főorvos

(290 á)
Ózd V árosi T anács K ó rh áz—R endelő

in téze ti E gység igazgató  főo rv o sa  (Ózd
1.. B ék e  ú t 1.) p á ly áza to t h ird e t:  egy fő 
k ó rb o n cn o k i á llásra .

Ille tm én y  ku lcsszám  sz e rin t 30% 
veszélyesség i p ó tlék  +  m u n k ah e ly i p ó t
lék.

L ak ás m egbeszélés szerin t.
Az á llá s  azonnal b e tö lth e tő .

Z e ltn e r  G yörgy  dr. 
k ó rh á z —ren d e lő in téze ti 

egység igazgató  főorvosa

(291/a)
B u d a p est XXI., T anács E gyesíte tt 

G yógyító-M egelőző In tézm én y e  főigaz
gató  főo rvosa  (1751 B u d ap est, Déli u. 
11.) p á ly áza to t h ird e t a já ró b e teg e llá tá s  
te rü le té n  m eg ü resed e tt 1 fő szü lész-nő 
gyógyász szakorvosi á llá s ra , változó 
m u n k ah e lly e l.

Az in téze tb en  a p o lik lin ik a i egység 
k ia lak íto tt.

Az á llá s ra  fia tal sz ak o rv o so k  is p á 
ly ázh a tn ak .

Az ille tm én y  m eg á llap ítása  a 3/1977. 
(VIII. 19.) EüM —MüM szám ú  együttes 
re n d e le t a lap ján  tö rté n ik .

M ittle r Is tv án  dr. 
fő igazgató  főorvos

(292/a)
B u d ap est XXI., T anács E gyesíte tt 

G yógyító-M egelőző In tézm én y  fő igazga
tó  főo rv o sa  (1751 B udapest, Déli u. 11.) 
p á ly á z a to t h ird e t 5 fő szü lésznő i á llásra .

A je len tk ező k  részé re  nővérszá lláson  
fé rő h e ly e t b iz to sítunk .

Az ille tm én y  m egállap ítása  a 3/1977. 
(VIII. 19.) EüM —MüM szám ú eg y ü ttes  
ren d e le t a la p já n  tö rtén ik .

M ittler Is tv án  dr. 
fő igazgató  főorvos

(293 a)
Já sz a p á ti N agyközségi Közös T anács 

e lnöke (5130 Já sz a p á ti V elem i E n d re  ú t 
2.) p á ly áza to t h ird e t Já sz a p á ti nag y k ö z
ségben m eg ü resed e tt kö rzeti o rvosi á l
lásra .

Az á llás  azo n n a l e lfoglalható .
I lle tm én y  a 3/1977. (VIII. 19.) EüM — 

MüM szám ú  ren d e le t a lap ján  k e rü l 
m eg á llap ításra .

A p á ly áza t e ln y erése  ese tén  a T anács 
V égrehajtó  B izo ttsága három szobás, 
k om fortos la k á s t — rendelővel és g a 
rázzsal — azo n n a li bekö ltözésre  b iztosít.

S indely  M átyás 
tan ácse ln ö k

(294 a)
A váci S zőnyi T ibor K órház és In 

tézm ényei igazgató  főorvosa p á ly áza to t 
h ird e t egy  fő fü l-o rr-g ég e  szakorvos 
állás b e tö ltésé re .

I lle tm én y  szo lgálati időtől függően  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM sz. eg y ü t
tes u ta s ítá s  a lap ján .

Az á llá s ra  sz akképzetlen  o rvosok  is 
p á ly ázh a tn ak . K ollár L ajos dr.

in tézeti igazgató  főorvos

(315)
A F ő v áro si Is tv án  K órház—R endelő- 

in tézet fő igazgató  főorvosa (1096 B u d a
pest IX., N ag y v árad  té r  1.) p á ly áza to t 
h ird e t ú jo n n a n  szervezendő o rvosi á l
láso k ra , vá ltozó  m u n k a h e lly e l:

3 fő belgyógyász  s. orvos,
1 fő b ő rg yógyász  s. orvos,
1 fő u ro ló g u s s. orvos,
1 fő ideggyógyász  s. orvos,
1 fő v é re llá tó  o sz tá ly ra  s. orvos.
1977-től v ég ze tt o rvosok  nem  p á ly á z 

h a tn a k
E lőnyben  része sü ln ek  azok a p á ly á 

zók, a k ik  a  fen ti szak m ák b an  m ár g y a
k o rla to t szerez tek .

Az á llás  azo n n a l betö lthető .
Az a lk a lm azás és bérezés fe lté te le it a 

fennálló  ren d e lk ezések  h a tá ro zzák  m eg.
B alázs T am ás dr. 

fő igazgató  főo rvos

(316)
M átészalkai V árosi T anács V. B.

E gészségügyi O sztály  vezető je  b e tö lte t
len  Á llam i K özeg észség ü g y i-Já rv án y 
ügyi fe lügyelő i á llá s ra  p á ly áza to t h i r 
det.

Az á llás  azo n n a l betö lthető .
A p á ly á z a t és ille tm ény  fe lté te le i az 

érv én y es jo g szab á ly  szerin t. A V árosi 
T anács . k é tszo b ás összkom fortos lak ás t 
b iztosít. T ó th  B éla dr.

v árosi főorvos 
egészségügyi o sz tályvezető
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drazsé, 
szirup
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1 drazsé 1 [tg cyanocobalamin., 0,4 mg cupr. chlor, oxydul., 70 mg ferr. 
sulf. oxydul. (= 1 4  mg Fen), 150 mg hepatis extract, sicc.-ot (=0 ,9  g 
hepar recens) tartalmaz.
1 üveg 100 g /íg cyanocobalamin., 0,7 g ferr. sulf. oxydul. (=  140 mg Fe11), 
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állapotok: graviditas, lactatio, koraszülés, fertőző és egyéb betegségek 
utáni reconvalescentia, dumping syndroma, felszívódási zavarok követ
keztében létrejövő másodlagos anaemiák, gyomorműtétek utáni hypo- 
chrom anaemiák, sprue, coeliakia, enteritis (amikor már a felszívódást 
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taris anaemiák, vérvesztéses állapotok stb.
ADAGOLÁS
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szor 1/г kávéskanállal, gyermekeknek 2—3-szor 1—2 kávéskanállal evés 
után.
MEGJEGYZÉS: *
Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a legkisebb gyári csomagolás 
vagy annak megfelelő mennyiség adható ki.
CSOMAGOLÁS
100 db drazsé 
500 db drazsé 
1 üveg (200 ml)

térítési díja: 
térítési díja 
térítési díja:

2,60 Ft 
13,- Ft 

2,50 Ft
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Országos Onkológiai Intézet 
Onkopathológiai Kutató Intéze'e 
(igazgató: Sugár János dr.)

A k ém ia i c a r c in o g e n e z is  
e lm é le ti  é s  g y a k o r la t i  
p ro b lé m á i
Sugár János dr.

Az Orvosi Hetilap újraindulásának 30. évfordulójára, 
a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

cinogénnek bizonyult anyagoknak emberen kim u
tatható hatékonyságának igazolása jelenti.

Közleményünkben a környezetünkben előfor
duló carcinogén anyagok közül a polyciklusos aro
más szénhidrogéneket, nitrosam inokat tárgyaljuk 
részletesebben, m ert ezeken a példákon m utatjuk  
be a carcinogén anyagoknak szervezeten belüli 
átalakulását és kötődését. Foglalkozunk a pestici- 
dek potenciális rákkeltő hatásával; a probléma
kört — m int a környezet kemizációjának jelleg
zetes példáját — magunk is vizsgáltuk. A bioló
giailag aktív anyagok carcinogén hatásának komp
lex vizsgálata kísérleti modelleken lehetséges. Na
gyobb számú anyag tesztelhető ún. gyors vagy 
„short term ” módszerekkel, ezért írjuk le a m a 
leghasználatosabb eljárások lényegét és alkalm a
zásuk elvi alapjait.

Az Egészségügyi Világszervezet kémiai carcinoge- 
nezissel foglalkozó Szakbizottsága m ár 1964-ben 
azt a figyelemre méltó és akkor meglepő m egálla
pítást tette, hogy az emberi rákok nagy többségét 
a környezetben előforduló kémiai carcinogének 
okozzák. A kém iai carcinogének környezeti elő
fordulása sokkal nagyobb m érvű mint azt előző
leg gondolták és az anyagok kémiai szerkezete 
egymástól különböző. Mindezek ellenére a szoros 
értelemben vett foglalkozási (ipari) rákok az ösz- 
szes rákos megbetegedésnek csak kis százalékát 
teszik ki.

A bizottság még több fontos problém ára és 
tennivalóra h ívta fel a figyelmet: 1. Ism eretes, 
hogy a potenciális kémiai carcinogének között 
nagy számban szerepelnek az élelmiszerek ta rtó 
sítására és színezésére használt anyagok, továbbá 
egyes gyógyszerek és levegőszennyeződést okozó 
anyagok. Ezek rákkeltő hatásáról azonban keveset 
tudunk. 2. Carcinogén anyagok a term észetben 
minden emberi beavatkozás nélkül is keletkezhet
nek. 3. Az egyes daganatform ák elterjedtségének 
(epidemiológiájának) vizsgálata hozzásegíthet a 
rosszindulatú daganatok kórokának tisztázásához.
4. A rákkeltő anyagoknak a környezetből való ki
iktatása és bejutásuk megakadályozása az egyik 
legfontosabb teendő a rák  megelőzése érdekében.

Az elmúlt 12 év alatt e megállapítások nagy
mértékben igazolódtak és a javaslatok alapján 
széles körű kutatóm unka indult meg. M egállapí
tást nyert, hogy az emberi daganatok 80—90%-át 
exogén tényezők, legnagyobbrészt kémiai carcino
gének okozzák (9, 16, 29).

Az utóbbi években a „kemizáeió” térhódításá
nak eredm ényeként új vegyületek ezreit állíto tták  
elő, amelyek a bioszférát tovább szennyezik. Ezek 
között számos biológiailag aktív  anyag is van, 
amelyeknek mutagén, teratogén, sőt carcinogén 
hatását is igazolták.

Az elmúlt évtizedek ismételten felhívták a fi
gyelmet a környezeti carcinogének veszélyére. A 
legnagyobb problém át a nagyszámú biológiailag 
aktív anyag carcinogén hatásának kísérletes ki
vizsgálása, m ajd pedig az állatkísérletekben car-

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 24. szám 
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Polyciklusos aromás szénhidrogének

Yamagiwa  és Ichikawa (74) nyulak fülén kő
szénkátrány ecseteléssel bőrrákot idéztek elő. A 
kísérletes carcinogenezisnek ezen klasszikus ered
ményét követte Kennaway (36) és Cook (13) fel
fedezése, akiknek sikerült a kátrányból a polycik
lusos aromás szénhidrogéneket (PAH), az 1,2,5,6- 
dibenzanthracént és a benz(a)pyrent izolálni és ké
miai szerkezetüket meghatározni. Shear és Leiter 
(63) m ár 60 РАН-t talált egereken carcinogénnek.
A polyciklusos aromás szénhidrogének környeze
tünkben nagy mennyiségben fordulnak elő. Kimu
tathatók égéstermékekben, koromban, kátrányban, 
cigarettafüstben, levegőben, gyümölcsökben, zöld
ségfélékben, húskészítményekben (38, 42, 57, 66,
67). Nem fér kétség ahhoz, hogy a dohányzók kö
zött a tüdőrák előfordulása jóval gyakoribb m int 
a nem dohányzók körében. A belehelt cigaretta- 
füst tartalm az polyciklusos szénhidrogéneket is 
(dibenzo-pyrent), de ma sem ismeretes, hogy a ci
garettafüstből bejutó komponensek közül melyik 
a legaktívabb carcinogén (64).

Az ipar, a technika, a közlekedés fejlődésével 
egyre több kátrányszármazék, ezzel együtt egyre 
több PAH kerül környezetünk levegőjébe (60, 61).
A Ruhr-vidéken végzett statisztikai elemzés ki
m utatta, hogy a nagy gépjárm űforgalm ú városok
ban magasabb volt a tüdőrák-m ortalitás (28). A 
levegőszennyeződésnek tulajdonítható, hogy a felső 
légúti rákos megbetegedések száma állandóan 
emelkedik.

A vizek РАН-tartalm ának egy részét növényi 
szervezetek, planktonok termelik. Az így képződő 
PAH mennyisége azonban elenyésző az égéstermé
kekből, az olajfinomítók, műanyag- és festékgyá
rak szennyvizeiből származó PAH-mennyiséghez 
képest.

Az élelmiszerekben előforduló PAH nagy ré
sze a növényekből kerül az emberi szervezetbe.
Az élelmiszerek РАН-tartalm át a különböző tartó 
sítási, feldolgozási eljárások: füstölés, pörkölés, to
vább emeli. A füstölésre használt faszénkátrány
ban, de m agában a füstölt húsokban is 3,4-benz- 
pyren jelenlétét m utatták  ki (70). A jelentős meny- 
nyiségű füstölt halat fogyasztó rigai öböl lakos- 1459



sága között négyszer annyi a gyomorrák gyakori
sága m int a szárazföldi belterület lakosai között 
(59).

Nitrosaminok

A nitrosaminok a legerősebb carcinogén ha
tású vegyületek. Daganatkeltő hatásuk huszonkét 
éve vált ismeretessé (47). A nitrosaminok a kémiai 
carcinogéneknek különleges csoportját alkotják. 
Viszonylag egyszerű kémiai szerkezetük és vízol- 
dékonyságuk m iatt a szervezetben könnyen meta- 
bolizálódhatnak; hatásm ódjukban az alkilező sze
rekhez hasonlítanak. A kémiai szerkezet és rák
keltő hatás összefüggéseit Druckrey és m tsai tisz
tázták (18, 19, 20, 21). A szerkezettől függően okoz
hatnak májrákot, gyomorrákot, nyelőcsőrákot, 
húgyhólyagrákot és leukaemiát.

Felmerült annak a lehetősége, hogy nitros
aminok a szervezetben is keletkezhetnek a táplá
lékkal, ivóvízzel bejutó secundaer aminok és nit- 
rit-ionok útján (18, 56). A nitrát egyébként növé
nyeink természetes alkotórésze és egyes zöldség- 
és salátafélék fokozott nitrátakkum uláló képesség
gel rendelkeznek. Egyes herbicidek is lehetnek nit- 
rosamin-képződés forrásai (10). A növények fel
dolgozása, tárolása során a n itrát egy része nit- 
ritté  redukálódik. A nitrogén m űtrágyázás is je
lentősen megemeli a takarm ányok és élelmiszerek 
szabad nitrit- és n itrátszin tjét és jelentős lehet a 
különböző hústerm ékek nitrittartalm a is. A húsok 
pácolásához ugyanis tartósító és színezőanyagnak 
n itriteket használnak (43). A táplálékon kívül a 
magas talajvízből származó, m űtrágyával szeny- 
nyezett vagy bakteriálisán fertőzött ivóvizek nit
rit-, ill. n itráttartalm a messze m eghaladja a meg
engedett értéket (25). A városi levegő nitrogén- 
dioxid szintje egyes esetekben szintén rendkívül 
magas. Az USA-ban végzett epidemiológiai tanul
m ány szerint az egyes városok levegőjében m ér
hető NOo szintjének emelkedése több rákféleség 
gyakoribbá válásával hozható összefüggésbe' A 
nitrosaminok képződésének másik praecursora a 
secundaer, ill. te rtiae r aminok, amelyek környe
zetünkben szintén kim utathatók. Keletkezhetnek 
még fehérjék lebomlásakor, gyógyszerekben, táp
lálékokban, alkoholt tartalm azó italokban, dohány
ban stb. (44, 45). Egyes táplálékokban kész nitros
aminok is vannak. Füstölt sonkában 5,7 ppm, füs
tölt halakban 0,45—40 ppm dim etilnitrosam int 
(DMN) mértek (22). Bogovszki és m tsai (8) alma
pálinkában m utattak  ki magas nitrosam in kon
centrációt.

A levegőben található  DM N-tartalom sem el
hanyagolható. New York város levegőjében pl. 0,8 
fig/m3 szintet m értek. Egy csomag cigaretta elszí
vása u tán 0,8 fig DMN kerül a szervezetbe (62).

Pesticidek

A pesticidek feltételezhető carcinogén hatását 
az egyik növényvédő szeren, a 2,4,5-trichlorphen- 
oxi-etanolon (TCPE) m agunk is vizsgáltuk.

Évente több százezer tonna növényvédő szer 
1460 kerül a környezetünkbe. Hazánkban csak az egyik

növényvédő szerből (Klorinol, Budapesti Vegyimű
vek) 1975-ben 1300 tonnát gyártottak és több tíz
ezer tonnára tehető évi herbicidtermelésünk. A 
lyoni Nemzetközi R ákkutató Ügynökség (IARC) az 
elmúlt évben a pesticidekkel kapcsolatos carcino- 
gén-kutatást m onográfiában foglalta össze (34).

A pesticidek között jelentős helyet foglalnak 
el a dichlor- és trichlorphenol vegyületek. Előállí
tásuk alkalmával jelentékeny mennyiségben kelet
kezhet dioxin (2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin). 
Ezen rendkívül toxikus, bizonyítottan teratogén és 
m utagén hatású anyag súlyos megbetegedéseket 
okozott Vietnamban, ahol a chlorphenol vegyüle- 
teket az amerikai légierő lombtalanító (defoliáns) 
szerként alkalmazta, de több esetben szennyező
dött a környezet a trichlorphenolt előállító és va
lamilyen okból felrobbant és chlorphenolt gyártó 
üzemek közelében is. A dioxinról eddig sem állat- 
kísérletekben, sem em beren nem sikerült egyér
telm űen igazolni, hogy carcinogén hatású. Vizs
gálataink szerint is hiába emeljük fel a TCPE di- 
oxintartalm át, a TCPE-nek az egér hepatom a gya
koriságát fokozó hatása nem emelkedett. M egálla
p íthattuk  azonban, hogy a TCPE-nek a m agas dó
zisa (maximálisan tolerabilis dózisa) emeli a m áj- 
carcinoma megjelenésének arányát, de nagyság
renddel kisebb dózisok m ár nem bizonyulnak car- 
cinogénnek (73).

A szerves chlor-vegyületek közül a DDT-nek 
és rokon vegyületeinek carcinogén hatását vizsgál
ták a legrészletesebben. A DDT carcinogén h atá
sára elsők között Tarján és Kemény (72) hívták 
fel a figyelmet. Az idevonatkozó széles körű ku ta
tásokat az IARC kiadásában megjelent m onográ
fiasorozat V. kötetében foglalták össze (33). A po
zitív állatkísérleti adatok ellenére m a sincs biztos 
tám pontunk arra vonatkozólag, hogy em beren a 
növényvédő szerek rákkeltő hatásúak lennének.

Számos olyan vegyületcsoport ismeretes, amely 
az emberi szervezetbe a környezetünkből akár 
m int a levegőt vagy élelmiszereket szennyező 
ágensek, akár m int gyógyszerek kerülnek be és 
egyesek közül bizonyítottan nemcsak állatkísér
letekben, hanem némelyik emberben is carcinogén. 
Ide sorolhatók a citosztatikumok közül az alkiláló 
szerek, a hidrazinok (4, 35), az egyes hormonok. A 
mycotoxinok közül az aflatoxin különböző szár
mazékainak rákkeltő hatása a legjobban bizonyí
tott. Ide tartoznak még a különböző anorganikus 
anyagok m int pl. az emberen is bizonyított rák
keltő, az azbeszt, továbbá nikkel. Az amino-azo 
festékek is rákkeltő hatásúak. Ezen csoportnak 
legismertebb tagja a vajsárga. Erősen carcinogé- 
nek az aromás aminok és jól tisztázott e csoport
hoz tartozó 2 acetylamino fluorén m etabolikus ak
tiválása (50).

A carcinogén anyagok hatásmechanizmusáról 
számos kiváló munka, összefoglaló és könyvfejezet 
íródott. Nem célunk, hogy e dolgozat kereteiben a 
carcinogén anyagok felsorolásával, osztályozásával 
foglalkozzunk, ennek óriási irodalma van, m int 
ahogyan sokan foglalkoztak a környezetben levő 
fizikai ágensek, a napfény és ionizáló sugárzás rák-
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keltő hatásával is. Többnyire kevés a bizonyíték, 
amellyel az állatkísérletben a rákkeltő anyagok 
azonos hatását emberben is igazolni lehet.

Kémiai carcinogének aktiválása az anyagcsere 
folyamán

A malignus transzformáció a sejt phenotypu- 
sának megváltozását jelenti. A carcinogének köz
vetlenül vagy közvetve feltehetőleg olyan m akro
molekulával lépnek kölcsönhatásba, amely a sejtek 
megújulását szabályozza. Bebizonyosodott, hogy a 
kémiai carcinogének többsége nem aktív, hanem  
ún. precarcinogén form ában fordul elő környeze
tünkben és a szervezetben alakul át aktív vegyü- 
letté, ún. végső (ultimate) carcinogénné. Ezen nagy 
jelentőségű felfedezés Miller és Miller (49) nevé
hez fűződik. A kémiai carcinogének közül a poly- 
ciklikus aromás szénhidrogének, aromás aminok, 
nitrosaminok, aflatoxinok az ún. kevert funkciójú 
monooxygenázok által aktiválódnak, míg a nitros- 
amidok pl. N-methyl N-nitrosourea, N-methyl N ’- 
nitro N-nitrosoguanidin nem  igényelnek anyagcse
rén keresztüli aktiválást (27). A carcinogén ak ti
válását végző microsomalis enzymek működéséhez 
NADPH, cytochromok és molekuláris oxygén je
lenlétére van szükség. Ezek az enzymek csaknem 
valamennyi szövettípusban előfordulnak, de leg
magasabb aktiv itásukat a m ájban érik el (12). A 
polyciklusos aromás szénhydrogéneket a microso
malis lokalizációjú monooxygenázok epoxidokká 
alakítják. Az epoxidok képviselik a PAH aktív  
carcinogén m etabolitjait. Az epoxidok nem enzi- 
m atikusan átrendeződhetnek fenolokká, amelyek 
carcinogén aktivitással nem  rendelkeznek (65, 71). 
Az epoxidok inakiválásának m ásik módja a gluta- 
thionhoz való kapcsolódás. Az epoxidhidratáz köz
reműködésével kialakuló ún. dihidrodiolokat is a 
PAH inaktív form áinak ta rto tták . A későbbiekben 
azonban bebizonyosodott, hogy mind az epoxidok, 
mind a dihidrodiolok aktív  carcinogén m etaboli
tok (32, 48) (1. ábra).

A nitrosovegyületek m etabolitikus aktiválása 
a polyciklusos szénhidrogénekhez hasonlóan mo
nooxygenázok segítségével történik. Valamennyi 
aktivált carcinogénnél egy electrofil centrum  ala
kul ki, amely a DNS, RNS, Ш. proteinekben levő 
nucleophil centrum okkal kovalens kötést alak ít ki 
(2. ábra).

A  kémiai carcinogének stru k tú rá ja  egymástól 
eltérő lehet, mégis közös vonásuk, hogy m etaboli

tikus aktiválással kialakult valamennyi ultim ate 
carcinogén elektrondeficiens atomot tartalm az, 
ezért elektronban gazdag, ún. nucleophil atomok
hoz kovalensen kötődnek. A nucleinsavakban és 
fehérjékben levő N, S, О atom ok egyaránt nucleo
phil centrum ként szerepelhetnek. A nucleinsavak 
kémiai carcinogénekkel való alkilezése a bázisok 
különböző atomjain lehetséges, de csak néhány ki
tün te te tt pozícióban levő atomon történő alkilezés 
az, amely mutációhoz, ill. tumorindukcióhoz vezet. 
Így pl. a guanin N7 pozícióban történő alkilezése 
nem különösen jelentős sem a mutagenezis, sem a 
carcinogenezis szempontjából annak ellenére, hogy 
ezen az atomon a legnagyobb m értékű és leggya
koribb az alkilezés. Ezzel szemben a guanin 06 po
zíciójában történő alkilezés, bár gyakorisága ki
csi, mégis lényeges szerepet játszik a carcinomák 
kialakulásában (23, 54). A kém iai carcinogének a 
nucleinsavak foszfátcsoportjait is alkilezhetik, 
amely a cukor-foszfát lánc töréséhez vezet (37, 41, 
55). A kémiai carcinogének és proteinek közötti
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kölcsönhatásban a methionin, cystein, histidin és 
thyrosin komponensek játszanak lényeges szerepet 
(14, 46, 49).

alkalmazásával a carcinomák kialakulásának gya
korisága megnövelhető, az űn. látencia idő lerövi
díthető (Syncarcinogenezis).

Syncarcinogenezis és cocarcinogenezis Carcinogén anyagok tesztelése

A carcinogén anyagok hatásakor érvényesülő 
farmakodinamikus mechanizmus lényegesen kü
lönbözik más toxikus anyagokétól (53). Kis dózis
ban alkalmazott carcinogének hatása akkum uláló
dik anélkül, hogy a carcinogén hatást bármiféle 
faktor semlegesítené. Kezdetben a carcinogén ha
tásnak semmi látható jele nem észlelhető, de min
den következő dózis a sejt metabolizmusát hason
ló arányban változtatja meg. Ez a folyam at a sejt
élet irreverzibilis megváltozásához, malignus 
transzformációhoz vezet. A carcinogenezis ezen 
„summációs” teóriáját Druckrey és K üpfm üller 
(17) vetették fel. K im utatták, hogy a 4-methyl 
aminoazobenzenneí indukálható hepatom ák kiala
kulása az alkalmazott teljes dózis nagyságától 
függ. Ha a naponkénti dózist megemelték, az in
dukció ideje lerövidült, de a hepatom a indukció
hoz szükséges teljes dózis állandó m aradt. A car
cinogének hatása tehát dózisfüggő. Kérdéses, hogy 
a kémiailag eltérő szerkezetű carcinogének hatása 
akkumulálódhat-e. Carcinogének együttes hatásá
nak magyarázatára „a kondicionált” carcinogene
zis elméletet dolgozták ki, mely szerint az egyik 
carcinogén anyag kedvező feltételt terem t a part
ner carcinogén hatása számára.

A carcinogén tényezők lehetnek ún. solitaer 
carcinogének és cocarcinogének (24). A környezeti 
higiénia és preventív medicina szempontjából a 
solitaer carcinogének jelentik az elsőrendű rizikót. 
A rák  valószínűleg m ultifaktoriális synergistikus 
hatások eredményeként keletkezik. A különböző 
erősségű carcinogén ágensek együttes, summálódó 
hatása érvényesül a syncarcinogenezis folyam atá
ban. Egymástól eltérő kémiai szerkezetű carcino
gének hatása küszöbalatti dózisban adagolva is 
összegeződik (58).

A cocarcinogenezis klasszikus kísérleti mo
delljét a rákkutatásba Berenblum  (5), m ajd Mott- 
ram  (52), Berenblum  és Shubik  (6), Berenblum  
(7) vezették be. Ennek alapján vált ism ertté a car
cinogenezis két fázisa az iniciating és promoting 
szakasz. Az iniciátor mindig valamely erős soli
taer carcinogén, amely egyszeri (subtoxikus) ada
golásban nem vagy hosszú látencia idő után  indu
kál carcinomát. A prom otor anyag a cocarcinogén, 
amelynek az iniciátort követő krónikus adagolása 
mindig carcinoma kialakulásához vezet. A Beren- 
blum-modellben a cocarcinogén a croton-olaj volt. 
A croton-olaj hatékony komponenseinek a phor- 
bol-eszterek bizonyultak. Az iniciátor hatására ir
reverzibilis változás megy végbe a sejtben (pl. mu- 
tagenezis), amely daganatossá csak prom otor ha
tására válik. A cocarcinogének elvben nem carci
nogének, azonban állatkísérletben csaknem vala
mennyi gyenge carcinogén anyagnak bizonyult.

Az emberi carcinomák legnagyobb része el
térő erősségű carcinogén ágensek együttes hatá
sára alakul ki. Ionizáló sugárzásnak, UV fénynek, 
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Hosszan tartó (long term) állatkísérletek szük
ségesek ahhoz, hogy eldöntsük egy anyag a meg
felelő állatfajban rákkeltő-e vagy sem. Az állato
kat (beleértve a pozitív és negatív kontroll cso
portot) legalább 2 évig kell megfigyelés a la tt ta r
tani és boncolás után a szövettani vizsgálat elvég
zése is feltétlenül indokolt. K ívánatosnak tartják , 
hogy a vizsgálatokat mindkét nemű, egyenként 
50—50 tagú állatcsoporton és a lehetőséghez ké
pest két állatfajtán  végezzék. Az in vivo kísérle
tek speciális, de gyakran célravezető m ódja trans- 
placentáris carcinogenezis vizsgálata. Ehhez ha
sonló a kezelt állatok utódjainál több generáción 
keresztül a tumorelőfordulás regisztrálása.

Az in vivo vizsgálati módszerek rendkívül 
költségesek és hosszú időt vesznek igénybe. Ezért 
újabban a rövid idő alatt eredm ényt hozó módsze
rek, az ún. gyors (short term) tesztek kifejlesztésé
vel több laboratórium  foglalkozik. A short term 
tesztek jelentősége abban áll, hogy m egkönnyítik a 
„long term ” tesztelésre kerülő anyagok szelekció
ját, m ert csak a gyors tesztben carcinogénnek bi
zonyult anyagokat kell állatkísérletben tovább 
vizsgálni, bár kb. 10% fals negatív lehet.

Am es és munkacsoportja jól reprodukálható 
és a carcinogén anyagok m utagén hatásán alapuló 
vizsgálómódszert dolgozott ki (1, 2, 3). A teszt lé
nyege az, hogy a hisztidint bioszintetizálni nem 
tudó Salmonella typhi murium törzsek a kémiai 
carcinogének mutagén hatására ismét visszanyerik 
azt a képességüket, hogy hisztidint szintetizálja
nak és így ún. hisztidin revertánsok jönnek létre. 
A tesztelendő anyagok m utagén hatására a hisz
tidint nem tartalm azó táptalajon a képződő rever- 
táns baktérium telepek száma emelkedik. Ames 
és m tsai 300 vegyület vizsgálata alapján a carci
nogén aktivitása és mutagén hatása között 90%-os 
korrelációt m utattak  ki (3. ábra). Á ltalánosan el
fogadható az a szabály, mely szerint egy anyag 
m utagén hatása carcinogén képességének megfe
lelő fokmérője. A baktériumok genetikai állomá
nyának szervezettsége, regulációs mechanizmusa 
lényegesen eltér az emlős sejtekétől, ezért a bak
teriális tesztrendszerben vizsgált anyagok m uta
gén hatását emlőssejteken is igazolni kell. Az em
lőssejteken végzett mutációs teszt alapja: 8 aza- 
guanin, ill. ouabain rezisztens sejtek szelektálása 
(11), amelyeknek megjelenését a tesztelendő ve- 
gyületek indukálják. A potenciálisan carcinogén 
anyagok tesztelése mind baktérium okban, mind 
emlőssejteken izolált microsomák jelenlétében tör
ténik.

A mutációs teszt alapja a kémiai carcinogének 
és DNS közötti irreverzibilis kölcsönhatás, amely 
öröklődő változásokhoz vezet. A kém iai carcino
gének DNS károsító hatása azonban egyes esetek
ben kijavítódhat (DNS repair). A károsodott DNS 
szakaszt a sejt specifikus enzymek segítségével ki
küszöböli. Ezt követően az eltávolított DNS sza-
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kasz pótlására egy specifikus, ún. nem program o
zott (unscheduled) DNS szintézis indul meg, 
amelynek mértéke izotóppal jelzett tim idin inkor
poráció alapján állapítható meg.

A carcinogén és DNS közötti molekuláris köl
csönhatás, amely a repair szintézist megindítja, 
pontosan még nem ismert. A carcinogének ugyanis 
az adeninen levő nitrogéneket alkilezhetik az N1, 
N3, N7 pozícióban, de a guanint és citozint N3 és 
N7 pozícióban is. A repair szintézis vizsgálatának 
felhasználásával Stich és mtsai (69) 87 anyagot 
vizsgáltak. Ezek között a carcinogének 90%-a, a 
nem carcinogén anyagok egyike sem indukált re
pair szintézist. A nem aktivált formában levő car
cinogének, az ún. precarcinogének 60%-a szintén 
képes volt a repair DNS szintézist megindítani.

Carcinogén anyagok tesztelésére használták 
fel azt a megfigyelést, amely szerint a kém iai car
cinogének a DNS fragm entációját idézik elő (39, 
68). A DNS-en előforduló törések száma és a frag- 
mentáció mértéke az izolált DNS-nek alkalikus 
sucróz grádiensben történő ülepedési sebessége 
alapján határozható meg.

Kézenfekvő lenne a szövettenyészetben növő 
állati vagy különösen emberi szövetek in vitro 
transzformációját carcinogén anyagok tesztelésére 
felhasználni. A transzformáció a sejtek növekedé
si sajátságainak megváltozása, ún. transzform ált 
fókuszok kialakulása alapján állapítható meg. A 
daganatos átalakulást a legmegbízhatóbban az in 
vivo transzform ált szövetek transzplantátum ban 
való daganatos növekedése bizonyítaná. Sajnos ez 
a modell még nem alkalm as a kémiai carcinogének 
széles körű screenelésére, mivel sem elfogadható 
objektummal, sem standard módszerekkel nem 
rendelkezünk (15, 26, 31, 40, 51, 75).

A carcinogenezis területén végzett valam eny- 
nyi kísérletes vizsgálat az emberi carcinogenezis 
problémakörét van hivatva megvilágítani. Ezzel 
szemben mégis az a helyzet, hogy az em berre is 
carcinogén anyagokat először emberi adatok alap
ján fedezték fel és csak később igazolták azoknak 
állatkísérletekben is pozitív carcinogén hatását. Ez 
a sorrend biztos, hogy nem helyes. Az élelmisze
reknek aflatoxinnal való szennyeződése m ár ré
gebben bekövetkezett, am ikor az aflatoxinnak
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carcinogén hatását felism erték. Lényegében 
ugyanez vonatkozik a vinylchloridra is, amely 
mind emberben, mind állatban carcinogén, és csak 
később derült ki, hogy a m unkások évtizedeken 
át erősen szennyezett környezetben dolgoztak.

B izonyíto tt humán kém iai carcinogének 
és hatásuk kísérleti állatokban
(Higginson, 1977)

Kémiai anyag
Tumor
lokalizáció
emberben

Kísérleti
állat

Tumor
lokalizáció
állatban*

Aflatoxin máj egér,
patkány,
majom,
pisztráng,
kacsa

máj, gyomor, 
bél, vese, 
légcső, tüdő

4-amino-
biphenyl

húgyhólyag egér,
nyúl,
kutya,
patkány

húgyhólyag, 
máj, emlő, bél

Arzén
származékok

bőr, tüdő?, 
máj

egér,
patkány,
kutya

negatív

Auramin húgyhólyag egér,
patkány

húgyhólyag,
máj

Azbeszt tüdő, pleura, 
peritoneum, 
bél

egér,
patkány

tüdő, pleura, 
peritoneum

Benzidin húgyhólyag egér,
patkány,
hörcsög,
kutya

máj,
húgyhólyag

Benzol 
Bis (chlor- 
methyl)-éter

csontvelő
tüdő

egér
egér,
patkány

csontvelő 
bőr, tüdő

Hematit tüdő tengeri
malac,
egér,
hörcsög

negatív

Kadmium oxyd 
és sulphat

prostata ? 
tüdő

patkány here

Króm
származékok

tüdő egér,
patkány

tüdő

Melphalan csontvelő egér,
patkány

tüdő,
nyirokerek

Mustárgáz 
N, N-bis/2- 
chlorethyl)-2- 
naphthylamin

tüdő
húgyhólyag

egér
egér,
patkány

tüdő
tüdő

2-naphthyl-
amin

húgyhólyag egér,
patkány,
nyúl,
hörcsög,
kutya,
majom

máj,
tüdő,
húgyhólyag

Nikkel
vegyületek

orrüreg, tüdő egér,
patkány

lokálisan

Polyciklusos
aromás
szénhydrogének 
(benzpyren stb.)

bőr, tüdő egér,
patkány

bőr, tüdő, 
gyomor

Vinil chlorid máj, tüdő, agy egér,
patkány,
hörcsög

tüdő, máj, 
vese

* Több itt felsorolt anyag a bevitel helyén is daganatot 
indukál.
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Az utóbbi években az IARC- (Lyon) program 
keretén belül 272 vegyület carcinogén hatását 
vizsgálták meg. Ezek közül 137 vegyület állatok
ban idézett elő tum ort és csak 20 bizonyult em
berben is carcinogénnek (táblázat) (30). Nehezíti 
az állatkísérletekben kapott eredm ények értéke
lését az a tény, hogy az egyes carcinogén anya
gokra vonatkozó hatásta lan  vagy küszöbdózis csak 
az egyes konkrét fa jra  és az alkalm azott adago
lási módra jellemző. Így az állatkísérletekben ha
tásosnak vagy hatástalannak ta rto tt dózis ember
re nem feltétlenül érvényes és olyan m atem atikai 
formula sem ismeretes, mellyel em berre hatásta
lan dózis m egállapítható volna. A precarcinogén 
anyagok metabolizációjának összehasonlító vizsgá
lata alapján a hatás analógiájára is lehet követ
keztetni.

A carcinogén anyagok felismerésének és elle
nük való védekezésnek megvan a lehetősége. A 
gyors tesztek segítségével tájékozódni lehet afe
lől, hogy a biológiailag aktív vegyületek közül me
lyek mutagének, ill. potenciálisan carcinogének. 
Az így szelektált anyagok rákkeltő hatásáról kell 
in vivo (long term) állatkísérletekben meggyőződ
ni. Az állatkísérletek pozitív eredménye hívja fel 
elsőként a figyelmet egy anyag rákkeltő voltára, 
ami egyben azt is jelenti, hogy gyártásakor, fel- 
használásakor fokozott óvintézkedéseket kell ten
ni, hogy az az em beri szervezetbe ne juthasson be. 
Azt, hogy egy anyag em berre carcinogén-e vagy 
sem, mindig a veszélyeztetett populációnak hosszú 
időn át tartó  megfigyelése és epidemiológiai vizs
gálata dönti el (4. ábra).

Hazánkban az Elnöki Tanács 1976. évi 12. sz. 
rendelete intézkedik a rákkeltő anyagok által elő
idézett ártalm ak elleni védekezésről. A rendelet 
előírja, hogy rendszeresen meg kell határozni, 
melyek azok az anyagok, amelyek em berre nézve

carcinogének és m inim um ra kell csökkenteni a 
rákkeltő  anyagok káros behatásának k ite tt dolgo
zók számát, valam int az expozíció időtartam át. Bi
zonyos, hogy nemcsak munkaügyi, de közegész
ségügyi intézkedésekre is szükség van, amelyek 
eredm ényeként csökken pl. a dohányzók — első
sorban a dohányzó fiatalok — száma. A kémiai 
carcinogenezis elméleti problém áinak és a kísér
letes carcinogenezis eredményeinek ism erete gya
korlati következményekkel jár. A tennivalók sok
ré tűek ; a legelső a carcinogén anyag felismerése 
és em berre hatékony dózisának meghatározása. 
Szükség van megfelelő kutatási kapacitásra, amely 
a különböző tesztrendszerek segítségével a bioló
giailag aktív  vegyületcsoportokat, amelyek kör
nyezetünket szennyezik, vagy élelmiszer, gyógy
szer ú tján  jutnak be a szervezetbe, carcinogén ha
tás szempontjából megvizsgálják.

Összefoglalás. Becslés szerint az emberi daga
natok 80—90%-át a környezetünkben előforduló 
ágensek, elsősorban a kémiai carcinogének okoz
zák. Ezek között jelentős helyet foglalnak el a po- 
lyciklusos aromás szénhidrogének. Felm erült an
nak a lehetősége, hogy erősen carcinogén nitros- 
aminok nitrit-ionok ú tján  a szervezetben is kelet
kezhetnek. A carcinogén anyagok (precarcinogé- 
nek) jelentékeny része az anyagcsere folyamán a 
szervezetben alakul át aktív carcinogénné és eb
ben a form ában kötődnek vagy a nucleinsavakhoz 
vagy a fehérjékhez. A környezetben található car
cinogének hatása a szervezetben összegeződik, a 
daganat kifejlődése tehát többnyire syncarcinoge- 
nezis eredménye. Nem ism ert azon küszöbdózis, 
amely elegendő egy-egy emberi daganat előidézé
séhez. Meg kell vizsgálni a biológiailag aktív anya
gok esetleges daganatkeltő hatását is. Nagyobb 
számú anyagot ún. gyors teszteken lehet átvizs
gálni. Ezek közül a legnagyobb jelentősége az 
Am es és mtsai által kidolgozott és a carcinogének 
m utagén hatásán alapuló eljárásnak van. Egy 
anyag carcinogén volta csak gondos epidemiológiai 
tanulm ányok segítségével igazolható és am int ez 
m egtörtént, egészségvédelmi rendszabályokat kell 
életbe léptetni.

Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondok Csuka 
Orsolya dr. tudományos munkatársnak, aki a dolgo
zat összeállításában nagy segítségemre volt.
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EREDETI KÜZLEMÉNYEK

Baranya megyei Kórház, Pécs,
Vértranszfúziós Állomása 
(főorvos: Bajtai Gábor dr.),
Pécsi Orvostudományi Egyetem,
Ideggyógyászati Klinika 
(igazgató: Pálffy György dr.),
Kórbonctani Intézet 
(igazgató: Kelényi Gábor dr.)

Az im m u n re a c t iv i tá s  
v iz s g á la ta  n é h á n y  
m y a s th e n ia  g ra v is b a n  
s z e n v e d ő  b e te g b e n ;  
a  c s e c s e m ő m ir ig y  
e l tá v o l í tá s  h a t á s a
Ambrus Mária dr., Varga Sabján Márta dr.* 
Sáfrány Beatrix dr., Hernádi Etelka,
Bárdosi László dr., Gassner Péter dr.,
Pálffy György dr. és Bajtai Gábor dr.

A myasthenia gravis (MG) a neuromuscularis 
rendszer megbetegedése, m ely a vázizomzat rever- 
sibilis fáradékonyságával jellemezhető (16, 28, 29). 
Az MG és a thymus kapcsolatára Weigert m ár 
1901-ben felhívta a figyelmet, később Keynes 
(1949) hangsúlyozta, hogy a kórkép pathogenesisé- 
ben központi szerepet játszik a kóros thym us- 
functio (20, 37). Thymus hyperplasia vagy thy
moma esetén végzett thymectomia vagy thym om- 
ectomia, teljes és tartós klinikai remissiót eredm é
nyezhet (Mackay, 1968) (24). Simpson (1960) az 
elsők között említi, hogy az MG a kóros immun- 
regulatio következményeként kialakult autoim m un 
megbetegedés, melyben a kóros thymus-functio 
antitest-synthesist jelent a neuromuscularis vég
talpak ellen (28). Goldstein (1966, 1971) kísérleti 
állatnak harántcsíkolt izmot vagy thymus-szövetet 
injiciálva autoim mun thym itist idézett elő, mely 
blockoló typusú antitest-synthesist jelentett a váz
izomzat és a thym us szövete ellen, ám bár az MG 
klinikai képe nem alakult ki (12, 13). A hazai iro
dalomban Szobor foglalkozott behatóan a kórkép
pel (32, 33, 34).

Az MG autoim mun pathogenesisére vonatkozó 
adatokat Patrick és Lindstrom  szolgáltatták 1973- 
ban, akik kísérletes MG-t hoztak létre nyúlban,

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 24. szám

angolnából isolált acetylcholin receptorokkal vég
zett immunisatióval (26). Igazolták Lennon és Car
negie (1971) feltevését az „immunpharmacologiai 
block”-ról, mely szerint m ind a klinikai, mind a 
kísérletes MG blockoló typusú, receptor-specifikus, 
antitestek synhesisének a következménye (21): az 
acetylcholin receptor autoantigénné válik és en
nek hátterében leépült im m untolerantia található 
(2, 7, 30).

Az im muntolerantia leépülése, az autoimmun 
reactio kialakulása genetikai praedispositio függ
vénye, melyet a histocompatibilitási antigének 
vizsgálata igazolt (10, 31). HLA B8 heterozygoták 
között 5-ször, homozygoták között 25-ször (!) gya
koribb a MG (9).

Négy nőbetegen végeztünk klinikai, immuno
lógiai és immungenetikai vizsgálatokat, melyek 
egyértelműen alátám asztották a MG diagnosisát. A 
diagnosis felállítása után a betegeken thymecto
mia történt (Karlinger Tiham ér dr., Pécsi OTE, I. 
Sebészet).

Esetismertetés

1. eset: B. E., 10 éves. Anamnesisében a közel
múltban kialakult beszédnehezítettség, étkezéskor fo
kozódó nyelési zavar szerepel, estére már sem nyelni, 
sem beszélni nem tudott. Fizikális vizsgálatkor kétol
dali ptosis, myopathiás arc, a lágyszájpadívek pety- 
hüdtsége a feltűnő. A j. o. n. ulnaris neurogrammja 
MG-t igazol, a sorozatingerlések 60—70%-os ampli
túdócsökkenéshez vezetnek, melyet 8 mg Tensilon iv. 
adása 2 percre felfüggeszt. Az 5. hónapban thymecto
mia történt, azóta eltelt 8 hónap alatt teljes klinikai 
remissio van.

2. eset: O. Gy., 15 éves. Néhány hónapos anam
nesisében délutánra kialakuló fokozódó fáradékony
ság szerepel. Fizikális vizsgálatkor a mindkét oldali 
proptosis, előretekintő convergáló strabizmus, myopa
thiás arc és a nasalis hang szembetűnő. A n. ulnaris 
neurogrammja a 3 cps sorozatingerlés során 15%-os 
amplitúdócsökkenést, a tetanusos ingerlés 52%-os 
amplitúdócsökkenést hozott létre, 10 mg Tensilon iv. 
adása 10 percre felfüggesztette a fáradásos jelensége
ket. A thymectomia a 7. hónapban történt, a postthym- 
ectomiás 6 hónapos időtartamban teljes klinikai re
missio van.

3. eset: S. P.-né, 28 éves. Rövid időtartamú klini
kai anamnesisében fokozódó beszédnehezítettség sze
repel, délutánra kettőslátás, nyelési zavar alakult ki, 
kezeit nehezen mozgatja. Fizikális vizsgálatkor a j. o. 
musc. obliquus inf. paresisére utaló kettősképek, el
lenőrzéskor változékony kettősképeket jelzett, mely a 
b. o. muse, rectus ext. isolált gyengeségére utal. Csök
kent mimikái mozgások, petyhüdt lágyszájpadívek, na
salis hang és nehezített nyelés a további feltűnő jel.
Mindkét o. kézszorító erő gyengült, a mozgások ismét
lése a functiót tovább rontja. A j. o. n. ulnaris neuro
grammja MG-t igazol, a 3 cps sorozatingerlés 2 mp 
alatt 12—22%-os amplitúdócsökkenéshez vezet. A 30 
cps sorozatingerlés 30—40%-os amplitúdó-reductiót 
hoz létre. 10 mg Tensilon iv. adása 45—120 mp között 
megszüntette a kóros amplitúdócsökkenést. A 4. hó
napban történt a thymectomia, a postoperativ 3. órá
ban a szemizom-paresis, kettőslátás megszűnt. Azóta 
eltelt 6 hónap alatt teljes a klinikai remissio.

4. eset: S. Gy.-né, 33 éves. Kórelőzményében 29 
éves korában kialakult huzamosabb ideig tartó fixálás 
után kettőslátás, étkezés közben fokozódó fáradé
konyság szerepel, beszéde orrhangú lett. Fizikális vizs
gálatkor előretekintéskor convergens strabismus, 
mindkét о. proptosis, myopathiás arc és nasalis hang / Л
a feltűnő. A musc. abductor pollicis brevis electro- \T /|~  
myogrammja 8 perces contractio után feltűnően szegé- J. X  
nyes interferentia-képet ad, a kisülések amplitúdója ~7~77Z 
az eredetinek fele-egyharmada. 10 mg Tensilon iv. 1467



1. táblázat. Lymphocyta reactiv itás vizsgálata m yasthenia gravisban szenvedő nőbetegekben  
thym ectom ia e lő tt és után. C o n tro ll: 20 véradó (22 39 év )

T В
lymphocyta/mm3

„Null"
Spontán 
(non-immun 
rosetta 
„aktív" (%)

Mitogen stimulatio max. 
stimulatiós index
PHA-P PHA-P 
autolog allogen ConA 
serumban

PWM

lg concentratio 
mg/100 ml

IgG IgA IgM

1. beteg
I. 237 251 790 0 40 53 23 114 1000 178 84

II. 935 338 217 30 157 188 36 45 1440 336 120
2. beteg
I. 336 787 807 0 5 17 2 45 1600 176 300

II. 1716 998 406 50 203 267 104 127 1560 272 190
3. beteg
1. Vizsgálat nem történt

II. 680 448 500 27 93 96 46 35 980 136 164
4. beteg

1. Vizsgálat nem történt
II. 885 196 509 13 110 120 45 72 2090 280 80

Controll T В Null
1500±180 380±40 170±25 38±11 150±45 167±28 85±12 70±20 1355±264223±79 113±44

J e l m a g y a r á z a t :  PHA-P: Phytohaemagglutinin-P 
ConA: Concanavalin-A 
PWM: Pokeweed Mitogen 
lg: Immunglobulin

adása után 20—30 mp-cel kitűnő az interferentia-kép. 
Cholinesterase bénítok adása mellett 4 év múlva va
lamennyi végtag proximális izomzatában fáradékony
ság-gyengeség jelentkezik. 33 éves korában történik 
a thymectomia. A postthymectomiás periódusban 
csökkentett dosisú cholinesterase bénítok adása mel
lett a beteg elvégzi adminisztrátori munkáját. A con
trol electromyogramm a muse, abductor pollicis bre- 
visek kóros fáradékonyságát jelzi, melynek mértéke a 
thymectomia előtti képhez viszonyítva kevésbé kifeje
zett. A n. medianus neurogrammja sorozatingerléskor 
nem mutat myastheniás reactiót.

A klinikai tünetek hasonlósága ellenére a 4. 
évben elvégzett thymectomia nem hozott létre tel
jes klinikai remissiót. Teljes remissióban levő be
tegeink ráirányítják a figyelmet a korai thymec
tomia szükségességére.

Immunológiai vizsgálatok

Lymphocyta blastos transformatiót különböző nö
vényi mitogénekkel végeztünk (Phytohaemagglutinin- 
P, Concanavalin-A, Pokeweed Mitogen) Hartog és 
Cline (1968) módszere szerint (17). A transformatio 
során létrejött DNS synthesis mértékét 3H-thymidin 
beépülését követően folyadék-scintillatiós méréssel ér
tékeltük (Juhász Péter dr., Pécsi OTE, Biológiai Inté
zet). Eredményeinket stimulatiós indexben fejeztük ki. 
A betegek serumának hatását a lymphocyta reactivi- 
tásra egyidejűleg allogen (AB serum) és autolog se- 
rumban végzett lymphocyta-tenyésztéssel vizsgáltuk. 
A peripheriás vér T lymphocytáinak (thymus depen
dens lymphocyták) spontán rosetta-képzését birka- 
vvt.-vel Jondal (1972) eljárásával néztük (19). В lym
phocyták (bursa dependens lymphocyták) százalékos 
arányát Bianco (1970) módszerével vizsgáltuk (C3 
complement receptor vizsgálata) (25). Az immunglo
bulinok mennyiségi meghatározása (IgG, IgA, IgM) 
Mancim radialis géldiffusiós eljárásával történt, mo-
nospecifikus antiserumokkal (Human, Bp.). Keringő 
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tiával vizsgáltuk (Fluorescein isothyocyanattal jelzett 
anti-human IGÁM (Hyland) (38). A betegek HLA 
haplotypusát és phenotypusát standard NIH eljárással 
határoztuk meg (microlymphocytotoxikus reactio (39).

A z immunológiai vizsgálatok eredménye a 
prae- és postoperativ időszakban

A thymectomiát megelőzően két betegen (1.,
2. eset), azt követően 6 hónap u tán  valam ennyi be
tegen elvégeztük az immunológiai vizsgálatokat, 
melynek eredményeit táblázatban összesítettük (1. 
táblázat).

A  praeoperativ időszakban a T lym phocytákra 
ható mitogénekkel (PHA—P, ConA) végzett blas
tos transform atio feltűnő lymphocyta hyporeacti- 
vitásról tájékoztat, egyidejűleg a betegek serum á
nak immunsuppresszív hatását észleltük. B irka- 
vvt.-tel végzett spontán, non-immun rosetta test 
ún. korai rosettát nem adott („early rosette”), az 
incubatio után is alacsony volt a T lym phocyták 
spontán rosetta-képzése (totál rosetta). А В lym 
phocyták rosetta-képzése egy esetben (2. eset) fel
tűnően emelkedett arányt adott (EAC rosetta). 
Mindez arra  utalt, hogy a rosettát nem képező, ún. 
„null sejtek” absolut száma megnőtt. A serum  im 
munglobulinok m eghatározásakor egy betegben 
polyclonalis IgM hypergam m aglobulinaem iát lá t
tunk (2. eset). Thymectomiát követően az im m u
nológiai vizsgálatok eredménye nem té rt el a nor
mál controlokétól.

A thymus resecatum immunhistologiai képe: egy 
esetben nem történt histologiai vizsgálat (3. eset), egy 
esetben ép, a kornak megfelelő thymus-struktúrát 
láttunk; néhány lymphoid szigettel (4. eset), a thy- 
musból isolált lymphocyták 90%-a képezett spontán, 
non-immun rosettát.



1. ábra: Jól fejlett centrum germinativumú nyiroktüsző a 
thymusban (BA: 7642/76), haem.-eosin, mintegy
120 X

2. ábra: A thymus szövetében, a tüszők környezetében 
számos érett plasma-sejt látható (BA: 7642/76), 
haem.-eosin, mintegy 480 X

Két esetben (1. és 2. eset) jól fejlett centrum ger- 
minatívummal bíró nyiroktüszőket mutatott a thymus- 
struktúra, melyek fluoresceinnel jelzett anti-human 
IgM serummal kifejezett fluorescentiát mutattak. 
Emellett a tüszők környezetében számos érett plasma- 
sejt volt látható (1. és 2. ábra).

Keringő vázizomellenes antitestek nem voltak 
kim utathatók sem a prae-, sem a postoperativ le-

2. táblázat. H istocom patib ilitás i antigének
(HLA haplotypus vagy phenotypus) m eg
határozásának eredm ényei betegeinkben

vett serumból (acetylcholin receptorok elleni an ti
test vizsgálatot nem tudtunk végezni).

Az immungenetikai vizsgálatok eredményét a 
2. táblázat tartalmazza.

Feltűnő a HLA B8 antigén praevalentiája be
teganyagunkban, HLA A1—B8 haplotypus és HLA 
A2 B8 phenotypus formájában. HLA A 2+ — B8— 
haplotypus egy betegben fordult elő (1. eset). A 
klinikai tünetek, HLA typus, valam int a thymec- 
tomia u tán i klinikai remissio között nem volt cor
relatio. A remissio tartósságáról az eltelt idő alatt 
nem alkothattunk képet.

Megbeszélés

Az immungenetikai vizsgálatok alapján Felt- 
kamp  (1974) a szerzett MG két form áját külö
níti el.

a) HLA A2— B 8+ betegek: fiatal életkorban 
manifestálódó forma (átlagéletkor 30 év alatt), el
sősorban nőkön fordul elő. Vázizomellenes antitest 
sohasem m utatható ki és nincs thymoma.

b) HLA  A 2+ B8— betegek: mindig kim utat
ható vázizomellenes antitest, a betegnek többnyire 
thym om ája van. Az átlagéletkor magasabb (40 év 
felett), eltűnt a női praedom inantia (9).

Az eltérő immungenetikai h á tté r ellenére nem 
volt összefüggés Feltkamp  anyagában sem a HLA 
antigének előfordulása, az izom-atrophia m értéke 
és a betegség fennállásának időtartam a között. A 
különböző HLA haplotypusok feltehetően a kórkép 
pathogenesisében játszanak szerepet.

A HLA antigének membrán antigének, a synap- 
sisokon és az izomvégtalpakon egyaránt előfordulnak, 
•mint membrán anyagok. A genetikusán determinált 
sejtmembrán komponensek döntő szerepet játszanak 
az acetylcholin receptorok autoantigénné válásában 
(29).

Az autoimmun kórképekben általában csök
kent a keringő T lymphocyta arány és emelkedett 
a felületi membrán receptorokkal nem bíró lym- 
phocyták száma („null sejtek”) a peripheriás vér
ben, elsősorban a klinikai relapsus időszakában 
(16, 29, 35). A csökkent T lymphocyta-szám létre
jöhet a m embrán receptorok areactivitása m iatt (a 
receptor helyek immuncomplexekkel vagy antigé
nekkel blockoltak), és/vagy a T lymphocyták ab
solut számának csökkenése m iatt. Ez utóbbi vagy 
lymphocytötoxikus autoantitestek synthesisének 
következménye vagy a peripheriás vérben észlelt 
alacsony thymus hormon concentratio eredménye 
(16, 35).

B. E. 11 éves HLA A2-/A10-BW 16
anya HLA A 2 -/— -BW35
apa HLA A3-BW21 /A10-BW16

O.Gy. 18 éves HLA A1-B8/A1-B8
anya HLA A 1-B 8 /- -B13
apa HLA -B14/A1 -B8
testvér HLA A 1-B 8/- -B13

S. P.-né 28 éves HLA A2, AW32-B8, B12 phenotypus
S. Gy.-né 26 éves HLA A1 -B 8 /-  -B27

anya HLA A1-B8/A2-B14
apa HLA A2-BW 15/- -B27

Controll 60 személy: A1 = 10 A2 = 28 B8 = 11

A thymus epithelsejtek által secernált thymus 
hormont vagy thymopoietint először Goldstein isolál- 
ta (16): ez negyvenkilenc aminosavból álló polypep- 
tid lánc (mólsúlya 5562 Dalton), mely a thymusba ke
rült csontvelői praecursor sejtek gyors differenciáló
dását hozza létre a jellegzetes T sejt membrán recep
torok kialakulásával, mely antigén sensitiv (válaszol
ni képes) sejt-populatiót jelent. A pontos mechaniz
mus ma sem ismeretes, a differenciálódás eredménye 
a különböző T lymphocyta subpopulatiók megjelenése 
(cytotoxikus-killer, helper, suppressor T sejtek).

Autoimmun kórképekben az im muntolerantia 
leépülése, a szöveti laesiót okozó autoimmun re
actio kialakulása kóros im munregulatio eredmé- 1469
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nye, melyet a tolerans T lymphocyták eltűnésével, 
a T—В interactióban regulativ szerepet játszó sup- 
pressiv hatású T lymphocyták károsodásával ma
gyaráznak (11, 35). Az alacsony thym opoietin se
rum  concentratio és a thym us hormon substitutio 
therapiás hatása arra  u tal, hogy prim aeren thy- 
mus-laesióról van szó (13, 14, 15, 16).

Lymphocytotoxikus antitestek nem voltak ki
m utathatók betegeink serumából, a thymectomiát 
megelőzően látott alacsony T sejt arány, emelke
dett „null sejt” szám és egy esetben em elkedett В 
lymphocyta arány, valam int az ezt kísérő, mito- 
génekre kapott lymphocyta hyporeactivitás rever- 
sibilis volt, a m űtét u tán  létrejött, k linikai remis
sióban nem tért el a normális controloktól. A 
thymectomia (a kóros В lymphocyta clonok eltá
volítása) — egyetlen beteg kivételével (4. eset) — 
teljesen tünetmentes állapotot hozott létre. Matell 
(1976) 53 betegéből 38 esetben végeztetett korai 
thymectomiát. Tizenöt évvel a m űtét u tán  a vizs
gálatok tartós klinikai remissióra — teljes gyó
gyulásra — utaltak (22).

A thymus szerepét a kórkép kialakulásában 
elsősorban Goldstein (1975) tisztázta (16). Vizsgá
latai szerint a normális thymusból isolált thymo
poietin kötődik az acetylcholin receptorokhoz, re- 
versibilis neuromuscularis blockot hozva létre. Az 
autoimmun thymitis antitest-synthesist jelent a 
thymus myoid sejtek acetylcholin receptorai és 
rostfragmentumai ellen (mely utóbbi struktúr- 
rokonságot m utat a vázizomzattal), valam int foko
zott thymus hormon secretiót, mely — m int isme
retes — szintén kötődik az acetylcholin recepto
rokhoz (2, 16).

Az MG klinikai képe a keresztreactiv blockoló 
typusú antitest és fokozott thymopoietin concen
tratio következménye (16, 18). Ily módon érthető, 
hogy a korai thymectomia gyógyító hatású  lehet, 
mielőtt a neuromuscularis junctiók irreversibilis 
károsodása létrejönne. Jó  therapiás hatású  az in
tensiv plasmapheresis is, a hatás azonban nem tar
tós, a keringő autoántitestek eltávolításáról van 
szó (27).

A genetikai praedispositiora a histocompatibi- 
litási regio A és В locus antigénjei u talnak  (HLA 
A2 és B8), feltehetően ugyanezen chromösoma- 
regióban elhelyezkedő immunreactivitási gének 
kóros functiójáról van szó (23). HLA A2 és B8 an
tigének gyakori előfordulása olyan immunhiányos 
állapotot jelenthet, mely lehetővé teszi vírusok 
persistálását (8, 9, 36). Abdou (1974) MG-ben a 
thymus lymphocyták új, m embrán specifikus anti
génjét m utatta ki, m elynek alapján felvetette a 
thymus occult vírus-infectióját (1). A betegek kö
zött feltűnően gyakran találunk prim aer IgA- 
hiányt (6). Az IgA immunglobulin hiánya okozta 
klinikai syndromában elsősorban autoim mun be
tegség jön létre. HLA A1 — B8 homozygota bete
günkben (2. eset) meglepő volt a normális IgA se
rum  concentratio; ugyanis prim aer IgA-hiányos 
betegek 45%-ában találtunk HLA A1 — B8 hap- 
lotypust s ezekben a betegekben is különböző au
toimmun megbetegedések fordultak elő: juvenilis 
diabetes mellitus, rheum atoid arthritis, SLE, chro- 
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összefoglalás. Szerzők m yasthenia gravisos 
nőbetegekben végeztek klinikai, immunológiai és 
im mungenetikai vizsgálatokat, két betegben a 
thym ectom iát megelőzően is, beteganyagukban 
négy beteg szerepelt. A thymectomia előtt T lym 
phocyta hyporeactivitást, alacsony T lymphocyta 
arányt, em elkedett „null se jt” számot lá ttak  a pe
ripheries vérben, a betegek seruma im m unsuppres- 
siv hatású volt (autoimmun megbetegedések klini
kai relapsusára jellemző kép). Két esetben a rese- 
calt thym us immunhistológiai képe kóros В lym 
phocyta clonok jelenlétére utalt. Az im m ungeneti
kai vizsgálatok a HLA B8 antigén gyakoriságát 
igazolták, két betegben HLA A1 — B8 haplotypus 
form ájában. Ismert a HLA A1 — B8 gyakorisága 
a prim aer IgA-hiányban, és/vagy a különböző au
toimm un kórképekben. Foglalkoznak a m yasthenia 
gravis immunpathogenesisével.

Megjegyzés a korrektúránál
A kézirat beküldése után észlelt 5. esetünk: V. 

V.-né 35 éves, 1977 decemberében kezdődtek első tü
netei (HLA haplotypus: HLA A2 Bwl6/A3 B7). A HLA 
A 2+ beteg szérumából keringő vázizomellenes anti
testek mutathatók ki a praoperatív időszakban. Az el
végzett thymectomia (1978. március) során extrém hy- 
perplasiát észleltünk, ebből a területből isolált thy
mus lymphocyták receptor vizsgálata aktivált T lym
phocyták és/vagy „kettős receptorral” (T és В lym
phocyta receptor) bíró kóros sejt-populatio jelenlétére 
utaltak (EAC IgM rosetta 83% — spontán rosetta 90 
százalék). A beteg gyógyszermentes remissióban van.
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Pintér József dr., Szomor László dr., 
Szokoly Viktor dr. és Tóth László dr.

A vesedaganatok előfordulása emelkedőben van. 
Lubarsch (20) 1925-ben 100 000 boncolásnál 1,1%- 
ban észlelt primaer vesedaganatot. Az „American 
Cancer Society” közzétett adatai szerint a daganat 
gyakorisága 1967-ben m ár 2%-ra tehető.

A kórismézési eljárások bővülése, tervszerűb
bé válása, a műtéti radikalitás fokozása, a műtét 
után alkalm azott supervolt vagy telecobalt thera
pia a vesedaganatos betegek gyógyulási lehetősé
geit kedvezően befolyásolja. A korszerű kombi
nált kezelés következtében a betegek 40—60%-a 
eléri az 5 éves túlélési időt (7, 8, 17).

Osztályunkon egyrészt a vesedaganatos bete
gek számának emelkedése, másrészt a betegek tú l
élési lehetőségeinek javítása végett 1974-ben elha
tároztuk, hogy m egváltoztatjuk a betegek kóris- 
mézésének és gyógykezelésének menetét. Feladat
ként jelöltük meg a klasszikusnak számító vizs
gálóeljárások mellett újabb kiegészítő diagnoszti
kai, valam int indirekt bizonyító eljárások rendsze
res végzését, a műtéti radikalitás fokozását, a re
gionalis és paraaortikus nyirokcsomók eltávolítá
sát, valam int a postoperativ telecobalt therapia 
meghonosítását.

1967 és 1976 között osztályunkon vesedaga
nattal 117 beteget — 71 férfit, 46 nőt — kezel
tünk.

Betegeink kortörténeteit feldolgoztuk, kórle
folyásukat értékeltük, tapasztalatainkat az irodal
mi adatok tükrében foglaljuk össze.

A vesedaganatos betegeink száma évenként 
folyamatosan emelkedett. 1968-ban 6, 1976-ban pe
dig 18 vesedaganatos beteget kezeltünk. Ez a vál-
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tozás nincs összefüggésben az átlagpopulációs élet
kor növekedésével. Véleményünk szerint a vese
daganatok gyakoribb észlelése sem a jobb beteg- 
ellátás biztosításával, sem az új diagnosztikai el
járásokkal nem magyarázható.

A vesedaganat 50 év felett gyakrabban fordul 
elő, ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma 
gerontológiai jellegű. Ezt bizonyítja az 51 és 60 év 
közöttiek magas aránya is.

A vesedaganatokat az International Union 
Against Cancer (UICC 1965) beosztása szerint cso
portosítottuk. A betegeink között leggyakrabban 
(84,6%-ban) a hypernephroid veserák fordult elő.
Ezt a daganatot hosszú időn keresztül Grawitz (16) 
1883-ban tö rtén t leírása u tán  — tévesen hyper- 
nephrom ának nevezték. Az utóbbi évek sok vitá
ja u tán  a daganat megjelölésére a ném et nyelv- 
területen és hazánkban — a histogenetikai és kli
nikai jellegzetesség alapján — a hypernephroid 
carcinoma elnevezés terjedt el. A veserák világos, 
sötét és kevert sejt típusú lehet.

Az USA-ban a Grawitz-tum ort „renal cell car- 
cinoma”-nak, Nagy-Britanniában pedig „renal 
adenocarcinoma”-nak nevezik.

Az embrionális szövetekből kiinduló Wilms- 
tumor gyerm ekkorban fordul elő (saját anyagunk
ban mindössze) 3,4%-ban észleltük. A daganat né
ha felnőttkorban is jelentkezhet (3). Brühl és mtsai 
(7) 129 esetet gyűjtöttek össze.

A mesenchymalis eredetű  daganatok közül 
betegeink között sarcoma (fibro-, illetve leiomyo
sarcoma) 3,4%-ban, jóindulatú fibroma, lipoma 
2,6%-ban fordult elő.

A vesemedence daganatait 6% -ban észleltük, 
ezek a daganatok histopathologiai, histogenetikai 
és therapiás szempontból különböznek az előző 
daganatoktól.

Kórelőzmény

A  panaszok kezdetétől a vese eltávolításáig 
eltelt idő lényeges, ugyanis a daganat növekedése, 
tovaterjedése a daganat fennállásának idejével 
arányosan fokozódik. Eseteink értékelése alapján 
hangsúlyozzuk, hogy vesedaganatra gyanús tüne
tek észlelésekor a beteg gyorsabb kórismézésére 
kell törekedni. Egy hónapnál rövidebb kórelőz
ményt 20 esetben észleltünk. A vesedaganatot 
ezekben az esetekben vesekő, magas vérnyomás, 
em elkedett vérsejtsüllyedés m iatt végzett rutin  
vizsgálat, ív. urographia vagy m űtét alkalmával 
véletlenül fedeztük fel.

Tünetek

A vesedaganatok korai tünetei közé tartozik 
a fájdalom  nélküli mikro- vagy m akrohaem aturia.
A m ikrohaem aturia észlelése gyakoribb. Vérvize
lés esetén ezért minden esetben részletes urológiai 
vizsgálat a vesedaganat kizárása m iatt feltétlenül 
szükséges.

A vesedaganatok jellemző tüneteként régeb
ben a haem aturia, a vesetáji fájdalom  és a tapint
ható tum or együttes előfordulását jelölték meg. 
Napjainkban a trias megjelenését m ár a folyamat 1471



kifejezett előrehaladottsága jeleként értékeljük. Á 
triast együttesen eseteink 35,8%-ában észleltük. 
Betegeink tüneteinek ism ertetését az 1. táblázaton 
m utatjuk be.

1. táblázat.

Tünetek Betegek
száma

1. Vérvizelés makrohaematuria 58
mikrohaematuria 21 / 79

2. Tapintható vese daganatra gyanús 22
nagyobb vese 48 / 70

3. Vesetáji fájdalom éles, görcsös 66
jellegű, tompa 12 / 78

4. Haematuria, tapint
ható vese fájdalom

együttesen 42

5. Láz 34
6. Fogyás (3 hónap alatt több mint 5 kg) 54
7. Gyomor, béltünetek 7
8. Metastasis a mellkas rtg-felvételen 4
9. Magasvérnyomás 12

10. Anaemia 6
11. Varicokele 2

A vesedaganatos betegeink tünetei között bi
zonyos esetekben m agas vérnyomást, néhány szá
zalékban varicokelét észleltünk. Az általános tü 
netek közül a lázas állapotot, a fokozott vérsejt- 
süllyedést, az anaem iát és a fogyást em lítjük meg. 
A lázas állapot periodikusan jelentkezik, antibio
ticum adására alig reagál. Fogyás betegeink 15%- 
ában fordult elő.

A daganat jelenlétét bizonyíthatjuk továbbá 
vese-scintigraphiával is.

Az ultrahang-diagnosztika a cysták és a vese
daganatok közötti differenciálásra hathatós segít
séget nyújt 11, 18). A vesedaganat és a cysta el
különítése után is. bizonyos esetekben gondot 
okozhat a cystákban növekvő daganat kim utatá
sa. Gyanú esetén a punctatum  cytológiai és ké
miai vizsgálata segíthet a diagnózis pontos meg
állapításában.

A computertomographia m ár 2—3 cm nagyságú 
daganatot is kim utathat, a felvételeken megálla
pítható továbbá a daganat kiterjedése és a kör
nyezethez való viszonya is.

Az utóbbi vizsgálóeljárások hátránya, hogy a 
vese érrendszeréről, az artériák  számáról nem ad
nak felvilágosítást.

A vesedaganatok kórismézését az indirekt bizo
nyítási eljárások, a laboratóriumi vizsgálatokkal ki
mutatható biokémiai reakciók is elősegíthetik. Hyper- 
nephroid carcinoma esetén ismert az ün. paraneo- 
plastikus syndroma kialakulása. A vér fehérjefrak
ciókban keletkezett elváltozások és a különböző en- 
zymdefektusok miatt véralvadási zavar keletkezik. A 
laboratóriumi leletek közül a bromsulphalein reten
tio, az emelkedett alkalikus phosphatase érték, az al
bumin csökkenés mellett észlelt ci2 -globulin szint 
emelkedés, valamint a prothrombin szint csökkenés 
és a fokozott fibrinogén érték észlelése vesedaganat 
jelenlétének lehetőségére hívja fel a figyelmet. Ha az 
említett elváltozások a műtét után is megmaradnak, 
ez azt jelentheti, hogy a daganat már áttétet okozott.

Az elmúlt 2 évben végzett saját tapasztalataink 
— 32 eset — szerint ezt a megfigyelést egyértelműen 
megerősíteni nem tudjuk, az elkövetkezendő időben 
további vizsgálatok végzése szükséges.

Diagnózis

Az intravénás urographián látható jellegzetes 
üregrendszeri deform itás az esetek döntő többsé
gében igazolja a vesedaganat jelenlétét. Bizonyos 
esetekben a vese-cysták vagy polycystás vese je
lenthet differenciáldiagnosztikai problémát. A 
diagnózis egyértelműbbé tétele végett egyes ese
tekben retrograd pyelographia végzésére vagy pe- 
rirenalis oxigén insufflatióra is kényszerülhetünk.

A konvencionális rtg-vizsgálatok egyrészt a 
vesedaganatok korai fázisában, másrészt a nem 
jellegzetes üregrendszeri deformitások esetén elég
telennek bizonyulnak, ilyenkor a vese angiogra- 
phiás vizsgálata bizonyíthatja a daganat jelenlé
tét (30, 33).

A rtg-felvételek a daganat vérellátásáról, az 
artériák számáról, a daganat kiterjedéséről és a 
környezethez való viszonyáról, ezáltal a m űtéti 
beavatkozás lehetőségeiről is felvilágosítást nyúj
tanak (24).

Az utóbbi évtizedben a vesedaganat k iterje
désének, lokalizációjának pontos kórismézésére — 
bizonyos esetekben — alkalmazásra került a phar- 
macoangiographia, m int új radiológiai vizsgálóel
járás (1, 19, 34). Értékéről egyértelmű vélemény 
még nem mondható.

Ha a daganat a vena renalisba, ill. a vena ca- 
vába tört, az elváltozás cavographiával diagnosz
tizálható.

Lymphographia végzése a vesedaganat kóris- 
1472 mézése során nem terjed t el.

Gyógykezelés

Vesedaganat sikeres kezelésének feltétele a 
daganatos vese, a vese körüli zsírszövet, a mellék
vese, valam int a regionalis és paraaortikus nyi
rokcsomók eltávolítása és a postoperativ supervolt 
vagy telecobalt therapia alkalm azása 7, 17, 27, 28).

M űtéti radikalitásra törekvés m iatt a szokásos 
ferde lumbotomia csak ritkán, kis vesedaganatok 
esetén alkalmazható. A vesedaganat ablastikus el
távolításának és a nyirokcsomó-dissectio elvégzé
sének lehetővé tétele m iatt az utóbbi években a 
transperitonealis, a thoracoabdominalis és a Naga- 
m atsu-thoracolumbalis feltárás terjedt el (22, 23, 
25, 27, 31, 32).

A vesedaganat eltávolítására alkalmazott m ű
téti eljárásainkat a 2. táblázaton ismertetjük.

A m űtét alatti m anipulatio során bekövetkező 
tumorsejtkilépés csökkentése, megakadályozása 
végett minden esetben először a nagyereket — az 
aortát, a vena cavát — tá rju k  fel, és ezt követően

2. táblázat. M ű téti fe ltárás

1. Bergmann-Israel lumbotomia 84
2. Transabdominalis 15
3. Nagamatsu-Thoracolumbotomia 14
4. Thoracoabdominalis 4
5. Nyirokcsomó dissectio 22

Pozitív szövettan 16
Negatív szövettan 6



keressük meg az artériát, majd a vena renalist. 
Az arte ria  renalis lefogása, lekötése, átvágása után 
kötjük le a vena renalist. így a veseeltávolítás 
nagyobb vérzés nélkül végezhető el.

A radikális nephrectomia után, ha a beteg ál
talános állapota megengedi, a retroperitonealis 
nyirokcsomókat és a szövetet mindig eltávolítjuk.

Az ablastikus nephrectomia elvégzésének 
megkönnyítésére napjainkban terjedt el a vese 
vérkeringésének felfüggesztése. Műtét előtt — az 
arteria femoralison át az arteria renalisba vezetett 
Seldinger-katheter segítségével az a rte ria  lumene 
elzárható. Ez a beavatkozás a radikális m űtét vég-

1. ábra.

zését megkönnyíti, hisz a műtét a la tt jelentkező 
vérveszteség mennyisége jelentősen csökken (10).

Solitaer vese daganatos megbetegedése esetén 
extracorporalis vesem űtét során vagy perfúziós 
hypothermiában  végzett daganateltávolítás a be
teg életének meghosszabbodását, esetleg gyógyulá
sát is eredményezheti. Az extracorporalis vesemű
tét bonyolultabb beavatkozás, a beteget jobban 
megterheli, hisz a vesét a daganat eltávolítása 
után reim plantálni kell. Bizonyos esetekben azon
ban az extracorporalis m űtét végzésére a fentiek 
ellenére is szükség van.

A vese lokális perfúziós hűtése gyakran ele
gendő a daganateltávolítás biztonságosabbá téte
lére.

A vese lokális perfúziós hypothermiája, 20 °C-ra 
való lehűtése 4 °C-os perfúziós folyadék áramoltató-

2. ábra,

sával kb. 10 pere alatt létrehozható. A meghosszabbo
dott ischaemiás idő megakadályozza a veseműködési 
zavar kialakulását, a vese vértelenné válása pedig 
megkönnyíti a daganat eltávolítását.

Solitaer vésés betegünk vesemedence-dagana- 
tát (1., 2. ábra) lokális perfúziós hypotherm iában 
távolítottuk el, a vesének mindössze egynegyede 
m aradt meg, az urétert a felső kehelyszárhoz 
anasztomizáltuk. A műtét u tán  10 nappal később 
a vese-functiós értékek normalizálódtak, az iv. 
urographia pangás nélküli, ép veseüregrendszert 
m utat (3. ábra).

3. ábra.

%
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E két utóbbi beavatkozás jogosultságáról élénk 
vita folyik; véleményünk szerint a m űtétek tech
nikai vonatkozásait feltétlenül ismerni kell, m ert 
bizonyos esetekben a beteg veséjének megm enté
sét, életének meghosszabbítását eredményezhetik.

A vesedaganatok kezelésére a radikális nephr- 
ectomia végzése u tán  az irradiatio alkalm azását 
Brühl és mtsai (7) egyértelm űen javasolják. Fin
ney  (13) adatai szerint sugárzás u tán  a betegek 
túlélési ideje nem változik.

A supervolt, a telecobalt therapia értékét, ha
tásosságát az utóbbi évek irodalmi adatai alapján 
vitatni nem lehet (17, 26). Egyes szerzők közvet
lenül a m űtét előtt javasolnak 1500—2000 r-t, 
m ajd a m űtétet követően adnak még 4000—5000 
r-t (12).

1975 óta a lehetőségeink megváltozása után 
rendszeresen alkalmazzuk a postoperativ teleco
balt sugárzást 5000—6000 r  dózisban. Tapasztala
tainkról később számolunk be.

Kiterjedt metastasisok (inoperabilis vesedagana
tok) esetén szóba jöhet a cytostatikus therapia is, bár 
az utóbbi évek megfigyelései alapján ezen a terüle
ten jelentős változás nem történt, ezért ezt a kezelési 
módot rutinszerűen alkalmazni nem kívánatos (35).

Napjainkban terjedt el a hormon- és az immun- 
therapia is; bizonyos esetekben, főleg kiterjedt átté
tek esetén néha regressio vagy tumornövekedés meg
állása figyelhető meg.

Klinovir adása után (300—600 mg/nap) Vahlen- 
sieck (35) férfiakon a daganat növekedésének megál
lását észlelte. Resistens esetekben véleménye szerint 
testosteron adás is megkísérelhető.

Gyermekkorban inoperabilis, nagy Wilms-tumo- 
rok esetén az irradiatio a daganat megkisebbedését 
eredményezi, hasonló hatás érhető el a kombinált cy
tostatikus kezeléssel is. Az Actinomycin és a Vincris- 
tin vagy a Cyclophosphamid és az Adriamycin adá
sára a daganat operálhatóvá válhat. Amennyiben a 
műtét előtti időszakban már távoli metastasis is fel
fedezhető, cytostatikus kezelésre feltétlenül szükség 
van.

Felnttőkorban inoperabilis vesedaganat esetén 
transfemoralisan az arteria renalisba vezetett Seldin- 
ger-kathéteren át izom- és fibrinogen keverék, vagy 
szövetragasztó anyag segítségével létrehozott emboli- 
zációs kezelés jelentős lehet. Egyes esetekben az ar
teria renalis occlusiója után a vesedaganat okozta, 
életet veszélyeztető vérzés megszűnése, a daganatnö
vekedés stagnálása következtében javul a betegek ál
talános állapota, bizonyos ideig tünetmentesség ér
hető el (10, 15, 29).

Prognózis

A daganat tovaterjedését a túlélés szempont
jából feltétlenül figyelembe kell venni. A daganat 
vesemedencébe törése, érbe terjedése a prognózist 
rontja. A szövettani vizsgálatnak így erről a tény
ről mindig szólni kell.

A nyirokcsomókban levő áttétek jelentőségé
ről a prognosztikai szempontokat tekintve nincs 
nézetazonosság (5, 14).

Nyirokcsomó-metastasis előfordulásáról nin
csenek pontos adatok, összegyűjtött irodalmi 
anyag alapján 8—60%-ra tehető. Az elkövetkezen
dő években a nyirokcsomóban észlelhető m etasta
sisok jelentőségét pontosabban kell mérlegelni.

A betegség prognózisát egyértelműen befolyá- 
1474 solja a daganat nagysága. Jelenleg elfogadott adat

az, ha a daganat átm érője nem haladja meg 3 
cm-t, akkor metastasis csak ritkán képződik. 10 
cm átm érőjű daganatok esetében mintegy 80%- 
ban található áttét.

A vesedaganat malignitását a daganatsejtek 
differenciálódásának m értéke egyértelműen meg
határozza. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 
prognózist illetően jelentőséget lehet tulajdonítani 
a hypernephroid veserákok esetén a különböző 
sejttípusoknak. Balogh és Szendrői (4) megfigyelé
se szerint a világos sejtes daganatok jobb indula- 
túak. A sötét sejtes daganat rosszabb indulatú. A 
két sejtform a között bizonyos esetekben részben 
számos átm enet található, részben pedig a két 
sejttípus egy daganaton belül is megtalálható.

A daganat prognózisának megítélésére a stá
diumbeosztás is segítséget adhat (6, 7, 9). A be
osztás sebészeti és anatóm iai szempontok szerint 
történik, ezzel tulajdonképpen azt határozzuk meg, 
hogy milyen messzire terjed t a daganat, és az ho
gyan viszonylik környezetéhez.

A stádiumbeosztást tehát egyrészt a veseda
ganatos betegek túlélésének értékelése, m ásrészt 
következtetések levonása szempontjából fontosnak 
tartjuk . Az általunk használt beosztást a 3. táblá
zat m utatja.

3. táblázat. Stádium -beosztás

A) A vese állományában elhelyezkedő, tokkal határolt kis 
daganat

B) A vese állományában elhelyezkedő infiltrativ daganat, 
vagy peritumoralis metastasisok

C) Daganat betörés az üregrendszerbe, érrendszerbe vagy 
a vesekörüli zsírszövetbe. Regionalis nyirokcsomó át
tétek

D) Távoli nyirokcsomó vagy szervi áttétek

Vesedaganatok esetén a távoli, haematogén 
úton keletkezett metastasisok leggyakrabban a tü 
dőben, csontokban, májban, agyban figyelhetők 
meg. A haematogen úton keletkezett metastasis 
még nem jelenti a vesedaganat eltávolításának 
kontraindikációját (2). A daganatos vese eltávolí
tása u tán  bizonyos esetekben a tüdőáttét spontán 
regressiója is megfigyelhető (21). Amennyiben a 
beteg általános állapota és a daganat kiterjedése 
megengedi, tüdő- vagy csont-metastasis esetén 
egyedi értékelés után a vesedaganat és a m etasta
sis vagy csak a prim aer tumor, illetve csak a m e
tastasis eltávolítására sor kerülhet.

Néhány esetben tüdő- vagy csont-metastasis 
mellett is végeztünk nephrectomiát. A m űtétet 
követően javult a betegek állapota, a késői kórle
folyás azonban lényegesen nem különbözött az 
előrehaladott esetekétől. M áj-metastasis esetén 
egyetlen betegen sem végeztünk vesedaganat-eltá- 
volítást. Véleményünk szerint ebben az állapotban 
már csak tüneti kezelés jöhet szóba.

Eseteink túlélését a 4. táblázat m utatja. A 
117 beteg túlélését kutatva, 89 esetről kaptunk fel
világosítást. Az öt éven túl élő 16 beteg eseteink
nek mindössze 18%-a. Kétségtelen, sok idős em 
bert, reménytelennek tűnő esetet operáltunk, en
nek ellenére ezzel az eredménnyel elégedettek nem



4. táblázat. A betegek tú lé lése

Egy éve él 21 beteg
Egy és öt év között él 7 beteg
Öt éven túl él 16 beteg
Jelenleg él összesen 44 beteg

lehetünk. Betegeink túlélését a kórelőzményben 
észlelt lázas állapot, fogyás, magas vérsejtsüllye- 
dés — a katam nestikus adatok alapján — kedve
zőtlenül befolyásolta.

Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 
különböző gyógykezelési eljárások alkalmazása 
következtében történ t változások ellenére is a the
rapia sikerének legfontosabb kritérium a a korai 
diagnózis, ezt azonban jelenleg csak elvétve tud
juk elérni. A betegek túlélési lehetőségének javí
tását így csak a radikalitás fokozásával és a meg
felelő sugár-therapia alkalmazásával biztosíthat
juk. A további teendők m eghatározására szükség 
van egyrészt a vesedaganatok osztályozásának, 
megítélésének országszerte történő egységesítésé
re, m ásrészt pedig egységes elvek szerint készített 
kérdőív segítségével nagy vesedaganatos beteg
anyag évenkénti összegyűjtésére, értékelésére. Így 
ugyanis m ár 5—10 éves periódus u tán  a tapaszta
latok alapján diagnosztikai és therapiás változá
sokat is lehet majd eszközölni.

összefoglalás. A szerzők beteganyaguk bem u
tatása kapcsán ism ertetik a vesedaganatok patho- 
lógiai és klinikai megítélésében történ t változáso
kat. Részletesen foglalkoznak a vesedaganatok 
diagnosztikájával, a m űtéti radikalitás fokozásá
nak jelentőségével és az egyéb therapiás eljárá
sokkal, valam int a beteg túlélését m eghatározó té
nyezőkkel. Hangsúlyozzák, hogy az u tóbbi időben 
észlelt kedvező változások ellenére is a vesedaga
natos beteg prognózisának további javulása csak 
számos beteg egységes elvek szerint történő keze
léséből levont tanulságok alapján várható.

IRODALOM: 1. Abrams, H. L.: Radiology. 1964, 
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Országos Tbc és Pulmonológiai Intézet 
(igazgató főorvos: Hutás Imre dr.)

A p a p írk o ro n g -d if fú z ió s  
g y ó g y s z e r é r z é k e n y s é g i  
le ie te k  é r té k e lé s é n e k  
n e h é z s é g e i
Fodor Tamás dr.

A gyakorló orvos nagyszámban végeztet bakterio
lógiai vizsgálatokat abból a célból, hogy a bakte
riális eredetű megbetegedést melyik rendelkezés
re álló antibakteriális szerrel kezelje. A gyógy
szerérzékenység m eghatározására — különösen fi
gyelembe véve a vizsgálatok tömegjellegét — gya
korlatilag egy módszer, a papírkorong-diffúziós 
gyógyszerérzékenységi eljárás áll rendelkezésünk
re. A módszernek vannak hibaforrásai és ezek is
m erete közérdekű. A továbbaikban az ezzel kap
csolatos kérdésekkel foglalkozunk, különösen 
azért, m ert — bárm ennyire kívánatos lenne is — 
a klinikus minden egyes vizsgálati leletről nem 
tud konzultálni a laboratórium i szakorvossal.

A papírkorong-diffúziós módszer

A korong módszerrel végzett vizsgálati lelete
ket a kioltási gyűrűk átm érőinek megfelelően Ma
gyarországon három fajta megjelöléssel adják a la
boratóriumok: érzékeny, mérsékelten érzékeny és 
rezisztens (8, 17).

Érzékenynek tek in tjük  a törzset, ha az anti
bakteriális szerek szokványos adagolása u tán ér
jük el a minimális gátló koncentrációt (továbbiak
ban mgk.), m érsékelten érzékenynek pedig, ha 
ugyanezt csak magasabb dózisokkal érjük el. Re
zisztens a baktérium, amennyiben klinikailag nem 
érhető el az mgk.-ja.

Az mgk. azt a gyógyszerszintet jelenti, amely 
esetében már nem tudnak szaporodni a baktériu
mok.

Greenwood (7) turbidim etriás vizsgálataiból 
tudjuk, hogy az mgk.-nál kisebb töménységben 
sem közömbösek az antibakteriális szerek a m ik
roorganizmusokra. Shah és mtsai (20) ezért a mi
nimális aktív koncentráció meghatározását is ja
vasolják, valamely antibakteriális szer hatékony- 4
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ságának vizsgálatakor. A költséges, de már három 
óra múlva leolvasható autom atizált gyógyszerér
zékenységi vizsgálatok is turbidim etriásan dolgoz
nak. A korong módszertől eltérő eredmények oka, 
hogy némelyik baktérium  a gyógyszer kis meny- 
nyiségének jelenlétében lassabban szaporodik (24).

Az inokulált baktérium ok mennyiségét növel
ve, változhat a gátló koncentráció. A változás m ér
téke gyógyszerenként eltérő, azonos körülmények 
között, am ikor a Tetracyclin esetében csak kétsze
resen, Cephalosporinnél tizenhatszorosan nő meg 
az mgk. (7).

Látjuk, hogy az mgk. fogalma sem probléma- 
mentes. Standardizált körülm ények között azon
ban a korong módszerrel jól reprodukálható ered
mények nyerhetők. Az OKI bakteriológiai osztá
lyának jóvoltából hazánkban is lehetséges egysé
gesített technikával dolgozni (10, 11, 17). Az OKI 
m unkatársai által kidolgozott standardizált vizs
gálat lényegének megértéséhez annak ismerete 
szükséges, hogy a Resistest korongok antibiotikum 
tarta lm a nincs közvetlenül összefüggésben a test
nedvekben eltérő antibiotikumkoncentrációkkal. 
Így például a neomycin korong 100 /tg antibioti
kum ot tartalm az, de a vérben még 2—6 jug/ml 
koncentrációkat is csak nagy, a toxikus adag ha
tárán  levő dózisokkal lehet létrehozni (17). A fen
tiekből következik, hogy a Resistest korongokkal 
végzett vizsgálatokban az érzékenység fokára 
csakis standard törzsekhez hasonlított gátlási zó
nák nagyságából lehet következtetni. A standardi- 
záláskor az egyes antibakteriális szereknél az ér
zékenység határául a terápiásán elérhető átlagos 
vér szintet vették (4).

A z antibakteriális szerek vér- és lokális szint
jeinek különbözősége

A z mgk.-val kapcsolatosan figyelembe kell 
venni, hogy bizonyos gyógyszerek a vizeletben, a 
liquorban, a pleura-váladékban, a peritonealis és 
synovialis folyadékban stb. a vérszintektől eltérő 
koncentrációban találhatók (lásd 1. táblázat), m int 
ez kézikönyvekben is olvasható (3, 18).

W HO-tanulmány szerint tekintetbe kell venni 
a laboratóriumi eredmények kiadásakor, hogy 
egyes szerek lokálisan nagyobb töménységben 
vannak jelen (5). Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
bizonyos antibakteriális szerek gyógyszerérzékeny
ségének vizsgálatakor különböző gyógyszermeny- 
nyiséget tartalm azó korongokra lenne szükség 
( 12).

Az NSZK Orvosi Szabványügyi és Szakértői 
Bizottsága és a Hygiénés és Mikrobiológiai Társa
sága által együttesen javasolt értékelési rendszer 
a WHO-ajánlással szemben csak az effektiv vér-, 
illetve szöveti antibiotikum koncentrációt veszi fi
gyelembe (16).

Véleményünk szerint a WHO felfogásával 
egyetértésben (5), mivel korreláció található a kü
lönböző testnedvek (vizelet, liquor stb.) antibioti
kumtöménysége és a klinikai eredmények között 
(3, 13, 21, 22), a vérszinttől akár felfelé, akár le
felé eltérő lokális gyógyszertöménységet kellene 
tekintetbe venni az értékeléskor.

%
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1. táblázat. Egyes an tibakteriá lis  gyógyszerek eloszlása a szervezetben (18 )

Antibakteriális
gyógyszer

Szérum közép
érték (í/g/ml)

Vizeletben biológiailag A szérum koncentráció %-ában megadott értékek 
aktív koncentráció . . Pleura Peritoneális ízületi
(í/g/ml) 4 folyadék folyadék folyadék

Rövid ideig ható
sulfonamidok 90/20-180) <100-<1000-<2000 15 20-50 30-70 20-50
Tartós hatású sulfonamidok 110 (50-200) 20- 50-100 20 30-50 50-75 30-50
Penicillin G iv. 15- <100 100- <500 10-30 20-30 30-50 30-75
Penicillin V 1-2 50-<100 10 20-30 30 40
Ampicillin iv. 6-15<50 <1000 40-70 60-80 60-80 <60
Methicillin iv. 3,5-16 <1000 10 50-100 50 30-70
Carbenicillin iv. 30-<120 1000 10-20 100 100 80
Cephaloridin iv. 30-60 2000 ig <10-50 50 15 10
Oxytetracyclin iv. 2,5-5 100-200-300 15-20 50- <75 50- <75 50-> 75
Gentamicin 3,5 (2-8) 80-100-200 0-70 25-50 20-50 (100) 50
Chloramphenicol iv. 5-10 150-200 50-100 30-50 30-50 30-50
Polymyxin iv. 2-7 40-160 <5 <10 min. min.
Erythromycin iv. 2-10 60-120 10-20 15-30 15-50 15-30
Clindamycin iv. 2-10 150-400 ? 80-100 ? 80-100

min. = minimális

Előfordulhat, hogy a vérszint alapján haté
konynak tarto tt gyógyszer nem éri el a megfelelő 
koncentrációt abban a közegben, ahonnan a bak
térium  kitenyészett. Ebben az esetben az ered
m ény csak rezisztenciát illetően adható ki. Például 
az AmpicilUn vérben elérhető koncentrációja az 
Enterobacteriacea család bizonyos tag jaira  haté
kony lehet, de bronchus-szekrétum ban csak Gram 
pozitív baktérium okra és H. influenzaere hat (25).

Fordítottja ennek a helyileg m utatkozó na
gyobb gyógyszerkoncentráció esete, am ikor a ko
rong módszer az érzékenységre vonatkozóan ad 
adatot, a rezisztenciát azonban nem jelzi. Például 
a vizeletben ürülő penicillinnek oly nagy a kon
centrációja, hogy E. colira hatékony lehet, de az 
koronggal vizsgálva rezisztens. K linikum ban szer
zett tapasztalatok szerint, 32, szövődménymentes 
húgyúti infekcióból 30-at sikerrel kezeltek peni
cillinnel (6).

A fentiekről vizsgálatainkban is meggyőződ
hettünk, amikor 20, vizeletből kitenyésztett E. coli 
törzs fiziológiás konyhasóoldatban készített szusz
penzióit 60, 120, és 250 у/ml benzylpenicillin-G-t 
tartalm azó véresagar-lemezekre inokuláltunk kb. 
166/ml és lOVml csíraszámban. A vizsgálat ered
m ényét a 2. táblázatban ism ertetjük. A táblázat-

2. táblázat. 20 beteg vizeletéből k iten yészte tt E. coli
törzs penicillin érzékenységének vizsgálata

Penicillin koncentráció 
(r/g/ml)

Csíraszám 60 120 250 Összesen
A szaporodásban gátolt 
törzsek száma

104/ml telep 10 4 1 15
10*/ml telep 6 4 -  10

A gyógyszerkoncentrációk átlaga a vizeletben penicillin-G
tabletták szedésekor: 0 -2  óra között 276 í/g/ml, 2 -4  óra 

1480 között 133 t/g/ml, 4 -6  óra között 33 t/g/ml (6).

ból látható, hogy törzseinknek legalább fele vize
let vonatkozásában penicillinérzékeny.

Hasonló a helyzet más gyógyszerek vonatko
zásában is. Húsz húgyúti infekcióban szenvedő, 
oxytetracyclinnel sikeresen kezelt beteg közül 18 
esetben a gyógyszernek a vizeletben levő tömény
sége antibakteriális hatású volt, de a szérumban 
egy alkalommal sem találták  a fertőzést okozó 
baktérium ot gátló koncentrációban (22).

171, Tetracyclin-rezisztensnek tarto tt, vizelet
ből kitenyésztett baktérium törzs a vizeletben ürí
te tt gyógyszertöménység m ellett érzékeny volt 
(15). Megjegyzendő, hogy a Tetracyclin koncent
rációja vizeletben 400 у/ml is lehet, míg a forga
lomban levő „Resistest” korongok 30 у Tetracyc- 
lint tartalm aznak.

A rezisztenciát jelentő eredm ény szemben az 
érzékenységet kim utató vizsgálattal ez esetben te
hát nem  értékelhető. Félrevezető, ha a leletben 
rezisztenciát jelölünk, az „érzékenység” eredmény 
jelzése viszont indokoltnak tekinthető.

26 korong módszerrel Ampicillin-rezisztensnek 
m utatkozó Enterobacteriaceae törzs közül 10, az 
antibiotikum  terápiás dózisban tö rtén t adagolás 
után, az ü ríte tt vizeletben inkubálva gyorsan el
pusztult (1).

A két előbb ism ertetett közleményt azzal 
komm entáljuk, hogy a publikációk megjelenésének 
idejében m ár kézikönyvekben is olvashatók ha
sonló adatok. A közlést az indokolta, hogy ezek az 
ism eretek nem széles körűek.

A vizsgálat eredménye nemcsak a vértől el
térő szöveti gyógyszerkoncentrációk m iatt lehet 
értékelhetetlen, hanem azért is, m ert a korong
diffúziós módszer teljesítőképessége adott gyógy
szer, illetve baktérium  vonatkozásában nem kielé
gítő. Példa erre a H. influenzae Ampicillin-érzé- 
kenysége. A meghatározáskor oly nagyfokú az 
inokulált csíraszámtól való függés, hogy a korong 
m ódszerrel rezisztensnek mutatkozó törzsek más 
eljárással vizsgálva érzékenyek lehetnek (14). A
H. influenzae Ampicillin-rezisztenciájának megha
tározásához a csőhígításos eljárást ajánlják (9).



Javaslat a gyógyszerérzékenységi lelet kiadá
sának módjára

A  felsoroltak alapján javasoljuk: a klinikus 
pontosabb tájékoztatása céljából ezentúl ne 3-féle, 
hanem 4-féle eredményt adjunk k i leleteinkben. 
Ezek az eredmények a következők: érzékeny, mér
sékelten érzékeny, rezisztens és nem  értékelhető.

A  nem értékelhető nem jelent értékelhetet- 
lent, hanem csak az adott vizsgálati anyag és 
adott körülmények között kapott eredm ény érté- 
kelhetetlenségét jelenti. Amennyiben fontos és a 
laboratórium nak módja van rá, a korong módszer 
helyett a hígításos eljárással kellene a vizsgálato
kat elvégezni. A z ajánlott leletezési formulát al
kalmazva elkerüljük, hogy a tényekkel nem  egye
ző eredm ényt adjunk és így nem diszkreditáljuk a 
laboratóriumi leletet.

I

Fakultatív anaerob baktériumok kétféle  
gyógyszerérzékenysége

A gátlókoncentrációkkal kapcsolatban továb
bi problém át jelent az, hogy a gyógyszerérzékeny
ség meghatározása fakultatív anaerob mikroorga
nizmusokkal aerob módon történik. A fakultatív 
pathogenek jelentős része microaerophyl körülmé
nyek között is szaporodik. Ezen mikroorganizmu
sok közé tartoznak többek között a serrátiák, a 
haemophylusok, a klebsiellák, a proteusok, a sta- 
phylococcusok, a streptococcusok, a Streptococcus 
pneumoniae, az Escherichia coli, a citrobacter stb.

Azokból a váladékokból, amelyekből anaero
bok m utathatók ki, gyakran izolálhatok fakulta
tív anaerobok is. Tüdőtályog esetek 42%-ában, 
nekrotizáló pneumoniában 29%-ban, pneumoni- 
tisben 64%-ban, empyemákban 40%-ban írták le 
az aerobok és anaerobok együttes előfordulását 
(2). A kitenyésztett aerobok zömmel fakultatív 
anaerob m ikrobák voltak. Feltételezhető, hogy 
ezek a baktérium ok vagy egy részük a szervezet
ben is „anaerob” miliőben szaporodtak.

Gentamycin, Kanamycin in vitro aktivitása 
csökken, ha a megszokott aerob körülmények he
lyett, anaerob módon történik a vizsgálat kivitele
zése. Gentamycinnél Staphylococcus aureus vonat
kozásában 20-szoros különbség m utatkozott. E. coli 
klebsiellák, proteusok esetében a hatékonyság 
akár tizenötszörösen csökkenhet (19). Traub és 
Raymond  kétszeres különbséget talált Gentamycin
S. aureusva és E. colira gyakorolt hatását vizsgálva 
az előbbiekben leírtaknak megfelelő körülmények 
között (23).

Mindez azt jelenti, hogy azokban a kórképek
ben, amelyekben anaerobok okozta infekció téte
lezhető fel és aerob módon vizsgáljuk a baktériu
mokat, a Staphylococcus aureus, E. coli Gentamy
cin, illetve Kanamycin érzékenységet jelző leletet 
fenntartással kell fogadni.,

összegezve az elmondottakat, javaslatot te
szünk olyan leletezési formulára, amely az eddi

gieknél pontosabban tájékoztatja a klinikust, il
letve „nem értékelhető” leletezés alapján konzul
tációt vagy további vizsgálatokat indikál.

Külön felhívjuk a figyelm et, hogy a „polyre- 
sistens” törzsek vagy a haemokultúrákból kite
nyésztett baktériumok esetében, valamint minden 
súlyos szeptikus kórképben, ne csak a szokványo
sán használt korongokkal, hanem minden forga
lomban levő, az adott törzsre esetleg hatékony an- 
tibakteriális szert tartalmazó koronggal is végez
zük el a vizsgálatokat.

összefoglalás. A  papírkorong-diffúziós mód
szer használatakor kapott eredmények pontosab
bak, ha a szervezet különböző részeiben eltérő 
gyógyszerkoncentrációk figyelem bevételével törté
nik a leletek kiadása. A szerző olyan leletezési for
mát javasol, amely az eddiginél jobban tájékoz
tatja a klinikust, illetve nem értékelhető leletezés 
alapján konzultációt vagy további vizsgálatokat 
indikál. Felhívja a figyelm et, hogy a szokványos 
számú korongokkal vizsgált „polyresistens” tör
zsek vagy a haemokultúrákból kitenyésztett bak
tériumok esetében, valamint minden súlyos szep
tikus kórképben minden forgalomban levő, az 
adott törzsre esetleg hatékony antibakteriális szert 
tartalmazó koronggal végezzék el a vizsgálatokat.

IRODALOM: 1. Anderson, J. D., Warner, M., For- 
shaw, H. L.: J. Antimicrob. Chemoth. 1975, 1, 197. —
2. Bartlett, J. G., Finegold, S. M.: Am. Rev. Resp. Dis. 
1977, 110, 56. — 3. Bartmann, К.: Antimikrobielle Che
motherapie. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York, 1974. — 4. Dobiás Gy.: Klinikai bakteriológiai 
diagnosztika. A baktériumok antibiotikum érzékeny
ségének vizsgálata. OTKI Jegyzet, Bp., 1969. — 5. 
Ericsson, H., Sherris, J. C.: Acta Path. Microbiol. 
Scand. В. Suppi. 1971, 217. — 6. Gower, P. E., Mar
shall, M. J., Dash, C. H.: J. Antimicrob. Chemoth. 
1975, 1, 187. — 7. Greenwood, D.: J. Antimicrob. Che
moth. 1976, 2, 87. — 8. Humán Oltóanyagtermelő és 
Kutató Intézet. Resistest Baktériumérzékenység Meg
határozó Korongok. — 9. Katz, S. L.: Pediatrics. 1975, 
55, 6. — 10. Konkoly T. M., Lányi B.: Az antibiotikum 
érzékenység vizsgálatának javított módszere. Mód
szertani Levelek a KÖJÁL részére 11, Bp. 1974. — 11. 
Konkoly T. M.: Egészségtudomány. 1977, 21, 174. — 
12. Lebek, G.: Schweiz, med. Wschr. 1970, 100, 1342. 
— 13. McCabe, W. R., Jackson, G. G.: N. Engl. J. 
Med. 1965, 272, 1037. — 14. McLinn, S. E., Nelson, J. 
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stier, D. M. és mtsai: J. inf. Dis. 1975, 131, 40. — 16. 
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szertani Ütmutató, Budapest, 1969. — 18. Otten, H., 
Plempel, M., Siegenthaler, W.: Walter-Heilmeyer An- 
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tabletta
Nyújtott hatású (long acting) sulfonamid.
ÖSSZETÉTEL: Sulphamethoxydiazin 0,5 g tablettánként.
HATÄS: A többi sulfonamidhoz hasonlóan hatása a p- 
aminobenzoesav és sulfonamid molekula közötti competi- 
tiv antagonismuson alapszik. A gyógyszer bacteriostaticus 
hatású. Bacteriológiai hatásspektruma hasonló más sul- 
fonamidokéhoz, a hatáserösség szempontjából azonban a 
Bayrena előnyösebb. Az E. coli, Salmonella, Shigella, 
Streptococcus pyogenes törzsek nagyfokú érzékenységet 
mutatnak a sulphamethoxydiazinnal szemben.
A Bayrena per os adva jól felszívódik, tartós és magas 
serum- és szövetszint érhető el vele kis adagolás mellett.
A vizeletben és epében magas koncentráció alakul ki. A 
vizelettel nagyrészt aktív formában ürül.
JAVALLAT: Valamennyi sulfonamid-érzékeny kórokozó által 
okozott fertőzés kezelése:
Légúti fertőzések (bronchitis, bronchopneumonia).
Szájüreg, garat, melléküregek, fül fertőzése.
Urogenitalis rendszer fertőzései (cystitis, cystopyelitis, pye
litis, pyelonephritis, prostatitis).
Epeút fertőzések (cholecystitis, cholangitis).
A bőr coccusok okozta fertőzései (phlegmonék).
Enteralis infectiók.
Sebészeti műtétek előkészítése (vastagbél-, epeműtétek). 
Erysipelas, Aktinomycosis kezelése.
Vírusbetegségek secunder bakteriális fertőzései. 
Profilaxisként adható a Bayrena hosszabb corticosteroid 
kezeléskor a bakteriális secunder infectio kivédésére, 
asthma bronchiale esetén a bakteriális légúti fertőzés 
megakadályozására.
A Bayrena hosszan tartó kezelésekre is alkalmas, pl.: chro
nicus, recidiv húgyúti infectio, chronicus prostatitis keze
lésére: chronicus bronchitis acut exacerbatiójának meg
akadályozására.
ELLENJAVALLAT: A Bayrenóra ugyanazok a contraindiká- 
ciók érvényesek, mint minden sulfonamidra: sulfonamid- 
túlérzékenység, máj- és veseelégtelenség, vérképzőszervi 
zavarok, bőr- vagy nyálkahártya tünetek fellépése.
A placentán átjut, az újszülöttben akadályozza bilirubin 
kiválasztódását, ezért a terhesség végén, szoptatás alatt 
az anyának, valamint a csecsemőnek 3 hónapos koráig 
nem adható. Hexamethylentetramin (Coerulamin) egyidejű 
adása kerülendő.
ADAGOLÄS: Szokásos adagolás felnőtteknek: első nap 2 
tabletta, második naptól 1 tabletta reggel, lehetőleg étke
zés után. Huzamos, hónapokig tartó kezelésre is alkalmas. 
A gyermekadagok az alábbi táblázat szerint javasoltak:

kor testsúly
első nap 
mg/kg tbl.

következő napok 
mg/kg tbl.

9—12 hónap 9—10 30 Vi 10
1— 2 év 10—13 20 V2 10 4  4
2— 4 év 13—16 20 3U 10 4  4
4— 6 év 16—20 20 3U 10 y 2
6—10 év 20—30 20 1 10 %

10—14 év 30—45 15 Щ 7 *V 4
14 év fölött 45 fölött 15 2 7 1

3-9 hónap között első nap 30 mg/kg, következő napokon 
10 mg/kg adása fontolható meg.
A napi adagot célszerű egyszerre bevenni, étkezés után. 
Súlyos esetekben az első napi adag V3-dal növelhető. Pro

filaxis céljából elegendő a fenntartó adagot adni. A Bay
rena a tünetek megszűnése után 2—3 napig adagolandó.
A kellő mennyiségű folyadékbevitelről gondoskodni kell.
MELLÉKHATÁSOK: A sulfonamidokra jellemző valamennyi 
mellékhatással számolni kell, pl.: allergiás bőrreakció, vér
képzőszervi zavarok, émelygés, hányinger.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a kezelés alatt bőrkiütés, bőrpir je
lentkezik, a gyógyszer adását abba kell hagyni. Hosszan 
tartó kezelés alatt a vérkép ellenőrzése szükséges.
MEGJEGYZÉS: ф ф  Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétel
hető.
CSOMAGOLÁS: 8 db tabletta.
TÉRÍTÉSI DÍJ: 4,10 Ft.

Forgalomba hozza: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR TISZAVASVÁRI
BAYER/Leverkusen licencia alapján



R I T K A  K Ó R K É P E K

Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Magyar Imre dr.).
II. Kórbonctani Intézet 
(igazgató: Jelűnek Harry dr.)

, , H airy  c e l l ”  le u k a e m ia
Bach Iván dr., Szemenyei Klára dr. 
és Kelemen Endre dr.

A „hairy cell” elnevezés — m elyet az utóbbi idő
ben egyre többen használnak (1, 8, 10, 29, 30, 41) 
—, Sedréktől és Donnellytől (1966) származik, 
minthogy az általuk vizsgált, s az irodalomból 
leukaemiás reticuloendotheliosisnak ism ert két 
esetben olyan sejteket találtak, amelyek ostorszerű 
nyúlványokkal rendelkeznek. Hasonló sejtek nor
mális és hyperplasiás nyirokcsomó- és lép-suspen- 
sióban is előfordultak. A „hairy cell” leukaemia 
elnevezést Plenderleith (1970) adta a kórképnek, s 
ma m ár számos szerző elfogadja (5, 6, 8—11, 13, 
14, 17, 19—22, 24, 28, 30, 36—38, 40, 41, 43, 44, 48, 
50—53, 58, 61, 62, 64, 65).

A leukaemiák m integy 2% -át kitevő ritka 
kórképet, a leukaemiás reticuloendotheliosist, 
Ewald (1923) írta le először, de hosszú időn keresz
tül a Schilling-féle monoeyta leukaemia fogalma 
fedte, míg 1958-ban Bouroncle és mtsai 26 eset is
mertetése kapcsán klinikailag és cytomorphologiai- 
lag is pontosan körvonalazták a körfolyamatot, 
melyre a mai felfogás szerint, általában a chroni- 
kus lefolyás, anaemia, thrombocytopenia, granulo
cytopenia, excessiv splenomegalia, valam int a 
csontvelőben, lépben, nyirokcsomókban  és májban, 
továbbá a peripheriás vérképben  a „hairy cell”-ek 
megjelenése, ill. proliferatiója jellemző. Az utóbbi 
időben e sejtek eredetének tisztázása a legnagyobb 
gond.

Mivel hazai vonatkozásban „hairy cell” leuk
aemiás eset közlésére még nem került sor, s a vi
lágszerte napvilágra került esetek alapján újabb 
esetek feltárása várható, szükségesnek ta rtju k  a 
kórkép kliniko-pathologiai és morphologiai ismer
tetését.

Esetismertetés

B. Gy., 42 éves férfi, üveggyári segédmunkás első 
klinikai észlelésére 1974. június 26-tól július 17-ig ke
rült sor. 1974 februárjában fokozatosan fáradékonyság
gal, fogyással kezdődött betegsége, amellyel kapcsolat-

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 24. sióm

ban már májusban a miskolci Semmelweis Kórház II. 
belgyógyászati osztályán feküdt, ahol splenomegaliát 
és leukoeytosist észleltek. Régebbi anamnesisében 1953- 
ban ulcus duodeni és 1954-ben tonsillectomia szerepel. 
Lázas betegségei, fertőzései nem voltak.

Felvételi status: a beteg sovány, sápadt, jelentő
sebb adenomegalia nem észlelhető, a bal rekesz maga
sabban helyezkedik el; szív, tüdő negatív; hepar három 
harántujjal megnagyobbodott; lien extrém mértékben 
megnagyobbodott: két tenyérnyivel ért a köldök vo
nala alá és a középvonalat is tenyérnyivel meghaladta.

Laboratóriumi adatok: vércsoport: „0” Rh pozitív. 
Coombs-teszt: direkt, indirekt negatív. Hgb.: 11,1 g%, 
ill. 9,6 g°/o, reticulocyta: 51 000, ill. 180 000, majd 
120 000/^1, thr.: 40 000, ill. 21 000, majd 20 000/^1, fvs.: 
21 000, ill. 34 000, majd 20 000/^1; qualitativ vérkép: 
neutrophil karélyos: 18, eo: 3, ly: 79%. Monoeyta nem 
volt látható. Magvas vvs.: 8/100 fvs. A lymphocyták 
fénymikroszkóppal ún. „hajas” lymphocytának felel
tek meg (1. ábra). A vvt.-eken anisocytosis, polychro-

1. ábra: A peripheriás vérkenet lymphoid sejtjei „hairy 
cell”-eknek felelnek meg (May-Grünwald-Giem- 
sa-festés)

masia látható. Sternum punctatumban a sejtek több
sége lymphoid sejt, de a készítmények vérrel kever
tek, s így a sejtek egy része a peripheriás vérből is 
származhatott. A jobb hónaljból eltávolított kis nyi
rokcsomó átépült struktúrát mutatott, granulomatosus 
folyamat mellett dominálóan lymphocytoreticularis 
sejtekkel. A histologiai diagnózis paragranuloma volt, 
de lymphoid leukaemia, lymphosarcoma lehetősége is 
felvetődött (Jánossá Margit dr.).

Mellkas rtg: tüdő negatív, a jobb hilus karéjo- 
zott, a jobb sinusban kevés folyadék; cor norm.; EKG: 
norm. Süllyedés: 55 mm/óra, VDRL: negatív; vize
let fs.: 1022, minden tekintetben negatív; Thy.: 1 
E; flocc.: neg.; se. bi.: 0,6 mg% dir. neg.; se. alk. 
phosph.: 118 IE/1; SGOT: 43 IE; se. cholest.: 189 mg%; 
se. összfehérje: 7,7 g%, elfő.: alb.: 52,3, cti: 5,3, ct2: 6,5, 
ß : 13,1, у: 22,8%. Széklet: Weber neg. Testsúly: 53,3, 
távozáskor 51,8 kg.

A klinikai és laboratóriumi adatok alapján „hairy 
cell” leukaemia diagnózisát állapítottuk meg és the- 
rapiás beavatkozásként az irodalom adatai alapján 
eredménnyel bíztató splenectomiát választottuk. Ezt
1974. július 29-én végezték el a Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem I. Sebészeti Klinikáján. Az eltávo
lított lép súlya 4000 g volt és szövettani vizsgálattal 
kiderült, hogy a lép szerkezete felbomlott, a vörös 
pulpa területét vvt.-ek töltötték ki, s részben nagy 
lymphocytákra, részben monoeytákra, ill. histiocyták- 
ra emlékeztető sejtek infiltrálták, amelyek között 
„hairy” sejtek is előfordultak. Oszló sejt alig volt ész
lelhető. A sejteknek halvány plasmája és egy vagy 
két nucleolusa volt, valamint nagy, kerek, ovalis mag
va. A lép kötőszövetes állománya, s ezen belül az ar- 
gyrophil rostozat felszaporodott. A lép elváltozása a 
„hairy cell” leukaemia részjelenségének felelt meg 
(2. ábra).

%
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2. ábra: A lép szöveti szerkezete felbomlott. A vörös pul
pa területét részben lymphoid, részben histio- 
monocytaer sejtek infiltrálják, amelyek között jel
legzetes ,,hairy cell”-ek is felismerhetők ( -*• ) 
(H,-E. festés)

Műtét után a thrombocyta-szám 70 OOO/al-re nö
vekedett, a fvs.-szám nem változott, s a beteg panasz- 
mentessé vált. Műtét után Endoxan és Vincristin ke
zelés történt. 1974 szeptemberében immunglobulin és 
antitesttiter vizsgálatok történtek, s ekkor az IgG po- 
lyclonalisan növekedett (2152 mg%), az IgA és IgM 
norm, értékűnek adódott (237 és 155 mg%). Monoclo
nalis eltérés nem volt. Az ellenanyagok titere kissé 
növekedett, az isoantitestek közül az anti-A 1 : 32, az 
anti-B 1 : 8-hoz titert mutatott.

Ugyanezen időpontban történt haematologiai kont
roll vizsgálatok eredménye: hgb.: 11,2 g%, ill. 10,8 g%, 
reticulocyta: 100 000, ill. 60 000/^1; thrombocyta: 70 000, 
ill. 160 000///1; fvs.: 32 000, ill. 32 000/td. Qualitativ vér
kép: neutrophil karélyos: 5% (1500/al), ly: 95°/q, mo: 
0%, a sejtek egy része „hairy cell’’. Ezek a sejtek a 
peripheries vérkenetben enyhén, diffúzán PAS pozi
tívak voltak, némelyik sejt szemcsés pozitivitást adott. 
Túlnyomó többségük fluoridos készítményben is felis
merhetően esterase pozitív volt.

Klinikánkon a beteg következő észlelése 1975. ja
nuár 31. és március 6. között történt jobb oldali mell
kasi, légzéssel összefüggő, szúró fájdalom és 5 napja 
tartó magas láz miatt. Fizikális vizsgálattal a jobb ol
dali középső tüdőlebenyben pleuropneumoniát, két ha- 
rántujjal megnagyobbodott hepart és mérsékelt diffúz 
adenomegaliát észleltünk. Rtg-vizsgálat a pleuropneu
moniát szintén kimutatta, s ez az eltérés eleinte anti- 
biotikus kezelés ellenére progrediált, s csak 1 hónapos 
Meticillin, Keflin, INH, Streptomycin adása után gyó
gyult. A laboratóriumi adatok az előzőekhez képest 
lényegesen nem változtak, kivéve az immunglobuli
nok kifejezett csökkenését (IgG: 1004, IgA: 100, IgM: 
106 mg%). Az antibakteriális ellenanyagok szintje nem 
volt kóros. Az оц glycoprotein, egyik a2 és egyik ß-lc-  
globulin erősen felszaporodott. A súlyos, hosszan tar
tó pneumonia a beteg anaemiáját fokozta, s ezért 2 X 
400 ml csoportazonos vért transfundáltunk. A beteg 
kielégítő általános és haematologiai állapotban távo
zott.

1975. augusztus 5—22. között észleltük ismét. Fel
vételére gyengeség, fáradékonyság miatt volt szükség. 
Fizikális vizsgálattal tenyérnyivel megnagyobbodott 
májat és halvány nyálkahártyákat észleltünk. An- 
aemiája fokozódott (hgb.: 7,3 g%) a fehérvérsejtszám 
növekedett (175 000, ill. 125 000/^1) és thrombocyta- 
szám is csökkent (60 000, ill. 52 000/fii), ami a betegség 
progressziójára utalt. Ezért 720 ml vért transfundál
tunk és két alkalommal Endoxant adtunk (600—600 
mg).

1975. szeptember 25-től október 1-ig a beteget a 
miskolci Semmelweis Kórház sebészeti osztályán ész- 
lelték subileusos tünetegyüttes és nagy láz miatt. Mű- 1 4 8 4  tétre nem került sor. Október 3-án a beteg ismét kli

nikánkra került egy hét óta tartó súlyos septicus, lá
zas állapot miatt. A felvételi vizsgálat kétoldali pneu- 
moniát bizonyított, bal oldali pleuritissel. Antibiotikus 
(Keflin) és cardialis (Strophantin) kezelés ellenére ok
tóber 6-án tüdő-oedema tünetei között hirtelen meg
halt.

A pneumonia fulminans lefolyását az alapbeteg
ség okozta immundefektus eredményezhette, de felme
rült a splenectomisált állapot ez irányba ható kedve
zőtlen befolyásának lehetősége is.

Boncolási lelet (bjk. sz.: 17.563/1975. okt. 7.): sec
tio alkalmával 2850 g-os májat, mogyorónyi, diónyi 
nyirokcsomókat találtunk. A sternum, a csigolyatestek, 
a femur epi- és diaphysise sejtdús, vörös csontvelőt 
tartalmazott. Agy-purpura és agyduzzanat volt észlel
hető a kisagyi tonsillák beékelődésével. A májban 
leukaemiás elváltozáson kívül pangás volt tapasztal
ható.

A beteg halálát leukaemia, bal oldali lobaris és 
jobb oldali bronchopneumonia, valamint tüdő-oedema 
okozta. Az OKI bakteriológiai osztályára küldött tü
dőszövetből klebsiella, E. coli és Proteus mirabilis te
nyészett ki.

3. ábra: A femur diaphysisének széléből készült félvékony 
metszetben a lymphoid és histio-monocytaer sej
tek között nyúlványos sejtek is előfordulnak (to- 
luidinkék festés)

Szövettani lelet: a máj, nyirokcsomók és csont
velő elváltozása a „hairy cell” leukaemia képének fe
lelt meg. A felbomlott szerkezetű nyirokcsomót lym
phoid, plasmocytoid és histio-monocytaer sejtek infilt
rálták, amelyek között jellegzetes „hairy cell”-eк is 
felismerhetők voltak. A sejtes infiltratio a pericapsu- 
laris térre is kiterjedt. Gömöri-féle ezüst-impregna- 
tióval a nyirokcsomó reticulin rostjainak felszaporo
dása volt észlelhető. Csontvelő-fibrosist nem észlel
tünk. Szövettanilag az agy-purpura okát a leukaemiás 
infiltratióban találtuk meg. A bal tüdő alsó lebenyé
nek elváltozása pneumonia fibrinosát mutatott.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat eredménye: a 
femur diaphysisének széléből készült félvékony met
szetben lymphoid és histio-monocytaer sejtek tűntek 
szembe (3. ábra). Ultravékony metszetben az említett 
sejtek cytoplasmájában. perinuclearisan a „hairy cell” 
leukaemiára jellemzőnek mondott ún. ribosoma-lamel- 
laris complexek voltak kimutathatók. A csigavonalban 
rendeződő lamellaris testek az endoplasmatikus reti- 
culummal álltak összefüggésben (4. ábra).

A nyirokcsomóból készült ultravékony metszetben 
lymphoid sejtek mellett plasmocytoid és histio-mono
cytaer sejtek is előfordultak, de jellegzetes „hairy 
cell”-t nem sikerült találni. A sejt-proliferatio több
ségét képező lymphoid sejtek aránylag keskeny cyto- 
plasmával, kevés sejt-organellummal, nagy, kerek, 
eléggé chromatindús maggal és kifejezett nucleolussal 
rendelkeztek (5. ábra). A  histiocytaszerű sejtek széles 
plasmát és számos sejt-organellumot tartalmaztak, 
magjuk indentált volt. A plasmocytoid sejtek excent-



rikus magja körüli bőséges cytoplasmában, tágult en- 
doplasmatikus zsákok voltak megfigyelhetők.

Megbeszélés

A klinikai és morphologiai kép alapján az 
irodalomból ism ert „hairy cell” leukaem iának min
denben megfelelő kórképet diagnosztizáltunk, 
amelynek kezdeti klinikai tünetei nem jellegzete
sek: fáradékonyságban, gyengeségben, étvágyta
lanságban, súlycsökkenésben nyilvánulnak meg, s 
amelyekhez esetenként légúti vagy egyéb infectio, 
láz és vérzékenység is társulhat, m int ahogy erre 
több szerző véleménye is u tal (1, 4, 5, 8, 18, 20, 
23, 24, 27, 32, 42, 43, 45, 46, 55, 63, 65). Anaemia, 
monocytopenia, thrombocytopenia gyakoriak (3, 5, 
9, 11, 17, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 45, 
46, 55, 57, 58, 63).

A kórkép jellegzetessége még, hogy lymphoid 
folyam atnak tűnik, a peripheriás vérképben a kó
ros sejtek mérsékelt vagy közepes fokú felszaporo
dásával, valam int fénymikroszkóppal is jól észlel
hetők a lymphoid sejtek nagy többségén jelenlevő 
nyúlványok. Innen származik a „hairy cell” elne
vezés is. A sejtek tartarát resistens savi phospha- 
tasét tartalmaznak. Az adenomegalia csak enyhe 
vagy közepes fokú.

A „hairy cell” leukaem iában extrém  módon 
megnagyobbodott lép tapintható, míg m ásfajta 
chronikus lymphoid folyam atokban általában nem 
észlelhető excessiv fokú splenomegalia.

Az irodalomban közölt eddigi vélemények 
alapján a betegség lefolyására előnyös hatású az 
igen nagy lép eltávolítása (4, 5, 8, 17, 21, 29, 32, 
35—38, 49, 57, 61, 65), m ert ezután a folyamat 
csak lassan progrediál, és gyógyszeres kezelésre 
általában nincs szükség. Egyesek szerint a gyógy
szeres kezelés nemcsak szükségtelen, hanem rossz 
hatású is lehet, mások azonban a splenectomián 
kívül corticosteroidok adását javasolják (8, 13, 20, 
28, 43, 49, 53, 55, 57).

A „hairy ceíl”-ek lymphoid természete vita
tott, de az biztosnak látszik, hogy nem  T lympho- 
cytákból álló folyamatról van szó. A sejtek erede
tére vonatkozóan többféle lehetőséget vetnek fel 
a legújabb biokémiai, immunohisto.kémiai, sejtki
netikai és szövettenyésztéses vizsgálatok. Leggya
koribb az a felfogás, hogy lym phoid  vagy mono- 
cytoid sejtszármazékok (2, 6, 7, 11, 18, 20—23, 32, 
33, 35, 36, 42, 49—51, 53—55, 61, 62), és többen 
bizonyítani igyekeztek, hogy В lymphocyta erede
tűek  (8—10, 13, 14, 24, 35, 38, 40, 58, 59, 64), míg 
mások mono-histiocytaer származéknak tekintik (5, 
11, 27, 44—46, 61, 62). Néhányan k itartanak a re
ticulum - vagy lymphoreticularis sejteredet mellett 
(4, 20, 23, 29, 31, 39, 41, 43, 49, 63, 65), végül van 
olyan elmélet, mely szerint se nem monocyta, se 
nem В lymphocyta, hanem ún. „hibrid” sejt ere
detű a kórfolyamat (14, 48).

Mind fény-, m ind elektronmikroszkópos vizs
gálataink is azt m utatják, hogy a „hairy cell’ leuk
aemia proliferáló sejtjeinek képe nem  egyöntetű. 
Lymphoid, plasmocytoid és histio-monocytaer ele
mek egyaránt előfordulnak. Elképzelhetőnek gon
doljuk, hogy ezek a sejtek a differenciálatlan m e

zt. ábra: A diaphysis széléből készült ultravékony metszet
ben a mononuclearis sejteken belül, perinuclea- 
risan, a „Hairy cell” leukaemiára jellemzőnek 
mondott ribosoma-lamelláris complexek mutatha
tók ki, amelyek endoplasmás reticulummal állnak 
összefüggésben (kontr.: uranylacetát +  ólomcit- 
rát, n: 70 000 X)

senchymalis sejt többirányú differenciálódásának 
egy bizonyos érési fokon megállt változatai.

Therapiás beavatkozásként esetünkben a je
lenlegi általános véleménynek megfelelően splen- 
ectomia történt, amely egy ideig a kórkép prog
resszióját megállította, azonban hét hónappal a 
m űtét u tán  súlyos, de reversibilis pneumonia fej-

5. ábra: A nyirokcsomóból készült ultravékony metszetben 
a sejtproliferatio többségét képező lymphoid sej
tek aránylag keskeny cytoplasmával, kevés sejt- 
organellummal, nagy, kerek, eléggé chromatin- 
dús maggal és kifejezett nucleolussal rendelkez
nek (kontr.: uranylacetát -j- ólomcitrát, n . : ---------
28 750 X) 1485



lődött ki, s ezt követően az addig normális vagy 
kissé emelkedett Ig-szint csökkenését tu d tu k  kim u
tatni, főleg az IgA és IgM frakciókban. Megemlí
tendő még immun vonatkozásban a körfolyamatot 
végigkísérő monocytopenia is. A beteget végül is 
a splenectomia után tizennégy hónappal fulm inan- 
san lefolyó újabb pneum onia következtében vesz
tettük  el. Ezt a m om entum ot ugyancsak ki kell 
emelni az említett, szembeötlő immunológiai vál
tozásokkal együtt, m ert az esetek többségében a 
splenectomia több éves jó állapotot biztosít (8, 36, 
37). Az alapfolyam attal kapcsolatban természete
sen nemcsak a kórfolyam at kezdetén, hanem  a be
tegség lefolyása során is gyakoriak az infekciók, 
sőt gyakran ezek vezetnek halálhoz (4, 8, 20, 23, 
29, 43, 45). Az infekciók kialakulásáért a kóros 
sejtek expanziójával fokozódó im mundefektus te
hető felelőssé. Seshadri és mtsai (1976) feltétele
zése szerint a monocytopenia is növeli a fertőzésre 
való hajlamot. Esetünkben nem dönthető el biz
tosan, hogy a betegség gyors progressziója, a mo
nocytopenia, vagy a splenectomia növelte-e az im
mundefektust, bár ez utóbbi im mundefektust oko
zó hatása felnőttekben általában v ita to tt (34). A 
betegség gyors progressziója mellett szólhat az a 
körülmény, hogy észlelésünk során a peripheriás 
cytosis aránylag gyorsan fokozódott. Em iatt alkal
m aztunk két alkalommal is — igen rövid periódu
sokban — cytostatikus chemotherapiát. A kezelés 
„lökés-therapia” jellege m iatt lehetséges, de nem 
valószínű immundepresszív mellékhatás.

A betegség kezelésében az eddigi beavatkozá
sokon kívül mérlegelni kell az im munrendszert 
serkentő újabb gyógyszerek esetleges alkalmazását 
(Levamisol), de m indenképpen helyesnek látszik a 
fertőzések megelőzésére való törekvés és fertőzés 
esetében azonnali intenzív antibiotikus kezelés. Az 
immunstimuláló beavatkozással kapcsolatban azon
ban a betegséget illetően nem rendelkezünk sem 
saját, sem irodalmi tapasztalattal.

összefoglalás. A szerzők ,.hairy cell” leuk- 
aemiás esetet ism ertetnek. Ezzel kapcsolatban át
tekintik  a klinikai és pathologiai irodalom fonto
sabb adatait. Esetükben therapiás beavatkozás
ként az eddigi általános véleménynek megfelelően 
splenectomia történt, am ely után 7 hónapos tünet
mentesség, majd ezt követően előbb súlyos, de re- 
versibilis pneumonia alakult ki és immunglobulin
szint csökkenést lehete tt kimutatni. A splenecto
mia után 14 hónappal fulminansan lezajló pneu
monia vezetett a beteg halálához. Az irodalomban 
közölt több esethez hasonlóan a kórképet mind
végig monocytopenia kísérte.
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A gyomorfal spontán sérülése nem gyakori kór
kép, szülészeti eseménnyel való szövődése pedig 
igen ritk a  (2, 17). A m agyar irodalomban erre vo
natkozóan nem találtunk utalást (1, 4, 5, 11, 16, 
23, 25, 26, 29). Ezért esetünket közlésre érdemes
nek tartjuk .

Esetismertetés

M. P.-né, 23 éves. Anamnesiséből 1 terhesség
megszakítás és az 1959-ben lezajlott hepatitis emel
hető ki. Gyomorpanaszokat nem említ. Terhessége za
vartalan. Medencevégű fekvés, idő előtti burokrepe
dés, fájásgyengeség miatt az először szülőn császár- 
metszést végeztünk. A műtét a szűk anatómiai viszo
nyok miatt a magzat kiemelésekor a méhfundusra 
gyakorolt, a szokottnál némiképp erőteljesebb expres- 
siót leszámítva a szokásos módon zajlott le. Az intu
batio könnyen kivihető és sikeres volt, előtte a beteg 
csak áramoltatott oxigént kapott.

A műtétet követő napon a beteg spontán székelt, 
a széklet formált, nem véres. Az eddig panaszmentes 
beteg a műtét utáni 4. napon heves hányinger után 
öklendezni kezdett, de nem hányt, majd erős epi- 
gastrialis fájdalmat érzett és collabált. Délután nagy 
mennyiségű, alvadékos vért tartalmazó székletet ürí
tett. A rohamosan anaemisalódó, majd shockos álla
potba került beteget (hgb.: 7,1 g/100 ml; htk.: 26%) 
akut, masszív gastrointestinalis vérzés gyanúja miatt 
az intenzív osztályra (ITO) helyeztük át.

Az ITO-n túlnyomásos vértranszfúziókkal shock- 
talanították a beteget. A vérzés helyének tisztázására 
gastroscopiát terveztek, erre azonban az újból fellépő, 
ismétlődő haematemesisek miatt nem kerülhetett sor. 
Az ismét shockba került beteg keringését transzfú
ziókkal rendezni tudták. Sengstaken—Blakemore- 
szondát vezettek le, melynek felfújása után a vérhá
nyás megszűnt. A gyomrot jeges Acepramin-oldattal 
öblítették, az oldatba Noradrenalint és CaCl2-ot is tet
tek. Az öblítőfolyadék teljes feltisztulása a vérzés 
megszűntére utalt. 12 óra elteltével a ballont leenged-
Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 24. szám

ték, a bennhagyott szondán át a továbbiakban is tisz
tán nyerték vissza az öblítőfolyadékot. 24 óra múlva 
a beteg citromot nyalogatva egy magot lenyelt, mire 
újabb vérzés indult, vérhányással, véres széklettel. A 
ballonszonda újbóli felfújását követően a vérzés meg
szűnni látszott. A jászberényi kórház gastroenteroló- 
giai osztályával történt telefonkonzilium alapján foly
tatták a szondakezelést az öblítőfolyadék teljes fel
tisztulásáig. Ezután a szondát eltávolították.

A lázas beteg intenzív ápolása 5. napján elgyen
gült, vérnyomása leesett, majd shockba került. Üjabb 
vérzés gyanúja miatt ismét levezették a szondát, s a 
gyomorból visszaszívott artériás jellegű vér láttán a 
vérzés sebészi ellátása mellett döntöttek. A vérzés 
forrásának pontos helyét endoscopos vizsgálat tisz
tázhatta volna, azonban a beteg súlyos állapota gast- 
roenterológiai osztályra történő átszállítását ellenja
vallta. így a műtőasztalon eltávolított szonda alsó bal
lonjának véres átivódásából következtethettek csupán 
arra, hogy a vérzés valószínűleg a gyomorból ered, s 
nem a nyelőcsőből. Ez a megfigyelés egyúttal megha
tározta a műtéti behatolás helyét is. Az első műtétet 
követő 8. napon a sebészeti műtőben végzett relapa- 
rotomia alkalmával (Orbán dr.) hosszanti irányban 
megnyitották a gyomrot. A nagy mennyiségű véral- 
vadék eltávolítása után a corpus és az antrum hatá
rán, a nagygörbület felé haladó, kb. 5 cm hosszú, ív 
alakú, az izomrétegre is ráterjedő vérző nyálkahártya
repedést észleltek ép környezetben. A sérülés helyé
ről kimetszett anyag szövettani lelete: „Gyomornyál
kahártya-részlet, a stromában apró, gócos vérzések
kel” (Szabó dr.). A cardia-tájon vérzésforrást nem 
találtak. Duodenális ulcus kizárására hosszanti duo- 
denotomiát végeztek. A gyomorban és az átvizsgál
ható duodenum-szakaszban fekélyt vagy tumort nem 
észleltek. A sérülést elvarrták. A gyomor fala az ölté
sek helyén továbbra is vérzett. A vérzés folyamatos 
ellenőrzésére Lewin-szondát vezettek le, és a gyomor 
fent részletezett módon történő öblítését tovább foly
tatták.

A kezelés során felhasznált 35 palack csoportazo
nos (AB Rh póz.) vér transzfúziójával is alig befolyá
solható folyamatos vérzés, az alacsony, és csökkenő 
tendenciájú thrombocyta-szám, az ismételt coagulo- 
gramm éren belüli diffúz véralvadás fenyegető veszé
lyére utalt. Ennek kivédésére a Gödöllői Vérellátó Al
központtal történt konzílium alapján heparint adtak 
kis adagban, tartós cseppinfúzióban, subclavia-kanü- 
lön keresztül. A haemotherapiát vvt.-masszával foly
tatták, és a kezelést 50 ml thrombocyta-suszpenzióval 
és 440 ml AHPG adásával egészítették ki.

A vérzés a második műtét után 72 órával meg
szűnt. A deconnexióval és fizikális hűtéssel is csak 
nehezen befolyásolható septicus láz megszűnte után a 
beteg állapota fokozatosan javult, mobilizálhatóvá 
vált. A 12. napig parenteralisan táplálták. Haemosta- 
tusa stabilizálódott. A 14. napon formált, nem melae- 
nás székletet ürített. Jó általános állapotban, rende
zett vérkeringéssel és haemostatussal a 18. napon a 
beteget a szülészeti osztályra visszahelyezték, ahon
nan a 24. napon panaszmentesen hazabocsátották.

A beteg a továbbiakban panaszmentes. A fél év 
múlva elvégzett gyomor-rtg lelete: „Nyelés akadály
talan. Cardia, fornix ép. A gyomor jó tónusú, horog 
alakú, crista nívó fölé 3 hu. ér. A fornix nyálkahár
tyája vaskos, bizarr. A corpuson, valamint az antru- 
mon a nyálkahártya szabályos. Gyomorkontúrok épek” 
(Lengyel dr.)

M egbeszélés

Esetünkben a gyomorfalsérülés okát kétséget 
kizáróan nem sikerült m egállapítanunk, így csak 
feltételezésekre szorítkozhatunk. Fekélyt vagy tu 
m ort nem találtunk. Az esetleges tompa erőművi 
behatást és az intubatiós szövődményt a kórelőz
m ény kizárja. Felvetődött, hogy a Sengstaken— 
Blakemore-szonda gyomorba érő merevebb vége 
sértette fel a gyomorfalat. Mivel a gyomort meg
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tekintve csak egy sérülést észleltünk, ahonnan a 
vérzés eredhetett, s ahonnan m ár a szonda leve
zetése előtt is vérzett a beteg, ezt az eshetőséget 
elvetettük. A mellkas rtg  hiatus herniát nem mu
tatott, bár Fleischer (cit. 1) szerint az lehet átme
neti, a hányás idejére korlátozódó, oki szerepe ese
tünkben nem bizonyítható. Ezek alapján — felté
telezésünk szerint — esetünk az ún. spontán rup- 
tu rák  közé sorolható, melyek létre jö ttét Mallory 
és Weiss (14) tisztázták. Szerintük, am int cadaver- 
kísérleteken bizonyították, a sérülés létrejöttében 
a hányás, öklendezés következtében hirtelen meg
növekedett intragastricus nyomásnak, mely ilyen
kor akár 120 Hgmm-t (!) is elérhet (13), valam int 
a gyomor és a cardia incoordinálttá vált együtt
mozgásának van szerepe. A megnőtt nyomás kö
vetkeztében a ballonszerűen felfújt gyomor fala a 
viszonylag legkisebb elaszticitású subcardialis tá
jékon (8), vagy ott, ahol előzetesen sérült, a nagy 
erővel nekilökődő gyomortartalom, vagy a tülfe- 
szítés következtében megrepedhet.

Feltételezésünk szerint esetünkben is az ök
lendezés és az eredménytelen hányási kísérletek 
következtében hasonló mechanizmus alapján ke
letkezhetett a gyomorfal sérülése. Érdekes módon 
esetünkben a sérülés a corpus és az antrum  ha
tárán volt, nem a típusosnak leírt cardia-tájon. 
Feltételezzük, hogy valamilyen okból a gyomorfal 
rugalmas ellenállása itt volt a legkisebb. Esetleg 
itt a nyálkahártya felületes, észrevehetően nem 
vérző sérülést szenvedett a magzat kiemelésekor 
végzett expressio alatt, vagy a nyálkahártya a 
hypoxia m iatt károsodott. A hypoxia létrejöhetett 
a m űtét alatt, vagy a m űtétet követő, a szülő nők
re egyébként is jellemző gyomortágulás okozta 
vérkeringési zavar m iatt (4, 5, 6, 9). így a szülés, 
ill. a m űtét, ha közvetve is, szerepet játszhatott 
a kórkép kialakulásában.

A spontán gyomorfalsérülés kórismézése típu
sos esetben nem nehéz, azonban a klinikai tünetek 
alapján sokszor nem ismerik fel (4). Ezért döntő 
az endoscopiás vizsgálat (7, 10, 15, 20, 21, 27), se
gítségével a kórkép biztosan megállapítható, a vér
zés helye tisztázható, így célzott, kisebb m űtéti 
behatolás lehetséges (23). A hagyományos rtg- 
vizsgálat szerepe a pontos diagnózis felállításában 
erősen korlátozott (3, 4), nagyobb a jelentősége a 
szelektív angiographiának (Baum és mtsai, cit. 4) 
és a coeliacographiának.

A betegek 80%-a az irodalmi adatok szerint 
konzervatív kezeléssel meggyógyítható (19). A the
rapia megegyezik az egyéb heveny gastrointesti
nalis vérzések esetében alkalm azottakkal. A ke
ringés stabilizálása m ellett elsőrendű fontosságú a 
gyomorbennék mielőbbi kiemelése, ismételt jeges 
és vasopressines öblítések (24).

Mi Acepramint is alkalm aztunk helyileg. A 
ballonszonda használatát illetően megoszlanak a

vélemények. Weiss és Mallory (14), valam int Pi
tcher (22) jó eredménnyel alkalmazták, míg Katz 
és mtsai (12) szerint használata a sérülést fokoz
hatja. Mattes és Probst (15), valam int Nauer és 
Filippini (19) csak vénás vérzések esetében tartja  
indokoltnak a kezelést, mivel artériás vérzéseket 
véleményük szerint nem képes tamponálni. Mi a 
szondakezelés megkezdésekor — endoscopos vizs
gálati lehetőség hiányában — egyaránt gondolhat
tunk nyelőcsőből eredő vérzésre (hepatitis az an- 
amnesisben!) vagy Mallory—Weiss-syndromára. A 
szondakezelés kezdetben eredményesnek ígérke
zett, később azonban ezzel az ismétlődő artériás 
jellegű vérzést megszüntetni nem tudták. Ennek 
okát a vérzés atípusos helye magyarázza. Alkal
mazását — endoscopos vizsgálati lehetőség hiá
nyában — diagnosztikus és therapiás célból meg- 
kísérlendőnek véljük.

Ha a konzervatív kezelés nem vezet ered
ményhez, a vérzés sebészi e llátást igényel, amely 
legtöbbször a gyomor m egnyitását és a sérülés el- 
varrását jelenti. A m űtét kiterjesztését gastrecto- 
mia valamilyen form ájában csak egyéb, társuló 
elváltozás teszi szükségessé (4).

Összefoglalás. A szerzők császármetszés utáni
4. napon keletkezett spontán gyomorfalsérülésből 
eredő, életveszélyes vérzés m iatt intenzíven ke
zelt, m ajd sebészi ellátásban részesült betegük 
kórlefolyását és sikeres kezelését ismertetik.
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HORUS

M a rc e llo  M alp igh i 
s z ü le t é s e
3 5 0 .  é v fo rd u ló já ra

A Malpighi-réteg, Malpighi-edények, Malpighi- 
testecskék  stb. még középiskolai tanulm ányaink
ból ism ert nevek. Ezek is őrzik Marcello Malpighi 
nevét, aki tulajdonképpen a növények, állatok és 
em ber mikroszkópos anatóm iájának egyik meg
alapítója volt, és számos örök érvényű felfedezé
sével gazdagította a növény-, állattani és orvosi, 
egyszóval a biológiai tudományok sok területét. 
Felfedezései közül talán legjelentősebb a kapillá
ris keringés megállapítása volt.

Malpighi 1628. március 10-én született Crevol- 
careben Bologna közelében. Elemi és középfokú 
iskoláinak elvégzése u tán  1653-ban kezdte el or
vosi tanulm ányait a bolognai egyetemen, amelye
ket 1655-ben fejezett be. ö t  hónap m úlva meg
hívták a pizai egyetem elméleti orvosi tanszékére. 
Néhány év múlva azonban visszatért Bolognába. 
1662-ben meghívták Messinába professor prim a- 
riusnak. Ezután 4 év múlva visszatért a bolognai 
egyetemre, ahol 25 évig tanított.

Malpighi egyike volt azoknak, aki elsőként al
kalmazta a mikroszkópot az állatok, növények és 
em ber szervezetének tanulmányozására, és alap
vető felfedezéseket tett. Méltán nevezhetjük a 
„mikroszkópos biológia atyjának”. A legnagyobb 
valószínűség szerint Jansentől függetlenül ő is felfe
dezte a mikroszkópot. 1659-ben több zsigeri szerv 
finomabb szerkezetét tá rta  fel, leírta a Malpighi- 
féle testecskéket, vagyis a Bowmann-féle tokokat, 
amelyek a hajszálérgomolyokat foglalják maguk
ba és a Malpighi-féle piramisokat a vesében, a 
lépben a róla elnevezett Malpighi-féle tüszőket, ál
talában a vese, lép, mellékvese és mirigyek szövet
tanát stb. Ezekről írt m űvének (De viscerarum  
structura exercit. anatómia) jelentőségét m utatja 
kiadásainak egész sorozata: 1659 London, 1669 és 
1698 Amszterdam, 1677 és 1683 Jena, 1678 Frank
furt, 1682 Toulouse, 1683 Montpellier, 1686 Párizs 
stb. Malpighi neve legjobban az epidermis azon 
nedvdús és lágy rétegeivel forrt össze, amelyek a 
fénylő réteg (startun lucidum) alatt helyezkednek 
el. Ezeket összefoglalóan M alpighi-rétegnek szok
tuk nevezni. Ebben, nagyobb nagyítással festett 
készítményben 4 jól elkülönülő réteg látható. Mal
pighi, aki 180-szoros nagyítású konvex lencsékkel

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 24. szám

Marcello Malpighi

végezte vizsgálatait, nativ  készítményekben egyet
len egységes rétegnek lá tta  azokat. Erről, valamint 
a bőr tapintó papilláiról 1664-ben közölte írását 
(Epistola de externa tractus organa).

Harvey helyesen bizonyította a kapilláris 
rendszer létezését, de azt sohasem látta. Felbon
colt békák tüdejének felületén és kifeszített húgy
hólyagján Malpighi 1661-ben — 4 évvel Harvey 
halála után — felfedezte a vérkeringést a szűk 
erek hálózatában. Két levelében, melyeket gyak
ran  újranyom tattak, közölte ezt a tényt Bologná
ban 1661-ben. Ezek a levelek tartalm azzák az első 
beszámolót az emberi tüdő hólyagos szerkezetéről, 
és először tették  lehetővé a légzés magyarázatát.

Malpighi elsőként kísérelte meg az agyvelő, a 
retina és az idegek finomabb szerkezetét megálla
pítani, leírta a szürkeállomány megoszlását, a ge
rincvelő rostállom ányát és annak kiterjedését a

A tölgyfa fájának hosszmetszete. A kerekded sejtek kö
zött hosszú edények láthatók. Marcello Malpighi „Anato
me plantarum” 1687 című könyvéből
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cerebrumba és cerebellumba 1665-ben (Epistola 
de cerebro). Mindezekkel az állatok és em ber szer
vezetének megismerésében úttörő munkásságot 
fe jte tt ki.

Röviden érin tettük Malpighi em lített felfede
zéseit, mivel ezek olvasóink előtt jól ismertek. A 
továbbiakban Malpighi életművének kevésbé is
m ert részleteivel behatóbban foglalkozunk.

Tulajdonképpen Marcello Malpighi és az an
gol Nehemiah Grew  egymástól teljesen függetle
nül voltak a növénybonctan tulajdonképpeni meg
alapítói. A növénytest belső szerkezetére vonat
kozó előzetes közleményük 1671-ben láto tt napvi
lágot. Ezt követte 1675-ben Malpighi, 1682-ben 
Grew  nagy m unkája. A növények szerkezetének 
bizonyos részeit vizsgálták. Azokban csőszerű kép
ződmények (edénynyalábok) mellett a méhek lép- 
jének sejtjeire emlékeztető, szilárd falú, folyadék
kal vagy levegővel telt kam rácskákat fedeztek fel. 
Ezeket Malpighi tömlőcskéknek, utricuíusoknak, 
Grew  pedig Robert Hooke nyomán céduláknak 
(sejteknek) nevezte. Malpighi ezeket a tömlőcské- 
ket tarto tta  a növényi test legelemibb részeinek, 
és kapcsolatba hozta azokat az állati szervezetben 
más kutatók által felfedezett, szemecskék, göm- 
böcskék, hólyagocskák néven leírt elemi részekkel. 
A sejteket azonban ő csak látta, igazi jelentősé
güket nem ism erte fel.

Mind Malpighi, mind Grew  m űvében viszony
lag részletesen tárgyalta a növények szöveteit, és 
olyan alapokat terem tett, amelyeken a növény
anatómia tovább fejlődhetett. Ez azonban jóval 
később következett be, m ert az utánuk következő 
korszakban, különösképpen Linné idejében, aki a 
növények kutatásában a mikroszkópot ellenezte, 
Malpighi és Grew által felfedezett ism eretek csak
nem feledésbe merültek. Malpighi G rew-val heves 
prioritási vitákat folytatott.

Malpighinek a selyemhernyó szervezetéről és 
metamorfózisáról írt műve (Epistola de bombica, 
1669) első monográfia a gerinctelen állatokról.

Üttörőként önálló fejlődéstani vizsgálatokat is 
végzett. Gondosan megfigyelte a csirke fejlődését, 
igen jó beszámolót adott arról 1673-ban (Observa
tione de ovo incubato). Viszont az is kétségtelen, 
hogy friss tyúktojás vizsgálata u tán  azt állította, 
hogy látta a csirke körvonalait abban (De forma
tio puli in ovo). Így a preformációs tan tulajdon
képpen Malpighitől származik.

1679-ben bebizonyította, hogy a keringő nedv 
viszi a tápanyagokat a lombkoronába és onnan 
vissza a gyökerekbe. Kísérleteiben eltávolította a 
fák kérgét egészen a kambiumig (képzőszövet). A 
lombkorona épségben m aradt, azonban gyűrű 
alakban . eltávolított kéreg feletti kéregrészben 
duzzadás következett be és szélén tápanyagot ta r
talmazó nedv gyűlt meg. Amikor pedig a gyűrűt 
egészen a szíjácsig m élyítette, a lombkorona el
halt. Kísérleteivel azt állapította meg, hogy a fa
test edényeiben felfelé irányul az áramlás. Ez vi- 
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ronába. A kéreg rostacsöveiben a levelekből áram 
lanak vissza a tápanyagok a gyökerek felé.

A későbbi vizsgálatok m egerősítették ezt, és 
azt is igazolták, hogy a geszt edényei üres csövek
ként (ezek haránt falaikat és protoplazm ájukat el
vesztett függőleges helyzetű sejtekből jöttek létre) 
vesznek részt. A kéregben elhelyezkedő rostacsö
vek pedig függőleges sejtek, harántfalukon számos 
nyílással, protoplazmájuk is megvan, és bennük a 
levelek által szintetizált szerves anyagok a gyö
kerek felé áram lanak. Legelsőként m ár 1727-ben 
Hales m egerősítette Malpighi vizsgálatait.

Növényanatómiai könyvének néhány lapján 
Malpighi a gombákkal foglalkozott, különféle pe
nészeket és galócákat ábrázolt. Néhány vázlaton 
a spórákat a sterignatákhoz, ezeket pedig a közös 
sporophorákhoz kapcsolódva rajzolta. A term őtes
teket Malpighi — akárcsak Hooke (1635—1703) — 
a gombák virágzatának tarto tta. „Ez ideig még 
nem tudjuk, hogyan szaporodnak és születnek . . .  
Vagy m agjuk van, vagy töredékeikből sarjad ki az 
új” — írta. Az ősnemződés elm életét tehát nem 
fogadta el. Ügy vélte, a gombák magvait vagy 
fragm entum ait a szél terjeszti.

Idősebb korában Malpighi túlzott jelentőséget 
tu lajdonított a mirigyeknek. Az agy velőn végzett, 
az előbbiekben em lített vizsgálatai alapján az 
agyvelőt is mirigynek tartotta. A korabeli vitalisz- 
tikus felfogáshoz csatlakozva úgy vélte, hogy az 
agy végzi a spiritus vitalis (élet szellem) kiválasz
tását.

Felfedezte Malpighi a róla elnevezett, a rova
rok közép- és utóbele határán  nyíló Malpighi-féle 
csöveket. Természetesen működésüket nem tudta. 
A későbbi élettani vizsgálatok derítették ki, hogy 
az anyagcseretermékeket, kiváltképpen a nitrogén
lebontásokat választják ki. Ugyancsak felfedezte 
a rovarok légcsöveit (tracheáit) is.

Malpighit korábban igen becsülték, műveit az 
olasz Academia del comento és az angol Royal 
Society váltakozva adta ki.

Malpighi bonctani szemléletét kórbonctani 
megfigyelésekkel egészítette ki. Értékes ilyen meg
figyelései mellett az akkor divatos „szívpolypus” 
kórbonctanát is elfogadta, azonban ez a jelenség 
utóbb hullamerevségnek bizonyult.

Felfedezéseit annál inkább m éltányolnunk 
kell, hiszen kora kezdetleges és durva mikrosz
kópjaival tette azokat, gyakran egy egyszerű üveg
gyöngyből állott a „lencserendszere”.

1691-ben a bolognai egyetemről Rómába ment, 
ahol XII. Inocent pápa magánorvosa lett, de nem 
sokára 1694. november 30-án meghalt.

Összegyűjtött m unkái 1686-ban Londonban 
jelentek meg. Fáradhatatlanul végzett, k iterjedt 
mikroszkópos munkásságával, számos alapvető fel
fedezésével óriási lendületet adott a bonctani, 
élettani, sőt a kórtani kutatásoknak is.

Lukács Dezső dr.



E gy  m a g y a r  o rv o s  s ik e r e s  
é l e tú t j a  N y u g a t-E u ró p á b a n  
a  XX. s z á z a d  e ls ő  fe lé b e n
-  In memoriam Plesch János -  
(1878- 1957)

Plesch János 1878. november 11-én született Bu
dapesten. Felmenői között mind anyai, m ind apai 
részről több orvos is található. Egy nagybátyja 
Bécsben volt ism ert orvos. Gimnáziumi és egye
temi tanulm ányait Budapesten végezte. Em lékira
tában különösen a két sebészeti tanszék vezetőjé
re emlékszik vissza nagy szeretettel. Mint szigorló 
elméleti intézetben dolgozik és egy Arányi-, vala
mint egy Pasqiiich-pályadíjat nyer el. Az egyik
ben Magyarország egészségügyi statisztikáját dol
gozta fel. A szünidőkben Bécset és Berlint keresi 
fel bővebb tapasztalatok gyűjtésére.

A fiatal Plesch ham ar felismerte, hogy az ak
koriban uralkodó kórbonctani szemléletnek az a 
döntő hátránya, hogy az egyes szerveket és azok 
megbetegedését, nem pedig az organizmust és a 
beteget állítja az érdeklődés homlokterébe.

Még nem promovált, am ikor állást kapott a 
görbersdorfi tüdőszanatóriumban. (Ez a helység 
ma Lengyelországhoz tartozik.)

Ismeretes, hogy a kontinensen ez a szanató
rium volt az első, amely az ún. szanatórium i rezsi
met, vagyis a higiénés, diétás kezelést gyakorlati
lag megvalósította a tuberkulózis elleni küzdelem
ben. (Angliában G. Bodington (1799—1882) m ár 
1840-ben felállított azonos rendeltetésű gyógyinté
zetet.) A görbersdorfi intézet eredetileg — m int 
annyi intézet — porosz és osztrák Sziléziában víz
gyógyintézetként működött és csak H. Brehmer 
(1828—1889) kezdeményezésére alakult át tüdő
gyógyintézetté. Brehmer nevét úgy tartja  számon 
az orvostörténelem, hogy ő volt az első, aki a tü - 
dőgümőkór gyógyíthatóságát m eghirdette.

Plesch könyvéből értesülünk arról, hogy a 
századfordulón még a fiatal asszisztensek m unka
körébe tartozott — a priessnitz-i hagyományoknak 
megfelelően — a hidroterápiával egybekötött reg
geli séta a betegekkel. Ezzel kapcsolatban megem- 
lítendőnek ta rtjuk , hogy a közelmúltban 75 éves 
fennállását ünneplő Országos Korányi Tbc és Pul- 
monológiai Intézet első idejében is komoly szere
pet játszott a vízgyógyászat.

Plesch belépésekor az intézet vezetője: J. Petri 
(1852—1921), aki mint R. Кос/г-tanítvány sokkal 
inkább érdeklődött a bakteriológia m int a klini- 
kum iránt. Nevét a róla elnevezett Petri-csésze 
örökíti meg. Plesch szokatlan nagy tisztelettel ír 
róla, m ert az ő irányítása mellett tanulta ki a bak
teriológiai m unka alapelemeit, amely m agában 
foglalta az edényzet mosását, sterilizálását, a fo
lyékony táptalajok főzését, elkészítését, sőt gyak
ran a kísérleti állatok gondozását is neki kellett 
elvégeznie. Ebben az időben dolgozott ki egy ko- 
pogtatási eljárást, amely hosszú évekig az ő nevét

megőrizve került alkalmazásra. E tárgyú cikke
1902-ben m agyarul az Orvosi Hetilapban és később 
németül a Deutsche Medizinische W ochenschrift- 
ben jelent meg. Ez időben a Rókus-kórház orvosa. 
Ugyanebben az évben írt egy dolgozatot egy vizs
gálóeljárásról, amely a végtagcsontok törését aus- 
kultáció segítségével kívánta megállapítani. Ez a 
dolgozata is először magyar nyelven jelent meg. 
Plesch tudatában volt annak, hogy a röntgen- 
vizsgálat egzaktabb, de a sérülés színhelyén az 
elsősegélyt nyújtó  orvosnak segítségére lehet az 
eljárás.

Katonai szolgálata közben Petri megválik az 
intézettől. A fiatal orvos önállósodni akar. Rajecz- 
Teplicen (Trencsén megyében) kíván tüdőszanató
riumot létesíteni. Ezen a régen ismert fürdőhelyen 
is m űködött egy vízgyógyintézet, amely á ta lak ít- 
hatónak látszott. Az ötletet a kormány is párto lta, 
de mégsem sikerült a szanatórium felállítása. En
nek ellenére nyaranta több évig mint fürdőorvos 
működik itt és véleménye szerint Rajecz vizének 
gyógyhatása vetekszik Wildbladdal és Gasteinnel. 
Hőfoka 28 °C. Jászai Mari is hosszú évekig itt 
üdült.

A nyári hónapokban megkeresett pénz te tte  
lehetővé, hogy a téli hónapokban nagynevű klin i
kákon képezhesse magát. Első állomása S trass
burg. Ennek az egyetemnek kiemelkedő tudósgár
dájából a belgyógyász B. Naunynhoz (1839—1925) 
és a biokémikus Hofmeisterhez fűzték szorosabb 
szálak. Naunyn  felismerte a fiatal magyar orvos 
képességeit és Párizsba küldte az akkor ism ertté 
vált radioaktivitással kapcsolatos kérdések tan u l
mányozására. Tapasztalatairól dolgozat keretében 
számolt be. (A rádium  és radioaktivitás, különös 
tekintettel a Rajecz fürdői radioaktivitásra.) A 
cikk a Budapesti Orvosi Újságban jelent meg. E n
nek a cikknek számos adata még ma sem tek in t
hető elavultnak. Később a „Handbuch der Bioche
mie der R adioaktivität”-ben is írt egy fejezetet.

1903-ban került Berlinbe F. Kraus (1858— 
1936) klinikájára. A Csehországból származó Kraus 
az a főnök volt, aki szerette, ha beosztottjai a m a
guk választotta területen többet tudnak, m int ő 
és már a század első éveiben felismerte, hogy a 
belgyógyászat tagozódása elkerülhetetlen.

A biokémia ezekben az években kezdi el dia- 
dalútját az anyagcsere-kutatásban. Plesch felis
merte a gázanalízis fontosságát a kísérletes fizio
lógiában és szoros kapcsolatba lépett N. Zuntz-cal 
(1847—1920), a berlini mezőgazdasági főiskola ál
latfiziológia professzorával. Klinikai m unkássága 
mellett 7 évig dolgozott ebben az intézetben s en
nek a m unkásságnak az eredménye az 1909-ben 
a berlini Hirschfeld-cég kiadásában m egjelent 
„Hämodynamische Studien”. A monográfia te rje 
delme 240 óldal és 175 irodalmi idézetet ta rta l-  

•maz. A tanulm ány célja annak bizonyítása, hogy 
a keringésben a mechanikai törvények alapvetően 
fontos szerepet játszanak. A monográfia alapján 
a berlini egyetemen m egkapta a magántanái’i cí
met és megengedték, hogy Németországban orvosi 
gyakorlatot folytasson. Ugyanebben az évben ír le 
egy chromophotometert a hemoglobinkoncentráció 
megállapítására. 1491



1913-ban rtg-képekkel igazolta, hogy gyengült 
szívműködés esetén a vékonybélből a gázok nem 
szívódnak fel és m eteorism ust idézhetnek elő. Mit 
ajánlott gyógyszerül? Tct. asae foetidae-ból 15 
cseppet az akkor elterjedőben levő gelodurat cap- 
sulában.

Monográfiája megjelenése és Hitler uralom ra 
jutása közti évek m ind a kutató, mind a gyógyító 
orvos számára a legsikeresebb évtizedek. Néhány 
maradandó megfigyelés ebből a korszakból: 1913- 
ban közli, hogy rtg-átvilágítás segítségével egészen 
korai perikardiális exsudátum ok is kim utathatók.

A keszon-betegség fiziológiai alapjainak lera
kásával, patogenezisével és megelőzésével kapcso
latban is közölt időtálló megfigyeléseket. 1917-ben 
professzori címet kap (de nem Berlinben, vagyis 
nem a porosz kormánytól). Közben Berlinben — 
részben főnöke k iterjed t praxisa, részben ipar
mágnás családból származó felesége kapcsolatai 
révén nem m indennapi orvosi gyakorlatot épít ki. 
(Egy kis üröm az öröm ben: 1914-ben megpályázza 
Budapesten az egyik megüresedett belgyógyászati 
tanszéket, de nem ő, hanem  Kétly László kapja 
meg. Bálint is pályázott.)

A háború után alig múlik el év, hogy egy-egy 
nagyobb lélegzetű m unkája meg ne jelennék, il
letve, hogy a berlini orvos-egyesületben egy-egy 
esetleges heves v itá t kiváltó előadása el ne hang- 
zanék. A vérnyomás mérésére egy készüléket 
konstruál, amely higany nélkül m űködött és Ein
stein  szerint a m aga nemében felülm úlhatatlan 
volt. Ezt a készüléket 1929-ben W iesbadenben a 
ném et belgyógyász kongresszuson m u ta tja  be. 
Ugyanebben az évben a készüléket a kiéli német 
fiziológus kongresszuson is demonstrálja. Az ered
mény: E. Abderhalden  (1839—1950) megbízza, 
hogy ismert kézikönyvében: „Handbuch der bio
logischen A rbeitsm ethoden” egy fejezetet írjon. 
1931-ben jelenik meg Plesch dolgozata: „Tonoszil- 
lograpische Methoden und die Deutung der Blut
druckkurven” címmel.

Sokat foglalkozott a vérnyomás és az arterio- 
szklerózis összefüggésével. Ő a h ipertóniát tünet
nek és nem betegségnek tartotta. Szerinte a vér
nyomás brüszk csökkentése súlyosbíthatja az arte- 
rioszklerózis által okozott központi idegrendszeri 
tüneteket. 1927-ben az egyik vezető ném et gyógy
szergyár az ő javasla tára  hoz forgalomba egy 
theobromin és lum inál tartalm ú gyógyszert, amely 
szellemi őse volt az anginás panaszok és a hiper
tónia kezelésében hazánkban is kiterjedten alkal
mazott Theosan sorozatnak.

A magás vérnyomás kezelésére elsősorban a 
friss levegőt és a klim atikus kúrákat ajánlotta. A 
vízkúra különböző változatait a gyógyfürdő local- 
couleur-jének megfelelően ajánlja. Megfigyelései 
szerint már az első napokban fokozódik a diuresis 
és csökken a discomfort érzés. A diétát illetően 
nitrogén-, konyhasó- és alkoholszegény étrendet 
javasol. A 4—6 hetes kú ra  végén m érsékelt moz
gást megengedhetőnek tart.

Kísérletei alapján feltételezte, hogy összefüg
gés állhat fenn a koleszterinémia és az arterio- 

1492 szklerózis között, azonban a fokozott koleszteriné-

miát nem oknak, hanem  okozatnak tekinti. Ö írta 
le a jugularis tünetet, amelynek bár diagnosztikus 
értéke a jobb szívfél elégtelenségének m egállapítá
sában változatlan, azonban a rtg-diagnosztika hát
térbe szorította.

Hitler hatalom ra jutása után családjával 
együtt ő is elmenekül. Londonba költözik és ott 
kezd új életet. A St. George kórházban nosztrifi- 
kál és m int patológus kezdi el orvosi működését, 
amely itt is m agasra ível. Évente jelennek meg ta 
nulmányai a Lancetben és London akkori legelő
kelőbbnek számító, VII. Edwardról elnevezett kór
házában is gyógyít. 1937-ben megjelenik „Physio
logy and Pathology of the Heart and Blood-Ves
sels” c. monográfiája, amelyet Albert Einsteinnek 
ajánl. Az előszóban u ta l arra, hogy ez az 1909-ben 
Berlinben megjelent tanulm ányának bővített an
gol kiadása.

A második világháború után még egy monog
ráfiája jelenik meg az angina pectorisról: „Blood 
Pressure and Angina Pectoris”. Közben — s ez 
külföldinek rangos kitüntetés — tagja le tt a ki
rályi orvostársaságnak („Fellow of Royal Soc. of 
Med.”). A bécsi, helsinki, Rio de Janeiró-i és Bue
nos Aires-i orvostársaságok tagul választják meg.

Ugyancsak a háború után  jelenik meg német 
nyelven egy életrajzi könyve: „János, ein Arzt er
zählt sein Leben”. Ezt több nyelvre lefordították 
és m indenütt „bestseller” lett. A könyvben villa
násszerűen látjuk Berlin művészi és tudományos 
életének számos kiemelkedő egyéniségét egy éles
szemű orvos megfigyelései tükrében. E könyv leg
érdekesebb és talán legtanulságosabb része az ösz- 
szefoglalás.

Miben látta Plesch orvosi működése sikerei
nek titkát?

Sohasem bánt a betegeivel úgy m int kiskorú 
gyerekekkel. Sohasem felelt türelm etlenül szülő
höz hasonlóan a fe lte tt kérdésekre. Állandóan alá
húzza, hogy a betegekkel érthetően kell bajaikról, 
valamint a tervezett kezelésről elbeszélgetni. Szá
mos országban gyógyított és arra a meggyőződés
re ju to tt, hogy a beteg emberekben nem  m utat
hatók ki faji és nemzetiségi különbségek. Egyéni 
különbségek természetesen fennállnak, de nincse
nek az egyes népeket jellemző törvényszerűségek.

1949-ben átköltözik Montreux-be és halála 
előtt egy új könyvvel, a Holbein Verlag kiadásá
ban megjelent Rem brandt-monográfiával lepi meg 
tisztelőit. Ebben vannak olyan megfigyelések, ame
lyek a m űvészettörténészek számára is újdonság
képpen hatottak. 1957 márciusában, Kaliforniában 
hunyt el.

Plesch ben szerencsésen ötvöződött a kutató  és 
gyakorló orvos és kétségtelen, hogy a XX. század 
első évtizedeiben a nagy orvos személyiségek kö
zött tarto tták  nyilván. Kissé elfeledten hunyt el. 
Haláláról csupán egy ném et orvosi folyóirat em
lékezett meg. M agyar nyelven ezideig nem jelent 
meg áttekintő cikk a munkásságáról.

Kenéz János dr.
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A m agyar statisztikai felsőoktatás bevezetésének 
200. évfordulója alkalmából a M agyar Tudomá
nyos Akadémia, a tudom ányegyetemek jogi karai
nak statisztikai tanszékei, a M agyar Közgazdasági 
Társaság, a Központi Statisztikai H ivatal és más 
szervek által 1977. október 25—26-án Budapesten 
rendezett ünnepi ülésszakon emlékeztek meg a 
statisztika hazai oktatásának kétévszázados tö rté
netéről.

Magyarországon Mária Terézia rendeletével 
1777-ben került a „statisztika” tárgy  a budai tu 
dományegyetem jogi fakultásának program jába. A 
statisztikai tudomány egyetemi oktatásának leg
hosszabb m últja a jogászképzés területére esik, 
más felsőoktatási intézményekben jóval később 
kerü lt a statisztika az oktatási tárgyak közé.

A jogászképzés u tán  idősorrendben az orvosi 
karon indult meg legham arabb a statisztika okta
tása Magyarországon. Kereken 100 évvel ezelőtt a 
budapesti orvostudományi karon az első ízben 
m eghirdetett „Közegészségügyi statisztika” c. kol
légium a korszerű orvosképzés jövője irányában 
jelentős szervezeti lépés volt az egyetemi prog
ramban.

A 19. században, az egyetemes tudom ánytör
ténet klasszikus korszakában a term észettudom á
nyok és társadalomtudományok fejlődésében szá
mos kölcsönhatás alakult ki. Ez a megállapítás é r
vényes a medicina és a statisztika közötti kapcso
latok, kölcsönhatások fejlődésére is.

A himlő elleni védőoltás felfedezőjétől, Jen- 
nertől kiinduló korszakban az orvostudomány 
nagy felfedezései, a prevenció elvének kibontako
zása, a fertőző betegségek elleni küzdelem eredm é
nyei egyre inkább felkeltették az orvosok figyel
m ét a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató  
statisztika iránt. A kórbonctani irány  előretörése 
hatással volt a halálokok olyan rendszeres sta
tisztikai megfigyelésére, m int am ilyent Angliában 
a 19. század első felében hivatalosan megszervez
tek vagy a Francia Királyi Orvosi Társaság által 
1806—1858 között összegyűjtött és feldolgozott ha
lált okozó betegségek adatai Párizs 4. kerületében.

Semmelweis 1847-ben a gyermekágyi láz kór
okának kutatásában sikeresen alkalm azta a sta
tisztikai módszert és ez volt bizonyítási m ódjának 
logikus gerince, mellyel fe ltárt tanának igazságát 
megvédte.

A 19. században az oknyomozó statisztika el
m életének és módszertanának fejlődésében Quete- 
let és Galton m unkái gyakorolták a legnagyobb 
hatást az orvostudomány fejlődésére, különösen 
az antropom etria és a genetika területén.

Pasteur, Koch és Lister nevével fémjelzett 
bakteriológiai korszak előtt, a fertőző betegségek 
okát kutató epidemiológia módszerei között hosz-

szú időn át a statisztikának vezető szerepe volt.
Az ipari forradalom  következményeképpen kiala
kult urbanizációs folyamat okozta azokat a higié
nés problémákat, melyek megoldására a közegész
ségügy állami rendezése, megszervezése vált szük
ségessé. Ebben a korszakban alakultak ki az euró
pai országok többségében a hivatalos statisztikai 
szolgálatok központi és helyi szervei, melyek a 
népesedési folyamatok, a települési, közegészség- 
ügyi stb. viszonyok megfigyelésével nélkülözhetet
len ism ereteket nyújtottak az orvostudomány el
mélete és gyakorlata számára.

Magyarországon az orvosképzésben 1874-ben 
kezdődött el a közegészségtan c. tárgy oktatása, 
melynek Fodor József — a m agyar közegészség- 
ügy úttörője — volt az első professzora a buda
pesti tudományegyetem orvosi fakultásán. A sta
tisztika oktatásának szálai az orvosképzésben erre 
az időre nyúlnak vissza. A budapesti orvosi fakul
táson — kereken 100 évvel ezelőtt — az 1877/78-as 
tanévben kerü lt a statisztika első ízben az egyete
mi tanrendbe. A „Közegészségügyi statisztika” c. 
nem kötelezett speciálkollégiumot előbb heti 3, 
majd 2 órában Fodor professzor adta elő. Fodor 
nemcsak a közegészségtan, az orvostudomány nem 
zetközileg elism ert művelője volt, hanem a statisz
tika területén is értékes m unkát végzett. Magán
tanári értekezése is részben demográfiai tárgyú, 
tagja volt az Országos Statisztikai Tanácsnak és 
alelnöke a VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és 
Demográfiai Kongresszusnak, mely 1894-ben Bu
dapesten ülésezett.

Fodor statisztikai előadásaiban nagy tere t 
szentelt az ország mostoha közegészségügyi viszo
nyainak elemzésére, ezen keresztül hallgatóinak 
szemléletét, az orvosi lelkiism eretet a közjó irá 
nyába fejlesztette. Alapos tudom ánytörténeti is
m ereteire jellemző, hogy statisztikai tanítása so
rán Conring, Halley, Graunt, Malthus, Süssmilch, 
Quetelet, K eleti Károly és Körösy József neveivel 
gyakran találkozunk, még ma is helytálló k ritiká
val. A népességet a demográfia akkori állapotának 
megfelelően dolgozta fel. A születések és a halan
dóság pontos analízise során rávilágított még a ha
landóságnak korcsoport szerinti korrekciójára is.
A csecsemő- és gyermekhalandóság, valam int a 
güm őkór-m ortalitás tárgyalása ugyancsak értékes 
adatok alapján illeszkedett be statisztikai előadá
sainak program jába.

Fodor egyetemi előadásai tankönyv formában 
nem jelentek meg. Életrajzának írói — Melly és 
Háhn —  szerint ezt a tervét igen sokoldalú publi
kációs munkássága, tudományos kutatási, oktatási 
és szervezési munkái m iatt rövid élete alatt nem 
tudta megvalósítani.

A közegészségtan és a közegészségügyi statisz
tika tárgykörében elhangzott egyetemi előadásait 
hallgatói jegyezték le, melyek különböző években 
egyetemi jegyzet formájában kőnyomatos nyom
dai sokszorosítással jelentek meg. Első ízben N yitó  
Sándor adott ki jegyzetet 1878-ban Budapesten,
Langer Ede és fia  nyomdájából. A közegészség
tant 6 fejezetben 253 oldalon tárgyalja, ehhez kap
csolódik a Közegészségügyi statisztika  c. jegyzet 
tananyaga (43 oldal), mely önálló tartalommal és 1493



szerkezettel hűen adta vissza Fodor statisztikai 
előadásait. Ez a statisztikai jegyzet értékes bizo
nyíték és dokumentum abban a vonatkozásban, 
hogy Magyarországon 100 évvel ezelőtt kezdődött 
el a statisztika oktatása az orvosi karokon. Eddigi 
kutatásaim  eredményei szerint ez volt az első sta
tisztikai tananyag nem csak Magyarországon, ha
nem az európai országok orvostudományi faku ltá
sain is.

A Közegészségügyi statisztika  c. jegyzet ta r
talma jól visszatükrözi Fodor József széles körű 
műveltségét, orvosi és statisztikai szemléletének 
szintézisét. Bevezetésben tárgyalja a statisztika fo
galmát, a jelenségek sajátos statisztikai megfigye
lésének alapelveit, módszereit. Rendszerbe fog
lalja a közegészségügyi statisztika körébe tartozó 
megfigyeléseket, a népességi statisztikát, a morbi
ditási statisztikát, a közegészségügyi intézmények 
és személyzetének statisztikáját, az állam i köz
egészségügyi tevékenység (védőoltások, higiéniás 
felügyelet, intézkedések stb.) statisztikáját. A sta
tisztika történetéről, továbbá az állami statisztika 
fejlődéséről szóló alfejezetek tömör áttekintést 
adtak.

Fodor kitűnő pedagógiai érzékére és tudására 
jellemző, hogy az orvosok gyakorlati m unkájának 
szükségleteit szem előtt tartva, behatóan tárgyalta 
az általános statisztika m ódszertanának adaequat 
kérdéseit. Hangsúlyozta az adatgyűjtések egzakt
ságát biztosító- tényezők érvényesítését, a statisz
tikai megfigyelések tudományos előkészítését, a 
fogalmak szabatos m eghatározásait, bizonylatok 
zárt rendjét stb. Fodor a IX. Nemzetközi S tatiszti
kai Kongresszus III. Közegészségügyi Statisztika 
Szekciójában — melyet 1876-ban Budapesten ta r
tottak — a fertőző betegségek nemzetközi statisz
tikai adatgyűjtésére te tt  igen átfogó javaslatot. 
Ugyanezen az ülésszakon Korányi Frigyes a kole
rajárványok epidemiológiai és statisztikai megfi
gyelésére dolgozott ki m intaszerű statisztikai prog
ramot, mely ajánlást a részt vevő országok képvi
selői nagy elismeréssel fogadtak el.

Fodor és Korányi tudományos statisztikai 
szemlélete példam utatás a jelenkor orvosai szá
m ára is abban a vonatkozásban, hogy m ilyen ala
possággal kell a statisztikai felvételeket m egter
vezni.

A statisztika módszertana tárgyalásakor nagy 
teret szentelt Fodor a középértékek  ismertetésére. 
A számtani átlag kiszám ításakor különös súllyal 
hívta fel hallgatói figyelm ét a számított középér
tékek kritikai vizsgálatára. Két különböző előfor
dulásokat tartalmazó m intában bem utatta a két 
számtani átlag (Xj és X?) teljes m atem atikai egye
zését. Amíg az egyik (A) m intában az egyes elő
fordulások szorosan az átlag körül helyezkedtek 
el, addig a másik (B) m intában igen jelentős elté
rések voltak az átlag körül, a szélső értékek (a 
maximum és a minimum) is jóval távolabb estek 
egymástól, mint az (A) mintasokaságban.

A tipikus, a helyes átlag értékelése ezért meg
közelíti a statisztikai sorok változékonyságának 
(variabilitásának) statisztikai vizsgálatát. Fodor 
jól szemléltette a variabilitás tényét a biológiában, 

1494 a szóródás, a szórás mérésének nélkülözhetetlen

szükségességét, melyet m atem atikailag Lexis ön
tö tt formába, Student—Gosset, majd R. A. Fisher 
pedig később megalapozták a két átlag közötti kü
lönbség szignifikanciai próbájának m atem atikai
statisztikai módszerét.

A jegyzet demográfiával foglalkozó fejezete 
tömör áttekintést ad az álló népesség ismérveiről; 
a nem, életkor, családi állapot, foglalkozás stb. sze
rin ti megoszlásokról. A népesség nem és kor sze
rin ti megoszlásának arányait nemzetközi összeha
sonlításban szemlélteti, melyek során rám utatott 
a korabeli termékenységi és halandósági viszo
nyoknak a korstruktúrát befolyásoló hatásaira.

A halálozási arányszámok nemzetközi össze
hasonlításakor számos példával hívta fel Fodor 
professzor hallgatói figyelmét olyan zavaró ténye
zőkre, melyek a nagyvárosok halandóságának ösz- 
szehasonlításakor jelentkeztek. Párizsban pl. az ú j
szülöttek jelentős részét (lelencek, házasságon kí
vül születettek) vidékre adták ki családokhoz, in
tézményekhez. Ennek következtében a 0—4 éves 
korú gyerekek halandósága Párizsban lényegesen 
alacsonyabb volt m int olyan más európai városok
ban, ahol ilyen gyakorlat nem volt. Budapesten és 
Bécsben a kórházakban számos vidéki beteget 
ápoltak, ezzel összefüggésben az „idegen halottak” 
irreálisan növelték m indkét főváros m ortalitását.

A halálozási arányszámok tisztázására Fodor 
több javaslatot tett, melyek később átm entek a 
népmozgalmi statisztika gyakorlatába. Közegész
ségtani előadásaiban nyomatékosan utalt olyan 
összefüggések statisztikai bizonyítására, melyek a 
lakásviszonyok, az ivóvíz minősége, a település- 
higiéne és a különböző fertőző betegségek okozta 
halálozások között voltak.

A demográfia intenzív oktatására jellemző, 
hogy a jegyzet bevezette a hallgatókat a halandó
sági táblák fogalmaiba és azok értelmezésébe (ha
lálozási gyakoriság, kihalási rend, átlagos élettar
tam, az egyes életkorban várható életévek hosz- 
sza stb.).

Az első magyar közegészségügyi statisztikai 
egyetemi jegyzet után, melyet Fodor előadásai 
nyomán később több más hasonló tárgyú jegyzet 
követett, csak jóval később adtak ki egyetemi tan
könyvet. 1930-ban jelent meg Szél Tivadar Egész
ségügyi statisztika c. kitűnő m unkája orvosok és 
orvostanhallgatók részére, mely sok tekintetben 
ma is klasszikus kútforrásul szolgál.

Mádai Lajos dr.

G álfy G allik  G éza 
( 1 8 4 8 - 1 9 0 0 )

M éltatlanul elfelejtett jeles magyar gyógyszerész
ről, Gálfy Gallik Gézáról emlékezünk születésének 
130 éves évfordulóján. Elsősorban a közegészség- 
ügyi problémákat ku tatta , a jó ivóvíz, az élelmi
szerek tisztasága felett őrködött. A tudományos 
rendőrorvosi analitikai vizsgálatok egyik úttörője 
volt. Minden vegyelemzést előbb saját laborató-



rium ában kísérletezett ki és csak azután publikál
ta azokat. Nemcsak tudományos téren, hanem  a 
közéletben is a közösség érdekében sokat fárado
zott, szóban és írásban. A hegyaljai borterm ő vi
déken fellépett filoxéra szőlőbetegség ellen siker
rel küzdött.

Kassán 1848. június 24-én született. Apja, Gál- 
fy  Gallik András haladó gondolkodású em ber, aki 
korát megelőzve m ár 1846-ban Idealismus und Ma
terialismus címen könyvet adott ki. Ezenkívül négy 
könyve jelent meg m agyar és angol nyelven. A 
m agyar forradalomhoz csatlakozott és a kassai 
nemzetőrök főhadnagya lett. A szabadságharcban 
vitézül harcolt, megsebesült. A világosi fegyverle
tétel után a felelősségrevonás elől kivándorolt az 
Egyesült Államokba. Az elnyomás ellen küzdött 
egész életében, és am ikor új hazájában k itö rt a 
polgárháború, a rabszolgafelszabadító északiak 
hadseregében Dél ellen harcolt és megsebesült. 
1865-ben érdemeit az USA annyira értékelte, hogy 
m int vezérőrnagyot helyezte nyugdíjba. Ezután or
vosi képesítést szerzett, és állatkórházat nyitott. 
A kiegyezés után 1881-ben tért vissza M agyaror
szágra, Kassára, fiához.

Gallik Géza apjától örökölte a felvilágosult 
gondolkodását, sokrétűségét. Középiskoláinak egy 
részét Kassán végezte és Eperjesen fejezte be. A 
kémia, a fizika m ár korán érdekelte, ezért a 
gyógyszerészi pályát választotta hivatásul. 1886- 
ban Rimaszombaton kezdte meg gyógyszerész-gya
kornoki éveit. Tanítóm esterétől nemcsak tudo
mányt, hanem szakmaszeretetei is tanult. A m a
gyar egyetemi képzést nem tarto tta kielégítőnek, 
ezért 1867-ben a bécsi egyetem gyógyszerészeti ka
rára iratkozott be, ahol két év múlva gyógysze
részmesteri oklevelet szerzett. Mint egyetem i hall
gató, 1869-ben — a ma is használt hatásos gyógy
szerről — az aesculinvól ő ír t először. Az új dip

lomás Bonnban, Berlinben m űködött mint gyógy
szerész, közben az egyetem előadásait is látogatta, 
kémiai laboratóriumokban dolgozott, ismerete ki
bővítése céljából. A külföldön szerzett ism eretek
kel felfegyverkezve 1873-ban hazatért és Sátoral
jaújhelyen telepedett le, megvásárolva az „Üdvö- 
zítő”-höz címzett patikát. Ez idő tá jt a Gyógysze
részi Hetilapban jelentek meg a következő dolgo
zatai: A z Erucin és Aesculin hatásáról a hány szé
kelésnél (1873); az említett szerek, m int gyógysze
rek a koleránál (1877), ,,Egy új képlet górcsövi 
vegyvizsgálatáról” (1877) stb. Idegenben szerzett 
tapasztalatait nemcsak mint gyógyszerész érvénye
sítette, hanem  a hazai közegészségügyi viszonyok
ra is felfigyelt, a társadalmi problémákkal is fog
lalkozott. Megvizsgálta Sátoraljaújhely összes köz- 
kú tját abból a megfontolásból, hogy az 1831-ben 
a városban kitört nagy kolerajárvány idején a kór 
terjedésének egyik fő oka a szennyezett és fertő
zött ivóvíz volt. 1877-ben m egjelent könyve: „Az 
ivóvizekről általában és a Sátoralja-újhelyi ivóvi
zekről különösen egészségi szempontból”. Nem elé
gedett meg egy-két kút vizsgálatával, hanem nagy 
körültekintéssel vegyelemezte lakóhelyének összes 
kútját. Erről gondosan elkészített, közérthető táb 
lázatot készített utca és házszám feltüntetésével, a 
víz minőségét, tartalm át, esetleges szennyeződését 
táblázatban feltüntette. A továbbiakban minden 
évben néhány tudományos dolgozata, tanulm ánya 
jelent meg a lapokban. A borkémiával is foglal
kozott, m elyben oly tekintélyt szerzett, hogy 1875- 
ben a Hegyalja filoxérabiztosának nevezték ki. 
Közben felkérésre a sátoraljaújhelyi Népbank fő-

0RV0SRENDQR1 VIZSGÁLATÁRA.
----=̂ o->----

ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK S RENDŐRI KÖZEGEK

SZÁMÁRA

] r t a

СзгA -  j I K  íbrfl O Z A _ ,
»itoialjj-ojlictyi gyígyezerOiz, a Virálji magyar termcBraltudományi tíraulat, 

a  magyar földtani társulat, a német legyéazi tá rsulat tagja, azt.

S.a.-ujHely ti Budapest.
3 1 А Л Т Д  Z Z A - T j l S A 7  L A I O S .

1879. %
1497



könyvelőségét is elvállalta. A Gyógyszerészi Heti
lapban az Aesculapban, Zempléni Lapokban, Köz
egészségügyi Kalauzban, Gyógyszerészi Almanach
ban, Szőlészeti és Borászati Lapban, valam int a 
Magyar Gazdák Évkönyvében közel félszáz cikke 
jelent meg. Irt még a Chemische Zeitschriftbe, a 
Wein und Agrikultur Zeitungba. Tudományos 
munkássága az ország ha tárán  túl is hírnevet szer
zett, ezért több külföldi tudományos és jótékony 
egyesület tagjai közé választotta. 1879-ben jelent 
meg az „Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek 
és egyéb házi czikkek orvosrendőri vizsgálatára” 
című könyvének első kiadása Sátoraljaújhelyen. 
1884-ben A rendőri hullavegyvizsgálatról is írt.

1882-ben Kassára költözött és gyógyszertárat 
vásárolt. Öt évvel később itt jelent meg a bővített, 
ábrákkal ellátott, élelmiszerkémiával foglalkozó 
m unkájának második kiadása, mely rendőrorvosi 
szempontból úttörőnek számít. A könyvében fel
sorolt a vérfolt, a réz-, az ólommérgezések bűn
ügyi felderítése és e vizsgálatok némelyike még 
ma is helytálló a kriminológiában. Az élelmiszer
hamisítások könnyű felismerése céljából egy gya
korlati minőleges táblázatot szerkesztett. E m űvé
nek jelentőségéhez hozzáfűzzük, hogy használatát 
a belügyminiszter 1887. m ájus 12-én keltezett kör
rendeletében hivatalosan is elrendelte az orvosok, 
gyógyszerészek számára. „. . . hogy ezen m unka az 
elsorolt orvosrendőri vizsgálatokkal hivatásuknál

fogva foglalkozó orvosok és egyéb közegek által 
beszereztessék” szólt a záradék. 1893-ban jelent 
meg: A  cholera-kommabacillus vizsgálatához című 
értekezése. Analitikai tudásával, szakképzettségei
vel hírnevét megalapozva fontos állásba, a kassai 
Kereskedelmi és Iparkam ara vegyészévé nevezték 
ki. Felszólalásaiban, m unkáiban nemcsak a gyógy
szerészek élelmiszervizsgáló tevékenységét ajánlja, 
hanem javaslatot tesz a gyógyszertárak állami el
lenőrzésére is. Tagja volt a K. M. Természettudo
mányi Társulatnak, a M. Földtani és a német ve
gyészeti társulatnak. Gálfy Gallik Géza többek 
közt 1891-ben az A baúj-Torna megyei Orvos- 
Gyógyszerész-Egyletben, m ajd 1894-ben a Nemzet
közi egészségügyi Demográfiai Kongresszuson, 
1896-ban az Első Országos Gyógyszerész Kongresz- 
szuson előadást tartott. Ezek egyike: A  gyógysze
részet fontossága az állami közegészségügyére cím
mel hangzott el. Közegészségügyi tevékenységét 
annyira fontosnak tarto tta, hogy könyvét a m a
gyar közegészségügy m egalapítójának, Fodor Jó
zsef dr .-nak ajánlotta, aki ez idő tá jt a budapesti 
egyetem professzora volt.

Sokoldalú, haladó gondolkodású, kötelesség
szerető gyógyszerész volt, aki életét hivatásának 
szentelte, tudását és annak gyakorlati eredm é
nyeit em bertársai javára fordította.

Munkás életét 1900. január 21-én Kassán fe
jezte be. Hegedűs Lajos dr. és Soproni László

SYDNOCARB
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Tablettánként 10 mg N-phenylcarba- 
moyl-3-(/i-phenyl isopropyl)-sydnoni- 

minum-ot tartalmaz.
JAVALLATOK: Alkalmazása általá
ban kiegészítő terápiaként javasolt, 
kivételesen önálló gyógyszeres terá
pia formájában is lehetséges. Neu- 
rastheniás, pseudoneurastheniás, 
exhaustiv állapotok. Inaktivitás, in
tellektuális gátoltság és csökkent 
koncentrációkészség. Gyógyszeres 
neurolepsis okozta nem kívánt 
adynamia.
Depressio kezelésére önmagában 
nem alkalmas. Kombinált kezelés
ben a íreactiv vagy exhaustiv erede
tit gátolt depressiókban gyorsítja a 
thymoleptikus vagy thymoenetikus 
gyógyszerek hatásának kifejlődését 
és adjuvánsként alkalmazható a gá
tolt jellegű depressió javuló fázisá
ban az inaktivitás csökkentésére, a 
koncentrációs készség javítására.
ELLEN JA VALLATOK: Mindazon kór
formák és tünetcsoportok, amelyek 
kizárják a psydhostimulánsok ada
golását, nyugalmat követelő beteg
ségek (infarctus myocardii, hyper
tonia, angina pectoris, hyperthyreo
sis stb.), valamint arteriosclerosis. 
Gyógyszer abususra, narcomániára 
való hajlam, mániás fázis veszélye.

Productiv psychopathológiai tünetek
nél (hallucináció, téveszmék, onei
roid állapotok stb.) agresszív, szo
rongó agitált betegnek nem adható. 
Terhesség.
ADAGOLÁSA: A terápiás kezdeti 
adag napi 5 mg (’/г tabi.), az átla
gos napi dózis 10—20 mg (1—2 tabi.)

a betegség természetétől függően 
általában napi 2-3 adagra elosztva, 
maximálisan 3—4 hétig.
Általában 16 óra után ne alkal
mazzuk!
MELLÉKHATÁSOK: Alvászavar, han
gulat-labilitás, étvágytalanság, ese
tenként kisfokú vérnyomásváltozás és 
tachycardia. Túlzott élénkség, az ak
tivitás nem kívánt növekedése elő
fordulhat. Ezek általában átmeneti 
jellegűek és a gyógyszer kihagyásá
ra, ill. a dózis csökkentésére meg
szűnnek.
Alvászavar esetén a napi adagot 
célszerű két dózisban alkalmazni, 
ill. szükség esetén altató adható. 
Alkalmazásánál néha paradox hatás 
jelentkezhet!
FIGYELMEZTETÉS:
Kúraszerű adagolása nem tarthat 
3-4 hétnél tovább!
Fénytől védeni kell.
MEGJEGYZÉS: *  *  Vényre csak
egyszer adható ki. Orvos részére 
személyi igazolvány felmutatása mel
lett nem adható ki. Rendelése, kiszol
gáltatása és gyógyszertári nyilván
tartása tekintetében a 20/1972. 
Eü. K. 15. Eü.M. sz. utasítás hatályos. 
CSOMAGOLÁS:
20 tabletta térítési díj: 4,80 Ft.
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Orvostörténelem
Elmulasztott lehetőségek. Com- 

t’oe jr. J. H. (San Francisco, Cali
fornia) : American Review of Res
piratory Disease, 1976, 114, 1167— 
1174.

A kutató néha nem jön rá arra, 
hogy jelentős tudományos ered
ményre jutott. A sulfonamidot pl. 
háromszor állították elő: először 
Gelmo 1908-ban Bécsben, másod
szor Jacobs és Heidelberger 1915- 
ben, harmadszor pedig Klarer és 
Mietsch 1932-ben. A sulfonamid 
baktérium elleni hatását emberen 
Domagk három évvel később fe
dezte fel, amiért Nobel-díjat is ka
pott. A művesét Abel és mtsai már 
1914-ben elkészítették, emberen vi
szont Kolff csak 1943-ban alkal
mazta először. A carotis reflex vér
nyomást emelő hatását Cooper már 
1836-ban ismerte, a carotis sinust 
azonban Hering csak 1923-ban fe
dezte fel. A nitrogenoxidul, a co
cáin klinikai alkalmazására is jó
val hatásuk felfedezése után ke
rült sor. Kevesen tudják, hogy az 
első húgyhajtó szer, a chlorothiazid 
a sulfonamid diuretikus hatásának 
köszönheti felfedezését. Landstei- 
ner Nobel-díjat kapott a vércso
portok felfedezéséért. Ezt a díjat 
másodszor is megkaphatta volna, 
ha az Rh factor felismerését össze
kapcsolta volna a vér-transfusio 
okozta reactiókkal. Forssman szív- 
katheteres vizsgálatot végzett ön
magán, de a módszert diagnostikus 
célra nem alkalmazta. Hasonló volt 
a helyzet Krogh egylégzéses diffu- 
sio-capacitas próbájával is. Waks- 
man fedezhette volna a a strepto- 
mycint 1944 előtt is, hiszen már 
1916 és 1919 között foglalkozott a 
streptomyces griseus törzzsel. Gross 
volt az első, aki sikeresen kötött le 
nyitott ductus arteriosust egy gyer
mekben, de a későbbi Blalock-mű- 
tét nem érdekelte. Hunt és Taveau 
már 1906-ban érdekes közleményt 
írt a succinyl-cholinról, aminek a 
klinikai alkalmazására csak 1951- 
ben került sor. A diphenylhydan- 
toint már 20 éve adták epilepsiás 
betegeknek, a ventricularis tachy
cardia leküzdésére emberen csak 
ezután alkalmazták. A helyi érzés
telenítő szerekkel is már 48 éven 
át csökkentették állatokban a szív
izgalmat. embernek csak ezután ad
ták a lidocaint a kamrai fibrillatio 
megszüntetésére. A ganglion blo- 
ckoló szereket már 1915-ben ismer
ték, klinikai alkalmazásukra mégis 
1946-ban került sor. A kutató bi
zony gyakran elmulasztja a kedve
ző alkalmat, mert munkája közben 
nem előre, hanem hátra tekint.

Pongor Ferenc ár.

Bátorság a balsikerben. Comroe 
J. H. jr. (San Francisco, Calif.): 
American Review of Respiratory 
Disease, 1977, 115, 515—519.

A bátorságnak is vannak foko
zatai, amit merész, félelem nélküli, 
vakmerő, kockáztató, elszánt sza
vakkal fejezhetünk ki. Sok példa 
van erre az orvosi gyakorlatban is. 
Az első fokozatot az az orvos ér
demli meg, aki önként olyan cse
lekedetet hajt végre, amellyel éle
tét, szabadságát kockáztatja. Mél
tóak az első helyre a sárgaláz 
kóroktanának a kutatói. A múlt 
században az Egyesült Államokban 
sárgalázban az emberek tízezrei 
haltak meg. Sárgaláz miatt kellett 
abbahagyni a Panama-csatorna 
építését is. 1900-ban is sárgaláz 
járvány tombolt az amerikai had
seregben. A hadvezetőség akkor 
egy négy tagú csoportot bízott 
meg a sárgaláz epidemiológiájának 
a kutatásával. Finlay már 1886- 
ban közölte azt, hogy szerinte a 
sárgalázat emberről emberre a 
szúnyogok közvetítik. Ennek alap
ján Caroll és mtsai steril körülmé
nyek között a szúnyogtojásokat ki
keltették, majd a szúnyogakkal 
megmaratták a sárgalázas bete
geket. A fertőzött szúnyogok meg
csípték a csoport három tagját, 
akik sárgalázasak lettek, közülük 
kettő meggyógyult, egy azonban 
meghalt További kísérleteikkel 
minden kétséget kizáróan bebizo
nyították, hogy a sárgalázat egye
dül a szúnyogok terjesztik. Szú
nyogirtással véget is vetettek a 
sárgaláz járványnak. Pár évvel ké
sőbb a Panama-csatorna is elké
szült. Mi lett a felfedezők jutal
ma? özvegyeik havonta 100—150 
dollár kielégítést kaptak. Caroll és 
mtsai a bátorság első osztályú hő
sei : életüket kockáztatták, ebből 
semmi előnyük sem lett. a közös
ség haszna azonban felbecsülhe
tetlen.

Elsőrendű bátorságról tett tanú
ságot Forssmann is, aki 1929-ben 
katétert vezetett be a saját szívé
be annak a tudatában, hogy a ka
téter hegye esetleg pitvar-fibrilla- 
tiót okoz. Mégis bízott abban, hogy 
a próbának majd diagnosztikus 
haszna lesz. Mindezért hazájában 
elismerést, jutalmat nem kapott. 
Bátorságáért 1956-ban mégis No- 
bel-díjial tüntették ki.

A bátorság második fokozatába 
azok sorolhatók, akik nem a ma
guk, hanem a saját gyermekeik 
életét tették kódtára olyan kísér
let céljából, ami felnőtt egyénen 
nem volt elvégezhető. Ezek között 
az első helyre Montagu asszony 
tehető, aki súlyos himlőből való 
felépülése után gyermekeit oltotta 
be egy virulens himlős beteg geny- 
nyével. Ez még jóval Jenner előtt,

az 1700-as évek elején történt. Ér
demes erre a díjra Jenner is, aki 
annyira bízott kísérlete sikerében, 
hogy két fiát is beoltotta a szarvas- 
marha himlő-vírussal. Felfedezését 
hazájában hűvösen fogadták, de az 
ő példáján felbuzdulva Water- 
house professzor szintén vaccinálta 
gyermekeit, Jefferson, az akkori 
alelnök pedig 60 tagú családját. 
Azóta az emberek millióit vacci- 
nálják himlő ellen.

A bátorság harmadik fokozatába 
azok tartoznak, akik az emberiség 
érdekében szintén kockáztatják az 
életüket, cselekedetüket mégis a 
hírnév és a szerencse motiválja. Ez 
az érem Lindberghnek adható, aki 
elsőként repülte át egyszerű gépén 
az Atlanti-óceánt. Kísérletével 
meggyőzte a világ közvéleményét 
arról, hogy a repülőgép biztos szál
lító eszköz. Utána ezt a kísérletet 
30 repülő közül csak 10 ismételte 
meg, 16 férfi és 3 pilótanő a ten
gerbe zuhant.

A bátorság negyedik fokozatára 
azok a betegek érdemesek, akiket 
orvosuk felvilágosított arról, hogy 
napjaik meg vannak számlálva, de 
még egy addig nem alkalmazott 
műtéti vagy egyéb eljárással éle
tük talán meghosszabbítható, vagy 
esetleg a műtőasztalon meghalnak. 
Ilyen volt az a 33 éves férfi is — 
a neve feledésbe merült — akin 
Adson egy ülésben kétoldali^ svm- 
pathectomia műtétet végzett a hy
pertensio csökkentésére. A műtét 
sikerült és azzal megnyitotta a ke
nuját a rosszindulatú és essentialis 
hypertensio sebészi és belgyógyá
szati kezelésének. Egy másik ilven 
beteg dr. Gilmore volt. akin 1933- 
ban először végeztek egy ülésben 
féloldali tüdőeltávolítást. A 48 éves 
orvosnak a bal tüdő felsőlebenyé
ben rákja volt. ami már ráterjedt 
a bifurcatióra is. A sebész Graham 
elmondta neki a műtéti tervet. 
Gilmore gondolkodási időt kért. 
Hazament, 'megvásárolta a sírhe
lyét. elrendezte a temetést. Közben 
azonban betömette lyukas fogait is. 
Majd beleegyezett a műtétbe, 
ami sikerült. Graham 1957-ben el
mondta. hogy az adott neki nagy 
bátorságot a műtéthez, hogv bete
ge elment a fogorvoshoz. Gilmore 
egyébként 78 éves korában halt 
meg szív- és vesebetegségben. Túl
élte orvosát, aki 1957-ben inonera- 
bilis homorúkban halt meg. Ebbe 
a csonortba sorolható még az a 
család is. amelyiknek az egvik tag- 
ia először kapott prontosilt. insu- 
lint, penicillint és akin először vé
geztek Blalock-műtétet..

Sokan állítják, hogy a szívsebé
szet fejlődése azoknak köszönhető, 
akiknek volt bátorságuk a balsi
kerben is. Ilyen pionír volt, a né
met Hehn. Főnöke. Billroth 1883- 
ban azt mondta, hogy az a sebész, 
aki megkísérli elvarrni a szívsebet, 
elveszti kollégái megbecsülését. 
Rehn a tilalom ellenére sikerrel 
varrta el egy fiatal ember jobb 
szívkamráján levő 1,5 cm-es szúrt 
sebet és ezzel elindította a modern 
szívsebészetet. 1913 és 1928 között



hat sebész végzett 12 betegen szív- 
billentyű tágító műtétet, 9 beteg 
meghalt. Ügy gondolták, hogy ez
zel véget is ért a szívsebészetnek 
ez a fejezete. A balsiker azonban 
nem szegte kedvét Bailey-nek, aki 
1945-ben 3 beteget operált meg 
szívbillentyű tágítás céljából. Mind 
a 3 beteg meghalt. 1948-ban me
gint jelentkezett két beteg com- 
missurotomia műtétre. A negyedik 
beteg is meghalt a műtőasztalon. 
Az ötödik beteg azonban, akit ke
zelőorvosa lebeszélt ugyan a mű
tétről, nemcsak túlélte azt, hanem 
azután még kétszer szült is és a 
műtét után 23 év múlva is egész
séges volt. Ez a beteg érdemes a 
bátorság éremre, mert bár tudta, 
hogy az előtte levők a műtét kap
csán mind meghaltak, mégis vál
lalta a kockázatot. Bailey 15 ope
rált betege közül 10 meghalt 
ugyan, a commissurotomiát mégis 
biztonságos eljárásnak tartotta. 
Azóta nemcsak a hasonló műtétek 
ezreit végzik sikerrel, hanem a 
műbillentyű beültetéssel is számos 
életet mentenek meg.

Trendelenburgnak, a híres né
met sebésznek 12 betege halt meg 
tüdő-embolia műtéti eltávolítása 
kapcsán, ennek ellenére folytatta 
a kísérletet. Cutler és Beck 6 be
tege halt meg mitralis stenosis 
műtété után. Dennis alkalmazott 
először szívműtétnél oxygen-pum- 
pát, a beteg meghalt. Gibbonnak 
1954-ben ez sikerült, igaz, négy 
betege közül három meghalt. 
Mindezeket a sebészeket utódaik 
balsikereik ellenére tiszteletben 
tartották. Valóban ők inkább újí
tók, merészek, szívósak voltak, 
mint bátrak.

Végül kitartásukért érmet ér
demelnek azok az orvosok is, akik 
megkísérelték a klinikai halál ál
lapotából visszahozni a beteget. 
Beck 5 sikertelen kísérlet után 
mentett meg egy emberéletet nyi
tott szíven végzett elektromos de- 
fibrillatióval, Zoli pedig 3 sikerte
len kísérlet után zárt mellkas ese
tén. Azok ellenben, akik csak rész
ben, ép functio nélkül tartják élet
ben a beteget, nem érdemelnek 
dicséretet.

A szívátültető sebészeket, Bar
nard- ot és mtsait sokan szuper
embereknek tartják. Valóban ezek 
is bátor orvosok, sokszor azonban 
félreértik a biológia és a biokémia 
tudományát és rábeszélő képessé
gükkel kiaknázzák a beteg és az 
orvos természetes kapcsolatát.

Pongor Ferenc dr.

Kapcsolat a szülés kockázata és a 
nők halálozása között a múltban.
Wells, C. (Castle Museum, Nor
wich, England): Bulletin of the 
New York Academy of Medicine. 
1975, 51, 1235—1249.

Az antropológusok egyöntetű vé- 
leménye szerint a múltban a nők 1-ЬОО élettartama átlag öt évvel rövidebb

volt, mint a férfiaké. Megbízható 
bizonyítékok hiányában ezt a kö
rülményt a szülés kockázatával 
magyarázták, amit néhány sírlelet 
látszólag alá is támasztott. Magyar- 
országról Acsádi és N emeskéri 
számolt be 1970-ben 12 ilyen sír- 
leletről. Nem mindig bizonyos 
azonban, hogy az anyát a saját 
csecsemőjével együtt temették el. 
A szüléssel kapcsolatos veszélyt a 
mechanikai akadályok, a fertőzés, 
a vérzés vagy egyéb tényezők okoz
hatták. Szülési akadályt a XVII— 
XIX. században főleg az angolkó
ros lapos medence, latens cukorbaj 
esetén az aránytalanul nagy mag
zat, továbbá a magzat szabálytalan 
méhen belüli fekvése jelentett. A 
gyermekágyi lázat már a rómaiak 
is ismerték, de legveszedelmesebb 
a XIX. században Semmelweis ide
jében volt, amikor a szülőnők ha
lálozása elérte a 30%-ot is. Sok ál
dozatot szedett a placenta praevia 
okozta elvérzés is.

Egyesek szerint a szüléssel járó 
veszély jelentőségét fokozta az a 
körülmény is, hogy a múltban a nők 
az első havivérzéstől kezdve a me- 
nopausáig úgyszólván állandóan 
terhességi állapotban éltek. Ez 
azonban némi magyarázatra szorul. 
Elsősorban is a terhesség megelő
zésének valamilyen technikáját 
már a régi időben is alkalmazták. 
A művi vetélést már a római sebé
szek is gyakorolták. Csökkentette a 
szülések számát az is, hogy a kö
zépkorban az egyházi törvények az 
évnek több mint öt hónapjában til
tották a nemi érintkezést. Ezzel 
szemben azt mondják, hogy annak 
idején a nők korábban szültek, 
mint napjainkban. Igen, de még a 
XIX. században is mintegy két év
vel később lettek a nők nemileg 
érettebbek, mint ma. Az első havi 
vérzés pedig nem jelent egyértel
műen szülésképességet is. A leg
több 14 éves, vagy annál fiatalabb 
nő nemi érintkezés után is csak 
17—18 éves korban lesz terhes. A 
VII—XI. században a nők általá
ban 20 éves korukban szültek elő
ször. Akkortájt a nők átlag élettar
tama 33—35 év volt, tehát egy asz- 
szony mintegy 15 évig volt szülőké
pes állapotban. Ha ebből levonjuk 
a szülés utáni tilalmi időt, a '2—3 
évig tartó szoptatás időszakát, egy 
asszony abban az időben 4—5 gyer
meket szülhetett. Gátolta a gyer
mekáldást az is, hogy a férjek 
többsége: pásztorok, katonák, ke
reskedők, hajósok az év nagy ré
szében nem tartózkodtak otthon. 
Mindebből következik, hogy először 
is a szülések száma régen nem 
volt olyan nagy, mint gondolták, 
másodszor pedig a szüléssel járó 
halálozás nem módosította lénye
gesen a nők átlag élettartamát. Ha 
pedig ez így van, akkor a sterilitás 
korába jutott férfiak és a nők szá
mának azonosnak kellett volna 
lennie. Ezzel szemben a 45 évet 
túlélő férfiak átlag életkora 51,6 év, 
a nőké viszont 47,8 év volt. Ezek a 
számok is megerősítik annak a gya
núját, hogy a nők rövidebb élettar

tamát nem a szüléssel kapcsolatos 
halálozás okozta.

Nehéz azt most megmondani, 
hogy a múltban a férfiaknak, vagy 
a nőknek volt-e könnyebb az élete. 
A fizikai munka neheze: a vadá
szat, a háborúzás, a házépítés, az 
állattartás, a mezőgazdaság súlya a 
férfiak vállát nyomta. A házi mun
ka, a sütés-főzés és a sok egyéb 
feladat a nők energiáját vette 
igénybe. A tartós fizikai munka 
végzéséhez kalóriadús táplálkozás 
szükséges. Ebben pedig gyakran 
szenvedtek hiányt. A földművelés 
kezdetleges volt, az állatállományt 
járványok pusztították, kevés volt 
a kenyér, a hús, gyakori volt az 
éhínség, ami különösen a gyerme
keket sújtotta.

Történelmünk korábbi szakában 
az emberek patriarohatusban él
tek. A férfi volt a családfő, a har
cos, akinek az életerejéről még a 
szűkös viszonyok között is gondos
kodni kellett. A törzs szabályai 
szerint is az övé és a fiú gyerme
keké volt a legjobb falat. A foga
zat fejlődésében való lemaradás, a 
fogzománc-hypoplasia, a csöves 
csontokban a meszesedést jelző 
Harris-vonalak hiánya mind a nők 
alultápláltságának a bizonyítékai. 
Mindebből arra lehet következtet
ni, hogy a múltban a nők rövidebb 
élettartamát a már a gyermekkor
ban elkezdődött és valószínűleg 
egész életükön át tartó alultáplált
ság okozta. Akár terhesek voltak, 
akár nem, fogékonyak lettek a 
vashiányos vérszegénységre, amit a 
porosus csontleletek is igazol
nak. A táplálkozás és az egészség 
kapcsolatára sajnos még ma is bő
ven van példa. Mindez alátámaszt
ja Goldstein véleményét: egy nép
közösség élettartama nem annyira 
a biológia, hanem inkább a kultúra
függvénye. Pongor Ferenc dr.

latrogen ártalmak
Medicinalis ergotismus súlyos le

folyása. Niedermaier, К. és mtsai 
(Kardiol. Abt. der Medizin. Klin, 
des Waldkrankenhauses St. Marien, 
u. Nervenklinik der Univ. Erlan
gen) : Münchener medizinische Wo
chenschrift 1977, 119, 227—228.

Anyarozs-alkaloidákkal előfor
duló alimentaris mérgezések ma 
már szerencsére csak történeti je
lentőségűek. Ezért különösen fon
tos minden egyes eset ismertetése, 
melyet az alimentaris mérgezés 
valamely formája, pl. ergotamin- 
tartalmú gyógyszerek tartós szedése 
okoz. A szerzők egy 38 éves peda
gógus betegük esetét ismertetik, 
aki migraines panaszaira éveken át 
szedett ergotamintartaratot tartal
mazó szert.

Az 1974-ben fölvett nőbeteg 15 
évvel korábban kezdte el az ergota- 
min tartalmú kúp használatát. 
Eleinte alkalomszerűen, a kialakult 
migraines rosszullétek csillapításé-



ra használta azt, majd mindinkább 
áttért praeventiv alkalmazására, s 
eközben a dosist is fokozatosan 
emelte. Az évek során jobb oldali 
nephropexiára, cholecystectomiára, 
uterus myomatosus miatt total ex- 
stirpatióra is sor került. A beteg 
mind gyakrabban érzett psychés fe
szültséget, mozdulatlanság-kény
szert, egyéb késztetéseket, e pana
szai is hozzájárultak a kúp mind 
rendszeresebb használatához. 4 
nappal a klinikára történt beszállí
tása előtt került sor egy újabb do- 
sisemelésre, amikor egyidejűleg 
több kúpot helyezett föl (egy-egy 
kúp 2 mg ergotamintartaratot, 100 
mg coffeint, 100 mg allyl-isobutyl- 
barbituratsavat, 0,25 mg belladon- 
na-alkaloidát tartalmazott). Köz
érzete ezt követően röhamosan 
romlott: általános gyöngeséget, a 
nyakban, vállakban, mindkét felső 
végtagban érzett fájdalmat, erőt
lenséget, nyelvének nehézkes for
gását. paraesthesiákat panaszolt. 
Beszállításakor jobb oldali pety
hüdt paresis, motoros aphasia volt 
észlelhető.

A vizsgálatok alapján ergotismus 
gyanúja merült fel. A bevezetett 
kezelésre jól reagált, már néhány 
óra múlva észlelhető volt a pare
sis regressiója, s az átmenetileg föl
lépett bal oldali facialis és végtag 
paresis is teljes mértékben oldódott. 
Paresisek enyhe formában a rákö
vetkező napok során is fölléptek 
rövid időre, ezek is megszűntek 
azonban. Ataxia, dysdiadochokine- 
sis, élénk saját reflexek hosszú 
időn keresztül észlelhetők voltak. 
Jobb oldalon a láb hyp- és an- 
aesthesiáját, bal oldalon mérsékelt 
hypaesthesiát találtak, mindkét ké
zen tremor volt megfigyelhető. A 
beteg gyógyszerről való „leszokta- 
tása” nem volt egyszerű, idősza
konként még rosszullétének rende
ződése után is bevett belőle, foko
zatosan sikerült azonban abususát 
megszüntetni. Átmenetileg föllépő 
hypertoniáját, pulsusdifferentiáját 
is sikerült megszüntetni. Két hó
nappal hazabocsátása után, egy 
kontrollvizsgálat alkalmával pa
naszmentes volt.

Diagnosztikus értékű volt a be
tegen észlelt angiologiai eltérések 
gyors normalizálódása a készít
mény elhagyását követő 3—6. 
napon. A beteg perifériás végtag- 
pulsusa beszállításakor, ill. az azt 
követő első napokban gyakorlatilag 
tapinthatatlan volt. Ez az ergota- 
min mérgezések gyakori tünete, 
esetenként azonban, az egyéni érzé
kenységtől függően a vese és a co
ronaria artériák is érintettek lehet
nek.

A szerzők kiemelik, hogy a köz
leményben szereplő készítmény, de 
egyéb, hasonló összetételű készít
mények forgalmazói is fölhívják a 
figyelmet, e gyógyszerek csak föl
lépett vascularis eredetű fejfájások 
csillapítására, alkalmankénti sze
désre használhatók, tartós alkalma
zásuk veszélyes!

Winkler Gábor dr.

Pneumatosis coli: practolol keze
lés szokatlan szövődménye. Thein,
S. L., Asquith, P. (East Birming
ham Hospital): British medical 
Journal, 1977, 1, 268—268.

Practolol szedés során — ritkán — 
föllépő szövődményeket korábban 
is észleltek. Leírták pl. bőr- és 
szemelváltozások fölléptét, SLE- 
szerű syndroma, fibrinosus perito
nitis, nephrosis syndroma kialaku
lását. A szerzők betegükön egy ad
dig nem észlelt szövődmény, a 
pneumatosis coli fölléptét figyel
ték meg.

A 61 éves férfi 1971 februárjá
ban korábban rendes székürítésé
nek megváltozását, híg székletek 
ürítését észlelte. Kontrasztanyaggal 
készült rtg-vizsgálat semmi kóros 
eltérést nem talált, s a panaszok 
tüneti kezelésre (Lomotil- di- 
phenoxylat és atropin) négy héten 
belül megszűntek. Ugyanazon év 
áprilisában, heves anginás pana
szai csillapítására practolol kezelést 
kezdtek, s 300 mg/nap adagról a 
dosist 1972 szeptemberig fokozato
san 1000 mg/nap szintig növelték. 
1973 júliusában erős hasi fájdal
mak kíséretében gyakori széküríté
sek jelentkeztek, az ürítések száma 
elérte a napi 15-öt is. A széklet 
nyákot, vért is tartalmazott. Kivizs
gálása során ismételten végeztek 
kontrasztanyag technikával rtg- 
vizsgálatokat, s ezek a colon pneu- 
matosisát mutatták, a diagnosist 
sigmoidoscopia és biopsia is meg
erősítette. Kivizsgálása során egyéb 
eltérést nem találtak, az immun
globulin-szintek normálisak voltak, 
RF és ANF vizsgálatok negatív 
eredményt adtak. Lomotil, codein, 
ill. egyéb tüneti kezelés mérsékelt 
sikereket hozott csak. kikkor irá
nyult a figyelem a közben folya
matosan szedett practololra, s en
nek mellékhatását föltételezve, el
hagyták a szert. Egy héten belül a 
székürítéseinek száma 3-ra csök
kent, majd a hasi fájdalmak is 
mérséklődtek, ill. megszűntek. 
Kontroll rtg és sigmoidoscopiás 
vizsgálat, ill. biopsia 1975-ben és 
1976-ban normális viszonyokat mu
tatott.

A pneumatosis coli aetiológiája 
tisztázatlan, korábbi közlemények 
kapcsolatba hozták egyéb gastro- 
intestinális laesiókkal, ill. bizonyos 
pulmonológiai betegségekkel, az ál
talános fölfogás szerint azonban e 
betegség a „primer vagy idiopathi- 
kus” kórformák közé tartozik. Föl
teszik, hogy kialakulásában a meg
változott gastrointestinalis motili- 
tas, a megnövekedett intralumina- 
lis nyomás szerepet játszik, s e té
nyezők hatására gáz jut ál a rau- 
cosán, s kis cysták keletkeznek.

A jelen esetben a practolol aetio- 
lógiai szerepe igazoltnak tekinthe
tő, hisz szedése előtt, egy korábbi 
rtg-vizsgálat eltérést nem talált, a 
szedését követően végzett vizsgá
latok azonban típusos rtg-képet 
mutattak. A készítmény elha
gyása, más béta-blokkolóra tör

ténő áttérés a panaszok teljes re
missiójához vezetett. A practolol 
aetiopathogenetikai hatása nem is
mert, e tekintetben csak feltétele
zésekre vagyunk utalva.

Winkler Gábor dr.

Tartósan hormonalis fogamzás- 
gátlókat szedők szemészeti vizsgá
lata. Wild, H., A. Bemad, R. Frahm 
(Augenklinik und Frauenklinik der 
Wilhelm—Pieck Univ. Rostock): 
Dt. Gesundh.-Wesen, 1977, 32, 414— 
417.

A fogamzásgátló kezelés szemé
szeti szövődményeiről először az 
USA-ban írtak, ahonnan 1965-ben 
63 ilyen esetről számoltak be. Azóta 
a világ minden tájáról nagyszámú 
hasonló megfigyelést publikáltak, 
így leírták az alkalmazkodó képes
ség beszűkülését, a könnyelválasz
tás megváltozását, a színlátás és al
kalmazkodás zavarát, a látótér be
szűkülését paracentralis scotomá- 
val. Ezen esetenkénti megfigyelé
sek mellett azonban a fogamzás- 
gátlókat szedő nők rendszeres el
lenőrző vizsgálatával ezzel össze
függésbe hozható elváltozásokat 
nem találtak, illetve azokat csak 
0.07%-ra becsülték.

A szerzők 69, átlagosan 33,2 (17— 
45) éves nőt vizsgáltak át szemé- 
szetileg, akik közül 30 Non-Ov- 
lon-t,25 Deposiston-t, 14 Gravis- 
tat-ot kapott átlagosan 29 (8—143) 
cikluson keresztül. 33 nő egy ízben, 
9 pedig kettő, illetve több ízben 
változtatta meg a gyógyszerét. 2 
esetben csak diétát igénylő friss 
diabetest, 1 esetben hypertoniát, 3 
esetben pedig a felső határon levő 
vérnyomás értékeket fedeztek fel. 
14 asszonyon a migrénes fejfájáso
kat a fogamzásgátló kezelésre lehe
tett visszavezetni. Vizsgálataik 
alapján viszont gyakorlatilag szám
ba jöhető szemészeti elváltozást 
egyik fogamzásgátlótól sem észlel
tek és más szerzőkkel együtt nekik 
is az a véleményük, hogy a hormo
nalis anticoncipiensek a 18—-35 
éves egészséges, fertilis nők sze
mét nem károsítják.

Angeli István dr.

Oralis anticoncipiens szedésével 
kapcsolatosan kialakult máj-adeno-
ma. Seans, H. F. és mtsai (Depart
ment of Surgery, University of Vir
ginia Hospital, Charlottesville): 
Archives of Surgery, 1976. Il l ,  
1399—1403.

1971 óta ismeretes, hogy steroid 
kezelés, oralis anticoncipiensek, 
anabolikus steroidok szedése kap
csán jól differenciált májtumor ke
letkezhet. 1976-ig 107 betegről szá
moltak be a világirodalomban, 
akikben oralis anticoncipiensek sze
dése után májtumor fejlődött ki, A 
közlemény szerkesztői referátumá
ban Foster, J. H. felteszi a kérdést: 
vajon hogyan is keletkeznek ezek a 
különös, látszólag benignus májda- 
ganatok, s mi a sebész szerepe gyó- 1501



gyításukban? A szerzők ismertetik 
26 éves nőbetegük kórlefolyását, 
akiben 4 évi oralis anticocipiens 
szedése után alakult ki a májtu
mor. A szerzők elemzik a „típusos 
tüneteket”, amelyek ilyen máj daga
natok meglétére utalnak (cirrhosis, 
alkoholos anamnézis hiánya, klini
kai jelek, amelyek az esetleges 
ruptura kapcsán kialakult haemo- 
peritoneumot kísérik), s külön ki
emelik azt a tünetegyüttest, ame
lyet eddig az irodalomban nem 
közöltek, s a szerzők betegükben 
észleltek: a tumor kialakulása nagy 
hasi, jobb bordaív alatti fájdal
makkal járhat, amelyek valószínű
leg a centralis necrosis következ
ményei.

Fontos tanulság: májscintigra- 
phiát kell végezni minden olyan 
esetben, amikor a hasi fájdalom, 
lázas állapot miatt vizsgált beteg
ben egyéb, gyakrabban előforduló 
betegséget (pl.: epekövesség, ap
pendicitis stb.) nem találunk.

Dóczi Tamás dr.

Immunológia
Valóban káros a kanyaró a tbc 

lefolyására? Flick, J. A. (Depart
ment of Microbiology, School of 
Medicine, University of Pennsylva
nia, Philadelphia, Pa. 19174): Amer. 
Rev. Resp. Dis. 1976, 114, 257—265.

Még a legújabb tankönyvekben 
és közleményekben is olvashatunk 
arról, hogy a kanyaró a cellularis 
immunitás alapján elősegíti a tbc-s 
fertőzés megtapadását és a fenn
álló tbc terjedését. A világiroda
lom egyik része támogatja, a má
sik része viszont tagadja ennek az 
elméletnek a helyes voltát. A szer
ző alapos kritikai elemzéssel meg
állapítja, hogy egyik félnek sincs 
igaza. A közölt adatok nem reáli
sak, mert epidemiológiai adatokkal 
nem alátámasztottak, a tuberculin- 
érzékenységet a megbízhatatlan 
Moro-próbával, a röntgenvizsgála
tot csupán átvilágítással végezték, 
a tuberculin-érzékenység csökkené
se nem azonos az immunitás meg
szűnésével, a kanyaró lezajlása és 
a tbc kórismézése között eltelt idő 
nem volt megnyugtatóan elegendő. 
Mindezek alapján úgy látja, hogy 
ezt az elméletet ajánlatos függőben 
tartani mindaddig, amíg meggyő
ző adatokkal nem sikerül igazolni 
azt, hogy a kanyaró valóban ká
ros a tbc lefolyására.

Pongor Ferenc dr.

HLA antigének és diabetes melli
tus. Cudworth, A. G., Wodrow, 
J. C. (Department of Medicine, 
University of Liverpool, Liverpool 
L69 3BX): Brit. Med. J. 1976, 2, 
846—848.

A szerzők 288 juvenilis diabetes- 
ben és 150 későbbi életkorban (30 
év fölött) föllépett cukorbetegség- 1502 ben szenvedő személy (közülük 50

ínsulin kezelésre szorult) HLA tipi
zálását végezték el. A kontroll cso
portot ugyanazon területen élő 375 
egészséges véradó alkotta.

A fiatalkori cukorbetegekben 
a HLA-B8, HLA-BW15 és HLA- 
B18, illetve a HLA-B8 és HLA- 
BW15 antigen együttes előfordulá
sa szignifikánsan gyakoribb volt, 
mint a kontroll csoportban. A 
HLA-B7 antigént viszont a juveni
lis diabetesesekben mutatták ki lé
nyegesen ritkábban. A későn föllé
pett insulin dependens cukorbeteg
ségben szenvedők között csak a 
HLA-B8 gyakorisága növekedett 
szignifikánsan a kontrolihoz képest. 
Az insulinra nem szoruló cukorbe
tegek HLA típusa a kontrollal lé
nyegében azonos volt.

Eredményeik támogatják azt a 
föltételezést, mely szerint a diabe
tes iránti öröklődő fogékonyságban 
bizonyos HLA antigének is szere
pet játszanak. pánczél pál dr_

HLA antigének és pancreas béta
sejtek elleni antitestek diabetes 
mellitusban. Morris, P. J. és mtsai 
(Nuffield Department of Surgery, 
Radcliffe Infirmary, Oxford 0X2 
6HE): Lancet, 1976, II, 652—653.

A szerzők lymphocyta toxicitási 
módszerrel 119 diabetes mellitus
ban szenvedő beteg HLA típusát 
határozták meg. Közülük 99-nek a 
serumában mutattak ki betegségük 
kialakulásától számított 3 hónapon 
belül béta-sejtek elleni antiteste
ket. Míg a 99 antitest pozitív beteg 
közül 91 szorult insulin kezelésre, 
addig az antitest negatívak egyike 
sem.

A béta-sejtek elleni antitesteket 
hordozó személyek között a HLA- 
A1 és HLA-B8 gyakorisága (52%, 
ill. 56%) az átlagnépességben ész
lelthez (35%, ill. 28%) viszonyítva 
szignifikánsan növekedett. Az anti
test negatívak HLA típusa nem 
különbözött a normál populatióban 
találtakhoz képest. Nem mutattak 
ki összefüggést — más vizsgálókkal 
ellentétben — a diabetes mellitus 
és a HLA-BW15 antigen gyakorisá
ga között.

Eredményeik alapján a HLA-B8 
antigént meghatározó locus jelen
léte, a pancreas béta-sejtek elleni 
antitestek megjelenése és az insu
lin dependens diabetes mellitus 
föllépte között oki kapcsolatot föl
tételeznek. pánczél pál dr

A pancreas glukagont, insulint 
és somatostatint termelő sejtjei e l
leni autoantitestek emberben. Bot- 
tazzo, G. F., Lendrum, R. (Depart
ment of Gastroenterology, St. Ma
ry’s Hospital, London W2): Lancet, 
1976, II, 873—876.

A pancreas szigetsejtjei között 
glukagont (А-sejtek), insulint (B- 
sejtek) és somatostatint (D-sejtek) 
tartalmazók mutathatók ki. Újab
ban pancreas polypeptidet termelő 
sejteket is azonosítottak. A szer

zők 1279 serumban — amelyeket 
829 insulin dependens, 115 insulin 
independens és 18 „kémiai” diabe- 
tesben szenvedőtől, valamint 317 
nem cukorbeteg személytől nyer
tek — vizsgálták a pancreas sziget
sejtek elleni antitesteket.

Indirekt immunfluorescens eljá
rást alkalmaztak, antigénként hu
man pancreas szolgált. A reagáló 
szigetsejtek típusát pancreas glu- 
kagon-, somatostatin- és human 
pancreas polypeptid ellen nyúlban, 
illetve human insulin ellen tengeri
malacban termelt antiserum segít
ségével kettős indirekt immunfluo
rescens technikával azonosították. 
A vizsgált serumokban a hormonok 
előzetes hozzátétele nem csökken
tette az ellenanyag titert, tehát 
azok nem a hormon ellen terme
lődtek.

Glukagont termelő sejtek elleni 
antitesteket 13 serumban mutattak 
ki: nyolcat insulin dependens, ket
tőt insulinra nem szoruló cukorbe
tegtől, egyet-egyet „kémiai” diabe
teses, myxoedemás és psychiatriai 
betegből nyertek. Somatostatint 
termelő szigetsejtek ellen négy se
rumban találtak antitesteket: a 
serumok két insulinra nem szoruló 
diabetesestől, ill. egy-egy „kémiai” 
diabetesben és psychiatriai kórkép
ben szenvedőtől származtak. Há
rom, А-sejt elleni antitesteket hor
dozó, insulin kezelésre szoruló cu
korbeteg serumában В-sejt elleni 
antitest is volt.

Eredményeik alapján úgy vélik, 
hogy a Langerhans szigetek hor
mont termelő sejtjei külön-külön is 
autoimmun folyamat áldozatává 
válhatnak, így megbomlik az egy
mással szoros kölcsönhatásban levő 
sejtek egyensúlya. Az egyes hor
monok selectiv hiányának klinikai 
jelentősége nem tisztázott.

Pánczél Pál dr.

Emelkedett serum IgG/, szint fib
rosis cystica esetekben. F. Shakib 
és mtsai: Clinical Allergy 1976, 6, 
237—240.

A fibrosis cystica örklődő beteg
ség, ami a gyermekek mucosus és 
serosus secretiójának zavarával jár. 
A klasszikus klinikai képet a 
chronikus pulmonalis elváltozás, 
pancreas elégtelenség s malabsorb- 
tio jellemzi az electrolytek fokozott 
kiválasztásával. A betegség a se- 
rumból kimutatható cystikus fibro
sis factor jelenlétével igazolható. A 
kimutathatóság IgG jelenlététől 
függ, amihez a cystikus faktor kap
csolódik. A betegek klinikai diag- 
nosisát a Schwachmann Kulczki 
kritériumok alapján állították fel.

A 16 gyermek (10 fiú és 6 leány 
5 és 15 év között) vizsgálata alkal
mával jelentősen emelkedettnek ta
lálták az IgG/, szintet. Az eredmé
nyek felvetik annak lehetőségét, 
hogy az IgG4 alosztály korfüggő se
rum cencentratiójú, s gyermekkor
ban azzal egyenesen arányos. A 
megfigyelés azért érdekes, mert a 
fibrosis cystica gyakran szövődik



korai typusú allergiás reactióval. 
Az IgG-vel összefüggő anaphyla- 
xiás reactio tényét — ritkábban, 
mint IgE esetében — Paris igazolta 
először, viszont a szerzők korábbi 
munkájukban bizonyították, hogy 
az lgG/, alosztályé human myeloma 
protein képes meggátolni a passiv 
cutan anaphylactoid reactiót ma
jomban, amit human IgE typusú 
antitest (reagin) hoz létre.

Domán József dr.

Az IgG alosztályok megoszlásá
nak vizsgálata a normál human 
populatio egy csoportjában. F. Sha- 
kib: Immunol. Methods 1975, 8, 
17—28.

A normál human populatio se
rum IgG alosztályainak quantitativ 
analysise céljából kappa typusú 
myeloma proteinekből igazolták az 
Fc fragmenteket, s monospecifikus 
antiserumokat állítottak elő. Az el
lenanyagot IgGi, 3 , 4  esetében bir
kában, IgG2 ellen majomban ter
melték. Az antiserumokat további 
tisztítás végett egyéb alosztályé 
kappa typusú myelomás proteinnel 
absorbeálták. Standardnak a mono
clonalis fehérje oldatot használták 
(tisztaságát immunelektrophoresis- 
sel ellenőrizték).

A 101 felnőtt egyén IgG alosztá
lyainak quantitativ meghatározása 
Mancini módszerrel történt. Az 
IgG): 460—1142 (átlag 801), az IgG2 
81—389 (átlag 217), az IgG3 28—194 
(átlag 94), míg az IgG  ̂2,5—16 (át
lag 8) mg/100 ml concentratiójú.

Tízhetes megfigyelés során az 
IgGj- 2  6,5—6.5%-os az IgG/, 3 pedig 
2,6—2 ,6 %-os у , к. ingadozást mu
tatott. A normál értékek alapul 
szolgálnak a monoclonalis eltolódás 
megítélésében. Domán Józse/ dr.

Autoallergia humoralis és cellu
laris jelenségei szilikózisban és szi- 
likó-tuberkulózisban. Kitajev, M. I., 
Tjurebajeva, V. N. (Kirgiz Tbc In
tézet, Frunze.): Gig. Tr. prof. Za
bol. 1976, 19, 22—25.

A szerzők megállapították, hogy 
a szilikózis és szilikótuberkulózis 
pathogenezisében és klinikai meg
nyilvánulásában autoallergiás kom
ponenseknek nagy jelentősége van. 
E komponensek részben humoralis, 
részben cellularis típusúak és ha
tásuk a neutrophil granulocyták 
károsításában, valamint a leukocy- 
ták migrációs gátlásában és agglo
meráció képzésében nyilvánul meg 
homolog tüdőszövet antigen jelen
létében. A szilikózis kifejlődése 
még a radiológiailag kimutatható 
elváltozások előtt a homolog tüdő
szövettel szemben fennálló korai és 
késői típusú túlérzékenységek ele
meit tartalmazza. A szilikotuber- 
kulózis folyamán megnyilvánuló 
autoallergia mindig a betegség spe
cifikus fázisának megfelelő.

(Re/.: Guyotjeannin adatai szerint 
a szilikózis és szilikótuberkulózis 
szerológiai próbákkal kimutatható,

ris immunitás teljes helyreállását, 
míg a thymosin csak részleges kor
rekciót eredményezett. Súlyos kom
binált immundefektusban szenvedő 
betegeken a thymosin therapia sem 
in vitro sem in vivo nem volt ha
tásos. Megjegyzendő még, hogy a 
transplantatum graft-versus-host 
reakciót okozhat. A tapasztalatok 
alapján megállapítható, hogy a 
thymosin therápia hasznos lehet 
bizonyos primer immundefektusok 
kezelésében.

Jelenlegi elméleti és klinikai is
mereteink alapján a foetalis thy
mus transplantatiójával, ill. a thy
mosin terápiás hatásával elért 
eredmények alapján esetleg kide
ríthető, hogy milyen az immun
defektus jellege. Csap, Ágneg dr

Leukotaxis dysfunctio sarcoido- 
sisban. Maderazo, E. G. és mtsai 
(Dept, of Medicine, Hartford Hosp., 
Hartford): Ann. intern. Med. 1976, 
84, 414—419.

A sarcoidosisra jellemző a sejt
közvetített immunitás csökkent 
volta. Nem mindenki észlelte a 
lymphocyták csökkent tarnsforma- 
tióját PHA hatására, sem a spon
tán blastos transformatiót. A szer
zők 20 sarcoidosisos beteget vizs
gálva 19 betegben a leukotaxis 
csökkenését állapították meg a se
rum mérsékelten emelkedett Che
motaxis factor inactivator tartalma 
mellett. A leletek alapján feltétele
zik, hogy a negatív intracutan pró
ba oka a gyulladásos sejtek mobi- 
lisatiójának és accumulatiójának 
kiesése lehet. Korossy sándor dr.

ez azonban nemspecifikus eljárás, 
hanem kolloidlabilitási próba. 
Ezeknél természetesen nem zárható 
ki az autoimmunizációs mechaniz
mus.) Nikodemusz István dr.

Thymus sejtek és humoralis fak
torok mint therapiás tényezők.
Wara, D. W., Ammann, A. J. (Dep. 
Pediatrics, Div. Ped. Immunology, 
Univ. California, San Francisco, 
California 94143): Pediatrics, 1976, 
57, 643—646.

Az összefoglaló tanulmányban a 
szerzők először áttekintést adnak a 
thymus kutatásában elért eddigi 
eredményekről: 1962-ben tisztázó
dott, hogy a thymus fontos szerepet 
játszik a celluláris immunitás ki
alakulásában. Később azt is megál
lapították, hogy a thymus immuno
lógiai funkcióit mind celluláris 
mind humorális alkotóelemek köz
vetítik. A thymus eredetű ún. T- 
lymphocyták a thymuson átvándo
rolva több érési stádiumon keresz
tül érnek meg. A thymusból szár
mazó humorális anyagok befolyá
solják a T-sejt proliferatióját, az 
interakciót, a cyclikus GMP és 
AMP intracelluláris regulációját, 
valamint a specifikus T-sejt anti
gének expresszivitását.

A foetalis thymus transplantatió- 
ja először csak Di George-syndro- 
más betegekre korlátozódott. Üjab- 
ban súlyos kombinált immunelég
telenségekben és Nezelof-syndro- 
mában is alkalmazzák. Ahogyan az 
egyes immunológiai betegségekben 
az alapelváltozások különbözőek, 
úgy a thymus hatásának mechaniz
musa is más és más. A szerzők ösz- 
szehasonlították a transplantált 
thymus hatásmechanizmusát a kü
lönböző kórképekben, majd vizs
gálták, hogy a celluláris immunitás 
rendezése mellett milyen hatással 
van a humorális immunitásra. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a 
В-sejt funkciói, melyek a trans
plantatio előtt insufficiensek vol
tak, rendeződtek, a T—В interakció 
tökéletessé vált.

A továbbiakban a thymus hor
monok közül a thymosin therápiás 
hatását vizsgálták. A thymosin egy 
alacsony molekulasúlyú lipid- és 
szénhidrátmentes protein. Hatása 
csak akkor érvényesül, ha a thy
mus precursor sejtek jelen vannak. 
Ezen sejtek differenciálásában ját
szik szerepet. A hetenként adott 
thymosin injectio a különböző pri
mer immundefektusban szenvedő 
gyerekeken különböző therápiás 
eredményt adott. Valószínű, hogy 
ez a thymus defektusok különböző
ségéből adódott. Lehetséges, hogy 
mindegyik defektus más thymus 
humoralis faktor hiányával ma
gyarázható.

A szerzők végül összehasonlítot
ták a thymus transplantatio és a 
thymosin injectio hatásait hasonló 
betegségekben. Azon betegekben, 
akiknél thymus hypoplasia van és 
a thymus precursor sejtek jelen 
vannak, a transplantatio a cellulá-

Paraproteinaemia Sézary-syndro- 
mában. Kőváry, P. M. és mtsai 
(Dept, of Dermat., Westfälische 
Wilhelms-Univ., Münster): Derma- 
tologica 1977, 154, 138—146.

A Sézary-syndroma jellemzői: 
hámló erythrodermia, erős viszke
tés, lymphadenopathia és atipikus 
lymphocyták a vérben és a bőrben.
Ha az atipikus lymphocyták még 
nem kimutathatók, prae-Sézary- 
syndromának nevezik. Az ún. Sé
zary-sejtek. membrán tulajdonságai 
alapján T-lymphocytáknak minő
síthetők. Hypogammaglobulin- 
aemiás egyéntől származó B-sejte- 
ket a Sézary-sejtek képesek poke- 
weed mitogen jelenlétében immun
globulin-ki választó sejtekké lehet 
stimulálni. Mivel a Sézary-sejtek 
képesek a В-sejtekkel kooperálni, 
helper (segítő) funkcióval ren
delkezőnek tekinthetők, suppressor 
szerepet nem töltenek be.

A szerzők egy olyan Sézary-syn
droma esetet ismertetnek, amely 
nem-myelomás monoclonalis hy- 
pergammaglobulinaemiával szövő
dött. A paraprotein előfordulását, 
az előbbiekben ismertetett adatok 
alapján, bőséges T-lymphocytás in
gerekkel magyarázzák.

Korossy Sándor dr. 1503



Multiplex immun complex és hy- 
pocomplementaemia dermatitis 
herpetiformisban és coeliakiában.
Mohammed, I. és mtsai (Canadian 
Red Cross Memorial Hosp., Tap- 
low, Berkshire): Lancet 1976, II, 
487—490.

A szerzők 3 módszert használtak 
immun complex kimutatására: a 
radiobioassay dermatitis herpeti
formisban (DH) 77, coeliakiában 
(CD) 81, a Clq kötő aktivitás DH- 
ban 83, CD-ben 96 és a precipita- 
tio 4% polyethylenglykollal DH- 
ban 69, CD-ben 100%-ban volt po
zitív. A multiplex complexeknek 
nem tulajdonítanak elsődlegesen 
károsító szerepet sem a bőrben, 
sem a bélben. A Q. factor DH-ban 
49, CD-ben 26%-ban, a C4 factor 
DH-ban 20%-ban volt csökkent. 
Ebből arra következtetnek, hogy a 
complement mind klasszikus, mind 
alternatív úton aktiválódhat. To
vábbi vizsgálatok szükségesek az 
immun complexek valódi szerepé
nek tisztázásához.

Korossy Sándor dr.

Phagocyta funkció és sejt-közve
tített immunitás systemás lupus 
erythematodesben. Landry, M. (Cli
nical Res. Inst, of Montreal): Arch. 
Derm. (Chic.) 1977, 113, 147—154.

phadenopathia, hepatosplenomega
lia, dyspnoe és szívelégtelenség. A 
vér fokozott viscositása következté
ben látás- és tudatzavarok, hae- 
morrhagiás diathesis, perifériás ke
ringési zavarok Raynaud-syndro- 
mával és bőrnecrosisokkal léphet
nek fel. A Wm tüdőbeli megnyil
vánulásai ritkák.

63 éves férfi fokozott vörösvér- 
sejtsüllyedése kivizsgálása végett 
került a szerzők intézetébe. A be
teg általában jól érezte magát, csak 
rákérdezésre számolt be dyspnoe- 
ról, ingerköhögésről és levertségről. 
Általános testi vizsgálata normális 
leletet mutatott. We.: 65 mm/1 óra, 
vérképe anaemiás. össz-serum-fe- 
hérje 11,6 g%, gamma-globulin
47%, kryoglobulin tulajdonságú, 
kappa typusú IgM-paraproteint 
mutattak ki. A plasma viscositása 
a normális kétszerese volt. A 
csontvelőben a lymphoid elemek 
megszaporodtak (67%), mellkas- 
rtg: Mko. nagyobb, tömött, elágazó 
hilusok, fokozott interstitialis tüdő
rajzolat és néhány miliaris csomó.

A tüdő és hilus nyirokcsomók 
biopsiás szövettani vizsgálata: Jól 
differentiált lymphocytákból és 
lymphoplasmocytoid sejtekből álló 
infiltratum.

A beteg chlorambucilt és pred- 
nisont kapott. Hat héten belül rtg- 
leletei javultak és közérzete is jobb 
lett.

A szerző vizsgálatai szerint az 
átfogó sejtes válasz — amennyire 
az felbecsülhető in vivo bőrpróbák 
és DNCB sensibilisatio alapján — 
SLE-ben csökkent. A vizsgálatok 26 
kezeletlen betegen történtek. Ám
bár a T-sejtek száma csökkent volt, 
a funkciójuk nem volt csökkent. 
PHA, bakteriális és gombás mito- 
geneket használva a lymphocyta 
transformatio normális volt. Az in 
vivo észlelt cutan reaktivitás csök
kenés okát a sejtes immunitás effe
rens ágában feltételezi. Mind a po- 
lymorphonuclearis neutrophilok, 
mind a monocyták phagocytáló ké
pességét csökkentnek találta. A 
szerző véleménye szerint a sejtes 
interactio miatt a SLE-ben az int
rinsic macrophag defektus közre
működik az állítólagos T- és B-sejt 
dysfunctióban. Korossy sándor dr.

Waldenstrom macroglobulin
aemia a tüdő immunocytomájával.
P. Fuchs és mtsai (Department für 
innere Medizin und Institut für 
Pathologie der Universität Zü
rich.) : Schweiz, med. Wschr. 1977, 
107, 84—87.

A Waldenstrom macroglobulin
aemia (=  Wm.) lymphoproliferativ 
zavar, amely főleg az idős korban 
lép fel és lefolyása aránylag jóin
dulatú. Lymphocytás infiltratiók 
jelennek meg a csontvelőben, nyi
rokcsomókban és más RÉS szer
vekben. Jellemző rá az anaemia, 
levertség, fokozott vérsejtsüllyedés 
és monoklonalis IgM-gammopathia. 
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A Wm. pulmonalis alakjának 
kezeléséről még kevés a tapasztala
tunk és ugyanez áll a lefolyásra is.
14 beteg átlagos túlélés ideje 5,1 év
volt" Kollár Lajos dr. '

Szemölcsök és szemölcs vírus an
titestek systemás lupus erythema
tosus betegekben. Johansson, E. és 
mtsai (Dept, of Dermatol., Univ. 
Centr. Hosp. Helsinki): Brit. med. 
J. 1977, 1, 74.

Általában úgy tudjuk, hogy a 
systemás lupus erythematosusban 
(SLE) szenvedő betegek fokozot
tan érzékenyek fertőzésekkel szem
ben és az infectio a SLE kiváltója 
lehet. Ismerjük a bacterialis és a 
gombás fertőzések gyakoriságát és 
azt (pl. a kanyaró, a rubeola, az 
EBV elleni antitest titerek alap
ján), hogy az SLE-t néhány vírus- 
infectio kísérheti. A herpes simplex 
vírus elleni válasz azonban elégte
lennek mutatkozott. Az antitest 
sem mindig jó indicatora a chro- 
nikus vagy recidiváló vírusinfec- 
tióknak.

A bőr herpes, különösen a sze
mölcs-fertőzés alkalmas a vizsgá
lódásra, mivel a megfigyelés pontos 
diagnosist tesz lehetővé.

A szerzők számos SLE-ben szen
vedő betegen észleltek vírusos sze
mölcsöket. Megvizsgálták SLE-s 
betegeikben a szemölcsök gyakori
ságát és a szemölcs-vírus antiteste
ket (a vírus antigént eltávolított 
szemölcsökből nyerték).

A szerzők 56, definitiv vagy fel
tételezett SLE-ben szenvedő közül

26-ban, a 160 kontroliból 19-ben 
észleltek szemölcsöket. A cortico
steroid vagy antimalariás kezelés 
nem befolyásolta a szemölcsök gya
koriságát. Szemölcs-vírus antiteste
ket ritkábban észleltek a SLE-Cso- 
portban (51 betegből 23-ban), mint 
a kontrollokban (54-ből 40-ben).

Eredményeik alapján arra követ
keztetnek, hogy a SLE-ben az im
munmechanizmus csökkenése prae- 
dispositiót jelent a szemölcsök fej
lődésére. Fordított összefüggést ál
lapítottak meg a szemölcsök elő
fordulása és a betegek rheuma- 
factor (latex) aktivitása között. A 
rheuma-factor támogatja a sze
mölcs-vírus elleni resistentiát in 
vivo és aktív tényező lehet a vírus- 
fertőzés elleni immunreactióban. 26 
latex negatív esetben 58%-ban, 25 
latex pozitív esetben 24 ízben for
dult elő szemölcs.

Barna Kornél dr.

Primer biliaris cirrhosis, bőr-ca- 
pillaritis és IgM okozta membrano
sus glomerulonephritis. Rai, G. S. 
és mtsai (Royal Victoria Infirmary, 
Newcastle upon Tyne): Brit. Med. 
J. 1977, 1, 817.

A primer biliaris cirrhosis gyak
ran szövődik autoimmun jelensé
gekkel, mint: thyreoiditissel, arth- 
ropathiával, serositisekkel, hyper- 
globulinaemiával, nem szervspeci
fikus antitestképződéssel. A szerzők 
34 éves nőbetegén a generalizált 
prutitust, a magas serum alkalikus 
phosphatase értéket és a splenome- 
galiát distalis típusú renalis tubu
laris acidosis kísérte. A májbiop- 
sia biliaris cirrhosist, a vesebiop- 
sia glomerularis kacsok megvasta- 
godását, a basalmembranon exten
siv IgG, a mesangiumban granula
ris IgM depositiót mutatott. A bőr
ben generalizált capilaritist, IgM éŝ  
C3 depositiót találtak. Noha a pri
mer biliaris cirrhosisos betegek 
serumában az esetek 70%-ában 
emelkedett IgM szintet találni, az 
IgM-associált capillaritis és memb
ranosus glomerulonephritis társu
lása ritka. Azathioprinre az IgM- 
szint csökkent, javult a bőrviszke
tés és feltehetően az egyéb szervi 
manifestatiók is javultak.

Berkessy Sándor dr.

Klinikai farmakológia
A szívglikozidák alkalmazását 

módosító faktorok. Krebs, R. 
(Pharmakologisches Institut der 
Universität Mainz): Medizinische 
Klinik 1976, 71, 1759—1770.

A szívelégtelenség hatásos keze
léséhez megfelelő mennyiségű szív- 
glikozidának kell a szív rendelke
zésére állnia. Az orálisán adott 
glikozidák túlnyomórészt a vé
konybélben szívódnak fel. Ennek 
feltétele, hogy a bélfalra oldott ál
lapotban kerüljenek és hogy lipo-



phil sajátságuk révén a sejtmemb
ránon átjussanak. Ez passzív re- 
sorptiót jelent. Kálium- és magné
ziumsók egyes glikozidák bioló
giai hatékonyságát csökkentik, így 
pl. a béta-acetyldigoxin jelenlé
tükben spontán alfa-acetyldigoxin- 
ná alakul, amely rosszabbul szívó
dik fel és kisebb hatású. A stro- 
phantosid gyakorlatilag képtelen 
átjutni a bélfal sejtmembránján, 
a digitális-félék molekulái azon
ban könnyen áthatolnak a memb
rán fehérjerétegén és főleg lipid- 
rétegén. A digoxin molekula fel
szívódását acetylálással és methyl- 
lálással elő lehet segíteni. Sokkal 
jobban szívódik fel a beta-acetyl- 
digoxin és a béta-methyldigoxin. 
Az acetyl-gyök még a bélfalon 
való áthaladás előtt leválik, így a 
vérbe csak digoxin kerül; a me- 
thylcsoport csak a májban válik 
le, minthogy pedig ez relative las
sú folyamat, a keringésben két ha
tékony glikozida van: a digoxin és 
methylált származéka.

A felszívódás után annál jobban 
kötődnek a glikozid molekulák a 
plasmaf ehérj ékhez, minél lipophi- 
lebbek. így pl. a strophantosid 
csak 5%-ban, a digitoxin 95%- 
ban, a digoxin 30%-ban. A kötés
ből a digitalis molekulák köny- 
nyen leválnak és hamar a szer
vekbe kerülnek. A legnagyobb 
koncentrációt a vesében érik el, 
abszolút értékben a legtöbb mo
lekulát a vázizomzat köti meg. 
Egyénenként nagyon eltérő az 
egyes szervek, így a szív digitalis 
felvevő képessége is. A szöveti rak
tárakon kívül depöt-nak fogható 
fel a szívglikozidák enterohepati- 
kus körforgása. Ez elsősorban a 
digitoxinra érvényes. Az epével 
kiválasztott glikozida nagyrészt 
újból felszívódik és a szervezet 
rendelkezésére áll.

Leggyorsabban a strophantosid 
ürül ki, naponta 50%. A fehérjé
hez nem kötött glikozid molekulák 
glomerulárisan filtrálódnak. Mi
nél zsíroldékonyabb egy molekula, 
annál könnyebben reabsorbeáló- 
dik a tubulusokban, így újból visz- 
szakerül a keringésbe. A lipophil 
anyagokat a máj alakítja át víz- 
oldékony vegyületekké. A mole
kula hidrophil részekre hasítódik, 
glukuronsavval vagy kénsavval 
conjugálódik.

A szívglikozidák toxikus hatá
sa nő, ha a serum Ca nő, vagy a 
serum К és Mg csökken. Ezt a 
diureticumok alkalmazásakor min
dig figyelembe kell venni. A vese
funkció épsége befolyásolja a gli
kozid molekulák felezési idejét. A 
serum kreatinin koncentráció figye
lemmel kísérése jó támpontot ad a 
fenntartó dosis nagyságát illetően. 
Ha a serum kreatinin 2 mg%, a 
fenntartó dosist digoxin esetén a 
felére, 3 mg%-nál már 30%-ra kell 
csökkenteni. A korral együtt nő a 
digitalis érzékenység. Ennek oka 
egyrészt a kisebb szívizomzat, más
részt a csökkent kiválasztás. Hy- 
perthyreosisban a digitalis felezési 
idő csökken, főleg a zsíroldékony

típusok esetében. Digitalis thera
pia alatt sympathomimetikumok 
növelik a ritmuszavarok lehető
ségét; antiarrhythmiás szerek, bé- 
ta-blockolók gyengítik a haté
konyságot; ugyanilyen mellékha
tása lehet a tricyclikus antidepres- 
sánsoknak is. A szívglikozidák 
nem mindenfajta szívelégtelenség
ben hatékonyak. Gyengébben hat
nak rheumás carditisben, diphtHe- 
riás myocarditisben pedig kifeje
zetten gyenge hatásúak. Ahhoz, 
bogy a szívglikozidák megfelelően 
hassanak, szükséges, hogy a myo
cardium morphológiailag intact 
legyen. Hypoxia és hypercapnia a 
szívizom digitalis érzékenységét 
emeli, acidosis csökkenti. Cor pul
monale kezelésekor erre mindig 
gondolnunk kell. Berlin lván dr_

Összefüggés a szérum digoxin  
szintje és a rhythmuszavarofe kö
zött. Hennersdorf, G. és mtsai (De
partment Innere Medizin, Medizi
nische Hochschule Hannover): 
Deutsche Medizinische Wochen
schrift, 1977, 102, 381—384.

A digoxin és derivátjai által ki
váltott kardiális intoxicatiók ará
nya 8—35% között változik kórhá
zi beteganyagon, míg az intoxica
tiók letalitása 3—21% között van. 
Az egyre inkább terjedő radioim- 
munologiai szérum digoxin megha
tározó eljárások lehetővé teszik, 
hogy a digoxin által kiváltott egyes 
arrhythmiák mögött rejlő aktuális 
szérum digoxin szintet meghatá
rozzuk. A digoxin által indukált 
rhythmuszavarok igen sokfélék le
hetnek, és emellett nincs digoxin- 
specifikus rhythmuszavar.

A szerzők intenzív osztályon fek
vő 245 betegen vizsgálták a digo
xin által kiváltott rhythmuszava- 
rokat, aminek a kritériuma az volt, 
hogy a gyógyszer elhagyása után a 
rhythmuszavar megszűnjön. A 
gyógyszer bevétele után 12 órával 
— amikoris a digoxin metabolitjai 
már eliminálódtak — történtek a 
vérvételek. A meghatározások ra- 
dio-immunoassay módszerrel tör
téntek és minden vizsgálati sorozat
hoz két kontrollt (egy 0,44 és egy 
2,12 ng/ml digoxin koncentrációjú 
szérumot) állítottak be. A kontroll 
szérumokat a 18 hónapig tartó 
vizsgálati periódus elején frakcio- 
nálták. és — 20 °C-on tárolták. A 
vizsgálatokból kihagyták azokat a 
betegeket, akik megelőzően digo- 
xint vagy spironolactont szedtek, 
tekintettel arra, hogy az említett 
gyógyszerek valamint a digoxin 
között keresztreakció léphet fel.

A betegek a következő betegség- 
csoportokból kerültek ki: corona- 
riasclerosis, friss szívinfarctus, de- 
kompenzált vitiumok, hypertonia, 
cor pulmonale, nem kardiológiai 
betegségek rhythmuszavarral, ma- 
nifeszt keringési elégtelenség. A 
rhythmuszavaroknak három foko
zatát különítették el. Az első foko

zatba a könnyű rhythmuszavarok 
tartoztak. így az első fokú av. 
block, a И/a. típusú av. block, pit
vari és kamrai nem fix kapcsolá
sú ES-ek. A második csoportba a 
középsúlyos rhythmuszavarokat so
rolták. így a Il/b. típusú av. blo- 
ckot, a sino-atrialis blockot, a 
ventricularis bigeminiát, valamint 
a pitvari flimmert és flatternt ala
csony kamrafrekvenciával részben 
ventricularis extrasystolékkal. Vé
gül a harmadik csoportot a súlyos 
rhythmuszavarok alkották. Így a 
pitvari nem paroxysmalis tachycar- 
diák, pitvari tachycardiák blockkal, 
av. tachycardiák, av. disszociációk 
és magasabb fokozatú av. blockok, 
kamrafibrillatio és flattern. Az 
adatokat matematikai elemzésnek 
vetették alá.

Eredményeik: 151 betegben, akik 
digoxint kaptak és rhythmuszava- 
ruk nem volt, a szérum digoxin 
szintet átlagosan 1,52 ng/ml-nek 
találták, míg a toxikus rhythmus- 
zavarokkal bíró csoportban ugyan
ez 2,78 ng/ml volt, ami a világiro
dalmi adatokkal jól egyezik. A 
különbség a két csoport között sta
tisztikailag szignifikáns (p <0,0005).
Ezzel szemben a szérum kálium 
szint, a kreatinin clearance, vala
mint a szérum karbamid nem mu
tatott lényeges eltérést a két cso
port között. Figyelemre méltó, hogy 
1,52 ng/ml alatt is fellépett digoxin 
által indukált rhythmuszavar 5 be
tegségcsoportban: keringési elégte
lenségben, szívinfarctusban, coro
nariabetegségben, hypertoniában, 
és cor pulmonaléban összesen 25 
esetben. Különösen coronaria-bete
geken, friss szívinfarctusban és cor 
pulmonaléban volt ez gyakori.
Szám szerint friss szívinfarctusban 
32-ből 5, coronariabetegeken 60-ból 
12, míg cor pulmonaléban 9-ből 2 
esetben fordult elő.

A szerzők összefüggést kerestek 
a szérum digoxinszint és a rhyth
muszavarok súlyossága között. 
Megállapítható volt, hogy a súlyos 
rhythmuszavarok (III. csoport) a 
könnyűekhez viszonyítva (I. cso
port) szignifikánsan gyakoribbak 
voltak, ha a szérum digoxinszint 
2,8 ng/ml, ill. 4,2 ng/ml értékeknek 
felelt meg. Az utóbbi csoportban 
különösen a supraventricularis 
rhythmuszavarok magasabb száma 
a feltűnő. Ennek oka az lehet, hogy 
a kamraizomzat érzékenyebb a di
gitálissal szemben, mint a pitvar- 
izomzat, így a kamrai ES-ek az in
toxicatio korai jelei, míg a pitvari 
rhythmuszavarok — különösen a 
blockolt pitvari tachycardiák — 
mindig egy súlyosabb intoxicatio 
kifejezői.

A szerzők végezetül megállapít
ják, hogy a radioimmunologiai vizs
gálati módszer adatai szerint a 
„therápiás” szérum digoxin szint 
0,8—2,0 ng/ml. míg a „toxikus”
2,3—2.5 ng/ml között van. A therá- / ^ \  
piás szérum digoxin szint mellett W r  
fellépő rhythmuszavarok a myocar- 
dium fokozott digoxin érzékenysé- ---------
gének kifejezői. Gelléri Dezső dr. 1505



A béta-adrenerg stimulatio anti- 
diuretikus hatásának mechanizmu
sa. Levi, J. és mtsai (University of 
California School of Medicine, Los 
Angeles): Archives of Internal Me
dicine, 1976, 136, 25—29.
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Az utóbbi évek vizsgálatai sze
rint az alfa izgató noradrenalin 
gátolja a vasopressin antidiureti
kus hatását, míg az isoproterenol 
antidiuresist okoz, nagyon hasonlót 
az antidiuretikus hormonéhoz. Az 
isoproterenol okozta antidiuresist 
gátolni lehet noradrenalinnal és 
propranolollal, ez utóbbi azonban 
az ADH kiváltotta antidiuresist 
nem befolyásolja. Diabetes insipi- 
dusos patkányokban az isoprotere
nol gátolja a diuresist, ez direkt 
renalis hatást feltételez. Ezzel 
szemben ismeretes az is, hogy a 
kutyában az isoproterenol antidiu
retikus hatása azonnal megszűnik, 
ha eltávolítják a hypothalamohy- 
pophysist. A jelenlegi vizsgálatok 
célja az volt, hogy kiderítsék ho
gyan gátolja az isoproterenol a 
diuresist, és mi a szerepe a hormo
nalis (ADH) és nonhormonalis fak
toroknak.

7 önként jelentkező fiatal férfin 
végezték a vizsgálatokat. A vizele
tet állandó ballon katheterrel 
gyűjtötték. A glomerularis filtra- 
tiót (GFR) és a renalis plasma át- 
áramlást (RPF) 125I-jodothalamát- 
tal és para-aminohippursavval 
mérték. A vizsgálatnak három fá
zisa volt: vízterhelés; vízterhelés és 
isoproterenol infusio; vízterhelés, 
isoproterenol infusio és proprano
lol. Meghatározták az ADH kon
centrációt, legalábbis azokban az 
esetekben, amelyekben a mérésha
tárokon belül volt.

Az isoproterenol infusio első 20 
percében nagyon kifejezett volt az 
antidiuretikus hatás, maximumát 
azonban csak később érte el, ami- 
koris a diuresis a kontroll stádium
hoz képest (19,4 ml/min) 2 ml/min- 
ra csökkent, a szabadvíz clearance 
pedig 16 ml/min-ról 0,4 ml/min-ra. 
Ezzel együtt csökkent a GFR és az 
RPF 15, ill. 23%-kal. Kisebb lett a 
nátrium és kálium ürítés is. Esett 
a vérnyomás (a systolés átlag 26, a 
diastoles 16 Hgmm-rel), nőtt a pul
zusszám. A vízterheléses fázisban 
a plasma-ADH nem volt mérhe
tő, isoproterenol hatására mérhe
tővé vált, átlagosan 7,6 /iU/ml volt. 
Propranolol kivédte az isoprotere
nol cardiovascularis hatásait, emel
kedett a diuresis, a GFR. az RPF, a 
nátrium és kálium excretio norma
lizálódott Ebben a fázisban az 
ADH újból mérhetővé vált.

Az isoproterenol antidiuretikus 
hatása természetesen a cardiovas
cularis hatásokkal együtt valósult 
meg, azonban az antidiuretikus ha
tás nagysága az ADH és a nonhor
monalis (csökkent GFR, RPF) hatá
sok együttese. Nagyon nehéz meg
határozni e két tényező arányát. 
Mindenesetre az tény, hogy a rena
lis haemodynamika megváltoztatá
sán túl az isoproterenol fokozta az

ADH secretiót. Az, hogy ez direkt 
történt vagy ez is a cardiovascula
ris hatás következménye, e vizsgá
latokból nem dönthető el.

Berlin Iván ár.

Az endogen cortisol-termelés cor- 
ticoid-kristálysuspensiók bevitelét 
követő változásának klinikophar- 
macologiai szempontjai. Bigalke, C. 
és mtsai (Medizinische Fakultät der 
Univ. Münster): Medizinische Welt 
1977, 28, 434—440.

A steroid vegyületek napjaink
ban a legáltalánosabban használt 
gyógyszerek közé tartoznak. Meg
felelő szerkezeti változtatásokkal 
olyan synthetikus formákat hoztak 
létre, melyek az optimális hatást 
biztosítják, s a nemkívánatos mel
lékhatások gyakorlatilag kiküszö
bölhetők. Az optimális hatás e ké
szítményekkel is csak akkor érhető 
el azonban, ha az alkalmazott do- 
sist, a készítmény bevitelének mód
ját, beadás idejét és a bevitel is
métlését — az egyszeri adagok köz
ti intervallumot — helyesen vá
lasztják meg. A steroid készítmé
nyek egyik nem elhanyagolható ve
szélye, hogy beavatkoznak a hypo- 
thalamo-hypophyseo-adrenalis sza
bályozásba, mely beavatkozás rö
vid ideig tartó alkalmazásuk esetén 
csak functionalis jellegű, reversibi- 
lis, tartós adagolásuk azonban mor- 
phologiai változásokhoz vezet. Tar
tós használat esetén ezért a gyógy
szer beadását a szabályozó mecha
nizmus relative „érzéketlen” fázisá
hoz (ún. acrophasis) kell igazítani. 
Folyamatos adagolás esetén tehát 
naponta, intermittáló therápia ese
tén másodnaponta reggel, egyszerre 
kell az összdosist bevinni; ebben 
az esetben ui. — oralis bevitel ese
tén — a rövid felezési idő eredmé
nyeként a regulatio maximális ér
zékenységének idején, éjfélkor már 
csak alacsony exogen eredetű corti- 
coid-concentratio található, mely 
gyakorlatilag nem befolyásolja a 
physiologiás szabályozást. Mivel 
azonban az endogen szabályozásra 
gyakorolt supprimáló hatás vál
tozó a corticoid készítmény alkal
mazási módjától függően, a phar- 

macokinetikai-pharmacodyna- 
miás összefüggések további tanul
mányozása szükséges. Ehhez szol
gáltatnak a szerzők újabb adatokat 
saját vizsgálataik ismertetésével.

Két, eltérő hatástartamú készít
ményt vizsgáltak: a betamethason 
phosphat-acetat kombinációt (Ce- 
lestan-Depot, 7 mg) és a triamcino- 
lon acetonidot (Volon A 40, 40 mg). 
A készítményeket egyszeri im. in
jectio formájában adták, s 16 napon 
át vizsgálták a reggeli cortisol- 
szintre gyakorolt hatását.

Azt találták, hogy Celestan-De- 
pot im. adása után a reggeli corti- 
sol-szint 24 óra múlva teljesen, 5— 
6 napon keresztül pedig részlege
sen supprimált volt. Volon A 40 4 
napon keresztül blockolta az endo
gen cortisol secretiót, míg részlege
sen, a 17-OH-corticosteroid képző

dést 16 napon át supprimálta. 
Azt találták, hogy a teljes sup
pressio idején mind a basalis, mind 
a negatív cortisoltermelés gátlódik, 
míg a részleges suppressio idején, 
az exogen eredetű corticoid-részle- 
gek eliminálódásával párhuzamo
san fokozatosan helyreáll a circa
dian rhythmus.

A vizsgálatokat 32 önként vál
lalkozó egészséges, korábban steroid 
kezelésben nem részesült, 17—20 
éves, 60—75 kg súlyú férfin végez
ték. A vizsgált személyeket négy, 
egyenként 8 főből álló, azonos kor
összetételű csoportba osztották. Az 
I. csoport tagjai 3 mg betametha
son acetat és 4 mg betamethason- 
dinatrium-phosphat keverékének 
im. injectióját kapták, a II. cso
portba tartozóknak 40 mg triamci- 
nolon-acetonidot adtak, a III. cso
port az egyik kontroll csoport sze
repét töltötte be, ennek tagjai 1 
ml physiologiás sóoldatot kaptak 
im., mélyen a m. gluteusba adva, a 
IV. csoport pedig egy olyan kont
roll csoportot képezett, ahol sem
milyen „kezelésre” nem került sor. 
Valamennyi vizsgált személytől 
azonos időpontokban vérmintákat 
vettek, s ezekből különböző steroid 
meghatározásokat végeztek el.

A plasma cortisol szintje a nap 
folyamán ingadozó, a jól ismert 
circadian ingadozáson kívül ún. 
ultradian oscillatiós ingadozás is 
mutatkozik; e szabályozások szá
mos endogen és exogen tényezőtől 
függenek, úgyhogy physiologiás kö
rülmények közt is kimutathatók el
térések a napi profilban. A jelen 
vizsgálat megerősítette más szer
zők korábbi megfigyeléseit, hogy a 
betamethason-keverék rövidebb, a 
triamcinolon-acetonid hosszabb 
ideig tartó suppressiót okoz. En
nek tartama az alapvegyület 
substitutiójától is függ: a bethame- 
tason-acetat- phosphat a triamci- 
nolon-diacetáttal és methylpredni- 
solon-acetáttal a legrövidebb gát
lást eredményezi, míg a triamcino
lon-acetonid a leghosszabb suppres
siót okozza. A dexamethason- és pa- 
ramethason acetatesterei és a me- 

thylprednisolon-cyclopentyl-pro- 
pionat közti helyen vannak. A 
szerzők a közlemény további ré
szeiben részletesen ismertetik a 
különböző steroid vegyületek supp
rimáló hatásával kapcsolatos ko
rábbi vizsgálatok eredményét, iro
dalmi adatok alapján.

Winkler Gábor ár.

A természetes oestrogen hormon, 
az ocstradiol, kombinált oralis 
contraceptivumok „új” összetevője
ként. Astedt, B. és mtsai (Dep. of 
Gynaecology and Obstetrics, Univ. 
Lund, Malmö): British medical 
Journal 1977, 1, 269—269.

Az oralis contraceptivumoknak 
ritka, de igen veszélyes szövődmé
nyei a thromboemboliás károsodá
sok. A szerzők előző vizsgálataik 
során kimutatták, hogy ezek oka a 
fibrinolytikus rendszer működés



zavara, főleg az érfal thrombosist 
elhárító, fibrinolysis activator 
komponensének hiánya, ill. csök
kent működése. A fibrinolytikus 
rendszer functio-zavarát az anti- 
concipiensek synthetikus oestrogen 
komponense okozza, ezzel a tulaj- 

, donsággal a természetes oestrogen, 
az oestradiol nem rendelkezik. A 
szerzők most 25 betegen egy phy- 
siologiás oestrogen komponensű 
oralis contraceptivum hatásosságát 
vizsgálták, s tanulmányozták, jár-e 
a szer szedése kellemetlen szubjek
tív panaszokkal, ill. mellékhatá
sokkal.

A tbl. 4 mg oestradiolt és 3 mg 
norethisteront tartalmazott (Tbl. 
Netagen, Vovo Pharm., Dánia). 21 
napon át kellett szedni, majd 7 
nap múlva újabb 21 napos perió
dus volt megkezdhető. A 25 ön
ként vállalkozó közül 17 korábban 
nem szedett semmilyen oralis, kom
binált összetételű fogamzásgátlót, 5 
rendszeresen szedett, 3 pedig csak 
gestagen tartalmú gyógyszert hasz
nált.

A megfigyelés 204 ciklusa során 
terhesség, ill. thromboemboliás 
szövődmény nem fordult elő. Szo
kásos vérzési panaszok az első cik
lusok során előfordultak, más 
gyógyszerekhez viszonyítva átlagos 
gyakoriságban. Praemenstrualis fe
szültség, nausea nem jelentkezett, a 
menstruatum mennyisége 12 bete
gen változatlan maradt, 13 nőn 
csökkent. 4 beteg számolt be a 
testsúly 2 kg-ot meghaladó gyara
podásáról, 19 súlya nem változott, 
kettőé pedig csökkent. A vérnyo
más változását nem tapasztalták.

Az oestradiol oralis anticonci- 
piensek összetételében való alkal
mazását korábban gyógyszertech- 
nologiai problémák akadályozták. 
Az új micronisáló technikával e 
nehézségek elhárultak. A vizsgálat 
idején a 25 betegből 6 hagyta abba 
a Netagen szedését mellékhatások 
miatt. A vizsgálat azt mutatja, 
hogy a két komponens aránya a 
készítményben talán nem a leg
kedvezőbb, de a physiologiás oest
rogen therápiába történő bevezeté
se jelentős lépés lehet e készítmé
nyek veszélyes komplikációjának, a 
thromboemboliának elhárításában.

Winkler Gábor dr.

A glukóz tolerancia alakulása 
postmenopausában levő, egy új, 
nonsteroid természetű oestrogenké- 
szítményt, a P-1496-ot szedő nőkön.
Goldman, J. A. és mtsai (Dep. of 
Obstetrics and Gynecol., Beilinson 
Medical Center, and Tel-Aviv Uni
versity Medical School): Panminer- 
va Medica 1977, 19, 65—68.

A postmenopausa-syndroma oest
rogen kezelése mind gyakoribbá vá
lik. Korábban leírták, hogy exogen 
eredetű oestrogen tartós alkalma
zása esetén diabetogen hatás ész
lelhető. Mivel a postmenopausában 
használatos készítmények oestro- 
gent, ill. oestrogent és androgent 
tartalmaznak, egy új szer esetleges

diabetogen hatásának vizsgálata 
nem elhanyagolható. A szerzők a 
Sandoz gyár kísérleti stádiumban 
levő, P-1496 jelű készítményét 
vizsgálták. A készítmény oestrogen 
hatásának alapját 0,1—0,7%-ban 
oestradiol, 1—20%-ban oestron ké
pezi.

A vizsgálatban 50 nő vett részt, 
akiknek a következő föltételeknek 
kellett megfelelniük: diabetes sem
milyen formájában nem szenved
tek, semmilyen hormonkezelésben 
a megelőző néhány év során nem 
részesültek, semmilyen diureticu- 
mot nem szedtek, legalább a vizs
gálat kezdetétől számított 3 hóna
pon belül. A vizsgált nők életkora 
45—63 év közötti volt. A készít
mény szedésének kezdetét OGTT 
vizsgálat előzte meg. E vizsgálat 
előtt legalább 3 napon át, legalább 
napi 300 mg szénhidrátot tartalma
zó étrendet tartottak. Az OGTT 
vizsgálatot 100 g glukóz megitatá
sával végezték, majd a 3 órás 
vérszintet vizsgálták (GTSo-з h). (A 
rövidítés glukóz tolerancia össze
get =  GTS jelent) 6 hónapi gyógy
szerszedés után a vizsgálatot azo
nos körülmények között megismé
telték. A készítmény napi dosisa 
100 mg volt, 21 napos ciklusokban 
kellett szedni. A szer szedését álta
lában 12 hónapon át folytatták, s 
a kezelés befejezte után is végeztek 
még egy OGTT vizsgálatot.

Manifeszt diabetes a kezelés so
rán nem jelentkezett. A vizsgálat 
kezdetén és végén 29 nő GTSo-ц ér
téke esett a határzónába, ez a keze
lés során 33-ra nőtt, de a csökkent 
glukóz tolerancia a 4 betegen, a 
szer szedésének befejezte után ren
deződött.

Az exogen oestrogenbevitel dia- 
betoid hatása nem egyértelmű, de 
vannak ilyen értelmű megfigyelé
sek. Ez a hatás sokkal kifejezetteb
ben jelentkezett postmenopausában 
levő nőkön, akik korcsoportjában 
a szénhidrát-anyagcsere zavarai 
egyébként is gyakoribbak, de ész
lelték oralis contraceptivumok sze
dése során is. Az oestrogen — föl
tételezett — ez irányú hatásának 
mechanizmusa nem ismert. Min
denesetre a humán megfigyeléseket 
alátámasztó állatkísérletes eredmé
nyekről is beszámoltak. Ügy tűnik, 
hogy az oestrogen szénhidrátanyag
cserét befolyásoló hatása az oestro
gen típusának, alkalmazott dózisá
nak, a bevitel módjának, a beteg 
életkorának, és egyéb tényezőknek 
a függvénye, függ természetesen a 
szénhidrátanyagcsere korábbi ren
dezett, vagy „fölborult” voltától is. 
Az oestrogen diabetogen effektusa 
lehet a keringő cortisolra — szint
jét növeli —, az insulin proteinhez 
való kötődésére — fokozza — gya
korolt hatásának következménye is. 
A kipróbálás alatt levő készítmény 
diabetogen hatását kizárták. Ennek 
és általában az exogen eredetű 
oestrogennek diabetogen hatása vo
natkozásában azonban még továb
bi vizsgálatok szükségesek.

Winkler Gábor dr.

Lactulose cholesterinszint-csök- 
kentő hatása emberen. Conte, D. 
és mtsai (Dep. of Med. I., Univer
sity of Milan): Panminerva Medica 
1977, 19, 1—4.

A lactulose (szerkezetileg 1,4 
béta fructose galactosid) egy semi- 
synthetikus disaccharid, mely 
fructoset és galactoset tartalmaz. 
Mivel lebontására alkalmas, speci
fikus disaccharidase a bélfalban 
nem található, kis hányadától e l
tekintve gyakorlatilag nem reabsor- 
beálódik. Hatására dosisfüggő diar
rhoea lép föl, mely hasonló a 
lactase-hiányban kialakuló álla
pothoz. A lactuloset korábban a 
portalis encephalopathia therápiá- 
jában alkalmazták, annak a hypo- 
thesisnek alapján, miszerint az in
testinum pH-ját acidosis irányá
ban eltoló hatása folytán gátolja az 
urea ammóniává történő transfor- 
málódását, s fokozza a lactobacillu- 
sok működését. Az eredmények 
azonban azt mutatták, hogy számot
tevő therápiás siker ezzel az eljá
rással sem volt elérhető, sőt, kétsé
gek merültek föl, hogy egyáltalán 
rendelkezik-e a lactulose a bélfló
rát és a pH-t befolyásoló hatással. 
Ebner figyelt föl rá 1973-ban, hogy 
parodonthopathiában szenvedő be
tegek állapota javult lactulose al
kalmazását követően, s e javulást 
a serum Cholesterin szintjének 
csökkenése követte. A szerzők e 
hatást vizsgálták 62 önként vállal
kozó betegükön, akik cholesterin 
szintje a vizsgálat megkezdése előtt 
meghaladta a 280 mg°/0-ot.

A 60 férfi és 5 nőbeteg átlagos 
testsúlya meghaladta az átlagos 
értéket, tehát a vizsgáltak ál
talában túlsúlyúak voltak. Lactulo
set olyan dosisban kaptak, hogy 
napi székürítésük legalább kettőre 
emelkedjék, de számottevő diar
rhoea ne jelentkezzék. E célból na
pi 30—60 ml lactulose szirupot kap
tak (Laevolac, Boehringer=50%-os 
lactulose oldat). A kezelést egy hó
napon át folytatták. A készítmény 
szedését 3 férfi hagyta abba, into
lerantia jelenségek föllépte miatt. 
Egy hónap elteltével kontroll vizs
gálatokat végeztek, a lipid, ill. a 
cholesterin-szint változását ellen
őrizték. 11 beteg cholesterin-szint je 
változatlan maradt, ezek a szer sze
dését további egy hónapon át foly
tatták.

A 65 önként vállalkozó beteget 
— akik közül 62-en szedték előírt 
ideig a készítményt — 734 betegen 
végzett szűrővizsgálat alapján vá
lasztották ki. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a készítmény tartós 
szedés mellett alkalmas lehet a 
cholesterinszint csökkentésére. Mel
lékhatás — erősebb flatulentia — 
mindössze a kezelést megszakító 3 
betegen lépett föl, az alkalmazott 
adagra diarrhoea egyetlen esetben 
sem jelentkezett. Mivel az iroda
lomból ismertek a cholesterin-szint f ~ \  
szezonális ingadozására utaló ada- VT/T 
tok, a szerzők megfigyeléseik egy IJ L  
részét január—februárban, egy má- 
sik csoporton április—májusban vé- 1 507



gezték. A két csoport bazális és ke
zelést követő cholesterin vérszintje 
között szignifikáns eltérést nem ta
láltak.

A cholesterinszint csökkenése a 
vizsgáltakon erősen változó volt. 
Mivel valamennyien tudták, hogy 
hypercholesterinaemiát mutatott az 
első vizsgálat, nem zárható ki az 
étrend megváltozásának, esetleges 
„diéta” tartásának szerepe sem a 
cholesterin-csökkenésben. A lactu
lose ez irányú hatásának magyará
zatára csak föltételezések ismerete
sek. Ilyen Baumgaertelnek az az 
in vitro megfigyelése is, hogy a 
lactulose a L. acidophilus műkö
dését serkenti, s ezzel elősegíti a 
cholesterinnek nem reabsorbeálódó 
coprosterinné alakulását. In vivo 
ezt a hatást eddig nem sikerült iga
zolni. Az előidézett malabsorptiós 
állapot is okozhatja azonban a cho
lesterin csökkent fölszívódását, s 
ezzel tartós szedés mellett vérszint
jének csökkenését.

Winkler Gábor dr.

A saralazin hatása a vérnyomásra 
és a veseműködésre Bartter-syndro- 
mában és májeirrhosisban. D. Klaus
és mtsai (Medizinische Universi
täts-Poliklinik und Medizinische 
Universitätsklinik Marburg): Dtsch. 
med. Wschr 1976, 101, 1357—1359.

Az angiotensin II. kompetitiv an- 
tagonistáinak a felfedezése ezen en
zim fiziológiás és patológiai szere
pének tisztázására újabb lehetősé
get nyújtott. így a magas renin 
szinttel összefüggésbe hozható reno
vascularis hypertoniát egy ilyen 
antagonistával, a saralazinnal ren
dezni lehet. Saralazin infusio hatá
sára a direkt negatív feed-back me
chanizmus miatt angiotensin II. 
hiányában fokozódik a plasma-re- 
ninaktivitás, míg az aldosteron el
választás alig nő, esetleg csökken, 
mivel az antagonista a mellékvese 
zóna glomerulosájában levő recep
torokat is blokkolja.

A szerzők azt vizsgálták, hogy a 
saralazin hogyan hat a vérnyomás
ra, a renalis haemodynamikára és 
az elektrolytkiválasztásra egy Bart- 
ter-syn dromás betegükön, összeha
sonlítva dekompenzált májcirrhosi- 
sos és egészséges vesével rendelke
ző betegekkel. Az egészséges vesé- 
jű idiopathiás hirsutismusban szen- 
vdő fiatal nőn a saralazin hatására 
a vérnyomás nem változott, a glo- 
merulusfiítráció (inulin) az isfusio 
alatt a kiindulási érték 80%-ára, 
az effektiv veseátáramlás (С p a h )  
93,6%-ra, a filtrációs frakció 86%- 
ra, a plasmarenin-aktivitás 30 perc 
múlva 38%-ra csökkent. Á Na-kivá- 
lasztás kissé, a diuresis kifejezetten 
csökkent, a К-kiválasztás nem mó
dosult.

Bartter-syndromában a systolés

%és diastoles vérnyomás azonnal 
csőként max. 15/5 Hgmm-rel. A 
többi érték változása az előbbi sor- 
л rnn rendben: a kiindulási érték 81%-a, 

I j Uo 122%-a, 82%-a, plasmarenin a két

szeresére nőtt, az aldosteron, Na-, 
К-ürítés nem változott. A dekom
penzált májcirrhosisos. betegen a 
vérnyomás 30/15 Hgmm-rel csök
kent a saralazin infusio alatt, a 
reninaktivitás sóinfusióra csökkent, 
majd az infusio ellenére saralazin 
hatására ismét emelkedett. A vese 
haemodynamiikai értékei eleve be
szűkültek voltak.

Bartter-syndromában vitás, hogy 
az érfal simaizomzatának elsődle
ges; resistentiája áll-e fenn az an- 
giotensinnel szemben, vagy egy 
Na-vesztő tubulopathia alakítja ki 
ezt a resistentiát. A magasabb re
nin, ill. angiotensin szint a nor
mális vérnyomás fenntartásának a 
feltétele. Ugyanez a helyzet a de
kompenzált máj cirrhosis esetében 
is: mindkettőnél a saralazin hatá
sa alatt csökkenés, majd a felezési 
időnek megfelelő normalizálódás 
volt megfigyelhető. A vese-hae- 
modinamikai változások amellett 
szólnak, hogy az angiotensin II. a 
vas efferensek ellenállását jobban 
növeli, mint a vas afferensekét. A 
reninsecretio változásából a Bart- 
ter és a májcirrhosisos betegen e 
secretio nagyobb ingerelhetőségére 
lehetett következtetni.

A szerzők eredményeikből a 
Bartter-syndroma pathogenes,isét 
illetően nem mernek következte
tést levonni, de a vérnyomás vi
selkedése alapján Bartter eredeti 
koncepcióját látják valószínűbb
nek (az érizomzat elsődleges resis- 
tentiáját angiotensin II.-vei szem-
ken '̂ Branpiczkv íjászló dr.

Érrendszerre ható gyógyszerek 
vércukorszintet és serum insulin- 
tartalmat befolyásoló hatása. Heid- 
rich. H. és mtsai (Angiol. Arbeits
gruppe. Kardiol. Abteilung, Med. 
Kiin. u. Poliklin. der Freien Univ.. 
Berlin): Medizinische Klinik 1977. 
72, Э4—101.

Vasodilatatorok, ill. egyéb vaso- 
activ gyógyszerek vércukorszintet 
és plasma insulin-tartalmat befo
lyásoló hatásának systemás vizsgá
latára a korábbiakban nem került 
még sor, az ez irányú vizsgálatok 
egv-egy gyógyszer hatásának tanul
mányozására korlátozódtak (pl. ni
kotinsav, pentoxyphyllin). Egyes 
kísérletes, ill. gyakorlati megfigye
lések ugyanakkor azt mutatják, 
hogy e gyógyszercsoport egyik-má
sik vegyülete tartós adagolás esetén 
a pathologiás szénhidrát-tolerantiát 
javítja vagy helyreállítja, a normá
lis szénhidrátanyagcserét viszont 
nem befolyásolja; e kérdés átfogó 
vizsgálata tehát nagy gyakorlati je
lentőségű.

A szerzők vizsgálataikat 88 be
tegen végezték (18 nő, 70 férfi), 
akik valamennyien obliteráló arte- 
riosclerosisban szenvedtek. Acti- 
haemyl, Actovegin, bencyclan (Flu- 
dilat), naftidrofuryl (Dusodril) és 
pentoxyphyllin (Trental) hatását 
tanulmányozták: először 3—4 na
pos időközzel, két terheléses vércu- 
korvizsgálatra (OGTT) került sor

— a vizsgálatot legalább 12 órája 
tartó éhezés után végezték —, 
majd a készítmények valamelyiké
nek meghatározott dosisát iv. be
adták — perfusor segítségével —, s 
ezzel egyidejűleg került sor az 
OGTT vizsgálatra. Az infusio idő
tartama és a beadott gyógyszer- 
mennyiség a kérdéses szer therá- 
piás alkalmazásának körülményei
vel egyezett. A 88 betegből 17 ese
tében a vizsgálat valamelyik fázisa 
technikai okokból kifolyólag elma
radt, így 71 beteg vizsgálata érté
kelhető. A OGTT vizsgálat előtt, 
majd a glukóz elfogyasztása után 
15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 és 180 
perccel vérmintákat vettek insulin 
meghatározás céljára. A megfigye
lés ideje alatt a betegek 1500—1700 
cal-s „standard” diétán voltak, an- 
tidiabeticumot nem kaptak. 55 be
tegen észleltek diabetoid terheléses 
görbét a vizsgálat kezdetekor, 36 
OGTT-je normális volt. Mind a 
normál, mind a diabetoid toleran- 
tiájú csoportban 10—10 kontroll 
személy is volt.

Normális szénhidrát-tolerantia 
esetén az alkalmazott gyógyszerek 
egyike sem okozott tolerantia-vál- 
tozást, nem változott az insulin 
tartalom sem. A kontroll csoport és 
a gyógyszereket kapó csoport tag
jainak OGTT-je semmiben sem kü
lönbözött egymástól. Diabetoid ter
helési görbe esetén a fehérjementes 
vérkivonat-készítmények (Actihae- 
myl, Actovegin) a vércukorszint je
lentős csökkenését okozták, gyakor
latilag változatlan serum insulin- 
concentratio mellett. Bencyclan és 
pentoxyphyllin hasonló hatását is 
észlelték, e hatás azonban rövidebb 
tartamú, és bizonytalanabb volt. 
Naftidrofuryl a tolerantiát nem be
folyásolta. A kontroll csoporthoz 
képest szignifikáns változást tehát 
csak az Actihaemyl-lel és Actove- 
gin-nel kapcsolatban észleltek.

A vizsgálat tapasztalata az, hogy 
az alkalmazott szerek béta-cytotrop 
hatással nem rendelkeznek, a már 
kialakult diabetoid terheléses gör
bét, ill. anyagcsere-helyzetet nem 
rontják, sőt, az Actihaemyl, Acto
vegin, kisebb mértékben a bencyc
lan a vércukorszintet normalizálja 
a serum-insulin befolyásolása nél
kül, de hypoglykaemiát nem okoz. 
A hatásmechanizmus magyaráza
tára a szerzők megállapítják, hogy 
pontos részleteket nem ismernek. 
Nem zárható ki Meynaud és mtsai- 
nak az a véleménye, hogy a hatás
— legalább részben — az aerob 
glukóz lebontás enzymindukció se
gítségével létrehozott fokozódásán 
alapul. E tulajdonsággal a vizsgált 
készítmények általában rendelkez
nek, ez lehet a magyarázata annak, 
hogy a jelen „akut” kísérletben a 
szénhidrátanyagcserét nem befo- 
lyásolónak, ill. mérsékelten befo- 
lyásolónak bizonyult készítmények 
hosszantartó alkalmazás során az 
Actihaemyllel egyező hatást fejt
hetnek ki. A vizsgálatok ebben a 
vonatkozásban további kiegészíté
seket igényelnek.

Winkler Gábor dr.



A diuretikumok okozta hypo- 
natraemiáról. Roberts, C. J. C. 
(Dept, of Med. Southmead Hospi
tal. Bristol): Brit. Med. J. 1977, 1, 
210.

Szívelégtelenségben — elsősor
ban dilutiós tényezők miatt — 
gyakran alakul ki hyponatraemia. 
Ezt a kellő kontroll híján alkalma
zott diuretikus therápia fokozni ké
pes. A kialakuló tünetek súlyosak 
lehetnek, de önmagukban nem jel
legzetesek. Ilyenek: a lethargia, 
gyengeség, cerebralis meglassúbbo- 
dás, étvágytalanság, hányinger, rit
kábban coma és convulsiók. A diu
retikumok okozta volumen-deple- 
tio és Na-vesztés, mint az aldoste- 
ron secretio ingere e tüneteket 
kompenzálhatják. Különösképpen 
nagymértékűvé válhat a Na-vesz
tés idős embereken. Elengedhetet
len tehát chronikus diuretikus the
rápia során szívbetegeken is a se- 
rum-Na-szint ellenőrzése, hiszen a 
hyponatraemia miatt kialakuló ál
talános tünetek a diuretikum át
meneti (vagy tartós) elhagyása nél
kül a beteg életét közvetlenül ve
szélyeztethetik. Erre az óvatosságra 
az idős betegeken van legnagyobb 
szükség. Berkessy Sándor dr.

Suicidium
A Kennedy-gyilkosság hatása az 

öngyilkosságok gyakoriságára. Bil
ler, О. A. (Bryan College, Dayton, 
Tennessee, U. S. A.): Suicide and 
Life-Threatening Behavior, 1977, 
7, 40—44.

A szerző hivatkozik arra, hogy a 
Kennedy-gyilkosság annak idején 
különlegesen megrázó esemény 
volt az amerikaiak számára. Köz
véleménykutatási adatok bizonyít
ják, hogy csaknem mindenkiben 
szorongást, depresszív hangulatot, 
gyászreakciót keltett. Sokakban a 
depresszív lehangoltság eléggé 
hosszantartó volt. A szorongás és 
a depresszió komoly tüneti meg
nyilvánulásokat is öltött az embe
rek egy részében.

Ennek alapján a szerző feltéte
lezte, hogy depresszív hangulatban 
sok öngyilkosságra készülő vagy 
arra hajlamos emberben a szuici- 
dális folyamat felgyorsult, vagy az 
öngyilkossági cselekmény kiváltó
dott. Valószínűnek tartotta tehát, 
hogy a Kennedy-gyilkosság utáni 
hetekben az öngyilkossági gyako
riság nőtt. E feltevés igazolására 
29 amerikai nagyváros öngyilkos- 
sági adatait nézte át. 1956 és 1972 
között kiírta és összehasonlította 
az öngyilkossági halálozás szám
adatait, minden év nov. 22. és nov. 
30-i periódusában. Azt találta, 
hogy 1963-ban, a Kennedy-gyilkos
ság idején nem nőtt, hanem ép
pen csökkent a gyilkosságot követő 
héten az öngyilkosságok gyakori
sága, az 1963-at megelőző és az azt 
követő évek gyakoriságához ké
pest.

A feltételezést tehát el kellett 
vetni. Ehelyett Dürkheim eredeti 
magyarázata bizonyult igaznak. 
Dürkheim szerint a nemzetet érő 
megpróbálkozások, katasztrófák 
növelik a társadalmi kohéziót, és 
ezzel ellene hatnak az öngyilkos
ság felé hajtó erőknek. A Kenne
dy-gyilkosság is olyan esemény 
volt, amely a kollektív veszélyez
tetettség és az összetartozás érzé
sét erősítette az amerikaiakban, és 
ezek az érzések háttérbe szorítot
ták, legalábbis időlegesen, az egyé
ni bajokat, amelyek öngyilkossági 
késztetések forrásai lehettek. Az 
esemény kohéziót növelő hatására 
vonatkozóan szociológiai adatok is 
vannak, a szerző ezekre is utal.

Buda Béla dr.

Alkohol és öngyilkosság. Szer
kesztőségi közlemény (Feurlein,
W.): Münch, med. Wschr. 1976, 
118, No. 52/53, 7—8.

Az alkoholisták száma pontosan 
sehol sem ismert, de a legújabb 
becslések szerint számuk az NSZK- 
ban 1,2—1, 5 millióra, a lakosság
2—3%-ára tehető. Az öngyilkossá
gok által meghaltak száma is igen 
magas, bár az utóbbi években alig 
változott és 1972-ben itt 12 274 
vagyis 100 000 lakosra számítva 
20,9 volt. Az öngyilkosságot meg
kísérlők száma azonban lényegesen, 
általában 5—15-ször több.

öngyilkosságot az alkoholisták 
13—76%-a kísérel meg, 6—21°/p-uk 
pedig emiatt hal meg. A májcir- 
rhosis után az öngyilkosság közöt
tük a második leggyakoribb halál
ok. Másszóval a halálos öngyilkos
ság az alkoholisták között 12—75- 
ször nagyobb, mint az összlakos
ságban.

A káros szenvedélyek akut be
hatás folytán, vagy anélkül befo
lyásolhatják az öngyilkosság cse
lekményét, de létrejöhet acciden- 
tálisan is a drog, vagy alkohol egy
szeri hatására. Az alkoholisták ál
talában vagy az emelkedő véral
kohol szint által kiváltott explosiv 
aggresiós impulzus hatására, vagy 
az alkohol szint csökkenésekor, il
letve az abstinens fázisban létre
jött depressiv hatásra lesznek ön
gyilkosok. Míg az öngyilkosok kö
zött általában a nők, az alkoholista 
öngyilkosok között inkább a fér
fiak dominálnak és az utóbbiak 
inkább az idősebbek, egyedül, va
lamint rosszabb gazdasági körül
mények között élők közül kerül
nek ki.

A káros szenvedélyeknek és az 
öngyilkosságoknak az alapja gyak
ran közös. Az alkoholizmus kiala
kulásában az alkohol specifikus ha
tásán kívül az azt fogyasztó egyén 
physiologiai és psychologiai tulaj
donságai, valamint sajátosságai 
játszhatnak szerepet. Az utóbbiak 
az öngyilkosságokat és azok létre
jöttét is befolyásolják. Mindamel
lett különbségek is adódnak, 
amennyiben pl. aggok között sok

az Öngyilkos és alig van alkoholis
ta, vagy sok diák olyan családból 
is öngyilkos lesz, ahol a káros 
szenvedélyek, és köztük az alkoho
lizmus is ritkák. Az összefüggések 
tehát nem mindig egyértelműek.

Dinamikus interpretatióval az 
alkoholizmust protrahált öngyil
kosságnak is lehet tartani. Mind
kettő autoaggressiós tendencián 
alapszik és kapcsolatuk a praesui- 
cidiális syndromát illetően is közös 
lehet. Ezt lényegileg 3 tényező jel
lemzi: 1. az emocionális beszűkü
lés, 2. az önmagával szembeni ag
gressio, 3. az irrealistásba való 
menekülés. Az öngyilkosok önma
gukkal szembeni aggressiója nem 
utolsósorban azon is alapszik, hogy 
hiányzanak a védekező mechaniz
musok.

Az alkoholizmus és öngyilkossá
gok találkozásában még a gyakran 
közös nárcisztikus éntudatzavarok 
és a depressiv egyéniségstruktúra 
is szerepet játszhatnak, amennyi
ben képtelenek életüket a világ 
realitásaihoz igazítani.

Az elmondottak egyben rámu
tatnak a preventív és therápiás le
hetőségek extrém nehézségeire is.

Angeli István dr.

A „suicidalis klíma”. Wellhöfer,
P. R.: Das öffentliche Gesundheits
wesen; 1976, 8, 473—482.

Az emberek viszonyulása és ál
lásfoglalása az öngyilkossággal 
kapcsolatban mindig érdekes; egy
ben mint az ún. „suicidalis klíma” 
egy lehetséges komponense is je
lentős. A kérdés jobb megismerését 
célozta az idevágó vizsgálat, mely 
110 személyt vont be; 55 férfi és 
55 nő véleményét kérdőíveken rög
zítették. A vizsgáltak kormegosz
lása: 16—25 éves 43%; 26—40 éves 
41%; 41—75 éves 16% volt; közü
lük érettségivel 40%, főiskolai vég
zettséggel 13% rendelkezett. Csalá
di állapot szerint nőtlen, illetve 
hajadon 42%, házas 51%, özvegy 
4%, elvált 3%; foglalkozási meg
oszlásuk: 41% egyetemi és főisko
lai hallgató, 40% alkalmazott és 
hivatalnok, háztartásbeli 7%, ön
álló 6%, nyugdíjas 1% és egyéb 
foglalkozású 5%.

Az öngyilkossághoz való viszo
nyulásra és nézetekre vonatkozó 
kérdőív összesen 16 kérdést tartal
mazott. Az igenlő, illetve bele
egyező válaszok gyakorisága (csök
kenő sorrendben) a következő ké
pet mutatja:

75 vélemény szerint az öngyil
kosságot — ha kell erőszak alkal
mazásával is — kötelesek vagyunk 
megakadályozni,

63 vélemény az öngyilkosságot a 
kóros személyiségfejlődés kifejező
jének tartja,

63 megkérdezett véli, hogy az ön- 
gyilkosságot elkövetni akaró e 
szándékát titkolja,

60 nézet szerint, ha egy elköve
tőt igyekszünk megmenteni, akkor 
az ő érdekében cselekszünk,

%
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51 vizsgált megérti, ha valaki át
tekintve életét egyenleget készít, 
s ennek nyomán öngyilkos lesz,

49 válasz szerint az öngyilkosság 
az egyes ember magánügye, illetve 
az ember döntési szabadságának 
bizonyítéka,

37 vélemény szerint az öngyil
kosság =  bűn,

32 esetben a megkérdezettek úgy 
vélik, hogy az öngyilkossági dön
tést tiszteletben kell tartanunk,

29 válasz a kiúttalanság esetében 
elismeri az öngyilkosság jogát,

28 megkérdezett csodálja az ön
magát megölni tudó ember bátor
ságát,

26 vélemény egyetért Nietzsche 
haláldicséretével, mely „akkor jön, 
amikor én akarom”,

20 válasz szerint az öngyilkosság 
elleni tevékenység nem más, mint 
az egyén döntési szabadságának 
korlátozása; a továbbiakban 15-en 
a személyes szabadságba való jog
talan beavatkozásnak tartják 
mindazt, ami az elkövető megmen
tésében történik; 12 válasz szerint 
az ember becsülete sok esetben 
csak az öngyilkossággal menthető 
meg; s végül 5-en úgy vélik, hogy 
helyes volna olyan állami öngyil
kosság-tanácsadókat létesíteni, ahol 
felvilágosítást adnának a cselek
mény elkövetésének legbiztosabb 
és legkellemesebb módjairól.

A vizsgáltak kérdéseket kaptak 
arra vonatkozóan is, hogy kit tar
tanak „tipikus öngyilkos”-nak; az
után saját magukat hogyan érté
kelik, „sorolják” stb. Megállapít
ható volt, hogy a vizsgáltak közül 
10%-nál erős, 45%-nál enyhe ön
gyilkossági hajlam mutatkozott; 
45%-nak ilyen hajlama nincs. 
Egyébként a teljes vizsgált cso
portban 54% azok részaránya, kik
nek rokonságában, ismeretségi kö
rében már adódott öngyilkossági 
cselekmény.

A vizsgálat által megállapított 
beállítottság-struktúra érzékelteti, 
hogy a társadalom és az egyes tár
sadalmi csoportok „suicidalis klí
mája” javításra szorul. Ebben a 
munkában orvosok, egészségügyi 
dolgozók, psychologusok, szocioló
gusok, szociális gondozást végzők 
stb. összehangolt tevékenysége hoz
hat csak eredményeket.

Cselkó László dr.

Toxicomania
Alkoholizmus a skót férfi orvo

sok között. Murray, R. M. (Institute 
of Psychiatry, De Crespigny Park, 
London, SES 8AF); Lancet, 1976, 2, 
No. 7988, 729—731.

A szerző a skóciai pszichiátriai 
ágyak felvételi és elbocsátási ada
tainak elemzéséből arra következtet, 
hogy az orvosok gyakrabban vál
nak alkoholistává, mint a hasonló 
magas társadalmi helyzetű férfiak. 
100 000 lakosra számítva az alkoho
lizmus (és alkoholos elmezavar) 
elsődleges kórismével felvett férfi 
orvosok aránya 165, míg a kontroll
nak választott nem orvos mintában 
60.

A pszichiátriai kórismével elbo
csátott orvosok között 39,8%, a nem 
orvosok között 32,5% az alkoholis
ták aránya. A 45—54 éves orvosok 
között ez az arány 58%.

A magas társadalmi helyzetű 
férfiakhoz viszonyítva az orvosok 
között 2,7-szer gyakoribb az alko
holizmus; ez megerősíti azt a fel- 
tételezést, hogy az orvosok alkoho
listává válásának kockázata magas. 
Az orvosi fegyelmi bizottságok elé 
az orvosok közel fele alkoholabuzus 
miatt került, közöttük aránytalanul 
gyakran skót és ír orvosok.

Az orvosok haláloki statisztikájá
ban a májzsugorodás magasabb, 
mint az várható lenne. Ez a hepa
titis В-vírus rovására csak akkor ír
ható, ha a májzsugorodás a nővé
rek halálozásában is magas lenne, 
de nincs így.

A dohányzás és a hörgőrák ösz- 
szefüggésének felismerése megvál
toztatta az orvosok dohányzási 
szokásait, az orvosok haláloki sta
tisztikájában a tüdőrák előfordu
lása sokkal alacsonyabb, mint a 
népességben. Az alkoholizmus meg
előzhető betegség; a májcirrhosis- 
sal járó kapcsolatának ismerete is 
segíthet az ellene való küzdelem-
ken' Ozsváth Károly dr.

Teherbejutott alkoholisták eseté
ben javallt-e a terhesség megsza
kítása? (Editorial): Lancet, 1976, 
1, 7973, 1335.

A perinatalis mortalitas csaknem 
20, majdnem minden második túl
élő gyermek intelligencia quotiense 
(IQ) 80 alatt lesz, minden harma
dik irreversibilis szervártalomban 
szenved. Igen jellegzetes a növeke
désben való elmaradás és a test
súlygyarapodás nem kielégítő volta. 
Az adaequat kalória-bevitel ellené
re gyakran alakul ki mikrokepha- 
lia, septumdefectus, csípőficam és 
végtag-deformitás.

Ennek a súlyos connatalis de- 
fectusokkal járó syndromának az 
oka nem fertőző ágens és nem 
chromosoma- vagy anyagcsere-ano
mália. A kórok az embryót, ill. a

foetust érő veszélyes méreg: az al
kohol! A riasztó tény alkoholista 
nők és kontroll személyek prospek
tiv vizsgálata során derült ki. Az 
anyai alkohol-abusus elsősorban az 
első trimenonban rendkívül veszé
lyes.

Az alkoholista nők szülte 23 új
szülött közül négy halt meg a szü
lést követő első héten. Ez 17%-os 
perinatalis mortalitást jelent, a 
kontroll csoport 2%-ával szemben. 
A kontrollok körül 9%-ban volt 
az IQ 80 alatt, ezzel szemben 
az alkoholisták gyermekei közül 
44%-ban. 32%-nál volt nyilvánvaló 
szervártalom. A vezércikk az első 
trimenonban alkoholizáló gravida 
esetében javalltnak véli az abrup-

ifj. Bugyi István dr.

Idült iszákosok májártalma deli
rium tremens-szel és anélkül. Bode, 
J. Ch. és mtsai: Dtsch. med. Wschr. 
1976, 101, 1081.

A szerzők 371 idülten iszákos, 
zárthelyi elvonókúrás férfibetegen 
vizsgálták közvetlenül az elvonás 
után és átlag hathónapos abstinen
tia periódus alatt a májelváltozá
sok gyakoriságát és fokát. Vizsgá
lataikban a kóros máj elváltozásait 
a serumbilirubin, bromsulfalein, 
Quick-teszt, GOT, GPT, alkalikus 
phosphatase, albumin, "/-globulin 
(rel.%) értékei szerint ítélték meg; 
májbiopsia csak 85 esetben volt le
hetséges. Eredményeik szerint a 
kóros fizikai-kémiai leletek gyako
risága és foka az alkoholelvonás 
kezdete után néhány héten belül 
erősen visszafejlődött. Az alkohol 
okozta morphologiai májelváltozá
sok is az alkoholmegtartóztatás 
alatt relatív rövid időn belül visz- 
szafejlődtek. Egyrészt az átlagos al
koholfogyasztási időtartam, más
részt az átlagos napi alkoholfo
gyasztás mértéke között az elvonás 
kezdetén nem volt összefüggés ta
lálható. Mégis a kéthónapos vagy 
hosszabb abstinentia utáni ellenőr
zések arra utalnak, hogy a májká
rosodások annál kevésbé hajlamo
sak a visszafejlődésre, minél hosz- 
szabb volt a megelőző alkoholabu- 
sus időtartama. Jelentősen gyako
ribbak voltak a májkárosodások ki
fejezett jelei delirium tremens-szel 
szövődött betegeken, mint megkö
zelítőleg azonos tartamú, de anam- 
nesisükben delirium tremens nél
küli alkoholabusuban szenvedő
kön. A normalizálódási hajlam is 
lényegesen csekélyebb a delirium 
tremens-szel szövődött betegeken.

ifj. Pastinszky István dr.



A nem várt gyógyszermellékha
tások bejelentésének hasznosságá
ról.

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel 
olvastuk Borbola József, ifj. Bor
bála József és Borbola György dok
toroknak az Orvosi Hetilap 1977. 
évi 49. számában, valamint Herz 
Eva dr., Halász Zsuzsanna dr. és 
Erdélyi Katalin dr.-nak, az Orvosi 
Hetilap 1978. évi 6. számában meg
jelent tanulmányait. Mindkét pub
likáció alapos és jelentős munka, 
melyek a nem várt gyógyszermel
lékhatások kérdéseit is érintik. Le
velünkkel — az említett munkák 
kapcsán — a gyógyszerek nem várt 
hatásainak az orvosok által történő 
bejelentésére kívánjuk a figyelmet 
felhívni.

A gyógyszereket forgalomba ho
zataluk előtt szigorú és igen alapos 
kémiai és biológiai, valamint far
makológiái, toxikológiai és klinikai 
vizsgálatoknak vetik alá. A leg
gondosabb klinikai értékelés során 
sem lehet azonban minden mel
lékhatást felismerni, ezért szük
séges, hogy a már forgalomban 
levő készítményeket is szemmel kí
sérjék. Ennek egyik módja, hogy a 
gyógyszerek nem várt mellékhatá
sait észlelő orvosok megfigyelései
ket egy központi szerv tudomására 
hozzák, mely szerv azután megteszi 
a szükséges intézkedéseket. Ha
zánkban az Országos Gyógyszeré
szeti Intézet, mint a gyógyszerel
lenőrzés hatósága végzi ezt a fel
adatot.

A gyógyszerek nem várt hatásai
nak bejelentése kizárólag tudomá
nyos adatgyűjtésre szolgál. A beje
lentéseknek kötelező jellege nincs, 
a kezelést végző, a gyógyszert al
kalmazó orvos szaktudása, tapasz
talata alapján dönti el, hogy a fel
lépett mellékhatást bejelentésre ér
demesnek ítéli-e.

A bejelentést indokolttá teszi 
minden új készítmény használata 
során jelentkező bármilyen mellék
hatás. Ezen közlésnek különösen 
nagy a jelentősége az új gyógysze
rek forgalomba hozatalát követő 
esztendőkben. Az új gyógyszereket 
ilyenkor ugyanis több orvos és 
sokkal szélesebb körben alkalmaz
za, mint a forgalomba hozatalt 
megelőző vizsgálati fázisokban. To
vábbá indokolt a bejelentés a már 
régebben forgalomban levő készít
ményeknél fellépő súlyos, váratlan 
mellékhatás észlelésekor. A súlyos, 
halálos következményekkel járó 
mellékhatás minden esetben és ha
ladéktalanul jelentendő.

Az Országos Gyógyszerészeti In
tézetnek módjában áll, hogy a 
gyártási szám alapján a gyógyszer 
azonosságát, minőségét újból ellen
őrizze; szükség esetén felkéri a 
Klinikai Farmakológiai Hálózat 
szakmailag illetékes egységét a be

jelentés elemzésére; illetőleg kiké
ri a ETT Gyógyszeralkalmazási és 
Klinikai Farmakológiai Bizottsága 
véleményét s ezek alapján dönt.

A gyógyszerfigyelés hatékonysá
ga nagymértékben függ a bejelen
tésre jogosultak aktív közreműkö
désétől. A gyógyszerek okozta mel
lékhatásokról nagyszámú közle
mény jelenik meg a szaklapokban 
— így az Orvosi Hetilapban is — 
de ezek az észlelések nem minden 
esetben, illetőleg nem elég gyorsan 
jutnak a gyógyszerellenőrző ható
ság tudomására. így késik az intéz
kedés is, ami pedig az esetleges to
vábbi károsodások megelőzése ér
dekében sürgős feladat lenne.

A bejelentésre szolgáló űrlapot az 
intézeti és közforgalmú gyógyszer- 
tárban lehet kapni.

Hamvas József dr.
Országos Gyógyszerészeti Intézet.

Ismerjük meg a hazai irodalmat.
T. Szerkesztőség! Az Orvosi He

tilap 1978. március 19-i számában 
jelent meg Török János dr. tanul
mánya: „Minimális agyi dysfunctio, 
mítosz vagy valóság” — címmel 
1978, 119, 691—697). A tanulmány
ban többek között megállapítja: 
„hazánkban az MCD fogalma szinte 
teljesen ismeretlen . . . ” — Mint
hogy a szerző figyelmét feltehetően 
elkerülte, hivatkozni szeretnénk a 
témakörrel foglalkozó és az Orvosi 
Hetilapban megjelent közleményre 
(1973, 114, 255—257.): Dr. Wohl- 
muth Gertrud, Dr. Frater Rózsa: 
„Cerebral Minimal Syndrome” kis 
súlyú újszülöttekben.

Fráter Rózsa dr.

T. Szerkesztőség! Igen hasznos
nak tartom, hogy az Orvosi Heti
lap nyomon követi az irodalmi vi
tákat, amelyek beváltnak tartott 
gyógyszerek értékét és mellék
hatásait egybevetve, korlátozott 
használatukat, vagy mellőzésüket 
javasolják. (Pl. hexachlorophen, 
tetracyclin). Kórkép, ill. tünet
együttes létjogosultságát vonják 
kétségbe azok, akik a „minimális 
agyi dysfunctio”, vagy „cerebral
minimal syndroma” trónfosztását 
követelik. A kérdésben a széles 
körű olvasótábort is tájékoztatni 
kell. Ezért helyesléssel fogadja az 
olvasó Török János dr. tanulmá
nyát: Minimális agyi dysfunctio, 
mítosz vagy valóság. (Orv. Hetil. 
1978, 119, 691.).

A gyermekorvosok körében úgy 
vélem, nincs szüksége a kórképnek 
védőbeszédre, a tanulmány lénye
ge igazságot tesz az irodalmi vitá
ban. A cerebral-minimal syndroma 
ismerete, a therápiás sikerek alig 
vitathatók.

A kitűnő tanulmányhoz egy meg
jegyzést szeretnék fűzni. Azt írja a 
szerző a bevezetésben ” . . .  hazánk

ban az MCD fogalma szinte telje
sen ismeretlen”. Ez a mondat ki
egészítésre szorul. Üttörő munkás
sága van hazai szerzőknek. „Cereb- 
ral-minimal syndroma kissúlyú új
szülöttekben”. (Wohlmuth G., Frá
ter R.: Orv. Hetil. 1973, 114, 255.)
A tanulmány külföldi visszhangjá
nak köszönhető, hogy a szerzők a 
XIII. Nemzetközi Gyermekorvos 
Kogresszuson meghívott előadók
ként számoltak be a főtémához 
csatlakozó átfogó vizsgálataikról.

Farkas Éva dr.

T. Szerkesztőség! Wohlmuth 
Gertrud dr. és Fráter Rózsa dr. 
közleménye perinatalis ártalmat át
vészelt volt koraszülöttekkel, ill. 
kissúlyú újszülöttekkel foglalkozik 
s azt állapítja meg, hogy közülük 
29%-ban az a jellemző tünet
együttes alakul ki iskoláskorra, 
amellyel tanulmányomban foglal
koztam. Adataik szerint az alacsony 
születési súly, a szülési szövődmé
nyek, a postnatalis ártalmak szere
pe nem tekinthetők lényegesnek 
a tünetegyüttes kialakításában, 
ugyanakkor az intrauterin malnut
ritio, a foetalis dystrophia, ill. a kí
sérő magzati hypoxia és neonatalis 
hypoglykaemia fontos aetiologiai 
tényezőknek számítanak. Vizsgála
taik szerint a volt kissúlyú újszü
löttek hypermotilitása — dekon
centrációja az életkor előrehaladtá
val fokozatosan javul, viszont a 
praepubertas idejére már gyakran 
másodlagosan neurotikussá válnak 
elsősorban a jó intellektusú gyer
mekek, akik teljesítményeik elég
telenségét átélik.

Wohlmuth Gertrud dr. és Fráter 
Rózsa dr. tanulmányának ez a rö
vid öszefoglalása nyilvánvalóvá te
szi, hogy a közlemény mind a mi
nimális cerebralis dysfunctio aetio- 
lógiája, mind a volt kissúlyú újszü
löttekben való előfordulás gyakori
sága szempontjából olyan adatokat 
tartalmaz, amelyek fontosak és 
máig is aktuálisak.

Ezért többszörösen is hálás va
gyok Farkas Éva dr.-nak és 
Fráter Rózsa dr.-nak a Szerkesz
tőséghez írott leveleikért. Hálás 
vagyok azért, mert a hozzászólás 
lehetővé teszi, hogy Wohlmuth 
Gertrud dr. és Fráter Rózsa dr. 
közleményének rövid összefoglalá
sával — legalábbis bizonyos mér
tékben — helyrehozzam azt a mu
lasztásomat, amelyet akkor követ
tem el, amikor nem hivatkoztam 
egy olyan jelentős hazai közle
ményre, amelyet annak idején elol
vastam, kijegyzeteltem, megőriz
tem, de sajnos — mint most meg
állapítottam —, a „koraszülöttek 
további fejlődése” címszó alatt tá
roltam. Hálás vagyok a hozzászólá
sért azért is, mert így az Orvosi 
Hetilap nyilvánossága előtt kérhe
tem a szerzők elnézését s mert a 
nem idézett közlemény ezen össze
foglalása lehetővé tette, hogy ki
egészítsem és teljesebbé tegyem ta
nulmányomat. Török János dr_ 1511
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KÖNYVISMERTETÉS

Baudisch, E.: Grundlagen der 
medizinischen Diagnostik (Az or
vosi diagnosztika alapjai) I—II. kö
tet. VEB Verlag Volk und Gesund
heit, Berlin. 1977., 630 oldal, 193 
ábra, 60 táblázat. Ára: 32 M.

A felszabadulás előtti orvosnem
zedék jól emlékszik a Müller— 
Seifert kézikönyvre. Folyamatosan 
megjelenő, űj és átdolgozott kiadá
sai tömören összefoglalták az ak
kori orvosi diagnosztika alapjait. 
Minden egyes zárójelbe tett meg
jegyzése, apró betűs tördelései igen 
fontos ismereteket közöltek első
sorban a medikusoknak és a fia
tal gyakorló orvosoknak. Tanulni 
belőle nem lehetett, de igen alkal
mas volt arra, hogy utána lehessen 
nézni, ha valamit meg akart tudni 
az ember.

Az NDK-ban kiadott mostani két 
kötetes kézikönyvet 35 szerző, 
többségükben a Jénai Friedrich 
Schiller Egyetem (30) klinikáinak 
vezetői, prominens oktatói írták. 
Rajtuk kívül még Magdeburgból 
(4) és Berlinből (1) vettek részt a 
munkában.

A kézikönyv szerkesztője Bau
disch, E. a röntgenklinika igazga
tója. Ezt a bevezetőben Becker, 
Th. professzor azzal magyarázza, 
hogy a röntgenorvos mindennapi 
munkájában megbizonyosodott ar
ról hogv a korszerű diagnosztika 
szakmaközi együttműködést igé
nyel.

A könyv célkitűzése a szerkesztő 
Baudisch szerint az, hogy az or
vostanhallgatók lehetőleg minél át
fogóbb és teljesebb áttekintést 
kaoianak a helyes kórismézés le
hetőségeiről és korlátáiról. Ez vi
szont megköveteli az alkalmazott 
(laboratóriumi, műszeres stb.) 
módszerek nyújtotta eredménvek 
megfelelő értékelését, alkalmazá
suknak javallatait és ellenjavalla
tait.

A könyv 18 feiezetre oszlik. Az 
I. kötet a klinikai laboratórium, a 
mikrobiológia, a bel- és a gver- 
mekgvógvászat kórismézési mód
szereivel foglalkozik. А II. kötet az 
ideg- és elmegvógvászatot. a sebé
szetet. az orthonédiát, a bőr- és 
nemigvógvász,atot, a szemészetet, 
az orr-fül-gégegvógvászatot. a fo
gászatot. a szülészet-nőgvógvásza- 
tot. az urológiát, a röntgent és a 
nukleáris medicinát tárgvalia ilvon 
szemnontból. Végül egv külön fe- 
iezetet szentelnek a géni diagnosz
tika alanelveinek.

A 126 — többségében kézikönv- 
vet — magába foglaló irodalom 
majdnem teljes egészében a-̂  NDK- 
ban megjelent művekre épül. Ki
vételt képez 17 munka, amelv az 
NSZK-ban (Stuttgartban) jelent 
meg. beleértve Zsebők professzor 
monográfiáját is, valamint Várte-

résznek 1966-ban Budapesten ki
adott német nyelvű könyvét. Az 
angol nyelvterületet kizárólag 
GUI és Coombs 1963-ban, Oxford- 
ban megjelent monográfiája kép
viseli.

Mint mindig, amikor ily sok 
társszerzőről (35) van szó, számos 
ismert nehézség merül fel. Ezek 
többek között az egyes szerzők 
mondanivalóinak tartalmi és for
mai szempontból való következe
tes egyeztetése, az átfedések ki
küszöbölése, a kellő arányok meg
tartása, és ezzel is összefüggésben 
a fontossági sorrend érzékeltetése 
az egyes részek terjedelmének 
megállapításakor. — Ha „alapok
ról” van szó, mint jelen esetben, 
akkor külön problémát képez az is, 
hogy honnan induljanak el az 
egyes szerzők. Mit lehet általában 
már az orvostanhallgatóktól eleve, 
mint jól ismertet elvárni és mi az. 
amit ezekre az alapokra rá kell 
építeni? A szerkesztés ezen bonyo
lult didaktikus feladatai mellett 
egy olyan kézikönyvtől, amely az 
orvosi diagnosztika alapjaival fog
lalkozik, joggal elvárhatjuk, hogy 
szemléletet is nyújtson a jövő or
vosnemzedékének, éppen már a 
bevezetőben hangoztatott inter
diszciplináris gondolkodás értel
mében. Másszóval elő kell segíte
nie az egész beteg ember vizsgá
latát a maga testi, lelki és szociá
lis összefüggéseiben egyaránt.

Az elmondottak alapján tesszük 
meg észrevételeinket.

Néhány példa az arányokról. A 
szív- és érrendszer diagnosztikájá
val 78 oldal, a légzőszervvel 9, a 
gastroenterológiával 21, a vesével 
és a vérképző rendszerrel 5—5. a 
cukorbetegséggel 2 y2 oldal foglal
kozik.

Átfedések és kimaradt területek. 
Igaz. hogv a mikrobiológia 35 ol
dalt tesz ki, de ez csak a kórokozók 
nevével, a vizsgálati anyagok vé
telével. a tenyésztéssel és a sze- 
rológiai módszerekkel ismerteti 
meg az olvasót. így a fertőző be
tegségek klinikuma kimaradt. (Itt- 
ott feltűnik pl. a gyermek- vagy 
ideggyógyászatot tárgyaló részek
ben!

Mit tartanaik a szerzők ismert
nek. Pl. az elektroforézises kons
tellációkat szerintük a medikusok 
iól ismerik és ezért ezzel már nem 
is foglalkoznak. Ezzel szemben en
nél sokkal egvszerűbb ismeretek 
részletezését szükségesnek vélik, 
mint pl. a máj- vagy az epehólyag 
taointását (itt ábrát is adnak). 5 
változatát mutatják be a lábfej ar
tériának, de ugyanakkor az oscil- 
lometriás vizsgálati módszerekről 
megfeledkeznek.

A tüdők megbetegedéseiből ki
maradt a tbc. — A gyomor vizsgá

latokor két oldalt szentelnek a 
pentagastrin-tesztnek, de kima
radtak teljes egészében a rtg.- 
vizsgálattól várható eredmények a 
gastroenterológiában. Még a közel 
50 oldalt kitevő és bőséges terje
delemben sugárfizikai ismereteket 
tartalmazó rtg.-diagnosztikai feje
zetben is (II. kötet 565. oldal) az 
oesophagus, gyomor- bél tractus 
vizsgálatával csak 11 sor foglalko
zik. — A transfusiót a gyermek- 
gyógyász ismerteti és nem a labo
ratóriummal, sem a belbetegségek- 
kel foglalkozó fejezet.

Л. könyv ábrái is sokszor túl egy
szerűek, technikai kivitelezésük ki
fogásolható és ezek sincsenek ará
nyosan elosztva az egyes fejezetek 
között. így a klinikai laboratóriu
mot és a / mikrobiológiát tárgyaló 
közel 100 oldal csupán 1 ábrát tar
talmaz, pedig olyasmiket tárgyal, 
amikhez a szemléltetés szinte nél
külözhetetlen (vizeletüledék, hae- 
matológia, bakteriológia stb.). — A 
belgyógyászatot és a gyermekgyó
gyászatot is magában foglaló I. kö
tet összes ábráinak száma ЗЯ. A II. 
kötetben viszont már 155 ábra ta
lálható.

Végezetül a két kötetben annvira 
feldarabolták szakágazatonként a 
beteg embert, hogv ebből szinté
zist létrehozni a medikusnak lehe
tetlen. Már a beteg ember kórelőz- 
ménvének a felvétele is a könvv 
szerint nehezen foglalható össze. 
Csupán alig 2 oldal jutott a bel
gyógyászatot tárgyaló fejezetre, 
ugyancsak 2—2 oldalon tárgvalia a 
sebész, a neurológus, a pszichiáter 
és a bőrgyógyász is a II. kötethen 
az anamnézist. A szociális szempon
tok szinte kimaradtak. így aligha 
mondhatjuk, hogv a szerzőknek 
sikerült volna a testi, lelki és szo
ciális tényezők szerepét, ezeknek 
kölcsönhatásait az egyes kórkéDek 
kialakulásában kihangsúlyozniuk. 
Tígvancsak hiányzik az időszerű 
morbiditás kellő bemutatása. Így 
az egyes kórképek geriátriai sajá
tosságait nem is érintik és a dia- 
betesre csupán 2 y2 oldalt szentel
tek.

összefoglalva megállapítható, 
hogy ez az orvostanhallgatóknak 
írt kézikönyv akkor válhat hasz
nossá, ha az esetleges következő 
kiadáskor ezeket és hasonlóan 
más, de a helyszűke miatt fel nem 
sorolt hiányosságokat majd kikü
szöbölik. Hun Nándor dr.

Colitis ulcerosa Nemzetközi Sym 
posion, Düsseldorf, 1976. jún. 24—
25. Szerkesztette: Prof. K. Kremer. 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart,
1977. 127 oldal, 91, részben színes 
ábrával. Ára: 38,— DM. Német, 
kisebbik felében angol nyelven.

Egy symposion lényegesebb elő
adásainak aránylag rövid időn be
lüli kiadása — segítségül véve eh
hez a nyomdatechnika által nyúj
tott lehetőségeket — egyre foko
zottabban jelentkező valós igényt 
elégít ki. Mind a tartalmi igényes
séget, mind az átfutási időt tekint-
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ve középen áll a szakfolyóirat és 
a könyv formájában megjelenő 
monographia között. Ilyen kiad
vány az 1976. nyarán megtartott 
nemzetközi „Colitis ulcerosa” Sym
posion is, melyet a Thieme-kiadó 
a tőle megszokott minőségben je
lentetett meg 1977-ben. E Sympo
sion előadásait a colitis ulcerosa 
kérdés nemzetközi élgárdájának 
képviselői tartották; a 13 referá
tum szerzőinek munkahelye: NSZK 
(5), USA (3), Anglia és Svédország 
(2—2) és Svájc (1). A szerkesztő 
Kremer professzor szerint ez a 
kongresszus „különböző álláspon
tú vitapartnerek symposionja” 
volt.

A történelmi áttekintésből meg
tudhatjuk, hogy először Wilks és 
Moxon írta le 1875-ben néhány sor
ban a megbetegedést „ulcerative 
colitis” néven, kifejtve, hogy nem 
szokványos dysenteriáról van szó, 
jóllehet, sok tünet azonos. Érdekes, 
hogy ugyanekkor Lösch Szentpé- 
tervárott már amoebákat mutat ki 
dysentériás betegei székletéből. 
Míg a „colitis” kifejezés a XIX. 
században keletkezett, a „kólón” 
nevet már Galenus is használja. 
(A görög kólón szó élelmet jelent; 
birtokos esete nem kolonis, aho
gyan sokan használják, hanem ko- 
li vagy kolontos; talán helyesebb 
is lenne, meghagyva a kappát, ko- 
li-nak és nem coli-пак írni — Rec.)

A kórkép aetiológiája ma is vi
tatott; az eddigi szóbaj övő kórokok 
közül (baktérium, vírus, gomba, 
allergia, idegrendszeri eredet) egyik 
kizárólagos szerepét sem lehet bi
zonyítani. Crohn 1932-ben írja le a 
róla elnevezett ileitis terminálist, 
mely gyakran jár együtt colitisszel, 
de hogy két különböző megbetege
désről van-e szó, ez még nyitott 
kérdés. Az utóbbi 15 évben elter
jedt a chronikus colitis dualitásá
nak fogalma, mely szerint e beteg
ség 1—1 megnyilvánulása lenne a 
colitis ulcerosa és az ileitis termi
nal i£. Az elkülönítő kórismézés 
nem egyszer valóban igen nehéz, 
azonban, kellő körültekintéssel az 
esetek mégis a megfelelő helyre 
sorolhatók.

Az egyik előadás utal arra is, 
hogy 1920—30. között gyermeke
ken igen ritkán fordult elő a coli
tis ulcerosa. Indirect immunofluo- 
rescens technikával a bélmucosá- 
val szembeni autoantitesteket lehet 
kimutatni a betegek serumában. 
Érdekes, hogy ezek kimutathatósá- 
ga női családtagok között szignifi
kánsan gyakoribb.

Ami a colitis ulcerosa kezelését 
illeti, megállapítható, hogy a ste
roid és a salazopyrin alkalmazása 
a kórlefolyást kedvezően befolyá

solja: ritkábbá váltak felnőtteken 
a súlyos formák; a gyulladásos 
shubok száma és időtartama, s va
lószínűleg a folyamat progressiója 
is csökkent. Rá kellett azonban 
mutatni arra, hogy egyik kezelési 
mód sem változtatott a rosszindu
latú elfajulás gyakoriságán.

______ A salazopyrin (=  salicylazosulfa-
•jc-i/ pyridin) a következő hatásokkal 

bír: gyulladásgátlás (a salicylat-

componens), antibakteriális (a sul- 
fonamid rész) és immunosupp- 
í’essiv effectus. Emellett befolyá
solja a colonban a víz- és elektro- 
lyttransportot és gátolja a pros- 
taglandin-hatás kifejlődését (főleg 
az antidiarrhoeás effectus a lénye
ges). Napi adagja: 2—3 g. A készít
mény mellékhatásait 2 csoportba 
sorolják: a) dosistól függetlenül 
fellépő, aránylag ritka túlérzékeny
ségi reakciók: exanthema, láz, ag
ranulocytosis, thrombopenia, tüdő- 
infiltratum, toxikus vesekárosodás, 
pankreatitis. Ilyenkor a gyógyszer 
elhagyandó és azathioprinnel he
lyettesítendő. b) adagtól függő mel
lékhatások, melyek általában 50 
Mg/ml-es serumszint felett lépnek 
fel. Ezek viszonylag gyakoriak, de 
ilyenkor általában elegendő a do- 
sis csökkentése. Ilyenek: általános 
és hasi panaszok, toxikus vörös- 
vértest-károsodás, emelkedett hae- 
miglobin-szint, Heinz-test képző
dés: sőt akár lupus erythematosus 
is felléphet. Meg kell jegyezni, 
hogy a salazopyrin elsősorban a 
remissióban levő colitis ulcerosa 
gyógyszere, szemben a steroidok- 
kal, melyeket főleg exacerbatióban 
alkalmaznak, szükség esetén akár 
több száz mg-os napi adagban. 
Vannak, akik előszeretettel adnak 
ACTH-t. A conservativ therápia 
többi formája ismeretes: tápláló, 
magas fehérje- és alacsony salak
tartalmú diéta, pihenés, súlyos 
esetben gyógyintézeti kezelés, a 
psychés emotiók kiiktatása, szük
ség esetén vas, vér, infusió, kalium 
adása, esetleg parenteralis táplá
lással kiegészítve. Psychotrop 
gyógyszerek adása és psychothera- 
pia ugyancsak kívánatos. Az a ta
pasztalat, hogy a tej megvonása 
csak az esetek kis részében hatá
sos. Egyesek codeint is ajánlanak, 
ennek haszna azonban kérdéses.

Helyes, ha az orvos időnként az 
alábbi kérdéseket veti fel colitis 
ulce^osás betegével kapcsolatban: 
Korrekt-e a diagnosis? A persis- 
táló tüneteket nem az inadaequát 
therapia, a szokványos szerekkel 
szembeni resistentia, a rectum vagy 
a colon irreversibilis elváltozása 
okozza-e? Egyáltalán: a tünetekért 
maga a megbetegedés vagy a ke
zelés által előidézett mellékhatás 
a felelős?

A symposionon részt vevők több
sége híve a remissióban elvégzendő 
electiv colectomiának, melynek ha
lálozása 2 % alatti és eredményei 
hosszú távon is igen jók. Ennek ja
vallatai : a) tartós leromlás +  a 
conservativ therapia sikertelensé
ge, b) a malignus elváltozás kocká
zata, illetve acut kifejlődése, c) a 
növekedés és fejlődés visszamara
dásának veszélye (gyermekek és 
serdülők), d) localis anorectalis 
szövődmények (tályog, sipoly), e) 
általános complicatiók (arthritis, 
bőr-laesiók, iritis). Fentiek mellett 
szól, hogy a gyógyulás conservativ 
úton tulajdonképpen nem történik 
meg: „a colitis csak colitis ma
rad”. Rosszindulatú elfajulás ve
szélye idült esetekben mindig fe
nyeget: Dombal szerint ennek 10

éve fennálló kórfolyamat esetén 
5 % a valószínűsége, míg 25 év 
után 41,5%!

Ami a heveny szak súlyosságát 
il'eti, ezt az alábbiak határozzák 
meg: a gyulladásos folyamat ki- 
terjedtsége és súlyossága, a syste- 
más válasz, a táplálkozási zavar 
foka és a beteg általános állapota. 
Ebben a szakaszban műtét csak a 
sürgős szükség alábbi eseteiben ja- 
vallt: a) perforatio, b) nem.rea
gáló, súlyos attack, c) fulminans 
esetben a dilatált colon sebészi de- 
compressiója. Az ilyenkor elvég
zett colostomia és ileostomia tulaj
donképpen előzetes procedura a 
beteg előkészítésére colectomiához 
(Turnbull). Goligher általában 3 
fő műtét-típust ajánl: a) colecto- 
mia -(- ileorectalis anastomosis, b) 
ileostomia +  complet proctocolec- 
tomia (vagy subtotalis colectomia),
c) reservoir ileostomia. Stelzner 
közel 400 betegének nagyobbik fe
lét műtéttel kezelte és eredményei
vel elégedett. Martin szerint az ese
tek 90 %-a remissióba hozható; az 
első attack után betegeinek 11,3 
%-a került műtétre.

Ami a kór jóslatot illeti, a colitis 
ulcerosa lefolyása gyakrabban eny
he, mint súlyos, de a kiterjedéstől 
függően gyermekeken és időseken 
a prognosis rosszabb. Az első at
tack lefolyásából nem lehet jósolni 
a továbbiakra, ugyanakkor kifeje
zett hvpalbuminaemia rossz jel. 
Terhesség nem befolyásolja a prog- 
nosist. A proctocolitis kezelése: to
tal proctocolectomia, melynek 
eredményei annál jobbak, minél 
kifejezettebb a zsugorodás. Ke- 
wenter szerint a kellő javallat 
alapján, jó technikával végzett tar
tós ileostomia eredményei igen jók 
(saját anyagában 95 %os). Turn- 
bull „enterostomal therapy” elne
vezéssel új fogalmat vezetett be, 
melynek lényege, hogy a tartósan 
stomával élők gondozásának célja 
nem a psychológiai segítés, hanem 
a fizikai rehabilitatio. Az USA- 
ban. Angliában és Ausztráliában 
több száz ilyen egyén összefogása 
és szakszerű oktatása folyik, külön 
e témával foglalkozók vezetésével. 
GUI szerint lényegesek a technikai 
problémák is : a stoma-fedő kor
szerűsége és méretének igen fon
tos kiválasztása, a környező bőr 
szakszerű gondozása, stb.

Recensor véleménye szerint a 
mind tartalmi, mind formai szem
pontból igen értékes könyvet egy
aránt sikerrel használhatják 
gastroenterológusok, belgyógyá
szok és sebészek, de ajánlható 
körzeti- és üzemorvosoknak, am
biciózus orvostanhallgatóknak is.

Végül 2 rövid észrevétel: a 98. 
oldalon zavaró sajtóhiba van (co
lectomia helyett colostomia a he
lyes) ; ezenkívül talán érdemes lett 
volna a tüneti kezelésről szóló 
részben az erősen kérdéses hatású 
codein helyett .vagy mellett a di- 
phenylhydantoin alkalmazására 
való rövid utalás is.

Major László dr.
Koncz Jakab dr.



A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottságra 1978. június 16-án, du. 2 
órára tűzte ki Láng István dr.: 
„Az antitest dependens cellularis 
cytotoxicitás (ADCC) és klinikai 
vonatkozásai” c. kandidátusi érte
kezésének nyilvános vitáját az 
MTA kistermében.

Az értekezés opponensei: Petrá
nyi Győző dr., az orvostudomá
nyok doktora, Fachet József dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 19-én, du. 2 
órára tűzte ki Horváth Imre dr.: 
„A perinatalis élet physiologiájá- 
ban elért legújabb eredmények 
adaptálása a kórházi gyakorlat
ban” című kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitáját az MTA kis
termében.

Az értekezés opponensei: Gáti 
István dr., az orvostudományok 
doktora, Kecskés József dr., az or
vostudományok kandidátusa.

Aspiránsvezető: Mestyán Gyula 
dr., az orvostudományok doktora.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 21-én, du. 2 
órára tűzte ki Vastag Endre dr.: 
„A légúti obstructio mechanizmusa 
és funkcionális diagnosztikája” c. 
kandidátusi értekezésének nyilvá
nos vitáját az MTA kistermében.

Az értekezés opponensei: Hutás 
Imre dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Mándi András dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Elméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 22-én, du. 2 
órára tűzte ki Knyihár Erzsébet 
dr.: „A primér nociceptiv neuron 
központi készülékének szerkezete” 
c. kandidátusi értekezésének nyil
vános vitáját a Semmelweis OTE
II. Belklinika tantermében (VIII., 
Szentkirályi u. 46.).

Az értekezés opponensei: Szé
kely György dr., az orvostudomá
nyok doktora, Hámori József dr., 
a biológiai tudományok doktora.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 23-án, du. 2 
órára tűzte ki Czeizel Endre dr.: 
„A gyakori izolált vele született 
rendellenességek főbb szabálysze
rűségei” c. doktori értekezésének 
nyilvános vitáját az MTA nagy
termében.

Az értekezés opponensei: Csiszár 
Imre dr., a matematikai tudomá

nyok doktora, László János dr., az 
orvostudományok doktora, Méhes 
Károly dr., az orvostudományok 
kandidátusa.

A Tudományos Minősítő Bizott
ság 1978. március 29-i határozata 
az értekezések tézisei tartalmi és 
formai követelményeinek módosí
tásáról.

1. A TMB időszerűnek és indo
koltnak tartja, hogy az értekezé
sekben és más munkákban foglalt 
eredmények hasznosítását a maga 
módszereivel is elősegítse. Ezért 
előírja, hogy a pályázók a munkák 
kinyomtatásra kerülő téziseinek
III. részében

a) kötelesek feltüntetni, hogy 
eredményeik hol és hogyan 
kerültek hasznosításra, illetve

b) kötelesek javaslatot tenni, 
arra, hogy hol és hogyan 
hasznosíthatók azok.

A hasznosítás úgy értelmezendő, 
hogy az magában foglalja a gya
korlatban (politikai, gazdasági, ok
tatási, közművelődési stb. terüle
ten) való közvetlen és közvetett 
felhasználást, továbbá az adott tu
domány belső fejlődésének előse
gítését, vagy más tudomány új is
meretekkel való gyarapítását.

2. A TMB Titkárság gondoskod
jék arról, hogy a felhasználásra 
vonatkozó javaslatokat tartalmazó 
téziseket az érdekeltek megkap
ják.

3. Az 1. pontban megjelölt új 
követelményt a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell, ha a 
pályázó szempontjából ez nem 
hátrányos. 1978. június l-től álta
lánosan érvényesíteni kell.

A Magyar Rehabilitációs Társa
ság Mozgásszervi Sectioja, több 
más szaka képviselőinek részvéte
lével 1978. június 12-én (hétfőn) 
14 órakor, az ORFI Klubtermé
ben (II., Frankel Leó u. Lukács
fürdő épület) kerekasztal-megbe- 
szélést tart.

Téma: Derékfájás.
Vezeti: Bozsóky Sándor dr.
Résztvevők: Ágoston Miklós dr., 

Dombai Margit dr., Gál Domonkos 
dr., Genti György dr., Kempelen 
Imre dr., Pásztor Emil dr., Vigh 
József dr.

A Főv. István Kórház—Rende
lőintézet Fiatal Orvosok Fóruma
1978. június 13-án (kedd) 13.30 
órakor, a Szakszervezeti Könyv
tárban (IX., Nagyvárad tér 1.) tu
dományos ülést tart.

Gerő György dr., Hajagos Éva 
dr.: Pyelonephritis gravidarum

hatása a terhességre, magzatra és 
az anyára.

Kéri Ibolya: Anyai magatartás 
vizsgálata. (Kiskorú nők a házas
ságban).

Balázsné Boros Mária: Tudatos 
és nem tudatos „Én” kép.

Rózsahegyi József dr., Meluzsin 
János dr.: Urológiai fejlődési 
rendellenességek 10 éves beteg- 
anyagunkban.

A Magyar Infektológiai Társa
ság és a Magyar Higiénikusok 
Társasága Járványügyi Szekciója
1978. június 15-én, 14.30 órakor, az 
Orsz. Közegészségügyi Intézet elő
adótermében (IX., Nagyvárad tér
2.) tudományos ülést tart.

Prof. Christian Kunz dr. (Bécs): 
A tavasz-nyári encephalitis Auszt
riában és megelőzése (németül).

Az Országos Közegészségügyi 
Intézet 1978. június 20-án, 14 óra
kor, az Intézet előadótermében 
IX., Nagyvárad tér 2.) tudományos 
ülést tart.

1. Lengyel Anna, Jankó Mária: 
Eredmények a hazánkban előfor
duló parazitózisok therápiájában.

2. Bartha Tibor, Stojkov Vladov: 
Botulizmus járványos előfordulása 
viziszárnyasoknál.

A Főv. Tétényi úti Kórház— 
Rendelőintézet Tudományos Köre
1978. június 22-én (csütörtökön)
14.30 órakor, a Kórház tanácster
mében (XI., tétényi u. 14—16., „B” 
ép.) tudományos ülést tart.

1. Végh Enikő dr., Máté Károly 
dr.: Belgyógyászatilag értékelendő 
fiziológiás változások terhesség 
alatt.

Gálvölgyi Ferenc dr.: A chole- 
cysto-pancreatitis klinikuma és 
therápiája.

A Főv. János Kórház Tudomá
nyos Bizottsága 1978. június 22-én, 
csütörtökön, du. 14 órakor, a Kór
ház tantermében (XII., Diósárok u.
I. ) tudományos ülést tart.

1. Kozma György dr.: Arterio
sclerosis, -rizikófaktorok (30 perc).

2. Keszler Pál dr.: Thoracic 
outlet syndroma és sebészi keze
lése. (Neurovasc. compresszió (10 
perc).

3. Gévai Emil dr., Nyiredy Géza 
dr., Szollár Rózsa dr.: DBD keze
lés inoperabilis hörgőrákos betege
ken (10 perc).

4. Gyöngyösi I. dr., Szathmáry
J. dr., Mohácsi E. dr., Szecsei G. 
dr., Lukács J. dr., Sassy-Dobray
G. dr.: A tüdőemboliával kapcso
latos diagnosztikus és therápiás 
problémák (10 perc).



P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(255,d)
B u d ap est XXI., T a n á c s  E gyesíte tt 

G yógyító-M egelőző In té z m é n y  főigaz
gató  főorvosa (1751 B u d a p e st, Déli u. 
11.) p á ly áza to t h ird e t a  já ró b e te g e llá tá s  
m ozgásszerv i ren d e lésén  1 fő reum ato - 
lógus szakorvosi állás b e tö lté sé re .

S zakorvosi képesítés h iá n y á b a n  reu- 
m ato lógus g y ak o rla tta l re n d e lk ező k  is 
p á ly ázh a tn ak .

B érezés a jelenleg  é rv é n y b e n  levő 
u ta s ítá sn a k  m egfelelően, m egegyezés 
tá rg y á t  képezi.

Az á llás  azonnal e lfo g la lh a tó .
M ittle r  Is tv án  dr.
fő ig azg a tó  főorvos

(298/b)
ó z d , V árosi T anács K ó rh á z —R endelő

in téze ti Egység igazgató  fő o rv o sa  (Ózd
1., B éke ú t 1.) p á ly áza to t h ird e t  egy fő 
fő fog la lkozású  — az Ó zdi K ohászati 
Ü zem ek Ü zem orvosi R en d e lő jé b en  — 
m eg ü resed e tt üzem i o rv o si á llásra .

I lle tm én y  a 3/1977. E üM —MüM sz. 
eg y ü tte s  u ta s ítá sán ak  m egfele lően  a 
szo lgála ti idő figyelem b ev é te lév e l +  
1000,— F t kohászati p ó tlék . Év végén 
G—10 000,— F t-ig  te r jed ő , ip a rv id é k i pót
lék.

L ak ás m egbeszélés sze rin t.
Az á llás  azonnal e lfo g la lh a tó .

V ereb é ly i T ibor dr.
üzem egészségügyi szóig, irány ító  

ig azg a tó  főorvos h.

(290/b)
Ózd V árosi T anács K ó rh á z —R endelő

in téze ti Egység igazgató  fő o rv o sa  (Ózd
1., B éke ú t 1.) p á ly áza to t h i rd e t :  egy fő 
k ó rb o n cn o k i állásra.

I lle tm én y  kulcsszám  sz e r in t  +  30% 
veszélyesség i pó tlék  +  m u n k a h e ly i pó t
lék.

L ak ás m egbeszélés sz e rin t.
Az á llás  azonnal b e tö lth e tő .

Z e ltn e r  G yörgy  dr. 
kó rház—re n d e lő in té z e ti egység 

ig azg a tó  főorvosa

(291/b)
B u d a p est XXI., T a n á c s  E gyesíte tt 

G yógyító-M egelőző In té z m é n y e  főigaz
gató  főorvosa (1751 B u d a p est, Déli 
u. 11.) p á lyázato t h ird e t  a já ró b e teg 
e llá tás  te rü le tén  m e g ü re se d e tt  1 fő 
szü lész-nőgyógyász sz ak o rv o s i állásra , 
változó  m unkahellyel.

Az in téze tb en  a p o lik lin ik a i egység 
k ia lak íto tt.

Az á llá s ra  fia ta l s z a k o rv o so k  is pá
ly ázh a tn ak .

Az ille tm ény  m eg á llap ítá sa  a 3 1977. 
(VIII. 19.) EüM—MüM sz á m ú  együttes 
ren d e le t a lap ján  tö rté n ik .

M ittle r  Is tv án  dr.
fő ig azg a tó  főorvos

(292 b)
B u d a p e s t XXI., T anács E g y esíte tt 

G yógyító-M egelőző In tézm én y  főigaz
gató  főo rvosa  (1751 B u d a p est, Déli u. 
11.) p á ly á z a to t h ird e t 5 fő szü lésznő i 
á llá s ra .

A je le n tk e z ő k  részé re  n ő v érszá lláso n  
fé rő h e ly e t b iztosítunk .

Az ille tm én y  m egállap ítása  a  3/1977. 
(V ili. 19.) EüM —MüM szám ú  együ ttes 
re n d e le t a lap ján  tö rtén ik .

M ittle r Is tv á n  dr. 
fő igazgató  főorvos

(294 b)
A V áci Szőnyi T ibor K ó rh áz  és In 

tézm én y e i igazgató főo rvosa  p á ly áza to t 
h ird e t  egy fő fü l-o rr-g ég e  szakorvos 
á llá s  b e tö ltésé re .

Ille tm én y  a szolgálati idő tő l függően  
a  3/1977. (VIII. 19.) EüM —M üM sz. 
e g y ü tte s  u ta s ítá s  a lap ján .

Az á llá s ra  szakképzetlen  o rv o so k  is 
p á ly á z h a tn a k . K o llá r L ajos dr.

in tézeti ig azg a tó  főorvos

(317)
M átésza lk a i V árosi T a n á c s  V. B. 

E g észségügy i O sztály v eze tő je  p á ly áza
to t h ird e t  a város te rü le té n  m űködő , á t
h e lyezés fo ly tán  m eg ü resed e tt T üdő
b e teg  G ondozó In tézet vezető  főorvosi 
á llá sá ra .

Az á llás  azonnal be tö lthető .
B érezés az érvényes b é r  jogszabály  

szerin t.
A V árosi T anács kétszo b ás összkom - 

fo rto s  la k á s t biztosít. T ó th  B éla
v á ro s i főorvos 

egészségügyi osz tá lyvezető

(318)
A F ő v áro si István  K órház—R endelő in 

téze t íő ig ag a tó  főorvosa (1096 B u d a
pest IX ., N agyvárad  té r  1.) p á ly áza 
to t h ird e t  áthelyezés fo ly tá n  m eg ü re
se d e tt — változó m u n k a h e lly e l: l  fő 
sebész  szakorvosi, 1 fő la b o r  sz a k o r
vosi, 1 fő gégész szakorvosi, 3 fő k ö r 
ze to rv o si, va lam in t 1 fő  nőgyógyász  
szak o rv o si (hosszan ta r tó  betegség 
m ia tt)  — szerződéssel —, 1 fő u ro lógus 
szak o rv o si (hosszú táv o lié t m ia tt)  — 
szerződésse l — állást.

Az á llá so k  azonnal b e tö lth e tő k .
Az a lk a lm azás és bérezés fe lté te le it 

a fen n á lló  rendelkezések  h a tá ro zzák  
теШ- B a lázs T am ás dr.

fő igazgató  főorvos

(319)
A Som ogy m egyei T an ács  K ó r h á z -  

R en d e lő in téze t (K aposvár, B a jc sy -Z s . u. 
35.) fő igazgató  főorvosa p á ly á z a to t h ir 
d e t az  in tézm énynél ü re se n  álló  psy- 
cho lo g u s á llásh e ly  betö ltésé re .

A psycho lo g u sn ak  m u n k á já t  az 
id eg -e lm e- és idegsebészeti o sz tá lyon  
k e ll végeznie. M u n kaköréhez  ta rto z ik  
a k lin ik a i psychologia és a  m u n k a- 
th e rá p iá s  tevékenységben  való  rész 
véte l.

B esoro lás a 3/1977. EüM—MüM sz. 
eg y ü ttes  re n d e le t a lap ján .

N em es T ih a m é r dr.
c. egyetem i docens 

fő igazgató  főorvos
(320)

B u d ap est III. k é r  T anács V. B. E gye
s íte tt F e ln ő tt G yógyító-M egelőző In 
tézm ény  fő igazgató  főorvosa (1032 B u
d ap est III., Bécsi ú t 132.) p á ly áza to t 
h ird e t a  M arg it K órház  belgyógyászati 
o sz tá ly án  ta r tó sa n  távollevő se g é d o r
vos h e ly e te s íté sé re .

I lle tm én y  a 3 1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM szám ú  eg y ü tte s  ren d e le t sz e rin t 
k e rü l m eg á llap ítás ra .

P á ly áza ti k é re lm ek e t a szo lgálati ú t 
b e ta r tá sá v a l a h ird e tm é n y  m eg je len é 
sé tő l sz ám íto tt 15 napon  belü l k érem  
b e n y ú jta n i. M arkovits G yörgy  dr.

K órház—R endelő in tézet 
igazgató  főo rvos

(321)
А XV., T an ács V. B. E gészségügyi 

O sz tá ly án ak  v ezető je  (XV., H u b ay  J. 
té r  1.) p á ly áza to t h ird e t az a lább i á l
lás b e tö lté sé re :

1 fő k ö rz e ti gyerm ekorvos.
Az á llá s  1978. VI. 1-től fo g la lh a tó  el. 

Ille tm én y  a k u lcsszám n ak  m egfelelően , 
szo lgála ti idő figyelem bevételével.

L echner G ab rie lla  d r. 
m b. eü. osztályvezető  fő o rvos

(322) ^
A F ő v áro si László K órház fő igaz

gató  fő o rv o sa  (1097 B udapest, G yáli ú t 
5—7.) p á ly á z a to t h ird e t a k ó rh áz  g y e r
m ek o sz tá ly án  m egüresede tt a lo rv o si 
á llásra . Az á llá s t k o raszü lö tt és ú jsz ü 
lö tt e llá tá sb a n  já r ta s , g y erm ekgyógyász  
sz ak o rv o so k  p á ly ázh a tják .

B érezés a 3'1977. (VIII. 19.) EüM —
Az á llá s  1978. o k tó b e r l- tő l tö lth e tő  

EüM sz. eg y ü tte s  ren d e le tn ek  m egfe
lelően. K átay  A lad á r d r.

fő igazgató  fő o rvos

(323)
B u d a p est V.. T anács V. B. E gész

ségügyi O sz tá ly án ak  vezető je  (B uda
pest V., E ngels té r  4.) p á ly áza to t h i r 
d e t 1 fő  k e rü le ti  orvosi á llásra .

B eso ro lás szolgálati időtől függően , 
az á llás  azo n n a l be tö lthe tő .

(324)
A MÁV K ó rh áz—R endelő in tézet fő 

igazgató  főo rvosa  (1062 B udapest, R u
das L. u. 111.) p á ly áza to t h ird e t 1 fő 
fe lvéte les főorvosi á llás b e tö ltésé re , 
m ely  azo n n a l elfoglalható .

Az á llá s  e lnyeréséhez  belgyógyász  
szako rv o si kép esítés  szükséges.

B érezés a  3/1977. EüM —MüM sz ám ú  
e g y ü tte s  u ta s ítá s  a la p já n  a  2104 k u lc s 
szám  szerin t.

A p á lyázó  és c sa lád tag ja i ré sz é re  
MÁV a rc k é p e s  ig azo lvány t b iz to sítu n k .

V ajda G yörgy  dr.
fő igazgató  fő o rvos 

c. egy. docens

K iad ja  az I fjú sá g i L apkiadó  V álla la t, 1374 B udapest VI., R évay  u. 16. M egjelenik 17 000 p é ld ányban  
A k ia d á s é r t  felel Dr. P e tru s  G y ö rg y  igazgató 
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(B udapest, V., Jó z se f  n ád o r té r 1., P o s ta c ím : 1900 B udapest) 

közvetlenü l vagy á tu ta lá s i  p o stau ta lv án y o n , v a la m in t á tu ta lá ssa l a  P K H I MNB 215-96162 p én zfo rg a lm i je lzőszám lára . 
S zerk esz tő ség : 1363 B udapest, V., M ünnich  F erenc u. 32. I. T e le fo n : 325-109, ha  nem  fe le l: 327-530 

E lő fize tési díj egy év re  312,— Ft, negyedévre  78,— Ft, egyes szám  á ra  6,50 F t

78.1414 A th en aeu m  N yom da, B u d a p est — Íves m agasnyom ás — F ele lős vezető : S opron i B éla vezérigazgató

ISSN 0030—6002 INDEX: 25 674



Ф ;  -  ' » i * -  г

ORVOSI
HETILAP

A Z  O R V O S - E G É S Z S É G Ü G Y I  
D O L G O Z O K  

S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  

T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T A

A l a p í t o t t a :

MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857-ben

*

S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :  
ALFÖLDY ZOLTÁN DR. 
BRAUN PÁL DR.
DARABOS PÄL DR. 
ECKHARDT SÁNDOR DR. 
FISCHER ANTAL DR.
FŰZI ISTVÁN DR. 
HIRSCHLER IMRE DR. 
LENART GYÖRGY DR. 
PETRI GÁBOR DR. 
PETRÁNYI GYULA DR. 
SZÁNTÓ GYÖRGY DR.

*

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  
TRENCSÉNI TIBOR DR.

*

M u n k a t á r s a k  :
PAPP MIKLÓS DR. 
GIACINTO MIKLÓS DR. 
BTAGE ZSUZSANNA DR. 
WALSA RÓBERT DR. 
BUDA BÉLA DR.
HONTI JÓZSEF DR. 
VÉRTES LÁSZLÓ DR.

*

119. ÉVFOLYAM

*

25. SZÁM 

*

1978. JÚNIUS 18.

TARTALOMJEGYZÉK

Tariska István dr.:
Lassú vírusfertőzések ........................................  1519

Boda Domokos dr.:
Hyperuricaemia jelentősége
új megvilágításban ............................................  1527

EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Simon Miklós dr.:
Lymphocytás choriomeningitis 
vírusfertőzések 1973—77-ben
Magyarországon ................................................  1535

Jó járt György dr.:
Enterobiasis és húgyúti fertőzés .................  1543

KLINIKAI TANULMÁNYOK

Pados Gyula dr., Kusztos Dénes dr. 
és Valyon Márta dr.:
A hyperlipoproteinaemiák
típusmeghatározásakor felmerülő nehézségek 1545

KLINIKO-FARMAKOLÖGIA1 TANULMÁNYOK

Gachályi Béla dr. és Káldor Antal dr.:
A  clonidin (Haemiton) hatása 
a plazma renin szintjére
és az angiotensin-érzékenységre emberben 1551

ÚJABB LABORATÓRIUMI ELJÁRÁSOK

Szabó András dr.:
Aktivációs analízis az orvostudományban ... 1554

Beszámolók, jegyzőkönyvek ..................................... 1559

Folyóiratreferátumok ................................................  1561

Hírek ..............................................................................  1573
(f

Megjelent ....................................................................... 1575



ÖSSZETÉTEL: Tablettánként 250 mg 
pyridinolcarbamatot tartalmaz.

HATÄS: Napjaink angiológiai klini- 
kumában és therapiájában alapvetően 
új a pyridinolcarbamat megjelenése. 
Ugyanis a Prodectin feltehetően védi 
az artériák falát az atheroma-képző- 
déstől. Kedvezően befolyásolhatja az 
experimentális atheromatosis kialaku
lását a korai stádiumban. Farmakoló
giái vizsgálatok szerint közvetlenül az 
érfalra hat, gátolja az endothelium 
oedemás infiltrációját és így akadá
lyozza az atheroma képződését. A vér 
cholesterinszintjét és a vérnyomást 
nem befolyásolja. A thrombocyta- 
adhaesivitast -kedvezően befolyásolja. 
Nincs sem lipotrop aktivitása, sem 
direkt értágító hatása.
A jó tűrhetősége és a per os alkal
mazás hatékonysága lehetővé teszi 
tartós adagolását a sclerotikus érbe
tegségek valamennyi megnyilvánulása 
esetében.

JAVALLATOK: Arteriosclerosis, illetve 
mindazon obliteratív verőérbetegsé
gekben, amelyek az érlumen szűkülé
sével, elzáródásával vagy érfalkároso- 
dással járhatnak együtt. így:
-  arteriosclerosis obliterans
-  thrombangiitis obliterans (Buerger- 

kór)
— antigiopathia diabetica
— aortaiv-syndroma

' -  subclavian steal syndroma. 
Cerebrovascularis keringészavar:

PRO PECTIN „ь„„.
-  cerebralsclerosis
-  intermittáló vertebralis syndroma
-  vertebro-basilaris syndroma. 
Obliteratív szemészeti angiopathiák:
-  arteriosclerotikus és diabeteses

retinopathia
-  retina és az üvegtest haemorrha- 

giája
-  a vena centralis retinae thrombosisa.
A Prodectin-kezelés eredményesen al
kalmazható, obliteratív coronaria-meg
betegedésekben is, illetve infarctus
utáni kezelésre.

MELLÉKHATÁS: Kivételesen gastroin
testinalis panaszokat, palpitatiót, ta- 
chycardiát okozhat. E tünetek az adag 
csökkentésével megszűnnek.

A Prodectin esetlegesen előforduló 
kóros metabolizmusa következtében -  
igen ritkán -  hepatotoxicus metaboli- 
tok képződhetnek, amelyek heveny 
májkárosodást okoznak.

ELLENJAVALLAT: Nem ismeretes.

ALKALMAZÁSA ÉS ADAGOLÁS: Kúra
szerű. A kezdő adag naponta 3 X I 
tabletta, majd a kezelés napi 3 X 2  
tablettával folytatható a tüneti kép 
javulásáig. A fenntartó adag napi 
3X 1  tabletta. A Prodectin-kezelés 
több hónapon át folytatandó. A ké
szítmény kombinációs kezelésre is 
alkalmas.

MEGJEGYZÉS: *  Csak vényre adható 
ki és az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismé-- 
telhető. Az orvos akkor rendelheti a 
gyógyszert, ha azt a területileg, ille
tőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg 
osztály, szakrendelés (gondozó) szak
orvosa javasolja.

FIGYELMEZTETÉS: A Prodectin kúra
szerű alkalmazása során 4—6 heten
ként javasolt a beteg hepatológiai 
vizsgálata, amely a fizikális ellenőrzés 
mellett kiterjed a se. bilirubin, SGOT, 
SGPT értékek ellenőrzésére is.

CSOMAGOLÁS: 50 tabletta
térítési díj: 12,60 Ft.
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Az Orvosi Hetilap újraindulásának 30. évfordulójára, 
a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

Az ötvenes évek közepéig az orvosi tudat a vírus
betegségeket a fertőzést követő rövid lappangási 
idő után beálló heveny megnyilvánuláséi körfolya
matoknak tarto tta, amelyek gyorsan vagy gyó
gyulással és immunitással, vagy halállal végződnek 
(24). Az is ism ert volt, hogy az emberről emberre 
fertőző vírusokon kívül vannak vírusok, amelyek 
természeti fennm aradását m adarak, rágcsálók, ro
varok stb. biztosítják, és az ember fertőzése az 
ekológiai lánc folyamatát többnyire megszakítja.

1954-ben az izlandi Sigurdsson (80) juhnyája- 
kat sújtó betegségek tanulmányozásából vonta le 
azt a következtetést, hogy vannak vírusbetegsé
gek, amelyek „igen hosszú, néhány hónaptól né
hány évig terjedő lappangási idő után, szabálysze
rűen elhúzódó kórlefolyással és klinikai tünetek
kel súlyos betegségben vagy halállal végződnek. 
A fertőzés egyetlen gazdafajra korlátozódik és a 
kórszövettani elváltozások is egyetlen szervre vagy 
szöveti rendszerre szorítkoznak”. Ezeket lassú fer
tőzéseknek nevezte. Lassú, tehát a betegség meg
nyilvánulásának kibontakozása és nem maga a 
vírus replicatiója (5, 16, 69, 87, 94) a fertőzött sejt
ben, habár lassú replicatióra is van példa a defec- 
tiv vírusok esetében (61).

Surlókór, a lassú vírus betegségek mintája

A legtöbbet tanulm ányozott lassú vírus fertő
zés a juhok betegsége, a surlókór (angolul scrapie), 
ez az évszázadok óta ism ert központi idegrendszeri 
állatbetegség (19). Magyar nevét onnan kapta, 
hogy a sur-lókóros juhok farukat szőrtelenedésig, 
kisebesedésig dörzsölik, súrolják fához, cövekhez. 
A vakaródzáson kívül tünete az ataxia, a diabetes 
insipidus, végül az állat elhullik cachexiában. Kór- 
szövettani elváltozásai átolthatósága ellenére de- 
generatív jellegűek. Az átolthatóságot Franciaor
szágban Cuillé és Chelle (1939) bizonyították be 
(17), amit a véletlen Angliában 1946-ban drámai 
módon megerősített. Ekkor Gordon a juhok ker
gekórja (angolul louping ill) ellen tömeges védőol
tást végzett kergekórral frissen fertőzött egészsé
ges juhok agyából előállott oltóanyaggal. Az oltás 
kergekór ellen védelmet nyújto tt ugyan, de az ol
tott és a vaccina-készítéshez használt nyájban két 
év múlva megjelent a surlókór, amelytől az oltott 
nyáj korábban mentes volt (16).
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A lassú fertőzés szemléletes schemája áll előt
tünk ebben és a többi, Sigurdsson (80, 81) tanul
mányozta állatbetegségben (progrediáló polioen- 
cephalopathia, elvelőtlenedés encephalomyelitis 
vagy visna, subacut progressiv pneumonia).

Részleteiben is igazolódott Sigurdssonnak az 
a megállapítása is, hogy a vírustartalom  az állat
ban a lappangási idő alatt növekszik. Akár az agy
ba, akár más szervbe oltják be a fertőző anyago
kat, a v írustiter először a lymphoreticularis szö
vetben kezd emelkedni, később más szövetekben, 
így a tüdőben, a bél-tractusban és az uterusban. 
Az ürülékek és genitalis hulladékok elfogyasztása 
a fertőzés terjedésének természetes oralis módja. 
A transport módja az idegszövetből a nyirokszö
vetbe vagy fordítva ,azonban nem ismert: meg
győző viraemia nincs (69).

A surlókór kórokozója utáni kutatás évtizedei 
járultak  leginkább hozzá a lassú vírus fertőzések 
természetének megismeréséhez. A kórokozó vírus
term észetét azonban ma is az átolthatóság és an
nak sorozatos fenntartása állatokban bizonyítja 
leginkább. Gajdusek, akinek lassú vírus kutatásait 
az 1976. évben Nobel-díjjal méltányolták, elveti azt 
a gondolatot, hogy ez a kórokozó valami eddig is
meretlen „agens” lenne, ahogy egyesek nevezik 
(69). A surlókór vírustermészete mégis eltér az is
m ert, jól jellemezhető „konvencionális” vírusoké
tól. Ezt, együtt a juhok progressiv pneumoniáját, 
a m enyét encephalopathiáját, valam int az ember 
„átoltható vírus dem entiáit” okozó vírusokkal „nem 
konvencionális” csoportba foglalják össze (19, 24, 
69, 87). Nem konvencionális sajátságaik:

— nagy ellenállásuk hővel, ultraibolya sugár
zással, vegyi hatásokkal (formaldehyd, sa
vak, lúgok);

— elektronmikroszkóppal nem tehetők látha
tóvá;

— fertőzésük az élő szervezetben nem vált ki 
sem immunvédekezést., sem interferon vá
laszt.

— A kórszövettani elváltozások — jóllehet a 
vírus az átolthatóság tanúsága szerint je
len van egyéb szövetekben is — a progres
siv pneumonia kivételével, csak a központi 
idegrendszerben vannak, és a fertőzés el
lenére nem gyulladásos, hanem degenera- 
tív természetűek (astrocyta proliferatio, 
neuronpusztulás, amelyet az idegsejtnyúl
ványok likacsosodása előz meg). Dickinson 
és Fraser (1977) felteszik (20), hogy a sur
lókór kórokozója azért nem vált ki im mun
választ, m ert az a lymphoreticularis rend
szer olyan sejtállományában sokszorozódik, 
amelynek információs szerkezete a kóroko
zóéhoz hasonló. A gyulladásos reakciók he
lyett pedig — vélik — azért jelenik meg 
degeneratio, m ert az idegsejtekben az ide
gen vírusinformatio a gazdasejtétől nem 
sokban té r el és ezért replicatiója a sejt 
szabályozása alatt megy végbe, így a sejt 
normális funkciói és anyagcseréje nem to r
zul el jelentősen.

A lassú vírus  =  nem konvencionális vírus
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Átoltható vírus-dem entiák

Kuru és Creutzfeldt—Jakob-féle betegség

Történetileg az első, em bert érintő lassú fer- 
tőzéses vírusbetegséget előbb Creutzfeldt (1920), 
később Jakob (1921 és 1923) írta le pseudosclerosis 
néven (14, 44, 45). A lassan gyarapodó észlelések 
leírói a Pick- és az Alzheimer-féle betegség mellé 
harm adik praesenilis dem entia form aként sorolták 
be (50), m int endogen, degeneratív betegséget, 
amelyet az agy korai, a szervezet egyéb szervrend
szeréhez viszonyítva idő előtti (heterochroniás) 
öregedésével hoztak kapcsolatba. Erre a feltevésre 
a bántalom családi előfordulása is csábított, külö
nösen az eleddig öt nemzedéken át ismétlődő meg
betegedés a Backer családban (50).

1957 után rendült meg először az endogen és 
degeneratív eredetre vonatkozó vélekedés, amikor 
a kurura, az Üj-Guinea Északi-Felföldjén lakó fore 
néptörzs endemiás megbetegedésére vonatkozó 
epidemiológiai és kórszövettani közlések rendre- 
rendre megjelentek (27, 51). Az epidemiológiai 
adatok az exogen, az em berről emberre való átvi
telt tették valószínűvé. A fore törzs tem etési szer
tartása úgy ment végbe, hogy a család nőtagjai, 
gyermekeiktől körülvéve, az elhalt tetem ét felbon
tották, húsát megfőzték és a férfitagokkal együtt 
elfogyasztották (28). Agyát — m iután a nők ki
vették a koponyaüregből — mielőtt elfogyasztot
ták, a gyász jeléül m agukra és gyermekeikre ken
ték. A kuru (ez a szó fore nyelven reszketőst je
lent) a felnőtt nők közül háromszor annyi áldo
zatot szedett m int am ennyit a felnőtt férfiak kö
zött; egyenlő volt azonban az áldozatok száma 
mindkét nembeli gyermekek között (19, 69, 94). A 
fertőzéses eredetben mégis Klatzo kételkedett az 
első kórszövettani vizsgálat idején (51), m ert hiá
nyoztak az immunológiai reakciók és a sejtes gyul
ladásos jelenségek. Felism erte azonban a hasonló
ságot a Creutzfeldt—Jakob-féle betegség kórszö
vettanával, amelyben ugyancsak idegsejt-degene- 
ratio és -pusztulás, valam int astrocyta-többlet van 
jelen, agyi anatóm iai és élettani működési rend
szerhez szorosan nem kötött topographiai megje
lenésében. A kuru és a Creutzfeldt-—Jakob-féle 
betegség kórszövettanának hasonlóságát Klatzo és 
mtsai az endogén, degeneratív eredet jeleként ér
tékelték (51).

A kuru  a 35 000-nyi fore népesség 1%-ának 
okozta halálát. Az incidentia a temetési szertartás 
megváltoztatásával párhuzamosan csökkent. Ma 
m ár serdülőkor alatt nem fordul többé elő, felnőt
tek között is ritkán. Kisagyi ataxia, dysarthria, 
általános remegés, végül az önálló mozgásképesség 
elvesztése, nyelésképtelenség a tünetalakulás sor
rendje. Dementia nem jellemző. M agyarázatát leli 
ez a tünetalakulás a kórszövettani elváltozások to
pographiai eloszlásában, amely a kisagyat, az agy
törzset és a hypothalam ust érinti a legsúlyosab
ban: a nagyagykéreg pedig alig vagy nem érin
tett. A vakaródzást a gerincvelő bántalm azottsá- 
gával magyarázzák.

A Creutzfeldt—Jakob-féle betegség, szemben 
a földrajzi helyhez és néptörzshöz szorosan kötött

kuruval, az egész világon előfordul sporadikusan, 
néhány családban több nemzedéken át (50), vagy 
csak a testvérek között. A családi előfordulás 10% 
körül van (69). Epidemiológiai vizsgálók a szét
szórtságban kisebb-nagyobb, időleges, földrajzi és 
népi sűrűsödési pontokra figyeltek fel (63, 47). 
Angliában, Walesben és Izraelben. Sűrűsödésnek 
minősül házastársak fertőzöttsége (35) is. Magyar- 
országon becslésem szerint egymillió lakosra évi 
0,4—1,0 megbetegedés valószínűsíthető (86). Az 
EEG vizsgálat szolgálat jellegű elterjedése tette 
lehetővé, hogy 1954 óta nagyobb számban és be
tegség tüneti különbségei ellenére egységesebb 
szemléletben ism erhették fel a Creutzfeldt—Ja
kob-féle betegséget és variánsait. Az Országos 
Ideg és Elmegyógyászati Intézetben is 1955—1972 
között elhalt 25 beteg központi idegrendszerét 
vizsgáltuk, akik 41—71 éves korban haltak meg 
(14-en a 60. életév előtt), 1—33 hónapos betegség
tartam  után (19-en 12 hónapon belül). A számban 
megközelítőleg kétszer annyi a nő m int a férfi 
(86), m iként Angliában és Izraelben is.

A megbetegedés személyiségváltozással, elbu- 
tulással, esetleg psychosissal kezdődik, jelentős 
számban látásromlással (85). Az agy félheveny 
szervi megbetegedését jelzik: az apathia, az önel
hanyagolás, a dysarthria, a szókincs elszegénye
dése, valam int a mozgásteljesítmények gyors ha
nyatlása, összerendezettségének szétesése, gyakran 
myoclonussal, pseudospontan feszítő és hajlító 
mozgástöbblettel. Az EEG-n a háttértevékenység 
meglassul, szabálytalan lesz és benne meredek és 
tüskehullámokból összetett kóros görbeelemek cso
portjai jelennek meg, közel szabályos periódusok
ban. Imunológiai rendellenességek nem m utatha
tók ki, más laboratóriumi vizsgálatok sem adnak 
diagnosztikai tám pontot (86).

A kórszövettani elváltozások jellege hasonló 
a kuru  kórszövettani elváltozásaihoz: az idegsej
tek nyúlványain, később testén is likacsok képződ
nek, majd az idegsejtek elpusztulnak, az astro- 
cyták hypertrophiássá válnak, számuk megnő (72). 
Az elváltozások tópographiai eloszlása azonban, 
ritka kivételtől eltekintve (2, 54), különbözik a 
kuru  elváltozásainak topographiai eloszlásától. A 
nagynagy kiemelkedő bántalm azottsága a magya
rázata a dem entiának (10), a látókéregé a látás
zavaroknak (39), a kisagyé az ataxiának (11), a 
gerincvelői és a pyramisos mozgató rendszer érin
tettsége az am yotropiának (15). Ezeket a syndro- 
ma-nevekkel is megkülönböztetett állapotokat ele
mezve és viszonyítva, 1969-ben felhívtam  a figyel
met arra, hogy a Creutzfeldt—Jakob-féle betegség 
elváltozásai sokkal inkább m agyarázhatók exogen 
kóreredettel m int endogen degeneratióval (85).

A kuru és a Creutzfeldt—Jakob-féle megbete
gedés kórszövettanában is hiányoznak a sejtes 
gyulladás jelei. Hadlow (1959) ism ert rá  a surló- 
kór és a kuru szövettani elváltozásainak hasonló
ságára és irányította a széles epidemiológiai, kí
sérleti virológiái laboratóriumi és gazdasági lehe
tőségekkel rendelkező Gajdusek figyelmét az át- 
oltásra (38).

Az átoltás előbb emberszabású, később ó- és 
újvilági m ajm okra és félmajmokra sikerrel j á r t 'a



surlókór. a menyét encephalopathia, a kuru és' a 
Creutzfeldt—Jakob-féle betegségben egyaránt (6, 
62). A surlókór átvihető egérre, a Creutzfeldt—Ja
kob-féle betegség tengerimalacra, szíriai hörcsög
re (60) és macskára is. Az átvitel a beteg egyed 
biopsiás agydarabjának átoltásával történik. Az 
állat, az átoltott betegségtől és az állat fajától füg
gően 8—18—36—48 hónap múlva betegszik meg 
és az átoltott betegséghez hasonló tünetek között 
és a kórlefolyás után elpusztul. Leghosszabb a lap
pangás a makimajomban (69). Eddig az átoltási kí
sérletekből a következő m egállapításokat von
ták le:

— az átvitel a fogékony vagy fogékonnyá tett 
állatfaj egyedei között továbboltással fenn
tartható, akár az agyba, akár agyon kívül 
végzik a beoltást;

— az átvitel lehetséges, azonban nemcsak a 
tünetképző és szövettanilag beteg agyállo
mánnyal, hanem, a betegség nemétől füg
gően — bár ritkán — peripheriás ideg, sőt 
nem idegi szerv átoltásával is. A kuru pla- 
centával, vérrel, vizelettel, széklettel, agy
gerincvelői folyadékkal nem vihető át, A 
Creutzfeldt—Jakob-féle betegséget véletle
nül, balesetszerűen, emberről em berre át
oltották corneatransplantatióval (22), be
tegről idegsebészre m űtéti sérülés alkalmá
val (69, 90), agyi mélyelektróda alkalmazá
sával egy Creutzfeldt—Jakob-féle beteg
ségben szenvedő betegről két később vizs
gált epilepsiás szem élyre. (7);

—■ immunológiai eltérések és gyulladásos szö
vettani elváltozások az átoltott állatokban 
sincsenek;

— a szövettani elváltozás minősége valameny- 
nyi természetes és átoltott lassú vírus be
tegségben azonos: spongiformis degenera
tio, amely alapvetően az idegsejtek és as- 
trocyták nyúlványainak vacuolaris degene- 
ratiójából áll. Ezért ezeket Gajdusek  (30) 
közös leíró és kóroki néven spongiformis 
vírus encephalopathiának nevezte;

— a kórokozó valamennyi spongiformis vírus 
encephalopathiában „nem konvencionális” 
vírus. Bonyolult eljárásokkal sem tehető 
láthatóvá elektronmikroszkópiái készítmé
nyekben. Annyi bizonyos róla, hogy a sejt 
hártyáihoz elválaszthatatlanul szorosan ta 
pad. Nucleinsav jelenlétét a vírus összete
vői között csak felteszik, de bizonyítani 
nem tudták;

— a surlókór és a m enyét-encephalopathia 
természeti fennm aradását a nyájakon és 
tenyészeteken belül a tápcsatorna útján 
történő fertőzés biztosítja. A kuru és az 
átoltható vírus dem entiák fennm aradásá
nak m agyarázatára azonban az eddigi epi
demiológiai adatok nem elegendőek. Gaj

dusek és Gibbs (32) felteszik, hogy vala
mennyi nem konvencionális vírus közös 
eredetű: a surlókór módosulása.

A surlókór — vélik — menyétre elhullott juh 
placentája elfogyasztásával, emberre mészáros és 
konyhai sérüléssel fertőzhetett. Az ilyen módon 
emberhez adaptált vírus lenne a Creutzfeldt—Ja
kob-féle betegség átoltható változatának kóroko
zója, ami Üj-Guineában speciális túladaptálást ért 
el a temetési szertartások révén. A vázlat nem ad 
m agyarázatot a nagyon ritka átoltható dem entia- 
vírus természeti fennm aradására, hacsak a macs
kának nincs átvivő szerepe.

Traub, Gajdusek és Gibbs (90) legutóbb arról 
adtak hírt, hogy a Creutzfeldt—Jakob-féle beteg
ség nem minden esete „átoltható vírus dem entia”. 
A klinikai és kórszövettani kritérium ok szerint 
Creutzfeldt—Jakob-féle betegségnek (=  spongifor
mis degeneratiónak) m inősített 125 személy agyá
nak átoltása 56 majom ban volt sikeres, 70-ben 
nem. 62 átoltás még a jogos várakozási (incuba- 
tiós) időn belül van, de 8 azon (4 éven) túl van. 
Utóbbiakat át nem oltható Creutzfeldt—Jakob- 
féle betegségnek mondották ki. További bonyodal
m at okoz az, hogy 3 sikeres átoltást végeztek két 
familiaris Alzheimer-kórban szenvedett egyén és 
egy papulosis atrophicans malignában (Köhlmeier 
—Degos-féle betegség) szenvedett idegsebész agyá
ból. Ilyen eredmények ismeretében vallom a szer
zőkkel egyetértőén, hogy a Creutzfeldt—Jakob- és 
az Alzheimer-féle betegségek megkülönböztetendő 
betegségek és az átoltható vírus a m ár beteg, alz- 
heimeres agyat tám adhatta meg. Nevin, McMene- 
m ey  és Behrman (72) m ár 1960-ban hangoztatta 
azt a lehetőséget, hogy az általuk feldolgozott sub- 
acut spongiformis degeneratio esetek között feltű
nően sok volt a m ár korábban beteg agy. Az át
vitel emberről emberre elég nyomós ok annak a 
tilalomnak a hangoztatására, hogy bármilyen ere
detű dementiában szenvedő egyén bőre, veséje 
vagy vére nem használható fel transplantation, 
illetőleg transfusióra.

A „konvencionális” vírusok lassú fertőzései

A lassú fertőzésre képes és/vagy azt is okozó 
konvencionális vírusok nem sorolhatók sem vírus
taxonómiai, sem pathogenetikaí osztályozási egy
ségbe (24, 26). Konvencionálisak amennyiben
elektronmikroszkóppal láthatók, antigen-antitest 
reakciót váltanak ki, van nucleinsavuk (vagy RNS 
vagy DNS). Hő-, ultraibolya sugárzás és vegyi ér
zékenységük fajukra jellemző. A betegség, am it 
kiváltanak, huzamos lappangási ideje után elhú
zódó kórlefolyással zajlik le. A kórszövettani el
változás egyesekben klasszikus gyulladásos jelle
gű (prototípusa a subacut sclerotizáló panencepha
litis, továbbiakban SSPE), másikban encephalopa- 
thiás (prototípusa a progressiv multifocalis leuko- 
encephalopathia: továbbiakban PML).

%
1521

2



%
1522

Lassú fertőzést okozó konvencionális vírusok

A kórokozó

Kanyaró (? SSPE vírus) 
Kanyaró (defektiv)

Rubeola
(késői következmény)

Tajga- kullancs) 
encephalitis 
vírus (Negishi törzs) 

Orosz tavaszi-nyári 
(kullancs) vírus 

Cytomegalia vírus

Herpes simplex I. 
Papova vírus 

(J. C. és SV40) 
Hepatitis В 1
Hepatitis A

A betegség

SSPE
Subacut postmorbilli 

leukoencephalitis
Subacut panencephalitis 

(88, 93)
Progressiv congenitalis 

rubeola (90)
Subacut panencephalitis 

(73)

Kozsefnikov-epilepsia (?)

Progressiv congenitalis 
cytomegalia

Subacut encephalitis (90)
Progressiv multifocalis 

leukoencephalopathia

Fertőző hepatitis

A pathogenetikai viszonyok vírusonként és 
betegségenként mások és mások, a szervezetnek a 
vírus iránti fogékonysága, a vírus multiplicatióra 
képes és alkalmas („permissiv”, „nonpermissiv”) 
sejtfélesége, a vírus terjedési módja, az immun
reakciók és az interferon válasz jellege és m értéke 
szerint. A hosszú lappangás és elhúzódó kórlefo
lyás feltétele, a vírus persistentia: azaz olyan ví
rus—gazda(sejt) viszony, amely huzamos együttlé- 
tet tesz lehetővé.

A vírus persistentia a heveny vírusfertőzés 
modelljétől többé-kevésbé eltérő változatos patho
genetikai, klinikai, immunológiai és morphológiai 
jelenségekkel jár. A következő alapform ákra érde
mes figyelni.

(a) Latens vírusfertőzés: m intája a varicella- 
zoster vírus viszony. Varicella fertőzés, nem fer
tőző lappangás, amelyben a vírus nem m utatható 
ki, m ajd herpes zoster. A  varicella u tán  a vírus 
latensen, valószínűleg az érző csigolyaközti és agy
idegi dúcsejtben rejtőzik. A vírust elektronm ik
roszkóppal, elhaltak Gasser-dúcának sejtjeiben ki
m utatták (Esiri és Tomlinson, 1972).

Hasonló a biológiai története a herpes simp- 
lexnek. Az ismétlődő megbetegedés klinikai meg
nyilvánulásmentes időszakokban is van vagy lehet 
alacsony ellenanyagszint a vérsavóban. A vírus 
ugyanakkor valószínűleg a dermatomának megfe
lelő hám-, ideg- és Schwann-sejtekben rejtőzik. 
Szerencsés esetben elektronmikroszkóppal a virion 
kimutatható, mintegy „felfüggesztett anim atio” 
állapotában, azaz: nem fertőz és nem m ultipliká- 
lódik.

(b.l) Chronikus vírusfertőzések egyik m intája 
emberen a cytomegalia vírus, az Epstein—Barr- 
(mononucleosis infectiosa) vírus, a hepatitis В és 
a rubeola vírusinfectio biológiai útja. A cytome
galia vírus folyamatosan kim utatható a nyálban, 
a vizeletben vagy a vérsavóban, a rubeolavírus 
légúti váladékban. A gazda nem (feltétlenül) be
teg klinikai értelemben. A cytomegalia, a hepatitis

fertőzés transfusio útján átvihető: a recipiens 
megbetegszik. A „rubeola syndrom a” a terhesség 
első trim esterében rubeolában m egbetegedett te r
hesek kis számának magzatában jön létre. Gya
korlatilag a magzat minden szervének minden 
sejtfélesége fertőződhet, és abban a vírus m ultipli- 
calódik, de a vírustermelő sejt ettől nem pusztul 
el (mintegy a születés utáni 6 hónapig, esetleg ké
sőbb sem). Az anyai IgG a vírusreproductiót gá
tolja, de nem pusztítja el. A magzat, majd a cse
csemő saját IgG-je azonban nem képes a repro- 
ductio gátlására.

Elméleti és gyakorlati a fontossága annak, 
hogy a majmok SV40 vírusa (és az ember adeno- 
vírusai is) képesek a gazdaszervezet bizonyos sejt
jeiben, azok károsítása nélkül, tünetm entesen in
tegrálódni, azaz morphológiai és immunológiai 
módszerrel felism erhetetlenül rejtőzködni. Repli- 
catiójuk csak vagy szövettenyészetben (sej tzár vány 
formájában) vagy fogékony kísérleti állatba oltás 
után válik nyilvánvalóvá. Az integrált vírus—sejt 
viszony az oka az embryonalis majomveseszövet- 
tenyészeten előállított Salk-vaccina SV40 conta- 
m inatiójának.

(b.2) A chronikus, késői immunopathiás vírus
betegségek modellje az egerek connatalis lympho- 
cytás choriomeningitis (LCM) fertőzése. Az ilyen 
egerek minden sejtje fertőzött, és vírust term el: 
folyamatos a viraemia és a viruria. Az egerek 
különben tünetmentesek. A vírus és a szervezet 
viszonya kiegyenlített állapot. A felnőtt egerek 
LCM fertőzése ezzel szemben halálos, heveny agy- 
valőgyulladást okoz. A connatalis fertőzött egerek
ben részleges az immuntolerantia, m ert van IgG 
termelés és a vérben vírus—IgG-complement kap
csolódás kering. Ezért az egerek — nem fertőzött 
kortársaikhoz képest — korán pusztulnak el anti- 
gen-antitest kapcsolódás okozta glomerulonephri- 
tisben. Ha a chronikus, tünetm entes LCM-fertőzött 
egereket cyclophosphamiddal kezelik, ra jtuk  is ki
tör a heveny, halálos encephalitis.

(c) A  lassú vírusok három csoportba oszthatók 
(24). Első a m ár tárgyalt nem konvencionális, m á
sodik a tárgyalandó konvencionális vírusok cso
portja. A harm adik a juhok progressiv pneumo- 
niáját és elvelőtlenedéses encephalomyelitisét (vis- 
na) okozó leukovírusok csoportja; ezek között em
bert érintő betegségek eddig nem ismeretesek.

A  subacut sclerotizáló panencephalitis gyer
mekek és fiatal felnőttek halálos végű megbetege
dése (84). Az egész világon előfordul. Valóságos 
gyakorisága nem ismert. Valószínűleg 0,4—1,5 ha
lálesetet okoz egymillió lakos között. 1965 óta Ma
gyarországon gyakorisága csökken és a megbete
gedettek életkora magasabb, a kórlefolyás időtar
tam a hosszabb lett (86). Az 1969 óta bevezetett 
kanyaró védőoltás óta az oltott évjáratokban Ma
gyarországon nem láttuk. Családi előfordulás ki
vételes (59). Ez genetikai tényezők felelőssége el
len szól, de a szociális, kulturális epidemiológiai 
feltevéseket sem támogatja. Leginkább a 7—13 
éveseket veszélyezteti, a fiúkat kétszeresen, há
romszorosan m int a lányokat (59). Észlelték 5 hó
napos csecsemőtől (16) érett felnőtt korig. Saját 
gyűjteményemben 2—28 év az előfordulás életkor-



sávja. Szóródása valószínűleg egyenletes a lakos
ság sorában. Vannak azonban közlések arról, hogy 
a szegény, rossz szociális és egészségi viszonyok 
között élő, továbbá a falusi és a beteg állatokkal 
(kutyák, szárnyasok) érintkező családok gyerme
kei között gyakoribb (18, 37, 43). Ezek az adatok 
azonban éppúgy továbbvizsgálatra szorulnak mint 
azok is, amelyek arról tudósítanak, hogy gyakrab
ban fordul elő olyan gyermekeken, akik kétéves 
koruk előtt voltak kanyarósak (18, 37). Nem vilá
gos ui., hogy az em lített kedvezőtlen viszonyok és 
körülmények provokáló, fogékonyságot növelő, 
immunvédelmet csökkentő tényezők-e vagy kór
okiak, m ert a m egbetegedettek másik fele eltérő 
viszonyok között lesz beteg.

Több m int fele a megbetegedetteknek prog
ressiv tünetképzés és kórlefolyás után egy éven 
belül meghal. A másik fele a betegség kezdetét 
6—11 évig is túléli. Gyűjteményemben 12 év a 
leghosszabb túlélés. Ezek többsége súlyosan lerom
lott mentalis és szomatikus állapotban szenved 
akár éveken át. Mintegy egyharmada, egynegyede 
a hosszan túlélőknek fázisokban kerül súlyos álla
potba, közben megjavul és járni, beszélni ú jra
tanul, esetleg éveken át foglalkoztatható is lesz.

Kórokozója pseudomyxovírus csoportba tarto
zó vírus, amely a к any aró vírussal szoros antigén- 
rokonságban van vagy annak változata. (A beteg 
kutyával való érintkezés az ugyancsak pseudo
myxovírus csoportba tartozó szopornyica vírus 
fertőzés lehetőséget veti fel.) Először a kanyaró
vírus nucleocapsid halm azait elektronmikroszkóp
pal (9) ism erték fel. Connolly és mtsai (1967) sero- 
logiai vizsgálatai bizonyították a haemagglutinatio 
gátló kanyaró-ellenanyag magas szintjét a betegek 
vérsavójában és agy-gerincvelői folyadékában (13). 
A vírus izolálása bonyolult eljárás. Ennek során 
először a friss biopsiás agydarab trypsinnel szét
választott sejtjeit sejttenyészetbe vitték és sorozat
ban tenyésztették. A megjelenő kanyaró antigének 
és a vírus nucleocapsidok azonban csak tenyész
tett emberi és majom sejtlánc társ-sejttenyésztéses 
módszerével szerelődtek össze fertőző vírussá (vi
rion), és ez vált izolálhatóvá (68). A betegek agyá
ban virion nem fordul elő: a vírus „defectiv”, az
az vagy multiplicatiós ciklusán végigmenni nem 
képes, vagy genomjuk egy része (10% körül) el
té r a normálistól (69). Azzal a korábbi nézettel 
szemben, hogy az SSPE vírus a kanyaró variánsa, 
ma m indinkább arra hajlanak a víruskutatók, 
hogy az SSPE vírusa a pseudomyxovírus csoport
ba tartozó önálló vírus, mivel az a kanyaróvírus
nál (1) szorosabban sejthez adaptált, (2) hőérzé
kenysége nagyobb, (3) állatba oltva adaptálás nél
kül, közvetlenül encephalitogen, míg a kanyarót 
előbb az állatra adaptálni kell, (4) Intracerebrali- 
san állatba oltva antitestválaszt nem provokál, 
míg a kanyaróvírus igen (69).

A betegség egész tartam a alatt magas a vér
savó és az agy-gerincvelői folyadék kanyaró-ellen
anyag szintje. Magasabb m int a heveny kanyaró
ban és utána, kanyaró-encephalitisben, vagy ka
nyaró elleni védőoltás seroconversiós időszakában. 
Mindez úgy, hogy egyszerre a központi idegrend

szer sejtállományában (ideg- és Oligodendroglia) 
jelentős vírus-nucleocapsid tömeg van jelen. A 
sejthez extrém  m értékben adaptált vírus replica- 
tiója fékentartott. Vannak azonban olyan sejtte
nyésztéssel és kísérleti átoltással szerzett adatok is, 
hogy a „defektiv” vírusrészecskék (azaz olyan ví
rusrészecskék jelenléte, amelyek elvesztették ge
nomjuk egy darabját) m aguk is gátolják a vírus
reprodukciót: fertőző, kom plett virion helyett m a
gukhoz hasonló utódot sokszoroznak. Felteszik, 
hogy SSPE-ben a vírusterjedés, viriontermelés 
nélkül, a nucleocapsidok sejtről sejtre terjedésé
vel megy végbe, anélkül, hogy azok valaha is ki
ju tnának a sejtközi térbe. A vírusrészecskéket ta r
talmazó sejt így életképességét megőrzi, szerke
zete, organellumai elektronmikroszkópos felvéte
leken a normálistól alig té r el (66, 67). Mégis a 
fertőzött sejtek állandó antigeningert szolgál
tatnak.

A keringő kanyaró-ellenanyagok mennyisége 
a kórlefolyás során pontosan nem ismert okok kö
vetkeztében változik (86). Á ltalában a 6—18 hó
napos kórlefolyású esetekben, és az annál huzamo
sabb kórlefolyásokban az első 6—18 hónapban 
magas az ellenanyagszint. Haemagglutinatio-gátlás 
(HÁG) reciprok értékében számolva a titersáv ek
kor: 1 : 1024—4096 között ingadozik, ezt követően 
lecsökken (1 : 256—512). Ha azonban a chronikus 
szakot tüneti fellángolás megtöri, a halált újabb 
jelentős emelkedés előzi meg. A subacut lefolyású 
esetek magas HÁG titersávja viszont a halál előtt 
többnyire több hígítási fokkal esik (85). Az ellen
anyagszintnek, de méginkább a complementtiter- 
ingadozásnak (55) és a vírus ribonucleoproteid el
lenanyagszintjének (57) így bizonyos stádium- és 
prognosztikai-becslő értéket lehet tulajdonítani.

A pathogenesis teljesen tisztázatlan, ha az 
SSPE létrejö ttét akár kanyaró-, akár önálló SSPE 
vírusfertőzéshez viszonyítjuk. A kétéves kor előtti 
kanyarófertőzés városokban, ahol magas a bölcső
dei szolgálat, legalább olyan gyakori, m int falun.
Beteg állatokkal való együttélés a városi lakások
ban is gyakori. A kanyaró aktuális immunelégte
lenséget okozó hatása ugyan régtől ismert, mégis 
az SSPE betegek im munállapota nem elégtelen 
általában, ellenanyagszintjük szokványos fertőző 
mikroorganizmusokkal szemben megfelelő. Ha az 
im m unapparátus ontogenetikai éretlensége döntő, 
ami szóba jön az egy éven aluliak kanyarófertő
zése esetén, akiknek még van vagy lehet anyai 
immunvédelmük is, akkor a kanyaróval később 
fertőzöttek kórszármazására nincs magyarázat. 
Minden SSPE betegben ui. immunelégtelenséget 
kim utatni nem sikerült. Néhány kivételes észle
lésben kettős vírusfertőzést (kanyaró és papova) 
m utattak  ki elektronmikroszkóppal (53). Seroló- 
giai bizonyítékkal azonban a papova-fertőzésre 
vonatkozólag ezekben nem szolgáltak. Ha a papo- 
va-fertőzés a Salk-vaccina SV40 fertőzöttségétől 
eredt volna, akkor annak nemcsak Üj-Zélandban 
(4) kellett volna érvényesülni, hanem M agyaror
szágon is. A Salk-oltásban részesült magyarországi 
SSPE betegeken végzett vizsgálataink (25) ezt a 
lehetőséget azonban cáfolják. "| 523
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A progressiv multifocalis leukoencephalopa- 
thia (PML) a sejtes, vagy a kombinált, sejtes és 
humoralis immunelégtelenséget okozó betegségek, 
illetőleg iatrogen állapotok ritka idegrendszeri 
szövődménye. Az alapbetegség, amihez a közölt 
mintegy 150 eset csatlakozott, többségében lym
pho- és myeloproliferativ rendszerbetegség (legna
gyobb számban Hodgkin-kór) volt. Néhány im
munelégtelenség nélküli „spontán” eseten (23) kí
vül leírták atherosclerosisban, veseátültetés után 
(56) és attól függetlenül végrehajtott immunsup- 
pressiós kezeléssel (82) és egésztest röntgenbesu
gárzással kapcsolatban.

A klinikai tünetek a gócok elhelyezkedésétől 
függenek. A gócok elsősorban a nagyagyi velőál
lományban vannak, kisebb számban a szürkeállo
mányban, s így az agytörzsben is. Egy- és két
oldali paresisek, aphasia, apraxia, hemianopsia és 
ezek kombinációi fordulnak elő. A különböző mé
retű komplett és inkom plett necrosisos és velőtle- 
nedéses gócok elszórtan, csoportosan, esetleg nagy 
méretűvé összefolyva helyezkednek el.

A megnagyobbodott, esetleg eosinophil sejt
zárványt tartalm azó oligodendroglia sejtek mag
jában 1965-ben ZuRhein  és Chou (95) m utatták  ki 
elektronmikroszkóppal a papova víruscsoport po
lyoma típusába tartozó vírusokat.

Saját vizsgálataink arra  m utatnak, hogy a ví
rust az oligodendroglia sejtek m ultiplikálják leg
nagyobb számban. A vírusterm elő sejtek végül cy- 
tolysis áldozatául esnek, s velük pusztul el a ve
lős idegrostok megfelelő szakasza. Kevésbé per- 
missivek az astrocyták. Bennük a vírus-m ultipli- 
catio lassabb, a m ultiplicatiós cyclus korábbi sza
kainak megfelelő részecskék is bőven láthatók. 
Ez az astrocyták olyan metabolikus kényszerhely
zetét terem ti meg, ami azok oncogen transform a- 
tióját elindítja.

13 PML-agyból végeztek 1976-ig eredményes 
vírusizolálást. Két pathogen és egy nem pathogen 
papova-polyoma vírust izoláltak. Tizenegy a Pad
gett és mtsai (1971) izolálta JC-vírussal (a beteg 
nevének kezdőbetűi után) bizonyult szövettenyész- 
téses, serológiai és elektronmikroszkópos immun- 
módszerekkel azonosnak (75), kettő a Weiner és 
'mtsai (1972) izolálta SV40 vírussal (92). (Ez ma
jomra pathogen „simian vacuolating” vírus.) A 
nem pathogen BK vírust veseátültetés donorának 
és recipiensének vizeletéből Gardner (1971) izolál
ta (34). Legrain és mtsai (1974) veseátültetés után 
PML-t is észleltek öt hónappal a m űtét u tán  meg
ismételt immunsuppressiós kezelés közben (56); a 
vírustípust ez esetben nem azonosították. Ezek az 
izolálási eredmények is a papova vírusok, alkalmi 
„opportunista” pathogenitását bizonyítják, amit a 
betegséget e néven leírók (3) m ár hangoztattak. 
Seroepidemiológiai vizsgálatokkal nagyszámú és 
különböző életkorú egyénből vett vérm intában ki
m utatták, hogy a népesség vére az életkorral emel
kedő arányban tartalm az JC és BK vírusellen
anyagokat (94). Azonban sem a fertőzés időpontja, 
sem a módja nem ismert. Nem így az SV40 vírus. 
Ezzel szemben ellenanyagot csak a m ajm okkal fog- 

.. lalkozó emberek vére tartalm az és még azoké az 
1524 egyéneké, akik annak idején Salk-vaccinát kaptak.

(Ennek a majomvese-tenyészeten készített oltó
anyagnak ui. egyes sorozatai SV40-nel fertőzöttek 
voltak.)

A papova vírusok oncogen jellege ütközik ki 
a lebenyes és sokmagvú astrocyták képződésében, 
s még inkább abban, hogy a JC-vírust újszülött 
patkányba oltva, a patkányok 83%-ának agyában 
malignus glioma képződik (91), és tumorból a ví
rust sikerült visszaizolálni. Emberben egyetlen 
PML eset ismeretes daganatképzéssel, amelyet 
Castaigne és mtsai (12) írtak  le.

A lehetséges lassú vírus fertőzések

Az átoltható vírus-dementiák megismerése és 
a víruskutatás új technikai módszereinek alkal
mazása következtében m ár az 1960-as évek végén 
felvetődött és kutatási programmá terebélyesedett 
az a gondolat, hogy más olyan idegrendszeri be
tegségek is lassú, illetőleg persistens vírusfertőzés 
következményei lehetnek, amelyek klinikailag en
dogen, degeneratív, ismeretlen kórokú betegségek 
és kórszövettani elváltozásaik is degeneratív jel
legűek. Legszélesebben fogalmazták meg ezek kö
rét az 1965-ben m egtartott „Slow, Latent and 
Tem perate Virus Infections” című symposiumon 
(28). Az itt em legetett fontos betegségek, az amyo- 
trophiás lateral sclerosis, a sclerosis multiplex, a 
parkinsonismus vírus eredetére vonatkozólag azon
ban azóta sem sikerült bizonyító adatot szerezni, 
még a Guam szigetén élő chamarro népesség so
rában nagyszámú áldozatot szedő endemiás amyo- 
trophiás lateral sclerosis megbetegedésben sem 
(90). Külön közlemény kellene az erre vonatkozó
lag eddig végzett kísérletes, immunológiai és epi
demiológiai adatok (40, 46, 52, 64, 71, 77, 83) is
mertetéséhez. A sclerosis multiplexben az epide
miológiai adatok valamilyen környezeti tényezőre 
u talnak (69, 49), amelyek az első 15 életévben hat
nak és vezetnek később a sclerosis multiplexhez. 
A tényezők száma azonban m eghatározhatatlan, s 
ezek között vannak adatok vírusok, így a kanyaró, 
a vaccinia, a parainfluenza 1, a 6/94 számmal je
lölt vírus kóroki felelősségére vonatkozólag, m ert 
a m ultiplex sclerosisban szenvedők vérsavója 
vagy agy-gerincvelői folyadéka, vagy mindkettő, 
esetleg jejunum a (76, 77) vírusantigent vagy -el
lenanyagot tartalm az (69). Némelyik (kanyaró, pa
rainfluenza 1 és a 6/94) vírust izolálták is MS-esek 
agyállományából. „Egy vírus vagy más fertőző 
agens izolálása vagy egy antigen kim utatása MS 
agyból azonban óvatosan kezelendő — figyelmez
tet Porter (1977) és folytatja (69) — Gajdusek és 
mtsai több m int 11 főcsoportba tartozó 150 vírust 
izoláltak kuru és Creutzfeldt—Jakob-kísérleteik- 
hez használt csimpánzaik agyából, amelyek közül 
egynek sem volt köze a tanulmányozott betegség
hez” (31).

Hasonló sejtések keltésével, vagy sejtések el
vetésével végződtek az immunológiai, histocompa- 
tibilis antigenrendszert és más genetikai tényező
ket illető vizsgálatok is.

összefoglalás. A lassú vírus fertőzések fogal
ma és az ide sorolható kórállapotok terjedelme



mindmáig alakulóban van. A betegségek a vírus 
és a fertőzött szervezet sajátos viszonyának kö
vetkezményei, amelyeket a vírus persistentia, az 
im muntolerantia, illetőleg immunelégtelenség ví
rusonként és betegségenként változó formái és 
arányai határoznak meg. A „nem konvencionális” 
vírusbetegségekben szervezeti immunválaszt eled
dig egyáltalán nem is ism erünk; ezek kórlefolyása 
és kórszövettani elváltozásai nem a hagyományo
san ism ert gyulladásra, hanem  degeneratív meg
betegedésre vallanak. Lehetséges az is, hogy m in
den „nem konvencionális” betegséget egyetlen kö
zös kórokozó módosulása okoz, függetlenül attól, 
hogy ember vagy állatbetegség-e az. A konven
cionális vírusok viszont nem képeznek sem vírus
taxonómiai, sem pathogenetikai egységet. Létre
jöttüket nagymértékben a szervezet genetikusán 
vagy aktuálisan megvalósuló immunállapota teszi 
lehetővé. Valószínűnek látszik, hogy mind az át
oltható vírusdementiákat, m ind a vírusencephalo- 
pathiákat (pl. progressiv multifocalis leukoence- 
phalopathia) olyan alkalmi, „opportunista” kór
okozók okozzák, amelyek pathogenitása csak bi
zonyos körülmények között van meg. A körülm é
nyek jobbadán szervezetet érő hatások, im m un
állapotot befolyásoló betegségek, kezelések, de le
hetnek ezektől függetlenül spontánok is. Alapvető 
és új pathogenetikai viszony azonban a lassú vírus 
betegségek esetében az, hogy a kórokozó a vele 
való szervezeti érintkezés u tán  hosszú idővel okoz 
csak klinikai tünetet.
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Szegedi Orvostudományi Egyetem,
Gyermekklinika
(igazgató: Boda Domokos dr.)

H y p e ru r ic a e m ia  je le n tő s é g e  
ú j m e g v i lá g í tá s b a n
Boda Domokos dr.

Annak ellenére, hogy mind a biochemiai jellegű 
alapkutatásban, mind a különböző pathológiai fo
lyamatok tanulmányozásában a purinanyagcsere, 
ezen belül az urátanyagcsere kutatása igen elő
térbe került, pathológiai szempontból az általános 
orvosi köztudatban csaknem kizárólag a köszvény- 
nyel és húgykövek képződésével szokás a húgy- 
savanyagcserét kapcsolatba hozni. Mindkét folya
mat hátterében lényeges komponens a húgysav 
rossz vízoldékonysága, neutrális pH esetén a vizes 
oldatából a normális vérszintet alig meghaladó 
töménységben hegyes kristály formájában kiválik. 
Nevezetes továbbá az a körülmény, hogy mindez 
jellegzetesen humanpathológiai probléma, m ert az 
emlősök közül a húgysav egyedül az emberben a 
purinanyagcsere végterméke, az állatok húgysav 
helyett annak további oxydatiós termékét, az al- 
lantoint ürítik.

Az urátanyagcsere színesebb aspektust vetít 
elénk általános biológiai szempontból. Eléggé meg
alapozott ugyanis az az elképzelés, hogy az em ber
ben az uricase enzym teljes hiánya, így az em ber
nek a többi emlősöktől eltérő purinanyagcseréje 
szoros összefüggésben van az evolúcióval (36). Az 
uricase enzym eltűnése ugyanis pontosan követ
hető a prim atesek különböző rangsora szerint is. 
Igazolták, hogy a húgysav, a többi purinokhoz 
(coffein, theophyllin) hasonlóan az agykéreg je
lentős stim ulátora (23). így az ember számára egy 
képesség elvesztése az evolúció során pozitív sze
lekciós tényező lehetett.

Érdekesek azok a megfigyelések, hogy az em
berek közötti individuális intelligencia- és tehet
ségbeli változatok a vér húgysav szinttel m utatnak 
korrelációt. Magasabb húgysavszint nagyobb akti
vitással, fokozott önbizalommal já r együtt, a húgy
sav a sikeres életpálya, az egyéni karrier anyaga. 
Bizonyos, hogy vezető pozíciót betöltők vér húgy
sav szintje szignifikánsan magasabb (30). Persze 
ez egyszerűen stressz hatás következménye is le
het (29).

A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1977. április 
19-i ünnepi tudományos ülésén elhangzott Jancsó 
Miklós-emlékelőadás alapján.

Az Eü. M. 3. sz. 3.01. megnevezésű tárcaszintű 
kutatási főirányhoz elfogadott „Heveny anyagcsere- 
zavarok pathológiája” című témában végzett kutató
munka alapján (4—24—0301—01—1/B)

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 25. szám

Végeredményben ha az összefüggés nem is 
nagyon szoros, illetve az ilyen jellegű értékelés 
nem lehetséges szigorúan objektív alapon, bizo
nyosnak látszik az, amit Wacker (37) mond, hogy 
„homo sapiens but gouty”, azaz az ember ugyan 
sapiens, de sajnos köszvényes.

Az urátok és evolúció közötti kapcsolatnak 
biokémiai vonatkozásban annyi alapja van még, 
hogy az uricase enzymfunkció szintén csaknem ki
zárólag az emberre korlátozódva együttjárt az as- 
corbinsav synthesis képesség elvesztésével. Az 
u rá t molekula egyik legjellemzőbb tulajdonsága az 
electron donor jelleg. Ebben a tekintetben hasonló 
az ascorbáthoz, csak még annál is erősebb, ami az 
anyagcsere gyorsabb reakciókészségét tette lehe
tővé (33).

Az is kiderült, hogy szükséghelyzetekben a 
hypoxiához való adaptáció egyik fontos láncszeme 
a húgysav. Hypoxiában, stresszben a vér húgysav- 
szintje emelkedik, ez redukálja a ferritint, amiből 
Fe++ szabadul fel (22, 38). A szabad vas aktiválja 
az erythropoesist, létrejön a hypoxiát kompenzáló 
polycythaemia. A ferritin  egyike a xanthynoxidase 
elektronacceptorainak, a xanthinoxydase hatás 
közben Superoxyd gyök válik szabaddá, ez pedig 
a fehérvérsejt fagocytosisának, ill. általában a 
sejtanyagcserének egyik legerősebb aktivátora (1). 
A húgysavról azt is tudjuk, hogy ez, de csak a 
kristályos forma, egyik aktiváló tényezője a Hage- 
m an-faktornak (28).

Mindez végeredményben elég ahhoz, hogy a 
húgysavban ne csupán valamilyen passzív nitro- 
génanyagcsere-terméket lássunk, hanem olyan té
nyezőt, ami alarmírozza a szervezet legfontosabb 
kompenzáló mechanizmusait, a vérképzéstől kezd
ve a celluláris immunitásig (34, 35) és a véralvadá
sig és így tovább.

Hyperuricaemia jelentkezése heveny anyag
cserezavarokban

Sajnos mint mindennek, ennek is ára van, 
méghozzá nemcsak a köszvény, hanem sok jel m u
tat arra, hogy a hum an purinanyagcsere term é
szete az egyik forrása az em ber esendőségének és 
egyéb különböző bajainak is. Összefoglaló jelleg
gel most ism ertetendő vizsgálataim főleg az u rá
tok ez utóbbi aspektusával kapcsolatos.

Eredményeink ismertetése során ez alkalom
mal különösen indokolt Jancsó Miklósnak Spei
cherung című könyvében (25) összegezett vizsgá
lataira és általában a fagocytosissal kapcsolatos 
kutatásaira utalni. Nemcsak am iatt, hogy Jancsó 
m int példakép inspirálólag hato tt rám, de vizsgá
lataink jellege is sok rokonságot m utat az övéivel, 
így nem véletlen, hogy több adatunk értelmezésé
ben az ő eredményei sok tekintetben hasznosít
hatók.

A húgysav kérdéssel orvosi pályám elején, 
Ferencz Pál melletti szolgálatom során találkoz
tam. Ö egy egyszerű liquor diagnosztikus reakciót 
dolgozott ki (18), az ún. perm anganát redukciós 
próbát. Normálisan a liquorhoz adott l,5%o-es K- 
perm anganát 20 percnél hosszabb idő múlva sár
gul csak meg, meningitisben és egyéb gyulladás 1527



esetén azonban ez a sárgulás igen gyorsan, akár 
a reagensnek a liquorhoz való hozzáadása pilla
natában bekövetkezik.

Először egy súlyos neurotoxicosisos csecsemő 
liquor-vizsgálata alkalm ával észleltük, hogy a per- 
m anganát próba igen pozitív annak ellenére, hogy 
a liquor egyéb reakciói gyulladást nem jeleztek. 
Eleinte nem értettük, miről van szó. Később rá jö t
tünk, hogy a liquorban megjelenő kóros és oxidá- 
bilis anyagcseretermékek hatását m utattuk  ki. A 
lehetőségeket sorra véve, kiderült, hogy az egyes 
tényezők közül' leglényegesebb a húgysav (19). Ké
sőbb rendszeres vizsgálatokban igazoltuk, hogy a 
húgysav a heveny anyagcserezavarokban általá
ban extrém módon felszaporodik, nemcsak a li
quor cerebrospinalisban, hanem  méginkább a vér
ben, de a többi testnedvekben is (3, 4).

A kérdés további tanulmányozása során ki
m utattuk (5), hogy a hyperuricaemia nemcsak a 
csecsemőkori toxicosis velejárója, hanem általános 
jelenség. Szabályszerűen bekövetkezik minden 
hypoxiában, shockban, mérgezésben, ha a folya
mat elég súlyos ahhoz, hogy a sejtanyagcserét ká
rosítsa (36). Azóta ezt sok vizsgálat igazolta (16). 
A jelenség annyira szabályszerű, hogy mind expe
rimentális, mind klinikai hypoxiás-shockos állapo
tokban a folyamat súlyossági fokát jelzi a hyper
uricaemia mértéke.

Kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a heveny 
anyagcserezavarral járó hyperuricaemia nemcsak 
kísérő jelenség, hanem m agában súlyosbító, káro
sító tényező is lehet. De eleinte ennek az elképze
lésnek valóságára semmi tám pontunk nem volt.

Hyperuricaemia a heveny shockos veseelégte
lenség hátterében

A hyperuricaemia károsító hatására vonatko
zó első meggyőző adatot a húgysav vesekárosító 
hatásával kapcsolatban ism ertük fel. A jelenség 
vizsgálatában abból az eddig még megmagyaráz
hatatlan megfigyelésből indultunk ki, hogy a 
shockos veseelégtelenség egyedül az em ber shock- 
jának következménye, kísérleti állatokban spon
tán shock után soha nem  alakul ki veseelégtelen
ség. Jogosnak látszott feltételezni, hogy ez a kü
lönbség abból adódik, hogy a húgysav egyedül az 
emberben a purinanyagcsere végterméke. Ebben 
az esetben viszont a húgysav nagyobb adagban 
szükségképpen vesekárosító hatású kísérleti álla
tokban is. Nagyobb adag u rá t iv. bevitelével kí
sérleti állatokban valóban súlyos vesekárosodást 
tudtunk előidézni (9). A húgysav a vesecsatornák
ban kristályos állapotban kicsapódik, a tubulusok 
sejtjeit valósággal szétrobbantja.

Még perdöntőbb adatot kaptunk erre vonat
kozóan, amikor Johnson  (26) adatai alapján uri- 
case enzymet bénító szerrel patkányok purin- 
anyagcseréjét az emberéhez hasonlóvá lehetett 
tenni. Kiderült, hogy oxonsavval az állatok uri- 
case enzymje specifikus módon bénítható, m ire az

%allantoinürítés helyett az állatok éppúgy húgysav- 
ürítők lesznek m int az ember. Mindez kóros tüne-

_______teket magában nem idéz elő. Más a helyzet azon-
1528 ban, ha ilyen uricase bénított állaton idézünk elő

shockot. Ennek során kim utattuk, hogy ilyenkor 
minden külső húgysavbevitel nélkül, pusztán en
dogén eredetű húgysavképződés következtében, 
szabályszerűen masszív húgysavkicsapódás követ
kezik be a vesében (10). Vagyis a kísérleti állatban 
is sikerült húgysavas veseelégtelenséget létrehoz
nunk ,amit jellegzetes módon a húgysavnak a ve- 
setubulusokban való kicsapódása idézett elő. A ki
csapódott húgysav specifikus módon igen könnyen 
kim utatható polarizációs mikroszkóppal, amikor is 
a kristályok élénksárga és kék színű polarizációs 
mikroszkópos képet adnak. Ezek a most ism erte
tett kísérlet eredményei, tehát erősen alátámasz
tották annak valószínűségét, hogy az ember shock- 
jában a shockos veseelégtelenségre való különleges 
hajlam  oka a shock alatt a vesét ért urátos káro
sító hatás, vagyis az urátos nephropathia volna 
a veselégtelenség kiváltó tényezője.

Húgysav mikrokristály fagocytosis jelentősége 
a köszvény pathológiájában

A kérdés kutatásában további előrehaladást a 
köszvény pathológiájában történt újabb vizsgála
tok hoztak. Kiderült, hogy köszvényben sem maga 
a húgysavszint emelkedése a károsító tényező, ha
nem egyedül a kristály form ájában kicsapódott 
húgysav idéz elő pathológiás tüneteket. Ez is csak 
abban az esetben károsító, ha a húgysavat a fe
hérvérsejtek fagocytálják (31). A húgysav kicsapó
dásra való hajlam át Garrod m ár 1859-ben felis
merte. Az 1 á ábrán látható Garrod (21) azon kí
sérlete, amelynek során köszvényes betegek vér
savójába fonalat m ártott, amelyen ezután a húgy
sav kristályos alakban kicsapódott. Az 1/b ábrán 
pedig His (24) 1900-ban közölt ábrája m utatja, 
hogy a fehérvérsejtek ilyen kristályokat fagocy- 
tálnak. Azóta a vizsgálatok a részleteket is szépen 
kiderítették. Eszerint lényeges az, hogy a húgysav- 
kristály mikroszkópos nagyságban igen hegyes 
képlet, ami a fehérvérsejtben éppen csak hogy

1. ábra: a) Garrod több mint 100 éves kísérletének ábrá
ja. Köszvényesek megsavanyított és bepárlódó 
vérsavójába mártott fonalon Húgysavkristá- 
lyok csapódnak ki.

b) His 1900 körüli vizsgálatainak ábrája. Kísér
leti állatokba lokálisan bevitt húgysavkristá- 
lyokat a fehérvérsejtek fagocytálják



elfér, sőt sokszor a mikroszkópos kép olyan, m int
ha hegyes dárda szúrta volna át a szegm entált 
fehérvérsejtet. A fagocytosis ebben az esetben a 
fehérvérsejt „öngyilkosságához” vezet. Ez nem 
egyszerű mechanikus hatás, hanem a húgysav m o
lekula polaris felszíni aktivitásának is következ
ménye. íg y  a fehérvérsejtek cytosomái feloldód
nak, kiszabadulnak a romboló hatású lysosomális 
enzymek, a véralvadást aktiváló kinase anyagok. 
Igen aktív vegyület az ilyenkor képződött Super
oxid m olekula is.

Húgysavfagocytosis perifériás vérkenetben he
veny anyagcserezavarokban

Mindez a köszvényben az ízületen belüli vi
szonyokra bizonyított is. A heveny anyagcsereza
varokban rendszeresen előforduló hyperuricaemia 
felismerése nyomán m erült fel az a gondolat, hogy 
megvizsgáljuk, lehetséges-e a vérben, a szisztémás 
keringésen belül ilyen húgysav fagocytosis. S ajá t
ságos módon erre a lehetőségre előttünk még nem 
gondoltak. A kim utatás számára pedig viszonylag 
egyszerű lehetőséget nyújt az, hogy a húgysav- 
kristály polarizált fényben igen élénk sárga-kék 
csillogást m utat minden festés nélkül is. Ráadásul 
ez a jelenség a legspecifikusabb módszer húgysav 
kim utatására.

A vizsgálat technikája egyszerű. A vér vörösvér- 
sejtjeit heparinos capillárisban ülepítjük, majd a fe
lülmaradt savót tárgylemezre kicseppentjük és fedő
lemezzel lefedjük. A savóban szuszpendált fehérvér
sejteket nativan nagy nagyítással polarizációs mik
roszkóppal vizsgáljuk.

Az in vivo  phagocytosist rendszeresen oxon- 
savval kezelt uricase bénított shockos patkányok
ban vizsgáltuk (12) (2. ábra). Az ezzel kapcsolatos 
eredményeket bemutató táblázatban azt is látjuk, 
hogy a jelenség hogy függött össze a vesében való 
húgysavas kicsapódással. A táblázatból az is kide
rül, hogy a hyperuricaemia M ilurit kezeléssel való 
kivédése esetén ugyanolyan shock-dosissal kezelt 
állatokban m ind a vesében való húgysavkicsapó- 
dás, mind a perifériás vérben a fehérvérsejtek 
urátkristály fagocytosisa elm aradt.

2. ábra: Fagocytált húgysavkristály perifériás vér fehér
vérsejtjeiben oxonsavval uricase bénított shockos 
patkány esetében. Nativ készítmény. Színes dia 
után készült másolat

Táblázat. U rát kicsapódás a vesében és a perifériás
vér fehérvérsejtje iben k im u ta th a tó  húgysav 
m ikrokristá ly  fagocytosis norm ál, 
oxonsavval kezelt tourniquet shockos és 
allopurinollal (M ilu r it )  is kezelt shockos 
patkányokon

Húgysav Húgysav mikrokristály fago-
Vizsgálati
csoport

kicsapódás cytosis a perifériás vér 
a vesében fehérvérsejtjeiben
Pozitív esetek száma / észlelések száma

Normál 0/10 0/10
Oxonsavval
kezelt shockos 21/21 7/16
Allopurinollal
és oxonsavval
kezelt shockos 3/21 1/16

Ezzel a módszerrel a vizsgálatok hum an ese
tekben is pozitív eredménnyel jártak . Főleg u r- 
aemiában, de akut shock állapotokban emberben 
is észlelhető fagocytált húgysavat tartalm azó 
fehérvérsejt a keringő vérben. Vizsgálataink során 
úgy találtuk, hogy legalább 10 mg%-os vérszintet 
meghaladó hyperuricaemia esetén lehetséges 
húgysavkicsapódás. Biztos, hogy nem egyszerűen 
a húgysavszint-emelkedéssel szoros párhuzamot 
m utató jelenség. Nem kizárólagos, de további já 
rulékos tényező a vér vegyhatása, ami érthető, 
hiszen ez a húgysav oldékonyságát lényegesen be
folyásolja. Egyben el lehet gondolkodni azon, hogy 
a számos esetben oly meggyőző bicarbonát thera
pia kedvező hatásában mennyi része van a kicsa
pódott húgysavkristályok feloldódásának. Itt em
lítjük meg, hogy korábbi kísérleteinkben, egere
ken igazolni tudtuk, hogy előzetes alkalizálással 
az exogen húgysavbevitelt követő urátos nephro
pathia kivédhető (8).

Akárhogyan is, végeredményben az eseten
ként kim utatható in vivo  húgysavkicsapódás té
nye azt jelenti, hogy az érpályán belül is szükség
képpen érvényesül az a romboló hatás, ami a 
köszvényben ismert módon igen súlyosan csak az 
ízületre lokalizálódik. Mindez tehát a húgysav 
kérdésnek újabb, az eddiginél jóval általánosabb 
jelentőséget ad.

Hyperuricaemia, annak allopurinollal való k i
védése és shock-érzékenység

A kérdés további kutatásában úgy gondoltuk, 
ha minden igaz, akkor a hyperuricaemia szükség
képpen súlyosbítja a kísérletes shockot.

Fontos tám pontot kaptunk erre a lehetőségre 
Karády és m unkacsoportjával való kollaboratív 
kísérleti m unka során (27), am ikor úgy találtuk, 
hogy ismételt sublethalis shockkal shockresistenssé 
te tt állatokban a kontrollok lethalis shockdosisa 
után oxonsavval uricase bénított patkányokban 
lényegesen kisebb húgysavemelkedés jö tt létre és 
a vesében sem jö tt létre urátkicsapódás. Tehát a 
shockresistens állapotnak lényeges eleme lehet az 
extrém  hyperuricaemia elmaradása.

Legalább ilyen érdekes kérdés a shockos hyper
uricaemia gyógyszeres úton való kivédésének le-
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3. ábra: Nucleosidlebontás húgysavvá és allantoinná. Uricase aktivitás bénítása cxonsavval

hetősége. Erre vonatkozó ismert és m ár rendelke
zésünkre álló hatásos gyógyszer, amit M ilurit név
vel a m agyar ipar (EGYT) is forgalomba hoz. A 
gyógyszer hatása a xanth in  oxydase enzym speci
fikus gátlása, így a purinok lebontása még maga
sabb fokon, az oxypurinok szintjén reked meg, 
a húgysavképzés erősen gátolt (3. ábra). A szer 
természetesen a köszvény egyik fundamentális 
gyógyszere, ezenkívül csak a malignomákban kí
sérőjelenségként fellépő hyperuricaemiákban al
kalmazták eddig.

Elméleti szempontból is sokat vártunk azon 
vizsgálatainktól, amelyekben azt kívántuk eldön
teni, mérsékelhető-e a shock súlyossága allopuri- 
nollal. Erre vonatkozóan m ár több pozitív ered

ÁLLATOK SZÁMA

4. ábra: Oldószerrel kezelt (1), oxonsavval (3), oxonsav- 
val és allopurinollal uricase és xanthinóxydase 
bénított shockos patkányok (2) túlélése

ményről szóló irodalmi adat is rendelkezésünkre 
állott (2. 13, 14, 15, 17). Saját vizsgálatainkban (12) 
a kísérleti feltételeket úgy választottuk meg, hogy 
feleletet kapjunk arra a kérdésre is: éppen az 
urátszint csökkentése-e a lényegi tényező a ked
vező hatásban. így a gyógyszer védő hatását oxon
savval uricase bénítással hyperuricaemiássá tett 
állatokon vizsgáltuk. A különböző módon kezelt 
shockos állatok túlélési eredményeit a 4. ábra m u
tatja. Látjuk, hogy — am int várható volt — az 
oxonsav fokozta az állatok shock-érzékenységét. 
tehát ezek a hyperuricaemiássá tett állatok ham a
rabb elhullottak. Ez a hatás azonban nem  az 
oxonsav esetleg mérgező hatása volt, m ert ha az 
oxonsav m ellett allopurinolt is adtunk, a túlélés 
ismét javult. A különböző állatcsoportok túlélése 
között a különbség szignifikáns.

Ezen vizsgálatok alapján m ár némi jogunk 
van annak felvetésére is, hogy az allopurinolt kli
nikai shock eseteiben is alkalmazzuk.

A z allopurinol m int doppingszer
További meggyőző adatokat kaptunk újabb 

kísérleteink során arra vonatkozóan, hogy a ke
zelés nem megterhelő, még kevésbé mérgező ha
tású. Most ismertetendő vizsgálataink arra  m utat
nak, hogy az allopurinol a húgysavképzés gátlása 
m ellett még egyéb általános therapiás hatással is 
rendelkezik, a jelek szerint ugyanis valószínűen a 
sejt energiaforgalm at javítja, ökonomikusabbá te
szi. Erre vonatkozó kísérletes adatokat úsztatott 
patkányokon szereztünk (11). Az ilyen kim erítő



testi megerőltetés esetén ugyanis szintén igen lé
nyeges hyperuricaemia jelentkezik. Az úsztatott 
patkányok teljesítményét, ill. túlélését Frenkl és 
vitsai (20) módszere szerint mértük. Azt az időt 
regisztráltuk, amikor az állatok a kimerültség vé
gén véglegesen kimúltak. Az 5. ábra m utatja, hogy 
az allopurinol minden kísérleti csoportban, egy
magában is fokozta a patkányok teljesítményét. 
Végeredményben úgy is mondhatjuk, hogy az al
lopurinol igen hatásos doppingszer.

Új módszer az allopurinol vérszint és a szérum  
húgysavtartalom vizsgálatára

Érthető ezután, hogy a jelenleg folyamatban 
levő kísérleteink arra vonatkoznak, hogy a hyper
uricaemia gátlására az allopurinolt a súlyos he-

ÄLLATOK SZAMA

5. ábra: Oldószerrel (1), oxonsavval (2), oxonsavval és 
allopurinollal (3), továbbá csak allopurinollal (4) 
kezelt 5 g/100 g súllyal terhelt úsztatott patká
nyok túlélése. Az 1. és 4. csoport, valamint a 2. 
és 3. csoport túlélése közötti különbség statiszti
kailag szignifikáns

vény anyagcserezavarokban is, továbbá egyéb nem 
köszvény jellegű indikációs területen is alkalmaz
zuk. A gyógyszer-therapiás eredményekről még 
nem tudunk véglegesen beszámolni. Ezek előtt 
több megoldandó feladat m erült fel.

1. Pontos módszert kellett kidolgoznunk az al
lopurinol vérben való hatásának kim utatására. A 
feladatot sikeresen oldottuk meg [Németh és Bo- 
da  (32)]. Módszerünk a hatóanyagot tartalm azó 
vérsavó a xanthinoxydase enzym gátlásának ki
m utatásán alapul és igen kis mennyiségű, mikro- 
liternyi nagyságrendű vérből sorozatban végezhető 
el (6. ábra).

2. Revideálnunk kellett a húgysavmeghatáro- 
zási módszereket is, mivel az erre a célra általában 
elfogadott módszerekkel a különböző mérési ered
mények akár 100%-os m értékben különbözhetnek 
egymástól. Ezt a feladatot is megbízható módon 
sikerült úgy megoldani, hogy egyben gyors és tö
meges vizsgálatra alkalmas eljárást dolgoztunk ki.

6. ábra: A) Standard hypoxanthin oldat xanthinoxydase 
hatására húgysavvá való átalakulásának 
nyomon követése ultraibolya spektrumban va
ló fényelnyeléssel UV—Vis regisztráló spectro- 
photometeren

B) A hypoxanthin lebomlás gátlása 5Х Ю -7 M 
allopurinol jelenléte esetén

A vizsgálat során a vérsavó dializátuma u ltra 
ibolya abszorbciójának a közelmúltban ism ertetett 
módszerünkből indulunk ki (6, 7). Már ott rám u
tattunk  arra, hogy a 292 nm hullámhosszon kapott 
elnyelés m értéke zömében a húgysavkoncentráció- 
tól függ. A vizsgálat még specifikusabbá tehető, 
ugyanis a vérsavó fehérjem entes dialyzátumában 
a 303 nm hullámhosszon a fényelnyelést kizárólag 
a húgysav okozza, ily módon a hullámhosszon való 
fényabszorbcióval specifikus és pontos húgysav- 
meghatározás lehetséges.

7. ábra: Intenzív osztályon ápolt csecsemők és gyermekek 
serum húgysav értékei.

+  : enyhe, súlyos általános tünetektől men
tes esetek

H—bt középsúlyos és súlyos betegek 
-j—I—f-; kritikusan súlyos betegek

■i« : halálos kimenetelű esetek. Vérvétel köz
vetlenül post mortem

Haránt szaggatott vonal. A telítetlen húgysav- 
oldat koncentrációja, mikrokristály -képződés po
tenciális veszélye
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Hyperuricaemia előfordulása intenzív osztá
lyon ápolt csecsemők és gyermekek, továbbá RDS- 
es újszülöttek eseteiben

A továbbiakban egészen röviden összesítve 
két ábrán (6. és 7. ábra) m utatjuk be igen nagy
számú betegen végzett húgysav-meghatározásaink 
eredményeit.

A vizsgálatokat a következő betegcsoportok
ban végeztük el:

1. Intenzív osztályon ápolt betegeken (7. ábra) 
az alábbi csoportokban:

a) Enyhe, súlyos általános tünetektől mentes 
gyermekbetegek.

b) Középsúlyos vagy súlyos tüneteket m utató 
az intenzív osztályunkon ápolt vegyes csecsemő- 
és gyermek-beteganyag.

ej Kritikusan súlyos betegek.
d) Ugyancsak az intenzív osztályunkon ápolt 

és halálos kimenetellel végződött betegek vizsgá
lati eredményei: a vizsgálatok közvetlenül a halál 
beállta után vett vérből történtek.

2. Különböző súlyosságú adaptációs zavarban 
szenvedő koraszülöttek adatai (8. ábra) a követ
kező csoportokban.

a) Transitoricus tachypnoe.
b) RDS II.
ej Súlyos distress syndromában, éspedig kü

lön csoportban, tü n te ttü k  fel azokat, akiket pozi
tív végnyomásos légzéssel (CPAP) kezeltünk és kü
lön csoportban azon koraszülötteket, akiket peri- 
toneális dialysis kezelésében részesítettünk. Ezek
ből az utóbbi adatokból arra kívánunk utalni,

hogy az újszülöttek RDS' syndrom ájának kezelé
sére általunk aján lo tt dialysis therapia hatásának 
egyik komponense bizonyára a vér húgysav szint 
ilyen úton történő csökkentése.

A többi kórképekben kapott adatokat figye
lembe véve összefoglaló jelleggel azt m ondhatjuk, 
hogy a különböző heveny kórképekben a betegség 
súlyosságával párhuzamosan egyre gyakrabban ta 
lálkozunk jelentős fokú hyperuricaemiával, nem 
ritkán olyan vér húgysav szint emelkedéssel, ami
kor m ár klinikai körülmények között is szükség
képpen kell húgysavkristály kiválásával is szá
molnunk, ami azután beindítja mind azt a patho- 
lógiás láncreakciót, amit a kísérletes adatok ism er
tetése során mondottunk el. Mindez nem specifi
kus jelenség, hanem különböző eredetű stressz ha
tásra bekövetkező szervezeti reakció. Éppen ezért 
megvan a remény arra, hogy a hyperuricaemia 
therapiás eszközökkel való elhárítása újabb lehe
tőség lesz a különböző shockszerű heveny anyag
cserezavarral járó kórképekben a szervezet repa- 
rációs készségének megsegítésére.

összefoglalás. A  szerző összefoglaló jelleggel 
ism erteti a hyperuricaemia pathológiai jelentősé
gére vonatkozó vizsgálati eredményeit, különböző 
heveny anyagcserezavarokban. Különböző hyp- 
oxiás eredetű heveny anyagcserezavarral járó kór
képekben hyperuricaemia rendszeresen k im utat
ható. M értéke a folyamat súlyossági fokát is jelzi. 
Több vizsgálati adat szól amellett, hogy a hyper
uricaem ia egyben a kóros folyamatot súlyosbító 
tényező lehet. Valószínűen a hyperuricaemiával 
járó urátos nephropathia a shockos vesekárosodás
nak egyik kiváltó oka, és megm agyarázhatja az 
em bernek a shockos veseelégtelenség iránti fogé
konyságát. Vizsgálataikban azt is kim utatták, hogy 
hyperuricaemiában húgysavas m ikrokristály kép
ződés a vérben is létrejöhet, amennyiben polari
zációs mikroszkóppal a perifériás vér fehérvérsejt
jeiben fagocytált húgysav m ikrokristály ok m utat
hatók ki. A hyperuricaemia károsító hatására utal 
az a tény is, hogy allopurinol kezelés fokozza a 
shockresistentiát, megterhelés esetén pedig fokozza 
a kísérleti állatok fizikai teljesítményét. Shock- 
kal szemben resistens kísérleti állatokban a hyper
uricaem ia kisebb fokú. Ism erteti a vér húgysav- 
tartalm ának és allopurinol szintjének vizsgálatára 
kidolgozott módszerüket, valam int különböző in
tenzív therapiás kezelés a la tt álló betegeken a vér 
húgysav meghatározások eredményét.

%
1532

8. ábra: Szérum húgysav vizsgálatok eredményei adapta- 
tiós zavarban szenvedő újszülötteken 
TR: transitoricus respiratiós distress syndroma 
(RDS)
RDS II.: Enyhébb, intenzív beavatkozást nem 
igénylő RDS esetek
RDS Dist.: Distendáló pozitív nyomással kezelt 
RDS esetek
RDS PD: Peritoneális dialysissel kezelt RDS ese
tek.
Az ábra bal felén a kezelés előtt, jobb felén a 
kezelés közben észlelt serum húgysav értékek. 
Alsó határvonal: tünetmentes koraszülötteken a 
szérum húgysavszint felső határa.
Felső határvonal: mikrokristály-képződés poten
ciális veszélye
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata

L y m p h o c y tá s  
c h o r io m e n in g it is  
v í r u s f e r tő z é s e k  
1 9 7 3 —7 7 - b e n  
M a g y a ro rs z á g o n
Simon Miklós dr.

A lymphocytás choriomeningitis (LCM) vírusfer
tőzések etiológiai diagnózisa legcélszerűbben a be
tegek savójában megjelenő ellenanyagok immun- 
fluorescens (IF) módszerrel történő kim utatásával 
biztosítható (1). Ezt a korszerű módszert 1972 óta 
alkalmazzuk az Országos Közegészségügyi Intézet 
víruskutató osztályán, és előnyeiről m ár 1973-ban 
beszámoltunk az Orvosi Hetilapban (2). Az azóta 
eltelt időben a módszert kiterjesztettük a betegek 
liquorából történő ellenanyag-vizsgálatokra, to
vábbá a savók és liquorok különböző vírusspeci
fikus ellenanyagtípusainak — IgG, IgM — szepa
rá lt vizsgálatára is.

Mivel az elmúlt években az LCM szerodiag- 
nosztika az országban központosítottan egyetlen 
helyen, az Országos Közegészségügyi Intézet vírus
kutató osztályán történt, adataink országos vonat
kozásban is képet adnak, és ezért célszerűnek lát
tuk ismertetni.

Anyagok és módszerek

Vizsgálati anyagok
A többségében meningitis serosa diagnózissal ke

zelt betegek vérmintáit, és liquorait a legkülönbözőbb 
kórházak és KÖJÁL víruslaboratóriumok küldték 
vizsgálatra. A vizsgálati anyagok közel kétharmada a 
Budapest Fővárosi László Kórházból származott.

Az ellenanyagok vizsgálata immunfluorescens (IF) 
módszerrel. Az antigénként szolgáló sejtpreparátumok 
az LCM vírus Armstrong E—350 jelzésű (3) törzsével 
fertőzött III/l folyamatos rhesus majom vesesejt-te- 
nyészetekből (4) készültek a már régebben ismerte
tett módon (2).

Szűrővizsgálat céljára a savók vírusspecifikus 
IgG ellenanyagait először a savók 1 :5 hígításaiban, 
a liquorokban pedig hígítatlanul vizsgáltuk. Pozitív 
esetben mind a savóban, mind a liquorban az IgG és 
IgM ellenanyagokat külön-külön titrálva is meghatá
roztuk. Az IgG ellenanyagok vizsgálatakor a sejtpre-

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 25. szám

parátum-savó inkubálása 30 percig szobahőn, az IgM 
ellenanyagok meghatározásához pedig három órán át 
37 fokon történt.

Az inkubálást 3 X 5  perces csapvízzel végzett 
mosás, majd desztillált vizes öblítés követte, ezután a 
megszárított sejtpreparátumokra Hyland gyártmányú 
kecske antihumán IgG vagy IgM fluorescein-izothio- 
cyanattal jelzett konjugátumot cseppentettünk az elő
re meghatározott optimális hígításban. Újabb 30 per
ces, szobahőn végzett inkubálás, majd 3 X 5  perces 
mosás után Evans-kék 1 : 50 000 hígítású oldatával 3 
perces kontraszt festés következett. Ezután a prepará
tumot desztillált vízzel öblítettük, szárítottuk és végül 
pH 8,0-ra pufferezett glycerint cseppentve rá, fedő
lemezzel fedtük.

A preparátumok vizsgálata HBO—200 higanygőz
lámpás Fluoval mikroszkóp alatt történt.

Pozitív esetben, tehát ha a savó LCM specifikus 
ellenanyagokat tartalmazott, a sejtpreparátum vírus
fertőzött sejtjeinek cytoplazmájában fényes sárgás
zöld szemcsés fluorescenciát lehetett megfigyelni.

1. táblázat. Az LCM  virusfertőzések szerológiai 
vizsgálatának eredményei

Év
A vizsgált 
betegek savók 
száma száma

liquorok
száma

A szerológiailag 
igazolt LCM 
fertőzések száma

1973 265 416 29 41
1974 431 593 35 39
1975 408 546 37 25
1976
1977

366 524 42 23

(első félév) 160 216 41 15

Összesen 1630 2295 184 143

Eredmények

A) Epidemiológiai megfigyelések
1973 január 1. és 1977. július 1. között, tehát 

négy és fél év alatt 1630 betegtől származott 2295 
savó és 184 liquor LCM vírussal szembeni ellen
anyagait vizsgáltuk IF módszerrel. A vizsgálatok 
számát, és a pozitivitás alakulását évenkénti bon
tásban az 1. táblázat tünteti fel.

A négy és fél év alatt összesen 143 beteg LCM 
vírus fertőzöttségét igazoltuk. Ez az összes vizs
gált betegnek mintegy 9%-át jelenti.

A szerológiai úton verifikált LCM fertőzött 
betegek nagyobb része — 143-ból 84 — a Buda
pest Fővárosi László Kórház beteganyagából ke
rü lt ki. Ennek a kórháznak felvevő területe Buda
pest és Pest megye. Az LCM fertőzések itteni hal
mozott előfordulása azonban valószínűleg annak a 
következménye, hogy a László Kórházban a m e
ningitis serosa esetek etiológiájának tisztázására 
jóval több vírusszerológiai vizsgálatot végeztetnek 
m int az ország egyéb területein.

LCM vírus okozta meningitis serosás megbe
tegedések adataink szerint az egész országban elő
fordultak. G yakrabban észleltük Győr-Sopron, 
Vas, Baranya, Heves, Szolnok és Hajdú-Bihar me
gyében, de az egyes megyékből beérkezett vizsgá
lati anyagok száma annyira eltérő volt, hogy 
em iatt az egyes tájegységekre vonatkozó előfor
dulási gyakoriságot nem lehetett megállapítani.
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Az LCM vírusfertőzések szezonalitására vo
natkozó adatokat az 1. ábra tünteti fel.

Az évenkénti kisebb ingadozásoktól eltekintve 
az esetek száma nyáron-nyár végén volt a legke
vesebb, míg télen és kora tavasszal halmozottabb 
előfordulást észleltünk. Ez a téli-kora tavaszi sze- 
zonalitás valószínűleg a fertőzést terjesztő vírus- 
hordozó egerek ház körüli sűrűségével van össze
függésben.

A betegek korcsoportok szerinti megoszlása a
2. táblázaton látható. Elsősorban a felnőttek bete
gedtek meg LCM fertőzésben. 5 éves kor alatti be
teget nem észleltünk, és a 6—15 év közöttiek is 
csak 8,4%-át (12 személy) adták az összes beteg
nek. A jelenség m agyarázatára az a más vírusok
nál jól ismert tény kínálkozik, hogy a gyermek
kori vírusfertőzések gyakran nem okoznak m ani
fest megbetegedést.

A betegek közül 69 volt férfi, 74 pedig nő. A 
megoszlás a két nem között tehát közel egyforma.

2. táblázat. Az LCM szeropozitiv betegek korcsoportok  
szerinti megoszlása

%
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Kor
csoport

Betegek száma
1973 1974 1975 1976

években években
Isőfélév Összesen 
években

0 - 5 év
6-15 év 4 3 2 2 1 12

16-40 év 30 28 17 18 7 100
40 év 4 6 3 3 6 22

Ismeretlen 3 2 3 1 9

Összesen 41 39 25 23 15 143

B) Laboratóriumi vizsgálatok

1972-ig az LCM fertőzések diagnosztikájában a 
komplementkötési (KK) próbát használtuk. E próba 
hátránya, hogy a vele kimutatható ellenanyagok a 
betegség során aránylag későn, csak a második-har
madik héten jelennek meg. Nem gyorsítja a diagnó
zist a neutralizációs próba sem, mert amellett hogy 
rendkívül munkaigényes, még a KK próbánál is ké
sőbb válik pozitívvá.

1972-től kezdve rátértünk a Cohen és mtsai (5) 
által az LCM vírusra leírt IF ellenanyag kimutatási 
módszerre, de egy ideig parallel a KK próbát is be
állítottuk. Az első összehasonlításból kiderült (2), 
hogy az IF próba a KK próbánál jóval korábban, akár 
már a betegség első hetében is diagnosztikus értékű 
pozitív eredményt adhat. Ezért 1973-tól már csak az 
IF próbát használtuk az LCM szerodiagnosztikában.

Ugyancsak 1973-tól kezdődően a savókon kívül a 
betegek beküldött liquorait is megvizsgáltuk az LCM 
vírussal szembeni ellenanyagokra, és 1975-től az IF 
vizsgálatokat kiterjesztettük az IgG-n kívül az IgM 
típusú ellenanyagok vizsgálatára is.

A betegség során kim utatható LCM specifikus 
IgG és IgM—IF ellenanyagok alakulását néhány 
reprezentatív beteg savóiban a 2. ábra tünteti fel.

Jól látható, hogy az IgG típusú ellenanyagok 
m ár egészen korán, a betegség 5—9. napján m a
gas titerértékeket adnak (1 : 80—1 : 320). A továb
biakban ezek a titerek a harmadik-negyedik hé
tig vagy változatlanok, vagy még emelkednek, 
majd a második hónaptól kezdve kicsit csökken
nek.

Az ábrán nincs feltüntetve, de a nem de
m onstrált vizsgálatainkból egyértelműen kiderült, 
hogy az IgG típusú ellenanyagok titereinek csök
kenése a fertőzést követően igen lassú. A fertőzést 
követően a harmadik-negyedik hónapban vizsgált 
5 savó LCM IgG—IF titerei átlagban 1 : 40-es ér
téket adtak. Egy, a fertőzést követően 7 év múlva, 
és egy másik a fertőzés utáni 15. évben vizsgált

\

1. ábra: A szerológiai úton igazolt LCM vírusfertőzések havonkénti alakulása az 1973-1977. években



IF. ellenanyag titerek (reciprok)

a betegség kezdetétől számított napok
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a betegség kezdetétől számított napok

2. ábra: Néhány kiemelt beteg LCM vírus ellenes savó 
IgG és IgM ellenanyagtitereinek alakulása a be
tegség során

savóban még 1 : 5 titerben biztosan kim utathatók 
voltak az LCM specifikus IgG—IF ellenanyagok.

Az 1973 óta szerológiai úton diagnosztizált 143 
LCM fertőzött beteg közül 109-től volt adatunk a 
betegség kezdetére vonatkozóan. Ez utóbbiak kö
zül 61 betegtől érkezett az első savó a betegség 
kezdetétől számított 10 napon belül. Az LCM el
lenes IgG—IF ellenanyagok kim utathatóságát
ezekben a korai savókban a 3. táblázat demonst
rálja.

3. táblázat. Az LCM  vírus elleni IgG -típusú  IF ellen
anyagok kim utathatósága 61 beteg korai 
savóiban

IgG ellen- A betegség kezdetétől számított napok
anyag 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozitív 3 5 5 6 4 11 3 4 14
Negatív 1 2 1 — 1 1 — —

A 61 beteg közül 55-nek korai savójában tud
tunk  LCM specifikus IgG—IF ellenanyagot kim u
tatni. Mindössze 6 savó nem  tartalm azott még 
ilyen ellenanyagot, de ezek m ind a betegség kez
detétől számított első 7 napon belül lettek levéve. 
Egyértelműen megállapítható tehát, hogy az LCM 
specifikus IgG—IF ellenanyagok kim utatásával az 
LCM fertőzés az esetek túlnyomó többségében m ár 
a betegség elején, még a klinikai tünetek fennál
lása alatt diagnosztizálható.

Az LCM fertőzés a populációban viszonylag 
ritka, ezért az LCM ellenes IgG—IF ellenanyagok 
kim utatása joggal utal akut LCM fertőzésre. Mi
vel azonban ezek az ellenanyagok akár évtizede
kig is fennm aradhatnak, detektálásuk egy nem 
LCM okozta meningitisben esetleg félrevezető le
het. A kép tisztázásában ilyenkor az IgM típusú 
ellenanyagok vagy a liquor ellenanyagok vizsgá
lata  segíthet.

Az IgM típusú LCM ellenes ellenanyagok, 
am int az a 2. ábrán, látható, m ár a betegség első

3. ábra: 8 beteg LCM ellenes IgG és IgM ellenanyagai
nak alakulása liquoraikban

napjaiban megjelennek, de az IgG ellenanyagok
tól eltérően aránylag ham ar el is tűnnek. K im u
tatásuk ezért egyértelműen az akut fertőzést bi
zonyítja.

53 betegtől vizsgáltuk párhuzam osan a savó 
IgG és IgM ellenanyagokat. 52 betegben m indkét 
féle ellenanyagot ki tud tuk  m utatni, és csupán 
egy betegben nem találtunk IgM ellenanyagot, bár 
a savóm inta az IgM ellenanyag kim utatásához 
szükséges optimális időben le tt levéve. Ennél a 
betegnél igazolódott is, hogy jelenlegi betegsége 
nincs összefüggésben LCM fertőzéssel, és LCM el
lenes ellenanyagai egy évekkel ezelőtti LCM fer
tőzés következményei.

Az elmondottakból levonható az a m ár előbb 
is hangoztatott következtetés, hogy az IgG—IF el
lenanyag-meghatározás gyakorlatilag egymagában 
is diagnosztikus értékű LCM fertőzésben, és az 
IgM ellenanyagok vizsgálatára csak az igen ritka 
kétes esetekben lehet szükség.

Az LCM ellenes IgM—IF ellenanyagok per- 
zisztenciájáról, illetve ezeknek az ellenanyagok
nak végleges eltűnéséről a 4. táblázat adatai tá jé 
koztatnak.

Az 52 beteg 81 vizsgált savójában az IgM el
lenanyagok fokozatos eltűnése körülbelül a 20. 
naptól kezdődött, de elvétve még a 30—40. nap 
között is lehete tt IgM ellenanyagokat találni. A 6. 
hét után levett 7 vizsgált savóminta közül m ár 
egyikben sem tudtunk LCM ellenes IgM—IF el
lenanyagot kim utatni.

4. táblázat. Az LCM  vírus elleni Ig M -tip u s ú  ellen
anyagok k im utathatósága a betegek 
savóiban a betegség kezdetétő l szám íto tt 
különböző időkben (81 savó)

IgM ellen
anyag

A betegség kezdetétől számított hetek 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pozitív
Negatív

14 19 19 5
-  -  3 2
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5. táblázat. Liquorok LCM -ellenanyag vizsgálatának  
eredményei 1973— 1977. években

Év Vizsgált liquor Pozitív liquor

1973 29 5
1974 35 3
1975 37 1
1976 42 6
1977 (első félév) 41 4

Összesen 184 19*

'  = a 19 pozitív liquor 14 betegtől származott.

Diagnosztikus értékűnek bizonyult, ha a be
tegek liquorában vizsgáltuk az LCM specifikus el
lenanyagokat. Liquor-vizsgálataink évenkénti szá
m át és a kapott eredm ényeket az 5. táblázaton 
tün tettük  fel.

Összesen 184 liquor került vizsgálatra, és kö
zülük 14 betegtől származó 19 liquor-m inta volt 
LCM ellenanyag pozitív (10,3%). A liquor ellen
anyagok titerértékei a savó titerértékeknél kb. 
négyszer kisebbek voltak. Egy beteg sorozatban 
levett liquor-m intáinak vizsgálatából úgy tűnik, 
hogy a liquorban az IgG ellenanyag gyorsabban 
csökken, és ham arabb eltűnik mint a savóban.

Az LCM ellenes IgG és IgM—IF titerek  ala
kulását a betegek liquoraiban a 3. ábra adatai de
monstrálják. Több liquorban IgM típusú ellen
anyagokat is találtunk, és ez a tény helyi képző- 
désű ellenanyagra utal.

Megbeszélés

1973. január 1. és 1977. július 1. között — négy 
és fél év alatt — 143 LCM infekciót diagnosztizál
tunk szerológiai úton az ellenanyagok IF  mód
szerrel történő kim utatásával. A 143 LCM pozitív 
beteg az általunk vizsgált meningitis serosás ese
tek 9%-át jelenti. Az LCM infekciók száma az 
egyes években 23—41 között mozgott. A betegség 
havonkénti megoszlásában bizonyos m érvű szezo- 
nalitást lehetett megfigyelni téli-kora tavaszi 
csúccsal, nyár végi minimummal.

A szezonális ingadozás feltehetően összefüg
gésben van a fertőzésekért felelőssé tehető házi és 
mezei vírushordozó-ürítő egerek ház körüli sűrű
ségével. Az egerek ugyanis elsősorban a téli és ko
ra  tavaszi hónapokban szorulnak a házakba táplá
lékszerzés céljából, és a vírushordozó egerek ilyen
kor szennyezhetik, fertőzhetik ürülékeikkel az 
élelmiszereket. Az egerek járvány tani szerepét 
több esetben a kórelőzmény adatai is m egerősítet
ték (egérharapás), de erre utal az a tény is, hogy 
a betegek túlnyomó többsége Budapest perem ke
rületeiről vagy vidéki falvakból került ki.

Az esetek sporadikusan fordultak elő, és csak 
igen ritkán észleltünk családon belüli kis halmo
zódást. Járványos előfordulás nem volt. LCM ví
rus okozta járványok az utóbbi években az USA- 
ban fordultak elő (6, 7, 8). Valamennyi járvány
ban fertőzőforrásként LCM vírussal fertőzött szí- 

1540 riai aranyhörcsögök szerepeltek. A járványok az

ezeket az állatokat kísérleti célra használó egyete
mi ku ta tó  személyzet és a medikusok között lép
tek fel, de többen m egbetegedtek olyanok is, akik 
lakásukban aranyhörcsögöt tarto ttak  háziállatként.

Mivel aranyhörcsögöt nálunk is többen ta rta 
nak lakásukban, az ezek beszerzési forrásául szol
gáló Budapest Fővárosi Á llatkert aranyhörcsög- 
állományából 1973-ban 45 állat savóját- megvizs
gáltuk LCM vírussal szembeni ellenanyagokra. 
Ilyen ellenanyagokat az állatok savóiban nem ta
láltunk, és nálunk eddig aranyhörcsög egyetlen 
egy esetben sem volt LCM fertőzés okozója.

Az LCM fertőzött betegek többsége felnőtt 
volt, és a férfi-nő megoszlás körülbelül egyforma. 
Bár a betegek többsége a Budapest Fővárosi Lász
ló Kórház beteganyagából, tehát Budapest és Pest 
megyéből került ki, de LCM fertőzött betegeket 
az ország egész területéről diagnosztizáltunk.

Az LCM fertőzéseket a vírusspecifikus ellen
anyagok IF módszerrel történő kim utatásával 
diagnosztizáltuk. Azt találtuk, hogy mind az IgG, 
mind az IgM típusú IF ellenanyagok m ár egészen 
korán, a betegség első hetében kim utathatók, és 
így segítségükkel az etiológiai diagnózis gyorsan 
felállítható.

Az LCM ellenes IgG—IF ellenanyagok titere 
a betegség gyógyulása u tán  csak igen lassan csök
ken, és évekig vagy évtizedekig perzisztálhat. Ez 
előny, ha régebbi átvészeltséget akarjuk k im utat
ni, ugyanakkor azonban b ár igen ritkán, de zavar
hatja  az akut esetek diagnosztizálását. Kétes eset
ben az aku t fertőzést az IgM—IF ellenanyagok 
kim utatása biztosíthatja, m ivel ezek az ellenanya
gok nem  perzisztálnak.

1973 óta a betegek liquoraiban is vizsgáltuk 
az LCM ellenes ellenanyagokat, és azt találtuk, 
hogy az ilyen vizsgálatnak komoly diagnosztikus 
értéke van. Az ellenanyagok megjelenési ideje a 
betegség során azonos a liquorban és a savóban, 
sőt a liquorban esetleg korábban kim utathatók. Ez 
a tény, továbbá az, hogy a liquorban gyakran 
IgM típusú IF ellenanyagokat is sikerült k im utat
nunk, helyi ellenanyag-képződésre utal. Ez a tény 
növeli a liquor ellenanyag-kim utatás diagnoszti
kus értékét LCM fertőzésben.

Az LCM vírusfertőzések kim utatására az ál
talunk alkalmazott IF módszer egyszerű és meg
bízható eljárás. A vírussal fertőzött III/l jelű m a
jomvese sejtek aránylag nagyok, és az LCM anti
génekre jellemző, a sejt-cytoplazm ában elhelyez
kedő durvaszemcsés fluorescentia jól felismerhető. 
Mivel a sejtpreparátum ban csak kb. a sejteknek 
egyharm ada van vírussal fertőzve, a többi nem 
fertőzött sejt egyben kontroliul is szolgál.

Az IF eredmény értékelését esetenként aspe- 
cifikus fluorescentia zavarhatja.

A szűrővizsgálatkor használt 1 : 5-ös savóhí
gításokban egyes savók bizonyos globulinjai néha 
aspecifikusan kötődnek a vírusfertőzött sejt meg
változott membránjához. Az így kialakult aspeci- 
fikus fluorescentia azonban halványabb, és soha
sem rögös, hanem diffúz, és em iatt a specifikus 
IF képtől aránylag könnyen elkülöníthető. Aspe- 
cifikus fluorescentia figyelhető meg akkor is, ha 
a savó antinukleáris ellenanyagokat tartalm az,



ilyenkor azonban mag-fluorescentia látszik vala
mennyi, így a fertőzetlen sejtekben is. Az IgM— 
IF ellenanyag meghatározásakor ritkán zavaró té
nyező lehet a savóban előforduló rheum a faktor, 
mely az IgM fluorescentia képét adhatja. Ha gya
nú van a rheuma faktorra, úgy zavaró hatása ki
küszöbölhető, ha a savót előzetesen hő-aggregált 
hum án IgG-vel adszorbeáltatjuk (9).

összefoglalás. 1973. január 1. és 1977. július 1. 
között, tehát négy és fél év alatt 143 LCM vírus
infekciót diagnosztizáltak szerológiai úton az el
lenanyagok immunfluorescens módszerrel történő 
kim utatásával. Ez az összes vizsgált meningitis se- 
rosás beteg 9%-át jelentette. A betegség eloszlásá
ban téli-kora tavaszi szezonalitást figyeltek meg. 
A betegek többsége felnőtt volt, és Budapest pe
remkerületeiről, illetve falusi környezetből került 
ki. A szerológiai diagnózisra használt im munfluo

rescens módszer, kiegészítve az IgM típusú ellen
anyagok, továbbá a liquor ellenanyagok vizsgála
tával, optimális eljárásnak bizonyult. Segítségével 
m ár a betegség első hetében biztonsággal felállít
ható a specifikus etiológiai diagnózis.

Köszönetemet fejezem ki Gáspár Györgyné asz- 
szisztensnek a munkákban évek során nyújtott kiváló 
segítségéért.

IRODALOM: 1. Hotchin, J., Sikora, E.: Bull. 
World Health Organ. 1975, 52, 555. — 2. Simon M.: 
Orv. Hetil. 1973, 114, 3068. — 3. Armstrong, C.: Publ. 
Health Rep. (Wash.) 1934, 49, 1019. — 4. Ruzicska P.: 
Acta morph. Acad. Sci. Hung. 1964, 12, 275. — 5. Cohen,
S. M. és mtsai: J. Immunol. 1966, 96, 777. — 6. Hotchin, 
J. és mtsai: Science. 1974, 185, 1173. — 7. Hinman, A. 
R. és mtsai: Am. J. Epid. 1975, 101, 103. — 8. Deibel, 
R. és mtsai: J. Amer. med. Assoc. 1975, 232, 501. —
9. Shirodaria, P. V. és mtsai: Annals Rheumatic Dis. 
1973, 32, 53.

PANANGIN* INJEKCIÓ ÉS DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL
1 ampulla (10 ml) 0,4 g magnesium asparaginicum anhydri- 
cumot (33,7 mg Mg++) és 0,452 g kalium asparaginicum 
anhydricumot (103,3 mg K+) tartalmaz.
1 drazsé 0,140 g magnesium asparaginicum anhydricumot 
(11,8 mg Mg++) és 0,158 g kalium asparaginicum anhydri
cumot (36,2 mg K+) tartalmaz.
JAVALLATOK
Angina pectoris kezelésében adjuvansként, szív-infarctusban 
rhythmus-zavar esetén és utókezelésében, digitalis okozta 
rhythmus-zavar, digitalis-intoxicatio. Rhythmus-zavarok: ta
chyarrhythmia, ventricularis extrasystolia.
ELLENJAVALLATOK
Acut és chronicus veseelégtelenség.
ADAGOLÁS
Naponta 3 X 2  drazsé vagy naponta 2 ampulla 50—100 ml 
5%-°s glucose oldattal felhígítva, lassan, iv. vagy tartós 
cseppinfúzióban. Prophylacticus célra: naponta 3 X 1  drazsé. 
Szív-infarctusban naponta 2 X 1 ampulla (reggel, este) 50— 
100 ml 5%-os glucose oldattal felhígítva, tartós cseppinfú
zióban.
MEGJEGYZÉS *
Az infúzióban a Pananginnal együtt szükség esetén Stro
phantin, esetleg digitalis készítmény adagolható.
Injekció csak vényre adható ki, és az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
Drazsé vény nélkül egy alkalommal legfeljebb a legkisebb 
gyári csomagolás vagy annak megfelelő mennyiség adha
tó ki.
CSOMAGOLÁS
50 drazsé térítési díj: 3,80 Ft, 5 ampulla térítési díj: 2,- Ft. 
4*

Kőbányai Gyógyszerárugyár 
Budapest X.
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izo m -re la x a n s+ a n a lg e ticu m
150 mg carisoprodol +  100 mg paracetamol
drazsénként.
Fájdalmas izom-spasmusszal járó állapotok
ban: rheumatoid arthritis, spondylosis, peri
arthritis humeroscapularis, neuritis n. ischia
dici, neuralgiák, lumbago, arthrosisok, bur
sitis, postfracturás állapotok ún. rheumato- 
logiai szaka, tumor, distorsio, subluxatio és 
luxatio által kiváltott izom-spasmusok, algo- 
pathiás reflex-dystrophiák, psychogen rheu
matismus, torticollis, Little-kór, tetania, aktív 
és passzív torna- és mozgásgyakorlatok meg
könnyítése.

Átlagos napi adagja felnőtteknek 3 X 1 dra
zsé, étkezés után.

Nagyobb adagok alkalmazása esetén ritkán 
álmosság, bágyadtság, gyengeség előfordul
hat, mely a gyógyszer adagjainak csökken
tésére, ill. elhagyására megszűnik.
Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem adható I
Járművezetők, magasban vagy veszélyes g é
pek mellett dolgozók nem szedhetik. 
Alkalmazásának időtartama alatt szeszes 
italt fogyasztani tilos!
Az esetben, ha folyamatos szedése 10 napon 
túl is. szükséges, vagy ha gyermek használja, 
ez csak orvosi ellenőrzés mellett történhet. 
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelke
zése szerint (legfeljebb három alkalom
mal) ismételhető.
Térítési díj: 20 drg. 2 ,- Ft.
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Városi Kórház, Cegléd,
Csecsemő és Gyermekosztály 
(főorvos: Hídvégi Zoltán dr.)

E n te r o b ia s is  é s  h ú g y ú ti 
f e r tő z é s
Jójárt György dr.

Világszerte, így hazánkban is a gyermekek 20— 
80%-a fertőzött cérnagilisztával (2, 3, 4, 6, 7, 14). 
Ezért figyelmet érdemel az a megfigyelés, hogy a 
húgyúti fertőzésben szenvedő gyerm ekek között 
gyakoribb az enterobiasis m int az átlagnépesség
ben (9, 11). E két dolgozatban közölt esetek cse
kély száma m iatt indokolt, hogy nagyobb anyagon 
vizsgáljuk a két betegség összefüggését.

Anyag és módszer

84 húgyúti fertőzésben szenvedő 6—14 éves 
leánygyermeket vizsgáltunk. A gyermekek falusi kör
nyezetben élnek. A húgyúti fertőzés diagnosisát akkor 
állítottuk fel, ha a frissen ürített középsugaras vize
letben a csíraszám különböző napokon vizsgálva leg
alább két alkalommal 16° vagy magasabb volt, és is
mételten ugyanazt a kórokozót tudtuk kitenyészteni, 
antibiotikus érzékenységük is hasonló volt. 51 leány 
pyuriás volt: centrifugált vizeletük üledékében nagy 
nagyítású látóterenként 5-nél több fehérvérsejtet lát
tunk. 33 leány monosymptomás bacteriuriás volt. Az 
összehasonlításban a fél éven belüli reinfectiót vettük 
figyelembe: 37 leányon észleltük fellépését.

Kontrollként 100 6—14 éves leányt vizsgáltunk. 
A kontroll csoport tagjai nem szenvedtek húgyúti 
fertőzésben, és erre utaló adat anamnesisükben sem 
szerepelt.

Az enterobiasis diagnosisát az Enterobius vermi
cularis (Oxyuris vermicularis) petéinek kimutatásával 
állítottuk fel. A féregpete-vizsgálatot három alkalom
mal végeztük el, naponta-másnaponta ismételtük a 
vizsgálatot. Háromszori vizsgálattal a fertőzött egyé
nek kb. 90%-ában kapunk pozitív eredményt (14).

Az enterobius petéket az anorectalis kaparékban 
kerestük. A kaparékot oly módon vettük, hogy a far
pofák széthúzása után a végbélnyílás környékét előbb 
az egyik, majd a másik oldalon egy tárgylemez rövi- 
debb élével megkapartuk. Ha kaparékot nem nyer
tünk, egy csepp vízzel megnedvesítettük a végbélnyí
lás környékét, és az anyagvételt megismételtük. A ka
parékot egy másik tárgylemezen elkentük és mikrosz
kóppal teljes terjedelmében átnéztük a kenetet, ne
gatív esetben a kikenésre használt tárgylemez élét is.

Annak érdekében, hogy az anyagvétel és az ér
tékelés egységes legyen, valamennyi anyagvételt és 
vizsgálatot egy személy (a szerző) végezte.

Az alkalmazott módszert összehasonlítottuk a leg
elterjedtebb módszerrel, az adhéziós celofános mód
szerrel (5). Adhéziós celofánként cellux ragasztósza
lagot használtunk (8). 50 esetben mindkét módszerrel 
egyidejűleg vettünk anyagot, az egyik módszerrel a 
végbélnyílás egyik oldaláról, a másik módszerrel a 
másik oldalról. Az összehasonlítás eredményét az 1. 
táblázaton tüntettük fel.

Az összehasonlításból láthatjuk, hogy az alkal
mazott módszer legalább olyan érzékeny mint a ce
lofános mó'dszer. Előnye az utóbbival szemben az,

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 25. szám

hogy az anyagvétel egyszerűbb, nagyobb területről 
vett kaparékot kisebb területre sűrítünk, ezért rövi- 
debb idő kell a mikroszkópos vizsgálathoz. A vizsgá
lat kivitele is könnyebb; celofán használatakor a ra
gasztó rajzolata és a szalag felperdülése zavarja az 
értékelést. A celofánnal vett anyag viszont tárgyle
mezre ragasztva egyszerűbben szállítható. Ha az 
anyagvétel és a vizsgálat nem egy helyen történik, az 
adhéziós celofános módszer a legcélszerűbb.

Eredmények

A 84 húgyúti fertőzésben szenvedő leány kö
zül 55 anorectalis kaparékában találtunk entero
bius petéket (65,4%), a kontroll csoportban a 100 
leány közül 60 volt cérnagilisztával fertőzött (60,0 
százalék). A különbség nem  significans (%2[i] — 
0,5843; P > 0 ,3 ;  2. táblázat).

A  reinfection átesett 37 leány közül 24 volt 
enterobius pozitív, míg a reinfection át nem esett 
47 leány közül 31. A különbség nem significans 
(X2[i]=  0,10985; P >  0,7).

A 33 monosymptomás bacteriuriás leány kö
zül 19 volt cérnagilisztával fertőzött, míg az 51 
pyuriás közül 36. A különbség nem significans 
(Z2P1= 1,4114; p >  0,2). A különbség akkor sem 
significans, ha a pyuriával járó  húgyúti fertőzés
ben észlelt enterobius fertőzöttséget (70,6%) ha
sonlítjuk össze a kontroll csoport fertőzöttségével 
(60%; x2lH=  1,093; P >  0,2).

Megbeszélés

Az enterobiasis kóroki szerepét leánygyerme
kek húgyúti fertőzésében két módon ta rtják  le
hetségesnek. Az egyik nézet szerint a cérnagiliszta 
bejuthat az urethrába és a húgyhólyagba, és köz
vetlenül viszi magával a bél-tractus bacterium ait 1543

2. táblázat. Az enterobiasis gyakorisága húgyúti
fertőzésben szenvedő és kontro ll leányok  
kö zö tt

Enterobius
pozitív

Enterobius
negatív Összesen

Húgyúti fertőzés 55 29 84
Kontroll 60 40 100

Összesen 115 69 184

X»[ij = 0,5843; P > 0,3

1. táblázat. Az anorectalis kaparék és az adhéziós 
celofánnal ve tt anyag összehasonlítása 
enterobiasis szem pontjából

Kaparék Celofános
pozitív

módszer
negatív

Összesen

pozitív 19 2 21
negatív 0 29 29

Összesen 19 31 50



(11). Az Enterobius vermicularis azonban a bélben 
élő parazita, ritkán hatol az emberi szervezetbe az 
emésztő-tractuson kívül (1, 10, 13); Az ilyen ese
tek száma elenyészően csekély ahhoz képest, hogy 
Stoll (12) a világon 209 m illióra, Warren és Mah
moud (14) az Egyesült Államokban 42 m ilhóra be
csülte az enterobiusszal fertőzöttek számát.

A m ásik feltevés ésszerűbbnek látszik: az en
terobiasis gáttáji viszketést okoz, és vakaródzáskor 
a beteg préseli u re thrájába a bacterium okat (9).

Az irodalomban két közleményt találtunk, 
amelyeknek szerzői sa já t vizsgálatok alapján tu 
lajdonítottak szerepet az enterobiasisnak a húgy
úti fertőzés létrehozásában.

Mayers és Purvis (9) 26 bacteriológiailag iga
zolt húgyúti fertőzésben szenvedő leány közül 10- 
től, míg 100 kontroll leány közül 24-től tudtak 
enterobius petét kim utatni. Ha adataikat statiszti
kailag elemezzük, kiderül, hogy a különbség nem 
significans (у2 [i] =  2,19; P  >  0,1).

Sim on  (11) 28 húgyúti fertőzésben szenvedő 
betege közül 16-ban ta lá lt enterobiasist, míg a 113 
kontroll közül csak 6-ban. Mint arra Welch (15) 
rám utatott, Simon anyagában a húgyúti fertőzés 
diagnosisa nem megbízható: bacteriologiai vizsgá
latok nem történtek.

Saját anyagunkban 84 bacteriológiailag iga
zolt húgyúti fertőzésben szenvedő leánygyerme
ket hasonlítottunk össze 100 hasonló korú, húgy
úti fertőzésben nem szenvedő leánygyermekkel. A 
húgyúti fertőzés és az enterobiasis között össze
függést nem  találtunk. Nem láttunk különbséget 
az enterobiasis gyakoriságában a monosymptomás 
bacteriuriás és a pyuriás leányok között sem. Az 
enterobiasis nem m utato tt összefüggést a reinfec- 
tióval sem.

Vizsgálataink szerint az enterobiasisnak nincs 
kóroki szerepe leánygyerm ekek húgyúti fertőzé
sében.

Megjegyzés a korrektúránál

A kézirat lezárása óta újabb 39 húgyúti fertőzés
ben szenvedő leányt vizsgáltunk. Összesítve adatain
kat a 123 húgyúti fertőzésben szenvedő leány közül 84 
anorectalis kaparékában találtunk enterobius-petéket 
(68,3%). A 123 kontroll leány közül 79 végbélkaparéka 
volt oxyuris pozitív (64,2%). A különbség most sem 
significans ü;2[i]= 4546; P >  0,5). Változatlanul nem ta
láltunk összefüggést az enterobiasis és a reinfectio, il
letve pyuria jelenléte között.

Összefoglalás. A szerző az enterobiasis és a 
húgyúti fertőzések közötti kapcsolatot vizsgálta 6 
—14 éves leánygyermekeken. Az enterobius peté
ket az anorectalis kaparékból m u tatta  ki, minden 
gyermeken három vizsgálatot végzett. A 84 bac
teriológiailag igazolt húgyúti fertőzésben szenvedő 
leány közül 55 (65,4%) volt enterobiusszal fertő
zött, míg a kontroll csoport 100 tagja közül 60 
(60,0%). A különbség nem significans. Az entero
biasis akkor sem volt gyakoribb, ha a húgyúti fer
tőzés fél éven belül kiújult. A monosymptomás 
bacteriuriás és a pyuriás csoport között sem talált 
a szerző significans különbséget. Az enterobiasis
nak nincs kóroki szerepe leánygyermekek húgy
úti fertőzésében.
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A hyperlipoproteinaemiák (HL) Fredrickson (10) 
ajánlotta és a WHO szakbizottsága által 1970-ben 
módosítva elfogadott (4) csoportosítása az utóbbi 
években az egész világon elterjedt és a gyakorlat
ban eredményesen alkalmazzák. Meg kell jegyez
nünk ugyanakkor, hogy e beosztást a további ku 
tatások alapján Fredrickson (12) is 1972-ben a 
„nómenklatúrák leegyszerűsítését szolgáló ideigle
nes megoldás”-nak minősítette, hiszen jelenlegi 
beosztásban pl. a Il/b  és IV. típus között, tünete i
ket nézve nincs megfelelő választóvonal. A külön
böző anyagcsere- és genetikai kutatások közelebb 
visznek bennünket olyan metabolikus defectusok 
felderítéséhez, m int amilyenek az I-es és a И/a  tí
pus behatóbb tanulmányozása során már m egálla
píthatók voltak (Goldstein és Brown, 14).

A jelenleg érvényben levő beosztás m inden
esetre jelentős m értékben v itte  előre a zsíranyag- 
csere- és atherosclerosis-kutatást, segítette a kli- 
nikumot, a gyakorlatban pedig a diétás és gyógy
szeres kezelés nélkülözhetetlen alapjává vált.

Bár a típusok elkülönítése a lipoprotein elec
trophoresis (Lp-Elfo) alapján elvileg egyszerűnek 
látszik, a gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy a 
típusmeghatározás alapja a serum cholesterin (C) 
és triglycerid (TG) vizsgálat, melyet a beteg phy
sicalis vizsgálata, klinikai adatok, családtagok vizs
gálata, a Lp-Elfo, a- savó sajátosságainak m egfi
gyelése, sz. e. u ltracentrifuga vizsgálat egészíthet 
ki. Mindezek együttes alkalmazása esetén is ne
hézségek adódhatnak, melyek saját több éves ta 
pasztalatunk, valam int az irodalom adatai a lap ján  
több forrásból szárm azhatnak és kapcsolatosak 1 2

1. a vérm inta vételével,
2. a norm álértékek megválasztásával,

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 25. szám

3. a Lp-Elfo kvantitatív  kiértékelésével,
4. nomogrammok használatával,
5. diétás tesztekkel,
6. a típus megváltozásával.

1. A vérvételt m eghatározott körülmények kö
zött kell végeznünk. A kapott eredmények értéke
lésének m eghatározott feltételei vannak. Ehhez 
számba kell vennünk m inden jelenleg ism ert kö
rülményt, mely a lipidszintet befolyásolhatja. A 
vérvételt éhomra, legalább 12 órás koplalás u tán  
kell végezni. A vérvizsgálatokat lehetőleg kalória
egyensúly állapotában kell végezni, amikor a plas- 
mában stabil anyagcsere-situatio áll fenn. A vér
vételt ne előzze meg testsúlyváltozás és előtte 2—
3 hétig sem diétás, sem antilipaemiás gyógyszeres 
kezelésben ne részesüljön a beteg. Ajánlatos 1—2 
héten belül kontroll vizsgálatokat végezni, a se
rum  TG szintet pedig m indig ismételten meg kell 
határozni. A vizsgálatokhoz a beteg nemét, korát, 
testsúlyát, testmagasságát dokumentálni kell. Evés 
után 6—8 óráig hypertriglyceridaemia áll fenn, 
melynek csúcsértékei a második, negyedik óra kö
zött találhatók (39). Ű jabb napközi étkezés a tr i
glycerid (TG) szintet m ár kevésbé emeli.

A se. cholesterin vizsgálatot előzetes étkezés 
nem befolyásolja. A cholesterin (C) zsírsavakkal 
eszterifikált C form ájában a jejunumból szívódik 
fel, m elynek felszívódási ideje — jelzett C-nel 
vizsgálva — különböző adatok szerint 6—12—48 
óra. A táplálékkal bevitt C mennyiségének eme
lése egyébként csak minim álisan növeli a felszí
vódást.

A Lp-Elfo vizsgálathoz a betegnek éhomra 
kell m aradnia, étkezés u tán i vérminta vizsgálata 
típustévesztéshez vezethet, m iként azt többször 
tapasztaltuk. (Chylomikronaemia megjelenése 
m iatt а IV. típus V.-nek mutatkozott.) A lipid
szintet befolyásoló faktorok közül a dohányzás a 
C és a TG, valam int a szabad zsírsav szintet eme
li. Az alkohol hypertriglyceridaem iát okozhat, 
ugyanakkor legújabb vélemények szerint a béta- 
lipoprotein cholesterin-tartalm át csökkenti úgy, 
hogy a C-t az alfa-lipoproteinbe viszi át (47).
Egyes szerzők a coffein te líte tt zsírsavak arányát 
növelő hatásáról számolnak be (3). Az ovuláció
gátló gyógyszerekben  az oestrogen rész a TG, a 
gestagen rész a C szintet emeli (55), ezért a HL- 
sok ovulatio-gátló kezelése megfontolandó. Ter
hességben a második trim enontól kezdve m aga
sabb C, TG és foszfolipoid (PL) értékeket ta lá
lunk, mely csak a szülés u tán  egy-nyolc héttel 
normalizálódik. A ku t vérzés, kiadós véna-punctio 
u tán 48 órával a serum C szint emelkedhet. Da
ganatos betegek kobalt besugárzását HL kísérheti 
(30). Stress hatására adrenalin, cortison hatásra a 
zsírszövetből zsírsav-mobilizálás indul meg, foko
zódik a m ájban a C szintézise. (Ismeretes, hogy 
Cushing-kórban hypercholesterinaemia, Addison— 
Simmonds-kórban hypocholesterinaemia fordul 
elő.) Az injectiók  közül a Gram  negatív kóroko
zók hatására emelkedhet, Gram  pozitív infectiők- 
ban csökkenhet a Lp szint. Mononucleosis infectio- 
sában kb. 7 hétig LDL, VLDL emelkedés m utat
ható ki, mely a 9. hét u tán  normalizálódik (52). 1545



Évszaki ingadozás is megfigyelhető. Szezonalitás 
tapasztalható egy téli csúcsértékkel és egy kora 
nyári m inim um értékkel (nyáron a legalacsonyabb 
a subcutan zsírszövet Lp-lipáz aktivitása). Vizsgá
lati eredmények összehasonlítását ezért ajánlatos 
azonos évszakban végezni. Gyógyszerek közül a 
thiazidok (51) és a hidantoinok (Diphedan) (38) C 
szint fokozó hatását em lítjük meg. Fizikai m unka  
akut izomteljesítmény, Hanefeld (18) vizsgálatai 
szerint elsősorban a TG-t, de a C szintet is csök
kenti, sőt m egtartott testsúly m ellett is k im utat
ható ez a hatás.

Infarctus u tán a szabad zsírsav szint emelke
dését (40), de a C és TG csökkenését figyelték 
meg (13). A csökkenés a 2. naptól m egindul és az 
értékek csak 3 hónap múlva normalizálódnak. 
Keller és mtsai hasonló megfigyeléseket tettek 
(24). Infarctusos betegek tipizálása tehát csak az 
akut felvételi vagy a rehabilitáció időszakában 
vett vérmintából lesz karakterisztikus.

Hyperlipoproteinaem iával járó betegségek

/. típus. Akut pancreatitis. Diabetes mellitus
II. а- l/, b típus. Hypothyreosis. Nephrosis syndroma

Cholestasis. Ovulatiogátlók. Plasmocytoma. 
Porphyria

///. típus. Autoimmunhyperlipoproteinaemia. Diabetes 
mellitus. Hypothyreosis

IV. típus. Diabetes mellitus. Hepatitis. Alkoholabusus 
Hyperurikaemia. Veseelégtelenség. 
Glykogenosis. Nephrosis syndroma. 
Ovulatiogátlók. Idiopathias hypercalcaemia

V. dpus. Akut pancreatitis. Diabetes mellitus. 
Alkoholabusus

A felsorolt — általában aktuálisan ható — 
tényezők mellett ismeretesek chronikus betegsé
gek, melyek secundaer HL-kat okoznak. Ezeket 
Schwandt (52) után táblázatban foglaljuk össze.

2. A normális és kóros értékhatár megválasz
tása lényegesen befolyásolja a tipizálást. Ez a kér
dés világszerte v itatott, melynek objektív és szem
léleti okai vannak. Objektív okok a különböző 
földrajzi területeken és országokban meglevő kü
lönbségek, szociális viszonyok, genetikai befolyá
soltság, valamint az aktuális lipidszintet befolyá
soló, fent ism ertetett faktorok figyelmen kívül ha
gyása, vagy íelderítetlensége, életkor, testsúly lé
nyeges befolyása, esetleg a lakosság csak látszólag 
egészséges populatiója vérm intáiból kialakított 
norm ál átlagérték megadása. Fentiek különböző 
határértékek megadásához vezethetnek, különböző 
szerzőknél, különböző területeken.

Van egy szemléleti kérdés is: m it nevezzünk 
kórosnak? A népesség átlagához viszonyítva meg
adni a felső határt, vagy azt a határt, m ely felett 
a népességben az atherosclerosis — infarctus in
cidentia — kim utathatóan növekszik. Előbbi eset
ben a normális egyedek átlagát szám ítjuk ki stan
dard deviatióval s utóbbi kétszeresét az átlaghoz 
adva vonjuk meg a normális — kóros határt.

Az utóbbi megközelítés viszont a klinikai gya- 
1546 korlathoz igazodik: a m atem atikailag még normál

tartom ányba eső értékek egy részében k im uta t
ható, hogy atherosclerosis szempontjából m ár ri~ 
zikó-factor jelentőséggel bírnak. Például a nagy 
amerikai populatiókat prospektive vizsgáló Fram
ingham S tu d y-ban W estlund  (59) m unkacsoportja 
azt találta, hogy 225 mg%-os C szintig az infarc
tus rá ta  nem  emelkedik, 225—250 között k im u ta t
ható rizikó emelkedés van, 250 és 275 között pe
dig megduplázódik a rizikó a 225 alatti csoport
hoz képest. Ugyanakkor azonban szintén am erikai 
populatióban Fredrickson és mtsai a norm ál ta r
tományba tartozónak találtak még 39 éves korig 
280, 49 évig 325, 59 évig 340 mg%-ig em elkedett 
se. C értékeket.

A C és TG értékek általában a korral emel
kednek. Ezt Katterman  leegyszerűsített képlete fe
jezi ki, m elyet a gyakorlat számára a tipizáláshoz 
ajánlhatunk: felső határ: C =  200 +  életkor, TG =  
100 +  életkor. A kortól való függés azonban nem 
lineáris. Carlson (7) vizsgálatai szerint teljesen 
egészséges kollektívákban 40. életévig a C nem 
függ az életkortól, csak 40 év felett. M ár fiatalon 
hypercholesterinaemiások értékei azonban a kor 
függvényében emelkednek. Schilling (48) szerint a 
legmagasabb TG értékeket férfiakban a 45—50 
éves korosztályban találjuk. A szerzők többsége 
azonban egyenletes összefüggést talált az életkor
ral. A nemek vonatkozásában m egállapítható, 
hogy a C nőkben 20—25 év között lassabban, 50 
év felett fokozatosabban emelkedik m int férfiak
ban. Ezenkívül azonos C szintek fé rfiakban  és 
nőkben különböző jelentőségűek rizikó szem pont
jából. Finnországban 45—50 éves házaspárok vizs
gálatakor m utatták ki (25), hogy menopauza előtti 
nők serum ában levő C nagyobb része kötődik az 
alfa-lipoproteinhez m int a férfiakban, ahol a béta- 
lipoproteinhez kötött C mennyiségének aránya m a
gasabb. M iután az alfa-lipoproteint antiatherogén 
faktornak, a béta-lipoproteint pedig az atherog'én 
faktornak tekinthetjük, a jelentőség kézenfekvő.

Egységes határértékek használata hazánkban 
sem alakult ki (41, 39, 43). Különböző szerzők (15, 
21, 32) a C felső szintjét 250—310 mg%, a TG ér
téket pedig 150—220 mg% között jelölték meg. 
Saját vizsgálataink szerint 500 m unkaalkalm as
sági vizsgálaton egészségesnek bizonyult felnőtt 
átlag C szintje 207 mg% +  27,87, átlag TG szintje 
120 m g%  +  51,79 a norm ál C felső h a tá ra  tehát 
262 mg°/o, a TG 223 mg% volt.

Á ltalában azt m ondhatjuk, hogy 300 m g%  fe
letti C és 200 mg% feletti TG érték szűréskor, ti
pizáláskor és kezelési vonatkozásban egyaránt 
HL-t jelent.

3. Lp-Elfo-1 végeztünk 2,5 év alatt valam eny- 
nyi osztályunkon fekvő HL-s betegen 1050 eset
ben. Valamennyi agarose-gélen végzett E lfo-t ERI 
65—-M denzitom éterrel kiértékeltünk, hogy az alfa, 
béta és praebéta lp egymáshoz viszonyított rela
tív százalékos arányát számszerűen kifejezhessük. 
Ezekből az arányszámokból — az összlipoid érték 
ism eretében — kiszámíthatók az egyes lipoprotein 
fractiók mg%-os értékei, mely m ár kvan tita tív  
kiértékelést jelentene és norm ál értékek m egvá
lasztása u tán  a tipizálásban felhasználható lenne.



Minthogy az ilyen módon nyert koncentrációérté
kek eltérnek az ultracentrifugálással nyert valódi 
adatoktól, az irodalmi adatok szerint viszonylag 
kevés szerző alkalm azta ezt a módszert (16, 19).

Egészséges populatióban többször megpróbál
tuk mi is ezen arányokat megállapítani, legutolsó 
adataink szerint 100 munkaalkalmassági vizsgála
ton egészségesnek bizonyult személy átlagértékei 
standard deviatióval a következők voltak: alfa lp: 
21% +  2,14, praebéta lp: 24% +  2,84 és béta lp: 
55% +  5,12. Értelemszerűen ez csak a И/a és IV-es 
típus elkülönítéséhez lenne használható, a II/b-ben 
nem. Meg kell jegyeznünk, hogy vizsgálatainkat 
az általában elterjedt Noble (33) methodika szerint 
végeztük, a fixálás 2,5%-os trichlorecetsavval tör
tént. Ismeretes azonban, hogy az alfa Lp egy ré
szét a trichlorecetsav kioldja. Ezért a norm álérté
kek ilyen m ethodika szerint alacsonyabb alfa Lp 
értékeket (és természetesen más arányokat) m u
tatnak, m intha a fixálás a magyar szerzők (29) 
által ajánlott uranilacetáttal történne.

Több m int ezer m inta után, most saját ta 
pasztalataink alapján meg kell állapítanunk, hogy 
kvantitatív  kiértékelés csak „sem iquantitativ” ér
tékű, habár a klinikus m unkáját megkönnyítené, 
de érdemben nem használható. A téma legilletéke- 
sebbjei közül Schlierf (50) véleménye szerint a 
kvantitatív  kiértékelés világszerte megoldatlan, 
Katterman  (22) az összlipid meghatározás és den- 
sitometriás kiértékelés hibahatárai, a Lp-k külön
böző festődése m iatt ta rtja  problematikusnak, és 
csak dokumentációs célra ajánlja. Minden eddigi 
kísérlet (pl. Dyerberg) (9) a densitometriás kiérté
kelésre — analóg módon a fehérje elfóval — nem 
vezetett megnyugtató eredményre. Az alkalmazott 
színreagensek standardizálása is komplikált. Lind- 
gren (28) 1973-ban mikrodensitometriás scanning 
methodust fejlesztett ki, agarose gélen, de állandó 
minőségi kontrollt igényel és kifejezett hyperchy- 
lomikronaemiákban még nincs kipróbálva. Vannak 
próbálkozások, hogy az Lp Elfő során a futtatási 
távolság növelésével terem tsenek feltételeket pon
tosabb kvantitatív kiértékeléshez.

Mindezek után felm erül a kérdés, mihez 
használható, mihez szükséges Lp Elfő.

a) IV-es és V-ös típus elkülönítéséhez. Maga
sabb TG érték (1000 m g%  felett) esetén, vagy ha 
jégszekrényben ta rto tt lipaemiás savó felületén 
krémszerű réteget találunk, Lp Elfo-val m utathat
juk  ki a chylomikronaemiát.

b) A III-as típus kiszűréséhez. Ha a béta po
zícióban levő béta és praebéta Lp csík agarose-gé- 
len nem válik szét (széles béta =  broad béta), ez 
III-as típusra gyanús, különösen ha poliakrilamid 
gélen ez praebéta pozícióban látható (teljes bizton
sághoz ultracentrifuga szükséges).

c) A ritka I-es típus kimutatására.
d) Normálistól eltérő Lp-k  jelenléte gyanújá

nak felvetésére, ez idő szerint inkább tudományos 
célra. Ezek közül prim aer hyperlipoproteinaem iá- 
ban az Lp(a) k im utatására, m elyet kettős praebé- 
tának (Vogelberg, 58), süllyedő (sinking) praebétá- 
nak (Rider, 42) is neveznek. A genetikusán deter
minált, gyakran (34—35%) előforduló Lp(a) jelen

tősége abban rejlik, hogy az adatok nagyobb ré
sze szerint bizonyos betegségi típusokban (corona- 
riasclerosis) gyakrabban fordul elő (5).

P rim aer Il/a  típus HL-ás betegek egy részé
ben egy alacsonyabb TG tartalm ú (3—5%) LDL 
m utatható ki (Agostini, 1).

Secundaer HL-k közül a Seidel (53) által Lp- 
x-nek nevezett Lp nagy gyakorlati jelentőségre 
te tt szert, főként a cholestasis diagnosisában, de 
agarose electrophoresissel nem  m utatható ki.

Hyperthyreosisban egy C szegény béta mobi- 
litású béta HDL-nek nevezett Lp jelenik meg 
(Wieland, 60).

Normálistól eltérő Apó LpA  máj betegségben 
(54) normálistól eltérő HDL LCAT (Lecithin-cho- 
lesterin-Acetyltramsferase) h iánynál fordul elő,.

4. A tipizálás egyszerűsítésére különböző kép
leteket és nomogrammokat ajánlottak. A C és TG 
hányados éppen a problémás differenciáldiagno- 
sisnál — Il/b—IV-es típus között — nem visz elő
re, így csak viszonylagos értékű. A VLDL-C ta r
talom és a se. TG hányados értéke 0,3 felett III. 
típust igazol (Fredrickson). A  tipizáláshoz készült 
nomogrammok közül a Harlan-nomogramm el
avult, nem használható (17, 34, 35, 44).

Fredrickson nomogramm ja viszont a legnehe
zebb kérdésben, a Il/b—IV-es típusú közti diffe
renciálásban ad segítséget (11) (1. ábra).

5. Diétás próbák azon alapulnak, m int azt 
Ahrens, m ajd Kaufm ann  (2, 23) m egállapította —, 
hogy elsősorban a IV-es, valam int Il/b, III-as, és 
részben az V-ös típusban a hypertriglyceridaem ia

1. ábra: Nomogramm ll/b és IV. típus elkülönítésére. Fel
használható: 150—400 mg% közötti C és TG ér
tékek esetén. A nomogrammra helyezett ismert 
C és TG értékeket egy egyenessel összekötve a 
Béta-LPC skála metszési pontjából közvetlenül 
leolvashatjuk a Béta lipoproteinben kötött C 
szintjét. Ha a béta LPC 180 mg% felett van =  
ll/b típus. Ha a béta LPC 180 mg% alatt van 
=  IV. típus
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szénhidráttal indukálható. Külön jellemzőnek 
ta rtják  ezt a IV-es típus elkülönítésére.

A diétás próbákkal kapcsolatban két nehéz
ség adódik.

a) Iatrogén ártalm akat okozhatunk vele. Kö
zölt esetünkben szénhidrátdús diétás terhelés élet- 
veszélyes szénhidrát indukált hyperlipaemiás krí
zist okozott (36).

b) A rra is vannak adatok, hogy mégsem vala
mennyi IV-es típusú HL szénhidrát indukált 
(Bierman, 6). Romics (45) kandidátusi értekezésé
ben számolt be arról, hogy 10, biztosan IV-es tí
pusú betege közül szénhidrát- és zsírterheléses 
próbákkal 7 szénhidrát, de 3 zsír indukáltnak bi
zonyult. Magunk is észleltünk olyan eseteket, me
lyekben a IV-es típusú betegben szénhidrátszegény 
diéta nem, csak zsírszegény diéta vezetett ered
ményre.

Mindezek alapján a gyakorlat számára a dié
tás teszteket csak nagy óvatossággal ajánljuk, vi
szont az esetek egy részében hasznosnak bizonyul
hatnak, m ert csak az eredm ény birtokában lehet 
helyes étrendi utasítást adni a betegnek.

6. A tipizálási nehézségekhez tartozik a típus 
megváltozásának jelensége. Számolni kell azzal, 
hogy elsősorban a secundaer, de ritkábban  pri- 
m aer HL-nál is a különböző típusok egymásba át
alakulhatnak és az élet folyamán nem feltétlenül 
azonosak. Kivétel talán  az I-es típus.

Fredrickson m ár 1967-ben felvetette, hogy az 
V-ös típus a IV-es típusnak egy súlyosabb form á
ja. Sanbar (46) szerint az V-ös és IV-es genetikai
lag azonos eredetű lenne. Az V-ös a homozigóta, 
a IV-es a heterozigota forma, melyek egy családon 
belül váltakozhatnak.

Típusváltozásokat elsősorban diétás és gyógy
szeres kezelés közben észleltünk. Fogyókúra vagy 
cukorbetegek diétájának csökkentése során több
ször észleltünk V—IV. átalakulást. Romics emlí
te tt eseteiben 12-ből 6 esetben típusváltozás kö
vetkezett be. Mégpedig 3 esetben szénhidrátdús, 
3 esetben zsírdús diétás terhelés u tán  chylomik- 
ronaemia jelent meg IV-es típusú betegeiben, me
lyek így V-ös típussá alakultak át. Ism ert, hogy 
clofibrát kezelés közben a IV-es típusú betegek
ben a VLDL csökkenését időnként LDL emelke
dés, típusváltozás kísérheti (Lewis, Carlson, Stris- 
ower, Wilson, M urphy, 27, 8, 56, 62, 31). Közülük 
Strisower (56) megfigyelése szerint ez IV-es típusú 
betegek 80%-ában létrejött. Vannak adatok Il/b 
típus II/a-ra történő átalakulására is. A clofibrát 
kezelés közben létrejövő VLDL csökkenéssel és 
esetleges LDL emelkedéssel járó típusváltozások 
(V—IV—Il/b) kedvezőbb irányú befolyásolására, a 
C szint, az LDL cholesterin emelkedésének kivé
désére clofibrát—nikotinsav gyógyszeres kom biná
ciók vannak elterjedőben (26, 61).

Osztályunkon 80 különböző típusú prim aer 
HL-s beteg diétás és Miscleron kezelése közben 7 
hónap alatt 25-ben észleltünk típusváltozást, első
sorban V—IV—Il/b—Il/a  irányban.

Típusok egymásba alakulására, m ajd a HL 
normalizálódására ism ertetjük egyik HL-s krízis
ben szenvedő betegünk esetét, különös tekintettel 
a lipid státus alakulására. (

Gy. J.-né, 50 éves nőbeteget 1977. február 15-én 
vettük fel osztályunkra. 1970 óta egy-két havonként 
visszatérő hasi görcsei' voltak, hasi átvizsgálás ismé
telten negatív eredményt hozott. 1974-ben lipaemiás 
savóját észlelték, de hasi görcseivel nem hozták ösz- 
szefüggésbe. Tűrhetetlen, befolyásolhatatlan hasi gör
csök miatt került felvételre.

Felvételi lipid status: összlipoid (ÖL) 10 750 mg%, 
TG: 7752 mg%, C: 900 mg%, Lp-Elfo: chylomikron 
20%, alfa: 10%, praebéta: 45%, béta: 25% =  V. tí
pusú HL (yérc.: 362 mg%, se. diast.: 376 E, se. húgy- 
sav: 5,0 mg%). Panaszait szénhidrát indukált HL-es 
krízissel, microcirculatiós zavarral — sec. pancreati - 
tissel — magyaráztuk.

Heparin, Miscleron, teljes karencia, infusiók mel
lett 3 nap múlva ÖL: 1560 mg%, TG: 406 mg%, C: 
725 mg%, Lp-Elfo: chylomikron: 0% ,alfa: 12%, prae
béta: 36%, béta: 52% =  ÍV. típusú HL (vére.: 219 
mg%).

2. ábra: Gy. J.-né lipoprotein eleetrophoretogrammjai.
1. felvételkor: chylomikron és VLDL (praebéta 
Lp) szaporulat =  V. tipus;
2. kezelés közben chylomikron eltűnt, VLDL (pa- 
béta Lp) szaporulat =  IV-es típus;
3. távozáskor: normális lipoprotein electrophore- 
togramm

Egy hét múlva ÖL: 799 mg%, TG: 310 mg%, C: 
295 mg%, Lp-Elfo: chylomikron: 0%, alfa: 15%, prae
béta: 25%, béta: 60% =  H/Ь típusú HL (vére.: 107 
mg%, se. húgysav: 3,8 mg%).

Távozáskor ÖL: 493 mg%, C: 145 mg%, TG: 97 
mg%, Lp-Elfo: chylomikron: 0%, alfa: 17%, praebéta: 
24%, béta: 59% =  HL megszűnt (vére.: 119 mg%) (2. 
ábra).

Panaszmentesen bocsátottuk haza átvizsgálás 
után, melynek során epe-, gyomor rtg, epetenyésztés, 
BSP nem mutatott elváltozást. Hasi panaszait gravis 
V. típusú sec. HL okozta hasi mikrocirculatiós zavar
ral magyaráztuk, s a lipoprotein lipáz aktiválására 
adott Heparinnal és diétával oldottuk meg a sebészeti 
osztályt is megjárt beteg hasi katasztrófa állapotát, 
mint ez már másik hasonló, korábban közölt esetünk
ben is történt (36).

Típusváltozást illetően tehát február 5-től már
cius 3-ig terjedő idő alatt V.-ből IV-es, majd Il/b át
alakulást, végül a HL megszűnését észleltük.

A fentiekben részletezett tipizálási nehézségek 
ism eretében a HL-es betegek legnagyobb részében 
pontos típusmeghatározás valósítható meg, ez ese
teinkben 310 HL-es beteg közül 286-ban (92,29%) 
sikerült (37), hasonlóan az irodalmi adatokhoz 
(49, 63).



összefoglalás. Szerzők tapasztalatai szerint a 
szigorú feltételek mellett nyert Cholesterin és tri- 
glycerid értékek az alapjai a hyperlipoprotein- 
aemiák típusmeghatározásának, egységes felső ha-> 
tárérték m egadása mellett. A  lipoprotein electro
phoresis elsősorban az V., III. és I. típus felderíté
séhez ad segítséget. K vantitatív  kiértékelése m eg
oldatlan. A Fredrickson-féle nomogramm a Il/b  
típus IV-től való elkülönítésében használható. A  
diétás tesztek nem veszélytelenek. Diéta és gyógy
szeres kezelés közben a típus megváltozásával le
het számolni.
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Sennozid A + B  10 mg drazsénként.

HATAS
A senna-drog antron, diantron és antrakinon típusú glü- 
kozidokat tartalmaz. Száraz kivonatában -  melyet ez a 
drazsé tartalmaz -  hatásos diantron származékok találha
tók: sennozid A és sennozid B. Az eddigi senna készítmé
nyekkel ellentétben ebben a drazséban a hatóanyag pon
tosan meghatározható, és általában mentes a nem kívá
natos mellékhatásoktól. A drazsé hatásos mind spastikus, 
mind az atoniás obstipatio esetén. A gyógyszer bevétele 
után 8-16 órán belül lép fel a hatás, könnyű és bőséges 
székletürítés formájában.
Diabeteses betegeknek is adható.
Alhasi vérbőséget nem okoz, terhességben is alkalmazható.
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A  C l o n i d i n  ( H a e m i t o n * )  
h a t á s a  a p l a z m a  r e n i n  
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A clonidin imidazolin származék, amelynek jelen
tős vérnyomáscsökkentő hatása van (1). A cloni
din a centrális alfa-adrenoreceptorokat stimulálva 
csökkenti a szimpatikus idegrendszer aktivitását, 
melynek következménye a hypotensio és a brady
cardia (2). Közvetlen perifériás (3) és a renin- 
angiotensin rendszerre (4) gyakorolt hatása is fi
gyelemre méltó.

Az antihypertensiv szerek jelentős része befo
lyásolja a plazma renin aktivitását (5) és az angio
tensin érzékenységet (6). A clonidin hatására a 
plazmában a renin aktivitás csökkenését figyelték 
meg (4).

A plazm a renin szintje és az exogén angioten- 
sinnel k iválto tt pressor válasz között fordított a 
viszony. Ezen alapszik a renovascularis hypertonia 
szűrővizsgálatában alkalmazott ún. Kaplan-teszt 
(7). Hasonló összefüggés figyelhető meg a B artter- 
szindrómában is (8).

A clonidin antihypertensiv hatása fokozható, 
ha adását diuretikum okkal vagy spironolactonnal 
kom bináljuk (9). Érdemesnek látszott megvizsgál
ni, hogy a clonidint és a renin szintet emelő spiro- 
nolactont (5) együtt adva, hogyan befolyásolják a 
plazma ren in  aktivitást és az angiotensin-érzé- 
kenységet; és az értékekben történő változások a

* Haemiton VEB Arzneimittelwerk, Dresden. A 
gyógyszer ez idő szerint Magyarországon nincs forga
lomban.
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clonidin vérnyomáscsökkentő hatásában szerepet 
játszanak-e.

Vizsgálataink célja annak m egállapítása volt, 
hogy clonidin hatására hogyan változik a plazma 
renin aktivitás és az angiotensin-érzékenység.

Módszer

Vizsgálatainkat klinikánkon fekvő 15, keringési 
szempontból egészséges, normális máj- és veseműkö
désű betegen végeztük. A betegeket a vizsgálatok jel
legéről felvilágosítottuk és beleegyezésüket kértük. 
Életkoruk 21—54 év (átlagosan 36,2 év) volt. A bete
gek a vizsgálatot megelőző két héten át gyógyszert 
nem szedtek, és vegyes klinikai étrenden voltak.

A vizsgálat megkezdése előtt a betegek legalább 
30 percen át feküdtek. A Kaplan-próbát (az angio
tensin presszor dózis meghatározása) azonos napszak
ban végeztük. Az angiotensint (Hypertensin, CIBA) a 
könyökvénába adtuk infúziós pumpával (KUTESZ 
Rekord). A vérnyomást a másik karon higanyos vér- 
nyomásmérővel percenként ellenőriztük. Presszor dó
zisnak azt az angiotensin mennyiséget tekintettük, 
amely a diastolés vérnyomás értéket 5 percen keresz
tül 20 Hgmm-rel megemelte. A betegek véna cubitali- 
sából az angiotensin próba megkezdése előtt vért vet
tünk a perifériás vér plazma renin aktivitásának meg
határozására.

A betegeket az alap angiotensin-érzékenység és 
a plazma renin aktivitás megállapítása után, váltoga
tott sorrendben, két csoportba osztottuk. Tíz beteg egy 
héten keresztül napi 3 X  0,3 mg clonidint (Haemiton, 
NDK), míg 5 beteg szintén egy héten át napi 3 X 0.3 
mg clonidint és 10 X  25 mg spironolactont (Verospi
ron, Kőbányai Gyógyszerárugyár) kapott — szájon át. 
Majd az angiotensin-érzékenységet és a plasma renin 
aktivitást ismét meghatároztuk (a módszer részletes 
leírását lásd: 10). Vizsgálataink szerint az angiotensin 
presszor dózisa ugyanazon egyénben jól reprodukál
ható volt (11).

A renin aktivitás meghatározása radioimmuno
assay-vei történt (12). A kezelés előtti és utáni érté
keket a Student-féle egymintás t teszttel hasonlítot
tuk össze.

Eredm ények

A clonidint szedő csoport adatait az 1. táblá
zat tünteti fel. Ebben a betegcsoportban az egy hé
tig szájon át adott napi 0,9 mg clonidin hatására 
az angiotensin presszor-dózis és a renin aktivitás, 
a systolés és diastolés vérnyomásértékek szignifi
kánsan csökkentek.

A clonidint és spironolactont szedő csoportban 
(2. táblázat) az angiotensin-érzékenység a gyógy
szerek hatására nem  változott. A renin aktivitás 
növekedése nem  volt szignifikáns, a vérnyomás vi
szont szignifikánsan csökkent.

A két betegcsoport vizsgált értékeit egymással 
összehasonlítva, a gyógyszerek szedését követően 
az angiotensin presszor dózisban és a plazma renin 
aktivitásban nem észleltünk szignifikáns változást.

A vizsgálatok során mellékhatást nem észlel
tünk.

Megbeszélés

A clonidin vérnyomáscsökkentő hatásának 
pontos mechanizmusa még nem ismert. A clonidin 
a centrális alfa-adrenoreceptorokat aktiválva csök
kenti a veseidegek szimpatikus tónusát (4). Á lta
lánosan elfogadott, hogy a szimpatikus idegi akti
vitás fokozódása a reninfelszabadulás egyik fő in-

%
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1. táblázat.

Sorszám Nem Életkor

Vérnyomás
Systolés 

1 hétig napi 0,9 mg 
előtte utána

Vérnyomás Angiotensin
presszor dózis

Diastolés ngAg II. kg-1 m in1 
Clonidin p.o. adása

előtte utána előtte utána

Renin aktivitás 
ngAg I. ml-1 óra-1

előtte utána

1. férfi 33 125 115 80 70 6,6 4,5 1,8 0,5
2. férfi 21 130 105 70 60 15,2 7,8 2,9 1,7
3. férfi 41 120 110 75 75 10,9 11,0 1,9 1,3
4. nő 42 140 120 80 80 10,5 5,1 2,6 0,7
5. férfi 26 110 100 60 60 11,7 5,7 1,2 0,8
6. férfi 44 140 110 70 60 16,9 8,4 6,8 1,6
7. férfi 30 135 125 85 75 16,4 12,0 5,7 2,0
8. férfi 25 135 110 65 60 22,1 22,1 5,8 0,8
9. férfi 36 155 115 110 85 21,6 10,7 1,8 0,4

10. nő 36 110 90 70 70 19,8 19,8 1,4 1,0

X 130 110 76,5 69,5 15,17 10,71 3,19 1,08
SEM ± 4,4 3,1 4,4 2,9 1,9 1,8 0,6 0,17
n 10 10 10 10 10 10 10 10
p < 0,01 < 0,02 < 0,01 < 0,01

2. táblázat.

Sorszám Nem Életkor

Vérnyomás Vérnyomás Angiotensin
presszor dózis

Systolés Diastolés ngAg II. kg-1 m in1 
1 hétig napi 0,9 mg Clonidin és 250 mg Spironolacton p. o. adása 
előtte utána előtte utána előtte utána

Renin aktivitás 
ngAgl. ml-1 ó ra1

előtte utána

1. nő 54 140 105 90 70 20,5 15,5 3,3 3,6
2. férfi 28 130 100 75 60 15,0 15,0 2,1 2,6
3. férfi 21 125 115 85 75 16,0 16,0 2,7 8,2
4. férfi 49 135 125 100 95 13,8 13,8 1,6 0,3
5. férfi 43 130 95 95 80 12,0 12,0 2,2 1,5

X 132 108 89 76 15,46 14,46 2,38 3,24
SEM ± 2,5 5,3 4,3 6,1 1,4 0,7 0,29 1,3
n 5 5 5 5 5 5 5 5
p < 0,01 < 0,01 NS NS

gere; a neurogén tónus csökkenése a renin szekré
ció mérséklődését okozza és ezzel párhuzam osan 
csökken az angiotensin II. szint is (5, 13). A cloni- 
din által létrehozott renin és angiotensin szint 
csökkenés érzékenyebbé teszi az ereket az exogén 
angiotensinnel szemben (14), az angiotensin-érzé- 
kenység fokozódik — a presszor dózis csökken.

A clonidin adása után kapott eredményeink 
is alátámasztják ezt a lehetőséget.

Az utóbbi időben észlelték, ha a clonidint 
hosszabb időn át, vagy a szokásosnál nagyobb dó
zisban adják, a csökkent renin szint a therapia 
alatt normalizálódik, ennek ellenére a gyógyszer 
hypotensiv hatása változatlan m arad (9). Ezek 
alapján feltételezik, hogy tartós adagolás során a 
clonidin antihypertensiv hatásának létrehozásában 
a renin-angiotensin rendszernek nincs döntő sze
repe.

A clonidin és Spironolacton együttes adásakor 
a clonidin vérnyomáscsökkentő hatásának további
fokozódását észlelték (9). Vizsgálatunkban a csak 
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csoportok vérnyomás értékeit összehasonlítva szig
nifikáns változást nem észleltünk. A Spironolac
ton hatására a plazma renin szint emelkedik (5), 
saját vizsgálatunkban a spironolactont szedő bete
gekben az angiotensin presszor dózis növekedését 
észleltük (10). A Spironolacton clonidinnel történő 
egyidejű adása a clonidin angiotensin presszor dó
zist és renin szint csökkenést létrehozó hatását 
megszünteti, sőt a renin aktivitás emelkedik, de a 
normális értékeken belül marad. Az észlelt jelen
ség a Spironolacton és a clonidin angiotensin-érzé- 
kenységre és renin szintre gyakorolt ellentétes irá
nyú hatásával magyarázható. Ennek ellenére a 
clonidin vérnyomáscsökkentő hatását a Spironolac
ton nem szünteti meg, mert részben a clonidin 
centrális alfa-receptorokra való hatását a Spirono
lacton nem befolyásolja, részben a Spironolacton 
Na-depletiót okoz és ebben az állapotban az aktuá
lis vérnyomás fenntartásában lényeges szerepe van 
az angiotensin II. szintnek, melyet a clonidin je
lentősen csökkent (13).



A centrális mechanizmussal ható antihypertensiv 
szerek (propranolol, alfametildopa, clonidin) és a re- 
nin-angiotensin rendszer kapcsolatában enzimindukció 
lehetősége már felmerült. Bár a propranololnak (15) 
és alfametildopának (16) a máj mikroszomális enzim
jeit gátló hatása ismert, és ezeknek a tényezőknek az 
angiotensin lebomlásában, a gyógyszerhatás, létrejöt
tében szerepe lehet, a kapcsolatot még nem sikerült 
igazolni (17). A centrálisán ható antihypertensiv sze
rek hatását az angiotensin-érzékenységre Spironolac
ton adása, melynek enzimindukáló hatása is van (18) 
megváltoztatja.

A clonidin és a renin-angiotensin rendszer kap
csolatában a központi idegrendszeren belül kialakuló 
kölcsönhatás is szerepelhet. Az agyban is ismert egy 
renin-angiotensin rendszer, mely független a vese ere
detűtől (19) és hatása van a szérum elektrolitokra, fo
lyadékháztartásra és a steroid szintre. Feltételezhető, 
hogy a clonidin a perifériás renin szint csökkentése 
mellett az agyi renin-angiotensin rendszer működését 
is felfüggeszti, és így a szimpatikus idegi aktivitás 
csökkenésén keresztül hypotensióhoz vezethet. Az an
giotensin az agykamrákba adva fokozza a szimpatikus 
idegrendszer aktivitását, ami alfa-adrenerg blokkolók
kal megszüntethető (20).

Az alfa-adrenerg blokkolók mind az angiotensin, 
mind a clonidin hatását felfüggesztik és ez a közöttük 
levő azonos központi idegrendszeri hatáspont lehető
ségét veti fel (24).

Az agyi cardiovascularis központ aktikvitását an
nak a cAMP szintje határozza meg. Olyan vegyüle- 
tek, melyek a cardiovascularis központ cAMP szint
jét növelik, hypertonia kialakulásához vezetnek (21). 
A béta-adrenerg gátlók a vasomotor központ cAMP 
szintjének csökkenését okozzák és hypotensiv hatásuk 
részben ezzel magyarázható (22). A clonidin a perifé
riás adenyl-cyclase aktivitását gátolja (23), és a vér
nyomáscsökkentő hatás kiváltásában az agyi vasomo
tor központ cAMP szint csökkenésének szerepét is fel
vetik (21).

A clonidin vérnyomáscsökkentő hatásának me
chanizmusa bonyolult és részleteiben még nem tisz
tázott. A centrális alfa-adrenoreceptor izgató hatás 
mellett az agyi cardiovascularis központ cAMP szint
jének csökkentése is szerepet játszik a hypotensiv ha
tás kiváltásában.

Vizsgálataink szerint a clonidin hypotensiv  
hatású; mind az angiotensin presszor dózist, mind 
a perifériás renin aktivitást csökkenti. Spironolac- 
tonnal együtt adva hasonló vérnyomáscsökkenést 
észlelünk az angiotensin presszor dózis változat
lansága és a renin aktivitás nem szignifikáns 
emelkedése ellenére. Így a clonidin vérnyomás

csökkentő hatásának kialakulásában a renin-an
giotensin rendszerre és a presszor amin érzékeny
ségre gyakorolt hatásának csak mérsékelt szerepe 
lehet.

Azonban diuretikum ok és clonidin együttes 
alkalmazásakor, amikor az angiotensin II. a vér
nyomás szabályozásában jelentős szerepet kap, a 
clonidin renin szekréciót csökkentő hatása jelen
tőssé válhat a vérnyomás csökkentésében.

Összefoglalás. Szerzők 15 személyen vizsgálták 
a clonidin és a clonidin, Spironolacton együttes 
adásának hatását a renin aktivitásra és az angio
tensin-érzékenységre. A clonidin hatására k iala
kuló angiotensin pressor dózis és renin szint csök
kenést a Spironolacton megszünteti. A jelenséget 
a két gyógyszernek a renin  aktivitásra és angio
tensin-érzékenységre gyakorolt ellentétes hatásá
val magyarázzák.
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Ú J A B B  L A B O R A T Ó R I U M I  E L J Á R Á S O K

Egyesített Atomkutató Intézet, Dubna, 
Neutronfizikai Laboratórium 
(igazgató: Frank Hja Mihajlovics)

A k tiv á c ió s  a n a l íz is  
az o rv o s tu d o m á n y b a n
Szabó András dr.

A környezeti hatások a különböző szervek alapvető 
és nem lényeges elemeinek a koncentrációit meg
változtathatják. Egyes elemek különösen alacsony 
vagy magas koncentrációja bizonyos betegségeket 
Okozhat, sőt előidézheti rosszindulatú daganatok 
kialakulását is (1, 2, 3). Zserbin  és Zajcsik (4) pl. 
46 jóindulatú és 25 rosszindulatú daganatos pajzs
mirigyszövet neutronakciós vizsgálata alapján 
megállapították, hogy míg a rákos szövetek átlagos 
jódtartalm a 67 +  16, mg/g szövet, addig a jóindu
latú daganatos szöveteké pedig 296 +  35 mg/g szö
vet volt. Éppen ezért m ind diagnosztikai, mind 
terápiás szempontból nagyon fontos feladat lehet 
a különböző testszövetek pontos elemösszetételé
nek az ismerete.

A viszonylag nagyszámú m inta többelemes 
analízise érzékeny, s jól autom atizálható mérő- 
rendszer kialakítását teszi szükségessé. A nyom
elem-analitikai módszerek (pl. atomabszorpció, 
spektrofotometria, polarográfia, ionszelektív elekt
ródok) fejlődése a roncsolásmentes, tisztán műsze
res aktivációs analitikai mérőmódszer kialakulásá
hoz vezetett. A nagy neutronfluxusú reaktorok, jó 
energiafelbontású félvezető Ge(Li) és Si(Li) detek
torok, valamint a sokcsatornás analizátorok alkal
mazása következtében az aktivációs analízis az 
egyik legnagyobb érzékenységű m ikroanalitikai el
járássá vált. Az aktivációs analízis orvostudomány
ban való alkalmazásának — a többi nyomelem
analitikai módszerrel összehasonlítva — külön elő
nye, hogy számos esetben in vivo is alkalmazható.

Az első aktivációs analízist Hevesy György 
végezte 1936-ban (5). Azóta a módszer széles kör
ben elterjedt, s a biológiai anyagok vizsgálatán 
kívül kiterjedten alkalmazzák a szilárdtestfiziká
ban, a geológiában, a kohászatban és számos tech
nológiai folyamat irányítására, ellenőrzésére.

A dolgozatban az aktivációs analízis lényegét 
az orvosi alkalmazhatóság szempontjából foglaljuk
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össze, s az utóbbi évek szakirodalma alapján né
hány fontosabb kutatási, alkalmazási irányt is
m ertetünk.

A z aktivációs analízis elve

Az aktivációs analízis (továbbiakban AA) mód
szerével az anyag elemi összetétele határozható meg. 
Az eljárás lényege, hogy az analizálandó mintát nuk
leáris részecskékkel (leggyakrabban neutronokkal) su
gározzák be, s így különböző magreakciók révén a 
vizsgálandó elemek radioaktív izotópjait állítják elő. 
A besugárzott minták radioaktív sugárzásának méré
sével kvalitatív és kvantitatív meghatározások végez
hetők.

Az aktiválás leggyakrabban neutronokkal törté
nik. A neutronaktivációs analízis (továbbiakban NAA) 
szempontjából az (n, у) típusú magreakció a legfonto
sabb, ennek során a gerjesztett mag y-sugárzás kibo
csátásával megy át alacsonyabb energiaállapotba.

A t ideig besugárzott minta aktivitása a követ
kező képlettel számítható:

At =  N * ф X <7 (1 — e-*‘)
ahol:
N a target magok száma 
Ф fluxus
о hatáskeresztmetszet 
Я bomlási állandó

A besugárzást 3—5 felezési időnél tovább folytat
ni nem érdemes, hisz az S =  1—е~Д4 telítési faktor 
közel 1 lesz. Besugárzás után az aktivitás a radioaktív 
bomlás törvényszerűségeinek megfelelően a hűtés s a 
mérési idő alatt exponenciálisan csökken.

Megemlítem, hogy az utóbbi időben fokozott fi
gyelmet fordítanak a prompt sugárzás mérésén ala
puló módszerek fejlesztésére (6, 7). A prompt sugár
zás mérése során a mérési idő egybeesik a besugár
zási idővel, s mivel a prompt sugárzás független a 
termékmag nukleáris tulajdonságaitól, így kiküszöböl
hető a klasszikus AA néhány hátránya.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy bár azonos be
sugárzó fluxus esetén a prompt s a késleltetett y-su
gárzás mérésén alapuló AA közül a prompt módszer 
a nagyobb érzékenységű, a prompt eljárás a legtöbb 
esetben nem versenyképes a radioaktív módszerrel. 
Ennek oka, hogy prompt mérés esetén a neutronnya
lábot kollimátoron keresztül a reaktor biológiai vé
delmén kívül hozzuk, s így 104—106 nagyságrendű flu
xuscsökkenés lép fel.

Az AA orvosi célokra történő alkalmazása során 
az analitikai feladat pl. a következő lehet: egy adott 
mintában — pl. vér — adott számú mikroelemet (pl. 
Cu, Zn, As, Sb) kell meghatározott relatív pontosság
gal (pl. 15%) egy adott érzékenységi tartományban 
(pl. 0,1—10 ppm) meghatározni. A feladat megoldá
sához mindenekelőtt meg kell ismerkedni a kérdéses 
elemek izotópjainak nukleáris adataival (hatáskereszt
metszet, bomlási mód stb.) s ezek alapján ki kell vá
lasztani az A A céljára a legmegfelelőbb magreakció
kat. A besugárzó-, mérő- és értékelőrendszer főbb 
jellemzőinek (detektálási hatásfok, fluxus stb.) az is
meretében számítással közelítőleg meghatározható az 
AA módszer érzékenysége a kérdéses elemekre. így 
eldönthető, hogy az elemzés elvégezhető-e a kívánt 
érzékenységgel vagy pedig célszerűbb más módszert 
alkalmazni.

Sugárforrások
AA céljaira elsősorban neutronokat, ezenkívül у 

fotonokat s töltött részecskéket (proton, deuteron, tri
ton, 3He stb.) használnak. Neutronok atomreaktorok
ból, izotópforrásokból, neutrongenerátorokból és gyor
sítókból nyerhetők.

Mérőberendezések
A korábbi években az AA-ben a szcintillációs de

tektorokat alkalmazták. A Nal(Tl) szcintillációs de-



tektorok felbontóképessége a l:l7Cs 662 keV-os у vona
lára kb. 5—10%. Az elmúlt évtizedben azonban meg
jelentek, s rohamosan teret hódítottak a félvezető de
tektorok, amelyeknek ugyan rosszabb a detektálási 
hatásfokuk, de lényegesen jobb a felbontásuk.

Az AA-ben jelenleg a törekvések a spektrumok 
automatikus kiértékelésére, valamint a standardizálás 
egyszerűsítésére irányulnak. Egyre elterjedtebben 
használják a kis számítógépeket mérésvezérlésre, 
spektrumkiértékelésre s számítástechnikai feladatok 
megoldására (8).

Orvosi alkalmazás

Az elmúlt években a biológiai, kémiai, fizikai, 
technikai szakfolyóiratokban sok olyan közlés jelent 
meg, amely biológiai anyagok aktivációs analízisével 
foglalkozik. Ezen belül igen nagy az olyan közlemé
nyek száma is, amelyek az AA orvosi célokra történő 
alkalmazását tárgyalják, s e tárgykörben több nem
zetközi konferenciára is sor került. 1967-ben pl. Amsz
terdamban, 1972-ben Bledben rendezték meg a „Nuc
lear Activation Techniques in the Life Sciences” c. 
konferenciákat (9, 10). Éppen ezért — a teljesség igé
nye nélkül — itt csak néhány, fontosabbnak vélt al
kalmazását ismertetek röviden.

1. táblázat. Az emberi vér átlagos elemi összetétele

%-os összetétel g szárazanyagra

Elem
vonatkoztatva
a vérvétel a vérvétel
vénából ujjból

Na 0,77 0,82
К 0,78 0,85
Cl 1,64 1,80
p 0,34 0,38
Fe 0,38 0,40
Zn 0,0031 0,0042
Cu 0,00060 0,00055
Rb 0,0059 0,0048
Cs 0,000037 0,000045
Mn 0,000081 0,000068

In vitro vizsgálatok

A vér kémiai összetételének neutronaktivációs 
analitikai meghatározásáról számolnak be Kiszt és 
mtsai (11). Vizsgálati eredményeiket az 1. táblázat 
mutatja.

Worwood (12) a máj réztartalmát határozta 
meg NAA módszerrel. A beszárított mintákat polieti
lén tubusokban 2 órán át 1,5 • 1012 nem-2s—1 fluxus
sal sugározták be, s a mérések kiértékelésére Nal(Tl) 
detektor s 400 csatornás analizátor szolgált. Mérési 
eredményeik szerint a májzsugorban szenvedők májá
nak szignifikánsan nagyobb a Cu-koncentrációja (200 
+  91 ppm), mint ami az egészséges emberek májára 
jellemző (6,9 +  1,7 ppm).

Batra (13) az emberi csont és izom Na, Cl, Ca, К 
és P tartalmának NAA-sel történő meghatározását is
merteti. Miután egyes betegségeknél a szervezet Ca- 
tartalma jelentősen lecsökken, ezért a Ca-tartalom 
vizsgálata diagnosztikai szempontból nagyon fontos 
lehet. Egészséges embereknél pl. a csont Ca : P aránya 
rendkívül állandó, értéke 2,305 +  0,030. A meghatáro
zásra kiválasztott magreakciókat a 2. táblázat tartal
mazza.

Ördögh és mtsai (14) nyirokcsomóminták Si-tar- 
talmának NAA módszerével történő meghatározását 
ismertetik. Közlésük szerint a szilikózisban szenvedő 
bányászok (13 egyén) nyirokcsomóinak Si-tartalma át
lagosan 2850 iig/g érték, s ez szignifikánsan megha
ladja a szilikózisban nem szenvedők (16 egyén) nyi
rokcsomóinak átlagosan 510 ,ug/g Si-tartalmát. Méré-

2. táblázat. A m eghatározáshoz alapul vett 
m agreakciók

Magreakció A termékmag 
felezési ideje у energia (MeV)

23Na/n, y/24Na 14,96 h 1,37 2,76
37CI/n, y/38CI 37,3 min 1,61 2 , 1 6
48Ca/n, y/49Ca 8,7 min 3,10
41 K/n, p/41 Ar 1,83 h 1,29
31 P/n, a/28Si 2,31 min 1,78

seik szerint a szilikózismentes egyének esetében a Si- 
tartalom összefügg az életkorral, azzal együtt nő.

In vivo mérések

Az emberi szervezet makroelemeinek (Ca, Na, P,
Cl, K) in vivo történő meghatározásának lehetőségei
vel számos szerző foglalkozik. Battye (15) pl. neutron- 
generátorral nyert 14 MeV-os neutronokkal mérte a 
teljes test Ca-, Na- és Cl-tartalmát. A beteg a 2 X  45 
sec-os besugárzási idő alatt kb. 1 rém dózist kap.

Chamberlain és mtsai (16) a teljes test Ca- és 
Na-tartalmát ciklotronos besugárzás után mérték. A 
beteget ért dózis ugyancsak kb. 1 rém, a kálciumot a 
/,8Ca(n, y)49Ca, a nátriumot а % а(п, y)2<iNa magreak
ció alapján mérték. Megemlítem, hogy Ozbas és mtsai 
(17) közlése szerint az emberi test Ca-tartalma a 
wCa(n, y)37Ar reakció alapján is mérhető, ugyanis a 
:,7Ar aktivitása a kilélegzett levegőben meghatároz
ható.

Ugyancsak a Ca-tartalom in vivo meghatározásá
ról tájékoztat Boddy (18) is. Neutronforrásként 2/|1Am- 
Be, 2:i8Pu-Be és 2r,2Cf forrást használt, s a beteg által 
kapott dózis kb. 1,2 rém volt.

Fremlin és mtsai (19, 20) promp gammás méré
sekről számolnak be a máj és a vese Cd-koncentrá- 
cióját illetően. 3,0 keV felbontású 40 cm3-es Ge(Li) de
tektorral mérték az 559 KeV-os csúcsot. A ciklotron
ból nyert neutronok fluxusa 3 • 104 nem-2s—1 volt, a 
betegek kb. 0,5 rém dózist kaptak. Közlésük szerint 
20 vizsgálat alapján az emberi máj átlagos Cd-kon- 
centrációja 2,0, a veséé 11,7 ppm. Ugyanakkor Cd- 
szennyezésnek kitett ipari munkahelyen dolgozókat 
megvizsgálva azt tapasztalták, hogy a Cd-koncentrá- 
ciók nagyságrendileg nagyobbak. Egy esetben pl. a 
májban 200, a vesében 300 ppm Cd-koncentrációt 
mértek. A szerzők szerint vizsgálati módszerük kivá
lóan alkalmas a veszélyes ipari munkahelyeken dol
gozók szervezetében akkumulálódó Cd meghatározá
sára, s rendszeres ellenőrzésére.

A pajzsmirigy jódtartalmának in vivo méréséről 
Boddy (21) tájékoztat. A reaktorneutronokkal végzett 
5 perces besugárzás után Nal(Tl) detektorral mérték 
a 128I aktivitását. 3 egyén vizsgálatára került sor, a 
jódtartalom 6,5, 16,2 és 11,6 mg volt. A besugárzás 
következtében — a termikus neutronfluxus 7 • 10° 
ncm““2s- t  volt — a betegek 4—6 rém dózist kaptak.

Saját vizsgálatok

Neutronaktivációs és sugárbiológiai jellegű vizs
gálatainkat a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet 
Neutronfizikai Laboratóriumának IBR-—30 elnevezésű,
30 kW teljesítményű impulzusreaktorának 2. csator
náján végezzük. A sugárbiológiai jellegű vizsgálatokat 
az új, közvetlenül átadás előtt álló, IBR—2 nevű, 4 
MW-os impulzusreaktoron várhatóan 1978-ban induló 
sugárterápiás kezelések előkészítése érdekében foly
tatjuk.

Prompt у méréseink során különböző biológiai 
anyagok nehézfémtartalmának meghatározását vé
gezzük el. Mérőberendezésünk 30 cm:!-es Ge(Li) de
tektorból s négyezercsatornás analizátorból áll. 1 5 5 7



M egem lítem , hogy az IBR—2 reak to ro n  növényi 
term ések  N -tarta lm ának  m eghatározását tervez
zük p rom pt у m éréssel. (Az IBR—30 fluxusa  nem 
elegendő a megfelelő pontosságú m érésekhez.) így 
a m agasabb n itrogén- (azaz fehérje) ta r ta lm ú  sze
m ek szelektálásával, m ajd  továbbterm esztésével 
m agasabb feh é rje tarta lm ú  növények előállítása 
válik lehetővé. R em élhetőleg ennek  a lehetőség
nek felism erése és alkalm azása is segítséget n yú jt 
m ajd  az állati takarm ányozásban  és em beri táp 
lálkozásban világszerte egyre nagyobb gondot 
okozó ún. fehérjeproblém a m egoldásához.

A prom pt m éréseken kívül k lasszikus NAA 
vizsgálatokat fo ly ta tunk  egerek és patkányok 
anyagcsere-fo lyam atainak v izsgálatára in  vivo és 
in  vitro . A m ért kom ponensek a K, Na, Ca, Mg és 
P. A K-, Na- Ca- és M g-tartalom  m érésére  (n, y), 
a P -tarta lom  m eghatározására (n, a) reakció  szol
gál. A k ísérleti á lla tokat csőpostával ju tta tju k  a 
besugárzóhelyre. A csőposta sebessége 1 m /s. A 
besugárzás u tán  a m érésekre alacsony h á tte rű  m é
rőkam rában  kerü l sor, Ge(Li) és N a(T l) detek to r 
alkalm azásával.

M int az eddigiekből is k itűn t, a NAA nagyon 
k ite rjed ten  alkalm azható  az orvostudom ányban 
is. L egáltalánosabban a term ikus neu tronok  hasz
nálatosak, ezek alkalm azásával az esszenciális 
m akro - és m ikroelem ek s a toxikus elem ek nagy 
része m eghatározható. A többi elem  — pl. B, S, F, 
Pb — m eghatározására  is alkalm as az AA, ilyen
kor azonban a fe lak tivá lást te rm ikus neutronok 
he ly e tt gyors neutronokkal, у fo tonokkal vagy töl
tö tt részecskékkel kell végrehajtan i, ill. a prom pt 
sugárzás m érése célszerű.

Összefoglalás. A  szerző dolgozatában a neu t
ronaktivációs analízis orvosi célokra tö rténő  alkal
m azhatóságát tá rgyalja . Ism erteti az aktivációs

analízis elvét, s az utóbbi évek szakirodalma alap
ján bem utatja az aktivációs analízis néhány fonto
sabb kutatási, alkalmazási eredményét in vitro és 
in vivo. Ism erteti a dubnai Egyesített A tomkutató 
Intézet Neutronfizikai Laboratórium ában folyó 
neutronaktivációs m unkákat.
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BESZÁMOLÓK, JEGYZŐKÖNYVEK

Az 5. Nemzetközi Psychoso- 
matikus Szülészet-Nőgyógyászati 
Kongresszus. (Róma 1977. novem
ber 13—19.)

Az Egészségügyi Minisztérium 
engedélyével alkalmam nyílt részt 
venni a Nemzetközi Pszichoszoma
tikus Szülészet-Nőgyógyászati Tár
saság 5. kongresszusán, Rómában. 
A Társaság 1971-ben alakult, a 
hasonló címmel már korábbi kong
resszusok sikerei alapján. Az első 
ilyen kongresszust Párizsban tar
tották 1962-ben, a másodikat Bécs- 
ben 1965-ben, a harmadik — egy
úttal a Társaság alakuló ülése — 
Londonban volt 1971-ben. Negye
dik alkalommal Tel Avivban ült 
össze a Psychoszomatikus Társaság 
(rövidítve (ISPOG) 1974-ben.

A kongresszus szervezőtitkára 
Lucio Zichella professzor volt, az 
Universitá di Roma tanára. A 
kongresszus előadásai, szimpozio- 
nai és kerekasztal-beszélgetései a 
rendkívül ízlésesen, minden hival
kodó sallangtól mentesen, de 
ugyanakkor minden elképzelhető 
technikai és a résztvevők kényel
mét szolgáló apparátussal kitűnően 
felszerelt Cavalieri Hilton szálloda 
földszintjén kialakított „kongresz- 
szusi centrumában kerültek meg
rendezésre.

A hétfői napon (november 
13-án) tartott megnyitón megjelent 
Franco Malfatti, Olaszország egész
ségügyi minisztere, Antonelli pro
fesszor, az ISPOG olasz szekciójá
nak elnöke, és Messinetti profesz- 
szor, a római egyetem orvostudo
mányi fakultásának elnöke is. A 
megnyitó beszédek és előadások 
lényegében a Társaság eddigi 
programját folytatva az interdis- 
ciplinaris megközelítés fontosságá
ról, ezen belül különösen a psy- 
chologiai és pszichoszociális meg
közelítés technikai-módszertani el
veiről szóltak.

Az igen nagyszámú (350-et meg
haladó) előadást eredetileg öt fő
témára szándékoztak osztani, de a 
végleges programban ennél jóval 
több szerepelt. Ezek közül kiemel
kedtek: „A menstruációs ciklus za
varai”, „A menopausa”, „Fertilitás 
és sterilitás”, „Születésszabályo
zás”, „Psychoprophylaxis és egyéb 
előkészítő módszerek”, stb., ösz- 
szesen 13 megjelölt téma került a 
napirendre, nem számítva a kerek- 
asztal-megbeszéléseket és a szim- 
pozionokat (ezeken előre meghívott 
résztvevők szerepeltek).

A szerteágazó témákat felölelő, 
és a világ 28 országát képviselő 
előadások részletesebb ismertetésé
re itt nem vállalkozhatok, csak 
néhányat szeretnék kiragadni a 
legérdekesebb szempontok közül.

így igen nagy visszhangot keltett 
Soulariac professzor előadása a 
stresszelmélet neuroendocrin as
pektusának legújabb eredményei
ről, és ennek különösen a szülé
szeti fájdalom létrejöttében ját
szott szerepéről. E. B. Brody és J. 
J. Sciarra (mindketten az USA- 
ból) az antikoncepció kérdésében 
fejtették ki sok tekintetben újsze
rű, és számunkra több vonatko
zásban szokatlan, de érdekes meg
állapításaikat (így pl. a sterilizálás 
előnyben részesítését a hormona
lis vagy a mechanikus fogamzás- 
gátló eszközökkel szemben arra 
való tekintettel, hogy ma már a 
műtéti sterilizálás is reverzibilis). 
Nagyon impresszionáló volt L. B. 
Lapidus (USA) beszámolója, mely
ben igényes módszertani eszközök 
segítségével, kontrollált kísérletben 
bizonyította a „biológiai femini- 
tas” sikeres vagy sikertelen reali
zálásának személyiség-összetevőit. 
D. M. Serr (Izrael) és P. Vellay 
(Franciaország) a prenatalis előké
szítés — tulajdonképpen a pszicho- 
profilaxis — jelentőségét igazolták 
a szorongás, félelem, és ezek vege
tatív korrelátumainak vizsgálatá
val. Látványos színes filmet muta
tott be a holland J. van Orshoven 
a normál szülés alatti anyai és 
magzati viselkedésről, azt kívánva 
bizonyítani, hogy ezek a magatar
tásformák egyrészt a sikeres pszi- 
choprofilaxistól függenek, másfelől 
meghatározóak mind az újszülött 
további fejlődése, mind az anya 
későbbi terhességeiben várható ér
zelmi-viselkedési viszonyulása te
kintetében. A menstruáció pszicho
analitikus színezetű felfogását M. 
de Senarclens (Franciaország) elő
adásából ismerhettük meg, aki kü
lönös hangsúlyt helyezett bizonyos 
misztikus ősképek jelentkezésére, 
melyek szerinte a mai nyugati vi
lág nőiben is kimutathatók. Szá
momra talán exotikumánál fogva 
is izgalmas volt egyfelől T. Ba- 
nerjee (India) felfogása dualista 
test-lélek aspektusban, aki elmond
ta, a nyugati orvostudomány csak 
néhány évtizede fedezte fel a pszi
chés tényezők jelentőségét a testi 
betegségekben, holott ezt a tradi
cionális indiai gyógyítás — függet
lenül annak vallási-filozófiai hát
terétől — évezredek óta alkalmaz
za; másfelől J. Fahri (Törökország) 
tárt fel meglepő és helyenként 
megdöbbentő tényeket a mai török 
nők szexuális életéről (ez utóbbi 
előadásra az egyik jelenlevő de 
előadással nem szereplő török or
voskolléga igen szenvedélyesen el
ítélő hozzászólással reagált). Az 
olasz előadók — igen számosán — 
zömmel személyiségvizsgálaton 
alapuló, temperamentum- és ka

raktervonásokat kutató irányvo
nala volt jellemző, míg az ameri
kaiak főleg biológiai-endokrinolo- 
giai munkákkal szerepeltek, ezek 
között is feltűnő volt Friedman S. 
és munkatársainak több előadása a 
vérszint-catecholamin mérésekről 
(picogram/ml, azaz 10~12 g/ml! 
nagyságrendben) szülés, vetélés, 
terhességi szövődmények kapcsán. 
Ugyancsak új eredményeket ismer
tetett Mart-ini professzor: a hypo- 
thalamikus „releasing-factorok” 
therapiás alkalmazásában elért 
eredményeit elemezve rámutatott 
az agyi biogén aminok (elsősorban 
a dopamin) jelentőségére.

Magyarországot három előadás 
képviselte, Csömör professzor és 
Lux Elvira a női szexuális szerep 
elutasításának jelentőségét vizs
gálta menstruációs rendellenessé
gekben, magunk pedig két előadás
ban egyfelől az oralis antikonci- 
piensek használata során fellépett 
depressziós állapotok piridoxin-ke- 
zeléséről, másfelől fenyegető és 
különösen habituális vetélések pi- 
zotifennel (Sandomigran) történő 
sikeres kezeléséről számoltunk be. 
Ez utóbbi előadás élénk vitát vál
tott ki, melyben a pszichofarma- 
kologia és a pszichoterápiás meg
közelítés általános elvei csaptak 
össze, megítélésem szerint mind- 

-két álláspont előnyére.
A kongresszuson egyébként a 

szokásos gyógyszer- és műszerkiál
lítások mellett több filmbemutató 
is szerepelt egyes olaszországi in
tézmények életéről. A hangulat 
igen jó, fesztelen és baráti volt — 
talán a környezet és a klíma ha
tására. Számos előadás került rög
zítésre magnetofonon, melyek az
után igen élénken cserélődtek a 
résztvevők között. A hivatalos 
nyelv angol és olasz, a főtémák 
esetében ezenkívül francia és né
met volt; mindezen nyelveken 
szinkron tolmácsolás történt. Kü
lön ki kell emelnem, mert hazai 
rendezvényeinken még nem termé
szetes, a mikrofonok, a világítás, a 
vetítés tökéletes megoldását; 
egyetlen technikai hibát sem volt 
alkalmam észlelni hat nap alatt. 
Délutánonként, estére, valamint 
társasági program keretében láto
gatás a Vatikánban, kirándulás 
Nápolyba, fogadás a Campidoglio- 
ban stb. szerepelt, mindezek ter
mészetesen fakultative, helyben fi
zetendő — borsos — áron.

A kongresszus nagyon sok érde
kes és izgalmas gondolatot vetett 
fel, úgy érzem a részvétel saját 
munkánk szempontjából minden
képpen hasznos volt. Sajnálatos
nak érzem ugyanakkor, hogy ha
zánkat nem képviselte több, euró
pai hírű intézményünk, amikor a 
szocialista országok csaknem 
mindegyikéből érkeztek képviselők.
A részvétel lehetőségéért ismétel
ten köszönettel tartozom az Egész
ségügyi Minisztériumnak.

Bánki M. Csaba dr. 1559



SANDOMIGRAN
drazsé migraine-propky laeticum

HATAS

A Sandomigranra jellemző a biogenaminokra, különösen a 
serotoninra kifejtett polyvalens gátló hatás.
A rohamok frekvenciáját csökkenti, így alkalmas a mig
raine kúraszerű kezelésére.
A Sandomigran sajátossága a nyújtott hatás.

ÖSSZETÉTEL

Pizotifenum 0,5 mg (0,73 mg hidrogen-malát alakjában) 
drazsénként.

JAVALLATOK

Migraine és migraine típusú fejfájások megelőzése: tipi
kus és atipikus migraine; vascularis eredetű fejfájások, 
Horton-syndroma kezelhetők a legelőnyösebben Sando- 
migrannal. Kevésbé eredményes a tenziós, psychogen, 
posttraumás fejfájások esetén.

Az akuton kialakult migraines rohamot nem befolyásolja.

ELLENJAVALLATOK

Tekintettel a parasympatholyticus hatás-komponensre: glau- 
kóma; prostata hypertrophia; továbbá terhesség; MAO-bé- 
nítók egyidejű alkalmazása.

ADAGOLAS

A napi adagot lépcsőzetesen célszerű emelni, az alábbi 
táblázat szerint:

1-2 3-4 5 . . . nap

REGGEL - - 1 drazsé
DÉLBEN - 1 1 drazsé
ESTE 1 1 1 drazsé

Az esetek többségében az 5. naptól napi 3 X 1  drazsé ad
ható. Makacs esetekben a napi adag lépcsőzetesen 3 X2 ,  
3 X 3  drazséra emelhető.

MELLÉKHATÁSOK

A fenti adagolási tájékoztató betartása esetén csak ritkán 
lép fel enyhe sedativ hatás, mely többnyire 1—2 heti keze
lés után megszűnik. Egyes esetekben testsúlynövekedés fi
gyelhető meg, mely az étvágy fokozódásának eredménye.

FIGYELMEZTETÉS

A Sandomigran alkalmazása fokozott elővigyázatosságot 
igényel, ezért főleg járművezetők, magasban vagy veszé
lyes gépen dolgozók csak az orvos által — az egyéni érzé
kenységnek megfelelően -  előírt adagban szedhetik. Al
kalmazásának időtartama alatt tilos szeszes italt fogyasz
tani, nyugtatok szedése kerülendő.

CSOMAGOLÁS

30 db drazsé Térítési díj: 13,40 Ft

MEGJEGYZÉS

■í Csak vényre adható ki, és az orvos rendelkezése sze
rint ismételhető (legfeljebb három alkalommal).

ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, 
TISZAVASVÁRI SANDOZ A.G. — BASEL licencia alapján



Szív és keringési betegségek
A tej veszélyezteti a coronariák 

egészségét? Segall, J. J.: British 
Journal of Preventive and Social 
Medicine, 1977, 31, 81—85.

Általánosan elterjedt nézetek sze
rint az ischaemiás szívbetegség 
(ISZB) kialakulásáért felelőssé te
hető a nagy mennyiségben fo
gyasztott tea, kávé, cukor, cigaret
ta és a tömény szeszes italok. A 
kávé és a tea esetében a kutatók 
figyelmen kívül hagyták az ezek
kel együtt elfogyasztott tehéntejet 
(továbbiakban tej). Egyébként sem 
sikerült minden kétséget kizáróan 
bizonyítani a cukor és a kávé etio- 
lógiai szerepét az ISZB kialakulá
sában. A cigarettázás jelentősége, 
amely széles körben elfogadott, is 
vitásnak látszik, de legalábbis 
csökkent azon — hét országban 
folytatott — kutatások alapján, 
melyek szerint a myocardialis in
farctus incidenciáját csak az USA- 
ban növelte.

A szerző statisztikai epidemioló
giai bizonyítékait, amelyek az el
fogyasztott tej mennyisége és az 
ISZB előfordulása közötti össze
függésre mutatnak rá, nemzetközi 
statisztikák anyagából és a WHO 
összeállításaiból vette.

12 ország adatait összehasonlít
va, a legerősebb korrelációt az 
ISZB mortalitásával a tej és cukor 
fogyasztás adta; majd ezek után 
csökkenő arányban a kávé, a tea, 
a dohány és a cigaretta követke
zett. Egy másik — 43 ország ada
tait magába foglaló — felmérés 
szerint egyenes arányban van az 
ISZB mortalitása az elfogyasztott 
tej mennyiségével, míg a felvett 
kalória, hús, zsírok és olajok, va
lamint fehérjék jelentősége kisebb, 
s legkevésbé a cukor jön számí
tásba. 21 meghatározott területen 
(19 európai, valamint Perth és Tel- 
Aviv) az acut myocardialis in
farctus előfordulása és mortalitása 
összefüggést mutatott a fejenkénti 
tejfogyasztással. Közvetett statisz
tikai bizonyítékokat is felsorakoz
tat a szerző. A 21 vizsgált terüle
ten belül Finnországban a legma
gasabb a tej fogyasztása, ugyanak
kor az acut myocardialis infarctus 
rátája is itt a legnagyobb. Japán
ban az ISZB mortalitási aránya 
csak 12%-a az Egyesült Királyság
ban észleltnek, amihez hasonlóan 
alacsony a fejenkénti tejfogyasztás. 
Ezután következik a kávé, állati 
zsír, tea növekvő mennyiségben. A 
kalóriából is csak 77%-os a japán 
érték, míg a többi mutatóban — 
cigaretta, dohány, hypertonia, vá
rosi stressz — nem találtak elté
rést. A grönlandi eszkimók, akik
nek nagyon alacsony az ISZB in-

cidenciája, magas zsír és protein 
tartalmú étrenden élnek, de igen 
kevés tejet és tejterméket fogyasz
tanak.

Néhány klinikai tanulmány is 
alátámasztja az epidemiológiai bi
zonyítékokat. Az USA 10 és az 
Egyesült Királyság 5 kórházában 
végzett felmérés szerint a myocar
dialis infarctus incidenciáját két
szer annyinak találták a peptikus 
fekélyüket tej diétával gyógyítók
nál, mint a tejet nem fogyasztott 
fekélyesek és fekélytelen kontrol
lok között. Másik tanulmányban a 
szerzők szignifikáns növekedésről 
számolnak be — boncolási anyag 
alapján — a coronaria occlusio in- 
cidenciájában peptikus fekélyesek 
esetében, s felvetették, hogy a fe
kély gyógyításában használt diéta 
is hozzájárulhatott a coronariák 
elzáródásához.

A tej összetételét, kalóriatartal
mát figyelembe véve, valószínű, 
hogy telített és mono-telítetlen zsír 
tartalma részben felelős a magas 
ISZB incidenciáért. Erős korrelá
ció észlelhető a tej kalóriatartalma 
és az ISZB mortalitása között. A 
tej meglehetősen olcsó, nagy kaló- 
riájú, jóllakottságot csak jelentős 
mennyisége ad; s mindezek hozzá
járulnak a kalória túltápláláshoz. 
Ha a cukor atheromát előidéző 
szerepét elfogadjuk, hasonló tulaj
donsággal a laktóz is rendelkezhet.

A tej — nagy laktóz tartalma 
révén — az atheroma képződést 
elősegítheti.

A forralt, vagy pasztőrözött tej 
fehérjéi elleni antitestek és az 
ISZB mortalitása között összefüg
gést találtak 32 ország adatai 
alapján, s lehetséges, hogy ez az 
elsődleges aetiologiai faktor az 
ISZB kialakításában.

Felvetődik, hogy a coronariák 
atherosclerosisa immunológiai ala
pon fejlődik ki, de valószínűbb, 
hogy a megnövekedett tejfogyasz
tás okozza. A jelentős mennyiségű 
tejet fogyasztók és myocardialis 
infarctusban hat hónapon belül 
meghaltakban magasabb tej fehér
jék elleni antitest szintet mértek, 
mint a kontrollokban.

A bemutatott bizonyítékok alap
ján nagymennyiségű tej fogyasz
tását a coronariákra ártalmasnak 
találta a szerző. Az ISZB multi- 
faktoriális kórkép, s ugyancsak 
multifaktoriálisnak látszik a tej 
coronariákat károsító hatása is. Ez 
utóbbiak: a jelentős telített és mo
no-telítetlen zsírtartalom; hozzájá
rulás a kalória túltápláláshoz; a 
hőkezelt tej fehérje antigenitása; 
és talán a magas laktóz tartalom.

Az alacsony ISZB mortalitású 
országokban a napi fejenkénti tej 
fogyasztást 283,6 g-nak találták,

amely mennyiségben a vaj kivéte
lével a tejtermékek is szerepelnek. 
A magas ISZB mortalitású orszá
gokban a napi fogyasztott tej 
mennyisége 583,4 g, s ennek 82%-a 
teljes tej; míg a 283,6 g-nak csak 
59%-a.

A fenti számítások alapján a fel
nőttek napi, rendszeres tejfelvéte
lét 0,2 1-re javasolja korlátozni a 
szerző. A vaj fogyasztásban is mér
tékletességet ajánl, s a tejtartalmú 
termékek mellőzését tartja célsze
rűnek. Véleménye szerint nincs 
kellőképpen alátámasztva az a 
kampány, amely napi 1 pint (0,57 
1) tej felvételét reklámozza.

Juhász György dr.

Therapiás kérdések
A nagy adag metilprednisolon 

javallata (The big shot). Szerkesz
tőségi közlemény. Lancet, 1977, 1,
633.

A metilprednisolont (6-alfa-me- 
tilprednisolont) szervátültetéseknél 
igen gyakran adják nagy dózisban 
(1—2 g iv. 5—30 perc alatt). A be
tegek meglepően jól tűrik még ezt 
az adagot is. Átmeneti izomgyen
geség, vérnyomáscsökkenés, fémes 
íz a szájban és a térdek duzzadása 
lehet a heveny mellékhatás. A fen
ti adag 12—24 óránként ismételhe
tő, de 6—8 g-nál többet nem adnak 
a septikaemia veszélye miatt. Az 
orális adásmód nem előnyösebb 
vagy veszélytelenebb.

A veseátültetésben észlelt kedve
ző tapasztalat alapján a metilpred
nisolont más betegségekben is ad
ták hasonló dózisban. így például 
glomerulonephritisben, lupus neph- 
ritisben és főleg shockban. A me
tilprednisolon terápiás értéke azon
ban ilyen esetekben kérdéses. Leg
több adatunk még a shock kezelé
séről van. A traumás shockban al
kalmazott hagyományos terápiát 
kiegészítve nagy adag metilpredni- 
solonnal a mortalitás százalékos 
aránya nem csökkent. Septikus 
shockban azonban hatásos volt. A 
szteroidokkal nem kezelt csoport
ban a mortalitás 38%, a metilpred- 
nisolonnal is kezeiteknél 11% volt.
Egy harmadik csoport metilpredni
solon helyett dexamethasont ka
pott, itt a mortalitás 10%-nak bizo
nyult. A metilprednisolon tehát 
septikus shockban nem előnyösebb 
a dexamethasonnál. Vizsgálták a 
metilprednisolon terápiás hatását 
heveny szívinfarctusban is. Egyesek 
mérsékelten kedvező, mások mér
sékelten kedvezőtlen effektusról 
számoltak be.

A szerkesztőségi állásfoglalás az, 
hogy a metilprednisolon rendkívül 
hatásos gyógyszer, melyet nagy 
adagban is biztonsággal lehet adni, 
még igen súlyos betegeknek is. 
Megalapozott javallata egyelőre 
azonban még csak a veseátültetés.

Varga Ferenc dr. 1561



A penicillin hatástalanságának 
újonnan felismert oka. Barnes, P., 
Waterworth, P. M. (Univ. College 
Hospital, London): Brit. Med. J. 
1977, 1, 991—993.

A penicilin kezelés eredményte
lenségének többféle oka lehet, 
ilyenek: nem szívódik fel hatásos 
mennyiségben, elégtelen dosisban 
adagolták, nem tud az infectio he
lyébe behatolni, penicillinase (béta- 
lactamase) inaktiválja, ill. az infec- 
tiót penicillinre nem érzékeny kór
okozó idézte elő. A szerzők strepto- 
coccus-B-vel inficiált ulcus crurisos 
diabeteses betegüket pleura-empye- 
rna miatt vették fel osztályukra. 
Az empyemából ugyanazon kóroko
zó tenyészett ki, mint a lábszárfe
kélyből. Az intenzív, célzott peni
cilin kezelés ellenére a beteg álla
pota nem javult, akkor sem, ami
kor a készítményt lokálisan, az 
empyemába adagolták. Ekkor a le
szívott exsudatummal, penicillinnel 
és streptococcus tenyészettel in 
vitro inactivatiós kísérletet végez
tek. Ezek eredményeként megálla
pították, hogy a gennyben levő 
leukoeyták olyan enzimet termel
nek, amely nagy hatásfokkal volt 
képes a penicillin preparátumokat 
rövid idő alatt inaktiválni. Ezen 
enzimet a 30 perces 56 fokos hőke
zelés és a K-fluorid hozzáadás in
aktiválta. A pH csökkentése aktivi
tását fokozta. Az enzim főként a 
lymphocyták felületén helyezkedett 
el, de onnan folyamatosan eluáló- 
dott és bekerült a környezetbe. 
Ezen enzim biztosan nem volt azo
nos a penicillinaseval. Feltehetően 
gyakori előfordulásával számolha
tunk. A nem penicillin típusú anti
biotikumokra semmiféle hatással 
nincs. Az antibiotikum váltás a 
szerzők betegén is gyors gyógyulást 
eredményezett.

Berkessy Sándor dr.

Purulens cxsudatumok penicillin  
inaktiváló hatása. DeLouvois, J., 
Hurley, R. (Queen Charlotte’s Ma
ternity Hospital, London): Brit. 
Med. J. 1977, 1, 998—1000.

Számos emlősállat szövetei ren
delkeznek olyan enzimmel, amely a 
benzylpenicillint, ill. annak estereit 
inaktiválni képes. A patkány agy
velőben penicillinasét, albino ege
rek veseszövetében béta-lactamase- 
szerű enzimet mutattak ki. Ember
ben ez ideig egyetlen penicillin 
bontó enzimet sem találtak.

A szerzők 22 beteg purulens 
transsudatumát vizsgálták meg pe
nicillin inaktiváló képesség kimuta
tására. Négy esetben sikerült ész
lelniük, hogy a genny a penicillint 
és eephaloridint 1 óra alatt 90%- 
ban inaktiválta. Az inaktiváló ha
tás független volt az exsudatum 
fehérjetartalmától, viszont össze
függést mutatott a consistens fázis
sal, azaz a gennysejtek tömeges je
lenlétével. Az inaktiváló hatást 
nem befolyásolta a pH megváltoz- 
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való 3 napos tárolás. Eredményeik 
szerint a genny sejtmentes filtrá- 
tumának nincs penicillint halásta- 
lasnító tulajdonsága.

Az eddigi eredmények szerint a 
penicillint inaktiváló enzim a gaz
daszervezet tulajdonsága, az enzim 
nem esterase, nem béta lactamase, 
hanem amidase lehet.

Berkessy Sándor dr.

Az antibiotikumok és a védekező 
immun-mechanizmus. Alexander, J. 
W. (University of Cincinnati Medi
cal Center, Cincinnati. Ohio): Bul
letin of the New York Academy of 
Medicine, 1975, 51, 1039—1045.

Az antibiotikumok rendkívül 
hasznosak a klinikai gyakorlatban, 
alkalmazásuk mégis sok szövőd
ménnyel jár: túlérzékenységet okoz
hatnak, toxikusak lehetnek, fokoz
hatják a betegben az organizmusok 
resistentiáját és elősegíthetik a be
teg kórházi felülfertőzését azáltal, 
hogy csökkentik a gazdaszervezet 
belső védekező képességét. Az anti
biotikumok károsíthatják a comp- 
lement-rendszert, a természetes 
antitest-képződést. Ezt az állapotot 
opsoninopathiának nevezik. A pro- 
filaktikus antibiotikum-kezelés 
után a sebfertőzés 4,7%-ról 10,3%- 
ra emelkedett. Üjabban kiderült, 
hogy az antibiotikumok csökkentik 
a fehérvérsejtek chemotactikus ak
tivitását. Azt azonban nem sikerült 
igazolni, hogy a gátlószerek béníta
nák a phagoeytosist. Az viszont 
nem kétséges, hogy egyes antibioti
kumok gátolják bizonyos antigé
nekkel szemben az antitest synthe- 
sist. A klinikai gyakorlatban még
is az a legnagyobb hátulütője az 
antibiotikus kezelésnek, hogy kivá
lasztja az antibiotikum-resistens 
tői zsokét. Pongor Ferenc dr.

A gátlószerek subinhibitoros tö
ménységének a hatása a bacteriu- 
mokra. Lot’ian, V. (Division of 
Microbiology and Epidemiology, 
The Bronx-Lebanon Hospital Cen
ter, Brox, N. Y.) Bulletin of the 
New York Academy of Medicine. 
1975, 51, 1046—1055.

A minimális gátlókoncentráció 
(MIC) és a minimális bactericid- 
koncentráció (MBC) meghatározá- 
na nagyobb gátlószer-töménység, 
ezzel szemben a subinhibitoros 
gátlókoncentráció (MAC) alacsony 
gátlószer-töménység esetén törté
nik. A subinhibitoros gátlószerkon- 
centrációt a MAC/MIC arányával 
fejezik ki. A penicillin subinhibito
ros töménysége mind az érzékeny, 
mind a resistens proteus mirabilis, 
valamint az escherichia coli tör
zsekre nagyobb volt, mint a cepha- 
losporinoké. Egyes gátlószerek sub
inhibitoros töménysége jellegzetes 
változásokat hozhat létre a bacte- 
riumok testében. A subinhibitoros 
gátlószer-töménység lehet synergis- 
ta és lehet antagonista hatású.

Pongor Ferenc dr.

Az antibiotikumok és az endoto- 
xikus shock. McCabes ,W. R.:
(Boston University School of Me
dicine, Boston, Mass.): Bulletin of 
the New York Academy of Medi
cine, 1975, 51, 1084—1095.

A gram-negatív bacteriumok ál
tal okozott fertőzések szaporodása 
kapcsán a kutatás előtérébe került 
annak a vizsgálata, hogy milyen 
szerepe van az endotoxinoknak a 
shock kezelésében. Állatkísérletek
ben gram-negatív bacteriaemia 
esetén a polymyxin semlegesítette 
a bacteriumok endotoxinjait. Ebből 
arra következtettek, hogy gram-ne
gatív fertőzés esetén a lázat, a 
shockot, a sepsist és a halált a 
bacteriumok falából kiszabaduló 
endotoxinok okozzák. A további kí
sérletekből azonban kiderült, hogy 
a sepsises betegek életben maradá
sa — függetlenül az endotoxinok 
semlegesítésétől — annak a függ
vénye, hogy milyen volt a gazda- 
szervezet állapota a bacteriaemia 
előtt. A gram-negatív sepsis korai 
szakában adjunk hatásos gátlószert 
a betegnek, mert ezzel megelőzhet
jük a shock kialakulását és javít
hatjuk a beteg életben maradását. 
A kezelést kezdjük aminoglyeosid 
gyógyszerrel, a gyógyszerérzékeny
ség birtokában pedig váltsuk fel 
azt kevésbé toxikus, de hatásos 
gyógyszerrel. pongQr Ferenc dr

Újabb gyógyszerkombinációk a 
tbc kezelésében. Wolinsky, E. (Case 
Western Reserve University School 
of Medicine, Cleveland, Ohio): Bul
letin of the New York Academy of 
Medicine, 1975, 51, 1096—1102.

A tbc még ma is gondot okoz a 
nagyvárosokban és a fejlődő orszá
gokban. Mai gyógyszereinkkel 
azonban az új betegeket mind meg 
tudjuk gyógyítani. Elsőrendű 
gyógyszer az INH, a streptomycin, 
az ethambutol és a rifampin, má
sodrendű a szájon át adható PÁS, 
a pyrazinamid és az ethionamid, 
valamint az injectióban adható 
capreomycin, a kanamycin és a 
viomycin. Az ethambutol napi 
adagja 15 mg/kg, a rifampiné pedig 
10—20 mg/kg, átlagos felnőtteknek 
600 mg. A rifampicin hatásos 
gram-pozitív és gram-negatív bac- 
teriumokra és az egyéb mycobacte- 
riumokra is. Gátolja a cellularis 
immun-mechanizmust és a tuber- 
culin-érzékenységet.

Jelentős haladást hozott az utób
bi években annak a felismerése, 
hogy az INH májgyulladást okoz
hat, főleg idősebb korúakban és az 
alkoholistákban. Ezért azt ajánlják, 
hogy a 35 évnél idősebbeknek csak
is súlyos fertőzés vagy folyamat 
esetén ajánljunk INH-t.

A tbc első kezelését nagymérték
ben befolyásolja a gyógyszer-resis- 
tentia. A primer gyógyszer-resis- 
tentiát az Egyesült Államokban és 
Angliában 3—6, Franciaországban



10%-ra becsülik. Különösen fontos 
a gyógyszer-resistentia arányának 
az ismerete a gümős agyhártya
gyulladás kezelése előtt, hiszen ez 
az arány gyermekekben 8—24% is 
lehet. Ilyen esetben négyes kombi
nációval ajánlatos kezdeni a keze
lést.

Változott a felfogásunk a tbc ke
zelésében az optimális gyógyszer
kombinációkról és azok ritmusáról 
is. Fox azt ajánlotta, hogy első ke
zelésként három hónapig hármas 
kombinációt alkalmazzunk. Kide
rült azonban, hogy a kettős kom
bináció eredménye is ugyanolyan 
jó. Űjabban azt is ajánlották, hogy 
a kezdeti intenzív kezeléssel csök
kentsük a chemotherapia idejét két 
évről mintegy hat hónapra. A kí
sérlet eredménye biztató: 6 havi 
INH, streptomycin és rifampin ke
zelés után ugyanúgy 3%-ban észlel
tek visszaesést, mint 18 havi INH 
és thiacetazon kezelés után, ami
kor az első két hónapban még 
streptomycint is adtak naponta. 
Üjabban jó eredményt értek el a 
kellően ellenőrzött, hetenként két
szer adott gyógyszerkombinációval 
még az orvossal együtt nem műkö
dő betegeken is. Egyformán sikeres 
volt az INH-streptomycin és az 
INH-ethambutol kombináció.

Még ma sem tisztázott, hogy me
lyik a legjobb gyógyszerkombiná
ció. Súlyos és disseminált tbc ese
tén a legtöbb szakember hármas 
kombinációval kezdi el a kezelést: 
INH-t és ethambutolt ad vagy 
streptomycinnel, vagy rifampinnal. 
INH és rifampin kombinációval 
gyorsabban lesz negatív a beteg, 
igaz, hogy mindkét szer káros a 
májra. Minimális vagy középsúlyos 
tbc megoldható másfél éven át 
adott INH és ethambutol kombiná-
ci°va '̂ Pongor Ferenc dr.

Új gyógyszerek a szisztémás 
gombafertőzések ellen: a flucytosin 
és a clotrimazol. Utz, J. P.: (George 
Town University School of Medi
cine, Washington D. C.): Bulletin 
of the New York Academy of Me
dicine, 1975, 51, 1103—1108.

A szisztémás mycosisok kezelésé
re két új gyógyszer került forga
lomba: a flucytosin és a clotrima
zol.

A flucytosin fluorozott pyrimidin 
vegyület. Hatásos cryptococcus 
neoformans, candida sp., torulop- 
sis sp., és cladosporium sp. fertőzés 
esetén. Szájon át szedhető. Vízben 
nehezen oldódik, a gyomorból még
is jól felszívódik. Napi adagja 150 
mg/kg. 90%-a 24 órán belül a ve
sén át ürül ki. Vesekárosodás ese
tén adagját csökkenteni kell. Leu- 
kopeniát és thrombocytopeniát 
okozhat. Tartós adása után két be
tegben bélátfúródást észleltek. Am
photericin В resistentia esetén is 
hatásos. Kedvezően hat tüdő-cryp- 
tococcosisra is.

A clotrimazolt a Bayer-cég hoz
ta forgalomba. In vitro mind a bőr,

mind a szisztémás gombafertőzés 
ellen hatásos. 500 mg-os capsulá- 
ban szájon át szedhető. Napi adag
ja 100 mg/kg. Tartós szedésekor 
hányingert, hányást, hasmenést, 
hallucinációt okoz, ezért alkalma
zását nem ajánlják.

Pongor Ferenc dr.

Insulin okozta bőrreakciók javu
lása erősen tisztított készítményre 
való áttéréssel. Daggett, P., Mus- 
taffa, B. E., Nabarro, J. D. N. 
(Middlesex Hosp. Med. School, 
London): Brit. J. Derm. 1977, 96, 
439—443.

A szerzők 14 diabetes mellitusos 
egyénen, akiket a szokásos oldott, 
isophan insulinnal kezeltek, a bő
rön szövődményeket (4 zsírszövet 
atrophia, 6 hypertrophia, 2 necro
biosis lipoidica, 1 irha megvastago- 
dás és 1 múló hyperaemia-oedema) 
észleltek. A zsírszövet atrophiás 
esetek többsége és a hypertrophiás 
esetek egy része fokozott plasma 
insulin-kötő képességgel társult. 
Erősen tisztított insulin készít
ményre (Leo neutral, Leoretard) 
való áttéréskor — változatlan 
injekciós technikával, a megbetege
dett bőrterületbe adással — a zsír
szövet atrophia javulását figyelték 
meg, az insulin szükséglet és kötő
képesség csökkenésével együtt. Ez
zel szemben a zsírszövet hypertro
phiás eseteknek csupán fele muta
tott javulást és a plasma insulin- 
kötő képessége emelkedett. Ebből 
az észlelésből a szerzők arra követ
keztetnek, hogy a zsírszövet hyper
trophia és atrophia immunológiai 
szempontból eltérő egységnek te
kintendők. „  „ - , ,Korossy Sándor dr.

Sugárbiológia
Hiroshima — akkor és ma. T. M.

Fliedner (Abt. f. Kiin. Phys. der 
Univ. Ulm): Deutsche Medizini
sche Wochenschrift, 1977, 102, 1111.

A szerző a közelmúltban Hiro- 
shimában járt, és részt vett a „Ra
diation Effects Research Founda
tion” Tudományos Tanácsának az 
ülésén. Tapasztalatairól számol be. 
Felidézi az 1945. aug. 6-i atom
robbanás perceit, melynek ered
ményeként becslés szerint több 
mint 200 000 ember halt meg az 
ott tartózkodó, érintett 370 000— 
400 000 személyből.

Ma az elpusztult város helyén 
850 000 lakosú, újjáépült, modern, 
virágzó város áll. Az Emlékpark
ban, ahol évenként az emlékün
nepségeket tartják, csak egy épü
letet hagytak meg úgy, ahogyan 
az az atombombatámadás után 
festett.

Napjainkban Japánban kb. 20 000 
olyan ember él, aki 100 rád vagy 
ennél nagyobb, és kb. 80 000 olyan 
ember, aki 1—99 rád sugárdózist 
szenvedett el. Mindkét csoport je
lentős részét név szerint tartják

nyilván, és hosszú évek óta rend
szeres orvosi ellenőrzés alatt álla
nak. A megfigyelések lényegét a 
következőkben lehet összefoglalni:

Rákgyakoriság. A pajzsmirigyrák, 
a mellrák és a tüdőrák halmozot- 
tabb fellépése bizonyított a leu
kaemia ismert halmozódásán kí
vül. Nyálmirigy- és gyomorbélrák 
halmozódása valószínű. Bőr- és 
csontdaganat gyakoribb jelentke
zése már nem várható. A rákve
szélyeztetettség 10 rád vagy ennél 
nagyobb sugárdózist kapott szemé
lyekre (10(i személy/év) vonatkoz
tatva: leukaemia 1,6, pajzsmirigy
rák 1,2, mellrák 2,1, tüdőrák 2.

Leukaemia gyakoriság. A leu
kaemia halmozott jelentkezése az 
atombombázást túlélőkön ismere
tes. A leukaemia gyakoriságban 
normalizálódás mind a mai napig 
nem észlelhető. Az előfordulás a 
kontroll csoporthoz képest még 
magas, azonban alacsonyabb, mint 
az első években.

Cytogenetikai vizsgálatok. Az el
szenvedett sugárdózis nagyságától 
függően chromosoma-elváltozások 
még mindig előfordulnak. A túl
élők vizsgálatai arra utalnak, hogy 
nincs halmozódás az abortuszok, 
a halvaszületések, és a fejlődési 
rendellenességek, valamint a ne
mek aránya eltolódásának a tekin
tetében. Az atombombázást túlélők 
gyermekeinek eseteiben a morta
litás a megfelelő kontroll csoport 
mortalitásánál nem nagyobb. Su- 
gárexpositiót szenvedett szülők 
gyermekeinek chromosoma vizsgá
latai statisztikailag kimutatható 
szignifikáns anomália-halmozódást 
nem mutatnak.

Korai öregedés és az élettartam  
megrövidülése. Az atombombázást 
túlélőkön számos felmérést végez
tek annak a kérdésnek a tisztá
zására, hogy vajon az idő előtti 
öregedés és a korai halálozás emel
kedése felismerhető-e. A használt 
tesztek (bőrelasticitás, a jobb kéz 
fogó ereje, bőrredők, a fiziológiás 
öregedési index) mind negatív 
eredményt adtak. Ha figyelembe 
vesszük a malignus tumorok na
gyobb halálozását, az atombombá
zást túlélők várható élettartama 
(1—99 rád dózist és 100 radnál 
nagyobb dózist elszenvedettek cso
portja a normál populatióval ösz- 
szehasonlítva) nem szignifikáns 
módon megrövidült. Ezzel szemben 
a nem daganatos késői sugárhatá
sok miatt bekövetkező korai öre
gedés és idő előtti halálozás nem 
látszik bizonyíthatónak.

A szerző végső soron arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy a rákbeteg
ség egyik-másik formájában való 
halálozás valószínűsége kétszerese- 
háromszorosa a normálisnak, to
vábbá, hogy az egyéb következmé
nyek nem okoznak jelentős káro
sodást az életet veszélyeztető, más 
környezeti ártalmakhoz képest.

Kertész Frigyes dr.
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Sugárkezelés hatása a növésben 
levő hosszú csöves csontokra. A.
A. De Smet és mtsai (C. S. Mott 
Children’s Hospital and University 
of Michigan Medical Center, Ann. 
Arbor, Michigan): American Jour
nal of Roentgenology 1976, 127, 
935—939.

14 olyan 15 év alatti gyermek 
anyagát dolgozták fel, kiknek va
lamely csöves csont növekedési zó
nájára therapiás besugárzást ad
tak. 3 beteg sorsát több mint 3 
éven át követték, hetet 1—3 évig, a 
többit pedig legalább 6 hónapig a 
besugárzás után. 8 esetben a besu
gárzott tumor magában a szóban 
forgó csontban volt, a többiben 
pedig a csont érintett része került 
csupán a szomszédos területen levő 
tumor besugárzási mezőjébe. A 
vizsgált anyagban szerepel a tibia, 
humerus, femur, metatarsus. A su
gárzást követően metaphysealis 
sclerosist, a metaphysis töredezé
sét, a növekedési zóna kiszélesedé
sét észlelték. Gyakori lelet volt az 
osteoporosis, ezt azonban nem ér
tékelik, mert egyéb oka is lehet, 
mint chemotherapia, főként pedig 
az érintett végtag inaktivitása. Há
rom esetükben a metaphysisben 
széles sclerotikus harántsáv alakult 
ki. Egy esetben a proximalis fe- 
murvég sugárterhelése után a me
taphysealis elváltozások mellett a 
csípőízületi rés kiszélesedését fi
gyelték meg.

A metaphysiseken besugárzás 
után látható elváltozások némileg 
prognosztikus jelentőségűek. Hiá
nyuk ugyanis — adott nagyság- 
rendű sugárterhelés után — a 
növekvő porc sejtjeinek pusztulásá
ra utal, az pedig az adott végtag 
növésbeni elmaradását, jelentős rö
vidülését okozza. A vizsgált esetek
ben a csontot 5—6 hét alatt 4—5000 
rád nagyságrendű “ Со, illetve egy 
esetben 137Cs besugárzás érte.

Laczay András dr.

Munkaegészségügy
A tüdő és az egyéb szervek 

azbeszttel kapcsolatos betegségei: 
epidemiológiája és klinikai jelen
tősége. Becklage, M. R. (Depart
ments of Epidemiology and Health, 
and of Experimental Medicine, 
McGill University, and from the 
Department of Medicine, Royal 
Victoria Hospital, Montreal, 
Quebec, Canada): Amer. Rev. Resp. 
Dis. 1976, 114, 187—227.

231 irodalmi adat alapján ösz- 
szefoglalja az azbeszttel kapcsola
tos egészségügyi ismereteinket. Az 
azbeszt tűzálló tulajdonságát már 
az ókorban ismerték, tömeges al
kalmazására azonban csak a gőz
gép feltalálása után szigetelő- 
anyagként került sor. Ma már 
évente több mint 5 millió tonna 
azbesztércet bányásznak ki, a Szov
jetunió azbeszttermelése túlhaladja 
a nyugati világét. Az azbeszt egész

séget károsító hatását 1907 óta is
merjük. A tüdőben hegesedést, rá
kot, a mellhártyán izzadmányt, 
meszes foltokat és rosszindulatú 
mesotheliomát okoz. Észleltek az
beszt okozta rákot a gégében, az 
emlőben és a méhben is. Az az
beszttel kapcsolatos tüdőkárosodást 
„a 60-as évek foglalkozási beteg
ségének” tartják.

A különböző azbesztféleségek fi
zikai szerkezete, kémiai összetéte
le, ipari alkalmazása és betegséget 
okozó képessége egymástól eltérő. 
Az 5 /rni-nál nagyobb azbesztré
szecskék az orrban és a nagyobb 
hörgőkben, az 1 /ím-nál kisebb át- 
mérőjűek pedig a kis hörgőkben és 
az alveolusokban tapadnak meg. 
A nagyobb részecskék öntisztulása 
hamarosan megtörténik, az alveo- 
lus-falon átjutott kis részecskék ki
ürülése azonban napokig, sőt éve
kig is eltart. Az öntisztulás mérté
ke több mint 98%. Az alveolus fa
lában a macrophagok az apróbb 
azbesztrostokat magukba veszik. A 
nagyobb rostok bekebelezésére még 
több macrophag sem képes, így 
azok egymással összefolynak és a 
mag körül ún. azbeszttesteket ké
peznek. Ezek 10—30 fim hosszú és 
1—6 ym átmérőjű sárgásbarna 
bunkós végű pálcikák, amiket vé
kony alaktalan anyagú vastartalmú 
tok vesz körül. Az azbeszttestek 
nem specifikusak, üveg, gyapot kö
rül is keletkeznek, ezért helyesebb 
a „vastartalmú test” elnevezés. A 
belégzett azbesztpor sejtkárosító 
hatása biológiailag érzékenyebb 
egyénekben kifejezettebb. Az adag- 
reactio nagyságának, vagyis az az
besztpor hegesedést vagy rákot kel
tő hatásának a megítélésekor te
kintettel kell lenni az illető érzé
kenységi állapotára is, ami termé
szetesen módosítja a betegség le
folyását és kór jóslatát is. A rutin
boncolások során gondos kereséssel 
a világ minden táján találtak a 
tüdőben 1—60%-ban „vastartalmú 
testeket”, főleg az idős városi fér
fiakban.

A mellhártyán a belégzett az
beszt okozta károsodás vagy pla
que vagy izzadmány képében jele
nik meg. A heges vagy meszes 
plaque tünetet nem okoz, röntgen- 
vizsgálattal vagy boncoláskor fede
zik fel. Pathomechanizmusa isme
retlen. A plaque különböző nagy
ságú, felülete sima, fehér, porcsze
rű, sejtszegény kötőszövetből áll. 
A tüdő functióját ronthatja és 
rosszindulatúan el is fajulhat. A 
mellűri izzadmány az azbesztkáro
sodás első tünete lehet. Az izzad
mány gyakran véres. A rosszindu
latú daganathoz társuló izzad- 
mánytól való elkülönítése nehéz.

A diffus interstitialis tüdő-fib- 
rosist, az asbestosist Cook írta le 
1927-ben. A tüdő alsó lebenyeiben 
kezdődik. Boncoláskor a metszla- 
pon finom szürkés hegesedés lát
ható, körülötte tüdőtágulattal. A 
szöveti képben a korai stádiumban 
a hörgők körül az alveolus-falban 
fehérvérsejtes beszűrődés van, az 
alveolusokban macrophagokkal és

a fibrosis kezdeti jeleivel. Később 
a folyamat tovább terjed a szom
szédos alveolusokra és diffus in
terstitialis fibrosis keletkezik. Eb
ben a mechanizmusban a geneti
kus tényezőknek is szerepük van. 
Az asbestosis klinikai tünetei: ne
hézlégzés, száraz köhögés. A mell
kas alsó része felett a mély belég- 
zés végén száraz szörtyzörejek 
hallhatók. Röntgenvizsgálattal a 
diffus interstitialis fibrosis egyre 
súlyosbodó képe látható. A folya
mat terjedése a légzésiunctiós pró
bákkal is nyomon követhető, ezek
re a restrictiv capillaris block képe 
jellemző. Az asbestosis kórismézé- 
sekor törekedni kell a por-exposi- 
tio igazolására. A klinikai tünetek 
nem kórjelzők, biztos diagnosishoz 
csakis tüdő-biopsiával juthatunk. 
A kórjóslat az utóbbi 20 évben 
javult, a betegek többsége eléri a 
tüdőrákkort. Kezelése tüneti, corti- 
costeroidokra nincs szükség.

Az azbeszt-expositio a mell- és a 
hashártyán primer rosszindulatú 
mesotheliomát okozhat, ami helyi
leg és általánosan szórást adhat a 
savós hártyákon, a tüdőben és a 
különböző szervekben. Szövetileg 
epithelialis vagy tubopapillaris, 
mesenchymalis vagy sarcomás, el 
nem különíthető és kevert formá
ja van. Mesotheliomát keltő hatása 
főleg a 2,5 ц т -nál kisebb átmérő
jű 10—80 fim hosszúságú azbeszt
rostoknak van. Alattomosan kezdő
dik mellkasfájdalommal, nehézlég
zéssel, fogyással és köhögéssel. E 
tünetekhez később mellűri izzad
mány, dobverőujj társul. A kórjós
lat rossz, mellhártyadaganat esetén 
a betegek 6 hónapon belül, a has- 
hártyadaganatos betegek pedig 14 
hónapon belül meghalnak. Biztos 
kórisme csakis szöveti vizsgálattal 
érhető el. A röntgenkép a folyamat 
terjedésével változik. Kezelése tü
neti, a sebészi, a röntgensugaras és 
a chemotherapia nem jár ered
ménnyel.

1936 óta tudunk a belégzett az
besztpor tüdőrákot keltő hatásá
ról. Valamennyi pneumoconiosis 
okozta tüdőrák-halálozás között ez 
a forma áll az élen 15—20% arány
nyal. Az azbeszt okozta tüdőrák
ban meghaltak száma az 1960-as 
évekig világszerte nagyobb lett. 
Különösen magas a dohányos fér
fiak halálozása. Előbb arra gon
doltak, hogy hegrákról van szó, 
mert a fibrosis a tüdő alsólebe
nyeiben a leggyakoribb. Azbeszt
rák lehetséges azonban fibrosis 
nélkül is. Klinikai képe, kórjóslata, 
kezelése olyan, mint a többi rá
ké. A tüdőn kívül rákot okozhat 
az azbeszt a gyomorban, a bélben, 
a gégében, a petefészekben, az em
lőben is.

1964-ben a New York-i kong
resszuson egy munkacsoportot bíz
tak meg az azbeszt egészséget ká
rosító hatásának a tanulmányozá
sával. Egyértelmű kapcsolatot ta
láltak az azbesztpor-expositio és a 
biológiai választ között. Azt azon
ban nem tudták megállapítani, 
hogy a különböző azbesztporok fi-



zikokémiai tulajdonságai hogyan 
módosítják az adag-reactio kapcso
latát. Ügy gondolják, hogy köbcen
timéterenként legfeljebb két rostot 
tartalmazó pornak 50 éven át tartó 
belégzése mindössze 1%-kal növeli 
az asbestosis kockázatát.

Pongor Ferenc dr.

Enzym tartalmú mosószerek — 
egy újabb foglalkozási rizikó faktor 
a légutak részére. Teculescu, D, 
(Inst. Igiena, Sanat. Publ. Buka
rest.): Igiena (Buc), 1975, 24, 47—52.

A szerző (1969 óta közölt) irodal
mi adatok alapján rámutat arra, 
hogy újabb mosószerek (fehérje- 
bontó baktériumferment tartalmú 
detergensek) alkalmazása elsősor
ban a mosószeriparban dolgozók 
számára veszélyeztetési tényezőt je
lent. A fehérjebontó enzymek a 
túlérzékenységi reakción túl is ká
rosodást okoznak azokon, akik hi
vatásból gyakran vannak kitéve e 
vegyszerek belégzésének. Az ártal
mak klinikai képe meglehetősen 
változatos, annak alapján fejlődik 
ki, hogy a fermentek a légutak 
hámját károsítják. A tünetek meg
nyilvánulhatnak a felső légutak 
hurutjában — ez a leggyakoribb — 
továbbá kialakulhat az asthma 
bronchiale, valamint bronchiolitis 
és alveolitis. Ezen utóbbiak talaján 
tüdőemphysema fejlődhet ki. Eddig 
különböző védőrendszabályokat 
hoztak e betegségek megelőzésére, 
javasolják a védőálarc viselését, 
erre nem könnyű rávenni a dol
gozókat. Célszerű az üzemek mun
kásainak munkahelyét változtatni, 
amíg még nem fejlődtek ki tüne
tek. A háztartási károsodások meg
előzése viszonylag könnyű, de fel 
kell hívni a háziasszonyok figyel
mét az enzymtartalmú mosósze
rekre.

(Ref.: Nálunk a „Bio”-jelzésű 
mosószerek tartalmaznak B. subti
lis fehérjebontó enzymet.)

Nikodemusz István dr.

A gyapjúpor hatása a légzés- 
functióra. Zuskin, E. és mtsai 
(Andrija Stampar School of Public 
Health, Zagreb University, Zagreb, 
Yugoslavia, and the Yale Univer
sity Lung Research Center, New 
Haven, Conn.): American Review 
of Respiratory Disease, 1976, 114, 
705—709.

Az idült légútbetegség klinikai 
tüneteinek a gyakoriságát és a lég- 
zés-functio alakulását vizsgálták 
minden hétfőn reggel és este 252 
olyan textilgyári munkáson, akik 
átlag 11 éven át dolgoztak gyapjú
poros munkahelyen. A nők soha
sem dohányoztak, a férfiak 47%-a 
dohányos volt. Ezek adatait 222 
olyan ugyanabban a gyárban dol
gozó adataival hasonlították össze, 
akik munkájukat nem gyapjúporos 
helyen végezték.

Állandóan köhögött, ill. nehézlég- 
zéses volt az exponált nők közül

32,1, ill. 27,7%, a nem exponáltak 
közül 12,5, ill. 8,3%. Tartósan köhö
gött az exponált nem dohányos fér
fiak közül 37,5%, a nem exponált 
nem dohányos férfiak közül 6,9%, 
az exponált dohányos férfiak közül 
76,9%, a nem exponált dohányosok 
közül pedig 11,1%. Tartósan geny- 
nyes köpetet ürített ugyanezen fér
fiak közül 69,2, ill. 11,1% és idült 
hörghurutja volt 69,2, ill. 5,0%-nak. 
Az exponáltakban mind a maximá
lis .kilégzési áramlásarány, mind a 
Tiffeneau-érték jelentősen csök
kent. Egy évi porbelégzés után a 
munkásokban a Tiffeneau-értéknek 
25%-os, a maximális kilégzési 
áramlásaránynak pedig 56%-os he
veny csökkenését észlelték. Egész
séges emberekkel gyapjú, ill. gya
potport lélegeztettek be aerosol 
készülékkel, amire a légzés-func- 
tiós értékek 40 perc múlva nagy
mértékben csökkentek.

Pongor Ferenc dr.

A Chloromethyl Methyl Ether 
hatása a légzőrendszerre. Weiss, W. 
és mtsai (Division of Occupational 
Health, Hahnemann Medical Colle
ge and Hospital, 917 Schaff Bldg, 
1505 Race St, Philadelphia, PA 
19102.): JAMA 1975, 234, 1139— 
1142.

1962-ben egy 2500-as létszámú 
vegyi üzemben, ahol évente kétszer 
végeztek mellkas rtg. szűrést, há
rom 33—37 év közti munkáson tü
dőrákot találtak. Mindhárom férfi 
volt, egy épületben dolgoztak, és 
mintegy százféle anyag expozíciójá
nak voltak kitéve. Ettől az évtől 
kezdve 215 különböző fokú expo
zíciónak kitett munkást rendszere
sen ellenőriztek tíz éven át különös 
tekintettel a tüdőrák incidenciára. 
A tüdőrák esetek okait kutatva ki
derült egy közös tényező: Chloro
methyl Methyl Etherrel (CMME), 
ill. annak egy szennyezett formájá- 

N val a bis-Chloromethyl Methyl 
Etherrel (BCME) történt expozíció.

(A CMME-t ioncserélő gyanták, 
pesticidek, baktericidek, diszperziós 
hatású anyagok, vízálló, tűzálló 
anyagok stb. gyártásában használ
ják. A BCME toxikusabb. Mindkét 
anyag illékony, és párás levegőben 
HCl-re, formaldehidre és CMME 
esetén methanolra bomlik le.) A 
munkások vizsgálata a 10 év során 
meghatározott időközönként tör
tént, ami 70 mm-es mellkas rtg. fel
vételből, hagyományos spirometriá- 
ból és kérdőíves anamnesis felvé
telből állt. Mivel a CMME és 
BCME környezeti koncentrációjá
nak meghatározására alkalmas 
módszer nem volt; így a munkahe
lyeket — bizonyos fokig önkénye
sen — expozíciós szempontból 0—6- 
ig terjedő fokozatokban rangsorol
ták. Minden munkásnál expozíciós 
indexet állítottak fel. A CMME ex
pozíciót illetően 4 főcsoportot lehe
tett kialakítani: nem exponált, eny
hén, közepesen és súlyosan expo
náltak csoportját. Az expozíció fo
kozódásával egyértelműen fokozód

tak a köhögéses, fulladás.os pana
szok, bár a légzésfunkciós értékek 
nem mutattak szignifikáns különb
ségeket az exponált csoportok kö
zött.

A tanulmány első öt évében a 
125-ből 4 munkáson találtak tüdő
rákot, a második öt évben még 
újabb 7 munkáson. A tíz évi tüdő
rák incidencia nagymértékben füg
gött a belégzett anyag dózisától, 
hiszen 30%-ra emelkedett azon 20 
munkás között, akiknél legerősebb 
volt az expozíció. Nagyon feltűnő 
volt a dohányzás erőssége és a tíz 
évi tüdőrákkockázat közötti fordí
tott arány. A legmagasabb volt a 
tüdőrák incidencia a 13 nem do
hányzó munkás között, és a leg
alacsonyabb volt a legerősebb do
hányosok csoportjában. (A szerzők 
megjegyzik, hogy ezeket az elté
réseket a vizsgált munkások kö
zötti önszelekció részben magyaráz
hatja, de nem kielégítően.)

A CMME-exponáltak tüdőrákja 
mind 55 éves kor alatt jött létre, 
míg az átlagnépesség tüdőrákjának 
többsége 55 éves koron túl kelet
kezik. 5 mérsékelten exponált tüdő
rákos beteg átlagéletkora 50 év 
volt, míg az erősen exponált 6 tü
dőrákosé csak 45 év. Ez azt mutat
ja, hogy a CMME tumor indukciós 
ideje rövid, és azt is, hogy jóval 
carcinogenebb noxa, mint a do
hányzás. Ugyanis az átlagnépessé
get illetően a fiatalabb korosztá
lyokban a magasabb dohányzási 
frekvencia ellenére a tüdőrák rit
kább.

Mind a 11 kissejtes carcinoma 
volt, ugyanakkor az erős dohányo
sok tüdőrákjából csak 20% bizo
nyul kissejtes típusúnak. A többi 
114 munkásból a tíz év alatt csak 
hatan haltak meg egyéb betegsé
gekben.

Végül a szerzők megállapítják, 
hogy a CMME tumorogen hatását 
kivédeni ma még nem lehet, ezért 
döntő a prevenció. A gyakran vég
zett szűrővizsgálatok sem vezet
hetnek a gyógyeredmények meg
javításához, mert a megbetegedé
sek rapid lefolyásúak, inkurábili- 
sak voltak. Eseteikben két betegen 
történt tüdő-resectio, mind a l l  be
teg a diagnózist követő két éven 
belül meghalt.

Ezért véleményük szerint, ha az 
„ipari” tüdőrákok hasonló eseteit 
el akarjuk kerülni akkor egyrészt 
a vegyszereket megfelelő vizsgála
toknak kell alávetni, majd meg 
kell teremteni a biztonságos mun
kakörülményeket, mielőtt ezeket az 
anyagokat a munkahelyeken beve
zetnénk. Pánczél Gyula dr.

Szilikotikusok sorsának tartós 
megfigyelése. Rejsek, K. (Foglalko
zási betegségek klinikája, Prága): 
Studia Pneumol. 1976, 36, 96—104.

A munka 3 bányából 1951—1973 
közt bejelentett 384 szilikotikus 
vagy szilikotuberkulotikus beteg 
sorsát elemzi.
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Az expozíciós idő átlaga az egyik 
bányában 7, a másikban 21, a har
madikban 11 év volt.

A megfigyelési idő alatt 139 be
teg halt meg, átlagos életkoruk 55 
év körül mozgott. A halál oka 
(boncolás nem minden esetben tör
tént) főleg cor pulmonale decomp.- 
hoz vezető chron. bronchitis és 
emphysema volt, néhányszor érbe
tegség (szív vagy agy), de tbc 
egyetlen esetben sem.

A vizsgálat idején még élők át
lagos életkora 60 év, kb. felük szi- 
likotuberkulotikus.

Az eredetileg szilikotuberkuloti- 
kusnak minősített 191 beteg közül 
117-nek volt szüksége gyógyinté
zeti kezelésre. Ez minden esetben 
korszerűnek volt mondható, mégis 
a Koch-negatívvá vált betegeknek 
mintegy 27%-a recidivált, többsé
gük nem is egyszer, bár rtg-leletük 
nem rosszabbodott.

Az adatok a helyzet komolyságá
ra utalnak. „„ „ , . ,Fauszt Imre dr.

Az egészségkárosodás megítélése 
az asbestosissal foglalkozó közle
ményekben. Enterline, P. E. (De
partment of Biostat., University of 
Pittsburgh, Pa.): American Review 
of Respiratory Disease 1976, 113, 
175—180.

Az azbesztpor belégzésének az 
egészséget károsító hatása kettős: 
tüdő-asbestosist, az pedig hörgőrá
kot okozhat. Amíg azonban a tüdő- 
asbestosis keletkezésében csupán az 
azbesztpornak van szerepe, a hör
gőrák létrejöttében számos egy
mástól eltérő kiváltó tényezőre is 
gondolni kell. A szerző ezzel kap
csolatban az 1958—1972 években az 
Egyesült Államokban és Kanadá
ban megjelent 11 közlemény ada
tait elemzi. Ezek szerint annak a 
kockázata, hogy a tüdő-asbestosis- 
hoz hörgőrák társul, 1000 szemé
lyenként 1,2 és 9,2 között változott. 
A nagyfokú variációnak négy oka 
lehet:

1. Több szerző sok olyan mun
kást is bevont statisztikájába, akik
nek a tüdő-asbestosisa még olyan 
rövid keletű volt, hogy az hörgő
rákot nem okozhatott. Ez a prob
léma a hirosimai és nagasaki 
atomrobbantás kapcsán észlelt 
latenciaperiódussal magyarázható a 
legjobban. Az első leukaemiás be
tegeket ugyanis csak 1948-ban ész
lelték, a görbe a csúcsát 1951-ben 
érte el, ami azután lassan csökkent. 
Valószínűségszámítás szerint egy
szeri azbesztpor belégzés után 6 
éven belül hörgőrák nem keletke
zik. Ekkor a görbe meredeken 
emelkedik, csúcsát 18 és 24 év múl
va éri el, ezután pedig egyenletesen 
csökken. A hörgőrákszűrést tehát 
tüdő-asbestosisos betegeken nem 
szabad sem túl korán, sem túl ké
sőn elkezdeni. A problémát bonyo
lítja még a por-expositio intenzitá
sa is, aminek megfelelően termé

szetesen a látencia időtartama is 
változik.

2. A második hibaforrás abból 
adódott, hogy az egyes szerzők nem 
azonos lakosságcsoport adatait ha
sonlították össze. A hörgőrákhalálo- 
zás ui. — függetlenül a tüdő-as- 
bestosis károsító hatásától — 1941 
és 1957 között 1000 személyenként 
2,3 volt, ami 1958—1959 években 
6,6-ra, tehát háromszorosára emel
kedett. Hogy ennek mi volt az oka, 
ma sem tudjuk. Mindenesetre a tü- 
dő-asbestosis károsító hatása mel
lett a hörgőrák szaporodásában 
ezeknek a tényezőknek is nagy sze
repe lehetett. Az Egyesült Álla
mokban pl. államonként is eltérő 
egymástól a hörgőrákhalálozás 
aránya.

3. A harmadik eltérés abból is 
adódott, hogy egyes szerzők a ha
lottkém leletét biopsia-, ill. a bonc
jegyzőkönyv adatai alapján módo
sították, mások viszont ezt nem 
tették. így a légúti rákhalálozás lé
nyegében nagyobb lett.

4. Természetesen pneumoconiosis 
esetén a hörgőrák relatív gyakori
sága az idő- és az expositio-tényező 
függvénye is: annál gyakoribb a 
hörgőrák, minél több idő telt el az 
első expositio ideje óta, minél 
masszívabb a porbelégzés és minél 
kisebb a belégzett azbesztrészecs
kék nagysága. pongor Ferenc dr.

A zárótérfogat a szénbányászok
ban. Lapp, N. J. és mtsai (Appala
chian Laboratory for Occupational 
Respiratory Diseases, National In
stitute for Occupational Safety and 
Health, and the Department of Me
dicine, West Virginia Medical 
School, Morgantown, W. V.): Ame
rican Review of Respiratory Di
sease 1976, 113, 155—161.

A belégzett szénpor az első- és 
másodrendű bronchiolusokban hal
mozódik fel és ott reticulin fibro- 
sist, a bronchiolusokban tágulatot és 
focalis emphysemát okoz. Ennek 
következtében a tüdő residualis 
térfogata a pneumoconiosis mérté
kével arányosan emelkedik, a tüdő 
rugalmassága és maximális kilég
zési áramlása csökken, ugyanakkor 
a spirometriás értékek még normá
lisak. A peripheriás légútszükület 
korai stádiumának a megállapítá
sára újabb vizsgálatok szerint a 
zárótérfogat mérése látszik alkal
masnak. 82 szénbányászon és ha
sonló számú egészséges egyénen 
végzett vizsgálataik szerint a nem 
dohányos szénbányászok zárótérfo
gata és zárókapacitása nagyobb 
volt, mint az egészségeseké. A do
hányos és a volt dohányos szénbá
nyászok hasonló értékei még ennél 
is nagyobb voltak. A pneumoconio- 
sisos beteg hörghurutos tünetei és 
tüdő rtg-lelete, valamint a zárótér
fogat és a zárókapacitás értékei kö
zött összefüggést nem találtak.

Pongor Ferenc dr.

A farmertüdő gyakorisága egy 
mezőgazdasági népességben. Mad
sen, D. és mtsai (Pulmonary Di
sease Division Department of Me
dicine, University of Utah Colle
ge of Medicine; the Latter-day 
Saints Hospital, Salt Lake City.): 
American Review of Respiratory 
Disease 1976, 113, 171—180.'

A farmertüdő betegséget Camp
bell írta le először 1932-ben Ang
liában. Pepys és mtsai 1963-ban kö
zölték, hogy e syndroma a penészes 
takarmányban levő thermophil 
actinomyceták spóráinak a belég- 
zése után 4—8 óra múlva keletke
zik köhögés, láz és nehézlégzés kí
séretében, amikor is túlérzékenysé
gi pneumonitis vagy extrinsic aller
giás alveolitis, a beteg vérsavójá
ban pedig a gombás széna antigén
jei ellen antitestek mutathatók ki. 
A betegség incidenciájával csak
nem kizárólag Angliában és Skó
ciában foglalkoztak.

A szerzők az Egyesült Államok
ban egy mezőgazdasági településen 
kérdőívek alapján vizsgálták a 
farmertüdő gyakoriságát. Tüdő- 
functiós és serologiai, továbbá 
mellkas röntgenvizsgálattal a 471 
személy közül 14 egyénen, 3%-ban 
kórismézték a farmertüdőt. A bete
gek 23—68, átlag 50 évesek voltak. 
Valamennyien legalább 10 éve dol
goztak penészes szénaporral fertő
zött környezetben. A betegség tü
netei átlag 4 órával a porbelégzés 
után kezdődtek és 12—48, átlag 13 
óráig tartottak. Egyik beteg sem 
volt dohányos. Ügy látszik, hogy a 
farmertüdő gyakorisága az Egyesült 
Államokban is olyan, mint Angliá
ban és Skóciában.

Pongor Ferenc dr.

Capillaris eltérések a polyvinyl- 
chloriddal foglalkozó munkásokon. 
In vivo mikroszkópos vizsgálatok.
Maricq, H. R. és mtsai (Division of 
Rheumatology and Immunology, 
Medical University of South Caro
lina, Charleston): JAMA 1976, 236, 
1368—1371.

A vinyl-chloriddal (V-C.) össze
függésbe hozott emberi betegség 
tünetei közül kezdetben csak az 
ujjvégek resorbtiójával járó acro- 
osteolysist (AOL) írták le. Űjabban 
a V-C. általános hatásai kerülnek 
előtérbe, mivel e szerrel érintke
zésbe kerülteken aránytalanul 
nagy százalékban fordult elő a máj 
portalis, intralobularis fibrosisa, 
angiosarcoma, és a tüdófibrosisra 
visszavezethető funkcionális tüdő
elégtelenség. Az újabb megfigyelé
sek mutatták ki, hogy rágcsálókon 
a V-C. hatására számos tumor ala
kulhat ki.

Az újabb észlelések szerint 
több hasonlóság van a V-C. beteg
ség és scleroderma között. Az 
AOL-sel kapcsolatban Raynaud- 
tünet jelentkezhet s lokalizált scle- 
rodermaszerű gócok figyelhetők 
meg e betegeken. Mind a V-C., 
mind a sclerodermás betegeken a



pathogenesisben a capillaris eltéré
seknek és kötőszöveti fibrosisnak 
van jelentősége.

A szerzők capillaris-mikroszkó- 
pot használtak annak megállapítá
sára, hogy vajon a sclerodermában 
megfigyeltekhez hasonlóan van
nak-e a V-C. betegségben szenve
dők ujjbőrén capilaris eltérések. 
Összesen 152 V-C. polymerizáló 
dolgozó közül 21-nek a kezén fi
gyeltek meg gócos jellegű, sclero- 
dermaszerű capillaris eltéréseket 
(capillarisok csoportos tágulata). 
Csupán izolált capillaris eltérése
ket (érlumen kiöblösödés, érlume
nek hosszabb tágulata) 27 betegen 
láttak. Tizenhét objektív májtünet
tel (angiosarcoma, fibrosis) bíró 
beteg több mint 70%-án lehetett 
extrém capillaris tágulatot látni. 
Ezzel szemben 50 kontrollként sze
replő üzemi dolgozó közül csak há
romnál volt capillaris eltérés.

A szerzők véleménye szerint a 
capillaris mikroszkóp hasznos esz
köz a V-C.-dal veszélyeztetett be
tegek szűrésére és a betegség korai 
felismerésére, mivel a capillaris el
térések sokkal gyakrabban fordul
nak elő, mint az általános V-C. ha-

Schneider Imre dr.

Portalis hypertensio vinil-klori- 
clot gyártó munkásoknál. Smith, P. 
M., Crossley, I. R., Williams, D. M. 
J. (Department of Medicine, Llan- 
dough Hospital, Penarth, South 
Glamorgan, Wales): Lancet 1976, 2, 
No. 7986, 602—604.

Az utóbbi években többen figyel
tek meg rosszindulatú kórképeket 
olyan munkásokon, akik tartósan 
dolgoztak polivinil-klorid üzemek
ben. Jelen szerzők egy nagy poli
vinil-klorid gyárban 9 év alatt 7 
férfi dolgozónál tapasztaltak porta
lis hypertensiót. A közleményben 
ezeket az eseteket ismertetik.

A betegek életkora a panaszok je-- 
lentkezésekor 36—57 év között volt 
és 4—15 éve dolgoztak olyan mun
kahelyen, ahol rendszeresen ki vol
tak téve vinil-klorid-monomer gáz 
hatásának. Valamennyi betegnél 
oesophagus varixokat találtak. Jel
lemző lelet volt a thrombocyta 
szám csökkenése, a hepatomegalia 
és a tapintható lép. A májfunkciós 
próbák csak mérsékelt és nem-spe
cifikus eltéréseket mutattak. A 
plasma protein és a serumelektro- 
phoresis értékek a normális hatá
ron belül voltak. A májbiopsia 
csak mérsékelt fibrosist mutatott.

Angiosarcoma csak egy betegnél 
lépett fel. Négy betegen, akiknél 
nyelőcsőből származó vérhányás 
jelentkezett, porta-cava shunt mű
tétet végeztek. Közülük egy beteg 
májelégtelenségben meghalt. Az 
életben maradt betegeket a vinil- 
klorid üzemből való távozás után
3—8 évig figyelték. Ezeknél a máj 
funkciója tovább nem romlott.

A szerzők szerint tartós vinil- 
klorid hatás nem cirrhotikus por
talis fibrosist és hozzá társuló por
talis hypertensiót okozhat. Modern

üzemekben a vinil-klorid-monomer 
gáz szintje már nem éri el a ve
szélyes értéket, de a korábban 
ilyen hatásnak kitett dolgozók 
rendszeres ellenőrzése indokolt.

Várszegi Mária dr.

Vinyl-chloridnak exponált mun
kás máj-angiosarcomájának repe
dése. Bonneton, G. és mtsad (Sérv. 
Chirurg. C. H. U. Grenoble le Tran
che.): Mém. Ac. Chir. 1975, 101, 
936—942.

A szerzők máj angiosarcoma re
pedését írják le, amely egy Vinyl
chlorid ártalomnak kitett munkás
nál következett be. A daganatos el
változás a porta hepatis szövetében 
bekövetkezett fibrosis miatt jött lét
re s portalis hypertensióval járt. 
Bár hepatectomiát végeztek, az el
változás halállal járt. A Vinyl
chlorid expositio sarjszövetképző- 
dést okozhat s mint ilyen megér
demli, hogy az orvosok figyelmét 
felhívják. E vegyszer foglalkozási 
ártalmat okoz s ezért a gyártás fo
lyamán egy-egy munkás legfel
jebb három egymást követő évben 
dolgozhat vinylchloriddal.

A májparenchymában lejátszódó 
folyamaton kívül a vinyl-chlorid 
más károsodásokat is előidézhet. 
Újabban több érgyulladást írtak le 
a kéz ujjain, ez kapcsolatban állt a 
munkások ujjcsontozatán létrejött 
csontfelritkulásos jelenséggel. 
Mindez aláhúzza a vinyl-chlorid to- 
xicitását. Feltehetőleg számos 
rendszert meg tud támadnai, első
sorban az ereken keresztül. E mű
anyag jelentőségét újra felül kell 
vizsgálni. Nikodemusz István dr.

Szervátültetés
Orthotopikus májtransplantatio: 

az első 60 beteg. Calne, R. Y., Wil
liams, R. (Dept, of Surgery, Ad- 
denbrooke’s Hospital, Cambridge 
CB2 2QQ): Brit. Med. J. 1977, 1, 
471—476.

1968—1976 között végzett ortho
topikus máj allotransplantatióról 
számolnak be a szerzők. Kiemelik, 
hogy kezdetben a betegek nagyon 
előrehaladott állapotban voltak, 
mert sokáig kellett alkalmas do
norra várni.

Ugyancsak a kezdeti nehézsé
gekhez tartozott, hogy magas volt 
a fatalis kimenetel az eperendszer
ben keletkezett szövődmények 
miatt. Annak ellenére, hogy sok 
esetben nagy távolságról (35—480 
mérföld) szállították a májat, az 
ischaemiás idő 2 óra 42 perctől 8 
óra 10 percig tartott. A beültetett 
máj minden esetben jól funkcio
nált transplantatio után.

Az első 60 beteg indicatiói a kö
vetkezők voltak: primer hepatoma 
25 eset, cirrhosis hepatis 19 eset, 
ductus hepaticus carcinoma 8 eset, 
máj metastasis 4 eset, Budd— 
Chiari-syndroma 2 eset, extrahe- 
patikus biliaris artresia 2 eset.

1975 előtt 35 betegből 12 meghalt 
az első héten az átültetés után, de 
ezután már a következő 25 beteg
ből az első héten nem vesztettek 
el egyet sem. Meglepően hamar, 
jól funkcionáltak a beültetett má
jak, a súlyos sárgaság az első 10 
nap után elmúlt, az encephalopa
thia ugyancsak hamar javult. 
Több esetük részletes ismertetése 
után leírják, hogy a jobb eredmé
nyeket abban is látják, hogy új 
technikát dolgoztak ki a biliaris 
rendszer anastomosisára. A donor 
epehólyagjából lebenyes módszer
rel csövet készítenek, s azt anasto- 
misáltatják a recipiens közös epe
vezetékével. Fontos, hogy a donor 
epehólyagjának jó vérellátása le
gyen.

A rejectio kezelésében kiemelik, 
hogy az utóbbi két évben azathio- 
prin helyett cyclophosphamidot 
használnak a műtét utáni első há
rom napon.

Végül összehasonlítják saját 
eredményeiket a denveri (Starzl ál
tal operált) szériával, ahol a leg
hosszabb túlélés 6 év 4 hónap a 
transplantatio után, s a két 5 éves 
túlélő is jól van.

A szerzők saját leghosszabb túl
élő betege 5 év és 3 hónapos a be
ültetést követően . (Az adat a köz
lemény megírási idejére vonatko-

Mikó Irén dr.

Tüdőclváltozások szervátülteté
sek után. Steinmann, V., J. R. Rütt- 
ner (Inst. Path., Univ. Zürich): 
Schweiz. Med. Wschr. 1977, 107, 
178.

A klinikai gyakorlatban beveze
tett „transplantatiós tüdő” fogalma 
alatt a röntgenképen látható cent
rális hilaris pangás és beszűrődés 
értendő, amihez a transplantatum 
kilökődése is társul. A tüdőelválto
zások a transplantatio után mint 
korai vagy késői reactiók mutat
kozhatnak s a kilökődés kapcsán a 
veseelégtelenség folytán kialakuló 
vízretentióval járó tüdővizenyőnek 
foghatók fel. Az autopsiában kimu
tatható tüdőelváltozások nem fel
tétlenül azonosak a klinikai trans
plantatiós tüdővel.

A morphologiai tüdőelváltozások 
62 vesetransplantatio utáni autop- 
siás anyagban a következők voltak. 
Előtérben az uraemiás, keringési, 
gyulladásos és septikus természetű 
tüdővizenyő („uraemiás pneumo
nia”) állott (62 esetből 34 esetben).
Hyalin membrán csak alkalmilag 
volt kimutatható. A gócos pneu- 
moniák főleg exsudativ-fibrinosus, 
ritkábban gennyes-tályogosodó, 
vagy haemorrhagiás jellegűek vol
tak. Az interstitialis pneumoniában 
kevés mononuclearis sejtes beszű
rődés mutatkozott. A pneumoniás 
folyamatokban jellegzetes a humo
ralis eredet túlsúlya igen kevés 
sejtes elemmel, ami összefügg az 
immunsuppressióval és a nemrit
kán előforduló gyógyszeres leuko- 
peniával. A pneumoniákat bacte- 
riumok, cytomegaliavírus, gombák 1567



és Pneumocystis carinii okozták; 
legtöbbször opportunisztikus és ke
vert fertőzés fordult elő.

A morphologiai tüdőelváltozások 
nem specifikus jellegűek, s a szer
vezet immunsuppressio folytán 
csökkent védekezőképességét tük
rözik vissza, és nem különböznek 
egyéb immunológiai zavarok (ma
lignus lymphomák, leukosisok és 
immunhiány-betegségek) folytán 
fellépő hasonló elváltozásoktól.

ifj. Pastinszky István dr.

Bucid—Chiari-syndrotna miatt
végzett májtransplantatio. Putnam, 
Ch. W. és mtsai (Dept, of Surgery, 
Veterans Admin. Hospital, and 
Univ. of Colorado Med. Center. 
Denver): JAMA, 1976, 236, 1142— 
1143.

Egy 22 éves nő menseszavarai 
miatt 1974-ben 5 napos medroxi- 
progesteron therápiában részesült. 
Ezt követően két hónappal jelent
keztek hasi discomphorttal járó 
jobb bordaív alatti fájdalmai. Ki
vizsgálása során a tűbiopsia és a 
cavographia Budd-Chiari-syndro- 
mát igazolt. Hat hónap alatt máj- 
functiói rohamosan rosszabbodtak, 
ascitese, oedemái majd portalis en- 
cephalopathiája alakult ki, ezért 
egy 21 éves, autóbalesetben elhunyt 
nő máját transplantálták a beteg
nek. A donor és a recipiens anti
gén-szerkezete a HL-A és HL-B 
locusok mind a négy antigénjében 
különbözött. A postoperative vég
zett azathioprin-prednisolon és 3- 
hetes antilymphocyta globulin im
munsuppressio mellett a máj műkö
dés kifogástalan maradt, rejectiós 
epizódokat nem észleltek, kisfokú 
cholangitisét is sikeresen gyógyí
tották. A közlemény megírásakor
— 17 hónappal a transplantatio után
— a beteg teljesen jól volt.

Tawill és mtsai szerint a Budd—
Chiari-syndroma túlélése az első 
tünetektől számítva átlag 3,5 év. 
Transplantatióra csak akkor szabad 
gondolni, ha már a portalis ence
phalopathia tünetei is jelentkeznek. 
(A közlemény ismerteti az eltávo
lított májszövet histológiai eredmé
nyét és az alkalmazott transplan- 
tatiós technikát).

Berkessy Sándor dr.

326 cadaver-vese átültetés kriti
kai elemzése. Stubenbord, W. T. és 
mtsai (Kidney Center, New York 
Hospital Cornell Medical Center. N. 
Y.): Dialysis and Transplantation, 
1977, 6, 8—12.

Sokan és sokszor számoltak be 
az immáron több évtizedes múltra 
visszatekintő vesetransplantatio 
eredményeiről. A világon ez ideig 
kb. 37 000 veseátültetés történt, 
ezek egy része hullavese felhaszná
lásával. Az eddig közölt eredmé
nyek rendkívül változóak attól füg
gően, hogy mely intézet, milyen 
szemlélettel végzi a transplantatió- 

1 568 kát és mit tart eredménynek .. .

Jelen feldolgozás egyik érdekes
sége, hogy egy olyan intézet anya
gáról szól, mely intézet közismer
ten igen gazdag, gazdag és igényes 
lakosság ellátását végzi, ahol a 
beteg-selectiót anyagi gondok felte
hetőleg soha nem befolyásolták. 
Régen is, ma is mindenkit dialy- 
lysálnak és transplantálnak, akik
nél az orvosilag szükséges. Ti
zenkét év alatt 520 veseátültetést 
végeztek, ebből 326 történt hulla
vese felhasználáásval (azaz átlag
ban : évente 43, havonta 3—4, he
tenként cca 1 transplantatio inté
zetükben). A veséket gépi preser- 
vatio segítségével konzerválják 
maximálisan 72 óráig. Minden eset
ben elvégezték a donor és a reci
piens tipizálást, az utóbbi időben 
havonta ismételve a beteg friss se- 
rumával. A cytotoxicitási tesztet 
ugyancsak havonta végzik újra. 
Transplantatio után a szokásos 
azathioprin (1—3 mg/kg) +  predni- 
solon immunsuppressiót végzik.

A 326 cadaver vesével végzett 
transplantatio a betegek életkora 
szerint ebben a megoszlásban tör
tént: 1—10 év: 9, 11—20 év: 42, 
21—30 év: 68, 31—40 év: 75, 41—50 
év: 82, 51 év felett: 50 beteg volt. 
Az átültetett vesék 3 éves túlélése 
40% (•'), a kétéves túlélés érdekes 
módon: 40 év alatti recipiensek 
esetén 45%, 40 év felettieken: 26% 
volt. A betegek 3 éves túlélése a 
világszerte tapasztalt 80% körüli. 
Lényegében tehát hullavese átülte
tés eseteiben olyan beteganyagon, 
ahol sem az életkor, sem az alap
betegség (diabetes, arteriosclerosis 
stb.) nem volt döntő (kizáró ok), a 
betegek túlélése a nemzetközileg 
észlelttel azonosan magas, a graft 
túlélése azonban egyes intézetektől 
eltérően aránylag alacsony.

Berkessy Sándor dr.

Vesetransplantatio ren polycysti
cum miatti veseelégtelenségben.
Wolf son, M. és mtsai (Dept, of Sur
gery, University of California, San 
Francisco): Dialysis and Transplan
tation, 1976, 5, 66—67.

A polycystás vesefejlődési rend
ellenesség boncolási adatok szerint 
1:800 gyakoriságú. Első tünetei rit
kán jelentkeznek 20 éves kor alatt, 
leggyakrabban az 5. évtizedben, de 
ezt követően már rohamosan je
lentkeznek a veseelégtelenség tü
netei is. (Átlag a 65. életévben). A 
transplantatióra váró chronikus 
uraemiások 5,4%-ának van poly
cystás veséje.

A szerzők 31 polycystás veséjű 
beteget kezeltek (átlagos életkoruk 
45 év volt). Öt betegnek transplan- 
táltak iker vesét, a többi cadaver- 
donor vesét kapott. A transplanta
tio előtt 7 betegen végeztek bilate
ralis nephrectomiát, a többinél 
transplantatio alkalmával is bent
hagyták a contralateralis vesét. Ru
tinszerűen ezért nem végeznek bi
lateralis nephrectomiát, mert a vég
stádiumban levő vese is alkalmas

még vizeliminatióra, hyperhydratio 
miatt ritkábban kell dialysálni, 
azon kívül a polcystás vese eryth- 
ropoetin termelése véd az uraemiás 
anaemia ellen. Hátránya viszont a 
megmaradt polycystás vesének az, 
hogy a transplantatio utáni im
munsuppressio során a rejtett fer
tőzések sepsis veszélyével járnak.

Berkessy Sándor dr.

Vese transplantatio insulin de
pendens diabeteseseken. Zincke,
H. és mtsai (Mayo Clin., Rochester, 
Minn., USA): JAMA, 1977, 237, 
1101—1103.

Egy 1976-os hír szerint diabete
seseken 193 vese transplantatio tör
tént, ebből 56-an élő rokontól kap
ták a vesét. A Mayo klinika mun
kacsoportja 5 és fél év alatt újabb 
40 betegen végzett transplantatiót, 
a közlemény átlagosan 29 hónap 
távlatából foglalkozik az eredmé
nyekkel.

A 40 beteg átlagos életkora a 
transplantatio időpontjában 36,1 év 
volt, közülük 25 volt férfi. A dia
betes átlagos tartama a műtét ide
jében 22 év volt, a diabetes kezde
tekor a betegek átlagos életkora 
15,8 év volt, 37 beteg a juvenilis 
typusú diabetesesek közé tartozott. 
Valamennyiüknek retinopathiája 
volt (közülük 9 vak), különböző sú
lyosságé neuropathia mindegyiken 
kimutatható volt, egy beteg kivéte
lével valamennyin kétoldali neph- 
rectomia történt.

27 beteg 28 élő rokontól kapott 
vesét, 13 beteg pedig 14 hullavesét. 
Valamennyi betegen műtét után 
standard immunosuppressiv prog
ramot hajtottak végre, a kilökődést 
methylprednisolonnal igyekeztek 
kivédeni. A hullaveséket többsé
gükben olyan betegek kapták, akik 
cyclophosphamidot és azathioprint 
is kaptak meghatározott napokon.

A 29 hónapos átlagos megfigyelé
si idő során a 40 betegből 30 élt 
i(6—72 hónappal a transplantatio 
után). Az élő rokontól kapott ve- 
séjűek túlélése 81,5%, az előkezelt 
és nem kezelt hullavesét kapottak 
túlélése 62%-os. A transplantatio 
első kilenc hónapjában nem halt 
meg senki, az utána következő idő
szak halálesetei közül 4 volt sepsis, 
3 myocardialis infarctus, 1 cerebro
vascularis attak, 1 tüdőembolia, 1 
beteg pedig 20 hónappal a trans
plantatio után diabeteses comában 
halt meg.

A közlemény megírásakor a 42- 
ből 29 vese működött kielégítően. 
72% az élő donorokból származó 
vesékből és 40% a kétfajta hulla
veséből. A szövődmények közül 3 
súlyos sebinfectio fordult elő a 
hullavesét kapottak között (1 meg 
is halt), észleltek még 2 cystikus 
lymphangiomát, 1 urológiai vérzést, 
2 iliofemoralis thrombosist és az 
előzetesen is meglevő vascularis ar
tériás szövődmények progressióját. 
A diabetes jelentősen nem romlott, 
de . valamennyi betegnek emelni 
kellett transplantatio után az insu-



lin napi adagját. A retinopathia és 
látásélesség a műtét után nem vál
tozott, cataracta 30 betegből 8-on 
fejlődött ki másfél évvel a műtét 
után. A neuropathia minden func- 
tionáló veséjű betegen javult.

19 beteg rehabilitatiója volt a 
műtét után jó a 30 élve maradt be
tegből. Egy haemodialysisre szorult, 
3-nak különböző műtétek miatt 
nem volt lehetősége rehabilitatióra, 
7 beteg rehabilitatiója csak részle
ges lehetett a műtét előtt már fenn
álló vakság miatt.

A szerzők véleménye szerint a 
renálisan végstádiumban levő dia- 
beteseseken a vese transplantatio 
ígéretesebbnek tűnik, mint a tartós 
haemodialysis. M n y i  JánQs dr

Perinatalis kérdések
Jól kontrollált diabeteses anyák 

újszülöttei. B. Person és mtsai. 
(Sabbatsbergs Hospital, St. Görans 
Hospital, Karolinska Institut, and 
the Isotope Laboratory, Malmö Ge
neral Hospital, Sweden): Acta 
Paed. Scand, 1976, 65, Í—9.

A diabeteses anyák újszülöttjeinek 
tünetei (nagyobb súly, hypogly- 
caemia stb.) irodalmi adatok sze
rint arra vezethetők vissza, hogy 
az anyai hyperglycaemia a mag
zatban hyperinsulinizmust eredmé
nyez. A kérdés tanulmányozására 
a szerzők megvizsgálták a glucose 
terhelés hatását a szabad zsírsav 
és glycerin artériás koncentrációjá
ra diabeteses anyák újszülötteiben, 
valamint megállapították a vércu- 
kor-szint csökkenés sebességét. A 

' vizsgálatot 35 jól kontrollált diabe
teses anya újszülöttjében (KDU), 
12 gestatiós diabeteses anya újszü
löttjében (GDU), és 29 kontroliban 
végezték el.

A vérmintákat a születés után 10 
—-20 perccel behelyezett artériás 
katheteren keresztül nyerték, a 
glucoset 1 g/tskg adagban perifé
riás vénába adták be. A próbát 2 
órás és 3—5 napos korban végez
ték. Az utóbbi esetben capillaris 
vérmintából végezték el a vizsgá
latot.

A glucose csökkenés sebessége 
(az ún. kt érték) 2 órás korban 
KDU esetében szignifikánsan na
gyobb volt, mint GDU-ban és a 
kontroliokban. A 3—5. napon vé
gezve a vizsgálatot azonban ezt a 
különbséget nem lehetett kimutat
ni, bár az értékek magasabbak 
voltak.

A glucose infusio előtt mért 
szabad zsírsav-szint a kt értékkel 
fordított arányban volt, a glycerin 
szinttel nem mutatott összefüggést 
sem KDU-ban, sem GDU-ban.

A szabad zsírsav és glycerin ér
tékek mindhárom csoportban csök
kentek glucose adására, a szabad 
zsírsav csökkenés azonban KDU- 
ban jelentősen kisebb volt, mint a 
másik két csoportban. A kontrol- 
lokban és GDU-ban 2 órás korban 
inzulin szintet is mértek, ez szig

nifikánsan alacsonyabb volt a 
kontrollokban (5,7 +  3,3 т(Щ/т1), 
mint GDU esetében (4,5 +  8,9 
mEq/ml), a k t értékkel azonban 
nem mutatott összefüggést. Vala
mivel magasabb vércukor értéke
ket mértek a terhesség alatt az in
zulin dependens anyákban, a napi 
ingadozás is itt volt a legnagyobb. 
Nem találtak összefüggést a ter
hesség és a szülés alatti mért vér
cukor érték, valamint a kt érték 
között sem inzulinnal kezelt, sem 
terhességi diabeteses anyák esetén.

Az inzulinnal kezelt és gestatiós 
diabeteses anyák újszülöttjeit a 
születés utáni első 2 órában mért 
szabad zsírsav és glycerin szint 
alapján 3 alcsoportba osztották. A
3. alcsoportban — ahol mindkét 
paramétert alacsonynak találták — 
cukor érték, valamint a k t érték 
volt a legnagyobb az anyai vércu- 
korszint ingadozás. Megállapítják, 
hogy minél nagyobb az anyák na
ponkénti vércukorszint ingadozása, 
annál inkább eltér a normálistól 
újszülöttjeik anyagcseréje. Ezt a 
megfigyelést erősíti az ilyen ese
tekben mért nagyobb 2 órás к t 
érték is. A terhesség alatti hyper
glycaemia a magzat hyperinzuli- 
nizmusának provokáló tényezője.

Adataikkal azt a korábbi hypo- 
thesist látják igazoltnak, mely 
szerint az anyai hyperglycaemia 
foetalis hyperinzulinizmust hoz lét
re, másrészt azt a fontos gyakor
lati következtetést erősítik meg, 
hogy a terhesség alatt a diabetes 
megfelelő kontrollja csökkenti a 
diabetes foetopathiás ártalmait.

Bútor Éva dr.

A magzatvíz glukóz tartalma 
diabetes mellhúsban. Cassaday, G., 
és mtsai (University, of Alabama, 
Birmingham, Alabama 35 294): 
American Journal of Obstetrics 
and Gynecology, 1977, 127, 21.

92 diabeteses terhes magzatvizé
nek cukortartalmát vizsgálták. 
Fordított viszonyt találtak a gesta
tiós kor és a magzatvíz glukóz 
szintje között. Direkt kapcsolatot 
sikerült bizonyítani a magzatvíz 
glukóz koncentrációja és a diabe
tes súlyossági foka között: az 
O’Sullivan-f. beosztás szerinti A- 
csoportban 24,6 +  12,3 mg/dl, az 
AD-csoportban 41,2 +  25,5 mg/dl, 
a BD-csoportban pedig 57,5 +  36,5 
mg/dl volt a glukóz koncentráció
ja. A diabetes súlyossági foka, a 
hyperglycaemia mértéke, a magzat
víz glukóz-szintje és a perinatalis 
magzati halálozási arány között 
klinikailag kapcsolat figyelhető 
meg, vizsgálataik szerint is, a pe- 
rinatalisan elhalt magzatok mag
zatvizében szignifikánsan maga
sabb volt a glukóz koncentrációja. 
Mindezek ellenére, úgy tapasztal
ták, hogy sem az egyszeri, sem a 
sorozatvizsgálatok eredményei 
alapján nem lehet következtetni a 
magzat állapotára, vagy perinatalis 
prognózisára. Bgrkö p .ter d r

Myastheniás anya újszülöttje. B.
Lauras és mtsai (St. Étienne, Fran
ce) : Pediatrie 1977, 32, 79.

A szerzők egy myastheniás anyá
tól született újszülöttön 24 órával 
a szülést követően myasthenia 
syndromát észleltek a következő 
tünetekkel: gyenge sírás, nyelési 
zavarok, axialis központi hypoto
nia, kétoldali palpebralis oedemá- 
val. A családi előzmények ismere
tében azonnal Prostigmin teszte
lést végeztek, egynegyed mg-ot ad
va im. 30 perc múlva az axialis tó
nus javult, a palpebralis ptosis vál
tozatlan maradt.

A gyenge sírás és nyelési zava
rok sem javultak, ezért Prostigmin 
kezelést végeztek 7 napon keresz
tül: naponta hatszor 15 perccel ét
kezés előtt, 0,1 mg/kg im. Az új
szülött tónusa javult, szemét köny- 
nyebben nyitotta, sírása erősebbé 
vált. A 8. naptól minden étkezés 
előtt 2 mg Prostigmint adtak per 
os, majd a 24. naptól háromszor na- 
pohta kapott 2 mg-ot p. os, az 51. 
napig. Miután az említett tünetek 
javultak, csak a szopási gyengeség 
maradt meg.

Az eddigi megfigyelések myas
theniás anyáktól született újszülöt
tekre vonatkoznak, akiknek transi- 
torikus myastheniás syndromája 
volt. Az újszülöttek 10—15%-ában 
írtak le hasonló syndromát.

A szerzők által tanulmányozott 
esetek 78%-ában a jelek az első 
életnapon jelentkeztek, és minden 
esetben a harmadik nap vége előtt. 
Az irodalmi utalások alapján a leg
gyakoribb symptomák a követke
zők : alimentatiós zavarok, szopási 
nehézségek, izomrendszeri jelek, 
hypotonia, a végtagok csökkent 
mozgásképessége, respiratiós zavar, 
gyenge sírás, kifejező jelek az ar
con és ritkábban ptosis.

Ez a kórkép könnyen megkülön
böztethető a congenitalis myasthe- 
niától .A congenitalis myasthenia 
inkább progrediál, szemben a szer
zett formával. A tünetek azonban 
enyhébb formában jelentkeznek. 
Állandó jellemzői a palpebralis pto
sis és a familiaris jelleg.

Az újszülöttek úgynevezett myas
theniás syndromája átmeneti. A 
szerzők megfigyelése szerint a ke
zelés lecsökkenthető 24 napra és 
megszüntethető az 51. napon. A 
vizsgálatok közül a legmeggyőzőb
ben az electromyographia mutatja 
ki a myastheniás jeleket, a javulás 
is nyomon követhető.

Az újszülöttkorban igen nehéz az 
electromyographia elvégzése. Az 
újszülött transistorikus myasthenia 
pathogenesisével kapcsolatos hipo
tézisek még nem tisztázottak.

A panaszok átmeneti jellege ar
ra enged következtetni, hogy az 
anyától bizonyos antitestek juthat
tak át. A megjelenési forma ideje 
curareszerű toxikus anyag ellen 
szól. Feltételezik az anya által ter
melt antimuscularis és antithymus 
antitesteket, de ezek transplacen- 
taris át jutása nem volt bizonyít
ható.

%
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A szerzők leszögezik, hogy tanul
mányaik nem igazolják újszülöttek
ben az antitesteknek a neuromus
cularis junctiora kifejtett közvet
len hatását.

Ismerve a myastheniás anya új-' 
szülöttje ún. transitorikus syndro- 
májának viszonylagos gyakoriságát 
és jelentős veszélyét, ami gyorsan 
befolyásolható, szükséges a beteg
ség gyors felismerése és azonnali 
kezelése éppen a táplálással kap
csolatos súlyos komplikációk miatt.

Györffy György dr.

Salmonella átvitel anyáról újszü
löttre. J. Krämer (Bonni Egyetem 
Orvosi Mikrobiológiai és Immuno
lógiai Intézete): Dtsch. Med. Wschr. 
1977, 102, 84.

A csecsemők és kisgyermekek 
Salmonella fertőzése már viszony
lag alacsonyabb bacterium csíra
szám mellett kialakul, gyakoribb 
ezért ennek a korosztálynak, vala
mint csecsemőotthonok ápoltjainak 
fertőződése, és a septikus, meningi
tises szövődmények, kifejlődése 
sem ritka. A bacilushordozó anya 
szülés előtt, vagy alatt fertőzheti 
újszülöttjét, amint ezt a két leírt 
eset is bizonyítja.

Az első esetben az évtizedek óta 
minden therapiás kísérlet ellenére 
bacilusgazda nőbeteg évtizedekig 
ürített Salmonella typhit. 1969-ben 
hármasikreket szült: ezek közül 
kettő egészséges volt, székletükből 
Salmonella nem tenyészett ki; a 
harmadik macerái tan halva szüle
tett, placentájából Salmonellát izo
láltak. 1972-ben az anya újabb 
egészséges gyermeket szült, akinek 
a meconium utáni első székletéből 
— élete harmadik napján — Sai- 
monellát sikerült kimutatni, klini
kai tünetmentesség mellett. Ez a 
gyermek az azóta eltelt évek óta 
krónikus bacterium ürítő. — A má
sik esetben a Salmonella egészsé
ges, kihordott újszülöttben a má
sodik életnapon sepsishez vezető 
súlyos klinikai tünetekhez, majd a 
harmadik napon halálhoz vezetett. 
Boncoláskor a beleken typhosus 
gyulladást találtak — egyebek kö
zött, véréből és székletéből post
mortem Salmonella panama tenyé
szett ki. Ugyanez a kórokozó volt 
izolálható a tünetmentes anyából 
ez idő tájt. Sem a kórházi személy
zet, sem az anya otthoni környe
zete nem ürített Salmonellát a bac- 
teriologiai vizsgálatok szerint. — 
Sem az nem meglepő, hogy egy ob
iigát pathogen enterobacterium az 
újszülöttet tünetmentesen fertőzi, 
sem az, hogy letalis végű sepsist 
okoz. Számításba kell venni, hogy 
egy terhes asszony röviddel a szü
lés előtt Salmonellával fertőzött 
ételt fogyaszthat, anélkül, hogy 
megbetegedne. Ezért nem árt, ha 
röviddel a szülés után széklet és 
hüvelyváladék bacteriologiai vizs
gálat történik. így hamarabb fel 
lehet készülni egy esetleges újszü
lött sepsis antibiotikus elhárításá-
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Insensibilis folyadékvesztés meg
növekedése hősugárzó alatt ápolt 
újszülöttekben. Jones, R. W. A. és 
mtsai. (Dept, of Ped., Univ. of Ox
ford, John Radcliffe Hosp. Hea- 
dington, Oxford OX39DU): Brit. J. 
Med. 1976. 2. 1347.

Az insensibilis folyadékvesztés 
mértéke alacsony születési súlyú 
újszülötteknél 60 ml/kg/24 ó fölött 
van, mint ezt újabb vizsgálati 
eredmények ismertették, összeha
sonlító vizsgálatokat végeztek az 
insensibilis folyadékvesztés nagy
ságát tekintve hősugárzó alatt, il
letve hagyományos inkubátorban 
bölcsőben ápolt újszülötteknél. Azt 
állapították meg, hogy a folya
dékvesztés növekszik a születési 
súly csökkenésével. Az alacsony 
születési súly és a gestatiós 'dő 
megrövidülése a dehydratio veszé
lyével jár, ha az újszülötteket hő- 
sugárzó alatt ápolják.

A szerzők vizsgálatokat végeztek 
az insensibilis folyadékvesztés mér
tékének monitorizálásána a vizelet 
osmolalitásának mérésével, össze
hasonlítva az inkubátorban, böl
csőben és hősugárzó alatt ápolt új
szülöttek adatait, továbbá összeha
sonlították a plasma natrium-tar- 
talmát az 1000 g alatti születési 
súlyúaknái, kiket inkubátorban 
vagy hősugárzó alatt ápoltak. A 
vizsgálatba vont újszülötteket 3 
csoportba osztották. I. csoport: azo
nos mennyiségű folyadékot kapott 
csecsemők (kevesebb mint 180 
ml/kg az első 48 órában, ezék átla
gos súlya 2500 g volt), II. csoport: 
1500 g súly alattiak, ezek átlag 
120 ml/kg/48 óra mennyiséget kap
tak az inkubátorban, 210 ml/kg/48 
órát a hősugárzó alatt, és a III. cso
port: az 1000 g alatiak, ezek 81 ml, 
illetve 111 ml folyadékot kaptak. 
Az I. és II. csoportban a vizelet os- 
molalitását, míg a III. csoportban 
bizonyos megfontolások miatt a 
serum Na koncentrációját vizsgál
ták.

I. csoportban a hősugárzó alatt 
tartott csecsemők vizelet osmolali- 
tása szignifikánsan magasabb 
volt mint a bölcsőben és inkubá
torban tartottaké. A II. csoportba 
soroltaknál nem volt szignifikáns 
különbség az inkubátorban és 
hősugárzó alatt ápoltak között. 
Az utóbbiak eleve az előbbiek
nél alkalmazott folyadékmeny- 
nyiség kétszeresét kapták. A III. 
csoportban az inkubátorban ápol
tak se-Na koncentrációja a normál 
szinten belül volt, míg a hősugárzó 
alattiaknál emelkedett.

A vizsgálatok során 1000 vizelet- 
mintát összehasonlítottak az osmo- 
lalitás és fajsúly vonatkozásában 
és azt állapították meg, hogy a vi
zelet osmolalitas 100—200 mmol/ 
kg-nak felel meg.

A hősugárzó alatt tartott újszü
löttek ápolása számos szempontból 
(jobb hozzáférhetőség a beavatko
zásoknál pl. vércsere stb.) előnyö
sebb, mint az inkubátorban tartot
také. Hátránya a fokozott folya
dékvesztés.

A vázolt vizsgálatok az insensi- 
bii._ folyadékvesztés fennállását 
igazolták az alacsony születési 
súlyúaknái. Megállapították, hogy a 
folyadékháztartás ellenőrzése a vi
zelet osmolalitás, illetve a vizelet 
fajsúly mérésével megbízhatóan 
megvalósítható. Egyik esetük klini
kai adatainak elemzése arra utalt, 
hogy alkali kezelés nem oka el
sődlegesen a hypernatraemiának és 
a dehydratio nagyobb mennyiségű 
folyadék bejuttatásával megelőzhe
tő. A fokozott insensibilis folyadék- 
vesztés az alacsony gestatiós korú 
újszülötteknél ' az epidermis vé
konyságával, a fokozott bőr per- 
meabilitással, a bőr víztartalmá
nak növekedésével, keringési okok
kal stb. magyarázható.
A szerzők másokhoz hasonlóan 
megállapították, hogy az 1000 g 
alatti újszülöttek hősugárzó alatti 
ápolása az első 24 órában 100—120 
ml/kg folyadékigénnyel jár, melyet 
iv. célszerű bejuttatni a szervezet-
be' Földes Gyula dr.

В-típusú Haemophilus influen
zae sepsis csecsemőben és anyjá
ban. Marston, G., E. E. Wald (Dept, 
of Pediatrics and Med., University 
Hospital Maryland): Pediatrics 
1976, 58, 863.

В típusú Haemophilus influen
zae (továbbiakban HI) ritkán okoz 
sepsist újszülöttkorban. Összesen 
15 újszülöttkori Hl esetet írtak le.

A 17 éves anya szülése szövőd
ménymentes volt. Harmadnap 
azonban hidegrázása, 40 °C feletti 
láza volt. A fertőzés gócát nem 
találták, de az anya sepsis gyanú
ja miatt kombinált antibiotikus 
kezelést kapott. A vérbakterioló
giai vizsgálat két ízben is Hl-ra 
utalt. Az anya 8 napi antibiotikus 
kezelés után gyógyult.

Az újszülöttben kétoldali hydro- 
celén kívül mást nem észleltek. Az
5. napon lázas lett (38,4 °C) de ezt 
felmelegedésnek tartották. A láz 
azonban tovább emelkedett és a 6. 
napon 40 °C-os volt. A circumci
sio helye duzzadt lett és váladékos, 
sepsis lehetősége miatt meticillin, 
gentamicin, kezelést kezdtek. Egy 
nap alatt láztalan lett. Négy nap 
után a vérből és a circumcisio he
lyéről В típusú Hl tenyészett. Ez
után ampicillint adtak 10 napig. A 
csecsemő gyógyultnak látszott. A 
16. napon dermatitis gluteali,st és 
oedemás, erythemás glansot láttak. 
A következő napon a csecsemő a 
csípőjét védte. A rtg. szerint a 
combfejecs dislocálódott. A femo
ralis metaphysisből 0,5 ml gennyes 
váladékot szívtak le. Ezután am
picillint adtak, de 22. napon korá
ban a csecsemőben arthrotomiát 
kellett végezni. Az iv. antibiotikus 
kezelést 4 hétig folytatták. 51 na
pos korában panaszmentesen távo
zott.

Az anya genitalis tractusából 
nem tenyészett ki a Hl. így nem 
dönthető el, hogy az anya felső 
légúti fertőzésből, vagy a szülő-



utakból fertőzte-e az. újszülöttet. 
A Hl fertőzés igen ritka újszülött
ben és felnőttben egyaránt. A Hl 
olyan anya újszülöttjében fordul
hat elő, akinek nincs Hl elleni 
immunitása.

(Ref.: Az esetből ismételten azt 
a tanulságot vonhatjuk le, hogy a 
neonatológusnak ismernie kell az 
anyai kórelőzményt. Különösen 
fontos klinikai és epidemiológiai 
jelentősége van ennek az anya pe
rinatalis fertőzése esetén. Ennek az 
újszülöttnek súlyos betegségét a 
prophylactikus ampicillin kezelés 
kivédhette volna.)

Korányi György dr.

Hormonvizsgálatok terhességben.
II. Nemkonjugált oestriol az anyai 
perifériás vénás vérben, a köldök- 
zsinór artériás és vénás vérében 
szülés idején, intrauterin növeke
dési retardatio esetén. Gorwill, R.
H., Sarda, I. R. (Department of 
Obstetrics and Gynecology, Queen’s 
University, Kingston, Ontario, K7L 
3N6 Canada): American Journal of 
Obstetrics and Gynecology, 1977, 
127, 7.

Többen is igazolták már, hogy 
intrauterin növekedési retardatio 
esetén az anyai vizelettel kiválasz
tott oestrogen mennyisége és a 
plasma totál oestriol szintje is ala
csonyabb, mint normális terhes
ségben. A szerzők most a nemkon
jugált oestriol szintjének meghatá
rozásával próbálkoztak 19 normá
lis terhességben és terhesen intra
uterin magzati növekedési retar
datio kapcsán. Retardatio esetén 
az anya perifériás vénás vérében 
szignifikánsan alacsonyabb volt a 
nemkonjugált oestriol koncentrá
ciója (p<0,001). A köldökzsinór ar
tériás vérében nem találtak elté
rést a normális és a retardált mag
zatok nemkonjugált oestriol érté
kei között. A vénás köldökvérben 
is csak a legsúlyosabban retardált 
magzatokon volt a normálistól je
lentősen eltérő, alacsonyabb az 
oestriolszint. Nem tudjuk még biz
tosan, hogy a magzatból származó 
praecursorok mennyisége, vagy a 
lepényi oestriol-szintézis volumene 
szűkül-e be intrauterin retarda
tio esetén. Berkő Péter dr.

Lecithinsphingomyelin-arány 
foeto-maternalis betegségekben. —
Morrison, J. C. és mtsai. (Univer
sity of Mississippi, 2500 State St., 
Jackson, Mississippi 39216): Ame
rican Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 1977, 127, 363.

Hogy az L/S-arány megbízható 
korrelációt mutat a magzati tüdő 
érettségével, azt normális terhes
ségben már többen bizonyították. 
Jóval kevesebb adat áll rendelke
zésünkre az L/S-arány diagnoszti
kus értékét illetően az egyes foeto- 
maternalis kórképekben. A szerzők 
555 terhesen végeztek vizsgálato
kat olyan esetekben, amikor a

magzat, a lepény, vagy/és az anya 
betegsége bizonyítható volt. Meg
állapították. hogy a praeeclampsiás 
toxicosis, a chr, hypertonia, a dia
betes mellitus (White—D, E és F 
csoport), jelentős cardiovascularis 
betegség, súlyos haemoglobinopa
thia, különböző congenitalis ano
máliák, chr. lepényi elégtelenség 
esetén és korai burokrepedést kö
vetően az L/S-arány magasabb, 
mint azt várni lehetne csak a ges- 
tatiós kor alapján. Ezzel szemben 
a B- és C-fokozatú diabetesben, 
intrinsic vesebetegségben, hydrops 
foetalis, syphilis és toxoplasmosis 
esetén a gestatiós kor alapján el
várhatónál alacsonyabb L/S-arányt 
kaptak. Tapasztalataik alapján te
hát arra intenek, hogy a normális 
terhességben rendkívül megbízható 
L, S-arány vizsgálat értékelésével a 
„foeto-maternalis” betegségekben 
igen óvatosnak kell lenni. A szer
zők megfigyelései általában meg
egyeznek más szerzők hasonló kór
képekben L/S-arány vizsgálatokkal 
szerzett tapasztalataival, azt java
solják azonban, hogy ezekben a 
kórképekben más, kiegészítő vizs
gálatokat (kreatinin koncentráció, 
hámsejt vizsgálat) is el kell végez
ni a pontosabb diagnózis érdeké-

Berkő Péter dr.

Az intravascularis volumen meg
határozása és a magzat sorsa ma
gasvérnyomás betegségekben ter
hességben. Soffronoff, E. S., Kauf
mann, В. M., Connaughton, J. F. 
(Princeton Medical Group, Medical 
Arts Building-Suite B, Withers
poon and Franklin Sts., Princeton, 
New Jersey 08540.): American 
Journal of Obstetrics and Gyneco
logy, 1977, 127, 4.

A legújabb vizsgálatok alapján 
feltételezhető, hogy a plasma- és a 
vörösvértest volumen intravasalis 
változásai fontosak lehetnek a 
praeeclampsiás toxicosis pathoge- 
nesisében. A megfigyelt plasmavo- 
lumen csökkenés, az alacsonyabb 
centrális vénás nyomás shock-sze- 
rű állapothoz hasonlítható, a hypo- 
volaemiás állapotban növekszik a 
Na-retentio, generalizált vasocon- 
strictio, hypertonia és intravascu
laris coagulatio létrejöttének ve
szélye.

A szerzők 51 hypertensiós és 35 
normotensiós terhesen, összesen 
178 alkalommal végeztek plasma- 
volumen és vvt-volumen meghatá
rozást. A vizsgálathoz az Evans- 
kék technikát használták. A ma
gasvérnyomásos betegeket az Ame
rican Committee Maternal Welfare 
séma szerint csoportosították. A 
plasma- és vérvolumen értékek 
elég széles határok között mozog
tak, de a magasvérnyomásos ter
hesek értékei szignifikánsan ala
csonyabbak voltak a normotensió- 
sokénál. A vvt-volumen csak a 
„súlyos hypertoniás” csoportban (7 
személy súlyos praeeclampsiával, 2 
pedig chr. hypertoniára rakódott 
praeeclampsiával) volt alacso

nyabb. Megfigyelték, hogy azoknak 
a hypertoniásoknak a magzatai 
születtek jobb Apgar-értékkel (és 
volt jobb a további prognózisuk is), 
akiknek a plasma- és vérvolume
ne a normális értékekhez volt kö
zelebb. Extrém méretű hypovolae- 
miát a súlyos hypertoniás csoport 
tagjain észleltek, akik esetében a 
lepényi elégtelenség jelei is nyil
vánvalóak voltak. A plasmavolu- 
men változásainak nyomonköveté- 
se hasznos lehet az anyai betegség 
prognózisa, a lepényi változások és 
a magzat várható sorsának megíté
lése szempontjából.

Berkő Péter dr.

A szülés hatása a renin-angio- 
tensin systemára anyában és mag
zatban. Lammintausta, P., Eronen, 
M., Erkkola, R. (Department of 
Pharmacology, Turku University. 
20520 Turku 52, Kiinamyllynkatu 
10, Finland): American Journal of 
Obstetrics and Gynecology, 1977, 
127, 390.

A plasma renin aktivitását 
(PRA) és angiotensin I (AI) kon
centrációját vizsgálták az anya vé
rében, a köldökvérben és a mag
zatvízben 11 elektív császármetszés 
során és 12 normális, vaginalis 
szülést követően. Az első csoport
ban a PRA szignifikánsan alacso
nyabb volt a köldökvérben, mint 
az anya vérében és a magzatvíz
ben. Vaginalis szülés kapcsán vi
szont jelentősen magasabb PRA-t 
és AI koncentrációt találtak a köl
dökvérben, mint a császármetszé- 
ses csoportban. Az anyai vérben a 
két csoport PRA értékei között 
nem volt jelentős különbség, az AI 
koncentráció viszont szignifikán
san nagyobb volt vaginalis szülés 
után. Vaginalis szülést követően 
nem észleltek jelentősebb eltérést 
a PRA anyai, köldökvér és mag
zatvíz értékei között.

A magzat vérében, a szülőfájá
sok hatására létrejövő PRA- és 
Al-koncentráció emelkedésének 
nagy jelentősége lehet a kielégítő 
foeto-placentaris keringés biztosí
tásában szülés alatt.

Berkő Péter dr.

Betametason hatása a magzat 
növekedésére és fejlődésére maj
mokban történt vizsgálatok alap
ján. Epstein, M. F. és mtsai (Na
tional Institutes of Health, Buil
ding 10, Room 13N266, Bethesda, 
Maryland 20014 U. S. A.): Am. J. 
Obstet. Gynecol. 1977, 127, 261.

Állatkísérletekben meggyőző bi
zonyítékok mutatják, hogy a glu- 
cocorticoidok gyorsítják a magzati 
tüdő érését. A glucocorticoidok 
ezen kedvező hatását Liggins és 
Howie emberben határozottan jó 
eredménnyel alkalmazta az újszü
löttkori respiratiós distress syndro
ma megelőzésére. Nyúl- és patkány
kísérletekben viszont egyes szer
vek növekedésében és az idegrend
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szer fejlődésében rendellenessége
ket észleltek a steroid therápiában 
részesült állatok csoportjában. 
Noha ezen káros mellékhatások 
nem vonatkoztathatók teljességgel 
az emberre is, mégis ez a potenciá
lisan meglevő veszély sokak fi
gyelmét eltereli a glucocorticoid 
profilaxisról.

A szerzők ezt a kérdést vizsgál
ták rhesus majmokban. 8 rhesus 
majom kapott szülés előtt 48 órán 
át (rövid idejű therápia), napi 1,5 
mg betametason natrium foszfátot 
és 1,5 mg betametason acetátot. 
Kontrollként 6 majom szolgált. Az 
újszülött állatokat a 134—150. ges- 
tatiós napon hozták a világra és 
utána elpusztították őket. Az új
szülött majmok testsúlya, az agy
velő súlya, a tüdő, a mellékvesék, 
valamint a vesék súlya nem külön
bözött a kontrollokétól. Szignifi
kánsan alacsonyabb volt a kezelt 
állatok köldökvér-cortisol szintje, 
és szignifikánsan nagyobb volt a 
máj súlya, valamint a máj glyco
gen tartalma.

Az egyes szervek szövettani vizs
gálatánál a sejtek differenciálódá
sa, a szerv érettségi állapota lé
nyegesen előbbre tartott, mint a 
kontrolloké. Az idegsejtek kissé 
zsugorodottak voltak és erősebben 
festődtek, a glia szövet pedig kissé 
megszaporodott. Ezen idegsejt el
változásokat azonban nem lehetett 
minden esetben kimutatni.

Vizsgálataikból a szerzők azt a 
következtetést vonják le, hogy a 
glucocorticoidok határozottan ser
kentik a magzat egyes szerveinek 
érését, azonban hogy mindezen ha
tások végülis az újszülött előnyére 
válnak-e, még a jövőben fog el-
ĉ nil Horváth Imre dr.

Korai és késői burokrepedéskor 
mért sav-bázis eredmények újszü
lötteknél. M. Martell és mtsai. 
(Latin American Center of Perina
tology and Human Development. 
Pan American Health Organiza
tion, Montevideo, Uruguay): Jour
nal of Pediatrics, 1976, 89, 963— 
967.

38 egészséges, terminusban levő 
gravidát vetettek vizsgálat alá. Az 
összes magzat fejvégű fekvésben 
volt, téraránytalanság sehol sem 
volt észlelhető. Mindegyik szülés 
spontán indult meg és zajlott le, 
fájáskeltőt nem alkalmaztak. Vala

mennyi szülés alatt folyamatosan 
monitorizálták a magzati szívfrek
venciát és az intrauterin nyomást.

21 esetben 4—5 cm-re tágult 
méhszájnál művi burokrepesztést 
végeztek, míg 17 esetben érintetle
nül hagyták a burkot a méhszáj 
eltűnéséig.

Szülés után a köldökzsinórt le
fogták az első spontán légvétel 
előtt. A vérmintákat a köldök ar
tériából, ill. vénákból vették. Az 
anyai vérmintákat paralel az ujj
begyből.

A két csoport összehasonlított 
értékei a következőképpen alakul
tak. A tágulás szaka az arteficiális 
burokrepesztetteknél 92 perc átlag, 
míg a másik csoportban 157 perc 
átlag volt. A kitolási szakban nem 
volt lényeges időeltérés. Az Apgar- 
érték mindkét csoportban 7 fölött 
volt. Az anyai sav-bázis értékek
ben nem találtak eltérést.

A köldökvérből nyert minták a 
következőket mutatták. A pH szig
nifikánsan magasabb volt a késői 
burokrepedésnél. A köldökvénában 
7,36 értéket találtak átlagban, 
szemben a korai burokrepedés után 
talált 7,30 értékkel. A köldökarte- 
riában ugyanilyen összehasonlítás 
7,31, ill. 7,25 értéket jelzett. A PC02 
mindkét köldökérben alacsonyabb 
értéket mutatott korai burokrepe
dés esetén,

A BE nem mutatott különbséget. 
A P 0 2 értéke viszont magasabb 
volt késői burokrepedésnél. Szigni
fikáns különbség volt a haemoglo
bin oxigén saturatiójában, a késői 
burokrepedésnél az értékek maga
sabbak voltak.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
késői burokrepedés után született 
magzatok jobb vérgáz eredmé
nyekkel jönnek a világra. Burok- 
repesztés után az uterus vérát- 
áramlása csökken, és csak 21—40 
perc után tér vissza az eredeti 
szintre. Megváltozik az intraute
rin nyomás hatására az intervil- 
losus űrökben a keringés. Ez lé
nyeges szempont a rizikós terhe
seknél, ahol az utero-placentaris 
keringés érintett. Véleményük sze
rint a rutinszerűen elvégzett művi 
burokrepesztés nem mindig hat 
kedvezően a magzat életkilátásai
ra.

(Ref.: A közlemény új oldalról 
mutatja be a művi, korai burokre
pesztést. Azonban ezek válogatott 
esetek, s nem adnak arra a lénye

ges problémára választ, hogy ala
kulnak a sav-bázis viszonyok 
komplikált, szövődményes szülések 
eseteben.) Hegedűs Tibor dr.

Prednisolon, dexametason, beta
metason és cortisol humán placen
talis metabolizmusa in vitro. Blan- 
ford, A. T., Murphy, B. E. P. 
(Montreal General Hospital, and 
Department of Experimental Me
dicine, McGill University, Canada): 
Am. J. Obstet. Gynecol. 1977, 127, 
264.

Az 1960-as évek elejéről olyan 
beszámolókat olvashatunk, ame
lyek azt állították, hogy a steroi- 
dok változatlan formában jutnak 
az anya keringéséből a placentán 
keresztül a magzatba. Üjabban pe
dig több kutató állítja, hogy in 
vitro, de in vivo is, a placenta a 
steroidok egy részét kevésbé ak
tív származékokká alakítja át. Mi
vel a kérdésnek mostanában nagy 
jelentőséget ad az a tény, hogy az 
antenatalis steroid therápiával 
csökkenteni lehet az újszülöttkori 
respiratiós distress syndroma gya
koriságát, a szerzők megvizsgálták 
a fenti négy steroid készítmény 
placentalis metabolizmusát.

A vizsgálatokat in vitro, közép
korú és kihordott terhességből 
nyert placentával végezték. Ered
ményeik a következők:

A gestatiós hetek haladtával 
emelkedő tendenciát mutatva, az 
emberi placenta a cortisolt átlago
san 67,4%-ban alakítja át a rela
tive inactiv cortisonná. A pred- 
nisolon a gestatiós hetek haladtá
val csökkenő tendenciát mutatva, 
átlagosan 51,4%-ban alakul át a 
placentában a szintén relatíve 
inactiv, prednison formába. A de- 
xametasonnak átlagosan 1,8%-a, a 
betametason pedig 7,1%-ban válik 
inactiv formává a placenta hatásá
ra.

Ezen gyógyszerek placentalis 
metabolizmusát ismerve, az ante
natalis steroid profilaxisnak még 
mindig csak egy aspektusát sike
rült tisztázni. További informá
ciókra van szükség, hogy a terhes 
asszonyok steroid kezelését minden 
szempontot figyelembe véve, a leg
optimálisabb steroid készítménnyel 
tudjuk végrehajtani.

Horváth Imre dr.



A Kalocsai Városi Tanács Kór
ház—Rendelőintézet Igazgatósága 
és Tudományos Tanácsa 1978. jú
nius 21-én, délután 14 órakor, a 
Kórház kultúrtermében — Szám 
László emlékére — tudományos 
ülést tart.

Kanyó János dr.: Éveken át meg
figyelt táppénzes kiugrások az in
fluenza-járványok idején és a be
lőlük levonható tanulságok.

Halasy Kálmán dr.: Metastati- 
sáló gyomorcarcinoma kiterjesztett 
radikális műtété cachectisált be
tegen.

Bányai Béla dr.: A psychiatriai 
paradigma jelentősége az orvosi 
szemléletben.

Körmendy László dr.: Kalocsa 
orvostörténeti adatai 1848/1849-ből.

Abonyi Iván dr.: Mammogra- 
phias vizsgálatokkal szerzett ta
pasztalataink.

H o z z á s z ó l á s o k  — v i t a
Délelőtt 9 órakor Szám László 

dr. sírjának megkoszorúzása a ka
locsai Városi temetőben.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 26-án, du 2 
órára tűzte ki Gyarmati János 
dr.: „Az idült veseelégtelenség 
csontelváltozásainak röntgendiag
nosztikája” c. kandidátusi érteke
zésének nyilvános vitáját az MTA 
felolvasó termében.

Az értekezés opponensei: Jávor 
Tibor dr., az orvostudományok 
doktora, Gaizler Gyula dr., az or
vostudományok kandidátusa.

A TMB Elméleti Orvosi Szakbi
zottsága 1978. június 29-én, du. 2 
órára tűzte ki Czirók Éva dr.: „Po
tenciálisan enteropatogén Esche
richia coli szerocsoportok epide
miológiai, szerológiai és pathoge- 
netikai jellemzése” c. kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitáját az 
MTA Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Pesti 
László dr., az állatorvostudomá
nyok doktora, Nyerges Gábor dr., 
az orvostudományok kandidátusa.

A Magyar Dermatologiai Társa
ság Délvidéki Szekciója, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Bőr- es 
Nemikórtani Klinika 1978. jún. 
23—24-én Szegeden, a Bőrklini
kán és a Szemészeti Klinika elő
adótermében tudományos ülést 
tart.

1978. jún. 13., 10.30 óra 
Bőrklinika

Betegbemutatás. A betegek meg
tekintése.

15 óra

Szemészeti Klinika előadóterme
Megnyitó. Üdvözlések.
A betegbemutatások megbeszé

lése.
16.00 óra

W. Seipp, D. Haina, V. Justen 
(Darmstadt): Fénykezelés argon- 
laserrel.

Doz. K. Fegeler (Münster): Can- 
dida-infectio és immunitás.

Szabó Éva, Kovács L., Hunyadi
J.: A mykosis fungoides kezelésé
ben szerzett tapasztalataink.

Dobozy A., Szabó Éva, Hunyadi 
J., Húsz S.: T-sejt ellenes auto- 
antitestek mykosis fungoidesben.

1978. jún. 24., 9.00 óra
Szemészeti Klinika előadóterme
Prof. K. Wolff (Innsbruck): 

Funkcionális elektronmikroszkópia.
Doz. H. Hönigsmann (Inns

bruck) : Erythropoeticus protopor
phyria.

Prof. Simon M.: A hepato-eryth- 
ropoeticus porphyriáról.

Doz. P. Fritsch (Innsbruck): 
Staphylococcus okozta „scalded” 
bőrsyndroma.

Doz. F. Gschnait (Wien): Pho- 
tochemotherapia.

Szekeres Lenke: Immunvédeke
zésre utaló ultrastructurális jelek 
malignus melanomában.

Hunyadi J., Dobozy A., Húsz
S., Kenderessy Sz. Anna: A sup
pressor funkció vizsgálata néhány 
bőrbetegségben.

A Magyar Infektológiai Társa
ság 1978. június 23-án, 9 órakor 
Budapesten, a Semmelweis-terem- 
ben (VIII., Szentkirályi u. 21.) 
Vezetőségválasztó Közgyűlést tart.

Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlést a megjelentek számára 
való tekintet nélkül ugyanezen a 
napon, tudományos ülésünk szüne
te után (kb. 11 órakor) tartjuk 
meg. ___________

A Magyar Infektológiai Társaság
1978. június 23-án 9.15 órakor Bu
dapesten, a Semmelweis-teremben 
(VIII., Szentkirályi u. 21.) kazuisz- 
tikai tudományos ülést rendez.

Üléselnök: Budai István.
Varsányi Olga, Lakos András 

(Budapest): Subacut sclerotizáió 
panencephalitis 4y2 éves gyermek
ben.

Szalka András, Káli Gábor (Bu
dapest) : Facialis paresis leptospi
rosis kapcsán.

Dienes Magdolna, Czecz Sámuel, 
Nagy Róbert (Kazincbarcika): Me
ningitis serosa esetek halmozódása 
mumps-járvány idején.

Kukán Eszter, Jelinek Zsuzsan
na, Mihály Ilona (Budapest): Echo 
vírus 30 okozta meningitisek hal
mozott előfordulása gyermekközös
ségben.

Jelenik Zsuzsanna, Budai József 
(Budapest): Neuroinfectiós kórké
pet utánzó gyógyszerártalmak.

Gellért Mária, Molnár Lajos, 
Ember Irén, Nyerges Gábor (Bu
dapest) : Reye-syndroma?

S z ü n e t
Üléselnök: Barna Kornél.
Simon Lajos (Budapest): Vari- 

cella újszülöttben.
Kemény Pál, Kádár Ferenc (Bu

dapest) : Erythema nodosum Yer
sinia enterocolitica infectio kap
csán.

Vidor Éva, Kollár László, Lévai 
János (Budapest): Entamoeba liis- 
tolytica-fertőzés ritka megjelenési 
formája.

Molnár Lajos, Liptay László, 
Liszkai László (Budapest): Hepa
titis vírus okozta aplastikus an
aemia (?)

Bittera István (Szeged): Acut 
lymphoid leukaemiás gyermek in
terstitialis plasmasejtes pneumo- 
niájának sikeres kezelése Septrin- 
nel.

Tóth András (Budapest): Vérző 
duodenalis ulcus kisgyermekkor
ban.

A Főv. István Kórház—Rendelő- 
intézet 1978. június 23-án, az Orsz. 
Munkaegészségügyi Intézet Fodor
termében (IX., Nagyvárad tér 2.), 
az egészségügyi ifjúsági napok 
keretén belül, a fiatal egészségügyi 
dolgozók belgyógyászati szekciójá
nak tudományos konferenciáját 
rendezi.

Téma: Intensiv betegellátás a 
belgyógyászat különböző területein.

1978. jún. 23., 9 óra
Balázs Tamás dr.: Megnyitó.
Prof. Magyar Imre: Bevezető 

előadás.
9.30 óra

Üléselnök: Romoda Tibor dr.
1. Kéthelyi J., Vitray J. (Buda

pest) : A pacemaker therápiával 
szerzett tapasztalataink az inten
siv cardiologiai betegellátásban.

2. Várkonyi S., Zallel J., Berkes 
Zs., Deutsch Zs. (Budapest): A sür
gősségi pacemaker alkalmazása a 
Róbert K. krt.-i kórház intenzív 
részlegén.

3. Zakar G. (Nyíregyháza): Pa
cemaker kezelés tapasztalatai bel
gyógyászati intensiv ellátásban.

4. Erdős M., Gál H. (Miskolc): 
Pacemaker beültetés utáni szövőd
mények.

5. Kovács P., Lőrincz I., Polgár 
P., Worum F. (Debrecen): Ideigle
nes szívingerlés az ingerképzési és 
vezetési zavarok therápiájában és 
diagnosztikájában.

S z ü n e t
Üléselnök: Gerő Andor dr.
6. Lukácsy A. (Győr): Acut car

diovascularis kórképek intensiv
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ellátása általános belosztály gya
korlatában.

7. Szemantsik T., Lukács J., Héj)
G., Hajós M., Péter Zs. (Buda
pest) : Az életveszélyes szívbeteg
ségek helyszíni ellátása és forensi- 
cus megítélése.

8. Csűrös L., Katona Z., Bujdos
I. (Miskolc): Kamrafibrillatio
miatt resuscitalt acut myocardialis 
infarctusos betegek retrospéctiv 
vizsgálata.

9. Mezei Zs. (Budapest): Lido
cain kezelés intensiv coronaria 
részlegen.

10. Jelen E., Németh M. (Buda
pest) : Dopamin alkalmazásával 
szerzett tapasztalataink elsősorban 
cardiogen shock eseteiben.

11. Dienes Zs., Hajós M., Héjj
G., Lukács J., Szemantsik T. (Bu
dapest) : A reanimatios szövődmé
nyek eyologiai és forensicus vo
natkozásai.

S z ü n e t

Üléselnök: Urai László dr.
12. Ragán E. (Balatonfüred): 

Hypokalaemiával összefüggő sav- 
basis eltolódások okozta ritmus- 
zavarok.

13. Vályi P., Fenyvesi G., Sallai 
Gy., Szántó P., Balázs K., Hazay 
B. (Budapest): Acut myocardialis 
infarctussal osztályunk coronaria
őrző részlegébe szállított betegek 
sorsa.

14. Dékány P., Keltái M. (Buda
pest) : Furosemid hatására bekö
vetkező haemodynamikai változá
sok balszívfél elégtelenséggel szö
vődött akut myocardialis infarctus- 
ban.

15. Keltái M., Dékány P. (Buda
pest) : Haemodynamikai vizsgála
tok jelentősége az acut myocardia
lis infarctus intenzív ellátásában.

16. Lőrincz 1., Kovács P., Páll T., 
Végh K., Polgár P., Worum F. 
(Debrecen): Gépi lélegeztetés bel
gyógyászati intenzív osztályon.

17. Pápay A., Veres I., Stefán
J. (Miskolc): Dissecáló aorta aneu- 
rysmas eseteink értékelése.

18. Mezőfi M., Eszenyi G., Nyá- 
rádi A., Tóth I. (Ózd): A fiatalok 
szerepe és feladata az intenzív 
teamben.

S z ü n e t
14.30 óra

Üléselnök: Kämmerer László dr.

1. Petrányi Gy. jr., Tamás Gy. 
jr. (Budapest): Acut szénhidrát 
anyagcserezavarok ellátására kiala
kított intenzív betegellátó részle
gen szerzett kétéves tapasztala
taink.

2. Jermendy Gy. (Budapest): A 
diabeteses coma kis adag insulin 
therápiájával szerzett 3 éves ta
pasztalatok.

3. Mándics R., Sawinsky I. (Bu
dapest) : Acut szénhidrát anyag
cserezavarok kezelése osztályunk 
ötéves beteganyag feldolgozása so
rán.

4. Gállá Z. (Vác): A diabeteses 
coma kis dózisú insulin therápiája.

5. Vörös P. (Budapest): A diabe
teses coma alacsony insulin dosis- 
sal történő kezelése; tapasztala
taink a felnőttkori cukorbajban je
lentkező acetonuriákkal.

6. Hardicsay G., Jermendy Gy. 
(Budapest): Oralis antidiabeticum- 
okozta hypoglykaemiás coma ese
teink.

7. Golub 1., Jakab E., Mohai L. 
(Budapest): Hypoglykaemiás epi
zódok gyakorisága, pathogenesise, 
therápiás tapasztalataink.

8. Banai J. (Budapest): Az ar- 
rhythmiák előfordulása különböző 
módon kezelt diabetes mellitusos 
beteganyagon.

9. Szántó P., Sallai Gy., Fenyvesi 
Gy., Vályi P., Kollai B., Balázs 
K„ Hazay B. (Budapest): Pajzs
mirigy részlegünkön észlelt thy- 
reotoxikus crisis esetek kezelése.

10. Wagner L. (Budapest): Toxi
cus autonom pajzsmirigy adeno- 
mában és egyéb hyperthyreosisok- 
ban észlelt trijódthyronin toxico
sis.

S z ü n e t
Üléselnök: Halász Tamás dr.
1. Molnár Zs. (Budapest): A 

gyógyszer okozta agranulocytosis- 
ról.

2. Máté Zs., Sipos V., Vadnai M., 
Zakner Zs. (Budapest): Belosztá- 
lyon előforduló iatrogen ártalmak 
és kezelésük.

3. Sawinsky 1. (Budapest): Acut 
pancreatitises eseteink tapasztala
tai.

4. Oblidál Z. (Szombathely): A 
coma hepaticum intenzív belgyó
gyászati ellátása.

5. Havrilik J., Marczinkó J., Ke
mény K. (Budapest): Utókezelő 
osztály heveny hasi kórképeinek 
belgyógyászati geriátriái diag
nosztikája és ellátása, különös te
kintettel az idős korúakra.

6. Borbás B. (Nyíregyháza): A 
dialysis helye és szerepe az inten
zív betegellátásban.

7. Eszenyi G., Mezőfi M., Nyá- 
rádi A., Tóth l. (Ózd): Peritoneá- 
lis dialysis súlyos mérgezések 
komplex ellátásában.

Z á r s z ó

A Pécsi Orvostudományi Egye
tem és a Magyar Hygienikusok 
Társasága Dunántúli Csoportja
1978. június 28—29-én, a Pécsi Or
vostudományi Egyetem I. sz. Kli
nikai Tömb tantermében (Ifjúság 
útja 31.) 11. Kórházhygiénés Anké
tet tart.

1978. június 28., 10.00 óra
Tigyi József dr. akadémikus, a 

Pécsi Orvostudományi Egyetem 
rektora: Megnyitó.

1. Vass Ádám dr. főtanácsos 
(Budapest): Bevezető előadás.

2. Páll Gábor dr. (Budapest): A 
hazai kórházhygiéne és járvány
ügy időszerű kérdései.

3. Kende Éva dr., Békéssy Zsu
zsa dr. (Budapest): A kórház-hy- 
giéne metodontológiai kérdései.

4. Bíró György dr. (Pécs): A be
tegellátás hygiénéjének oktatása az 
orvostanhallgatók képzése során.

5. Rúzsa Csaba dr. (Pécs): A 
Pécsi OTE kórházhygiénés szolgá
latának 10 éve.

H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a  
1978. június 28., 14.00 óra

Elnökség: Vass Ádám dr., Kis- 
honti Tibor dr.

1. Losonczy György dr. (Buda
pest) : A klinikai járványügy fel
adatainak megoszlása.

2. Szita József dr. (Budapest): A 
sterilitási vizsgálatok néhány idő
szerű kérdése.

3. Pechó Zoltán dr. (Budapest): 
A sterilezés rendszerében rejlő le
hetőségek helyes értelmezése.

4. Erdős Gyula dr. (Budapest): A 
kórházi rovarirtás helyzete.

5. Bakó Márta dr. (Pécs): Üjszü- 
löttkori fertőzések bakteriológiája 
és epidemiológiája.

6. Kapczy Judit dr., Miskolczy 
Agnes dr., Váróczy László dr., 
Taar István dr. (Debrecen): A cse
csemőápolás hygiénéje, különös te
kintettel az intenzív ellátás gyakor
latára.

7. H. Nagy Anna dr. (Eger): 
Kórházhygiénés tapasztalatok az 
egri megyei kórházban.

8. Domino Éva dr., Sipos Sándor 
dr., Manzini Tibor dr. (Pécs): In
tenzív therápiás osztályok hygié- 
nés helyzetének értékelése.

9. Schäfer József dr. (Pécs): 
Gyermeksebészeti osztály és műtő 
hygiénés elve Glasgowban (1 éves 
tanulmányút alapján).

H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a  
1978. június 29., 9.00 óra

Elnökség: Bíró György dr., Ken
de Éva dr.

1. Patakfalvi János (Debrecen): 
Tervezői elképzelések a MEDICOR 
gázsterilizátorok gyártmányfejlesz
tésében.

2. Fischer János (Budapest): 
Gázsterilező berendezések haszná
latával kapcsolatban felmerülő 
technikai-műszaki követelmé
nyeink.

3. Pechó Zoltán dr. (Budapest): 
A gázsterilizálás aktuális problé
mái.

4. Kishonti Tibor dr. (Pécs): A 
maradék etilénoxid kórházhygié
nés értékelése.

5. Molnár Pál dr. (Pécs): A toxi- 
cológiai laboratórium szerepe és 
helye az etilénoxidos sterilezésben.

6. Sipos Sándor (Pécs): Az eti
lénoxidos sterilezés honosítására



tett kezdeményezéseink tapaszta
latai.

7. Gelencsér Ferenc, Borsi Sán
dor (Pécs): A GST készülékek 
üzemeltetésének műszaki, gyakor
lati tapasztalatai.

8. Daróczi Sándorné dr. (Debre
cen) : Az egyszerhasználatos eszkö
zök gyártásának jelene és jövője 
a MEDICOR gyártmánystruktúrá
jában.

H o z z á s z ó l á s o k ,  v i t a

Mindennemű felvilágosítást Rú
zsa Csaba dr., Gelencsér Ferenc, 
Sipos Sándor, Timár Miklósné ad.

Cím: Pécsi OTE Kórházhygiénés 
Szóig., 7624 Pécs, Ifjúsági u. 31., 
tel.: 11-122/382 mell.

A Főv. Weil Emil Kórház Tu
dományos Köre 1978. június 
28-án 13.30 órakor, a Kórház Kul
túrtermében (XIV., Uzsoki u. 29.) 
tudományos ülést tart.

Üléselnök: Scholz Magda dr.
Koffler Sándor dr.: Az integrá

ció adta lehetőségek hasznosítása az 
üzemi rehabilitációban.

Dévai Judit dr.: Az infarctus 
mortalitás alakulása osztályunkon.

Hermann Zoltán dr.: Slapak— 
Partilla-elvezetések alkalmazása az 
EEG-ben a postorbosalis myoc. 
inf. kimutatására.

Tóth Mária dr.: Nyálmirigy 
functioi és zavarai.

M E G J E L E N T

ORVOSKÉPZÉS 
1978. 2. szám

Váczi L a jo s dr., Tóth F e ren c  d r . : IJjabb  
e re d m é n y e k  a v írusok  d a g a n a to k  k e 
le tk ezéséb en  já tszo tt sze rep év e l k a p 
cso la tb an .

Sas M ihá ly  dr., Godó G yörgy  dr., M or- 
vay  Jó z se f  d r . : H y p erp ro la c tin a em iás  
á llap o to k  kezelése b ro m -e rg o c ry p tin -  
nel.

F a rk a s  E lek  dr., N ovák  E rn ő  dr. : 
Ü jabb  ism ere tek  a v íru s -h e p a titis e k 
ről. II. sz.

H o llän d er E rzsébet d r . : H ypo o sm o la ris  
á llap o to k .

D öb rö n te  Z oltán  dr., H e lm u t K och dr., 
W olfgang Rösch dr., L udw ig  D em ling  
d r . : Az endoscopos p ap illo to m ia  és 
epekőeltávo lítás .

Götz F rig y e s  dr. F rang  D ezső d r., Ve- 
reb é ly  A n d rás dr., N agy Z o ltán  d r . : A 
v esek ö v ek  m egelőzéséről.

P e rjé s  G áb o r d r . : Az a r te r ia  re n a lis  el
z á ró d á sa in a k  k lin ikum a és kezelése.

D öbrössy  L ajos dr., S u g ár Já n o s  d r . : 
A b ő r m alignus m elan o m áin ak  p a th o - 
log iája .

Ju h á sz  M iklós dr., S p iry  T am ás dr.. 
T tó th  T ih a m é r dr., E rdély i M ihály  d r . : 
L ép sé rü lé s  m ia tt végzett sp e len ec to - 
m iák  a III. sz. S ebészeti K lin ik a  15 
éves b e teg an y ag áb an  1962—1976.

B arta  L . : D iabetes a g y e rm ek k o rb a n .

FOGORVOSI SZEMLE 
Stom atologia H ungarica

1978. 2. szám

B ánóczy Jo lá n  dr., G ábris K a ta lin  d r.. 
O rosz M ihály  d r . : A ny á l lac to b ac il-  
lüsszám  vizsgálata  ta r tó s  szo rb itfo - 
gy asz tás  u tán .

H ám ori Jó z se f  dr., Szórni É va d r . : Az 
ún. szabadvégű  h idak  b io m e c h a n ik á 

ja  : k ész íté sü k  lehetősége  a re n d e lő 
in tézeti és te rü le ti  g y a k o rla tb an .

S allay  K ornélia  d r., H o rv á th  Jó z se f  dr.. 
D án P á l dr. K u lcsár  G izella d r., N ász 
Is tv án  d r., G eck P é te r  d r . : Ü jab b  v i
ro lóg iá i m egfigyelések  rec id iv á ló  aprí
tásokon .

F áb ián  T ibor d r .—Szöllősi K a ta lin  d r .— 
L a jth a  B eáta d r . : Az á llc so n to k  fe jlő 
dése  a m ásod ik  n ag y ö rlő  á ttö ré se  
u tán .

Zelles T iv ad ar d r., V askó A n n am ária  
d r . : Az in d o m etac in  n y á lm irig y e k re  
k ife jte tt  h a tá sa  p a tk á n y b a n .

D om ányházi G ábor d r . : D erm a titis  p e 
rio ralis .

K aán M iklós d r., F e jé rd y  P á l d r . : A 
rág ó sík  és az alsó  k is- és n ag y ö rlő k  
v iszonya.

i d e g g y ó g y á s z a t i  s z e m l e

1978. 3. szám

W. B irk m ay er, P . R ied e re r: Ü j e re d m é 
n y ek  a  P a rk in so n -k u ta tá sb a n  és a 
kezelés m o d ern  szem pon tja i.

T ó th  Szabolcs d r., V ajda Já n o s  d r., 
Z a rán d  P é te r  d r. és Sólyom  A n d rás  
d r . : C en trá lisán  h a tó  S pasm oly tikum  
(Lioresal) h a tá sá n a k  re flex  és re f le x 
reg en erác ió s (recovery) v izsg á la to k k a l

sp a stik u s  betegeken .
M. S h im izu : N osologiai k é rd é se k  az 
if jú k o r  p sy c h ia triá já b a n .

B enke B á lin t d r., S tip u la  M agda d r . : 
G lykogen  tá ro lá so s  m yop ath ia .

U ngvári G ábor d r., G erev ich  Jó z se f  d r . : 
N em es L am p ért Jó z sef betegsége.

D iószeghy P é te r , C enkér Éva, M echler 
F e ren c : M y asthen iás b e teg ek  a l te r 
náló  P re d n iso lo n  kezelése.

FOGORVOSI SZEMLE 
Stom atologia Hungarica

1978. 3. szám

A ck erm an n  A lajos d r., és P u la y  G yörgy  
d r . : A llk ap o cstö rések  keze lésé t követő  
szövődm ények.

K om ári József d r., F a rk a sfa lv y  M á
ria  d r., K ovács M ária  d r . : Az o cc lu sa 
lis p ara fu n k c ió  g y akorisága .

Reglődi D óra  d r . : A pöszeség o rth o d o n - 
tiai v onatkozásai.

A fo g ágybetegségek  d iag n o sz tik á já n ak  
irán y e lv e i a g y a k o rla t és a k u ta tá s  
szám ára .

A XII. Á rk ö v y  V ándorgyű lés előadásai.
K eszler P ál d r., T ak ács A ndrea  d r., B o

ros Ild ik ó  d r., Z elles T iv a d ar d r . : A 
sz én sav a n ih id ráz-re sz in téz is  időbeli le 
fo lyása  p a tk á n y o k  nyá lm irig y e ib en  
sz im p a tik u sz -in g e rlé s t követően.

G rüszer M ária  d r. és R a ffay  T eréz d r . : 
A kü lső  te le szk ó p o k  rö gzítése  a p ro té 
zisben.

G era Is tv án  d r . : Alsó m etszőfogak  szoli- 
té r  p e ro d o n tá lis  d e fe k tu sa in a k  m űté ti 
k o rrek c ió s lehetőségei.

Schranz D énes d r . : G ero p ro te tik a i v izs
g ála tok  és e re d m é n y e k  az elm ú lt tíz 
évben.

PNEUMONOLOGIA HUNGARICA 
1978. 3. szám

M agyar P ál, S za tm áry  István , Szobor 
A lb ert: M y a sth en iás b e teg ek  légzés
fu n k c ió ja , az ed ro fn iu m -k lo rid  lég 
zésre  k ife j te tt  h a tá sa .

Szabó Istv án , V arga  Edit, F odor T am ás, 
Szabó N óra, K elen ffy  Szilvesz te r: 
C h lo rh ex id in u m  g lucon icum -os új elő
kezelési e ljá rá ssa l n y e r t ta p a sz ta la 
ta in k  a sa v á lló k  bak te rio ló g ia i d iag- 
n o sz to ik á jáb an .

V adász Im re , P á ric s i I lo n a : F ib ro tik u s 
tü d ő -la esió k  IN H  k em opro filax isa . A 
T bc-ellen i N em zetközi Unió á lta l sz e r
vezett k o o p e ra tív  p ro g ram . A p ro fi-  
lak tik u s IN H  kezelés kezdeti e red m é
nyessége.

Szilágyi Já n o s , B ene Ju lián n á , K asza 
Lajos, K ovács E rzséb e t: B ricany l h a 
tá sa  a c a rd io re sp ira to rik u s  fu n k c ió ra  
as thm a b ro n ch ia léb an .

H orváth  Ö rs, G aál T ibor, Száva Ju d it :  
A tü d ő  a rte rio -v e n o su s  an eu ry sm á i-  
n ak  kó rism ézési nehézségei.

G ondkievicz M ária , Jó n á s  József, Já g e r  
M arg it: T üdő  em bo lisa tio  m in t d iffe 
ren c iá ld iag n o sz tik a i p rob lém a.



Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója 
az 1978. április havi fertőző megbetegedésekről

A járványügyi helyzet általános jellemzése.
Az enterális fertőző betegségek közül mérsékel

ten emelkedett a salmonellosis, kissé csökkent a dys
enteria és alig változott a dyspepsia coli és hepatitis 
infectiosa megbetegedések száma az előző hónaphoz 
képest.

A cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségek kö
zül a rubeola esetek száma növekedett, elsősorban a 
Békés és Szolnok megyében előfordult kisebb területi 
járványok következtében. A scarlatina és mumpsz 
esetek száma nem változott lényegesen az előző hó
naphoz viszonyítva.

Említésre méltó járványügyi események
A Somogy megyei Zamárdiban működő termelő

szövetkezeti húsüzemben előállított Salmonella give- 
vel fertőződött disznósajt Somogy és Veszprém me
gyében történt kimérése következtében területi sal
monella járvány alakult ki április 5. és 18. között. A 
fertőzés veszélyének kitettek száma ismeretlen ma
radt, utólag felderíteni nem lehetett. Az észlelt meg
betegedések száma 69 volt, 48 személy — közöttük 
egy beteg és öt tünetmentes húsüzemi dolgozó — 
székletéből sikerült a kórokozót kitenyészteni. Az il
letékes KÖJÁL-ok a húsüzemben és az üzletekben 
fellelt disznósajt mennyiségeket zárolták, és megfe
lelő intézkedéseket tettek az élelmezéshigiénés előírá
sok betartása érdekében.

Március végén—április elején ismeretlen aetio- 
lógiájú, ivóvíz által terjesztett enteritis járvány for
dult elő Vác városban és környékén. A járvány so
rán mintegy 500 megbetegedést észleltek, de a bete
gek tényleges száma valószínűleg ennél lényegesen 
több volt. Vác várost, és az érintett községeket ellátó 
3 vízmű helyszíni vizsgálata és a vízminták laborató
riumi vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az 
egyik vízmű vize felszíni Duna-vízzel szennyeződött. 
A betegek székletmintáiból és a vízmintákból kóroko
zót nem lehetett kimutatni. Az említett vízmű műkö
désének felfüggesztése után a járvány megszűnt.

Pápán, a Városi Kórház szülészeti és újszülöttosz
tályán a hónap folyamán pemphigoid és mastitis ese
tek halmozódását figyelték meg. A KÖJÁL a védőnői 
hálózat segítségével a már otthon manifesztálódott 
eseteket is felderítette, és megállapította, hogy össze
sen 20 pemphigoid és 16 mastitis fordult elő. A bete
gekből és egy szülésznő orrából kitenyésztett Staphy
lococcus aureus törzsek fágtípusa azonos volt. Az új
szülöttosztályt kiürítették, fertőtlenítették és Staphy
lococcus aureus negatív személyzettel nyitották meg.

Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon 
1978. április

B e t e g s é g
Április4- Január 1 -április 30+

Medián Medián 
1978 1977 1972-761978  1977 1972-76

Typhus abdominalis 1 2 2 4 10 18
Paratyphus — 1 1 1 1 3
Salmonellosis 296 391 348 834 1197 900
Dysenteria 258 584 471 1129 1755 1970
Dyspepsia coli 74 88 94 272 330 384
Hepatitis infectiosa 605 569 603 2478 2457 2590
Poliomyelitis — — — - 2 1
Diphtheria — — — 1 2 -

Scarlatina 1178 557 1104 4613 2495 4112
Morbilli 39 14 291 96 72 123*.
Rubeola 1685 444 4247 1634
Parotitis epid. 5604 4512 191 9 2 18 459
Pertussis 4 3 5 12 9 18
Meningitis epid. 4 5 3 29 23 22
Meningitis serosa 33 35 24 101 123 85
Encephalitis inf. 19 9 6 38 34 22
M ononucleosis inf. 71 53 45 197 178 167
Keratoconj. epid. 1 2 2 5 6 17
Malária — — — 1* — —

Typhus exanth. - — — - — -

Staphylococcosis 35 25 22 96 90 119
Tetanus 3 6 5 8 9 13
Anthrax — — — — — —

Brucellosis 1 14 13 9 40 36
Leptospirosis 3 2 4 9 13 9
Ornithosis — — — 3 2 1
Tularémia 
Lyssa fertőzésre 
gyanús sérülés

“ 1 1 2 5 4

221 264 860 656

Előzetes, részben tisztított adatok. 
* Importált eset.

(Lapzárta: a kívánt, aktuális szám megjelenése előtt 18 nappal!)
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Orvostovábbképző Intézet,
Gyermekgyógyászati Klinika 
(igazgató: Frank Kálmán dr.)

A tá p lá l á s  é le t t a n  ú ja b b  
m e g á l la p í tá s a in a k  
je l e n tő s é g e  
a  c s e c s e m ő tá p lá lá s b a n
Frank Kálmán dr.

Az Orvosi Hetilap újraindulásának 30. évfordulójára, 
a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

A tudományosan megalapozott csecsemőgyógyá
szat m integy háromnegyed évszázadra tekinthet 
vissza. A. Cerny a századforduló első éveiben 
rendszerezte a táplálkozással kapcsolatos kóros 
állapotokat, a különböző fejlődési anom áliákat 
(sorvadás, hasmenések stb.) s „csecsemőkori táp
lálkozási zavarok” néven új klinikai fogalmat al
kotott. Ebben az időben még alig ismeretes az en- 
terális infectiók szerepe; nem került még be a cse
csemőgyógyászat nom enclaturájába a coli, a sal
monellosis fogalma, s ugyancsak ism eretlen volt 
a chemotherapia. A csecsemőbetegségek és -halá
lozás nagy részét a helytelenül választott táplálék
nak tulajdonították, ill. az inadaequat táplálásban 
keresték az okát.

Cerny m egállapításait követően a táplálkozási 
zavarok, Ш. az anyagcsere-betegségek tanának to
vábbfejlesztése tanítványai (Finkélstein, Keller, 
Moro, Schlossmann stb.) m unkásságának köszön
hető. Ök az alapvető tápanyagok szerepének egyre 
jobb ismeretével, arányainak változtatásával kísé
relték meg az észlelt rendellenességek m egjavítá
sát. Az akkori kutatóknak szinte mindegyike meg
örökítette nevét egy-egy új tápszer kialakításával; 
ezek egyikének lényege a zsírtartalom  csökkenté
se, másikának éppen zsírdúsítása (Moro-féle vajle
ves), avagy fehérje arányának emelése (Finkel- 
stein-féle), m áskor a casein kiiktatása (édes író), 
avagy savanyítás (savanyú író) jelentett újítást. 
Ezekkel a könnyebben emészthető tápszerekkel — 
a bél enzymatikus emésztési, bakteriális egyensú
lyának változtatása ú tján  — igyekeztek befolyá
solni az akkor oly gyakori gastroenteralis kóros 
folyamatokat, m int a tejártalom , lisztártalom, dys- 
pepsiák, enteritisek. Az ún. dietetikai aera alatt 
egy-egy klinikai tejkonyha naponta 15—20-féle 
tápszert is főzött.

Ez a dietetikai túlzás a 30-as évek elején érte 
el fénykorát, am ikor még tisztázatlan volt a cse
csemő bél-tractus normális és kóros enzymatikus, 
ill. bakteriális állapota, s a csecsemő hasmenésé
nek, valam int a testfelépítési hibák okát elsősor
ban „táplálkozási zavar”-nak gondolták. Később a
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helyes felismerésben nemcsak a kórokozók kim u
tatásának technikai tökéletesedése játszott szere
pet, hanem a chemotherapia (elsősorban a sulfon- 
amidok), m ajd a különböző antibioticumok meg
jelenése.

Mind a csecsemő-pathológia, mind a táplálko
zásfiziológia újabb megállapításai — kiegészülve a 
gyógyszeres kezelés modern lehetőségeivel — a 
40-es évek második felében döntő változást hoztak 
a csecsemők „táplálkozási zavara idnak  gyógyí
tása terén. Jelentősen változott a pathológiai szem
léletünk, bővültek ismereteink a mikrobiológiai 
veszélyeztetettségről, leegyszerűsödött a diétánk,- s 
kitárultak  a gyógyszeres, az electrolyt- és a folya- 
dék-therapiás lehetőségeink.

Mindennek ellenére ma sem nélkülözhető a 
diaeta a csecsemő- és gyermekgyógyászat m inden
napos gyakorlatából. Az alapvető feltételek, a 
szükségletek mennyiségi és minőségi követelmé
nyei tisztázódtak. E téren ma legfeljebb időnként 
finom módosításokkal javítjuk az alkalmazott 
alapvető csecsemőtáplálást. A mai dietetikai — 
helyesebben táplálkozástudományi — kutatások 
már sokkal inkább egyes sajátos betegségek, mo
lekuláris ártalm ak, enzymdefectusok kiiktatására, 
megelőző kezelésére koncentrálódnak.

A klasszikus diétás elveket azonban ma sem  
nélkülözhetjük. Az egészséges csecsemő táplálásá
nak elvei messze túllépték a kórházak tejkonyhái
nak határá t s lakosságunk szinte m aradéktalanul 
ismeri a helyes táplálás szabályait, módjait (13).

Az egészséges csecsemők táplálása terén elért 
jó eredmények erősen tükröződnek az ún. késői 
(6 napon túli) csecsemőhalálozás kitűnő szintjé
ben. A m agyar csecsemőhalandóság kedvezőtlen 
helye az európai sorrendben, kizárólag a magas 
perinatalis m ortalitásból — s azon belül is a rend
kívül magas koraszülött-frequentiából, ill. az im- 
m aturusok nagy számából — adódik. Ha a szülé
szeti osztályokról m ár az otthoni gondozásba ke
rült csecsemők halálozási viszonyait nézzük, az 
nem m arad el az európai átlagtól, sőt egyes m e
gyéink eredm ényei vetélkednek a sorrendben első 
északi államokéval. Ez is bizonyítja, hogy a cse
csemőgondozásunk s azon belül a preventív cse
csemővédelmünk magas szinten, kitűnő szerve
zettségben működik. Az érdem a körzeti orvoso
ké, gyermekorvosoké, valamint a védőnőké, akik
nek állandó folyamatos felvilágosító, tanító és el
lenőrző m unkája biztosítja a csecsemőtáplálás he
lyes mennyiségi, minőségi követelményeit s a hy- 
gienéjét.

A klasszikus csecsemőtáplálás alkalmazási te
rülete az utóbbi években három irányban bővült:

a) K iterjesztettük a figyelmet a kisdedkorra 
is. Ma a bölcsődéinkben szakirányítással folyik az 
élelmezés; az Országos Csecsemő és Gyermek
egészségügyi Intézet az Eü. Minisztérium IV-es fő
osztályával közösen ételrecept-gyűjtem ényt dolgo
zott ki; s számos továbbképzési alkalom nyújto tt 
lehetőséget arra, hogy orvosaink, védőnőink, gon
dozónőink e korcsoport táplálkozási hibáinak, hiá
nyainak módosítását elsajátíthassák.

b) A  sablonos táplálási sémák helyett sokkal 
több súlyt helyezünk ma az individuális táplálásra. 1579



A 30-as években a gyermekorvosi, védőnői m unka 
elsősorban arra irányult, hogy a tömegfelvilágosí
tás és -nevelés céljából jó táplálkozási elveket 
(sablonokat) dolgozzon ki és annak betartását kö
vetelje meg az anyáktól.

Ma a csecsemő alkata, tolerantiája szerint 
változóan, a szakorvosi hálózat segítségével jórészt 
egyénileg alakítjuk a táplálás mennyiségi és mi
nőségi rendjét. «

c) A gyomor- és bélnyálkahártya anatóm iai és 
functionalis viszonyainak, biológiai állapotának is
meretében igyekszünk alkalmazni dietetikai el
veinket.

Az eddigiekben változatos képet igyekeztem 
adni arról, hogyan fejlődött a csecsemőtáplálás, 
míg a mai szintjét elérte; milyen elvek érvénye
sültek a múltban, illetve milyen tényezők módo
sították azokat, amíg napjaink gyakorlatáig elju
tottunk.

A legutóbbi évtized táplálkozásfiziológiai ku
tatásai újabb módosításoknak adtak lehetőséget. 
Számos új m egállapítás történt a fehérje-, zsír-, 
vitam inháztartás terén ; az anyatej és mesterséges 
táplálás kérdésében; egyre több jelzés m utat rá  a 
nyomelemek jelentőségére; s a kutatások egyik fő 
irányát a molekuláris betegségek, enzymopathiák 
javítása, megoldása jellemzi (3). A továbbiakban 
ezeknek megfelelően négy csoportba igyekszem 
összevonni a legutóbbi két évtized legjellegzete
sebb csecsemő- és gyermekgyógyászati dietetikai 
változásait. Tekintsük át
— a tápanyagokkal kapcsolatos új megállapítások 

közvetlen hatását;
— az anyatejre vonatkozó új megállapításokat s 

a szoptatás mai helyzetét;
— a tejporalapú csecsemőtápszereket s a további 

fejlesztés lehetőségeit;
— az enzymopathiák, malabsorptiók kezelésére 

vonatkozó kísérleteket, eredményeket.
I. A tápanyagokkal kapcsolatos új megállapí

tások főleg a fehérjékre, egyes zsírokra, vitami
nokra vonatkoznak és rám utatnak a nyomelemek 
jelentőségére.

1. A fejlődő szervezet fokozott fehérje  igényé
re az 50-es években m utattak  rá. Azt a közhely
nek számító igazságot, hogy „a csecsemő nem ki
csinyített felnőtt” mi sem bizonyítja jobban, m int 
a fehérjeigény életkortól függő eltérése. Minél fia
talabb a szervezet, annál nagyobb a fehérjeigé
nye. A felnőttkorra m eghatározott 0,9— 1 g/kg-mal 
szemben a gyermekkor ennek kétszeresét, a cse
csemő 2V2—3-szorosát s a koraszülött közel 4 
g/kg-ot igényel aszerint, hogy milyen fokú a fejlő
dés üteme, testépítésének mértéke. S a mennyiségi 
viszonyokon túlm enően még jelentősebb az állati 
és növényi fehérjék aránya (10). Míg a felnőtt szer
vezet egyensúlyban van akkor is, ha növényi fehér
jék képezik a táplálék összfehérjének kétharm a
dát, a gyermeké pedig, ha a növényi és állati fe
hérje mennyisége azonos szinten mozog, addig cse
csemőkorban döntő fontosságú, hogy állati fehér
jék adják a napi fehérjeigény jelentősebb (2/з) ré- 

1580  szét. Ennek a m egállapításnak különös jelentősége

van a koraszülöttek táplálásában s meghatározza 
az anyatej és fehérjedús tejpor-hozzátáplálás ará
nyát, sőt időpontját is (6. naptól), illetve a legki
sebbeknél az első napokban alkalmazandó táplá
lási (parenteralis és enteralis) követelményeket 
(11). Az 1500 g alattiak  első napjaiban gondoskod
nunk kell a kellő folyadékbevitelről, amely leg
alább 180—220 m l/kg; a kellő kalóriáról: 150—180 
kal/kg; s ezen belül az energiaforrásnak számító 
glucose és minimális fehérje- (plasma, aminosav) 
bevitelről. Tapasztalatok szerint a kívánatos ami
nosav készítményeket 3 napos kor előtt nem cél
szerű alkalmazni, m ert a koraszülött — még sze
rény enzym-készlete m iatt — a fibrin hydrolysa- 
tum ból készült am inosavakat alig utilizálja.

Újabban nem annyira a fehérje mennyiségi 
viszonyait helyezik előtérbe, mint inkább a m ini
mális N-, illetve aminosavszükségletet veszik fi
gyelembe. R ám utattak az essentialis aminosavak 
között is a G- (glucogen) aminosavak jelentősé
gére (alanin, glycin, prolin), melyek részben pótol
hatják  a többi essentialis aminosavat (3). Nem 
azonos a felnőtt és az újszülött aminosavigénye 
sem. Újszülöttnek pl. testsúlykg-onként ötszörös 
mennyiségű tryptophanra van szüksége m int a 
felnőttnek s még több lysinre; utóbbi nélkülözhe
tetlen  a növekedés időszakában. A fehérjedús táp
lálékaink értéke, behelyettesítési aránya szem
pontjából kiemelendők azok a vizsgálatok (41), 
melyek szerint 2/з rész tojás és Уз rész burgonya 
táplálással hosszú ideig teljes N-egyensúlyt lehet 
biztosítani. (A burgonya bizonyos mértékben bab
bal is helyettesíthető, m ert benne is elég bő ami
nosav választék van). A fehérjék jelentős része 
naponta képződik újra. Egy gramm serum albu
min képzéséhez 30 g táplálékfehérje szükséges 
(Whipple). Izotóp technika tette lehetővé annak 
megállapítását is, hogy egészséges felnőtt naponta 
0,2 g N/testsúlykg-ot mozgat meg, ami 90—100 g 
fehérjének felel meg.

A fehérje jelentőségének egyre szélesebb körű 
feltárása vezetett a Leiner-kór pathogenesisének 
jobb megközelítéséhez is (16). Az anyatejek vizs
gálata során (18) derült fény arra, hogy az átla
gosnál (1200—1300 mg%) jóval kisebb fehérje- 
tarta lm ú anyatejet szopó csecsemők közül kerül
nek ki a Leiner-kórosak. Kialakulásuk mechaniz
musához természetesen még egyéb tényezők is 
szükségesek, de m a m ár kétségtelen, hogy e be
tegséggel kapcsolatban hiányártalomról van szó. 
Kétségtelen, hogy az erythroderm ia desquamativa 
(Leiner) betegséghez az elmúlt 3 évtizedben a leg
több pozitív tapasztalati adat magyar szerzők tol
lából származott (14, 32, 44, 47).

A foetalis élet végén, valamint a fiatal cse
csemőkorban a fehérjehiány — különösen egyes 
aminosavak arányában történt nagyobb eltolódás 
— súlyos idegrendszeri, közelebbről mentalis á r
talom ra vezethet. Egyre több kísérleti és felmérő 
m unka m utat rá  e kérdés fontosságára. Legutóbb 
a svéd Vahlquist összehasonlító vizsgálatai (70) — 
a svéd, ill. az ethiop gyermekek táplálkozásáról, 
morbiditási, m ortalitási különbségeiről — jól pél
dázzák mindezt, am ikor kim utatja, hogy az észak
afrikai államban a csecsemő- és kisdedártalmak



között még m indig a hiánybetegségek állnak  elő
térben, s „a haláloki sta tisz tikában  is a d iarrhoea 
és a fehérje—kalória a lu ltáp lálás vezet a légúti 
betegségek stb. e lő tt”.

A gyerm ekgyógyász szem pontjából sem kö
zömbös — a p raenatalis p aed ia triának  pedig egyik 
lényeges te rü le te  — a terhességi toxicosis. Tapasz
ta la tok  szerin t a toxaem iák csökkennek, ha  az 
anya m ár a terhesség a la tt kevesebb zsírt, Na-ot 
fogyaszt, ezzel szem ben 110 g -ra  em eli a napi fe- 
hérjefogyasztását (63).

Az is bebizonyosodott, hogy a csecsemő-ekze- 
m a nem  egyszerűen „fehérjetú lérzékenység” (leg
feljebb az ezernyi antigen között szerepelhet egy- 
egy fehérje-: pl. to jás -m olekula is). Sokkal jelen
tősebb az az összefüggés, m elyet az ú jszü lö ttko r
ban  s az első hónapokban fehérjeszegény an y a te j
je l táp lá ltak n á l lá tunk , ak iknél elégtelen a testfe l
építés, m egváltozott az im m unstatus, s ezek lehe
tőséget adnak  fokozott túlérzékenységi reakciókra, 
ilyen értelem ben ekzema k ia laku lására  (16).

2. A fehérje  kérdés számos tényezőjének tisz
tázása m elle tt,_ a táplálkozásfiziológiai vizsgálatok 
a zsíranyagcserét illetően is új m egállapításokkal 
já ru ltak  hozzá a jobb csecsem őtápláláshoz.

A te líte tt zsírsavak trig lycerid jei m e lle tt re f
lek torfénybe k e rü lt a te líte tlen  zsírsavak fogalm a, 
a hosszú láncú  zsírsavak m ellett a közép- és rö
vidláncú zsírsavak szerepe. A te líte tlen  zsírsavak 
(linói-, linóién-, arachidonsav) m in t bőr- és hám 
védő anyagok — vitam inszerő hatássa l — nélkü
lözhetetlenek testanyagaink, különösen a növeke
dés időszakában. Előnyös, ha a csecsem őtáplálék 
zsír részének legalább 15% -át ad ják  az essentialis, 
ill. te líte tlen  zsírsavak. Az anyate jben  lényegesen 
több te líte tlen  zsírsav van m in t a tehén te jben , s 
különösen az essentialis zsírsav ta rta lm a  magas. 
Női te jben  a te líte tlen  zsírsavak aránya m egha
lad ja  a te líte ttek é t (13).

T isztázódott az is, hogy optim ális, ha a táp 
lálékm ennyiség zsírtarta lm a a napi kalóriaigény 
32—35% -át nem  lépi túl. Ezzel szem ben érdekes 
— de é rth e tő  —, hogy az anyate jben  a kaló riák  
kereken  50% -át zsír adja. Zsír, am elyről m a is 
úgy tud juk , hogy a gyom or-bél rendszerünk  leg
nehezebben em észthető tápanyaga. Az anyatejben  
viszont — ha azt nativan  vagy pasztörizálva ad
ju k  — jelen  van az em lőm irigy á lta l k iválaszto tt 
zsírem észtő enzym : a lipase is. Ennek ism erete 
elő tt sokkal nagyobb jelentőséget tu la jd o n íto ttu n k  
a zsírem észtésnek. A harm incas évek közepén Ro
minger a ján la tá ra  a koraszülöttek  részére még 
cen trifugáltuk  a női tejet, hogy m entesítsük  a ko
raszü lö tteket a zsírem észtés m unkájátó l. Ennek 
következm énye kétségtelenül csak koraszülö tte ink  
roham os atrophizálódása lehetett. Azóta m egbíz
ható  vizsgálatokból tud juk , hogy a nativ  anyatej 
zsírjá t — a vele szopott lipase segítségével — 90%- 
ban u tilizálja  a koraszülött is (11).

Ez a felfedezés vezetett a táp szeriparban  a te 
héntejporok  zsírm olekuláinak kisebbítéséhez, az 
ún. hum anizáláshoz.

A zsírokkal kapcsolatos k u ta tásoknak  — gya
korla ti szem pontból — egyik leglényegesebb ered
m énye a középláncú zsírsavak (MCT) m egism eré

se, anny iban  je len t ha ladást a d ietetikában , 
am ennyiben ezek nem  igényelnek epesavat a fe l
szívódáshoz s így m ájkím élő d iaetás anyagnak  te 
kin thetők . Bőven tarta lm azn ak  M CT-t a kókusz
pálm a, naprafo rgó  olaja s így a Rám a is. M ind
ezek előnyösen alkalm azhatók a csecsemők, k isde
dek táp lálásában . A Robébi tápszercsoport ta g ja i
ban  is a te jzs ír m ellett az em líte tt o lajak  a lk a lm a
zásával b iztosítják  a te líte lten  zsírsavszükségletet.

3. Az optim álisan  összeállított táp lá lékban  is 
a szükséges kalória m ennyiség több m in t felét 
(m integy 55% -át) a szénhydrátok  ad ják. A m a
gyar néptáp lálkozásban  ennél jóval m agasabb  
arányban  szereplő szénhydrát-fogyasztás Sós soro
zatos vizsgálataiból jól ism ert, s csak az utolsó 
egy-két évtized  felvilágosító m unkájának , a jobb 
gazdasági helyzetnek, előnyös életm ódváltozásnak 
köszönhető, hogy ma m ár e té ren  lényegesen jobb 
a helyzet.

A szénhydrátokat m in t a „legkönnyebb” tá p 
anyagokat ism erjük  s m in t k iderü lt, velük szem 
ben van a legtöbb in to le ran tia  és m alabsorptio . 
H azai irodalm unkban  is — arány lag  k o rán  — 
m egtalálhatók  az első Sacharose-, glucose-, galac
tose-, lactose stb. in to le ran tia  esetek közlése. A 
fructose-in to leran tia  első hazai eseteit — családi 
előfordulást — Sólymossal ism erte ttü k  1967-ben 
(20/a). I t t  jegyezném  meg, hogy a fructose szere
pét egészséges egyének táp lá lásában  kezdetben 
tú lé rtéke ltük , m ert — m in t k id e rü lt — nincs k ü 
lönösebb előnye. Viszont nem  propagáljuk  eléggé 
a mézet, am ely  fructose és glucose m ellett nyom 
elem eket és am inosavakat ta rta lm az , s így sokkal 
előnyösebb édesség m int a saccharose, m elyről a 
táplálkozásfiziológia k u ta tó i egyre több károsító  
jelzést ad tak  le  az utóbbi években  (hízás, a r te rio 
sclerosis, in farc tu s-hajlam  stb.). A méz előnyös 
szerepét so rvad tak  és koraszülö ttek  táp lá lásában  
(59/a) hazai közlem ények ism erte tték .

4. Nyomelemek. T ápanyagaink  ta rta lm azn ak  
több-kevesebb fém et, ill. ásványi sókat. K özülük 
a calcium, a phosphat, a vas gram m okban k ife 
jezhető nagyságrendben szerepel (m akroelem ek); 
jelentőségük jól ism ert a sóháztartás, csontképzés, 
ill. haem opoesis terü letén . V iszont számos elem  
van, am elyek csak nyom okban ta lá lhatók  az egyes 
tápanyagokban  s ezért m in t m ikroelem ek, vagy 
nyom elem ek vonultak  be a biológia nom enclatu- 
rá jába. K özülük legtöbbet foglalkoznak a jód, 
fluor, Ш. a m agnézium , cobalt, réz, m angán, cink, 
m olibdén stb. (10) jelenlétével vagy hiányával.

A figyelem  a legutóbbi években fokozottan  
fo rdult feléjük, egyrészt a töm egártalom nak te 
k in thető  anaem ia részletes tanulm ányozásával 
kapcsolatban, m ásrészt egyéb életfontos functiók  
(hormonok, enzym ek, v itam inok alkotóelem ei) 
szem pontjából is.

I t t  e sokoldalú kérdés részletes tá rgyalása  
helyett, csecsem őgyógyászati szem pontból csak ké t 
— ú jabban  sokat em legetett — nyom elem m el 
szándékozom  kissé részletesebben foglalkozni. Az 
egyik a cink, am elynek sokoldalú szerepét (insulin, 
bőrvédő stb.) régóta ism erik. M ajd k iderü lt, hogy 
fontos enzym eink nélkülözhetetlen  alkotórészei 
(m etalloenzym ek). Feltűnő közlés je len t meg 1973-
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ban  Moynahan és Barnes tói, am elyben ism erte tik  
az acroderm atitis en te ro p a th icás  betegek vérének  
alacsony c ink ta rta lm át (52). A Danbolt á lta l első 
ízben 1943-ban le írt (1 l /а) jellegzetes s m a m ár 
hazánkban is ism eretes (25, 68, 69) ekzem a jellegű 
betegséget V ioform m al, hazánkban E nterosepto l- 
lal, Quesillel jól befo lyáso lhattuk . De ezek a 
gyógyszerek csak 6— 8 hé tig  adhatók; hosszas adás 
esetén — s az acroderm atitis  en teropath icában  ál
landó substituálás kell —  a n .  opticus, alkalm ilag  
a n. acusticus károsodása kíséri (26). E zért óriási 
jelentőségű annak felism erése (Portnoy és Molo- 
hia), hogy a cink ugyan ilyen  gyógyhatású, ugyan 
akkor veszélytelen gyógyszere e jellegzetes „ b ő r 
betegségnek (53).

Ez a felismerés a lapvetően  két irán y b an  adott 
új perspektívát a m edicinának. B ebizonyíto tta , 
hogy a „bőrbetegségek” egy része kétség telenül 
nem  á priori bő rárta lom , hanem  az in te rm ed iaer 
anyagcsere zavarának  a függvénye, külsőleges 
m egnyilvánulása. M ásrészt e kórképről k ideríte tte , 
hogy az tu la jdonképpen  cink-m alabsorptio  (53), s 
így újból rám u ta to tt a bőrbetegségek és h iá n y á r
ta lm ak  kapcsolatára.

A m ásik nyom elem , am elyet csecsem őgyógyá
szat szem pontjából is em líten i kell: a magnézium. 
Ennek az in tracellu laris  kationnak  je len tőségét 
hazánkban m ár 1964-ben hangozta tták  (36), m a 
pedig külön m unkacsoport foglalkozik vele (43). 
M egállapították, hogy a M g-igény em elkedik  a 
terhességben s á lta láb an  a növekedés időszaká
ban. K im utatták , hogy a lakosságunk je len tős ré
sze hypom agnesaem iában szenved, különösen te r
hesség alatt, m ert a he ly te len  táplálkozás nem  biz
tosítja  a kellő M g-bevitelt. Morvay 7, m ajd  10 
éves m egfigyelésről ad  számot, ahol a terheseknek  
napi 1, ill. IV2 g M g-citrá t adásával te rü le tén  a 
koraszü lö tt-frequen tiá t 11% -ról 4,2% -ra csökken
te tte  (49), s ezért a vas és a calcium u tá n  a leg
fontosabb elem ünknek ta r tja . H asonlóan jó e red
m ényről számolt be Szakáll (59) az anaem iások 
kezelésében alkalm azo tt Mg protektiv , jó  h a tá 
sáról.

I t t  em lítjük m eg a ku ta tás  és az irodalom  
egyik új irányát, am ely  egyelőre ugyan  csak ke
véssé érin ti a csecsem őgyógyászatot (koraszülöttek, 
vékonybél-resecáltak) — inkább az ű rrep ü lés  die- 
te tik á já t —, de a jövő egyik érdekes ú t ja  lehet. 
.,Kém iailag defin iált tá p lá lé k o k é n ak  nevezik az 
alacsony m olekulasúlyú tápanyagok keverékéből 
összeállított sű rítm én y ek e t (pl. Vivonex). Ezekben 
a három  alap táp an y ag  essentialis elem ein kívül 
kom oly szerepet k a p n a k  a vitam inok, sók és ép
pen az em lített nyom elem ek is (31).

II. Az anyatejre vonatkozó új megállapítások 
s a szoptatás mai helyzete

Az  anyatej szerepe m indenkor fe le tte  á llt a 
m esterséges táp lá léknak  (13, 60, 74). A gyerm ek- 
gyógyászat prom inens képviselőinek sora foglalt 
állást az anyatej elsőbbsége m ellett (11, 38, 39). 
É rtékes m egfigyelések bizonyítják, hogy m ellről 
szopás m inden m ás táp lá lási m ódot fe lü lm úl (12).

E nnek  ellenére a v ilágháború  u tán  ugrássze
rűen  csökkent a szoptató asszonyok aránya, külö
nösen azokban az országokban, ahol az ipari fe j
lődés h a tá sá ra  számos új, k itűnő  tejporkészítm ényt 
á llíto ttak  elő. Ezzel nem csak jó súlygyarapodást 
é rtek  el, hanem  m egóvták a fia ta l csecsemőket 
— a hagyom ányos teh én te j táplálás esetén előfor
duló -— fertőzésektől, különösen coli infectióktól.

Az egészségesen szü letett, é re tt csecsemő jó 
fejlődésének biztos a lap ja  az adaequat táplálás. A 
csecsemő roham os testfe lép ítése  — am ely 5 У2 hó
nap a la tt m egduplázza születési sú lyát — m ennyi
ségi és m inőségi szem pontból egyarán t optim ális 
táp lá léko t igényel. M inden emlős szám ára a leg
jobb táp lá lék  saját an y ján ak  teje.

Az ú jszü lö tt csecsemő részére is a legoptim á
lisabb táp lálék  az anyate j, előnyös fizikai-kém iai 
sajátosságainál fogva. Az ism ert, átlagos tápanyag
összetétel azonban ném i változást m u ta t a szop
ta tás különböző időszakaiban, a napszakok és a 
szopás fázisai szerint, de változik egyénenként is. 
Függ az anya táplálkozásától (16. 42, 63, 64), hae- 
m ostatusátó l, testi és idegrendszeri állapotától. Az 
e rre  vonatkozó s 1400 női te jre  k iterjedő vizsgála
ta ink  a következő eredm ényeket m u ta ttá k : á tla 
gos feh é rje ta rta lm ú  (1200—1300 mg%) te je t te r 
m elt a vizsgált anyák 60% -a, ennél concentráltab- 
ba t 10% -a, fehérje szem pontjából sajnos nem  ele
gendőt (1100—800 m g% ) m integy 30%-a. U tóbbiak 
csecsemői le ttek  dyspepsiások vagy pastosusosak, 
ex trem  fehérjeszegénység esetén seborrhoeások, 
Leiner-kórosak vagy ekzem ások (16).

Hasonló m egállap ítást te t t  Huber (3), aki bő 
te jű  anyák  ikreinél a lassu lt fejlődésük okát ta 
nulm ányozta. Az ik rek  any jának  csupán 0,9%-os 
volt a te jfehérjéje . G yors súlygyarapodást tapasz
ta lt, m ihely t fehérjedús te jp o r hozzátáplálást al
kalm azott.

Régi tapasztalat, hogy az anyatejes csecsemők 
m orb id itása  és m orta litása  kisebb s ezt az ún. „bi- 
fidogen h a tá s”-nak tu la jd o n íto ttu k  anélkül, hogy 
tu d tu k  volna annak lényegét. E kérdés kiem elkedő 
képviselőinek az utóbbi ké t évtizedben te tt m egál
lap ítása it egy-egy m ondatta l idézném.

Ross és Dawes 1954-ben rám u ta ttak  a rra , hogy 
gastroen tera lis fertőzések esetén az anyatejes cse
csemők ellenállóképessége nagyobb (55). Robinson 
(1959) anyatejes csecsemők közt kevesebb légúti 
betegséget és o titist lá to tt (54). Sussmann  (58) 
1961-ből szárm azó cikkében felveti, hogy az anya
te jben  coliellenes anyagnak  kell lenni. Ugyanezen 
évből közlik m egfigyeléseiket Tassowatz és Kot- 
sitch (67), melyek szerin t E. coli 111 epidém iában 
a szopott anyatej alkalm azása a folyam at rap id  
m egszűnését eredm ényezte. Braun (7) m egállapí
tása  (1967): csak a m ellből szopott friss te j véd 
G ram  neg. bak térium  fertőzéssel szemben. Han
son (29) arró l tudósít, hogy kezeletlen női te jje l 
súlyos coli já rv án y t lehet m egszüntetni. M. Crosse 
gyerm ekgyógyászati könyve legújabb k iadásában  
1971-ben ír ja : „Az an y a te jje l táp lá lt ú jszü lö ttek  
ritk áb b an  betegszenek m eg, betegségük lefolyása 
pedig enyhébb” (11). Kerpel-Fronius „G yerm ek- 
gyógyászat” c. könyvében (3. kiadás, 65. oldal) olr 
v ash a tju k : „a nőitej a legbiztosabb védelm et



nyú jtja  en teralis fertőzéssel szem ben” (38). M indez 
— akkori tu dásunk  szerint — a rejté lyes „bifido- 
gen ha tás”-nak  köszönhető.

Az anyatej im m un értékérő l először 1972-ben 
Hanson és mtsai (30) vizsgálataiból kap tu n k  ob
jek tív  jelzést. Im m unelfo-vizsgálatokkal k im u ta t
ták, hogy a női te jben  IgA, IgM található . M ajd 
ism eretessé vált, hogy az IgA secretorikus jellegű 
és a béllum enben, a bélbolyhok felü letén  közvet
lenül fe jti ki védő h a tásá t (8, 9). Blanc rám u ta to tt 
a vaskötő feh érjé re : a lacto ferrin re  (5), m elynek 
szabad receptorai G ram  negatív  bacterium okat 
gátló hatásúak , sőt még candida-ellenes védelm et 
is jelentenek.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy György (28), 
m ajd  Schmidt (56) szerin t az anyatejben  levő te lí
te tlen  zsírsavak staphylococcus-, ső t influenza A 
vírus ellenesek, továbbá, hogy a benne levő 2 m g/ 
m l lysosym an tib ak te ria lis  ak tiv itású , akkor lá t
hatjuk , hogy a szopott anyatej nem csak kalória-, 
ill. quan tita tiv  és q u a lita tiv  táp lálás terén , hanem  
im m unitási szem pontból is a legoptim álisabb 
anyag. Sőt legú jabban  com plem ent és T se jt 
ta rta lm á t is bizonyítva, egyre jobban k ia laku l a 
női tej csodálatos im m unszerepe az ellenállóképes
ség legvédtelenebb időszakában, az élet első 3— 4 
hónapjában (17).

Ezek a megállapítások csecsemőtáplálkozás- 
élettani szempontból évtizedünk legfontosabb m eg
állapításainak tekintendők.

Egy kérdésre  azonban az eddigiekből m ég 
nem  kap tunk  választ: m iért lá th a ttu n k  m égis fe r
tőzéseket, m egá llítha ta tlan  já rványokat egyes ú j
szülött-, koraszülött-, csecsemőosztályokon (37, 
45) annak ellenére, hogy o tt női te jje l táp lá ltak?  
(4). S aját ism ételt m egfigyeléseink szerint (1957) 
ez csak olyan helyeken  fordul elő, ahol a női te je t 
fe lfo rralják  (18, 19). Ennek bizonyítására Dóbiás- 
sal 1973-ban k ísérletsorozato t á llíto ttunk  be (20). 
Először összehasonlítottuk a friss n a tiv  lefe jt női 
tej im m unelek troforetikus képét ugyanazon női 
tej fo rralt m in tájával. Első ízben még m eglepetten  
tapasztaltuk , hogy u tóbbiban  az ism erte te tt három  
im m unfehérje egyike sem látható. Később — az 
anyatej im m unanyagaira  vonatkozó irodalm i ada
tok ism eretében — ez m ár term észetesen ha to tt. 
Különböző hőfokon pasztörizálást végeztünk, am i
nek során k iderü lt, hogy 75 °C-on tö rté n t hőkeze
lés u tán  az im m unfehérjéket m ár csak nyom okban 
lehet látni, azonfelüli hőkezelés u tán  sem m it; 70 
°C a la tt viszont az IgA, IgG és lactoferrin  az e re 
deti m ennyiségben változatlanu l k im uta tható . E n
nek alap ján  m a az anyate jgyű jtőkbe vagy csecse
m őosztályokra bev itt le fe jt női te jek e t á lta lában  
65—70 °C között pasztörizáljuk  (45, 48, 61, 62). 
Sem a csecsemőosztályokon, sem a kora-osztályo
kon — ahol hosszabb ideig feküsznek a betegek — 
m ár nem  fo rra lju k  a női te je t, csupán az ú jszü lö tt
osztályokon, ahol m indössze 5—6 napot töltenek. 
E rről a 37/1976. sz. Eü. M. u tasítás a következő
képpen fogalm az: „a szülészeti osztályon a lefe jt 
női tej m egfelelő csírá tlan ításá t és egyben bioló
giai értékét is biztosító pasztörizálási e ljárás be
vezetéséig a le fe jt női tej az ú jszülöttek  táp lá lá
sára  csak fo rralás u tán  használható  fel”.

A továbbiakban  a pasztörizálás id ő ta rtam ára  
vonatkozó vizsgálatot is v ég ez tü n k ; tap aszta la
ta ink  szerin t 25 percig változatlanok az im m un- 
fehérjék, 30 perces hőkezelésen tú l azonban m ár 
lassan kezdenek csökkenni. Ezekkel az adatokkal 
mi is igyekeztünk hozzájáru ln i az anyate jrő l al
kotott új m egism erésekhez, az im m unológiai ké
péhez (20).

Hasonló eredm ényekre ju to tta k  hazánkban  
Szöllősi és mtsai a női te j fo rra lá sá t és az E. coli
val szem beni védőhatását illetően (62).

M indezek ism eretében  a szakem ber m a m ár 
nemcsak az évezredes em píria  a lap ján  vallja  — az 
ú jszülöttek  részére — az anyate j elsőbbségét m in
den más táp lá lékkal szem ben, hanem  tuda tosan  
kell h irdetn ie  az an yate jnek  ob jek tív  v izsgálatok
kal k im u ta to tt és bizonyíto tt előnyeit (74).

Míg századunk első negyedében úgyszólván 
m inden ú jszü lö tte t hónapokon á t szoptattak , ad 
dig a m ásodik v ilágháború  u tá n  egyes országok
ban (USA, Svédország) roham osan csökkent a 
szoptatási tendencia. E nnek h á tte réb en  az egyre 
jobb m inőségű po ríto tt tehén te j alapú tápszerek  
m egjelenése állt.

Országos felm érés szerin t 1960-ban még az 
anyák közel 50%-a, 1972-ben m ár csak 35,3% -a 
szoptatott, ill. tu d o tt an y a te je t ju tta tn i csecsemő
jének 3 hónapos korig. Ez a szám viszont 1973- 
ban m ár valam it jav u lt: 36,9% szoptato tt csak h á 
rom hónapos korig, s 51,7% táp lá lta  csecsem őjét 
vegyesen.

A szoptatási tendencia végleteiről o lvashatunk  
Sm ith  A. könyvében: „e lterjed tsége változatos, 1,2 
százaléktól (néhány am erikai és kanadai szülő
intézet) 99% -ig (szegény bengáli falvakban) lehet. 
A százalékos arányok fo rm álhatók  is. C alcuttában 
a jóm ódú anyák  18%-a nem  szoptat. M inneapolis- 
ban egy nagyarányú  szoptatási p ropagandakam 
pány eredm ényeképpen az anyák  96% -a szoptato tt 
a második hónap  végéig, és 84% -uk több m in t h a t 
hónapig” (57). Hasonló eredm ények  tanú i lehe t
tünk  mi is a közelm últban többek között Lenin- 
városban, ahol egy év a la tt — kellő propagandá
val — m egkétszerezték a szoptatok arányszám át 
(71).

A legújabb külföldi közlések arró l adnak in 
form ációt, hogy ú jabban  ism ét növekszik az első 
három  hónapban  szoptató anyák  szám a azon or
szágokban, ahol eddig kényelem ből vagy a jó lét 
hatására , esztétikai m ellékgondolatokból eredően 
vagy csupán a jó tápszerpropaganda h a tására  a 
szoptatás elleni hangu la t volt általános (35, 73). 
Ezt a javuló tendenciát ny ilván  az anyatejben  
döntően fontos im m unanyagok m egism erésének 
köszönhetjük. Viszont a h arm ad ik  világ szegény 
országaiban, ahová m ost tö r be a civilizáció, é le t
m ódváltoztatást hozva s jó  ip ari term ékeket — így 
a tápszereket is — kínálva, egyelőre m ost kezd 
csökkenni a szoptatási szándék.

Rem élhető, hogy az em líte tt alapvető k u ta 
tási eredm ények, m elyek az anyatej csodálatos 
védőhatását ob jek tív  m ódon bizonyították, m eg
győznek m inden  orvost, egészségügyi dolgozót (ha
zánkban m i elsősorban a védőnőkre szám ítu n k !) 
s helyes propagandával — nálunk  éppúgy m in t a
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világ m inden csecsem őjénél — visszaállítjuk  az 
első élethónapokban a szoptatást. így  lesz előnyö
sebb az újszülött fejlődése és op tim álisabb  a cse
csemő testfelépítése. M indezek m ellett nem  hagy
ható  figyelm en k ívü l a szoptatással já ró  psychikus 
jó  hatás, az anya és gyerm eke közötti kötődés 
ezernyi előnye sem.

III. A tej alapú csecsemőtápszerek

A nyatej h iányában  idegen női te je t („dajka
te je t”) vagy an y a te jg y ű jtő  állom ásról szerzett 
pasztörizált te je t ad u n k  az első trim enonban  (1). 
Ahol e két lehetőség teljesen  e lérhete tlen , ott 
kénytelenek vagyunk m esterséges (helyesebben 
nem  term észetes) táp lá lá s t bevezetni. E nnek  anya
ga a tehéntej.

A csecsemő k o rán ak  megfelelő kellő hígítás, 
a hiányzó tápanyagok befőzése, va lam in t a te rm e
lői-kereskedelm i „ á tfu tá s” a la tt m egnövekszik a 
tej csíraszáma, pa thogen  csírák k e rü lh e tn ek  bele. 
Ezért m a világszerte elfogadott elv, hogy ha m ár 
az első trim enonban  szükségessé válik  a m ester
séges táplálás, azt m ind ig  te jporra l, helyesebben 
te jp o r alapanyagú táp sze rre l végezzük.

Az első tej a lap an y ag ú  m agyar táp sze r — a 
30-as évek végén e lőá llíto tt M altiron — óta a vá
laszték csak nagyon szerényen bővült az A dapta, 
a Lactorizán és a P re d a p ta  forgalom ba hozatalá
val. M indezek „k ev erék ’ -tápszerek voltak , s így 
korszerűtlenek.

A régi tápszereink  álta lában  feleslegesen sok 
casein fehérjét, polysaccharidot és ásványi anya
got ta rta lm aztak , viszont kevés volt a lactose és 
alacsony a zsírtarta lm uk . Ezek m ia tt g y ak ran  egy
oldalú és optim álisnak nem  m ondható  testfe lép í
tést eredm ényeztek.

M indezek m eg jav ítása  érdekében á llíto tta  elő 
az Egyesült Gyógyszervegyészeti és Tápszergyár 
(EGYT) körm endi üzem e azt a három  m odern  táp 
szert (Robébi-A, R obébi-B  és Robolact), m elyek 
elsősorban különböző feh é rje ta rta lm u k b an  térnek  
el egym ástól. M indhárom  hom ogenizált, v itam i
nokkal gazdagított készítm ény (21, 22).

Az optim ális összetételű, igen jó m inőségű 
tápszerekkel végleg k iküszöbölhetjük  az elm últ 
idők bélhuru tja it, hasm enés járványait, coli veszé
lyeit, ezzel a sorvadás leggyakoribb okát, s vég
leg k iik ta th a tju k  e kórképeket a csecsem őhalálo
zásunk  okai közül. S m ind  a három  táp szert a 
népesedéspolitikai koncepciónak, a család- és gyer
m ekvédelem nek érdekében  ingyen ad ja  állam unk 
m inden  rászoruló csecsemőnek.

A Robolactról i t t  csak annyit, hogy az a kora
szülöttek  részére készü lt, főleg az első két-három  
hónap táplálására, am ik o r a gyors te s ti fejlődés 
fokozott fehérjebev ite lt igényel. R észükre csökken
te tt  zsírtarta lm ú  (1,5%) tápszert á llíto ttak  elő, s az 
így csökkent ka ló riá t valam ivel em elt szénhydrát- 
ta rta lom m al (10%) póto lták . A dható átm enetileg  
hasm enés u tán  a csecsem őkor bárm ely  időszaká
ban  is.

Az új tápszerekben  nincs D3-v itam in  és nincs 
vas sem, m ert u tó b b i a tápszer e lta rth a tó ság át 
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szükséges an tianaem iás preventióra továbbra  is 
kell gondolni csecsem őink esetében.

N egyedik te jpor alapanyagú csecsem őtápsze
rünk  a Linolac (dán licenc átvételéből) hum anizált 
tápszer, ezért aránylag  alacsony (1,5%) a fehérje- 
ta rta lm a. U gyancsak az első három  hónapon belüli 
fia ta l csecsemők m esterséges táp lálására  szolgál.

Szeretnők nyom atékosan hangsúlyozni, hogy 
e négy k itű n ő  m inőségű tápszer egyike sem  he
lyettesíti te ljesen  a női te je t. Az élet első heteiben 
az I. trim enonban  továbbra  is küzdeni kell a le
hető teljes vagy legalább részleges női te j táp lá 
lásért, m e rt annak  biológiai, im um nitási előnyei
vel m ég a legjobb tápszerek se vetekedhetnek  (6).

IV. A molekuláris betegségek dietetikai vonat
kozásai

Az enzym opathiák , in to leran tiák , m alabsorp- 
tiós syndrom ák m egism erése új követelm ényeket 
tám aszto tt a d iéta szem pontjából. E nnek m egfele
lően egy évtizede a táplálkozásfiziológiai k u ta tá 
sok jórészt ennek szolgálatában, új irányokban  in
du ltak  meg. A fe ladat az volt, hogy a hiányzó 
enzym  m ia tt em észthetetlen  — teh á t kóros — 
anyagot k iik tassák  a csecsemők, kisdedek táp lálé
kából (34).

így  szü le te tt meg a phenylketonuria (PKU) 
kivédését szolgáló tápszer, am ely az e lb írh a ta tlan  
am inosavat: a pheny la lan in t k iik ta tta  a tápszer
ből. O lyan te jszerű  tápszert ke lle tt előállítani, 
am elyben a zsírok, szénhydrátok, m ineraliák  a te j
ben ism ert arányok szerin t szerepeljenek, ta r ta l
mazza a kellő m ennyiségű fehérjét, az összes es
sentialis am inosavval, kivéve a phenylalan in t. A 
PK U -kórkép ritk a  előfordulása m ia tt ilyen táp 
szer e lőállítása nem  volt s nem  is lehet hazai táp 
szeriparunknak  célja. Jelenleg  a nyugatném et Bér
lőjén nevű tápszert im portáljuk . A 3 éve kötelező 
ú jszü lö ttkori szűrés lehetővé te tte , hogy azt a né
hány  esetet, ami hazánkban  évente adódik, az első 
hónapban  m á r m egfelelő d iétára  (Berlofen) állít
suk s így m egelőzhetjük m entalis re ta rd a tio jukat. 
Eddigi tapaszta la tok  szerin t a gyerm ekek  6—8 
éves koráig  kell fo ly ta tn i ezt a fehérje, ill. am ino- 
sav szem pontjából szigorú d iétát (67/a).

A gyerm ekgyógyászati d ie te tikának  m ásik 
nagy p roblém ája a coeliakiás betegek megfelelő 
g lu tenm entes tápszerekkel való ellátása. Ism eretes 
a sikér- — pontosabban  glyadin — in to le ran tián  
alapuló  betegség. Az ilyen beteg táp lá lékábó l k i
vonandó m inden  olyan étel, am ely a legcsekélyebb 
lisztet is tartalm azza. Ezzel szemben jól to lerálják  
a kukoricát, rizst, burgonyát, m elyeknek lisztpo
rából m ai recep tu rán k k a l és ízesítőkkel nagyon 
kellem esen fogyasztható ételeket lehet készíteni. 
A külfö ld i Zeam yl, s ehhez hasonló kukoricaké
szítm ények egyes országokban különböző m inő
ségben és finom ságban kaphatók. Hazai betegeink
nek kész kukoricalisztek  helyett még m indig  csak 
a piacokon beszerezhető s házi tu rm ixgéppel fino
m íto tt kukoricalisztből készítjük  el a gyógy táp lá
lékát. A ném et tápszeripar Damile néven kenyér 
készítésére alkalm as kukoricalisztet forgalm az. K i
tűnően  bővíthető  e gyerekek é tlap ja  burgonya-



lisztből készíthető  pudingokkal, kukorica-, rizs
lisztből kész íte tt sütem ényekkel. Hazai kereske
delmi tápszerkészítm ények közül sajnos m indezek 
hiányzanak. (Viszont polysaccharida-gazdag, fe
hérjeszegény tápszert (A uróra) bőven im portálunk , 
pedig hosszú évek k ita rtó  felvilágosító m u n k á já 
val éppen sikerü lt k iik ta tn i a csecsem őtáplálásból 
az A uró rának  megfelelő m ag y ar darát.)

A coeliakiások m agasabb fehérjeigényének ki
elégítésére nagyon előnyös lenne egy szójatartal- 
m ú tápszer is. A szóját ná lunk  elsősorban á lla t
tak a rm án y k én t használják, e célra sok helyen te r 
m esztik. N atív  form ában  — keserű  íze m ia tt — 
em beri táp lá lásra  a lkalm atlan . De egyes fa jtá i 
egyszerű forrázással jól használhatók. A zonban 
nálunk  ezek sincsenek forgalom ban. Pedig számos 
olyan esetben, ahol a teh én te jje l — vagy annak  
egy-egy összetevőjével — szem ben túlérzékenység 
áll fenn (beleértve a te ja lle rg iá t is), o tt a szójatej 
kiváló tápszer (50). A teh én te jje l szemben fenn 
álló a llerg ia á th idalására  a ján lo tták  a gesztenye 
a lkalm azását is (51). E nnek viszonylagos am ino- 
sav-----1 különösen m eth ionin  — szegénységét m eg
felelő hozzáadással könnyen ki lehet védeni.

Az USA csecsemőinek táp lá lásával foglalkozó 
irodalom  — Foman közlése (75) szerint — a cse
csemők közel 10% -ában szó ja te jje l kezdik az el
választást. A trópusokon — éppen a tehén te jh iány  
következtében k ia lakult enzym -hiány  m iatt — még 
az iskolás k o rú ak  is szó ja te jje l kap ták  meg a szük
séges és nélkülözhetetlen  é rtékes tápanyagokat. A 
szójaliszt gazdag fehérjében, növényi olajokban, s 
bizonyos kezeléssel folyékony, kellem es ita lt (szó
ja te j) lehet belőle előállítani. Szójával ná lunk  csak 
elvétve — egy-egy téesztől beszerzett néhány  kilo
gram m  szójával, a te jkonyhán  körülm ényesen el
készíte tt tápszerrel — dolgoznak gyerm ekosztá
lyaink vezetői. Sajnálatos e té ren  is tápszeripa
ru n k  elm aradottsága. Pedig a szója m inden tá p 
lálkozási, felszívódási zavarban  előnyös kiegészítő 
táp láléknak  bizonyult. Szóját ta rta lm az a ném et 
T oepfer-gyár á lta l forgalom ba hozott Lactopriv is, 
m elyet a lactose m alabsorptiós betegek részére — 
ugyancsak devizával — im portálunk . (Ugyanezt 
használjuk  a galactosaem iás csecsemők táp lá lásá
ra  is.)

A lactose malabsorptio p rim aer form ája ren d 
kívül ritk a , m ásodlagos a lak ja  azonban sokkal 
többször k áro sítja  a csecsem őket m in t azt á lta lá 
ban gondolják. Ism eretes, hogy a csecsemőkori en- 
tera lis fertőzéseket több-kevesebb  átm eneti lac
tose m alabsorp tio  követi, a bélnyálkahártya  káro 
sodása révén  keletkezett lactase-enzym  elégtelen 
term elődése m ia tt (2, 15, 72).

A lactose m alabsorptio  the rap iá ja  a lactose 
k iik ta tásábó l áll. Csecsem őkorban a tejm entes tá p 
lálás azonban csak nagyon nehezen oldható meg. 
A lactose-m entes gyógytáplálékok — Lactopriv, 
Sojaval — előállítása kom plikált, drága e ljá rás 
(26). U gyancsak nehézkes a betegek  ellátása v a j
k u ltú ráva l kezelt te jje l, b á r  alkalm azásával ked
vező eredm ényekrő l szám oltak be (33).

A klasszikus d iete tika  eddigi világában ú j
szerű gondo latkén t h a to tt — a károsító  anyag eli
m inálásának  gyártástechn ikai m egoldása helyett

— a biológiai úton történő  bon tás gondolata. Ez
zel elsőnek a japán  Tanabe-cég állt elő, am ikor 
Gálantase néven lactase enzym pótló  fehérjé t elő
állítva, az addig elv iselhetetlen  te je t te tte  to le rá l- 
hatóvá. Barna dr.-ra l végzett v izsgálatainkkal 32 
sec. lactose m alabsorptióban szenvedő csecsemő, 
ill. k isded beteg kezelése kap csán  rám u ta ttu n k  a 
szer előnyös használatára  (23, 24).

A G alan taseval — az eddigi kom plikált „el
vonó” kezelések helyett — ú j biológiai gyógym ód: 
enzym additiós therap ia  k e rü lt birtokunkba. A l
kalm azása — átm eneti ideig — indokolt lenne 
m inden acut, subacut en te ritis  u tá n  is (40).

Jóleső érzéssel reg isz trá lh a tju k  a táplálkozás
tudom ány és d ietetika elm életi és gyakorlati k u 
ta tó inak  a m olekuláris pa thológia  kivédése te rén  
elért egyre pozitívabb eredm ényeit.

K iragado tt szem elvényekben tek in te ttük  á t a 
táp lálkozásélettan  ú jabb  irán y a in ak  hatásá t a cse
csemő- és k isded-dietetika fejlődésére. A csecse
m őkor az em beri életnek az a szaka, am elyben a 
táp lálkozásnak döntő jelentősége van.

Alig negyedszázada m ég vezető gyerm ekgyó
gyászok szájából hangzott el az a kijelentés, hogy 
a csecsem ő-dietetika „állóvíz” . E nnek  ellenkezőjé
ről, úgy hiszem  — a néhány  felsoro lt részlet u tá n
— nem  kell senkit sem m eggyőzni. A csecsemő- 
d ie te tika  te rén  értékes hazai m egfigyelésekre, k u 
ta tási eredm ényekre tám aszkodhatunk , azonban 
egyes te rü le te in  bőven van  m ég fejlesztési lehető
sége, sőt kötelezettsége tápszeriparunknak . A k ü 
lönbség negyed  század óta csupán  annyi, hogy a 
d ietetika alapvető  tényezői h e ly e tt m a a finom abb 
részletek, különleges betegségek gyógyítása és az 
individuális szem lélet kerü l elő térbe. Egy tényező 
m arad t változatlanu l fontos, ső t értékelése az el
m últ években m egerősödött, s ez a táplálék az 
anya tej.

Hippokrates m ondta k é tezer év elő tt: „Ügy 
vélem, hogy m inden orvosnak m inél nagyobb tu 
dásra kell törekednie, ha te ljes íten i akarja  kö te
lességét. T udn ia  kell, hogy m ilyen  az élelm iszerek 
és italok  h a tá sa  az em berre” (10).

összefoglalás. Szerző á tte k in ti az utóbbi ne
gyed század táplálkozásélettani k u ta tása in ak  h a tá 
sát a csecsemő- és k isded-d ie te tika  alakulására. A 
dolgozat első részében rá m u ta t az alapvető tá p 
anyagok te rén  m egism ert új m egállap ításokra a 
fehérjék , zsírok, szénhydrátok és a nyom elem ek
— főleg a cink és m agnézium  — terén . I tt  külön 
kiem eli az acroderm atitis en teropath ica  — m in t 
m alabsorptio  okozta „bőrbetegség” — terén  tö r
tén t felism erés jelentőségét. A dolgozat m ásodik 
részében részletesen ism erteti az anyatejje l k ap 
csolatos új m egállapításokat: a) a fehérje m eny- 
nyiségi változásainak h a tásá t (e te rü le ten  k ité r a 
L einer-kórra is); b) főképpen azonban  az anyatej 
im m unanyagaival foglalkozik, bem utatva  sa já t 
v izsgálataikat is az anyatej im m un anyagainak
— hőhatásra  és a fehérjék  m ennyiségi a rányára  
vonatkozó — változásáról. A h a rm ad ik  rövid fe je 
zetet az új m agyar tejpor tápszerek  ism ertetésének 
szenteli. A negyedik pontban pedig  a m olekuláris 
betegségek d iete tiká jával foglalkozik. A dolgozat 1585



k iragado tt példákkal illu sz trá lja  azt a tény t, hogy 
a csecsemő- és k isded-d ie te tika  az u to lsó  negyed 
században élénk, sokoldalú  — főleg m inőségi — 
változáson esett á t s m a  e téren  in tenzív  fejlődés 
tanú i vagyunk.
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Az elmúlt másfél évtizedben több új m ikroanaliti- 
kai módszer fejlődött ki, melyeket különböző szer
zők „radioligand assay” (28), vagy még általáno
sabban „saturatiós analysis” (13) néven foglalnak 
egységbe. Ide sorolhatók a reverzibilis proteinkö
tésen alapuló reakciók (25, 26, 33, 34) és ezen csa
lád egyik tagja a „radioimmunoassay”, melyben 
ismert mennyiségű, radioizotóppal jelzett antigén 
vetélkedik ismeretlen mennyiségű nem jelzett, de 
azonos tulajdonságú mérendő anyaggal a korláto
zott számú antitestkötő helyekért. RIA esetében 
alapvető feltétel a szóban forgó anyag antigén 
volta, vagyis hogy képes legyen meghatározott kö
rülmények között ellenanyag-termelést kiváltani, 
ill. az ellenanyaggal reakcióba lépni. Az izotópos 
jelzés bevezetése lehetővé tette a kötődött (bound, 
В) és a szabadon m aradt (free, F) frakciók közötti 
viszony pontos elemzését a reakció bármely fázi
sában, típusosán az egyensúlyi állapot („equilib
rium ”) kialakulásakor. Elemzéshez a nevezett frak
ciók szétválasztása szükséges.

Az első RIA módszer ma már klasszikus közlése 
Yalow és Bér son (43) nevéhez fűződik, akik 1959-ben 
írták le mint az insulin meghatározásának új módsze
rét, egyelőre az általánosítás igénye nélkül. A satura
tiós analysis mint általános mikroanalitikai elv Ekins
(13) nevével került az irodalomba. Később viszont a 
RIA első leírói is bekapcsolódtak a módszer elmélete 
körüli vitákba (9, 44).

A RIA módszerek elterjedése jótékonyan hatott 
a reproduktív endokrinológia fejlődésére, hatalmas 
előrelépést jelentett a számos ok miatt nehézkes bio
lógiai hormonmeghatározásokhoz („bioassay”) képest. 
De azáltal, hogy a biológiailag aktív anyagok klasz-
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szikus „in vivo” meghatározását „in vitro” módszer
ré egyszerűsítettük, korántsem szabadultunk meg min
den zavaró tényezőtől. A radioimmunoassay lehetséges 
legegyszerűbb modelljének felállításakor számos felté
telt kell szabnunk:

1. Az antigén homogén formában egyetlen kémiai 
változatban legyen jelen.

2. Az antitest is egyetlen és egynemű formában 
szerepeljen.

3. Mind az antigén, mind az antitest legyen uni- 
valens, vagyis egy antigén csak egy molekula 
antitesttel kötődhessen.

4. Ne érvényesüljön alloszterikus, vagy egyéb mó
dosító hatás, vagyis az antigén-antitest reakció 
a tömeghatás törvénye szerint folyjék.

5. A radioizotóppal jelzett és nem jelzett antigén
nek azonos fizikokémiai tulajdonságai legyenek 
— a jelzés tényét nem számítva.

6. Az antigén-antitest reakció egyensúlyi állapot 
(equilibrium) eléréséig folytatódjék.

7. A jelzett antigén kötött és szabad formája le
gyen tökéletesen elkülöníthető az equilibrium 
megzavarása nélkül.

8. A kötött és szabad vagy a kötött és összes anti
gén hányadosának mérése tökéletesen legyen 
elvégezhető.

A felsorolt kikötések érzékeltetik, milyen sokféle 
torzító hatás érheti a RIA rendszereket. A módszer 
szempontjából alapvetően fontos immunológiai reak
ciók kinetikájának ismeretében azonban a hibákat el
kerülhetjük és az assay-paraméterek igazításával a 
RIA módszerekben rejlő elméleti lehetőségeket a gya
korlat számára hozzáférhetővé tesszük. Történetileg is 
ez a folyamat zajlott le.

Az első 10 évben több mint 3000 angol nyelvű 
közlemény jelent meg e tárgyban (12). Ezek többsége 
az antigén természetű fehérjék és polypeptidek meg
határozásával foglalkozott. A kb. 1000 molekulasúly 
alatti vegyületeknek nincs antigén tulajdonságuk, sőt 
az 5000 ms. alatti polypeptidek is csak gyengén immu
nogének. Kiderült azonban, hogy természetes emberi 
vagy állati fehérjékhez, szintetikus polypeptidekhez 
kötve a „haptenek” is teljes értékű antigénné válnak. 
A steroidok hapten tulajdonságát is ily módon hasz
nosították Erlanger és mtsai (15, 16) specifikus steroid 
antiserumok előállítására. Ezután került sor a steroid 
RIA változatainak kifejlesztésére, köztük a petefészek
hormonokra (1, 31, 32, 40). Ezt megelőzően a „compe
titive protein binding assay” (CPBA) különböző for
máit használták, sőt használják ma is némely steroid 
meghatározására (25, 26, 33). Ügy látszik, a RIA mód
szereknek számos előnyük van a saturatiós analysis 
egyéb változataival szemben, ez tükröződik az iroda
lomban (2).

A progesteron és 17/J-oestradiol vérből történő 
meghatározásáról hazai szerzők is beszámoltak. 
Nem terhes és terhes nők plasma progesteron 
szintjét CPBA módszerrel (11, 17), illetve terhes 
nők plasma oestradiol szintjét RIA segítségével 
mérték (23).

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Női 
Klinikáján 1973. óta végzünk progesteron és 17/7- 
oestradiol RIA-t. A módszereket DeVilla és mtsai 
(41), illetve Abraham  (1), M ikhail és mtsai (32), 
valam int Hotchkiss és mtsai (21) által közölt eljá
rások módosításával — adaptálásával alakítottuk 
ki. A módszer alkalmazásáról és eredményeinkről 
kongresszusokon számoltunk be (4, 5, 6, 7).

Anyag és módszer
Progesteron, közönséges néven, Preg-4ene-3,20- f ~ \  

dione, 17ß -oestradiol néven pedig Oestra-l,3,5(10)-3,17- yT/T  
diói értendő (22). Az antiserumokat az I. С. I. Phar- J j l
maceuticals Division Biológiai Osztályának laborató- --------- -
riumában állították elő. Kecskék immunizálása pro- 1587



gesterone-lla-hemisuccinate-bovine serum albumin 
felhasználásával történt és így magas specificitásúnak 
bizonyult antiserumot nyertek, jelzése 465/7. A 17/?- 
oestradiol-6-carboxymethyl-oxim-bovine serum albu
min segítségével előállított immunserum jelzése 510/5. 
A jelzett oestradiol (2,4,6,7-3H/N) 10%-os etanolt tar
talmazó benzolos oldatban érkezett, spec, aktivitása 
115,0 Ci/mM, a progesteron (1,2,6,7-3H/N) benzolos ol
datban érkezett, spec, aktivitása 114,0 Ci/mM, a New 
England Nuclear cégtől (NEN, Dreieich, NSZK), a pro
gesteron és 17/?-oestradiol standardét a Sigmatól (St. 
Louis, Mo., USA) vásároltuk. Az aktív szén (charcoal,
4—5 у  szemcsenagyságú) Merck gyártmányú (Darm
stadt, NSZK), a Dextran T—80 Pharmacia-termék 
(Uppsala, Svédország). A progesteron extractiójához 
analytikai tisztaságú, 40—60 °C forráspontú petróleum 
aethert (Fisher Sci. Со. Zürich, Svájc), az oestradiol 
kivonásához friss diethyl aethert használtunk. Az 
Aquasol (NEN) folyadék-scintillatiós elegy a WHO 
adománya volt. A reakcióhoz használt puffer összeté
tele: NaH2P 04 — H20  (6.08 g), Na,HPO,, • 12H20  (21,8 
g), NaCl (9,0 g), NaN3 — nátrium azid (1,0 g), gelatin 
(1,0 g), ionmentes deszt. víz (1,0 literre). A pH-t 7,2-re 
igazítottuk 8N NaOH adásával. A dextranos szénolda
tot úgy készítettük, hogy 250 mg mosott-szárított aktív 
szenet és 25 mg Dextrant adtunk 100 ml pufferhez. Az 
antiserum-radioligand keverékben, mely szintén az 
előbbi pufferben készült, a progesteron antiserum hí
gítása 1 : 7600, az oestradiolé 1 : 20 000 volt, 200 /Л-ben 
kb. 20 000 cpm-nek felelt meg. Az affinitási állandó 
(K) értéke 6,7 X Ю9, illetve 4,6 X  109 1/mol volt.

A progesteron extractiója 0,25—1,0 ml plasmából 
történt, kettős párhuzamos csövekben, melyeket előző
leg deszt. víz hozzáadásával 1,0 ml-re egyenlítettünk. 
A művelet 4 ml petroleum aetherrel 30 mp-ig tartott, 
utána 3000 ford./min sebességgel centrifugáltuk a csö
veket és az oldószeres fázisból 2 ml-t nitrogénáram
ban bepároltunk. A maradékot 200 /Л pufferben fel
oldottuk, majd 200 /Л-t adtunk a csövekbe az antitest 
3H progesteron keverékéből. Standard görbét a csö
venként teljes radioaktivitás (TC), nem specifikus kö
tés (NSB), 0 hormon, valamint 6 dózis, 50, 100, 200, 
400, 800 és 1600 pg/csővel 3—3 párhuzamos képezte. 
Az extractio hatékonyságát postmenopausalis nőktől 
nyert, kevert plasmába tett 3H progesteron visszanye
résének a sorozatmeghatározásával ellenőriztük. A 
visszanyerés 85+ 3,29%-os volt. A reactio-elegyet 3 
órán át incubáltuk 4 °C-on. A kötött és szabad frak
ció szétválasztása 0,5 ml dextranos aktív szénszusz- 
penzióval történt, jégfürdőben. A 15 perces separálási 
idő után 4 °C-on 5 percig tartó 3000 ford,/min centri- 
fugálással ülepítettük az aktív szenet. A felülúszóból 
0,5 ml-t vettünk át folyadék-scintillatiós edényekbe és 
5 ml Aquasolt adtunk hozzá. Az így létrejött mixtúra 
kezdetben néha kissé opálos lett, ezt a jelenséget az 
Aquasolhoz adott kb. 2 ml/1 jégecet megszüntette.

A folyadék-scintillatiós mérés a Debreceni OTE 
Központi Kutatólaboratóriumában történt Packard 
Tri-Carb és Nuclear Chicago béta spectrometereken 
32—35% hatásfokkal. Kezdetben dpm értékekkel szá
moltunk, de rövid idő után áttértünk a cpm értékek 
közvetlen használatára. A 17ß-oestradiol extractiója 
0,5 ml plasma aliquotokból történt, szintén 2 párhu
zamos csővel, diethyl aether 4 ml-es mennyiségeivel 
30 mp-ig vortex-keverőn. A visszanyerést 88 +  2,4%- 
nak találtuk. A meghatározás menete egyébként a pro- 
gesteronnál leírtakkal azonos volt. A standard görbe 
felvételére a TC, NSB és О csöveken kívül 5, 10, 20, 
40, 80, 160 pg-ot tartalmazó csöveket használtunk. Mi
vel a hűthető centrifugánk befogadóképessége 56 cső, 
egy meghatározás során 17 plasma-minta elemzését 
tudtuk elvégezni.

A mérési eredmények feldolgozásához a standard 
görbét eleinte a kötött frakció percenkénti beütésszá
ma és a standard dózisok lineáris ábrázolásával nyert 
koordinátarendszerben ábrázoltuk (cpm В versus x). 
Rövidesen áttértünk az initialis kötéshez (B0) viszo
nyított kötött ligand % és a dózisok logaritmusának 
használatára (%B/B0 versus log x). Az utóbbi évben •

• a Rodbard és mtsai (35) által ajánlott logit-log transz- 
1588 formációt alkalmaztuk mint válasz és dózis metame-

reket (logit % В B0 versus log x). Előbb az ábrázolást 
milliméterpapíron végeztük, majd áttértünk a lin-log 
(semilog.) papír használatára. Ez utóbbi tökéletesen 
megfelel a logit és log koordinátákkal kapott lineari- 
zált standard görbe szerkesztéséhez is, ha logit táblá
zatot használunk a százalékos kötés átalakításához. 
Az 1977-es évben nyílt lehetőségünk a RIA adatok 
programozható asztali kalkulátorral történő elemzé
sére. A Hewlett-Packard cég HP—97 typusú számító
gépének memóriakapacitása lehetővé tette egy prog
ramban a standard görbe regresszióanalízisét a logit- 
log metamerekkel, a legkisebb négyzetek módszerével 
és a regressziós együtthatók alapján a hormon kon
centrációjának kiszámolását az ismeretlen mintákban. 
Heparinos plasma-minták 134 nőtől származtak, kli
nikánk családtervezési szakrendeléséről, illetve nőgyó
gyászati és endokrin osztályunkról. A centrifugált 
plasmamintákat —18 °C-on tároltuk meghatározásig.

Eredmények, megbeszélés

Progesteron és 17/?-oestradiol radioimmun 
vizsgálataink tapasztalatait 20 egymást követő pro
gesteron- és 15 oestradiol-assay eredményeiből 
szűrtük le. Munkánk célja a módszer elemzése az 
alábbi fő szempontok köré csoportosítva:

1. standard görbe;
2. pontosság;
3. érzékenység;
4. specificitás;
5. a biológiai változások kim utatása;
6. teljesítőképesség.
A d 1. Egy progesteron-assay reprezentatív 

standard görbéje látható az ábrán az általános, ed
dig alkalm azott m indhárom m etameter kombiná
cióban. Nyilvánvaló, hogy az első ábrázolási eljá
rás esetében az alacsony dózistartományba eső sza
kasz túl meredek, míg a m agasabb dózisok esetén 
tú l lapos lesz, ezáltal az assay megkülönböztető 
ereje („feloldása”) ezen értéktartom ányokban el
torzul. Ez a görbe viszonylag egyszerű képlettel 
nem jellemezhető. Használhatóbb lesz a görbe, ha 
a függő változó a kötött ligand százaléka, míg a 
független változó a dózis logaritm usa (°/«B/T ver
sus log x). További, elég gyakran alkalmazott 
transzformáció, melyben a kötött ligand mennyisé
gét az initialis kötődés százalékában adjuk meg 
(%B/Bo versus log x). Ebben a formában jelentő
sen megnyúlik a standard görbe linearis szakasza, 
de a végei S alakban görbülnek, és ezeken a sza
kaszokon hasznuk továbbra is korlátozott marad 
(14, 30).

Ekins (14) további lehetőségeket mutat be, me
lyek közül a kötött és szabad ligand hányadosa és a 
kötött hányad molaris koncentrációja közti viszony 
(В/F versus В) lehetővé teszi egy rendszeren belül az 
affinitási állandó (K) és az antitest kötési helyek tel
jes koncentrációjának meghatározását (9, 39).

A RIA gyakorlata szempontjából legnagyobb 
jelentőségűnek a „logit-log plot” bevezetését te
k intjük (35, 36). Az ábrán látható, hogy ezzel az 
ábrázolási móddal a dózis—válasz viszony teljes 
hosszában egyenes vonalat ad.

A logit-transzformáció az alábbi képlettel végez
hető el: logit У =  In (Y/100—Y), ahol Y =  % B„/B. Az 
ebben a koordinátarendszerben kapott regressziós 
egyenes képlete röviden megadható az általános у =  
a + -bx formulából: logit Y =  a +  b (log x).



1. ábra: A radioimmunoassay standard görbe három szokásos formája:
a) linearis dosis (x) -  linearis kötött b) log dosis (x) — %-os kötődés c) log dosis (x) -  logit Y
cpm (B) (%B/B0 =  Y) (Y= -2,33x +  3,14)

A számolás log—antilog funkciójú kézi számoló
gépen elvégezhető. Programozható számítógép és meg
felelő program esetén a cpm és standard dózis értékek 
kellenek csak a számoláshoz (42).

Az 1. táblázaton adataink láthatók az initialis 
kötés százalékai (%B0/TC, a nem specifikus kötés 
levonása után), valam int a standard görbék szög- 
tangens értékei szórásukkal.

A b 95%-os confidentia-határai közrefogják a 
Rodbard és mtsai (36) által számított elméleti —2,303 
értéket. A logit—log transzformáció használata a két
ségtelenül meglevő korlátái ellenére jelentős haladást 
eredményezett a RIA eredmények számítógépi feldol
gozásában. Alkalmas antiserum megválasztásával (38) 
és szükség szerint az egyenes végeinek „csonkolásá
val” (10), vagyis a 10% alatti és 90% feletti kötés tar
tományainak kizárásával — a linearitás megőrizhető 
és a regressziós egyenes körüli szórás mértéke elfogad
ható marad. Finom analysisre, szokványostól eltérő 
körülményekre is alkalmazható bonyolult computer
programokat is kidolgoztak (37), ezek alkalmazása 
azonban nagy teljesítményű számítógép közelségét és 
speciálisan képzett szakember elmélyült közreműkö
dését feltételezi.

A d 2. Pontosság. Egy RIA rendszer pontossá
gát kifejezi a standard görbe precíziós indexe (ü), 
valam int az ismeretlen replikáinak variatiós koef
ficiense. A lambda precíziós index alkalmazását 
Gaddum  (19) javasolta a dózis—válasz vonal jel

lemzésére. Ügy kapjuk, hogy a válasz-változó (re
sponse variable) szórását osztjuk a dózis—válasz 
vonal szögtangensével. Logit-log rendszerben a 
standard „görbe” precíziós indexét a standard dó
zisok logit-értékeinek átlag szórása (s), és a reg
ressziós egyenes meredeksége (b) szabja meg: =  
s/b.

Az általunk végzett progesteron-meghatározá- 
sok lambda értéke: 0,088 +  0,012 (SD) az oestra- 
diol-meghatározások esetén 0,092 +  0,015 (SD). A 
saturatiós analysis minden form áját nagy pontos
ság jellemzi (20).

Ekins (14) szerint a bioassay-k és RIA-k statisz
tikai alapelvei azonosak, a különbség az, hogy utób
biak precizitása jóval nagyobb. Lambda értékeink ja
vulását várjuk a meghatározási feltételek szigorításá
tól. A pontosság másik jelzője, hogy azonos mintából 
származó párhuzamosok kiszámított hatóanyag-tartal
ma milyen mértékben tér el egymástól. Ez a megha
tározáson belüli (intra-assay) variatiós koefficiens. Az 
így jelzett hiba több összetevőre bomlik. Legnyilván
valóbb ezek közül a pipettázás és a radioaktív izotóp 
mérése során adódó hiba. A párhuzamosok között 
nagy eltérést kaphatunk, ha a kalibrációs görbe la
pos. Progesteron meghatározásaink során Kimball (27) 
szerint számolt variatiós koefficiens 8,4%, oestradiol 
esetében 9,2% volt. A pontosság a meghatározások 
rendszeressé válásával javul, a személyzet által szer
zett gyakorlat eredményeként.

1. táblázat. Az in itia lis  kö tés és a linearizált standard  
görbék m eredeksége (szögtangense) 
progesteron és 17ß-oestrad io l RIA  
vizsgálatainkban

Assay (n*)
Initialis 
kötés 
%Bi/TC± 
S. D.

Meredekség 
b±S. D.

95%-os 
confidentia 
határok (b)

progesteron (20) 52,1 ±8,4 -2,281 ±0,122 -2,226-2,333
17ß-oestradiol
(15) 48,9±7,2 —2,263±0,161 -2,177-2,352

n* = a vizsgált assay-к száma
3

A meghatározások közötti (inter-assay) válto
zásokat kezdetben a standard görbe jellemzőinek 
figyelemmel kísérésével ellenőriztük (initialis kö
tődés, B0, az egyes standard dózisok kötési érté
keinek ingadozása, majd a regressziós együtthatók 
viselkedése). További minőségellenőrzési lehetősé
get jelentett egy gyűjtött plasma („plasma pool”) 
vizsgálata ismételten. Az így kapott értékeink pro- 
gesteronra 585 +  94 (SD) pg/ml, 17/í-oestradiolra 
137 ±  27 (SD) pg/ml, a hozzájuk tartozó variációs 
coefficiens 11,9, ill. 13,8%. Szükségesnek látszik a 
reprodukálhatóság további vizsgálata, enélkül kü
lönböző laboratóriumok értékei közötti összehason
lítás sem végezhető. A WHO Hum an Reproduction
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Unit által szervezett „Quality Control Program ” 
egyik célja is külső összehasonlítás biztosítása (24).

Ad 3. A RIA rendszerek érzékenysége legjob
ban a vizsgált anyag legkisebb kim utatható meny- 
nyiségével jellemezhető. Ez elméletben  a vizsgált 
anyagot nem tartalm azó (B0) csövekben m ért ér
téknél statisztikailag éppen nagyobb, vagyis meg
felel a választott confidentia-intervallum  felső ha
tárának (14, 42). Valójában ez az érték, mely leg
nagyobb mértékben a precizitás függvénye, a gya
korlat számára nem sokat mond.

Hasonlóan vélekedhetünk Midgley és mtsai (30), 
valamint Yalow és Berson (44) megállapításáról. Ök 
a standard görbe meredekségét tekintették az érzé
kenység jelzőjének. Ennek ellentmond viszont — leg
alábbis steroidok esetében — a logit—log regressziós 
egyenes elég stabil szögtangense (37). Mi gyakorlati 
mérceként az 1 ml plasmában kimutatható legkisebb 
mennyiséget adjuk meg módszerünk érzékenységének. 
Ezt a linearizált standard görbe legalacsonyabb dózi
sa, az extrakcióhoz használt plasma-mennyiség, vala
mint a kinyerés hatékonysága szabta meg: progeste- 
ronra 120 pg ml-nek, 17/í-oestradiolra 20 pg ml-nek 
találtuk.

Általában nem használjuk ki a RIA érzékeny
sége által nyújtott lehetőségeket, de speciális hely
zetekben szükség lehet rá: módszerünk teljesítő- 
képességének vizsgálata, illetve alacsony plasma- 
szintek esetében (menopausa után).

Ad 4. A  specificitást két körülmény határozza 
meg: a felhasznált antiserum  fajlagossága, illetve 
az extractio vagy frakcionális szelektivitása. Az 
antiserum  fajlagosságát, melyet a keresztreactio 
nagyságával jellemezhetünk, a fehérjéhez történő 
kovalens kötés helye szabja meg. Minél távolabb 
esik ez a kötés az illető steroid molekula fajlagos 
részeitől, annál nagyobb lesz a term elt antiserum 
specificitása. Az általunk használt progesteron 
— lla-hem isuccinate — BSA elleni antitestek ma
gas fajlagossága ismeretes (29).

További biztosítékunk a petroleum aetherrel vég
zett selectiv extractio, mely a plasmában hagyja a 
gyenge keresztreakciót adó, de nagy mennyiségű cor- 
ticoidokat, míg a progesteront csaknem quantitative 
kivonja (2). A 17/?-oestradiol-6-carboxy-methyl-oxim- 
BSA antiserum az oestronnal és oestradiollal 1%-nál 
kisebb keresztreakciót adott (18). RIA rendszerünk le
írt specificitása mellett lemondhattunk a chromato- 
graphiás tisztítás, frakcionálás további hibalehetősé
geket rejtő műveletéről. A módszer, általunk szabott 
felhasználási keretén belül így is kielégítően specifikus 
maradt.

Ad 5. A biológiai változások kimutatása. A 
hormonmeghatározási módszerek klasszikus próbá
ja, hogy megfelelően tükrözik-e a jellegzetes élet-

2. táblázat Progesteron és oestradiol szintek
terjedelm e (rang e) vérplasm ában ovuiatiós 
cyclusú nőkben (p g /m l)

Follicularis Cyclus közepi Lutealis
szak CSÚCS szak

Progesteron 200-450 _ 5000-25 000
Oestradiol 35-90 150-680 120-170

tani vagy kóros szintváltozásokat. Idézett vizsgála
tainkból m utatjuk be az alábbi értékeket a 2. táb
lázaton. Eredményeink részletes elemzését klinikai 
szemszögből is elvégeztük (8). -

Ad 6. Teljesítőképesség. Laboratóriumi mód
szerek értékeléséhez tartozik, hogy milyen egysze
rű módon, milyen technikai megoldásokkal és 
mennyi idő alatt hány m inta elemzését képes egy 
személy vagy laboratórium  elvégezni és milyen 
fajlagos költséggel.

Mind a progesteron, mind az oestradiol meghatá
rozásunk egy ember 6—7 órai munkáját igényli (2 em
ber esetén mindkettő meghatározás egy napon elvé
gezhető), nem számítva a radioaktív mérés idejét, mely 
pl. munkaidő után is történhet. A számolás, dokumen
táció másnap reggel fél óra időráfordítást jelent. 
Jelenleg 17 ismeretlent határozunk meg egy mé
rés során, mivel a hűthető centrifugánk befogadó- 
képessége 56 cső. A másik határt szabó tényező az 
aktív szénnel végzett inkubáció időtartama, mely 
eszményi begyakorlottság esetén sem engedi a 100— 
120 esős határ átlépését. Az inkubációs idő további rö
vidítése esetén még aznap elvégezhető a mérés, szá
mítás és az eredmény egy munkanapon belül kész (3). 
A fajlagos költséget, mely az -alapműszerek árát nem 
foglalja magában, csak becsléssel közelíthetjük meg. 
Esetünkben ez is nehézségbe ütközik, mert az anti- 
serumot nem vásároltuk. Nem nehéz azonban folytat
ni a gondolatsort, ha tudjuk, hogy pl. a NEN Chemi
cals AG által forgalmazott progesteron és 17/í-oestry- 
diol kitekben az antiserum az árak 80%-át teszi ki. 
Hazai előállítású antiserumok új lendületet adhatná
nak a steroid RIA módszerek elterjedésének. Hason
lóan költségcsökkenést jelentene a 1KJ jelzésű steroi
dok alkalmazása — elsősorban az olcsóbb és hazai 
gyártású gamma speetrométerek miatt.

A NEN oestriol és cortisol, a Radiochemical 
Centre Amersham oestriol kitje jól érzékelteti, 
hogy steroidok radiojód jelzése új technológiai sza
kaszba érkezett. A hazai gyártás, a szocialista or
szágokkal történő együttműködés szintén sok le
hetőséget rejt magában.

Összefoglalás. A szerzők ism ertetik a Debre
ceni Orvostudományi Egyetem Női Klinikáján vég
zett progesteron és 17/i-oestradiol radioimmuno- 
assay-k tapasztalatait. A standard görbék elemzé
sekor logit-log transzformációval 2,281 +  0,122 (SD) 
és 2.263 ±  0,161 (SD) szögtangens értékeket, vala
m int 0,088 ±  0,012 (SD), illetve 0,092 ±  0,015 (SD) 
precíziós indexeket (Я) kaptak. Az egy meghatáro
záson belüli és a meghatározások közötti variatiós 
koefficiensek értéke (%): 8,4 és 11,9 progeste- 
ronra, illetve 9,2 és 13,8 oestradiolra. A legalacso
nyabb mérhető szintek progesteronra 120 pg ml, 
oestradiolra 20 pg/ml. a klinikai kutatás igényeit 
kielégítik. A specificitás biztosítékai az erősen faj
lagos antiserumok. Az eredmények alapján mind
két módszer megfelel a nemzetközi követelmé
nyeknek. A logit-log transzformáció véleményük 
szerint hasznos segítség az eredmények elemzésé
hez és megteremti a számítógépes feldolgozás le
hetőségét.

IRODALOM: 1. Abraham, G. E.: Clin. Endocr. 
1969, 29, 866. — 2. Abraham, G. E.: Acta endocr. 
(Kbh.) 1974, Suppl. 183, 9. — 3. Aso, T. és mtsai: Clin. 
Endocr. 1975, 4, 173. — 4. Balogh A. és mtsai: Plasma



progesterone levels in early threatened abortion, III. 
Congress of Gynaecologists and Obstetricians of Da- 
nubian Countries, Beograd 1975, p. 59. — 5. Balogh A. 
és mlsai: Hosszan tartó hormonalis fogamzásgátlás ha
tása a petefészekműködésre. Előadás a VIII. Magyar 
Endokrinologus Kongresszuson, Debrecen 1975, Abstr. 
No. 88. — 6. Balogh A. és mtsai: Hosszan tartó hor
monalis fogamzásgátlás hatása a sexualendocrin func- 
tiókra. Előadás a Magyar Endokrinológiai és Anyag
csere Társaság Klinikai Endokrin Napján, Miskolc,
1975. — 7. Balogh A. és mtsai: Progesteron és oestra- 
diol radioimmunoassay vizsgálatok infertilitásban. 
Előadás a Magyar Nőorvosok Társasága nagygyűlésén, 
Budapest, 1975. — 8. Balogh A. és mtsai: Magy. Nőorv.
L. közlés alatt. — 9. Berson, S. A., Yalow, R. S.: in 
the Hormones, ed. by Pineus, G. és mtsai, Vol. IV., 
Academic Press, New York, 1964. p. 557. — 10. Chang, 
P. C. és mtsai: Endocrinology. 1975, 96, 973. — 11. 
Doszpod J., Gáti I.: Magy. Nőorv. L. 1974, 37, 18. —
12. Eláns, R. P.: Clin. Chim. Acta. 1960, 5, 453. — 13. 
Ekins, R. P.: in: Radioaktive Isotope in Klinik und 
Forschung, Band V, S. 211, ed. by Feliinger, К., Ho
fer, R. Urban und Schwarzenberg, München, 1963. — 
14. Ekins, R. P.: Brit. med. Bull. 1974, 30, 3. — 15. 
Erlanger, B. F. és mtsai: J. Biol. Chem. 1957, 228, 713. 
— 16. Erlanger, B. F. és mtsai: J. Biol. Chem. 1957, 
228, 713. — 17. Falkay Gy. és mtsai: Magy. Nőorv. L. 
1974, 37, 45: — 18. Furr, B. J. A.: Személyes közlés. 
1973. — 19. Gaddum, J. H.: Spec. Rep. Ser. Med. Res. 
Coun. London, 1933, No. 183. — 20. Hawker, Ch. D.: 
Anal. Chem. 1973, 45, 878. — 20/a. Horváth E. és mtsai: 
Orv. Hetil. 1976, 117, 332. — 21. Hotchkiss, J. és mtsai: 
Endocrinology. 1971, 89, 177. — 22. IUPAC — IUB

1967 Revised Tentative Rules for Steroid Nomencla
ture Biochim. biophys. Acta. 1968, 164, 453. — 23. Ja- 
kobovits A.: Magy. Nőorv. L. 1975, 38, 59. — 24. Jeff- 
coate, S. L.: Személyes közlés. 1977. — 25. Johansson, 
E. D. B.: Acta endocr. (Kbh.) 1969, 61, 592. — 26. Jo
hansson, E. D. P.: Acta endocr. (Kbh.) 1969, 61, 607. 
— 27. Kimball, A. W.: Biometrics. 1952, 8, 85. — 28. 
Korenman, S. G.: Clin. Endocrin. 1968, 28, 127. — 29. 
Lindner, H. R. és mtsai: Steroids. 1972, 19, 357. — 30. 
Midgley, A. R. Jr. és mtsai: Acta endocr. (Kbh.) 1969, 
Suppl. 142, 163. — 31. Midgley. A. R. Jr., Niswender, 
G. D.: Acta endocr. (Kbh.) 1970, Suppl. 147, 320. —
32. Mikhail, G. és mtsai: Acta endocr. (Kbh.) 1970, 
Suppl. 147, 347. — 33. Murphy, B. E. P.: J. Clin. En
docr. 1967, 27, 973. —• 34. Robertson, D. M. és mtsai: 
Acta endocr. (Kbh.) 1971, 68, 513. — 35. Rodbard, D. 
és mtsai: J. clin. Endocr. 1968, 28, 1412. — 36. Rod
bard, D. és mtsai: J. Lab. clin. Med. 1969, 74, 770. — 
37. Rodbard, D., Lewald, J. E.: Acta endocr. (Kbh.) 
1970, Suppl. 147, 79. — 38. Rodbard, D., Frazier, G. R.: 
in Methods in Enzymology, ed. by O’Malley, B. W., 
Hardman, J. G., Vol. 37, Part B. Academic Press, New 
York, 1975. p. 3. — 39. Scatchard, G.: Ann. N. Y. Acad. 
Sei. 1949, 51, 660. — 40. Thorneycrojt, I. H. és mtsai: 
in Immunologic Methods in Steroid Determination, ed. 
by Peron, E. G., Caldwell, В. V. Appleton—Century— 
Crofts, New York, 1970. p. 63. — 41. DeVilla, G. O. és 
mtsai: J. clin. Endocr. 1972, 35, 458. — 42. Wide, L. és 
mtsai: Acta endocr. (Kbh.) 1973, Suppl. 174, 15. — 43. 
Yalow, R. S., Berson, S. A.: Nature. 1959, 184, 1648. — 
44. Yalow, R. S., Berson, S. A.: in Protein and Poly
peptide Hormones, ed. by: Margoulies, M„ Excerpta 
Med. (Amst.) Int. Congr. Ser. 1969, 161, 71.

CLUDE5IN
fertőtlenítőszer

Bakteriad, virusoid, sporocid és fungicid hatású általános 
fertőtlenítőszer.

ALKALMAZHATÓ:
-  gumi- és műanyag katéterek, intratracheális tubusok, drainek, 

egyéb gumi- és műanyag tárgyak,
-  különféle endoszkópok (cystoscop, oesophangoscop, bronchoscop, 

gastroscop stb.),
-  anaesthesiológiai gépi berendezések és ezek tartozékai,
-  tonométerek és egyéb kényes szemészeti eszközök és műszerek,
-  fogászati eszközök (öntvények, fúrók, tükrök stb.),
-  audiológiai berendezések és ezek tartozékai, valamint 

inkubátorok mosható részeinek hatásos fertőtlenítésére.
Ara :
1 liter 58,- Ft
5 liter 264,- Ft

KÉRJE RÉSZLETES ISMERTETŐNKET

Gyártja: F-Z. о  g  n
FINOMVEGYSZERGYAR
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Forgalmazza: REANAL Vegyszerbolt
1147 Budapest, Telepes u. 58-60.
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VOLUTEST
Tip: VO-11

Napjainkban az iparosodás fokozódásával egyenes arányban nő 
a tüdődiagnosztika népegészségügyi jelentősége.
A TBC fokozatos visszaszorítása teret enged a civilizációval növekvő mértékben 
jelentkező egyéb tüdő-megbetegedések gyógyításának. E betegségek korai 
felismerésének hatékony eszköze a VOLUTEST.
Előnyösen használják rendelőintézetek, tüdőszűrő állomások,
sportorvosi intézmények, kórházak, klinikák, bel- és tüdőgyógyászati osztályok
a tüdő funkcionális adatainak meghatározására.

g y á r t j a : M e d i c o r  M űvek, Budapest
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Megjelenésük klinikai, genetikai 
és epidemiológiai problémái
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Az Egészségügyi Világszervezet statisztikájában a 
gonorrhoea az első helyet foglalja el a fertőző 
megbetegedések listáján. A penicillin terápia vi
szonylagos egyszerűségének és eredményességének 
köszönhető, hogy m int fertőző megbetegedés ez 
ideig nem sok gondot okozott. A három évtizedes, 
szerencsés időszaknak azonban az elmúlt évben 
vége kezdődött. Peniciilinrezisztens gonococcuso- 
kat izoláltak az Amerikai Egyesült Államokban 
(1, 2), Angliában (3, 4) és még sok más helyén a 
világnak (2). A peniciilinrezisztens törzsekről pe
dig rövidesen m egállapították, hogy azok a peni
cillint egy ТЕМ típusú béta-lactam ase-val inakti
válják (1, 2).

Az USA-ban az első 12 hónapban 130 rezisz- 
tens törzset izoláltak, Liverpoolban a klinikán ke
zelt betegek 9%-ában találtak rezisztens törzseket.

A rezisztens törzsek eredetét az USA-ban si
került kideríteni. Oda katonai személyek hozzátar
tozói Manilából hurcolták, ahol a prostituáltak 
preventív célból rendszeresen penicillint fogyasz
tanak és ennek eredményeképpen a prostituáltak 
20—40%-a peniciilinrezisztens gonococcust hordoz 
(2, 5). A liverpooli törzsek eredete még nem tisz
tázott, de m egállapították, hogy nem azonos az 
USA törzsekkel (6). Bár az NSZK-ban rezisztens 
törzseket még nem találtak, hosszú évek megfi
gyelése alapján az izolált törzsek penicillinérzé
kenységének csökkenését figyelték meg. A m ün
cheni egyetem bőrklinikáján 1956-ban izolált go-

A Eü. M. 3.05 sz. „Mikrobiológiai Kutatások” 
megnevezésű tárcaszintű kutatási főirányaihoz elfo
gadott „Infektív Nultleinsavak, Plazmidok, Episzomák” 
című témában végzett kutatómunka alapján (4-51- 
035-0/F).

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 26. szám

nococcus törzsek 100%-a volt in vitro érzékeny 
0,1 IE/ml penicillinnel szemben, 1961/62-ben azon
ban már csak 84% (7). Hamburgban 20 év a la tt az 
izolált törzsek in vitro penicillinérzékenysége még 
nagyobb m értékben csökkent (8). Hazánkban ha
sonló jellegű adatok nem állnak rendelkezésre. A 
gonorrhoeás betegekről a Bőr és Nemibeteggondo- 
zó Intézetek vezetnek nyilvántartást. Rendszeres 
bakteriológiai diagnózist és rezisztenciavizsgálatot 
nem végeznek. A klinikai diagnózist az ex iuvan- 
tibus terápiával erősítik meg a 3 megaegység peni
cillin adása után. Az intézetek központi irányító 
szerve azonban a legújabb fejleményeket figyelem
be véve utasította a gondozókat, hogy a penicillin- 
refrak ter eseteket Budapestre küldjék, ill. specti- 
nomycinnel vagy tetránnal kezeljék (9).

A peniciilinrezisztens gonococcusok megjele
nése szakkörökben nagy aggodalmat keltett. Nem
csak a terápiás problémák köre tágult, de sürgető 
epidemiológiai és genetikai kérdések is felm erül
tek. Ez késztette az USA fertőző betegségek köz
pontját (a CDC-t, Atlanta) arra, hogy az újonnan 
előállott helyzetet a legjobb szakemberek bevoná
sával tanulmányozza (5, 10) és a penicillinrezisz
tencia eredetének vizsgálatát a legismertebb szak
em berekre: S. Falkow-ra és M. Robertsre bízza. A 
gyors szervezés, a hozzáértés és a szorgos m unka 
igen érdekes eredményekre vezetett.

M indenekelőtt a szorosabb értelemben vett 
gyakorlati kérdésről, a peniciilinrezisztens gono
coccus fertőzések terápiájáról teszünk említést. A 
terápia nem kis gondot okoz, de jó gyógyszerellá
tás mellett megoldható feladat. Erről a világ szá
mottevő részét alkotó fejlődő és nagym értékben 
veszélyeztetett országokban nem beszélhetünk. A 
peniciilinrezisztens törzsek spectinomycinre általá
ban (95%) érzékenyek, bevált, de kisebb hatásfok
kal (68%) a tetram ycin is (8). Más antibiotikumok 
gyakorlatilag hatástalanok. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy ezzel a terápiával áz anyagi 
terhek is tetemesen növekednek, hiszen a specti- 
nomycin harmincszor drágább a penicillinnél.

Epidemiológiai szempontból fontos, eldönten
dő kérdés volt a penicillinrezisztencia kromoszo- 
mális vagy plazmid eredete. E látszólag tisztán el
méleti kérdés megválaszolása nemcsak a m ikrobiá- 
lis genetika, hanem az epidemiológus számára is 
értékes információkat szolgáltat. A penicillinrezisz
tencia ugyanis a patogén mikroorganizmusok kö
zött lassan, de biztosan terjed. Néhány évvel ez
előtt a Haemophilus influenzae egyes törzsei vál
tak  rezisztenssé. E rezisztenciáról kiderült, hogy az 
plazmid eredetű. Sokan feltételezték, hogy a Neis
seria gonorhoea rezisztenciája is közös eredetre 
vezethető vissza. A m iért és a hogyan kérdésre 
kísérletek adtak választ. A kísérleti eredményeket 
foglaljuk össze röviden, hogy az a gyakorló orvos 
számára a probléma fontosságát és súlyát érthe
tővé tegye.

A gonococcust és több más kórokozó m ikrobát 
laboratórium i feltételek m ellett m ár korábban is 
sikerült penicillinrezisztenssé tenni. E rezisztens 
törzsek analíziséből azt a következtetést vonták le, 
hogy a penicillinrezisztencia lépésről lépésre ala
kul ki, fokozatosan emelkedik a kromoszómán be-
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következett sorozatos m utációk alapján (11). A 
mutációk következtében korlátozott a sejtfal peni
cillinre vonatkoztatott perm eabilitása (12), csök
ken a sejtmembrán penicillint megkötő képessége
(13) is. E megváltozott tulajdonságok transform a- 
tióval át is vihetők egy penicillinérzékeny törzsre
(14) . E kísérleti adatok tehát a penicillinreziszten
cia kromoszomális eredetére utaltak. Hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy e következtetéseket laboratórium 
ban rezisztenssé tett törzsek vizsgálata során von
ták le.

A természetben előforduló, beteg emberből 
izolált penicillinrezisztens gonococcus törzsek azon
ban a laboratóriumi törzsektől különböztek, vala
mennyien a penicillint bontó ТЕМ típusú beta- 
lactamase-t termelték. B ár e tulajdonság kromo
szómába eredetű is lehet, a beta-lactamase term e
lése az érdeklődést mégis a plazmidok irányába 
terelte. Elsősorban a H. influenzae-vel szerzett ko
rábbi ismeretek alapján. A penicillinrezisztencia 
plazmid eredetét végül is az elektronmikroszkópos 
morfológiai vizsgálatok, m ajd a plazmidok izolálá
sa döntötte el. Mielőtt azonban a perdöntő adato
kat bemutatnánk, legyen szabad néhány, a plaz
midok természetére vonatkozó ismeretet közölni.

A plazmid egy, a kromoszómától függetlenül lé
tező és replikálódó kovalensen kötött cirkuláris DNS 
molekula, amely ma már egyszerűbb laboratóriumi 
körülmények között is gyorsan izolálható, a kromo
szomális DNS-től könnyen elválasztható és tanulmá
nyozható (15). A plazmidok a különböző rezisztenciát 
vagy más tulajdonságokat mint pl. a colicin-, entero- 
toxin- vagy haemolysin-termelést stb. kódoló gének 
hordozói (16). Integrálódhat a gazdasejt kromoszóma
állományába is, ilyenkor episzomáról beszélünk, sőt 
fajidegen gének hordozójává is válhat. Ezen utóbbi 
sajátságát használja fel a génsebészet, amikor nem
csak prokaryota, de eukaryota sejtek géndarabjait, pl. 
az inzulin termelését (17) vagy a beta-g'lobin szinté
zisét (18, 19) irányító gént, máskor a nitrogénfixáló 
géneket (20, 21, 22) próbálnák beépíteni plazmidokba 
mint vektorokba. E plazmidokkal különböző bakteriá
lis gazdasejtekbe viszik át az adott genetikai infor
mációt, hogy az ott manifesztálódjon (klonozás). A 
génsebészet ma már önálló tudományággá fejlődött, 
módszereinek, eredményeinek és lehetőségeinek ismer
tetése külön fejezetet igényel.

A plazmidok a különböző baktérium fajokkal 
„vegyesházasságban” élő individuumok, melyek 
minden további nélkül vándorolnak egyik bakté
riumból a másikba. A donornak és a recipiensnek 
nem kell feltétlenül ugyanazon fajhoz tartoznia és 
ezzel máris adva van a lehetősége annak, hogy az 
antibiotikum-rezisztencia sajátság az egyik pato- 
gén fajból a másikba m enjen át (5, 10). Természe
tesen ennek is m egvannak a maga feltételei. A re
zisztenciáért felelős plazmidot vagy plazmidrészt 
egy sex-faktor aktivitással rendelkező plazmid 
„u taztatja”. Ez a plazmid, mely többnyire nagyobb 
DNS molekula, az F fak tor egyidejűleg a gazda
sejtnek egy különösen finom strukturális állapo
tá t is meghatározza. Az ilyen plazmid-hordozó 
..hímnemű” sejtek felszínén az ún. sex-pilusokat 
találjuk, melyek a recipiens és a donor sejtek kö
zötti közvetlen kapcsolatot biztosítják.

A plazmidokról m ár több mint 2 évtizede tu 
dunk és róluk való ism ereteink rendkívül bősége

sek. Az előbbiekben csak a felvetett probléma 
megértéséhez szükséges legfontosabb információ
kat em eltük ki. A bőséges ism eretanyag ellenére 
a plazmidok biológiai változatosságát és rendkívüli 
jelentőségét csak az utóbbi években ism ertük fel, 
az evolúciós láncban elfoglalt helyükre is csak 
most derült fény (17). Először csak az enterobak- 
térium ok plazmidjairól tudtunk, ma m ár csaknem 
valamennyi baktérium fajnál m egtaláltuk őket. 
Mindezt az új, szellemes és aránylag egyszerű 
módszerek alkalmazása tette lehetővé. így  sikerült 
nagyságukat, szerkezetüket és funkciójukat köze
lebbről megismerni. Ügy véljük, hogy e tulajdon
ságok rövid összefoglalója érdeklődésre tarthat 
számot és segíti az olvasót a plazmidok funkció
jának, terjedésének megértésében.

Az eddig megismert legkisebb plazmid, a legki
sebb „minicirkuláris DNS molekula” 2250 nukleotida 
párt tartalmaz, az eddig ismert legnagyobbak 400 000 
nukleotida párból állnak, melyek mintegy 600 gént 
kódolnak. Ennek megfelelően biológiai funkcióik is 
igen változatosak. Evolúciós szempontból a plazmidok 
primitív bakteriofágoknak is tekinthetők (17), melyek
nek nincs meg a képességük a komplex szaporodási 
ciklusra, a gazdasejten kívül is életképes fertőző ré
szecske teljes kiformálására. A plazmidok szerkezeté
nek vizsgálatakor kiderült, hogy különösen a nagyob
bak könnyen és reverzibilisen disszociálnak kisebb 
egységekre, segmentekre (17), melyek egyike pl. a 
transfer funkcióért felelős gént (RTF replikon), másika 
a rezisztenciát meghatározó tulajdonságot (R) hor
dozza. Ezek és a még kisebb szegmentek szerkezeti 
sajátságaik, a DNS bázis-homológia alapján az általá
nos rekombinációs törvényeknek engedelmeskedve a 
„biológiai kapcsoló” szerepét töltik be a plazmidok- 
ban vagy más prokaryocyták kromoszómájában: ki
vagy bekapcsolják annak a génnek a funkcióját, 
amely mellé beépültek (17, 18). E transzponálha
tó segmentumokat nagyságuk szerint osztályozzuk 
(17). A legkisebb transzponálható elem az IS, „inser
tion sequences”, mely semmiféle ismert gént nem tar
talmaz a „kapcsoló” funkción kívül és hossza rövi- 
debb a 2kb- (kilobázis)-nál. Ennél nagyobb transzpo
nálható szegment a Tn elem, amely az IS-hez ha
sonlóan viselkedik, de még néhány járulékos gént 
is tartalmaz, 2kb-nál hosszabb. Ilyenek pl. a Tnl, 
Tn2, Tn3 (vagy TnA) jelű elemek, amelyek az ampi- 
cillin-rezisztenciáért felelősek. És végül a legössze
tettebb transzponálható elem az episzoma, amely 
gyakran IS és Tn elemeket is tartalmaz.

A „biológiai kapcsoló” funkciót ellátó elemek 
létezéséről már évtizedekkel ezelőtt tudtak. Egyes 
eukaryoták (növények, gyümölcslégy) kromoszómájá
ban váratlan fenotípusos változásokat figyeltek meg 
(19, 20), melyeket bizonyos ellenőrző elemek jelenlé
tével magyaráztak. Egy ilyen ellenőrző elem nem rög
zül a kromoszóma egy adott pontjához, hanem egyik 
pontról a másikra vándorol, transzponálódik. Ezzel 
egy adott gén megnyilvánulásának bizonytalanságát, 
sőt minden újabb helyen szerkezeti változásokat is 
okozhat. Csak most, mintegy 50 évvel később sikerült 
hasonló elemeket a prokaryocytákban kimutatni. 
Ezeknek az ún. IS elemeknek az izolálása és jellem
zésük is megtörtént (21, 22, 23).

Amint már az előbbiekben utaltunk rá, az IS 
elemek az ellenőr, a biológiai ki- és bekapcsoló sze
repét töltik be: kikapcsolja annak a génnek a műkö
dését, mely mellé beépül, pl. az E. coli-ban ellenőrzi 
a lactose és a galactose operon tevékenységét (24), sőt 
csökkenti az aktivitását minden olyan génnek, mely 
tőle a transscriptio irányában távolabb esik. E jelen
séget is ismerték már korábban, és elnevezték „pola
ritásnak” (23). Az IS elemek ritkábban, 10 millió az 
egy arányban kis is eshetnek a kromoszómából 
és ilyenkor a génnek eredeti tevékenysége vagy 
a tevékenység eredeti mértéke helyreáll. De



ugyanakkor megvan a lehetősége annak is, 
hogy a kiesett, kivágott IS elem egy másik helyen 
újra integrálódjék a kromoszómába, transzponálódik. 
E folyamatot IS elemeknél nagyobb DNS darabokkal, 
a transposonokkal vizsgálták. A transposonok szoros 
kapcsolatban vannak az IS elemekkel, de nagyobbak, 
hosszúságuk több génre terjed ki és mindkét végükön 
a nukleinsav bázissorrendje azonos, egymáshoz vi
szonyítva megegyező vagy fordított irányban (17). Az 
esetek egy részében e végződések már ismert bázis- 
sorrendek, az általuk közrefogott rész pedig egy gén, 
pl. az ampicillin-rezisztenciáért felelős TnA gén le
het. Ez a gén mint jelzőlámpa egyidejűleg a trans- 
poson mozgását is mutatja. E transposon mint rend
kívül mozgékony egység, kiválhat az „R” rezisztencia 
plazmidból. ahol normális körülmények között jelen 
van és vándorolhat más plazmidba, pl. az F (fertili- 
tási) plazmidba, sőt baktérium kromoszómába, vagy 
különböző fágok DNS-ébe is. A transposonokat felte
hetően enzimek vezérlik, melyek egyformán képesek 
felismerni az azonos nukleinsav-sorrendet mind az IS 
elemekben mind pedig a baktériumok kromoszómá
jában (18).

Az előbbiekben a plazmidokra és az egyéb trans- 
ponálható elemekre vonatkozó ismereteket csak oly 
terjedelemben foglaltuk össze, hogy azok lehetővé 
tegyék a penicillinrezisztens gonococcusok különleges 
tulajdonságainak és potenciális veszélyének megérté
sét. Itt emlékeztetnünk kell mégegyszer arra, hogy az 
in vitro rezisztenssé tett N. gonorrhoea rezisztenciája 
kromoszomális eredetű, a tulajdonság átvitele érzé
keny törzsre csak transformatióval lehetséges, mely a 
természetben gyakorlatilag nem fordul elő.

A betegből izolált penicillinrezisztens gonococcus 
törzsek azonban ТЕМ típusú beta-lactamase-t is ter
melnek, melyet a természetben széles körben elter
jedt transposon A (TnA) gén határoz meg. A TnA 
gén általában az enterobaktériumok R plazmidján he
lyezkedik el, megtalálható a P. aeruginosdban és a
H. influenzae ben is. Sokan feltételezik, hogy a N. go
norrhoea a velük való kontaktus során szerezte a 
TnA-t és vált penicillinrezisztenssé (27). E feltétele
zéseket a plazmidok izolálása, továbbá az inter- és 
intraspecifikus conjugációs kísérletek erősítették meg 
(3, 4, 6, 28).

Az elmúlt 1—2 év során csaknem valamennyi 
vizsgált gonococcusból izoláltak egy 2,5 Mdalton (1 
dalton =  1 H atom súlya) nagyságú plazmidot, mely
nek ismert funkciója nincsen (24). Később a penicil
linrezisztens gonococcusokból olyan plazmidokat is 
izoláltak, melyek a beta-lactamase termelésért felelő
sek voltak. Érdekes módon két különböző nagyságú 
cirkuláris DNS molekulát, melyek közül az egyik 4,4 
Mdal, a másik 3,2 Mdal nagyságú volt (3,4). Az előb
bit a távol-keleti eredetű, az utóbbit a liverpooli tör
zsekből mutatták ki. A penicillinrezisztens gonococcus 
törzsek többségében ezen kívül találtak még egy har
madik, 24,5 Mdal súlyú plazmidot, melyet a penicil
linérzékeny törzsek 5%-ában is kimutattak (6. 24), 
vagy önmagában vagy pedig a 2,6 Mdal nagyságú 
plazmid társaságában (25). A konjugációs kísérletek 
tanúsága szerint ezen utóbbi nagy plazmid F faktor 
sajátsággal rendelkezik és felelős a kisebb, a TnA 
aktivitással rendelkező plazmid átviteléért. Azok a 
TnA gént hordozó penicillinrezisztens gonococcusok, 
melyek a 24,5 Mdal plazmiddal nem rendelkeznek, a 
conjugatio során a rezisztenciát nem is adják át. Az 
újabb adatok pedig arra utalnak, hogy a 24,5 Mdal 
plazmid kromoszóma-gének átvitelét is előmozdítja 
(6). Az ilyen törzsek mint donorok átadják a beta- 
lactamase termelésért felelős TnA gént nemcsak fa
jon belül más gonococcus törzseknek, de más fajok
nak, mint pl. a N. flávának és az E. colinak is (6).

A N. gonorrhoea TnA génjének eredetére vo
natkozóan feltételezik, hogy az az előbb vázolt le
hetőségek és mechanizmus alapján pl. a H. in- 
fluenzae-ból ered vagy m indkettő közös eredetű

(5). Maga a H. influenzae is a közelmúltban vált 
penicillinrezisztenssé (26), és plazmidja hasonló a 
gonococcusban talált plazmidhoz. Feltételezik, hogy 
a H. influenzae plazmidjának TnA génje transpo- 
nálódott a gonococcus rezidens 2,5 Mdal plazmid- 
jába. A TnA donorjai ez esetben olyan R plazmi
dok lehettek, melyek képesek behatolni a gonococ- 
cusba, de ott fennmaradni nem tudnak (27).

Az elm ondottakban kívántuk felhívni a fi
gyelmet a penicillinrezisztens gonococcusok terje
désére különösen, és az antibiotikum-rezisztencia 
szóródására általában a baktérium ok világában. A 
terjedés m ódjának legújabban felismert mechaniz
musa egyben óvatosságra intő következtetések le
vonására késztet. Mint ahogy néhány évvel ezelőtt 
jelezték a gonococcusok penicillinrezisztenssé vá
lásának elkerülhetetlenségét, most a N. meningi
tidis penicillinrezisztens törzseinek feltűnését jó
solják. És ha bekövetkezésének valószínűsége ma 
még nem is nagy, de elkerülhetetlen (5, 6). A já r
ványos meningitis epidemiológiájának ismeretében 
pedig nem nehéz elképzelni a súlyos következmé
nyeket sem.

Összefoglalás. A szerző a nemzetközi szakiro
dalom alapján beszámol a penicillinrezisztens go
nococcusok megjelenéséről a világ számos pont
ján. Ism erteti a rezisztencia eredetét, mechaniz
musát és járványtanát és m indennek genetikai 
hátterét. Bár a penicillinrezisztens gonococcusok 
hazai előfordulását még nem jelezték, felhívja a 
figyelmet a gyors terjedés veszélyeire és a plaz
mid által közvetített rezisztencia más fajokba tör
ténő lehetséges átvitelének következményeire.
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Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú da
ganatos betegsége. Hazai m ortalitási statisztikánk 
szerint e daganatnak a gyakorisága m utatta a leg
nagyobb fokú emelkedést az utóbbi húsz évben az 
összes daganatok között (ábra). Könyvek és köz
lemények százai foglalkoznak az emlőrákkal, még
is számos megoldatlan kérdéssel találkozunk.

A carcinoma sebészetének kérdései legjobban 
az emlő-carcinomán tanulmányozhatók. A carci- 
nomás beteg gyógyításával foglalkozó kézikönyvek 
az onkológia alapkérdéseinek vizsgálatakor az em
lőrákra hivatkoznak.

Az emlőrák kezelésének is a sikere elsősorban a 
korai diagnózis függvénye. Sajnos az esetek egy 
része — az irodalmi adatok szerint is — elhanya
golt állapotban kerül intézetbe.

Jelen közleményünkben az Orvostovábbképző 
Intézet I. Sebészeti K linikájának 25 éves emlőrá
kos anyagát — 576 esetet — dolgoztunk fel.

Az emlőrákról szólva, kizárólag a nők megbe
tegedéséről beszélünk, a férfiak e megbetegedése 
ritka és őket feldolgozásunkból kihagytuk. Anya
gunkat a betegek kórlapjairól és a m űtéti naplók
ból gyűjtöttük össze. A volt betegeket ellenőrző 
vizsgálatra is berendeltük. Ezenkívül kérdőíveket 
küldtünk ki részükre. A betegek elhalálozására 
természetesen nem kérdeztünk rá, de a rokonok 
erről rendszerint beszámoltak. Azon néhány eset
ben, ahol erre adataink nem voltak, az illetékes 
területi gondozóintézet adott felvilágosítást, ahol 
1951 óta a daganatos betegeket nyilvántartják. 
Ilyen módon betegeink 94%-áról sikerült adatot 
összegyűjteni. Azokat a betegeket, akiknek jelen 
állapotáról semmit nem tudunk, a túlélés kérdé
sének megítélésekor — a statisztikai feldolgozás 
szabályai szerint — elhaltnak kellett tekinteni.

Az emlődaganatok kezelésének általános elve 
a komplex sebészi és sugártherapia volt. Az adott 
esetekben történő alkalmazásuk a betegség stádiu
mától függött.

A betegek életkor szerinti megoszlását az 1. 
táblázatban foglaltuk össze.

A táblázatból megállapítható, hogy a betegség 
előfordulása a 40—49 életévekben növekszik, az 
50—59. életévekben fordul elő a leggyakrabban, 
m ajd a következő korcsoportokban lassú csökke
nés észlelhető. A rákos esetek tehát a menopausa 
idejében halmozódnak. Ez a tény az emlőrák és a 
hormonális egyensúly, illetve az egyensúlyzavar 
fennállásának valószínűségére utal.

A 2. táblázatban azt vizsgáltuk, hogy a bete
gek az első panaszok jelentkezése u tán mennyi 
idővel kerültek a klinikára.

Gummél és Wildner (13) azt írják, hogy ha az 
emlőrákos beteg panaszainak kezdete után 3 hó
nappal ju t intézetbe, elhanyagolt az eset. Bete
geinknek csak 56,1%-a került három hónapon be-

1. táblázat. Az 576 em lőrákos betegünk életkor
szerinti megoszlása abszolút számokban  
és százalékban

Életkor Esetszám Százalék

29 5 0,9
30-39 56 9,7
40-49 131 22,8
50-59 174 30,2
60-69 136 23,6
70- 74 1,28

Összesen: 576 100,0 %
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2. táblázat. A carcinomás betegek panaszainak
kezdetétől az in tézetbe jutásig e lte lt idő 
hónapokban

Eltelt idő hónapokban Esetszám Százalék

1 167 29,0
2 -3 156 27,1
4 -6 86 14,9
7-12 75 13,0

13- 92 16,0

Összesen: 576 100,0

lül intézetbe. Ez viszonylag kedvező. Sajnos az ese
tek 16%-ában csak egy évnél hosszabb idő után 
kezdték meg az intézeti kezelést. Ez a tény — te
kintettel arra, hogy főként budapesti lakosokról 
van szó — igen kedvezőtlen.

A betegek panaszai — amellyel orvosukat elő
ször felkeresték — és előfordulásuk gyakorisága 
közötti összefüggés abszolút számban és százalék
ban a 3. táblázatban van feltüntetve.

3. táblázat. A betegek panaszai, amellyel orvosukat 
először fe lke res ték  és előfordulásuknak  
gyakorisága kö zö tti összefüggés abszolút 
számokban és százalékban

Panasz Esetszám Százalék

Tapintható daganat 474 82,3
Emlőduzzanat 32 5,6
Emlő váladékozás 29 5,0
Fájdalom 26 4,5
Oedema 6 1,0
Kifekélyesedett daganat 9 1,6

Összesen: 576 100,0

A leggyakoribb tünet a tapintható daganat 
volt, amely az esetek 82,3%-ában fordult elő.

Amilyen könnyű a klasszikus emlőrák felis
merése, olyan nehéz az emlőben levő kis göbök 
elkülönítése és a helyes diagnózis felállítása. Kis 
daganatok látható elváltozásokat ritkán okoznak, 
de bizonyos műfogásokkal ki lehet váltani azokat 
a bőrjelenségeket, amelyek az úgynevezett retrac- 
tiós tünetcsoport elnevezést viselik. Ezek értékelé
sében nagy érdemeket szerzett Haagensen, Jacob
son, Janisevszki és Widow  (14, 21, 37).

A 4. táblázatban a bőrtüneteket foglaltuk ösz- 
sze. A betegek 17,9%-ában nem voltak bőrtüne
tek. A plateau próba az esetek 28,1%-ában volt 
észlelhető. Látható bőr-retractio az esetek 39,4%- 
ában fordult elő.

A physicalis vizsgálattal szemben a diagnosis 
pontosságát a mammographia közel 20%-kal eme
li. Ezzel a kérdéssel külön dolgozatban fogunk fog
lalkozni.

A daganatok oldal szerinti megoszlását illető
leg bal oldali volt az esetek 50,2%-a, jobb oldali 
47,1%-a, bilateralis pedig 2,7%-a. Significans kü
lönbség a megoszlás tekintetében nem volt.

4. táblázat. A bőrtünetek és a tum or nagysága közötti 
összefüggés abszolút számokban és 
százalékban

A tumor 
nagysága 
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ben

Nincs
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1 45 51 _ _ 96 16,7
2 -3 52 73 156 22 303 52,6
4 -5 6 24 53 30 113 19,6
5 - 14 18 32 64 11,1

Összesen 103 162 227 84 576
Százalékban 17,9 28,1 39,4 14,6 100,0

Az emlőrákos betegeink daganatának quad- 
ránsok szerinti megoszlását abszolút számokban és 
százalékban az 5. táblázatban foglaltuk össze.

5. táblázat. Az 576 em lőrákos betegünk daganatának  
quadránsok szerint megoszlása abszolút 
számokban és százalékban

Localisatio Esetszám Százalék

Külső felső quadrans 330 57,3
Belső felső quadrans 99 17,2
Külső alsó quadrans 78 13,5
Belső alsó quadrans 27 4,7
Centralis 42 7,3

Összesen: 576 100,0

A daganatok több m int fele a külső felső 
quadransban fordult elő, ezután sorrendben a bel
ső felső, belső alsó, a centrális és végül a belső 
alsó quadransban levő esetek következtek.

Az emlőrákos betegeink szövettani diagnózis 
szerinti megoszlását abszolút számokban és száza
lékban a 6. táblázatban tün tettük  fel.

6. táblázat. Az 576 em lőrákos esetünk szövettani
diagnosis szerinti megoszlása abszolút 
számokban és százalékban

Diagnosis Esetszám Százalék

Carcinoma solidum simplex 210 36,4
Carcinoma scirrhosum 183 31,8
Carcinoma medullare 12 2,1
Carcinoma adenomatosum 45 7,8
Intraductalis carcinoma 62 10,8
Carcinoma gelatinosum 9 1,6
Carcinoma planocellulare 
Cc. pontosabb meghatározás

5 0,9

nélkül 41 7,1
Paget carcinoma 9 1,6

Összesen: 576 100,0



7. táblázat. Az em lőrákos betegek S teinthal stádium a és a végzett m ű té t szerinti megoszlása 
abszolút számokban és százalékban

A végzett műtét A végzett műtét
_ . Műtét nem
Steinthal Tumor exstir- Mastectomia Mastectomia + Radicalis történt
stadium patio axill. block.

szám % szám % szám % szám % szám % szám %

1. _ _ 29 13,6 62 29,0 123 57,4 _ 214 37,2
II. - - 28 10,6 80 30,2 157 59,2 - - 265 46,0

III. 60 81,1 5 6,7 9 12,2 - - - - 74 12,8
IV. 9 39,1 ~ — 14 60,9 23 4,0

Összesen 69 12,0 62 10,8 151 26,2 280 48,6 14 2,4 576 100,0

Az emlőrákok között a leggyakoribb a carci
noma solidum simplex volt és ezt követte a scir- 
rhus. Ha a carcinoma simplex solidumot, a scir- 
rhust és a medulláris carcinomát összevonjuk a 
solid carcinoma gyűjtőfogalmába, ide tartozott az 
esetek 67,6%-a, ami az emlőrák szövettani szerke
zetével magyarázható.

Haematológiai eltérések ritkán fordultak elő. 
A betegek 73,8%-ában nortnális haemoglobin ér
tékeket találtunk. A normális alsó határának a 
12,8 g% -ot tekintettük. A betegek 3,9%-ában an- 
aemiát észleltünk. Az esetek 59%-ában a vérsejt- 
süllyedés em elkedett volt. Súlyveszteségről a be
tegek 16%-a számolt be.

Betegeink többségében m űtét és ezt követően 
sugárkezelés történt.

A 7. táblázatban az emlőrákos eseteink Stein- 
thal-stádium ok és a végzett m űtét szerinti meg
oszlását tün te ttük  fel.

A stadium  szerinti bontáskor azért használtuk 
a Steinthal felosztását, m ert a ,,TNM” rendszer 
abban az időben, melyből beteganyagunk szárm a
zik, még nem volt általánosan elterjedve. Fenti 
classificatio a következő:

I. Stadium. Kis tumor, amely sem a bőrrel, 
sem az alappal nincs összekapaszkodva. Hónalji 
nyirokcsomó-metastasisok nincsenek.

II. Stadium. Nagyobb, bőrrel összekapaszko
dó tumor. Axillaris nyirokcsomó-metastasisok van
nak.

III. Stadium. Nagy tumor, bőrrel, alappal ösz- 
szekapaszkodik. Axillaris nyirokcsomó-metastasi
sok vannak.

IV. Stadium. Távoli m etastasisok vannak.

A 7. táblázatból megállapítható, hogy az I. és
II. stádium ban általában mastectomia és axillaris 
block dissectio, illetve radicalis m űtét történt. A
III. stádium ban paljiatív m űtét történt, a IV. stá
diumbelieken pedig m ár tum orexstirpatiót is csak 
válogatott esetekben végeztünk.

8. táblázat. A betegek Steinthal stádium ai és a sugár- 
kezelés (localis regionalis) szerinti m eg
oszlása abszolút számokban és százalékban

Sugárkezelést Sugárkezelést
Összesen

Stadium kapott nem kapott
szám % szám % szám %

I. 197 92,1 17 7,9 214 37,2
II. 242 91,3 23 8,7 265 46,0

III. 74 100,0 - - 74 12,8
IV. 21 91,3 2 8,7 23 4,0

Összesen 534 92,7 42 7,3 576 100,0

A 8. táblázatban a betegek Steinthal-stadiu- 
mok szerinti megoszlását és a sugárkezelés közötti 
összefüggést tüntettük fel.

A betegek közül 534 kapott és 42 nem kapott 
sugárkezelést. Az I—II. stadiumbeli esetek m int
egy 8% -ában tekintettek el a sugárkezeléstől. A
III. stádium ban minden beteg kapott sugárkeze
lést, a IV. stádiumban a betegek többségében meg
kísérelték a therapia e módját.

A 9. táblázatban az 576 rákos beteg túlélési 
adatait tün te ttük  fel.

9. táblázat. Az em lőrákos betegek tú lélési adatai S teinthal stádium ok szerinti bontásban abszolút számokban  
és százalékban

Steinthal
stadium Esetszám

5 éves túlélés 
szám %

Esetszám
10 éves túlélés 
szám %

Esetszám
15 éves túlélés 
szám %

I. 214 169 79,0 171 106 62,0 129 63 49,0
II. 265 114 43,0 211 49 23,0 161 16 10,0

III. 74 19' 25,7 60 7 12,0 44 3 7,0
IV. 23 — 20 15 “ —

Összesen 576 302 52,4 462 162 35,0 349 82 23,5
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A táblázatból m egállapítható, hogy az axilla
ris metastasisok nélküli I. stadiumbeli betegek 62 
százaléka tízéves és 49,0%-a tizenöt éves túlélő. A 
II. stadiumbeli betegek közül csak 23% élt tíz évet 
és 10.0% tizenöt évet. A III. stadiumbeliek 10 éves 
túlélési aránya 12%. A IV. stadiumbeliek között 
pedig m ár ötéves túlélőt sem találtunk. A túlélést 
elsősorban a metastasisok döntik el.

Az emlőrák diagnosztikájának tárgyalása so
rán utalnunk kell a m am m ographia jelentőségére. 
1966. évtől rendszeresen elvégeztettük m inden em
lőbetegséggel klinikánkra utálton a mammogra- 
phiás vizsgálatot. Az emlőbetegségek diagnosztiká
jának pontossága 553 jó- és rosszindulatú esetünk 
analysise alapján e vizsgálómódszer bevezetésével 
20%-kal növekedett. A mammographia jelentősé
géről az emlőbetegségek differential-diagnosztiká- 
jában önálló dolgozatban számoltunk be, ezért a 
kérdés részletes tárgyalásával e helyen nem fog
lalkozunk. Saját m egállapításaink és az irodalmi 
adatok szerint a diagnosis pontossága 90—92% kö
zött van (20, 21, 24, 25).

Megbeszélés

Az emlőrák a nők leggyakraban előforduló 
rosszindulatú daganata. Az előfordulásának gya
korisága hazánkban az utóbbi két évtizedben nö
vekvő tendenciát m utat. Hasonló jelenség volt 
észlelhető a „WHO” statisztikákban is (39).

A daganat az esetek többségében az emlő va
lamennyi quadransában, m int egy fókusz elválto
zás jelenik meg. Más szerzőkhöz hasonlóan az em
lő külső felső quadránsában találtuk e daganatok 
m integy felét (1, 10, 16). Az emlő normális nyi
rokkeringése alapján azt várhatnánk, hogy a cent
rális és mediális localisatiójú daganatok progno- 
sisa rosszabb, m ert a centrális daganatok több 
m int 40%-a, a mediálisok közel 30%-a (17, 18) ké
pez áttéteket a sebészileg nehezen elérhető m am 
m aria menti nyirokcsomókban. Nagy emlőrákos 
beteganyag elemzése alapján (16, 31, 34) a tízéves 
túlélésben mégsem m utatkozik significans diffe
rencia. Ezt a tényt a nyirokutak daganatos occlu- 
siójában és a retrograd irányú m etastatizálással 
lehet magyarázni.

Az emlőrák növekedésének gyorsasága prog- 
nosztikailag igen fontos. McDonald (26) a dupli
ca te s  időt 23—209 nap ra  becsülte. Ez azt jelenti, 
hogy a daganat az 1 cm-es átmérőjű nagyságot 
2—8 év alatt éri el. A különbségek tehát igen na
gyok, a daganat növekedését számos tényező gyor
síthatja vagy gátolja. A staticus tumoros betegek 
ötéves túlélése 73—84%, a gyorsan növekedőké 
pedig 4—18% (9, 35).

Steinthal (34, 35), aki saját stadium beosztása 
alapján szelektálta a betegeket 1968-ban közölte 
statisztikáját. Az I. stádium ba tartozók 78,5%-a, a 
II. stádiumba tartozók 29,4%-a élt öt évet. A két 
stádium ban a túlélés 39%, vagyis alig kisebb mint 
a Bruce (4) által m egadott 42%. Utóbbi adat 1882 
betegre vonatkozott. A gyógyeredmények javulása 
elsősorban a mesterséges selectióval és csak má
sodsorban a beteganyag előnyös megváltoztatásá
val magyarázható (4, 36).

Az eredm énystatisztikák értékelése tekinteté
ben fordulópontot jelent az am erikai „Végső ered
ményeket értékelő program ” keretében készített 
és közölt statisztika Cutler és Heise szerkesztésé
ben. 1940-től 53 000 beteget követnek. Az 5134 ra
dikálisan operált beteg közül 20 éves túlélő 14% 
volt (5).

Gummel és Widow 19 028 beteg adatát ellen
őrizték és megállapították, hogy 50 év alatt az em
lőrák kezelésének eredményessége 25—35%-ról 50 
—60%-ra emelkedett. Az ötéves túlélési eredm é
nyek javulása a betegek előnyösebb megválasztá
sával hozható oki kapcsolatba (12).

Lázár és mtsai 124 kezelt emlőrákos beteg kö
zül 58% ötéves és 55 beteg közül 36% tízéves túl
élőt találtak (26). Márton 230 emlőrákos betege 
közül 45,6% volt ötéves és 124 beteg közül 25,5% 
tízéves túlélő (27). Prochnow  és Tapolcsányi 1950 
és 1960 között 118 partialis mastectomián átesett 
betegről számolnak be, akiken sugárkezeléssel 
kombinált prophilacticus block dissectio történt. 
Ötéves túlélő 80%, tízéves túlélő 59% és 15 éves 
túlélő 42% volt. Az ugyanezen idő alatt radicalis 
m űtéten átesett és sugárkezelésben részesült bete
gek ötéves túlélési aránya 80%, tízéves 61%, és ti
zenötéves 51% volt (31).

Jól differentialt daganatok radikális eltávolí
tása u tán  15 éves túlélés Bloom, Richardson, 
Prochnow, Tapolcsányi adatai alapján: I. stádium 
ban 40—46%-os, a II. stádium ban 20—42%-os, a 
differenciálatlan anaplasticus daganatok túlélése 
sokkal rosszabb itt az ötéves túlélés I. stádium ban 
22—26%, a II. stádiumban 9%-os (3, 17, 34).

Prochnow  1971-ben 13 000 nem kezelt emlő
beteg túlélési adatát gyűjtötte be. Eszerint ötéves 
túlélő volt a betegek 18—20%-a, a 15 éves túlélő 
fél százalék alatt volt, húszéves túlélőt nem talált 
(33, 61, 68, 12, 30, 34),

Az Országos Onkológiai Intézetben Páka és 
mtsai 1975-ben azt írták, hogy az utóbbi 20 évben 
a gyógyulás eredménye lényegesen nem változott 
(30).

A felmérésünkből megállapítottuk, hogy az 
eseteink száma a 40 éves kor után kezdett emel
kedni. A legtöbb betegünk 50—59 év közötti kor
csoportba tartozott és az ez utáni korcsoportokban 
a betegek száma csökkent. Az esetek tehát a me
nopausa idején halmozódnak, ez arra enged kö
vetkeztetni, hogy a hormonális funkciók és az em
lőrák között bizonyos összefüggés van. Sok volt 
az elhanyagolt esetünk. Az összes betegek 43%-a 
elhanyagolt esetek közé tartozott, 16% pedig egy 
év után fordult orvoshoz. A betegek 82,2%-ának 
a felvételkor tapintható daganata volt. Ha a nők 
figyelmét felhívnánk az önvizsgálatok jelentősé
gére és a rendszeres szűrővizsgálatokat általánossá 
tennénk, e betegek minden bizonnyal korábban is
mernék fel betegségüket, esetleg a szűrés során 
korábban kerülnének felismerésre. A localisatiót 
illetőleg a daganatok a külső felső quadransban 
halmozódtak és szövettanilag az esetek 67,7%-a 
tartozott az úgynevezett solid carcinomák cso
portjába.

Általában az I—II. stádium ba tartozó betege
ken radicalis, a többieken pedig csak palliativ be-



avatkozás történt. Sugárkezelést az esetek 92,7%-a 
kapott. A túlélés főként a metastatizálástól füg
gött. Az eredmények javítása a korai diagnózistól 
várható. Akkor kellene a betegek kezelését meg
kezdeni, amikor még nincsenek metastasisok. Ez 
m int fentebb említettük, az egészségügyi felvilágo
sítástól, illetve az orvosok és szakorvosok szoro
sabb együttműködésétől várható.

A hivatkozott statisztikai adatokból úgy lá t
szik, hogy a mesterséges selectiónak van a legna
gyobb szerepe a kezelt emlőrákos betegek 5 és 10 
éves túlélésének állandó fokozódó eredményessé
gében. A betegek klinikai stádium ának megítélése, 
valam int a kezelés nem változott az utóbbi két- 
három évtizedben. Tehát a betegek nem rem élhe
tik a nagyobb százalékos húszéves túlélést. Az 
eredmények javítása a korai diagnózistól várható. 
Minél több korai eset kerül időben kezelésre, an
nál jobbak lesznek a gyógyeredmények.

A reális felfogás és a gyakorlat a rra  kötelez, 
hogy a daganatokat m ár a prae-klinikai stádium 
ban ismerjük fel. Megvalósulása a legmagasabb 
fokú preventio, a széles körű szűrési mozgalom, és 
az új diagnosztikus eljárások általánossá tétele az 
emlőrák korai stádium ban való felismerését teszi 
lehetővé.

A rákellenes küzdelem jelen szakaszán a szer
vező m unkájának kell átvenni a vezető szerepet, 
ami megfelelő intézkedésekkel a megfelelő kere
tekben mindenki számára biztosítja az általános 
és különös védelmet e veszedelmes betegséggel 
szemben.

összefoglalás. Szerzők az Orvostovábbképző 
Intézet I. Sebészeti K linikájának 25 éves emlőrá
kos betegeit, 576 esetét dolgoztak fel. Az esetek az 
50—59 éves életkor között halmozódtak. Localisa- 
tiót illetőleg a bal és jobb oldal között significans 
eltérés nem volt, a legtöbb daganat a külső felső 
quadransban fordult elő. Az esetek 67,6%-a szö- 
vetileg a solid carcinomák közé volt sorolható. A 
panaszok között a tapintható  tumor 82%-uknál 
fordult elő. A therapia általános elve a complex 
sebészi és sugaras kezelés volt. A túlélést a m eta
stasisok léte, illetve hiánya döntötte el. Az ered
mények javítása az orvosok és szakorvosok szoro
sabb együttműködésétől várható.
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Magy. Onkológia. 1972, 16, 131. — 3. Bloom, H. G. J., 
Richardson, W. W.: Brit. J. Cancer. 1957, 11, 359. —
4. Bruce, J.: Cancer. 1969, 24, 1314. — 5. Cutler, I. J., 
Heise, H. W.: Cancer. 1969, 24, 1117. — 6. Daland, F. 
M.: Surg. Gyn. 1927, 44, 264. — 7. Endes P.: Patholo
gie. Medicina, Budapest, 1972. — 8. Fisher B.: Can
cer. 1969, 24, 1263. — 9. Foulds, L. J.: Cron. Dis. 1958.
2. — 10. Geschichter, E. F.: Diseases of the breast ed.
2. Philadelphia, 1945. J. B. Lippincott Co. — 11. Green
wood, M.: Subject No. 24. Min. of Health. London, 
1926. — 12. Gummel, H., Widow, W.: Dtsch. Gesundh. 
Wes. 1969, 24, 1. — 13. Gummel, H., Wildner, G. P.: 
Dtsch. Gesundh. wes. 1951, 6, 619. — 14. Haagensen,
C. D.: Diseases of the breast. Philadelphia, Pe., W. B. 
Saunders Co., 1956. — 15. Handley, W .1.: Surg. Gy- 
nec. Obst. 1927, 45, 721. — 16. Haagensen, C. D., Stout, 
A. P.: Ann. Surg. 1948, 118, 1032. — 17. Hedri E.: 
Részletes sebészet. Budapest, Tankönyvkiadó, 1951. — 
18. Hoeffken, W., Lányi M.: Röntgenuntersuchung der 
Brust. Thieme Verl., Stuttgart, 1975. — 19. Irtó 1.: Az 
emlőbetegségek termographiás és mammographiás 
vizsgálatainak összehasonlító értékelése. Kand. dissz. 
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pest, Akadémiai Kiadó, 1975. — 31. Prochnow P.: Orv. 
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TI SAS EN A+B
laxativum

ÖSSZETÉTEL
Sennozid A + B  10 mg drazsénként.

HATAS
A senna-drog antron, diantron és antrakinon típusú glü- 
kozidokat tartalmaz. Száraz kivonatában -  melyet ez a 
drazsé tartalmaz -  hatásos diantron származékok találha
tók: sennozid A és sennozid B. Az eddigi senna készítmé
nyekkel ellentétben ebben a drazséban a hatóanyag pon
tosan meghatározható, és általában mentes a nem kívá
natos mellékhatásoktól. A drazsé hatásos mind spastikus, 
mind az atoniás obstipatio esetén. A gyógyszer bevétele 
után 8-16 órán belül lép fel a hatás, könnyű és bőséges 
székletürítés formájában.
Diabeteses betegeknek is adható.
Alhasi vérbőséget nem okoz, terhességben is alkalmazható.

Forgalomba hozza:

JAVALLATOK
Különböző eredetű (pl. habitualis, postoperativ, terhességi) 
obstipatio, továbbá műtéti előkészítés.

ELLENJAVALLAT
Bélelzáródás.
Káliumháztartás zavara.

ADAGOLAS
Felnőtteknek a széklet rendezése céljából napi 1-2 dra
zsé, hashajtás céljából napi 3—4 drazsé este, étkezés után. 
Gyermekeknek 1 drazsé este, étkezés után.

MELLÉKHATÁSOK
Ritkán átmenetileg flatulentia előfordul, továbbá abdomi
nalis fájdalmak jelentkezhetnek.
MEGJEGYZÉS: Vény nélkül is kiadható.
CSOMAGOLÁS: 30 db drazsé. •TÉRÍTÉSI DÍJ: 3,90 Ft.

ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR 
TISZAVASVÁRI



KLINIKAI TANULMÁNYOK

Megyei Kórház-Rendelőintézet, Kaposvár 
Mellkassebészeti Osztály 
(osztályvezető főorvos: Csorba Lajos dr.),
Megyei Tüdőgyógyintézet, Mosdós,
II. sz. Osztály
(osztályvezető főorvos: Albert Áron dr.)

A t r a c h e a - d y s k in e s i s r ő l ,  
s ik e r r e l  m ű tö t t  e s e t  
k a p c s á n
Vincze Károly dr., Csorba Lajos dr. 
és Albert Áron dr.

A trachea hátsó falának ki- és belégzéskor létre
jövő nyílirányú mozgása tág határok közt változ
hat, egészséges egyénekben általában jelentékte
len m értékű. Kóros körülmények között azonban 
kilégzéskor a paries mem branaceusnak a trachea 
lum enébe történő bedomborodása olyan kifejezett 
lehet, hogy az így bekövetkező lumencsökkenés 
komoly légúti akadályt képezve súlyos esetekben 
az életet közvetlenül veszélyeztető állapothoz ve
zethet.

Esetismertetés
W. M., 29 éves férfi, 5 éve kezelik hörghurut 

miatt. Elmondása szerint évek óta gyakran vannak 
egyre súlyosbodó köhögési és fulladásos rohamai. Az 
utóbbi rohamok közben főleg a kilégzés nehezített. 
Már a spirometriás görbe dyskinesisre utalt (1. ábra).

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 26. szám

A helyi érzéstelenítésben végzett bronchoscopos 
vizsgálat során a trachea egész hátsó szakaszán igen 
kifejezett dyskinesist észleltünk. A bedomborodó pa
ries membranaceus minden kilégzés alkalmával csak
nem teljesen elzárta a főhörgő lumenét, mindössze 
résnyi, keskeny területet hagyva a gázcserének, A be
teg közvetlen műtét előtti mellkasfelvétele látható a
2. ábrán.

2. ábra.

1973. X. 14-én műtétet végeztünk: jobb oldali 
axillaris thoracotomiából a IV. bordát resecálva ha
toltunk a mellkasba. Lekötések között átvágtuk a v. 
azygost, majd megnyitottuk a mediastinalis pleurát, 
s feltártuk a trachea hátsó falát a bifurcatiótól a mell
kaskupoláig. A resecált bordát megfeleztük, s az egyik

%
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félről a lágyrészeket gondosan eltávolítottuk. Így kb. 
12 cm hosszú, 1,5 cm széles és kb. 1—2 mm vastag
ságú csontlécet nyertünk. Ezt a vékony corticalist a 
trachea hátsó falához illesztettük, úgy, hogy distalis 
vége a bifurcatióra támaszkodott, proximalis végét 
pedig magasan a mellkaskupolához rögzítettük. A pa
ries membranaceust végig kiszegtük 8—10 öltéssel a 
csontléchez (3. ábra).

A továbbiakban zavartalan kórlefolyás. 13 nappal 
a műtét után panaszmentes állapotban engedtük haza. 
A behelyezett autotransplantatum elhelyezkedését mu
tatja a 4. ábra.

4. ábra.

Műtété óta rendszeresen ellenőriztük, fulladásos 
rohama többé nem ismétlődött.

Megbeszélés

A fulladásos rohamokról panaszkodó betegek 
egy részében a gondos bronchológiai vizsgálat a 
dyspnoe okaként a trachea hártyás hátsó falának 
dyskinetikus mozgását derítheti fel. Az egyébként 
jó tónusú, kellő feszülést m utató paries m em bra
naceus ilyen betegek esetében ellazulva a lumenbe 
prolabál, s minden kilégzés alkalmával légúti aka
dályt képez. A megbetegedés kóroktana minden 
részletében ma sem teljesen tisztázott. Chronikus 
obstructiv tüdőbetegségek, gyulladások (emphyse
ma, chronikus bronchitis, postpneumoniás, pyo- 
sclerotikus elváltozások stb.) során az em lített tra- 
cheafal-rész is érintett. A paries membranaceus 
submucosus hosszanti lefutású rugalmas rostjai 
degenerálódhatnak, atrophizálódhatnak, s a tónu
sát vesztett vékony falrész a légvételekkel synch
ron dyskinetikus mozgásba kezd. Rendellenes 
functióját a túltágult, emphysemás tüdő, az eről
tetett köhögéskor fokozódó intrathoracalis nyomás 
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praedisponáló tényezőkként szerepelhetnek az 
előbbiek mellett a paries membranaceust ellátó 
erek rendellenességei, megbetegedései, familiáris 
szövetfejlődési zavarok vagy idült mechanikus 
dystensiós ártalm ak is (4). Olykor a háti gerinc 
fokozott görbülete m iatt romlik a trachea hátsó 
falának kellő feszülési állapota, amely ha önma
gában nem is, de a fenti tényezők bármelyikével 
kombinálódva alapot képezhet ismétlődő fulladá
sos rohamok létrejöttéhez.

A légzészavar általában az 5. decennium után 
főleg férfiakon alakul ki, az em lített praedisponá
ló megbetegedések tartós fennállása esetén. Her
zog operált betegeinek átlagéletkora 66 év volt (2). 
Az egyre gyakrabban ismétlődő és mind súlyo
sabb fulladás konzervatív kezeléssel nem befolyá
solható. A minél korábban elvégzett bronchosco- 
pos vizsgálat azonnal tisztázhatja a fulladásos tü 
netek mögött meghúzódó rendellenességet, s u tat 
nyithat a megfelelő oki kezelésnek.

Schroetter (8) figyelt meg elsőként 1906-ban tra- 
chea-dyskinesist bronchoscopos vizsgálat alkalmával 
Megállapította, hogy a létrejövő légzészavart a főhör
gő paries membranaceusának lument szűkítő bedom- 
borodása idézi elő. Azóta kísérletesen is tisztázták a 
trachea lumen ki- és belégzési kaliberingadozásait (1). 
Herzog (2, 3, 4) munkáiban tárgyalja e rendellenesség 
kórszármazási és klinikai jellemzőit, s a súlyos esetek 
műtéti correctiós megoldását szorgalmazza. Kezdet
ben ezüstkapcsokkal, majd bordadarabokkal végezte 
a prolabált hátsó fal kimerevítését. Az első sikeres 
műtétet 1953-ban Nissen (7) végezte Baselben, a fixa- 
tiót saját bordából képzett csontléccel valósította meg. 
A hazai irodalomban Keszler (5) említ egy beteget, 
akinek súlyos tracheo-bronchialis dyskinesise miatt 
végzett Nissen és Herzog szerint műtétet, továbbá 
Kulka (6) személyes közlése alapján tudunk általa 
operált esetről.

Betegünk esetében a dyskinesis igen súlyos 
fokú volt, s a trachea egészére kiterjedt. A súlyos 
panaszok megoldására a diagnosis felállítása után 
azonnal elvégeztük a plasztikai beavatkozást. Ese
tünk érdekességét a m űtéti megoldás kuriozitása 
mellett részben a beteg fiatal korában, részben a 
m űtét eredményes voltában látjuk. Bár a beteget 
bronchitise m iatt korábban évekig kezelték, ké
zenfekvő emellett a rugalmas rostok vele született 
gyengeségét is kórokként feltételezni. A Nissen és 
Herzog által ajánlott technikával, hosszú csontléc 
beültetésével kivitelezett m űtétünk óta 4 év telt 
el, s a beteg azóta is panaszmentes, fulladásos ro
hama többé nem ismétlődött.

összefoglalás. A szerzők súlyos trachea-dyski- 
nesis m iatt sikerrel operált fiatal betegük esetét 
ismertetik. Á ttekintik a kórkép aetiológiáját, s 
im produktív ingerköhögést követő dyspnoés roha
mok esetén a korán elvégzett bronchoscopos vizs
gálat szükségességét húzzák alá. M űtét óta bete
gük panaszmentes, munkaképes.

IRODALOM: 1. Ellis, H.: Lancet. 1938, I, 819. —
2. Herzog, H.: Schweiz. Med. Wschr. 1954, 7, 217. —
3. Herzog, H.: Thoraxchir. 1958, 5, 281. — 4. Herzog
H.: J. Franc. Med. Chir. Thor. 1961, 15, 415. — 5. 
Keszler P.: Magy. Seb. 1969, 22, 16. — 6. Kulka F.: 
Személyes közlés. — 7. Nissen, R.: Schweiz. Med. 
Wschr. 1954, 7, 219. — 8. Schroetter, H.: Klinik der 
Bronchoskopie. Gustav Fischer, Jena, 1906.
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A  h e p a r i n  o k o z t a  
t h r o m b o c y t o p e n i á r ó l
Udvardy Miklós dr., Boda Zoltán dr. 
és Rák Kálmán dr.

A több m int 40 évvel ezelőtt bevezetett és a klini- 
kum ban egyre szélesebb körben alkalmazott hepa
rin kezelésnek a közelmúltig csak aránylag kisszá
mú és ritkán észlelhető mellékhatása volt ismert. 
Az olykor fellépő vérzéses szövődmény legtöbbször 
a szer biológiai — anticoagulans — hatásával volt 
magyarázható. A heparin kémiailag nem  tiszta 
anyag, állati szövetekből állítják elő, az ism ételt 
alkalmazásakor fellépő túlérzékenységi reactio, így 
a szerencsére nagyon ritka anaphylaxiás shock is 
többnyire contaminatio eredménye.

A kezelés közben fellépő heveny throm bocy
topenia olyan szövődmény, mely az elmúlt évtizé- 
dek igen nagyszámú heparin medicatiója során a 
jelenleginél talán ritkábban fordult elő, vagy  — és 
inkább ez a valószínű — felismeretlen m aradt, leg
többször még olyankor is, am ikor a kezelés abba
hagyását váratlan  vérzés indokolta.

A heparin-throm bocytopeniának is van  azért 
irodalmi előzménye. Régi észlelés, hogy egyetlen 
nagy dózisú heparin állatkísérletben (1), de olykor 
emberben is (2) átmeneti thrombocytopeniát okoz. 
A csökkenés általában m érsékelt fokú, nem  speci
fikus, reversibilis, oka feltehetően a vérlem ezkék 
fokozott aggregatiója vagy sequestratio ja  (3, 4). 
Heparin kezelés hatására a thrombocyták é le tta r
tama inkább nő (5), s a dózistól függő aggregatio- 
és ,,release”-gátló hatása (6) alapján a heparin  az 
ún. antithromboticumok között is helyet kapo tt; 
mégis szórványosan ugyan, de a tartós in term it- 
táló kezelés során fellépő súlyos acut throm bocy
topeniáról is vannak közlések (7, 8, 9). 1976-ban 
jelent meg két olyan közlemény, mely nagyobb 
számú eset észlelése és elemzése alapján h ív ja  fel 
a figyelmet erre a klinikailag jelentős, pathogene- 
tikailag egyelőre nem teljesen tisztázott szövőd
ményre (10, 11).

Magunk az elmúlt fél évben kétszer észleltünk 
heveny thrombocytopeniát mélyvénás throm bosis 
m iatt bevezetett interm ittáló heparin kezelés köz
ben.

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 26. szám

Esetismertetés

Sz. S., 63 éves nőbeteg 1976 decemberben a bal 
alsó végtag mélyvénás thrombosisa miatt került az 
osztályra. Anamnesisében benignus folyamat miatt 
végzett nőgyógyászati műtét és négy éve ismert vál
tozó fokú hypertonia szerepelt. RR (felvételekor): 
200 90 Hgmm, ágynyugalom és kis adag Dopegyt ha
tására 160/85 Hgmm. Heveny thrombosisa miatt he
parin kezelést kezdtünk, hatóránként 7500 E heparint 
kapott iv. Jó általános állapot mellett a mély vénás 
thrombosis klinikai jelei és a beteg panaszai fokoza
tosan mérséklődtek. A kezelés 11. napján eszmélet- 
vesztéssel járó rosszulléte támadt, jobb oldali hemi- 
paresis alakult ki, néhány órával később mindkét 
alsó végtagon nagyszámú purpura jelent meg. A ko
rábban 110 OOO/fd-es (НО X 109/1) thrombocyta-szám 
ekkor 10 000//Л volt. A beteg a következő napon lég- 
zőközpont-bénulás következtében meghalt. Kórbonco
láskor a bal hemispherium roncsoló vérzése (apople
xia cerebri) és az alsó végtagok nem friss vénás 
thrombosisa volt megállapítható.

M. I., 64 éves férfibeteget 1977 áprilisában küldte 
orvosa osztályunkra a jobb alsó végtag heveny mély
vénás thrombosisa miatt. Kórelőzményében lényeges 
betegség nem szerepel. Tudomása szerint heparin ke
zelésben korábban nem részesült. Thrombocyta-száma 
114 000/,al. Intermittáló heparin medicatiót kezdtünk, 
hatóránként 7500 E-et kapott iv. Thrombocyta-szint- 
jét rendszeresen ellenőriztük. A kezelés 11. napján 
mikroszkópos haematuriát, 30 000/,ttl-es thrombocyta- 
számot, 21 perces Ivy-féle vérzésidőt észleltünk. 
Ugyanekkor a prothrombin és a partialis thrombo
plastin idő normális, a thrombin idő sem megnyúlt, a 
plasma fibrinogen 3,9" g/1. Az ethanol gelatiós tesztben 
észleltünk enyhe pozitivitást. Bár látványos vérzéses 
jelenségek nem voltak, a heparin medicatiót abba
hagytuk, s a beteget — a tervezettnél valamivel ko
rábban — mobilizáltuk. A thrombocyták szintje öt 
napig változatlan volt, újabb két nap múlva 60 000//Л, 
a heparin kihagyása után 13 nappal 170 000,/id. A be
teg panaszmentesen távozott, de két hónappal később, 
1977 július elején recidiváló jobb oldali mélyvénás 
thrombosis miatt újra osztályunkra került. Thrombo
cyta-száma ekkor 110 000//íl. Az előzmények ismereté
ben a heparin kezeléstől ekkor eltekintettünk, Syncu
mar medicatiora került sor.

Thrombocyta-aggregatiós vizsgálatokat a m á
sodiknak bem utatott beteg (M. I) észlelése során 
három alkalommal végeztünk.

Anyagok és módszerek

ADP (adenosin-diphosphat, Reanal) oldat, con
centratio 0,022 g/1; Tonogen (Kőbányai Gyógyszeráru - 
gyár) 0,01 g/l-es oldata; Heparin (Kőbányai Gyógy- 
szerárugyár) 5000 E/ml különböző hígítású oldata: 
10 000-szeres hígítás (500 E/l), 1000-szeres (5000 E/l), 
500-szoros (10 000 E/l) és 100-szoros hígítás (50 000 E/l).

Vért műanyag fecskendőbe vettünk 3,8%-os nát
rium citrat oldattal, 9 :1 arányban. A thrombocyta- 
dús plasma nyeréséhez a vért műanyag csőben centri
fugáltuk (250 g, 15 min), a plasma thrombocyta-szá- 
mát 200—300 000/«l-re állítottuk be. Thrombocyta-sze- 
gény plasma nyerése céljából 2200 g-vel 20 percig 
centrifugáltuk a vért, e plasma thrombocyta-száma 
lOOOO/al alatti.

Serum nyerése céljából az anticoagulans nélkül 
vett vért az alvadás után egy órával centrifugáltuk, 
s a savót 24 óráig szobahőn tároltuk.

A thrombocyta-számolás Fischer és Germer (12) 
direkt fáziskontraszt-mikroszkópos módszerével tör
tént.

A thrombocyta-aggregatio vizsgálatához Chrono- 
Log-Aggregometert (Chrono-Log Corporation, Haver- 
town, Pa.) használtunk (Model 330). A műszerhez dif- 
ferenciátor (Model 350) és kétcsatornás kiíró szerke
zet (Model 703) tartozik. A műszer 37 °C hőmérsékle
ten való mérést biztosít.

%
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A vizsgált rendszer összetétele: 0,5 ml thrombo- 
cyta-dús plasma +  0,05 ml aggregáló anyag, illetve 
heparin-oldat. (A thrombocyta-szegény plasma a mű
szer vizsgálat előtti kalibrálásához szükséges.)

Eredmények

A heparin kezelés megszakítása u tán  13 nap
pal került sor M. I.-n az aggregatiós vizsgálatokra, 
amikor a keringő thrombocyták száma 170 000//Д 
volt.

1. ábra: M. I. thrombocyta-aggregatiós görbéi 
(Tonogen, ADP)

Az 1. ábrán az ADP és a tonogen okozta ag
gregatiós görbe látható; a prim aer és a secundaer 
aggregatio jól megkülönböztethető, a lelet szabá
lyos thrombocyta-válaszra utal. (Ennek, s a többi 
ábrának is az alsó részén az aggregatiós görbék 
ún. deriváltjai láthatók, melyek az aggregatiós fo
lyam at sebességének a megítélését segítik.)

2. ábra: M. I. thrombocytáinak aggregatiója heparin ha
tására (concentratio: 5000 E és 10 000 E/l)

A 2. ábra az 1000-szeres és az 500-szoros hígí- 
tású, tehát az 5000 és 10 000 E/l concentratiójú he- 
parinnak a plasma optikai denzitására gyakorolt 
hatását, azaz thrombocyta-aggregáló képességét 
jelzi. Másodlagos aggregatio látható, mely megfelel 
az intrinsic (thrombocyta-eredetű) ADP okozta ag- 

_ gregatiónak. Ezeknél kisebb (10 000-szeres hígítás, 
1608 500 E/l) és nagyobb (100-szoros hígítás, 50 000 E/l)

3. ábra: M. I. thrombocytáinak aggregatiója heparin ha
tására (concentratio: 500 E/l)

concentratiójú heparin-oldat (3. és 4. ábra) n a 
gyobb intervallum  után, s valamivel kisebb m ér
tékű aggregatiót okoz. Az 5. ábra azt m u tatja , 
hogy kétféle concentratiójú heparin hozzáadására 
a kontroll throm bocyta-dús plasmában nyom a 
sincs aggregatiónak.

Négy héttel a thrombocyta-szám norm alizá
lódása után újabb aggregatiós vizsgálatokra k erü lt 
sor. Thrombocyta-szám ekkor 100 000//Л. F eltűn t, 
hogy a thrombocyta-dús plasmában aggregáló 
anyag hozzáadása nélkül is lassú — ún. spontán 
— aggregatio jön létre, m elyet a hozzáadott külön-

4. ábra: M. I. thrombocytáinak aggregatiója heparin ha
tására (concentratio: 50 000 E/l)

böző concentratiójú heparin-oldat nem fokozott. 
Ugyanebben az időpontban a beteg serum át és 
kontroll egyén throm bocyta-dús plasm áját 1 : 1 
arányban inkubáltuk, m ajd a rendszerhez heparin t 
adtunk. Nem jött létre aggregatio.

További négy hét múlva, amikor recidiváló 
mélyvénás thrombosis m iatt újabb klinikai észle
lésre került sor, m egismételtük az aggregatiós 
vizsgálatokat. Spontán aggregatio nem volt észlel
hető, az ADP és a tonogen a szabályos aggregatiós 
görbét hozta létre, heparinnal — annak különböző 
concentratiójú oldataival — nem lehetett aggre
gatiót előidézni. A kontroll thrombocyta-dús p las
m ában ez alkalommal sem m utatkozott aggregatio 
heparin hozzáadására.

5. ábra: Kontroll egyén thrombocyta-dús plasmájában he
parin hatására nem jön létre aggregatio (hepa- 
rin-concentratio: 5000 E és 10 000 E/l)



Megbeszélés

Az 1976-os, feltűnést és nem kis visszhangot 
keltő közlések (10, 11) hatására az utóbbi tíz hó
napban rendszeresen ellenőrizzük a heparinnal ke
zelt betegeink thrombocyta-számát. Az elsőnek 
bem utatott nőbeteg thrombocyta-szintjének a zu
hanását sajnálatosan csak a fatális idegrendszeri 
vérzés bekövetkezte után észleltük, néhány nap
pal korábban a szint még 100 000/^/1 körüli volt. A 
másik beteg thrombocytopeniája nem ért el ha
sonló mélypontot, s a heparin kezelést egy esetle
ges nagy vérzés jelentkezése előtt abba lehetett 
hagyni. A thrombocytopenia mechanismusának 
megközelítésére ezen a betegen végezhettünk tá 
jékoztató vizsgálatokat.

A korábbi szórványos és a közelmúltban pub
likált nagyobb számú eset tanulmányozásából ha
tározottan megállapítható, hogy a thrombocytope
nia kiváltásában a heparinnak oki szerepe van. A 
heveny, sokszor súlyos klinikai tüneteket okozó 
thrombocytopenia a heparin kezelés ötödik napján 
vagy később (10), illetve a nyolcadik és a 13. nap
ja között (11) léptek fel. (Magunk m indkét esetben 
a 11. napon észleltük a vérlemezke-csökkenést.) A 
mechanismus, mellyel a heparin a thrombocytope- 
niát létrehozza, lényegében kétféle lehet: immu
nológiai, ez esetben gyógyszeres eredetű acut ITP- 
ről (immun-thrombocytolytikus purpuréról) van 
szó, s a másik a nem immun thrombocytolysis, 
mely egy heparin okozta coagulopathia, a dissemi- 
nált intravascularis coagulatio (DIC) részjelensége. 
Mindkét nézetnek vannak hívei, m indkét mecha- 
nismust tám ogatják klinikai és laboratóriumi, sőt 
a másodikat újabban experimentális adatok is.

A thrombocytopenia immun  eredetét többen 
felvetették (7, 8), Fratantoni és mtsai  (9) gondos 
vizsgálatokkal igazoltnak is minősítették. Betegük 
thrombocytáit a heparin aggregálta in vitro, ag
gregatio jött létre a beteg serumát, normál throm- 
bocytákat és heparint tartalm azó rendszerben is. 
A serum fokozta az isotoppal jelzett serotonin fel- 
szabadulását az egészséges egyén thrombocytáiból. 
In vivo a heparin újraadása újabb thrombocyta- 
szint-csökkenéshez vezetett. Babcock és mtsai (11) 
mind az öt esetükben dem onstrálták a heparin in 
vitro aggregatiót keltő hatását, s ötből négyben 
thrombocyta-ellenes antitesteket m utattak  ki a be
tegek serumának globulin-fractiójából az ún. 
thrombocyta 3. factor hozzáférhetőségi tesztben. 
A magunk szerény adatai is összeegyeztethetők az 
immun eredettel. Több napos kezelést követ, s a 
szer elhagyása u tán napokkal spontán is reversi- 
bilis a thrombocytopenia; közvetlenül a vérlemez- 
keszint helyreállítása u tán a heparin kis concen- 
tratióban in vitro (aggregometerben) a beteg 
thrombocytáit aggregálja, később ez a hatás már 
nem észlelhető, s a serum sem okozza a normál 
thrombocyták aggregatióját heparin hozzáadására. 
A feltételezett ellenanyag titere — azt gondolhat
juk — bizonyos idő elteltével a kim utathatóság 
szintje alá csökken. (Az első aggregatiós vizsgálat 
idején a beteg serum át antitest-hatás szempontjá
ból — sajnos — nem vizsgáltuk.)

A másik nézetet, a thrombocytopenia nem im 
mun  pathogenesisének álláspontját főleg Bell és 
mtsai  (10), a John Hopkins Egyetem munkacso
portjának tagjai képviselik. Ök a heparinnal kezelt 
betegeik 31%-ában (52 beteg közül 16-ban) talál
tak retrospektív tanulm ányukban thrombocytope- 
niát (100 000/jmI alatti értéket). A thrombocytope- 
niások több m int felében fibrinogenszint-csökke- 
nést* serum FDP (fibrinogen-fibrin degradatiós 
termék) szaporulatot is megfigyeltek és DIC-re 
utaló jelként értékelték. Korábban ugyanők két 
betegükben, kiket pulmonalis embolia m iatt kezel
tek heparinnal, fulminans DIC-et észleltek (13). 
Legutóbb patkánykísérletben is igazolták, hogy a 
nagy dózisú heparin coagulopathiát okoz (14). A 
mechanismus ismeretlen, de az eltérések protam in 
sulphattal kivédhetők. Bell és mtsai az eddigi tö
rekvéseket, melyek a heparin okozta thrombocyto
penia immun eredetét igyekeztek bizonyítani, elég
telennek tartják , s véleményük szerint gyógyszeres 
immun-reactio előfordulása ilyen gyakorisággal 
nem plausibilis. (Esetünkben a thrombocytopenia 
fellépte idején DIC-re utaló haemostatikus eltéré
seket nem találtunk, illetve az ethanol gelatiós 
teszt volt enyhén pozitív; lokális thrombosisban ez 
nem szokatlan lelet.)

A két nézet várhatóan további irodalmi vita 
tárgya lesz. Arra is gondolhatunk, hogy a kettő 
nem zárja ki egymást: az esetek egy részében — 
talán  a többségében — a heparin im munthrom bo- 
cytopeniát okoz, máskor a thrombocytopenia he
parinnal kezelt vagy éppen heparinnal keltett DIC 
részjelensége. Az nagyon valószínű, hogy a folya
m atban a heparin m int biológiailag aktív anticoa
gulans szerepel: a hatások a különböző eredetű 
heparinnal egyaránt létrehozhatók, illetve repro
dukálhatók, s az antiheparin hatású protam in sul- 
phat a hatást felfüggeszti (9, 14).

Az eddigi megfigyelések is bőségesen elegen
dőnek tarthatók tennivalóink megfogalmazásához. 
A heparin-thrombocytopenia egyáltalában nem rit
ka, a heparin alkalmazásának jelenleg is bővülő 
köre (thrombosis-prophylaxis subcutan adott he
parinnal) bizonyára növeli eseteinek számát. A 
thrombocyta-szint vizsgálata a kezelés előtt, s a 
heparin therapia tartam a alatt — lehetőség sze
rin t két-három  naponként, illetve vérzéses jelen
ség felléptekor azonnal — indokoltnak és szüksé
gesnek látszik. Mi a heparin kezelés megszakítá
sát tartjuk  helyesnek a thrombocyta-szint csökke
nésekor, a súlyosabb thrombocytopeniás szövőd
mény lehető megelőzése érdekében. A heparin to
vábbi adagolása akkor is kockázatos, ha egyide
jűleg thrombocyta-pótlásra kerül sor (11). A he
parin thrombocyta-károsító hatásának a vizsgála
tára  kitűnő eszköz az aggregometer (9, 11, 15), s 
ahol arra  mód van, indokolt minden egyes esetben 
a pathogenesis tisztázását célzó részletes laborató
rium i vizsgálat.

összefoglalás.  Két betegük mélyvénás throm 
bosis m iatt folytatott interm ittáló heparin kezelése 
tizenegyedik napján fatalis agyvérzéshez, másik 
esetükben haematuriához vezető thrombocytope
nia lépett fel. Az utóbbi beteg thrombocyta-dús 1609



plasm ájában kis mennyiségű heparinnal átm eneti
leg aggregatiót lehetett kiváltani. Á ttekintik a he
parin okozta thrombocytopenia irodalmát, főleg a 
pathogenesisről vallott mai nézeteket. Nem eldön
tött, hogy gyógyszeres im m un eredetű vagy con- 
sumptiós (nem immun) throm bocytopeniáról van-e 
szó. Heparin kezelés közben rendszeres throm bo- 
cyta-számolás szükséges.
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HALOPERIDOL tabletta, Injekció és csepp

ÖSSZETÉTEL: 1 ampulla (1 ml) 5 mg, 1 tabletta 1,5 mg, 
1 üveg (10 ml) 20 mg haloperidolt tartalmaz.

JAVALLATOK: Minden olyan kórkép, amely motoros és 
psychés agitatióval jár, mania, paranoid hallucinatoros 
oligophrenia és epileptiformis psychosisok, delirium tre
mens. Csillapíthatatlan hányás.

ELLENJAVALLATOK: Pyramidalis vagy extrapyramidalis tü
netcsoporttal járó kórképek. Hysteria.

ADAGOLÄS: Az injekció alkalmazása általában akkor ja- 
valit, amikor az oralis adagolás valamilyen okból lehetet
len (pl. nagyfokú agitatio). Adagja ilyenkor 1 ampulla (5 
mg) intramuscularisan.
Az átlagos oralis napi adag 2—4 mg. Az egyéni tűrőké
pesség és szükséglet figyelembevételével azonban a napi 
adag 1,5-10 mg között váltakozhat, egyenlő részekre el
osztva.
Gyermekek napi dózisa 5 éves korig a felnőtt dózis ne
gyede, 6-15 éves korig a felnőtt dózis fele.

MELLÉKHATÁSOK: Huzamosabb ideig tartó kezelés után 
parkinsonszerű tünetek léphetnek fel.

MEGJEGYZÉS: Injekció: ,,Az a szakrendelés (gondozó)
szakorvosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti 
betegség esetén a beteg gyógykezelésére területileg és 
szakmailag illetékes.
Csak vényre adható ki és az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
Tabletta és cseppek: „Az orvos csak akkor rendelheti a 
gyógyszert, ha azt a területileg, illetőleg szakmailag ille
tékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) 
szakorvosa javasolja. Csak vényre adható ki és az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé
telhető."

Kőbányai Gyógyszerárugyár 
Gh Budapest X.
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K A Z U I S Z T I K A

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
Tüdőgyógyászati Klinika 
(igazgató: Miskovits Gusztáv dr.)

F o g l a l k o z á s i  a s t h m a  
b r o n c h i a l e  e s e t e

1. táblázat. Nem specifikus provocatióra
(acethylcholin  165 gam m a), valam int 
sym pathom im etcum ra (B e ro tec (R) 0,4 m g) 
ad o tt reactió  értékei

Acethylcholin
előtt

Acethylcholin után 
5 min. 15 min.

Berotec 
(R) után 
15 min.

Vitái kapacitás 
(1) 4,650 3,050 3,700 4,050
Első mp-re eső 
kilégzési tér
fogat (1/sec.) 4,400 2,350 2,650 3,250
Intrathoracalis 
gázvolumen (1) 3,220 4,070 3,520 3,400
Légúti áramlási 
ellenállás 
H20 cm/1 /sec. 1,5 11,6 5,0 3,46

Nagy Lajos dr., Orosz Márta dr., 
Hordós Alajos dr., Magyar Pál dr. 
és Vastag Endre dr.

Az utóbbi évtizedekben a tüdő foglalkozási beteg
ségeinek a köre kibővült a foglalkozási asthma 
bronchialéval. Olyan megbetegedések sorolhatók 
ebbe a kórformába, amelyekben a beteg a m un
kája során kerül kapcsolatba az asthm a bronchia-

nincs. Mellkas fizikálisán negatív, szív normális nagy
ságú. P.: 68/min, RR.: 120/80 Hgmm. Has negatív. La
boratóriumi leletek: ht.: 48, hgb.: 16,1 g%, fvs.: 7000. 
Minőségi vérkép: pálca: 4, Se.: 56, Ly.: 40. Se. bi.: 0,5 
mg%. SGPT: 40 E alatt, SGOT: 40 E alatt. Vizelet: 
fajsúly: 1018, alb., genny, cukor: negatív. Ubg.: norm. 
Üledék: elvétve 1—1 fvt. EKG: negatív. Mellkas rtg: 
negatív. Se. elpho.: albumin: 50%, cq-glob.: 7%, a2- 
glob.: 10%, /5-glob.: 15%, y-glob.: 18%. Orr-fül-gégé- 
szet: negatív. Légzésfunkció: vitálkapacitás: 4650 ml, 
93%, Első másodpercre eső erőltetett kilégzési térfogat 
(FEVp: 4400 ml, Tiffeneau: 94,6%. Funkcionális resi
dualis kapacitás (FRC): 3220 ml. Totális légúti áram
lási ellenállás (R ): 1,5 vízcm/l/sec. Az utóbbi két pa
ramétert volumen-konstans egésztest-plethysmograph-

2. táblázat. Foglalkozási asthm a bronchialéért felelős ágensek és előfordulásuk m unkahelyek szerint

Növényi porok Fehérjék Kémiai anyagok

Gyapjú* B. subtilis* Isocyanatok*
Gabonapor** Állati fehérjék Komplex-platinasók
Fa eredetű porok*** Féreg eredetű fehérjék 6-aminopenicillánsav (6-APA)
Babpor
Vetőmag****

Gomba eredetű fehérjék Phenglycin**
Macrolid-antibiot.***
Piperazin
Amino-ethyl-ethanolamin**** 
Phtalsav anhydrid

* Textilipar * Enzimtartalmú mosóporok * Nyomda-, műanyagipar, tranzisztorgyártás
"* Pék-asthma bronchiale ** 6-APA egyik oldallánca

*** Tölgy, juhar, cédrus *** Spiramycin
**** Vetőmag-feldolgozás, * **** Alumínium forrasztás során szabadul fel

tápkészítés

lét kiváltó ágenssel, amely antigénként vagy hap- 
tenként szerepel.

Munkánkban egy 25 éves festő-mázoló betegünk 
esetét ismertetjük. Családjában atopiás megbetegedés 
nem fordult elő. A beteg maga penicillin túlérzékeny, 
egy alkalommal gége-oedemát kapott a gyógyszer al
kalmazását követően. Vilupál nevezetű parketta lak
kal három éve került kapcsolatba mint parketta lak
kozó.

1977 áprilisában került felvételre klinikánkra. Ez 
év januárjában lázzal, kevés köpetürítéssel járó meg
betegedésen esett át. Ezt követően jelentkeztek pana
szai: először főleg hajnali köhögési rohamok, majd 
nehézlégzés-érzet formájában ezzel párhuzamosan sí
polást is hallott a mellkasában. A leírt panaszai a 
hétvégeken kisebb mértékűek voltak. Fizikális státus: 
165 cm magas, 60 kg testsúlyú. A bőrön és a látható 
nyálkahártyákon semmi kóros. Nagy nyirokcsomó

Orvosi Hetilap 1978. 119. évfolyam, 26. szám

fal mértük. Acethylcholin provocatiós test: pozitív (1. 
táblázat).

Kiváltó tényező után kutatva elvégeztük a Vilu- 
pál-expositiós próbát is. A munkahelyi expositiós idő
nél lényegesen rövidebb ideig — 10 percig — a mun
kahelyihez hasonló körülmények között történt a vizs
gálat. A kontrollt a beteg 24 órás légzésfunkciós pro
filjából kiemelt mérési sorozatok képviselték. Majd a 
Vilupál reexpositióval egy időben dinátrium-chromo- 
glykátot (DNCG, Intal, 2 caps. — 40 mg), majd cor- 
ticosteroidot (Di-Adreson F-aquosum — 50 mg) ad
tunk iv. A DNCG-t fél, a corticosteroidot egy órával 
a vizsgálat előtt alkalmaztuk (ábra).

Amint az ábrából kitűnik — ahol csak a légúti 
áramlási ellenállást ábrázoltuk abszolút értékben —, 
Vilupál alkalmazása után az R értéke folyamatosan 
emelkedik a 4. óráig, amikor Multergant adtunk. Ezt 
követően mérsékelt reversibilitást találtunk (R 6,26- 
ról 4,04-ra csökkent).

DNCG előkezelést követően a görbe hasonló le
futást mutatott, mint amikor a Vilupált egyedül alkal-

%
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máztuk. Diaphyllin vénás adására az R értéke 8,04- 
ról csak 7,45-ra csökkent.

Corticosteroid előkezelés után mért légúti áram
lási ellenállási értékek a kontrollal majdnem azonos 
lefutást mutattak. ..

chiale kialakulásáért felelős ágenseket. Esetünk a 
kémiai anyagok által okozott foglalkozási asthma 
bronchiale csoportjába tartozik. A provocatio el
engedhetetlen feltétele volt a pontos aetiológiai 
diagnosis megállapításának.

A systemás, valam int inhalatióban adott cor
ticosteroid gátolja a késői typusú bronchiális re
akciót (3, 4), de hangsúlyozni kell, hogy nem gya
korol hatást az azonnali typusú hörgi reakcióra 
(1). A késői typusú bronchiális reakciók során fel
lépő bronchospasmust különböző tám adáspontú 
hörgtágítók csak m érsékelten befolyásolják (5), ezt 
vizsgálataink is alátám asztották — Diaphyllin iv. 
és M ultergan im. csak mérsékelt javulást eredmé
nyezett. Esetünkben a DNCG-nek nem volt védő
hatása a Vilupál okozta hörgőgörcsben. Ismere
teink szerint a DNCG-nek csak az esetek egy ré
szében van protectiv hatása a késői típusú hörgi 
reakcióban.

összefoglalás.  A szerzők foglalkozási asthma 
bronchialés beteg esetét ism ertetik, amely késői 
typusú hörgi reactio form ájában jelentkezett. A 
foglalkozási asthm a bronchialéban a beteg m un
kája során kerü lt kontaktusba a betegséget kivál
tó tényezővel, m ely vagy haptenként vagy anti
génként szerepelt. Á ttekintő táblázatban ism erte
tik az eddig felderített foglalkozási asthm a bron- 
chialéért felelős ágenseket. Ism ertetik a dinát- 
rium-chromoglykát, a corticosteroidok és a külön
böző tám adáspontú broncholyticumok késői typu
sú bronchialis reactióra gyakorolt hatását.

Megbeszélés

A vizsgálatok alapján m egállapítható, hogy 
kémiai anyag kiváltotta asthm a bronchialéról volt 
szó, amely késői típusú bronchiales reakció form á
jában jelentkezett.

A 2. táblázatban  irodalmi adatok (2, 5, 6) 
alapján összefoglaltuk a foglalkozási asthm a bron-

IRODALOM: 1. Booij-Noord, H., Orie, N. G. M., 
de Vries, К.: J. Aller, din. Immunoi. 1971, 48, 344. —
2. Fawcett, J. W., Newman, A. J., Pepys, J.: Clin. Al
lergy. 1977, 7, 1. — 3. Herxheimer, H.: Int. Arch. Al
lergy. 1952, 3, 323. — 4. Kim, C. J.: J. Allergy. 1965, 
36, 353. — 5. Pepys, J., Hutchcroft, B.: Amer. Rév. 
Resp. Dis. 1975, 112, 829. — 6. Zedda, S., Cirla, A.: 
Respiration. 1976, 33, 14.

„Ahhoz, hogy az ember boldog lehessen, vagy magának kell dolgoznia, vagy  
másokkal az ő számára . . .  az utóbbi annyit rabol el más boldogságából, mint 
amennyivel sajátját szeretné j a ^ z m . ’’

K. Marx



HORUS

P o litik a i e s e m é n y e k  
é s  tá r s a d a lm i  v á l to z á s o k  
tü k r ö z ő d é s e  p a ra n o id  
b e te g e k  té v e s z m é ib e n

Korunkban a regionális sajátosságok, a helyi ha
gyományok és folklorisztikus elemek m entalitás
formáló szerepéhez képest mind nagyobb jelentő
séggel bírnak a történelm i események, az alapvető 
gazdasági és társadalm i változások, úgy a tömegek 
tudatának formálásában, m int a pszichiátriai tü 
netek tem atikájának kialakításában. Ennek meg
felelően napjainkban m egnőtt a történeti kultúr- 
psychiátria jelentősége.

A társadalm i tudaton belül az aktuális törté
neti tudat határozott előtérbe kerülését a 19. szá
zad második felében kibontakozó rohamos tech
nikai fejlődés, s annak keretében is mindenekelőtt 
a tömegkommunikációs eszközök egymást gyorsan 
követő megjelenése (sajtó, távíró, telefon, mozgó
kép stb.) és tömeges elterjedése magyarázza. Né
hány jellemző adat: Németországban pl. 1810-ben 
alkalmazták először a gépi nyom datechnikát a saj
tóterm ékek előállításában, s ugyanott 1902-ben 
csupán a posta által terjesztett politikai hírlapok 
hivatalos listáján m ár 10 888-féle újság szerepelt; 
Angliában 1900-ban 2944-féle, Párizsban pedig 
1899-ben 154-féle politikai lapot adtak ki. A 19. 
századi magyarországi sajtó történetét tárgyaló 
m unkájában Dersi Tamás szemléletesen írja  le ezt, 
a jelenkori történelem irányában egyre fokozódó 
közérdeklődést: „Valamikor — a század közepén, 
vagy akár a hetvenes években  — legfeljebb arra 
voltak kíváncsiak az emberek, hogy m i történik 
saját házuk táján, legszűkebb környezetükben és 
a közvetlen szomszédságban. A  kilencvenes évek
ben viszont már távoli országok, sőt kontinensek 
is közelebb kerültek, mindennapi viták, beszélge
tések témájává válhattak. Ebben is fontos szere
pet játszottak az újságok, amelyek igyekeztek m i
nél több írást közölni a táguló világ érdekességei
ről” (Századvégi üzenet, 1973.). Tömören így fogal
mazza ezt meg a kor sajtója: „A világ m inden táv
írósodronya egybe van kapcsolódva idegzetünk 
minden húrjával, s ha valahol a föld kerekén baj 
esik, annak a villamos árama azon mód átcikázik

A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága nagy
gyűlésén, 1972. szept. 9-én tartott előadás alapján.
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fájóan testünkön  — le lk ű n k ö n ...” (A Hét, 1890. 
június 1.).

Magyarország 20. századi történelm e bővelke
dik az embereket mélyen, egzisztenciálisan érintő 
és egyszersmind széles tömegeikre kiható legvál
tozatosabb eseményekben, mint pl. két világhá
ború, forradalom  és ellenforradalom, az 1945-öt 
követő gyökeres társadalm i változások stb. Ilyen 
értelemben jelenkori történelm ünk valóságos kin
csesbányaként kínálkozik a történeti szociál- és 
kultúrpszichiátriai kutatások számára. Vizsgálhat
juk pl. a történelm i kataklizmák és a nagym éretű 
társadalm i átalakulások — m ellékterm ékként je
lentkező aetiopathogenetikai szerepét a m entális 
megbetegedések létrejöttében, vagy pathoplaszti- 
kus jelentőségét a téveseszmék és érzékcsalódások 
különböző fajtáinak a tartalm i m eghatározásá
ban stb.

Ezen átfogó igényű történeti kultúrpszichiát
riai kutatási programból most csupán két vizsgá
lati szempontot emelünk ki: 1. M utatkozik-e ösz- 
szefüggés az egyes téveseszmeféleségek előfordu
lási gyakorisága és a társadalm i szerkezet, vala
mint az uralkodó korszellem között? 2. Főként 
melyek azok a történések, amelyek irányába a 
pszichopathológiai tünetképződés a legnagyobb af
finitást m utatja, más szóval, a kóros tartalm ak m i
lyen történelmi jelenségek vagy személyek körül 
kristályosodnak ki előszeretettel?

Vizsgálati célkitűzéseinknek megfelelően az 
1900-tól 1960-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 
Budapesti Psychiátriai Klinika, valamint a Gyön
gyösi női és férfi elmeosztályok kórrajzanyagaiból 
egy olyan 200-as kórrajzm intát sikerült összeválo
gatnunk, amely négy kritérium nak tesz eleget: 1. 
pszichopathológiailag részletesen dokum entált — 
vagyis jól és bőven megírt — s a betegek legfon
tosabb szociokulturális adatait tartalmazó kórraj
zokból tevődik össze; 2. a betegek első kórházi fel
vételének dátum át figyelembe véve, megoszlásuk 
a vizsgált történelm i koron belül részarányos. Az 
elemzésre kerülő időszakot a kutatási téma kíván
ta szempontok szerint három fő korszakra osztot
tuk: 1900-tól 1919-ig, ide sorolva a még ,,boldog 
békeidőket” a Monarchiából, majd az első világ
háborút és az azt követő forradalm at; 1920-tól 
1938-ig, ami az ellenforradalom és a H orthy-rend- 
szer korszakának felel meg; 1938-tól 1960-ig, ez a 
legmozgalmasabb időszak, amely a második világ
háború és fasiszta diktatúra éveit, s az 1945 utáni 
politikai pártharcok és döntő társadalmi változá
sok, majd a személyi kultusz stb. esztendeit fog
lalja magában. (Az első időszakban 48. a második
ban 73, a harm adikban 79 beteg került felvételre);
3. nagyjából részarányos a betegek nemek, lakó
hely, vallás és foglalkozás szerinti összetétele is. 
Anyagunkban 108 nő és 92 férfi szerepelt, közü
lük 97 lakott a fővárosban, 33 Észak-Magyarorszá- 
gon, 28 a Dunántúlon, 17 az Alföldön, 13 Pest m e
gyében, 10 a Tiszántúlon, 2 Erdélyben. Vallásilag 
126 római katolikus, 25 izraelita, 23 reform átus,
9 evangélikus, 3 görög katolikus, 2—2 unitárius, 
ill. pünkösdista, 1 görögkeleti fordult elő közöt
tük, s 9-nek a vallási hovatartozása nem volt meg- 161 3



állapítható. Foglalkozásbeli és társadalm i megosz
lásukat tekintve 59 volt értelmiségi, 58 m unkás 
vagy alkalmazott, 42 földműves, 12 kereskedő, 4 
gyáros és nagybirtokos s tb .; 4. valamennyi beteg 
a paranoid formakörből (paranoiák, paranoid pszi- 
chosisok, reakciók, parafréniák, paranoid skizofré
niák) került ki, különös tekintettel arra  a körül
ményre, hogy a kóros tartalm ak elsősorban ezek
ben a kórform ákban m utatkoznak nagy gazdag
sággal és permanens jelleggel.

Az anyag feldolgozása során ezúttal kizárólag 
a nagyzásos téveseszmék elemzésére korlátozód
tunk, a fentebb jelzett vizsgálati szempontoknak 
megfelelően. A megalomán doxasmaféleségek elő
fordulási gyakoriságának és tartalm i sajátosságai
nak kor-, illetve korszak-specificitását, tém a-affi
nitását illetően tapasztalatainkat kivonatosan a 
következőkben foglaljuk össze:

I. Az összes beteg m inden egyes, legkülönfé
lébb nagyzásos téveseszméjét figyelembe véve 
m egállapíthattuk, hogy a vallási megalomán do- 
xasmák összességükben is, valamint m indhárom  
korszakban külön-külön is a leggyakrabban for
dultak elő.

A 200-as betegcsoportban 736 nagyzásos téves
eszmét találtunk, s ebből 242 bizonyult vallásinak. 
Tartalmi vonatkozásban ugyanakkor a religiózus 
doxasmák bizonyultak a legkevésbé korspecifiku
saknak, a korszellem inkább csak színezte azokat. 
Valódi meghatározóik az egyes felekezetek egy
mástól eltérő hitbeli tanításai és azok megélési 
módjai. így pl. a katolikusoknál a hazai M ária- 
kultusz, a protestánsoknál és szektásoknál a 
Szentlélek általi személyes inspiráltság tükröző
dött gyakran nagyzásos jellegű pszichopathológiai 
tüneteikben.

II. Az egyéb értékorientációkat követő mega
lomán doxasmák az alábbi gyakorisági sorrendet 
m utatták: elsődlegesen a hatalommal, de másod
lagosan a származási előkelőséggel kapcsolódó volt 
199; tisztán a hőn óhajto tt politikai hatalom  bir
toklására utalt 105; döntően az arisztokrata, fő
nemesi származást em elte ki 74; szellemi kiválósá
got tételezett fel 52, s különleges mágikus képes
séget 31; gazdagságra, vagyonra vonatkozott 30, s 
társadalm i pozícióra, presztízsre 3.

III. A politikai, genealógiai és erotomániás 
nagyzásos téveseszmék vonatkozásában vizsgáltuk, 
hogy kóros nagyzása kapcsán a beteg milyen, a 
kor közéletére jellegzetes, kiemelkedő prototypu- 
sokkal, illetve konkrét történelmi személyiségek
kel, hírességekkel azonosította vagy hozta kapcso
latba magát. E felmérés eredményeként szembe
ötlő volt, hogy a hatalm on levő születési arisztok
ráciára irányuló különböző expanzivus doxasmák 
a három  történeti korszakban progresszíve csök
kenő tendenciát m u tattak : így a császár, király, 
trónörökös stb. anonym képzete 42-szer, m ajd 37- 
szer és 27-szer fordult elő, míg az arisztokrata fő
nemeseké (herceg, gróf stb.) 21-szer, ismét 21-szer, 
majd 11-szer szerepelt. Ugyanakkor a gyáros, ban
kár, földbirtokos stb., vagyis a kapitalisták jelleg
zetes prototypusai csupán 6-szor, 10-szer és 11-szer

1 6 1 4  bukkantak fel.

Méginkább feltűnő volt ez a fokozatos csök
kenés a fentiekkel analóg, de megnevezett törté
nelmi kulcsfigurák viszonylatában: így pl. a Habs- 
burg-ház tagjainak előfordulási arányai 28, 16 és 
9, míg az egyéb osztrák—m agyar főnemeseké 9, 8 
és 1. Külön kiemelendő, hogy a hazai politikai 
közgondolkodást erősen impresszionáló Ferenc Jó
zsef császár, Erzsébet királynő és Rudolf trónörö
kös személye is elsősorban 1900 és 1919 között je
lent meg a betegek téveseszméiben a legtöbbször: 
a császáré 8-szor, a királynőé 7-szer, a trónörökösé 
4-szer.

Az elmebetegek tudatában Horthy Miklós 
kormányzó figurája leggyakrabban 1931 és 1945 
között mutatkozott, ezen időszak alatt összesen 9- 
szer. így pl. 1939-ben egy paranoid skizofrén férfi
beteg előadta, hogy ő valójában Horthy Péter, az 
apja csak nevelte, az igazi apja a kormányzó nagy
bátyja, ill. más alkalommal „maga Horthy Miklós 
úr”. Vallása egyszerre reform átus _ és római kato
likus, ő minden vallásnak békét üzent. Egy ugyan
csak paranoid skizofréniában szenvedő zongora- 
tanárnő kórrajzában olvashatjuk az alábbi, 1935- 
tíől származó téveseszméjét: „Párádon nyaraltak 
a fiatal Horthyék is, a kormányzó fia próbált kö
zeledni hozzám, de nem  tudtam  a modern tánco
kat . . . Ezenkívül Vilmos császárral van családi 
kapcsolatom”.

Ugyancsak ezen időszakban a fasiszta diktá
torok, Hitler és Mussolini 6-szor, ill. 5-ször fordul
tak elő a betegek téveseszméiben. A későbbiekben 
a személyi kultusz képviselői név szerint csupán 
3-szor.

IV. Érdemesnek tartjuk  kiemelni azon általá
nos érvényűnek tűnő megfigyelésünket — főleg a 
második és a harm adik korszaknak az 1945 előtti 
időszakára vonatkozóan —, hogy a m anipulativ 
ideológiák átütő ereje következtében hazánkban a 
vallási türelmetlenség, a nemzetiségi és faji elő
ítéletek, a nacionalista elfogultság, a jobb- vagy 
baloldalisággal, a tengelybarátsággal vagy tengely- 
ellenességgel kapcsolatos személyes politikai állás
foglalás az elmebetegek politikai nagyzásos és nem 
utolsósorban üldöztetéses téveseszméiben rendsze
rint szélsőséges és kiélezett formában kerültek ki
fejezésre. Csak néhány szemelvény idevonatko- 
zóan: az irredenta eszmék tükröződését példázza 
1932-ből azon vegyészmérnök esete, aki paranoid 
pszichózisa zajlása során önmagát Petőfinek, majd 
„stramm magyar hazafinak” tartotta, akinek hiva
tása kiverni a cseheket a Felvidékről, M agyaror
szágot megmenteni, s ú jra  oly naggyá tenni, m int 
amilyen Nagy Lajos uralkodása alatt volt. Már a 
fajmítosz elemei fedezhetők fel egy 22 éves para
noid skizofrén 1942-ből származó alábbi, jellegze
tes kóros módon megfogalmazott téveseszméiben: 

..  a magyar és a ném et áldott nép, nagy nem 
zet, mert fajsugarai vannak, mert ráfajzott a ter
mészetre . .. úgy gondolom, a ném etek mind nagy 
lelkek és lángésszel élnek, ezért biztosan győz
nek . . . nekem  is ilyen lángeszem van”. 1950-ben 
viszont m ár T. J. paranoiás segédmunkás saját 
magát „fontos nem zetközi mozgalmi személyiség
nek” tartotta, akit a detektívek figyelnek, s aki 
ellen „az összes nagytőkések összeesküdtek”.



V. Egészen 1945-ig a nőbetegek elsősorban 
szüleik, rokonaik, férjük, gyermekeik vagy esetleg 
a szeretőjük pozícióját nagyították fel pathologiá- 
san, s saját személyüket ily módon mintegy köz
vetve  részesítették a vélt előkelőségben, hatalom 
ban vagy gazdagságban. E kórlélektani jelenség 
— értékelésünk szerint — hűen tükrözi azt a 
tényt, hogy hazánkban a felszabadulás előtt a nők 
saját személyükben történő társadalm i érvénye
sülésének a lehetőségei meglehetősen korlátozot
tak voltak.

Kiderül ez a két nemhez tartozó betegek me- 
galomán doxasmáinak összehasonlító tartalm i 
elemzéseiből is: a vizsgált 60 év alatt anyagunk
ban mindössze 5 olyan férfit találtunk, aki elsőd
legesen felesége vagy valamely hozzátartozója po
zícióját nagyította fel kóros módon (pl. feleségü
ket „a muszka cár leányának”, „olasz királyleány
nak” stb. tartva). Ugyanakkor a nőbetegek tú l
nyomó többségénél a pathológiás egodiastole ge
nealógiai doxasmákban csapódott le, vagy férjük
re, esetleg egyéb családtagjukra irányult prim ae- 
ren. Példák: 1939-ben paranoid pszichózisban 
megbetegedett háztartásbeli feleség előadta, hogy 
„ . . .  életem regényes, valójában főhercegi sarj va
gyok, akit csecsemőkorában elloptak. Apám  nagy
hatalmú főherceg, de ez állami titok  . . .  A z egész 
világ fe l van keverve emiatt, még az a szerencse, 
hogy meg vagyok jelölve, a számban és a fogaim  
között apró hercegi koronák vannak, erről lehet 
felismerni magas, arisztokrata származásomat”. 
1938-ban paranoid skizofrén leány téveseszméje: 
„A férjem  dr. Budai Goldberger igazgató . . . előbb 
a barátom volt, majd háromszor lettem  a felesé
ge . . ”.

VI. Nagymértékű korspecificitást m utattak  vé
gül az inventorius doxasmák, melyekből anya
gunkban összesen 24-et találtunk. Ezekből is ki
emelendők az 1939 és 1945 között észlelt, „hadi 
találmányokkal” kapcsolatos téveseszmék.

Háborús képzetek ugyan m ár egy 1927-ből 
származó „találmányban” is megjelentek, amely 
„ ... a földön, a víz alatt és a levegőben egyformán  
használható repülőgépre” vonatkozott, továbbá egy 
1931-ben leírt másikban, ez utóbbi lényege „. . . a 
hang nélküli puska és ágyú megvalósítása”.

A  második világháború éveiben azután elural
kodtak a háborúval kapcsolatos találmányok. így 
pl. „.. . a víz energiáját kihasználó szerkezet, s egy 
hadifontosságú m athem atikai dolgozat”, melyet 
szerzője 1939-ben Mussolininek k ívánt felajánlani, 
„szerény képességeimet a Berlin—Róma-tengely 
nagyhatalmainak szolgálatában fejtendő k i ..  .” D.
N., alkoholos paranoiában szenvedő gyáros 1941- 
ben a ném et követségen keresztül egyenesen H it
lerhez kívánta felterjeszteni találm ányát, mely az 
angolok legyőzését volt hivatott elősegíteni. En
nek főbb célkitűzései: „Utat kell csinálni a La 
Manche-csatornán keresztül Calais és Dover kö
zött, plusz egy széles utat a Golf-áram számára. 
Sziklákat kell a tengerbe tolni, a gépeket ehhez 
Essenből kell h o za tn i. . . ”. 1942-ből származik a 
„torpedóelhárító készülék és a halottakat életre 
keltő injekció”, 1945-ből a „V/l -s Vl2”, m elynek  
rajzait a ném etek ellopták tőlem, s engedélyem

nélkül használták fel. Utasítottam ügyvédem et, 
hogy Hitler trógert perelje be a találmányom el
tulajdonítása miatt. De kikísérleteztem  a módosí
tott V /l-e t és a repülőgéppusztító szerkeze te t. . .”. 
A háborús reminiszcenciáknak egy korától lélek
ben elszakadt, defekt skizofrén lelkivilágában való 
továbbélésére utal az 1947-ből származó, anya
gunkban utoljára feltűnő háborús találm ány: 
„Van egy határfal ta lá lm ányom . . . magas, vasból 
készült épületet kell csinálni az otszághatáron, 
hogy a repülőgépek ne jöhessenek be .. .”.

Mindezt összegezve m egállapíthatjuk, hogy az 
expansivus doxasmák gyakoriságának és tartalm i 
jellegzetességeinek történeti-kultúrpsychiátriai 
vizsgálata egyben mély bepillantást enged — jól
lehet indirekt módon, a kóros történéseken keresz
tül — az adott kór értékorientációjának alakulá
sába. A megalomániás eszmék jó részben ugyanis 
a kérdéses korszak domináns és általánosan elter
jedt értékirányultságának a kinagyításai, amelye
ket pathológiás egodiastole produkált.

Pisztora Ferenc dr. 
és Ungvári Gábor dr.

S c h o e p f -M e re i  Á g o s to n  
a z  o r v o s tö r t é n é s z

Schoepf-Merei Ágoston életútját, tudományos pá
lyafutásának egyes szakaszait a magyar orvostör
ténetírás m ár több alkalommal feldolgozta, ele
mezte az egyes korszakok jelentőségét. É letútjá
nak felvázolása alkalm ával sokszor em lítették, 
hogy Schoepf-Merei Ágoston  1836-ban elnyerte a 
pesti egyetem orvosi karán  az orvos- és sebésztör
ténelem rendkívüli tanári állását és 1843-ig d íjta
lanul előadta az orvos- és a sebészhallgatóknak. 
Sajnos az események vázlatos ismertetésén kívül 
szakirodalmunkban bővebben nem szóltak Schoepf 
Merei orvostörténelem előadó tanári működéséről, 
pedig ilyen irányú tevékenysége az orvostörténe
lem oktatásának kezdetét jelentette a m agyar 
egyetemen.

Az orvostörténelem egyetemi oktatása az eu
rópai egyetemeken — külön tantárgyként — a 18.
19. század fordulóján kezdődött meg. Addig is az 
orvostörténelem szerepelt az egyetemi oktatásban, 
bár nem külön tantárgyként, de az orvosképzés
ben mindig különös hangsúlyt helyeztek az orvosi 
m últ ismereteiben való jártasságra. Á ltalában va
lamelyik tantárgy keretén belül került előadásra, 
ism eretanyagát az orvosi ism eret szerves részének 
tekintették. Az orvostörténelmi kutatások és az új 
szaktudomány megalapozásának kezdetét a 17. 
század közepére helyezi a szakirodalom, hiszen 
Daniel Le Clerc (1652—1728) nevéhez fűződik az 
első jelentős orvostörténeti összefoglaló m unka 
kiadása, amelynek nyomán az egyes korszakokat 
és a forrásokat feltáró kutatások megkezdődtek.
A 18. század végére m ár körvonalazódtak az or
vostörténelmi kutatások „központjai”, így elsősor- 1617
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ban a francia, német és olasz egyetemi városok
ban, míg a krakkói lengyel egyetemen a nemzeti 
függetlenség elvesztésének ténye siettette a szak
történeti kutatások megindulását. Az orvostörté
nelem megerősödését és önálló szaktudománnyá 
fejlődését jelentette, hogy 1795-ben a párizsi egye
tem orvosi karán a nem kötelező tantárgyak sorá
ba beiktaták az orvostörténelmet, igaz a tanszék 
megszervezésére csak 1819-ben került sor. A 19. 
század első felében Európa számos egyetemén si
ker koronázta az orvostörténelem bármilyen for
mában történő oktatásáért és a tanszékek felállí
tásáért vívott mozgalmat, közöttük 1836-ban a 
pesti egyetem orvosi karán  is.

Az orvostörténelem művelésének gondolata a 
pesti egyetem orvosi karán  sem volt idegen már 
a 18. század végén, hiszen Trnka Vencel (nem volt 
orvostörténelem előadója) több mint tíz orvostör
ténelmi tárgyú könyvet adott ki, az orvostörténe
lemre való hivatkozás tanártársai m unkáiban is 
fellelhetők. A m agyar egyetem orvosi karán az 
első olyan javaslat, am ely az orvostörténelem ok
tatásának bevezetését célozta, 1803-ban született 
meg. Az orvosi kar reform ját előkészítő regnico- 
laris bizottság 1803. m ájus 17-én a következőket 
foglalta jegyzőkönyvbe: „A pesti egyetemről k ike
rült orvosok nincsenek megfelelően kiképezve, így 
az öt esztendős képzési idő nem elegendő”. Az ok
tatás idejét hat esztendőre kívánták felemelni és 
az első év tananyagába be kívánták ik tatn i az or
vosi enciklopédia, a hatodikba az orvostan bölcse
leti története (succincta historia medicinae philo
sophica) című tantárgyakat. A felterjesztett javas
latot nem fogadták el, az 1804. augusztus 11-én 
kelt királyi leirat a képzési időt továbbra is öt 
esztendőben határozta meg. Ezzel az orvostörté
nelem oktatásának bevezetését is elvetették.

Több mint két évtized múlva az 1827. évi 
VIII. törvénycikk értelm ében különbizottságot ren
deltek ki az egyetemi oktatás reform jának előké
szítésére, aminek javaslati anyagát az egyes karok 
maguk dolgozták ki. Lenhossék Mihály karigaz
gató 70 oldalas tervezetet terjesztett elő, amelyben 
szerepelt, hogy az első évben rendes tantárgyként 
oktassák a Historia pragmatica cum literatura me
dica c. tárgyat is, am it fizetés ellenében rendes 
tanár adna elő. A javaslat még 1843-ban is az elő
készítő bizottságnál hevert, igaz, soha nem került 
az országgyűlés elé megvitatásra.

Az orvostörténelem oktatásának kezdete azon
ban az 1830-as évek derekán új fordulatot hozott 
a pesti egyetem orvosi karán: 1835 júliusában 
Schoepf-Merei Ágoston  olyan kérelemmel fordult 
az orvosi karhoz, hogy részére díjazás nélkül en
gedélyezze az orvos- és sebésztörténelem oktatá
sát. Kérelméhez csatolta tantervi tervezetét, amely 
rendkívül világosan állítja  az utókor elé Schoepf- 
Merei orvostörténeti szemléletét.

„Bevezetésként ki kell fejtenünk azokat az ér
veket, amelyek ennek a stúdiumnak nagy fontos
ságát, jelentőségét bizonyítják és világítják meg 
az üdvös orvostudományban. Ezt követi az orvos- 
és sebésztörténet fő forrásainak ismertetése. En
nek Sprengl és Hecker művei adnak alapot.

M iután az ókor orvos- és sebésztörténetének 
kezdeteiről beszéltünk, a hippocratesi időszak tör
ténetének tárgyalása következik. Voltaképpen az 
igazi orvostudomány, a pontos megfigyelésekre és 
tapasztalatokra támaszkodó tudom ány vele indult 
meg. Ezután rá térünk a jeles iskolák tárgyalására, 
amelyek Hippocrates idejétől kezdve egészen ko
runkig m űködtek. M egvilágítják az idők folyamán 
alkotott és elterjedt orvosi elveket és elméleteket, 
hogy nyilvánvaló legyen, m iben gazdagították és 
szilárdították az igaz és helyes elméleti és gyakor
lati orvoslást, és milyen jellegzetességek térnek 
vissza bennük.

Történelmi látásmóddal meg kell emlékez
nünk, hogy a segédtudományok, a filozófia, a f i 
zika, a kémia, a mineralógia, a zoológia, a bota
nika, az em beri test anatóm iája, az összehasonlító 
és pathológiai anatómia, a fiziológia és a patholó- 
gia megteremtésében és m agában az orvosi és se
bészi therapiában egy-egy időszak mennyi és mi
lyen hatást hozott létre.

Azt is ism ertetni kell, milyen találmányok 
születtek, amelyek a gyakorlatban beváltak vagy 
nem váltak be, mégpedig a pharmacológiában, a 
gyakorlati orvoslásban és a sebészetben, a sebé
szeti m űtétekben, a szülészetben, a szemészetben, 
a fogászatban, az állatorvöslásban és a törvény- 
széki orvostanban. Tudnunk kell, hogy az egyes 
időszakokban milyen járványok dúltak és mit ál
lapítottak meg napjainkig a tapasztalat segítségé
vel azoknak okáról, felismerésükről és gyógyítá
sukról. De azt is tudnunk kell, milyen betegségek 
voltak hajdan, amelyekkel ma m ár nem kell baj
lódnunk, és milyen újabb betegségek keletkeztek. 
Végül azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a testi és fizikai megbetegedések milyen 
m egnyilvánulásait ismerik most jobban, melyek
nek nem ism erik az okait, a megelőzését és gyó
gyítását. Világosan kell látnunk, hogy mi vár meg
valósításra. hogy az orvostudomány magasabb 
színvonalra jusson. Ilyen módszeres tárgyalások
kal kell összekapcsolnunk az orvosi és sebészi iro
dalmat, hogy a hallgatókban bármely kor újabb, 
kiemelkedő, igaznak ta rto tt és hasznosnak bizo
nyult műveivel mélyen nyomot hagyjunk” — írta 
javaslatában Schoepf-Merei Ágoston.

Az orvosi kar véleményét kifejtő, a Helytar
tótanácsnak címzett felterjesztésében Lenhossék 
Mihály a javaslathoz a következőket fűzte hozzá:

„ .. . Mindebből következik, hogy az egyetemi 
ifjúság az orvos- és sebésztörténet tanulmányozá
sára, azon keresztül arra fog jutni, hogy ily mó
don szerzett ismeretekkel felszerelve, el tudja vá
lasztani az igazat és a biztosat a hamistól és a bi
zonytalantól, látja mi a különbség a hasznos és a 
haszontalan, a helyes és a helytelen között. Az 
orvos- és sebészettörténetet ily módon megismerő 
hallgatók az egész orvoslás fejlődését módszere
sen látva, meggyőződnek arról, hogy az orvoslás 
üdvöt terem tő művészetében egyetlen biztos, já r
ható, a term észet megfigyelése folytán kijelölt és 
tapasztalat nyomán vezető ú t van. Erről talán so
hasem térnek le, a káros áltudományokat, amely
ből elég sok van korunkban, meg fogják v e tn i. . .



Efféle történelem tanulásának igen nagy hasznát 
és szükségességét általánosan elismerik. Külföldi 
államok tudományos intézeteiben m ár tanítják. 
Majd m indenütt a fontos tudományágak között 
szerepel. .

A kérelmet, ill. a felterjesztést a Helytartó- 
tanács pártolólag az udvarhoz továbbította, majd 
1835. december 12-én kelt uralkodói leirat 
Schoepf-Merei Ágostont megbízta a pesti egyetem 
orvosi karán az orvos- és sebésztörténelem nem 
kötelező tantárgyként történő előadásával, amiért 
külön fizetést nem kapott. Ennek m ásolatát 1836. 
február 10-én átadták Schoepf-M ereinek., aki m ár 
március 12-én letette tanári esküjét, hamarosan 
megkezdte tanári működését. Az orvostörténeti 
szakirodalomból ismeretes, hogy még a pályázat 
elfogadása előtt elhunyt Wekerle György, aki az 
egyetemen rendkívüli tanárként a gyermekgyó
gyászatot adta elő. Schoepf még 1835 decemberé
ben kérte az orvosi kartól, hogy az orvostörténe
lem előadása mellett őt bízzák meg a gyermek- és 
női betegségek előadásával, amit szintén díjazás 
nélkül vállalt volna el. Ezt a kérelm ét azonban 
sem Lenhossék Mihály, sem az orvos-tanári kar 
nem támogatta. Az indoklást Lenhossék a követ
kezőkben fejtette ki:

......Meg kell fontolnunk azt is, hogy az ok
nyomozó orvos- és sebésztörténet előadása a ta
nárnak igen nagy elfoglaltságot ad, állandó m un
kát, gyakori éjszakázást is kíván. Nem tanácsol
juk, hogy ennek a tudományszaknak a rendkívüli 
tanára, dr. Schöpf Ágoston  azon felül, am it kegye
sen ráruháztak, más tudományszak ellátásával is 
megbízassék. Szabad azonban remélnünk, hogy ez 
az irodalomban annyira tájékozott, több nyelvet 
beszélő férfi, aki tudományok művelésére nagyobb 
buzgalommal van ellátva, azon lesz, hogy beikta
tása alkalmával a nyilvánosság előtt elhangzott 
beszédében mondta, hogy azt a tudományszakot, 
amelyet a királyi kegy rábízott, a tanulni vágyó 
ifjúság nagyobb hasznára fogja gyümölcsöztetni 
és hallgatóit az orvos- és sebészettörténetnek, en
nek az igen hasznos disciplínának művelésére hat
hatósan fogja ösztökélni”.

Sajnos Schoepf-Merei Ágoston nem írt orvos- 
történeti könyvet, ilyen tárgyú tanulm ányt, nem 
ismeretes előadásainak kézirata sem. Ellenben az 
1836 és 1843 közötti időszakban a pesti egyetem 
orvosi karán közel húsz hallgató írt orvosdoktori 
disszertációt az orvostörténelem tárgyköréből, 
amelyek közül csak a legkiemelkedőbbeket említ
jük: Lósy Pál: Az orvostudomány korszakairól 
(1839), Elsaas Náthán: A  zsidók orvosi ismeretei 
(1838); Rakitta Alajos: A  himlőoltásról, Cornides 
Péter: A  keleti dögvészről (1840) stb. A tém ákat 
tekintve szinte nyomon követik Schoepf-Merei 
1835-ben kelt tervezetének tem atikáját, hasonlóan 
az egy-egy kiváló ókori orvos m unkásságát feltáró 
disszertációhoz. A változatos témaválasztás mel
lett rendkívül tanulságos a hallgatók által felhasz
nált irodalom is, amely egyben tükrözi Schoepf- 
Merei által használt és kötelezőként előírt m unká
kat. A disszertációkészítő hallgatók gyakran idéz
ték K urt Sprengl (1765—1833), Karl Hecker (1796 
—1861), Ludwig Choulant (1791—1861) és több, ma

már feledésbe merült korabeli orvostörténész m un
káját. Hasonló tanulságos felsorolást nyújt az óko
ri és a középkori szerzők, valamint a kortársak 
irodalmi m unkáinak idézése is, ami Schoepf-Merei 
szakszerű m unkáját dicséri.

Sajnos Schoepf-Merei 1843-ban lemondott az 
orvostörténelem rendkívüli tanári tisztségéről, bár 
az egyetem tanári kara nem fogadta el kérvényét, 
önkényesen abbahagyta előadásait. Ezután a Hely
tartótanács pályázat nélkül Stockinger Tamást 
bízta meg e fontos rendkívüli tantárgy előadásá
val, igaz erre rajta kívül még Wagner János is 
ajánlkozott.

Csanád Vilmos dr. és Kapronczay Károly dr

H e rc z e l M anó
A hasi sebészet meghonosítójáról 1948-ban emlék
szám jelent meg (Archivum Chirurgicum I. kötet,
4. sz.), jelentőségét Herczel Manó és kora címmel 
Makai Endre ismertette, avatott tollát a tanítvá- 
nyi és történelm i hűség egymást szerencsésen ki
egészítő szándéka irányította, megállapításai ma is 
érvényesek. Azóta három gyorsuló évtized telt el, 
már az utókorát is meg lehetne írni, az utókor 
„hálájáról” azonban jobb néha szemlesütve hall
gatnunk. Herczel hatvan esztendeje halott, vajon 
mennyit tud róla a ma átlagsebésze, aki rutinszerű 
természetességgel hatol a hasüregbe? G yanítha
tóan nem sokat. Ne tűnjék hát szentségkísértésnek 
nagy tanítványai: Pólya és Makai után felidézni 
a nagy sebészt, aki kívülesik a tanszéki történet- 
íráson, de a legkiválóbbak társaságában a helye.

Herczel Manó 1862-ben született Szegeden, 
apja is orvos volt. Azon prominens és eminens en- 
tellektüelek egyike, akik egyszerre harcoltak 1848 
—49-ben a nemzeti függetlenségért és az emanci
pációért. A sors magas korral ajándékozta meg, 
módjában volt figyelni-irányítani a tehetséges fiú 
pályafutását, de tisztán lá tta  a ferenczjózsefi bol
dog békeidők illuzórikus voltát, s Pestről is na
gyon aggódott az ő szeretett Szegedjéért.

Herczl (az apa még így írta  nevét) főorvos fia 
Szegeden kezdte a gimnáziumot, a nagy árvíz kö
vetkeztében azonban az iskola is megrongálódott, 
így Újvidéken érettségizett. Orvosi tanulm ányai
ban a régi peregrinus diákok példáját követte.
Pesten kezdte, Bécsben fejezte be 1885-ben. Köz
beeső állom ások: a legfranciább német egyetem 
(Strassburg) és az elm aradhatatlan Párizs. Taná
rai közül Recklinghausen, Lücke, Fournier, Char
cot, Péan érdemelnek elsősorban említést. Belgyó
gyászként kezdte pályafutását a bécsi Nothnagel 
intézetében. A híres fizikális diagnosztika birtoká
ban került az akkori Bécs talán legnagyobb csil
laga, Th. Billroth bűvöletébe, a sebészet ekkor már 
nem lenézett borbélymunka volt, hanem a gyógyí
tás megváltó üdvöskéje. Billroth heroikus hasi 
m űtétjei lefegyverezték a vértől iszonyodó tudo
rokat, s egy kicsit divatos szakma lett, a szó ne
mes értelmében. 1619
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Billroth mellé beju tn i illúzió volt, viszont ami
kor a nagy rezekciós M ester egyik kiváló tan ítvá
nya, a heidelbergi Czerny Bécsből kér m űtőnöven
déket, Nothnagel tan ár a fiatal Herczel Manót 
ajánlotta. Nem vallott a választásával szégyent. A 
szegedi fiú rövidesen Czerny nehezen nélkülözhető 
m unkatársa lett, 1889-ben elfogadták habilitáció- 
ját, m aradhatott volna tovább. Ö azonban 1891- 
ben hazajött és fővárosunkban urológiai sebészet
tel foglalkozó magángyógyintézetet nyitott. Merész 
lépés volt ez, hiszen az ország akkori első számú 
sebésztekintélyének, Kovács József professzornak 
is ez volt a legerősebb oldala, bizonyíték rá, hogy 
prof. dr. J. Schnitzler bécsi klinikusnak az 1883- 
ban megjelent Praktischen Heilkunde c. művében 
Kovács az egyetlen nem  bécsi szerző, az Über 
Harnblasensteine fejezetével.

Herczel intézete kivívta a betegek rokon-, s 
Kovács tanár ellenszenvét. Mindez nem akadályoz
ta meg abban, hogy 1892-től ne kapja meg a Szent 
István Kórház fióksebészeti osztályának rendelő
orvosi állását. A hazajövetele után benyújtott kér
vénye alapján jóval később, 1895/96-ban a „hasse
bészet” tárgyköréből m agántanárrá habilitálták. 
Pertik Ottó professzor még Strassburgból ismerte 
és becsülte Herczel Manót, így elsősorban neki kö
szönhető, hogy 1901-ben m egkapta a rk. tanári cí
met. E sorok írója nem  ta rtja  m agát illetékesnek 
nyilatkozni abban az ügyben, hogy Kovács halála 
után a tanszéki utódlásnál Herczel és Dollinger 
között ki javára kellett volna dönteni. Tény, hogy 
Dollinger elsősorban ortopéd volt, Herczel pedig 
hasi sebész. M indketten kiválóak. Utólagos okos
kodásként m egállapítható: jó le tt volna egy orto

péd-tanszék felállítása Dollinger vezetésével, a se
bészet élére pedig Herczelt kinevezni.

A hasi sebészetben lépést ta rto tt az élvonal
beli európai klinikákkal. Ő végezte az első sikeres 
gyom orkiirtást (1901), szériában csinálta a végbél- 
rák K rake- féle rezekcióját keresztcsonti anus 
praeternaturalis képzésével, gégekiirtást, hogy csak 
a legfontosabbakat említsük. Azt is Makai alapos 
ismertetéséből tudjuk, hogy az ún. darabont kor
mány miniszterelnökét, Fejérváry Gézát (akit a 
fiatal A dy  is tám ogatott pompás publicisztikájá
val) Sonnenburg  professzor javaslatára Herczel 
operálta meg sikeresen, féregnyúlvány-gyulladás- 
sal. A híres beteg és a neves orvos között meleg 
barátság alakult ki.

Úttörő életművét összegező m unkája először 
1900-ban jelent meg A  féregnyúlványlob és annak 
sebészi kezelése címmel, amelynek második kiadá
sa címében és terjedelmében egyaránt módosult, 
1906-ban került ki a nyomdából. Ebben m ár a kór
ós gyógytanát is tárgyalja. M intaszerű mű, m int
egy 400 operált esetről készített kazuisztikával ki
egészítve. Idézi Leudet tapasztalatait, aki szerint a 
processus vermiformis egymagában többször per
forál, m int a hasüreg összes többi része együtt
véve. Herczel még nem fogadja el a R. Fitz által 
ajánlott appendicitis kifejezést, szerencsésebbnek 
ta rtja  a K üster-féle epityphlitis diagnózist. Ma
gyarban a „féregnyúlványlob” kifejezést találja a 
legszerencsésebbnek. A Sahli-féle tonsillitis-analó- 
gia kellő hangsúlyt kap, azonban a kórokok között 
ma m ár mosolyt keltő megállapítások is akadnak, 
pl. a fiatusok visszatartása. Idézi a nagyrabecsült 
W internitz Arnoldot, aki influenzajárványok gas
trointestinalis szövődményében a féregnyúlvány 
körüli tályogokban gyakran talált influenzabacil- 
lusokat. Nagyon lényegesnek ta rtja  az úgynevezett 
McBurney-pont érzékenysége mellett a beteg fek
vő helyzetében a jobb láb felhúzott voltát. A fe
hérvérsejtek száma a kórkép súlyosbodásával 
emelkedik (akkor ez még nem volt diagnosztikai 
alfa és omega), viszont a súlyos általános tünetek 
melletti alacsony leukocitaszám mindig rossz jel 
„a szervezet reakcióképességének nagyfokú csök
kenésére vall”. A fehérvérsejtszám  csak pozitív 
esetben döntő, negatívban nem. Diffúz hashártya- 
gyulladásban a m űtétet addig ta rtja  reményteli
nek, amíg a helyi tünetek dominálnak az általános 
felett.

Az 1904-es Budapesti Orvosi újság hasábjain 
a medencetályogok m egnyitásának (akár rektális, 
akár vaginális) gyógyulása után a féregnyúlvány 
szekunder eltávolítását a nagy Kocherrél szemben 
a saját tapasztalatai alapján nem ta rtja  szüksé
gesnek. Leírja a m űtét legmodernebb technikáját 
először Sonnenburg módszerét követte, majd ké
sőbb M cBurney szerint operált. Végzett sikeres 
bélrezekciókat, bélbénulásban palliativ hasfali 
végbélsipolyt, s nagyon hangsúlyozza az utókezelés 
fontosságát: köztük a szívtámogatást, a stimulán
sokat és a konyhasós infúziókat. A saját statiszti
kai adata it összehasonlítja Kümmel, Sprengel, 
Sonnenburg, Tuffier, König, Czerny adataival, a 
gyógyulási arány állja a versenyt az illusztris kül
földi szerzőkével. Lényeg a korai operáció, amely-



iyel szinte nullára lehet csökkenteni a veszteséget, 
tályognál átlag 15%, diffúz peritonitisznél közel 
70%-os a halálozási arányszám. A kazuisztikai 
rész felér egy izgalmas olvasmánnyal, illusztris 
konziliáriusai voltak a belgyógyászati eseteknél a 
két Korányi, Stiller Bertalan, a gyermekgyógyá
szoknál Bókay János junior személyében. A bon
colásokat általában P értik., m ajd Gener sich tanár 
végezte.

Navratil Imre c. ny. r. tanár 1905-ben nyug
állományba vonult a Rókus Kórház I. sz. sebészeti 
osztályának éléről, helyébe Herczel Manót nevez
ték ki. M üller Kálmán kórházigazgatóval és Ko
rányi Sándor egyetemi tanárra l közösen 1906-ban 
a M agyar Vöröskereszt keretében ápolónő egye
sületet szerveztek, m ajd 1908-ban, a balkáni há
ború kitörésekor Herczel főorvos irányítása alatt 
képezték az önkéntes ápolónőket a Rókusbán. A 
legmagasabb ágyszámmal (117) ő rendelkezett. 
Szorgalmas referálója volt A  Magyar Sebésztársa
ság M unkálatainak kazuisztikai esetek bem utatá
sával. Tekintélyben első volt ő az egyenlők közt.

Herczel érdeklődési területe nem szűkült csak 
hasüregi sebészetre. Minden új iránt rendkívül fo
gékony volt. Az Orvosi Hetilap 1913. évfolyamá
ban Daganatok kezelése radioactiv anyagokkal 
címmel ír t rendkívül érdekes közleményt, amely
ben az eddig sikertelen Coley-toxin, a Doyen-féle 
szérum és Uhlenhuth-féle pyocianase alkalmazásá
val szemben az új, thorium -x emulziójának in tra- 
tumoralis befecskendezését lokális hatás, az iv. be
adást általános daganatgátló tulajdonsága m iatt 
ajánlotta. Ami a rádiumbesugárzást illeti, „elektív 
pusztító hatásuk van az élettanilag csökkent ellen
álló képességű sejtekre”, amelyek közé Herczel a 
daganatsejteket is sorolja.

Nem volt klinikája, de volt iskolája: Milkó 
Vilmos, Fischer Ernő, Makai Endre, Jung Géza, 
Király Jenő, Hedri Endre (1. Hollán H enrik: A  
Rókus Kórház története c. könyvét) valamennyien 
tőle tanu ltak  operálni. A névsorhoz a legkiválóbb 
Pólya Jenő  is hozzátartozik. Billroth és Pólya kö
zött Herczel volt az összekötő kapocs, a szellemi 
közvetítő.

A világháború idején az izgalom, a túlfeszí
tett m unka és diétás nehézségek felborították az 
amúgy is labilis vércukorszintjét. Amilyen kím éle
tes volt betegeivel szemben, önmagával annyira 
kíméletlen, s ha a saját bajáról volt szó, teljesen 
szkeptikus. Á tesett egy súlyos autóbaleseten, de az 
életerő akkor még győzedelmeskedett.

Az értelm etlen pusztítás befejeztével az ő élete 
is befejeződött 1918. nov. 28-án, amikor szedte ál
dozatait a fegyvereknél is pusztítóbb spanyolnátha.

Tanítványai lassan elköltöztek, életm űvét a 
lexikonokban m ár csak pár sor őrzi.

A leggyakoribb m űtéti beavatkozás m a is a 
hasüregben történik. Ennek az úttörője volt Her
czel Manó, aki nagy sebésznemzedéket nevelt, no
ha a katedráig sohasem ju to tt el.

Szállási Árpád

i o l n á r  J á n o s  „ O r v o s i  
tö r v é n y ” - é rő l

A 19. század eleje egyik — m éltatlanul elfelejtett 
— orvosdoktorának munkássága szerves része a 
magyar igazságügyi orvostan történetének.

Molnár János 1759-ben született az egykori 
Veszprém megyei Balhéson, a mai Mezőszilason. 
Nemesi szülők gyermeke volt, a bölcsészet és teo
lógia elvégzése u tán  európai utazást tett, m ajd ta 
nulm ányait a pesti egyetemen folytatta: orvostu
dományt hallgatott. Orvosi gyakorlatot a nagy ne
vű Frank m ellett szerzett Bécsben. 1772-ben tért 
haza, s Fejér megyében kezdte meg orvosi m űkö
dését. 18 évig magánorvos volt, s közben 8 éven 
át a császári és királyi katonai nevelőintézet or
vosa is. Az 1805. és 1809. évben a „dögkór” dühé
ben életének kockáztatásával és háza népének ve
szélyeztetésével küzdött a város megmentéséért. 
1814-ben Fejér megye rendes első orvosává nevez
ték ki. 39 évi példás és lelkiismeretes m unkásságát 
két, hivatásból és nem kötelességteljesítésből szár
mazó tettel öregbítette.

Már 1800-ban — két évvel Jenner u tán — el
kezdte megyéjében a himlő elleni oltást. (Bene 
Pesten csak 1801-ben látott e munkához!) De nem
csak maga oltott, hanem más orvosokat is erre 
bíztatott; s kérte a papokat, hogy a szószékről se
gítsék felvilágosító m unkáját, hiszen a sok nehéz
ség közül, am it le kellett győzni, éppen az előíté
letek voltak a legveszedelmesebbek. Molnár e te
vékenységéért 1814-ben királyi dicséretben része
sült.

Másik nagy jelentőségű cselekedete Orvosi 
törvény  című könyvének megírása (1814). Nevét ez 
te tte  maradandóvá. Molnár műve korának tö r
vénytudományi rendszerét követi. Öt részből áll: 
polgári, törvényszéki, szentszéki és katonai tör
vény, valam int a baromorvoslás törvénye. Tolda
lék a műhöz: A  physiognomiáról, vagy az ábrázat 
vonásaiból lehető ítéletről című írás.

A mű rendkívül részletes és alapos, valameny- 
nyi szakkérdést sokoldalúan tárgyal. A továbbiak
ban csak néhány jellemző szemelvényt, Molnár 
gondolkodását megvilágító részletet emelünk ki.

Molnár az orvosi törvényt így definiálja: 
„ . . .  az a tudomány, amely mindenféle állapotban 
s környülállásokban sokszor igen szomorú, vesze
delmes és lélekben járó esetekben m inden rendű 
és rangú ítélőbírákat m integy kézenfogva vezet: 
micsoda úton és módon kelljen m indezekben a 
természetfilozófia szer ént igaz ítéletet hozni!”.

A polgári orvosi törvényről írja, hogy azt m in
den rendű és rangú polgárnak nemcsak hasznos, 
hanem szükséges is tudni. Felhívja a bírák és a 
törvényszéki orvosok figyelmét arra, hogy ítélet- 
hozatalukban, ill. véleményalkotásukban körülte
kintők legyenek.

A bűnös és a bűncselekmény súlyosságának 
megítélésében mind a polgári mind a törvényszéki 
orvosszakértői vélemény megalkotásában nemcsak 
körültekintő, de hum ánus is, szinte napjaink gya
korlatával azonos elveket vall. Nagy jelentőséget 1621
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tulajdonít a környezetnek, a nevelésnek, a pszichés 
állapotnak. Részletesen foglalkozik a beszámítha- 
tóság kérdésével. Figyelmeztet a „költött és tette
tett nyavalyák”-ra. Szembeszáll a babonával — 
boszorkánynyomás, megrontás, ördöggel cimborá- 
lás — mint olyan jelenséggel, amely . . a régi tu 
datlan . . . pogány eleinktől rüh módra reánk há
ramlóit maradványok, sokszor pedig csalárd kéz
fogások”. Ezek a jogban el nem fogadhatók!

Molnár korában a hatósági orvos kötelessége 
volt a patikák ellenőrzése is. Különös, fő-fő köte
lessége a doktornak árgus szemekkel arra  vigyáz
ni — mondja —, hogy a helybéli patikák a leg
jobb karban tartassanak. A patikusnak magának 
kell az orvosi rendeléseket megnéznie, elkészíte
nie, vagy ha mással készítteti: ellenőriznie. Na
gyon vigyáznia kell, nehogy az orvosságokat elcse
réljék, s ezzel súlyos betegséget, esetleg halált is 
idézzenek elő. A patikárius m unkatársa a törvény- 
széki orvosnak is. Ö végzi el a vegyelemzést. Eh
hez nagy segítséget nyújtott az Orvosi törvény 
mérgekről és mérgezésekről szóló része, amelyben 
Molnár nemcsak a mérgek összetételét ismerteti, 
hanem leírja a különböző mérgek vizsgálatának, 
kim utatásának módszereit is.

Bár az orvosi politika tárgya, egy fejezetet 
mégis a „tömlöcben levő szegény rabok” helyzeté
nek szentel. A magyarországi börtönviszonyok 
közismertek, így érthető, hogy így kiált fel: „bár 
ott tartanánk, ahol Anglia vagy Ausztria!”. A tör
vényszéki orvos feladata, hogy a vádlott fizikai

állapotának megállapítása után a bírákkal figye
lembe vétesse ezt az ítélet meghozatalakor.

Az egyházi vagy szentszéki törvény a papi és 
egyéb egyházi rendek vállalásának feltételeivel 
foglalkozik elsősorban, de sok egyéb kérdés is itt 
kap helyet. Olvashatunk itt boszorkányokról és 
ördöngösökről, „akik szánakozást, hogysem bünte
tést érdem elnének!.. . Igen csudálatos ez: míg 
Európában egész а XVIII.  századig az ártatlan 
vénasszonyokat m int boszorkányokat égették, igen 
sokan voltak. Mióta pedig nem égetik: egy sincs!”. 
A  szüzesség, annak elvesztése, az erőszakos „meg- 
szeplősítés”, a szodomia, a házasság felbontása ma 
m ár a világi törvénykezés tárgyát képezik. A há
zasság akadályairól is részletesen szól Molnár dok
tor. E fejezet értékét és tanulságait Grusz Frigyes 
a Népegészségügy hasábjain m éltatta 1946-ban.

Különös figyelmet érdemel, hogy Molnár kü
lön könyvben foglalkozik a katonai orvosi tör
vénnyel. Mindazok, am it az alkalmassági vizsgá
latról, a részleges vagy teljes alkalmatlanságról, 
ennek okairól mond, helytállóak ma is!

Molnár János Orvosi törvényének jelentőségét 
a szakirodalom mindeddig nem ismerte fel. Köny
vét a szükség szülte, de ennek megértéséhez a m a
gyar törvényszéki orvostan fejlődését kell felidéz
nünk. 1752 óta a törvényszéki orvosi teendőket kö
telezően a megyei orvos látja el. 1791-ben létre
hozzák az esküdtszék intézményét, ami a törvény- 
széki orvostan gyors fejlődéséhez vezet. 1793-ban 
helytartótanácsi határozat rendelkezik a törvény- 
széki orvostannak a pesti egyetemen történő okta
tásáról, 1794-ben tanszéket állítanak fel, s szigor
lati tárggyá emelik az új tudományt. Ez évben az 
egyetem rektorának, a sebészeti tanfolyam  pro
fesszorának, a szenvedélyes magyar nyelvű tan
könyvíró Rácz Sámuelnek  a tollából m egjelenik az 
első magyar nyelvű törvényszéki orvostan, a Bor- 
bélyi tanítások második darabjában. Rácz Sámuel 
könyve elsősorban tankönyv, így használata nem 
lehetett általános. A tudomány ekkori fejlettségi 
szintjén szükséges volt, hogy a törvényszéki or
vostan kérdéseivel naponta találkozó gyakorló or
vos és jogász számára is készüljön m agyar nyelvű 
szakkönyv. Ennek az igénynek felelt meg Molnár 
János Orvosi törvénye. Így benne az első m agyar 
nyelvű törvényszéki orvostan szakkönyv  íróját 
kell tisztelnünk. Fontos ezt hangsúlyoznunk, m ert 
az orvosi szakirodalom Kováts Mihály 1828-ban 
megjelent Orvosi törvénytudomány  című m unká
já t tekinti az első magyar nyelvű törvényszéki or
vostannak.

Molnár könyve nem csupán szakm atörténeti 
jelentőségű mű, hanem még ma is sok helyütt él
vezetes olvasmány. Köszönheti ezt a szerző ízes, 
nagy megjelenítő erejű és a szaknyelv m esterkélt
ségétől mentes világos magyar nyelvének és friss, 
sokszor egészen modernnek tűnő gondolkodásának. 
Számos tanítása ma is helytálló. Érdemtelenül 
ju to tt osztályrészéül a feledés.

Mészárosáé Varga Mária dr.

Köszönettel tartozom a Fejér megyei Levéltár 
dolgozóinak, akik készségesen segítettek kutató mun
kámban.



A mesterséges megtermékenyí
tés aspektusainak jogi, etikai és 
technikai, kritikai vizsgálata.
Beck, W. W. (Department of Ob
stetrics and Gynaecology, Univer
sity of Pennsylvania School of Me
dicine and Pennsylvania Hospital, 
Philadelphia, Pennsylvania 19104): 
Fertility and Sterility 1976. 27,
1—9.

Az első sikeres inseminatiót 
John Hunter 1790-ben végezte. Ez 
az első emberi vonatkozású homo
log inseminatio a hypospadiasis- 
ban szenvedő férj ondójával tör
tént. Majdnem egy évszázaddal ké
sőbb Williams Pancoast Philadel
phiában végezte a második mes
terséges megtermékenyítést, amely
hez már donor spermát használt. 
Egy relative inactiv periódus után 
ismét az érdeklődés homlokterébe 
került a mesterséges inseminatio, 
főleg az elmúlt években. A be
avatkozások frekvenciájának növe
kedése számos kérdést vet azonban 
fel, amelyek jogi, etikai és techni
kai szempontból igényelnek kiter
jedt vizsgálatot.

Mindenekelőtt differenciálni 
szükséges a mesterséges megtermé
kenyítés két typusát, a homolog 
(férjtől történő) mesterséges meg
termékenyítést és a donortól törté
nő inseminatiót. Az előbbi typus 
csupán a feleséget és a férjet in
volválja. Ezekben az esetekben se- 
lectálni kell a subfertilis férfibete
geket, akik közül elsősorban az oli- 
gospermiás csoport jöhet szóba, 
ahol a sperma motilitás kielégítő.

A másik typusú inseminatio 
problémái kiterjedtebbek és több 
embert érintenek. A donor ismeret
len a feleség és férj előtt. A be
avatkozás érint 5 vagy 6 embert, 
így elsősorban a férjet, feleséget, 
az orvost, a donort, a megszületen
dő gyermeket és sok esetben a do
nor feleségét is.

Ezek a házasságon kívüli szemé
lyek rendkívül nehéz problémákat 
vethetnek fel. Többek között a férj 
is az idő során gyógyíthatóvá vál
hat. A mesterséges inseminatio kö
vetkeztében megszületett gyermek 
jogi viszonyai sem tisztázottak és 
ezek a tények egy nyugtalan szi
tuációt hozhatnak létre. A házas
társak között a megszületendő 
gyermek nem mindig elégíti ki tel
jes mértékben a gyermek utáni vá
gyat és sok esetben válást is okoz
hat. Bár Behrman adatai megnyug
tatóak, mert 800 mesterséges meg
termékenyítésen átesett családban 
csupán egy válást regisztrált.

Jogi aspektusok. A homolog in
seminatio eseteiben a jogi prob
léma nem súlyos. Csupán a férjet

és feleséget érinti, nem szerepel 
családon kívüli faktor. A donor in
seminatio esetei súlyosabbak, mert 
a társadalmi apa nem azonos a bio
lógiai apával és ez alapvető jogi 
problémákat vethet fel. Az Egye
sült Államokban egy esetben tör
tént 1968-ig fellebbezés a bírósági 
döntés ellen. Ennek megelőzésére 
egyes államok (California. Oklaho
ma, Georgia) jogi kidolgozással 
igyekeznek elejét venni a mester
séges megtermékenyítés problémái
nak azzal, hogy megegyezést irat
nak alá a beavatkozás előtt a fe
leséggel és férjjel.

Alapvető problémaként megma
rad azonban a születési anyakönyvi 
kivonat jogosságának a kérdése. 
Egyedül az orvos tudja a donor és 
egyben a biológiai apa adatait, 
mégis társadalmi és gyakorlati 
apaként esetleg az azoospermiás 
férj szerepel. A másik jogi rendel
lenesség anyagi követelést hozhat 
létre, mégpedig az öröklés vonat
kozásában, amennyiben a gyermek 
tudomást szerez biológiai apjáról, 
öröklési követeléssel is jelentkez
het, túlmenően az érzelmi fájdal
mon kívül. A mesterséges megter
mékenyítés útján megszületett 
gyermek jogi statusa tehát eléggé 
támadható.

Etikai problémák. A tudósok ál
tal kidolgozott és alkalmazott mes
terséges inseminatio több etikai 
problémát is felvet. A gyakorlat 
számára mindenképpen rendellenes 
nemzésről van szó. A donorok ki
választása természetesen a legna
gyobb gonddal történik, hogy szel
lemileg, testileg, egyszóval geneti
kailag a legkitűnőbb utód létreho
zását biztosítsa.A közéletben, ami
kor valaki partnert választ, meg
házasodik és reprodukcióra szánja 
el magát, ez az előzetes kiválasztás 
elmarad. A mesterséges insemina
tio vonatkozásában a kutatók re
mélik, hogy ez a beavatkozás csu
pán egyes betegségek gyógyítása, és 
a férfi infertilitás ilyen jellegű kor
rekciója nem jelenti a reproduktív 
folyamat forradalmát. Még nehe
zebb problémákat vetnek fel azok 
az esetek, ahol a donor inseminatio 
privát intézményekben zajlik le. A 
jogi status itt még nehezebb, mert 
nem áll a háttérben egy társadal
milag elfögadott jogi biztosíték.

Másik élő probléma: a mester
séges megtermékenyítés útján szü
letett gyermekek további családi 
vonatkozásai. Tekintettel arra, 
hogy az igazi, biológiai apa isme
retlen, könnyen előfordulhat, hogy 
féltestvérek lépnek házasságra egy
mással. Közismert, hogy az unoka- 
testvérek házasságaiban előforduló 
fejlődési rendellenességek és a 
mortalitás magasabb, mint a nor
mál populatióban. A féltestvérek

vonatkozásában ezek a rizikó-fak
torok még nagyobbak. A mestersé
ges inseminatiók számának növe
kedésével számolni kell az ilyen 
házasságok gyakoriságának növeke
désével is.

Technikai aspektusok. Elsősorban 
a beavatkozás optimális idejének 
megválasztása a legfontosabb kér
dés, majd az inseminatio methodi- 
kája. Az optimális inseminatio idő
pontja természetesen — és ez alap- 
követelmény — az ovulatio idő
pontjában van. Ezt igazolni kell 
cervixnyák-vizsgálattal, basalis hő
mérséklet méréssel és egyéb ren
delkezésre álló laboratóriumi vizs
gálatokkal. Tekintettel arra, hogy 
a spermiumok 48 óráig életképesek 
a női reproduktiv tractusban, álta
lában két beavatkozás ajánlott az. 
optimális ovulatiós időben. Az ovu
latio biztosítását gyógyszeres be
avatkozással is elő lehet idézni. 
Egyesek 48 órával az inseminatio 
előtt 20 mg konjugált oestrogent 
adagolnak, mások különböző dózisú 
HCG preparátumot adagoltak. 
Szabványséma azonban nem áll 
rendelkezésre. Reálisabb lehetőség
nek látszik releasing faktorok al
kalmazása. vagy clomiphen citrát 
által indukált ovulatio kiváltása. A 
szerzők anyagában clomiphen ke
zelésre 16 asszony közül 7 esett te
herbe.

A sperma-bankok szerepe. Ez a 
módszer lehetővé teszi, hogy ade
quate inseminatiót lehessen végezni 
az ovulatiós fázisban. Nem szüksé
ges a donor jelenléte és többszöri 
beavatkozáshoz biztosít anyagot. 
Természetesen számolni kell, hogy 
a lehűtött spermák motilitása 
nagymértékben csökken, ezért csak 
az 50%-ban normális mozgást vég
ző anyag alkalmas mesterséges 
megtermékenyítésre.

Az inseminatio módjai. A be
avatkozás módjai a következők le
hetnek: 1. intrauterin, 2. vaginalis,
3. intracervico-vaginalis és 4. intra- 
cervicalis plasticus cervix-sapka 
segítségével (!). A legegyszerűbb
nek tűnik az intrauterin insemina
tio, amely kizárja a cervicalis nyák 
szűrő hatását.

Hogy ez mennyiben fiziológiás, a 
pro- és kontra vita tárgyát képezi. 
Kétségtelen, hogy kevesebb sper
mium jut be az uterus űrbe a cer- 
vixnyákon keresztül, de a bejutók a 
természetes kiválasztódás útján 
megtermékenyítésre alkalmasab
bak. Az intrauterin beavatkozás
nak veszélyei is vannak. Elsősor
ban a vérzés, másodsorban infectio, 
harmadszor pedig, ha 0,3 ml-nél 
több ondót fecskendeznek az uterus 
űrbe, az kontrakciót válthat ki, ve
szélyeztetve a beavatkozás ered
ményességét.

A vaginalis, vagy cervico-vagina- 
lis beavatkozásoknál a betegnek 
30—40 percig az inseminatiót kö
vetően supinált helyzetben kell ma
radnia. Ezekben az esetekben azzal 
is számolni kell, hogy a spermiu
mok a hüvely savas pH-ját nem 
sokáig élik túl. Sok szerző legjobb-
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nak tartja a cervix-sapka methodi- 
káját, amely könnyű, gyorsan vég
rehajtható, tiszta és tolerálják a 
paciensek. Д. szerző műanyag sap
kát ajánl. 6—8 óráig kell fenthagy- 
ni, eltávolítása pedig rendkívül 
könnyű. Ez a módszer főleg oligo- 
spermiás esetekben ajánlható.

A mesterséges megtermékenyí
tésnek tehát számos orvosi, jogi 
problémája van, amelyek azonban 
genetikai és társadalmi szintű rep
roduktív kérdéseket is érintenek. 
Ezért az ezzel foglalkozóknak va
lamennyi következménnyel tisztá
ban kell lenniök.

Zernig Frigyes dr.

A mesterséges donor inseminatio 
klinikai és psychologiai aspectu- 
sai. Amnon David, Dalia Avidan 
(Chaim Sheba Medical Center, Tel 
Hashomer Hospital, University of 
Tel Aviv Medical School, Tel 
Aviv): Fertility and Sterility, 1976, 
27, 528—532.

A szerzők anyagukban 44 steril 
házaspár mesterséges donor inse- 
minatiójának történetével foglal
koznak. Az esetek döntő többsé
gében az infertilitás oka a férjben 
volt. A diagnosis megoszlása a kö
vetkező: azoospermia 32 esetben, 
necrospermia 2 esetben, oligo
spermia 2 esetben és normál sper
makép 1 esetben. Az utóbbi eset
ben a beteg örökletes betegségben, 
muscularis atrophiában szenvedett 
és első gyermeke is örökölte ezt a 
betegséget).

27 asszony normális ov.ulatióval 
rendelkezett, 17-nél abnormalis 
ovulatiós cyclus miatt hormonalis 
therapia történt chlomiphen citrát- 
tal, vagy exogen gonadotropinok- 
kal. Az ovulatio időpontját basal 
temperatura méréssel határozták 
meg. A donorok fizikálisán és men
tálisán kivizsgált egészséges egye
temisták voltak. A friss ondót 
masturbatióval nyerték és fecs
kendő segítségével juttatták a kül
ső cervicalis nyílásba.

A 44 páciens közül 37 esett te
herbe, ebből 30 élő gyermek szü
letett, 1 halva szülés, és 6 abortus 
fordult elő. A sex ratio 61,5% a 
fiúk javára. A legidősebb gyermek 
a közlés időpontjában 6 éves, 
egészséges. Egy esetben fordult elő 
szívfejlődési rendellenesség, ez a 
gyermek meghalt, anyja viszont ezt 
követően ismét inseminatio segít
ségével egészséges gyermeket szült.

A szerzők hangsúlyozzák a psy
chology szerepét a steril házaspá
rok kezelését illetően. Az első cso
portba tartoztak azok a betegek, 
akikkel az inseminatio előtt, a 
második csoportba azok, akik
kel a terhesség alatt, a harma
dik csoportba tartozó betegekkel 
pedig a szülés után foglalkozott a 
psychologus. Mintegy 60 kérdésre 
kellett a házaspároknak válaszol
ni. E kérdések főbb célja a házas
ság fenntartását illető kérdések 
voltak, ill. a mesterséges insemi- 

1 6 2 4  natio iránti szubjektív hozzáállás

ról érdeklődtek. A további kérdé
sek a férj infertilitásának problé
máját boncolták, valamint a to
vábbi terhességet illető hozzáállás
ról érdeklődtek.

A szerzők a psychologus szere
pét rendkívül fontosnak tartják 
mindhárom időszakban. 20 házas
pár határozottan állította, hogy a 
sikeres szülést követően konszo
lidálódott családi életük. 13 beteg 
hajlandóságot mutatott ismételt 
mesterséges inseminatiót vállalni.

Zernig Frigyes dr.

Clomiphen és HMG sequentialis 
adagolása ovulatio inductio céljá
ból. Kistner, R. W. (Department 
of Obstetrics and Gynecology, Har
vard Medical School and the 
Boston Hospital for Women, Park
way Division, Brookline, Mas
sachusetts 02146): Fertility and 
Sterility, 1976, 27, 72—81.

A szerzők a Clomid-HMG és 
HCG sequentalis adagolását 80 vá
logatott infertilitásban szenvedő 
amenorrhoeás betegen alkalmaz
ták. A gyógyszerkombináció célja 
a multiplex terhesség, az ovarialis 
hyperstimulatiós syndroma és a 
drága HMG egyedüli adásának el
kerülése volt. A therapiás alkalma
zás kritériumai a következők vol
tak.

1. Normál spermavizsgálat és 
postcoitalis teszt. 2. Hat hónapnál 
tovább tartó amenorrhoea hatásta
lan progesteron adagolás ellenére.
3. A sella turcica negatív rtg-lelet 
és ép látótér. 4. Alacsony serum 
FSH és LH szint. 5. Normál endo- 
scopos vizsgálat. 6. Nagy dózisban 
alkalmazott clomiphenre adott ne
gatív válasz (200 mg naponta 5 
napon keresztül, vagy 100 mg na
ponta 10 napon át) HCG-vel 
együtt, vagy anélkül. Végül ovula
tiós pozitív válasz, de terhesség 
nem következett be 5 vagy 6 egy
mást követő cycluson keresztül.

A clomiphent a séma szerint 7 
napon keresztül adták 100 mg 
mennyiségben. Ezt követően HMG 
adagolás következett 4 napon ke
resztül napi 2 amp., majd 2 napig 
napi 1 amp. (1 amp. 75 IE FSH-t 
és 75 IE LH-t tartalmaz). 24 óra 
múlva 10 000 E. IE HCG, majd 4 
nappal később újabb 2000 IE HCG 
adás következett. A 80 páciens kö
zül 23 terhességet észleltek. Közü
lük 15-nél az egyetlen abnormali- 
tás csupán az ovulatio hiánya volt, 
További 6 terhesség egy vagy 
több sikertelen therapiás cyclus 
után következett be. Multiplex ter
hességet 2 betegen észleltek (iker
szülés a 32. héten az egyik eset
ben és 5-ös multiplex abortus 
a 20. héten a második esetben). 
Megjegyzik, hogy multiplex terhes
ség azoknál a pácienseknél, akik
nél a monitorizált oestrogen ürítés 
kevesebb volt, 100 «g HCG adást 
követően — nem következett be. 
Ugyancsak nem észleltek egy be
tegen sem ovarialis hyperstimula
tiós syndromát. Zernifl Frigyes dr

Oligospermiás egyének gyógyí
tása LH-RH faktor segítségével.
Schwarzstein, L. és mtsai (Clinica 
de las Glandulas Endocrinas, Cor
doba 1764, Rosario, Republica Ar
gentína) : Fertility and Sterility, 
1975, 26, 331—335.

A szerzők bevezetőjükben fog
lalkoznak azzal a lehetőséggel, 
hogy a férfi sterilitás oka lehet a

hypothalamikus-pituitaris-gona- 
dalis tengely abszolút, vagy relatív 
dysfunctiója. Ilyen esetekben lét- 
jogosultsága lehet a releasing-fa'k- 
torok adagolásának. Jelen közle
ményükben 4 olyan normogona- 
dotrophiás oligospermiás egyénről 
számolnak be, akiknél a sperma
szám 20 millió/ml alatti volt. A 
herebiopsia normál testicularis 
szövetet mutatott, a spermiogene
sis azonban károsodott. Egyéb uro
lógiai, vascularis, vagy endocrin 
anomáliát nem tudtak igazolni. Át
lagos dosisban 500 ug szintetikus 
LH-RH faktort adagoltak im., 100 
—135 napon keresztül. A kezdeti 
spermatogrammon kívül a 20. és 
30. nap között végeztek ismételt 
kontroll vizsgálatot. Meghatároz
ták a spermavolument, densitást, 
motilitást, morphologiát, valamint 
a plasma fructoset és citromsav 
koncentrációt, ezenkívül a vizelet 
LH, FSH és plasma testosteron 
koncentrációt. A sperma densitás 
két esetben növekedett, egy eset
ben alig változott, egy esetben vál
tozatlan maradt. A libido minden 
esetben növekedett. Enyhén növek
vő tendenciát mutatott az LH ér
ték és a testosteron szint a thera
pia alatt, annak befejezése után az 
eredeti szintre csökkent.

Ezek alapján az LH-RH thera- 
pa ilyen jellegű adagolása inkább 
inductióra, mintsem chronikus ke
zelésre látszik alkalmasnak.

Zernig Frigyes dr.

A prolactin hatása a human 
spermatozoa metabolismusára.
Shah Girish, V. és mtsai (Institute 
for Research in Reproduction In
dian Council of Medical Research, 
Parel, Bombay 400 012 India): Fer
tility and Sterility, 1976, 27, 1292— 
1294.

Előzetes közleményükben a szer
zők beszámoltak a prolactin jelen
létéről és szerepéről a cervicalis 
nyákban és az emberi ondóban. A 
cervicalis nyákban nagyobb kon
centrációban található, mint a se- 
rumban, jelentősége a spermato- 
zoák túlélésében és motilitásuk fo
kozásában van. A fentiek igazolá
sa céljából vizsgálták a szerzők 
fertilis donoroktól nyert sperma 
viselkedését prolactin hatására. A 
sperma paramétereket Eliasson 
methodikájával vizsgálták, ezt kö
vetően a közölt eljárás szerint in- 
cubálták és vizsgálták az adenyl 
cyclase változását prolactin hozzá
adására. Hasonló módszerrel a fruc
tose utilisatiót és a glucose oxy- 
datiót nézték prolactin hozzáadá
sát követően.



Eredményeik egyértelműen iga
zolták, hogy prolactin hatására a 
cyclikus AMP szint növekedett. Ez 
a növekedés nem állt korreláció
ban a dózis nagyságával. Ugyan
csak stimulálta a prolactin a sper- 
matozoák fructose utilisatióját, va
lamint szignifikánsan emelte a glu
cose oxydatiót. Eredményeik meg
erősítik azt a lehetőséget, hogy az 
emberi spermatozoák energiakész
letében jelentős szerepet játszhat 
többek között a prolactin is.

Zernig Frigyes dr.

A kétpetéjü ikergyakoriság v i
lágszerte észlelt csökkenése. Szer
kesztőségi közlemény: Brit. Med.
J., 1976, 1, 1553.

A világ különböző országaiban 
[így a Nyugat-Európai országok
ban, Üj-Zélandon, az USA-ban 
(elsősorban a fehérekben), Japán
ban, Kanadában, Magyarországon, 
Lengyelországban és Izraelben (de 
csak a zsidók szüléseikor)] észle
lik a kétpetéjűek gyakoriságának 
csökkenését az elmúlt évtizedek
ben. Ez a trend a születésszám 
csökkenés miatti anyai életkor 
megfiatalodással önmagában nem 
magyarázható meg. S a csökkenés 
értékelésekor még azt is figyelem
be kell venni, hogy az utóbbi idő
ben mind szélesebb körben alkal
mazzák a meddőségek kezelésében 
az ovulatiót provokáló gyógysze
reket, amelyek az ikerterhességek 
lehetőségét jelentősen fokozzák. 
A kétpetéjűek gyakoriság csökke
nésének magyarázatára számos fel- 
tételezés született (pl. elsősorban a 
jó termékenységű és nagyobb iker
gyakoriságú anyák korlátozzák te
herbeeséseiket; a fogamzásgátló 
tabletták utóhatásai; peszticidek; 
stilboestrol), de ezek helytállósá
ga még további bizonyítást igé
nyel. Mindenesetre furcsálható, 
hogy az emberi reprodukcióban 
az elmúlt 15 évben világszerte ész
lelt e jelenségnek a magyarázatát 
nem tudjuk megadni.

(Ref.: 1970-ben viszont hazánk
ban a többesszületések gyakorisá
ga szignifikáns emelkedést muta
tott, és azóta is lényegében ez a 
magasabb előfordulás érvényesül.)

Czeizel Endre dr.

A férfi fertilitási zavarainak kal- 
likrein kezelése. Schill, W. B. 
(Dermatol. Kiin. u. Poliklin. der 
Univ. München): Deutsche medizi
nische Wochenschrift 1976, 101,
1773—1778.

A human sperma fertilitásának 
megítélésében a spermatozoák szá
ma és morphologiája mellett moz
gékonyságuk a legfontosabb, ezen 
belül a motilitás minősége a döntő. 
A cervix-nyák képezte physiologiás 
barriert ui. csak a propulsiv moz
gású spermatozoák győzhetik le. 
MacLeod és Gold, másrészről Dö
ring mutattak rá a qualitativ moti- 
litas-vizsgálatok fotnosságára. Ki

mutatták, hogy a férfi fertilitási 
zavarai közt is motilitásbeli eltéré
seké (asthenozoospermia) a vezető 
szerep. E zavarok gyakran kombi
nálódnak számbeli eltérésekkel 
(oligoasthenozoospermia) is. A the- 
rápia célja ilyen esetekben a sper
matozoa anyagcsere javítása, ennek 
révén a spermiumok vitalitásának 
és motilitásának fokozása. Koráb
ban ezt az anyagcserét hathatósan 
befolyásoló gyógyszer nem állt ren
delkezésre, esetenként az ejacula- 
tumhoz hozzáadott Actihaemyl se
gítségével értek el eredményeket. 
Űjabb vizsgálatok tisztázták, hogy 
a motilitás és a spermatozoák 
cAMP tartalma között határozott 
correlatio mutakozik. Kimutatták, 
hogy a cAMP hatása a fructolysis 
befolyásolásában áll, s e hatást a 
folyamatban kulcsfontosságú en- 
zym, a phosphofructokinase aktivi
tásának fokozásán keresztül éri el. 
Minden olyan anyag, mely a cAMP 
inaktivitását csökkenti, fokozza a 
spermatozoák mozgékonyságát.

E fertilitási zavarok kezelésében 
nagy jelentőségre tett szert a kal- 
likrein. A kallikrein-kinin rendszer 
lényege kininogénekből kininek 
(bradykinin, kallidin, methionyl- 
kallidin) szabaddá tétele. A geni
talis tractusban játszott szerepe 
még nem tisztázott minden tekin
tetben, annyi bizonyos azonban, 
hogy a spermatozoák cAMP-tartal- 
mát kallikrein fokozza. Klinikai ki
próbálás alkalmával 40 kallikrein- 
egység (KE) heti 3-szori parentera- 
lis, 300 ill. 600 KE/nap oralis alkal
mazására kerül sor. 7 héten át tartó 
kezelés a spermiumok motilitásá
nak jelentős fokozódásához veze
tett. A therápia befejeztét követően 
további 3 hónapon át végezték 
megfigyeléseiket, s azt tapasztal
ták, hogy a megfigyelési idő alatt 
a mozgékonyság mind jobban ja
vult. 30 asthenozoospermiával ke
zelt beteg spermatozoáinak össz- 
motilitása 40%-kal, propulsiv-prog- 
ressiv motilitása 80—110%-kal ja
vult.

A leírt dosisú kezelés — oralis és 
parenteralis alkalmazása mellett 
egyaránt — nemcsak a motilitás ja
vulását eredményezte, hanem a 
spermatozoák számának emelkedé
se is bekövetkezett. E számbeli sza
porulat már 4 heti kezelés után 
megmutatkozott, maximumát pedig 
5 hónappal később érte el.

Mikor indikált a kallikrein the
rápia? Határvonalai e kérdésnek 
még nem teljesen tisztázottak. Ügy 
látszik azonban, hogy a systemás 
adagolás fontos indicatióját képezi 
a Hofmann által leírt „vegetatív- 
functionalis congestiós syndroma”, 
melynek lényege az accessorikus 
nemi mirigyek neurovegetatív ere
detű működészavara. A tubulusmű- 
ködést elsődlegesen károsító here 
parenchyma-megbetegedések keze
lése szempontjából kellő tapaszta
lat még nem áll rendelkezésre. Lo
calis kezelésként, azaz ejaculatum- 
hoz hozzátéve therápia-resistens 
motilitaszavarok esetén alkalmaz
ható a kallikrein. Kontraindikált a

kezelés — a kallikrein általános 
hatásai folytán — gyulladásos 
megbetegedések fönnálltakor. A 
szerző a közlemény további részé
ben részletes therápiás schemát 
közöl a systemás, ill. a localis ke
zelési módra vonatkozóan.

Winkler Gábor dr.

Üj, reversibilis hatású férfi anti- 
oonceptivumok kilátásai. Bremner,
W. J., de Kretser, D. M.: New 
Engl. Jour. Med. 1976, 295, 1111.

A szerzők felsorolják és kritiká
val illetik a férfi anticonceptivu- 
mok ma már tekintélyes számú, 
de többségükben még kísérletes 
stádiumban levő variánsait, az 
alábbi csoportosítás szerint:

1. Hypothalamikus-hypophyser 
suppressorok. Elsőnek Heller pró
bálkozott (1950) magas testosteron 
adagokkal a gonadotropinok pro- 
ductióját csökkenteni, következmé
nyesen azoospermiát elérni és 
fenntartani. Bár az LH-képzés 
egyidejű visszaszorításával a tes- 
tosteronincretiót is bénította, li
bido- és potentia-visszaesés még 
sem következett be, mivel az exo
gen testosteron ezt kompenzálta.
Az eljárás még sem terjedt el, mi
vel az excessiv testosteronbevitel 
nem kívánatos mellékhatásokat 
váltott ki. Az állandó injekciózás 
kellemetlenségét elkerülendő, szó
ba jöttek az oralis bevitel lehető
ségei, de ezek sem váltották be a 
reményeket, mivel pl. a 17-a-me- 
thyltestosteron szokványos adag
jai a spermatogenesist nem alte- 
rálják, az ondósejtképzést már 
gátló nagy dózisok viszont súlyos 
májkárosodást idéztek elő. A de
po hatású (önanthat és cypionat) 
im. adott testosteronesterek a kí
vánt hatás elérésével biztatnak, ha 
a kb. kéthetenkénti injekciózást a 
fél tolerálja. Silastic capsulában 
elhelyezett testosteron-implantatu- 
mok egy éven át is fenntartják a 
gátló hatást, ugyanígy biztatóak a 
nem 17-a-substituált androgennel, 
a testosteron undecanoattal vég
zett per os kísérletek.

Oestrogenek, progestin önma
gukban nem jöhetnek számításba, 
mert a potentiát az LH-képzés 
visszaszorításával megzavarják. 
Androgennel kombinálva már 
kedvezőbb kép mutatkozna (20 
Mg aethynyl-oestradiol +  10 mg 
testosteron 2-szer naponta 21 hé
ten át oligospermia gravist, ill. 
azoospermiát eredményezett, de a 
kísérleti csoport csak 5 férfiból 
állt), de a magas oestrogen miatt 
félő a gynaecomastiás, főleg pedig 
a thrombosisos szövődmény. And
rogen és progestin együttes adásá
val is próbálkoznak, de biztos 
azoospermiát e kombinációval nem 
lehetett elérni. Danazol (egy gyen
ge androgen) 600 mg/nap per os 
és 250 mg testosteronenanthat im. 
havonta egyszer komoly és tartós 
oligospermiát képes volt fenntar
tani, de spermium-mentességet már 
nem; egyébként feltűnt, hogy a 1625
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kúra alatti ejaculatumokban a kó
ros, anomaliás ondósejtek száma 
határozottan megnőtt, ami az utód 
épségét illetően támaszt meggon
dolásokat. Olyan aggály, hogy e 
kombinált alkalmazás után a 
spermatogenesis tartósan vagy vég
legesen károsodott volna, viszont 
nem volt megerősíthető, a sperma- 
togramok a kiinduló szintet mindig 
visszanyerték.

A hypothalamikus dekapeptid: a 
már synthetisált LHRH exogen 
adásával is gátolható a hypophysis 
FSH és LH productiója, tehát indi
rekte a spermatogenesis is, de a 
potentia fenntartása érdekében 
testosteron bejuttatása is szüksé
ges. Üjabban ismét előtérbe kerül 
a proteinnek látszó inhibin, mely 
csak az FSH elválasztást blokkol
ja, tehát androgén kiegészítés nem 
szükséges.

2. Direkt testicularis suppresso- 
rok. A antitumoros szerek a sper- 
matogenesist rontják, de súlyos 
mellékhatásaik miatt anticonci- 
piensként nem kerülnek szóba. (A 
nitrofurán-gyógyszerek is laedál- 
ják az ondósejtképzést.) Cyprote- 
ron acetattól biztató kilátásokat re
méltek, sajnos a testosteronképzést 
is akadályozza. A direkt hő sup- 
pressiv hatása ismert, de a gyakor
lati kivitelezés körülményes, a 
szűk suspensor vagy alsónemű 
pedig nem biztosít azoospermiát. 
Ultrahang alkalmazásával is foly
nak kezdeti kísérletek.

3. A mellékhere működésének 
befolyásolása. Ismeretes, hogy a 
mellékhere fejéből vett ondósejtek 
fertilizálásra gyakorlatilag nem ké
pesek, az epididymisben lefolyó 
„érési” folyamat teszi erre alkal
massá azokat. Ideális lenne tehát 
olyan szert találni, mely ezt a pro- 
cessust kikapcsolja. Kísérletek sze
rint erre alkalmasnak látszana az 
a-chlorohydrin (glycerin-szárma- 
zék).

4. Immunológiai eljárások. Bár 
már vagy 70 éve foglalkoznak ez
zel a lehetőséggel, a hátrányos je
lenségek miatt mind ez ideig nem 
lehetett bevezetni a férfi nemzés- 
gátlás területére.

5. Kurrens eljárások. Ma is első 
helyen állnak a coitus interruptus 
és a condomatus. Vasectomia — 
ahol ez fogamzásgátlás érdekében 
megengedett — végleges helyzetet 
jelent; az esetlegesen később 
szükségessé váló recanalizáló mű
tét kb. 50%-os sikert ígér.

összefoglalóan leszögezhető, 
hogy olyan férfi anticoncipienst 
találni még nem lehetett, mely 
gyors, százszázalékos, mellékhatás 
mentes, valamint reversibilis, így 
érthető, hogy jelenleg a vezető sze
rep még mindig a női fogamzás- 
gátló megoldásoké.

Molnár Jenő dr.

Fog- és szájbetegségek
Az oralis leukoplákiák morpho- 

logiai osztályozása. A. Burkhardt, 
G. Seifert (Institut für Parodonto- 
logie der Universität Hamburg.): 
Dtsch. med. Wschr. 1977, 102, 223.

656 oralis leukoplákia analysise 
alapján igyekeztek választ adni a 
címben felvetett kérdésre. A mak
roszkópos morphologia tekinteté
ben két beosztást említenek: leu
koplákia (lpl.) simplex, lpl. verru
cosa, lpl. erosiva (Bánóczy és Su
gár), valamint homogen lpl., foltos 
lpl. (Pindborg és mtsai). A foltos 
lpl. és erosiv lpl. azonos formák, 
melyekre jellemző, hogy az esetek 
felében hámdysplasiával járnak. 
Ez utóbbi — melyet atypiának 
vagy dyskeratosisnak is hívnak — 
lehet enyhe, közepes vagy súlyos. 
Kramer és mtsai 235 eset analysise 
kapcsán 39 markert vizsgáltak, 
amelyek közül a rosszindulatúság 
esete mellett szólnak: a basalsej- 
tek polaritásának zavartsága, aty- 
pikus mitosisok, maghyperchroma- 
sia, mag-megnagyobbodás, magpo- 
lymorphia, Russel testek a stratum 
propriumban, intraepithelialis el- 
szarusodás. Carcinoma in situ- 
ról akkor beszélünk, ha a hám ré- 
tegeződése teljesen megszűnik, de 
a basal membrán még ép. A szer
ző anyagában 3%-ban fordult elő. 
Lpl. és cc. együtt 10%-ban fordult 
elő az egész anyagban. Lokalizáció 
szempontjából nyelv, pofa, szájpad, 
alsóajak, gingiva, szájfenék, felső
ajak a gyakorisági sorrend. Lpl.-k 
stroma reakciójára a lymphocytás- 
plasmasejtes infiltráció jellemző, 
és minél súlyosabb a dysplasia, 
annál kiterjedtebb a gyulladásos 
reakció. Érdekes a Russel-testek 
előfordulása: súlyos dysplasiákban 
41%-ban, dysplasia nélküli lpl.-ban 
6° о-ban találhatók meg. Candida 
bevándorlás a lpl.-k 13%-ában volt.

Sallay Kornélia dr.

Keringő és gingivalis-sulcus- 
leukocyták funkcionális összeha
sonlítása. J. M. A. Wilton és mtsai 
(Department of Oral Immunology 
and Microbiology, Guy’s Hospital 
Medical and Dental Schools, Lon
don, England and Department of 
Periodontology and Restorative 
Dentistry, University of Zürich, 
Switzerland): Clin. exp. Immunol. 
1977, 27, 152—158.

Polymorphonuclearis leukocyták 
vándorolnak ki a gingivalis sulcu- 
son át a száj üregbe, egészséges és 
gyulladt íny esetén egyaránt. Mi
vel ezek többnyire élő, phagoey- 
táló sejtek, feltehetően védő szere
pük van a gingivalis fertőzésekkel 
szemben, összehasonlították ugyan
azon egyén keringésből nyert és 
sulcus-leukocytáinak phagocytáló 
és baktérium-ölő képességét. A 
sulcus-leukocyták phagocytáló ké
pessége csökkent volt a keringés
ből nyert sejtekkel szemben, keve
sebb Candida albicans blastosporát

kebeleztek be; az intracellularis 
ölőképesség egyforma volt a két 
leukocyta csoportban. Specifikus 
antitestek hiányában lényegesen 
kevesebbet phagocytált mindkét 
csoport. Feltehető, hogy a sulcus- 
leukocyták defectusa in vivo jön 
létre és talán mindenféle gyulla
dásban előfordul.

Sallay Kornélia dr.

A (lentalis mikróbás plakk im 
munserkentő hatásának kapcsolata 
az emberi fogazati betegségekkel.
T. Lehner és mtsai (Department of 
Oral Immunology and Microbio
logy, Guy’s Hospital Medical and 
Dental Schools, London SEI 9 RT, 
England): Arch, oral Biol. 1976, 21, 
749—753.

A cellularis immunitás (Cl) és 
a két fogazati népbetegség, a fog
szuvasodás és fogágybetegség kap
csolatát, valamint a dentalis plakk 
immunitást serkentő hatását vizs
gálták úgy, hogy 13 egészséges fia
tal egyént megkértek, hogy 28 na
pig ne mosson fogat, tehát enged
ték növekedni a fog nyakán a 
plakkot. Meghatározták a caries és 
fogágybetegség mértékét DMF, ill. 
gingivalis index, valamint a Cl fo
kát lymphoblast stimulációs in
dex (Sí) segítségével, különböző 
antigéneket (V. alcalescens, A. vis
cosus, В. melaninogenicus, L. aci
dophilus, PPD) alkalmazva.

Kiinduláskor a vizsgálati szemé
lyek Sl-je negatív volt, gingiviti- 
sük nem volt. A plakk növekedé
sével egyidejűleg az Sí — minden 
antigénnél szemben — nőtt és a 
növekedés mértéke egyenes arány
ban volt a gingivitis és fordított 
arányban a caries mértékével. 
Szignifikáns volt az összefüggés a 
DMF index és a Strep, mutans, V. 
alcalescens és A. viscosus között, 
valamint a GI és a V. alcalescens 
között.

Ügy látszik, hogy a dentalis 
plakk, amelyben dextran, levan, 
LPS van, immunstimulans hatású, 
és megkönnyíti a száj baktériumok
kal szembeni immun-memória ak
tiválását. Ez az immunstimulatio 
caries szempontjából előnyös a be
tegre; fogágybetegség szempontjá
ból hátrányos, mert az ínyen szö
vetkárosító allergiás reakcióhoz

Sallay Kornélia dr.

Hiányos polymorphonuclearis 
(PMN) leukocyta functio emberi 
fogágybetegségben. Cianciola, L.
J. és mtsai (Departments of Oral 
Biology, Microbiology and Oral 
Diagnosis, Schools of Medicine and 
Dentistry, State University of New 
York at Buffalo, Buffalo, New 
York 14 226): Nature 1977, 265, 445.

9 juvenilis, idiopathiás fogágy- 
gyulladásos betegnél, akik egyéb
ként egészségesek voltak, a kerin
gésből nyert PMN leukocyták pha
gocytáló képességét vizsgálták sta- 
phylocc. aureus.-szál, s azt talál-



ták, hogy az szignifikánsan csök
kent, szemben az egészséges kont- 
rollokkal. A betegek PMN leuko- 
cytáinak migrációs képessége 
ugyancsak csökkent. Ezt Boyden 
kamrában E. coli filtratummal 
vizsgálták. A betegek monocytái- 
nak migrációja nem csökkent.

Sallay Kornélia dr.

A szájrák epidemiológiai és 
aetiológiai kérdései Angliában.
Binnie, W. H. (Dept, of Oral Medi
cine and Pathology, Guy’s Hospi
tal London SELX5RT): Proc. roy. 
Soc. Med. 1976, 69,-737—740.

Az Egyesült Királyságban a száj
rák — egyéb szervek rosszindulatú 
daganataival összehasonlítva — vi
szonylag ritka. Évente 2400 új 
esetet regisztrálnak, a halálozások 
száma ennek fele. A különböző te
rületeken az előfordulás azonos, de 
a mortalitás Skóciában 40%-kal 
magasabb, mint Angliában vagy 
Walesben.

Különböző a letalitás a carcino
ma lokalizációja és nemek szerint 
is: Az intraoralis carcinomák halá
lozási aránya lényegesen maga
sabb, mint az ajakrákoké. Ajak- 
carcinoma előfordulása férfiakban 
nyolcszor gyakoribb, mint nőkben. 
— Az utóbbi két évtized során a 
férfiak szájrák-halálozása csök
kent, míg a nőké azonos szinten 
maradt, azaz a 4:1 férfi :nő arány 
2:l-re csökkent. A szájrák esetek 
98%-a 40 év feletti egyénekben 
fordul elő, leggyakoribb lokalizá
ció az ajak, utána a nyelv, szájfe
nék, alsó alveolus gerinc és orcái 
nyálkahártya következik.

A túlélési időt befolyásolja a lo
kalizáció, és a tumor nagysága a 
kezelés megkezdésekor: ajak-car- 
cinomák túlélési ideje lényegesen 
hosszabb, mint az intraoralis tu
moroké.

Az aetiologiai tényezők közül is
mert az ajakrák kapcsolata az ak- 
tinikus sugárzással és a pipázássai. 
Pozitív kapcsolat áll fenn a száj
rák és a pipázás, illetve szivaro
zás között is, de a cigarettázás az 
adatok többsége szerint nem befo
lyásolja. Ezt a tényt az is bizo
nyítaná, hogy a szájrák előfordu
lása az utóbbi két évtized folya
mán csökkent, ezzel szemben a ci
garettafogyasztás nőtt. Az Egyesült 
Államokban és Franciaországban 
párhuzamot mutattak ki a száj- 
carcinoma előfordulása és a tö
mény szeszesital-fogyasztás között, 
Nagy-Britanniában ezt nem ész
lelték. Nincsenek angol adatok a 
sideropenia és szájrák közötti ösz- 
szefüggésekre sem, viszont kapcso
latot mutattak ki a sideropenia és 
a krónikus száj-candidiasis között, 
mely utóbbi tényezőnek az ismert 
adatok szerint a leukoplakia és 
szájrák kialakulásában szerepe le
het, hogy a szájrák előfordulásá
nak csökkenése a szájhigiéne javu
lásának is tulajdonítható az utóbbi
20 évben. TDл ' t i - jBanoczy Jolán dr.

Szájtünetek Crohn-betegségben: 
a pathogenesis kérdései. Basu, M.
K. (Dept, of Oral Pathology, The 
Dental School, St. Chad’s Queens
way, Birmingham, B46NN): Proc. 
roy. Soc. Med. 1976, 69, 765—766.

Crohn-betegségben szenvedőkön 
gyakrabban észleltek szájtüneteket 
— melyek szövettanilag hasonlóak 
voltak a bélelváltozásokhoz —, 
mint colitis ulcerosában és normá
lis kontroliokon. A szájtünetek a 
bélbetegség aktivitásával együtt 
alakultak ki, és keletkezésük me
chanizmusát tekintve lokális im
munológiai tényezők szerepét téte
lezték fel. Ezt az elgondolást alá
támasztották azok a kísérletek is, 
melyek Crohn-betegségben szen
vedők lymphocytáit enterobakté- 
riumok extractumával összehozva, 
károsító biológiai mediator anyagok 
felszabadulását mutatták ki. A 
szerző ezért megvizsgálta, hogy 
Crohn-betegségben szenvedők szá
jában kimutatható-e az E. coli-,
ill., hogy ezek extractuma a bete
gek lymphocytáiban előidézi-e bio
lógiai mediatorok felszabadulását?

16 Crohn-betegségben, 14 coli
tis ulcerosában, 15 krónikus szív- 
betegségben szenvedő, továbbá 15 
ambuláns fogászati beteg szájából 
tenyésztettek ki enterobakteriumo- 
kat. Az első három csoportban E. 
coli, Klebsiella és Enterobacter kb. 
azonos arányban fordult elő, szem
ben a csaknem negatív ambuláns 
fogászati csoporttal. Ennek oka le
het, hogy az említett 3 csoport elő
zetesen antibiotikum és steroid ke
zelésben részesült, továbbá, Crohn- 
betegségben a parotis csökkent IgA 
tartalma elősegítheti e baktériu
mok szelektív tapadását a száj- 
nyálkahártya-felületekre.

A betegek lymphocytáit E. coli 
extractumával összehozva leukocy- 
ta MIF (migration inhibition 
factor) felszabadulását mutatták 
ki, mely a belek falában, és a 
szájnyálkahártyán létrejött gyulla
dásos elváltozásokért egyaránt fe
lelős lehet. A szájban jelentkező 
enterobaktériumok tehát a sensiti- 
sált lymphocyták útján lokális im
munreakciót okozva a bélelváltozá
sokhoz hasonló laesiókat hozhat
nak létre. „ .  . T , ,  ,Banoczy Jolán dr.

Levamisol és stomatitis aphtho
sa. J. De Meyer és mtsai (Turn- 
houtsebaan 323, 2100 Deurne, Bel
gium.): Brit. Med. J. 1977. 6062, 
671.

A szájsebészből, gégészből, bel
gyógyászból és két bőrgyógyász
ból (?!) álló belga team 1241 re- 
curráló Stomatitis aphthosában 
szenvedő beteget vizsgált meg 
levamisol, ill. placebo kúra dupla 
vak kísérlete során — feltehetően 
magánpraxisában. A betegek élet
kora 14—69 éves korig terjedt, és 
betegségük 2—53 év óta recur- 
rált. (!!) A betegeket három cso
portba osztották a kezelés sémája

szerint. A levamisol hatása mind
három csoportban kitűnőnek mu
tatkozott a fekélyek gyógyulása to
vábbá a recidivák megelőzése 
szempontjából. Az első két cso
portban jól érzékelhető a különb
ség a placebo kezelés hátrányára 
is. (A harmadik csoportban nem 
alkalmaztak placebót).

Vadász György dr.

Urológia
Enuresis diurna és nocturna.

Stark, R., Bastian, H. P. (Urologi- 
sche Universitätsklinik, Bonn): 
Dtsch. med. Wschr. 1976, 101,
1105—1107.

A szerzők áttekintik az enuresis 
di-nocturna etiopathologiáját és 
gyógykezelési lehetőségeit. Enure- 
sisnek tekinthető a 4. életéven túl 
történő ismételt, normális mictió- 
ként végbemenő, akaratlan vizelet- 
ürítés. Megkülönböztetnek pri- 
mer(permanens) és secunder(acqui- 
stata) enuresist. Utóbbi a szobatisz
tává válás után lép fel. Továbbá 
van nappali és éjjeli bevizelés.

Szervi okok: recidiváló, ill. chro- 
nikus húgyúti fertőzések; fejlődési 
anomáliák (vesico-ureteralis reflux, 
ectopiás ureterszájadék, infravesi- 
calis elzáródások, kettős vese, pat
kóvese, pyelum-anomáliák, mega
ureter) ; szívelégtelenség, diabetes 
és a központi idegrendszer laesiói.

Functionalis okok: neurogen hó
lyagürítési zavarok (detrusor — 
sphincter-dysfunctio); a spina bif. 
occulta radiológiai jelű gyeretnekek 
fele enuretikus (automata vagy 
reflexhólyag).

A 2—4. életévek idején alakul ki 
az az átlagosan 175—200 ml hólyag
kapacitás, mely napi öt mictio út
ján normális vizeletürítést ered
ményez. Az enuretikus gyermekek 
hólyagkapacitása a jelzett számhoz 
viszonyítottan 40%-kal csökkent.

Psychés okok: Az akadályozott 
személyiségfejlődés.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
diagnosztikának célzottnak kell 
lennie, melyen gyakorlatilag a rész
letes urológiai, gyermekbelgyógyá
szati, neuropsychiátriai kivizsgálást 
értik és részletezik (anamnesis, la
bor- és rtg-vizsgálatok, urogram. 
MCU, eszközös vizsgálatok, vala
mint uroflow-cystometria, urethro- 
metria, neuropsychodiagnosztika).

A részletes status-felmérést kö
veti a gyógykezelés, mely szükség 
esetén, célzottan műtét (pl. ref- 
lux-gátló). A functionalis therapia 
eszközei a parasympathicolyticu- 
mok, sympathicomimeticumok, 
myotonicumok és a psychophar- 
maconok. Végezetül megemlítik a 
magatartástherapia eszközeként a 
vállra erősíthető, hangjellel riasztó 
készüléket, mely elektromos ösz- 
szeköttetés útján akkor jelez, ha a 
gyermek alsóneműje az első csepp 
vizelettől megnedvesedik.

Czuczor Huba dr.
%
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A vizelettermelő- és elvezető 
rendszer tubereulosisának új szem
lélete. Ioanid, P. C., Galesanu, M. 
(Urological Clinic „Panduri” Hos
pital, Bucharest): European Uro
logy 1977, 4, 185—188.

Az urológiai tbc aktualitása a 
mai napig sem csökkent. Bár a 
megbetegedések száma jelentősen 
csökkent, ezen belül emelkedett a 
tünetmentes és a gyorsan lefolyó, 
roncsoló formáké.

A kezelésben a modern gátlósze
res és sebészi módszerek bevezetése 
új távlatokat nyitott. Ugyanakkor 
a tünetszegény esetek nem tesznek 
lehetővé korai diagnosist. Növeke
dett a gyors lefolyású, fibrotikus, 
mechanikus és működési zavart 
okozó elváltozások száma, melyet 
sok szerző a csökkent immunresis- 
tentiával magyaráz.

A vese-tbc gyakrabban fordul 
elő ott, ahol vizelet elvezetési aka
dály, idült pyelonephritis vagy ér
elmeszesedés van.

A szerzők 1948 és 1974 között 
vizsgálták a tbc-s megbetegedése
ket. Ezek száma az 50-es évektől 
fokozatosan csökkent. Kor szerinti 
megoszlásban jelentős eltérést ész
leltek: 0—30 év között 40%-ról 9%- 
ra csökkent, míg a 31—50 és 50 
éves kor felett fokozatosan és pár
huzamosan emelkedett a megbete
gedések száma.

Diagnosztikai és therápiás prob
lémát okoz a nem specifikus gyul
ladás és a kőképződés a tbc elkü
lönítésében. Az utóbbi tíz évben 6 
esetben történt nephrectomia nem 
specifikus pyelonephritis miatt, 
ahol a szövettani lelet vese-tbc-t 
állapított meg. Tévedést okozhat a 
vesekő is, mivel a meszes tbc-s góc 
gyakran ennek imponál. A szerzők 
24 beteget kezeltek vesekővel, mert 
hiányoztak a tbc tünetei.

A hólyagtükrözésnél is gyakran 
állítanak fel daganatos kórismét, 
és csak ismételt vizsgálatnál és a 
vizelet tenyésztésnél derül ki a spe- 
cificitás.

Ezeket a megállapításokat esetis
mertetéssel egészítik ki. összefog
lalják az urológiai tbc-s megbete
gedésekkel kapcsolatos újabb felis
meréseket :

1. Általában csökkent a megbete
gedések száma. Ezen belül jelentő
sen emelkedtek az időskori megbe
tegedések és az időskorban jelent
kező első tünetek.

2. A gátlószeres kezelés alatt a 
meszesedés kiterjedtebbé vált, kö
vetkezményes működészavarral.

3. Az urológiai tbc-s megbetege
dések lehetőségéről nem szabad 
megfeledkeznünk, mert gyakran 
más betegséghez társul, vagy hiá
nyoznak a jellemző tünetek és így 
diagnosztikai tévedésre ad alkal
mat. A tévedés elkerülhető a rész
letes vizsgálat, az eredmények meg
felelő értékelése és a beteg rend
szeres ellenőrzése által.

Az urogenitális tbc kezelésében 
is igen fontos a terápiás optimiz-
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Egyszeri intravcsicalis Tio-Tepa 
kezelés a eystodialhcrmia kiegészí
tésére az epithelialis hólyagtumorok 
kezelésében. Burnand, K. G. és 
mtsai (Department of Urology, St. 
Thomas’s Hospital, London): Bri
tish Journal of Urology 1976, 48, 
55—59.

A Tio-Tepa (trietilétiofoszfora- 
mid) mint etilénimin származék 
ismert cytostaticum. Intravesicalis 
alkalmazása nem újkeletű, már 20 
évvel ezelőtt leírták, azonban sú
lyos mellékhatásai miatt nem ter
jedt el. A szerzők módszerükkel 
minimálisra csökkentik a nemkí
vánt hatásokat.

Olyan betegeket választottak ki, 
kiknél a tumor propagatio csak a 
submucosáig terjedt és alkalmas 
volt endoscopiás resectióra vagy 
fulguratiora. Előzőleg ezt biopsiá- 
val állapították meg. A betegek 
egyik csoportját (19 fő) kombinált 
kezelésben (resectio-j-Tio-Tepa) ré
szesítették, a kontroll csoportban 
(32 fő) csak resectiót végeztek. A 
recidiva tekintetében jelentős kü
lönbséget találtak. A Tio-Tepaval 
is kezelt betegek közül 8-nak nem 
volt kiújulása, míg a kontroll cso
portban csupán egynek, ami 2,5- 
szeres különbséget jelent. Mindkét 
csoportban egy-egy eset fordult elő, 
ahol a hólyagfalat infiltráló több
szörös tumor volt.

Módszerük a következő volt. A 
hólyagot katéteren keresztül 100 ml 
steril vízzel töltötték fel, benne 90 
mg Tio-Tepa-val. A beteg 15 per
cig feküdt az egyik, 15 percig a má
sik oldalán, majd kiürítette hólyag
ját. Az instillációt közvetlenül a 
diathermia után végezték. A mód
szer alkalmazása egyszerű, szövőd
ménymentes, rövid ideg tart, csak 
minimális discomfort érzéssel jár, 
és szükség esetén meg lehet ismé
telni. így elkerülhető a csontvelő 
depressio, melyet a systemás kerin
gésbe jutott szer okoz, valamint a 
hólyag-húgycső irritatio.

A Tio-Tepa cytostatikus hatása a 
nukleinsav szintézis gátlásában 
van. A normál és tumoros urothe- 
lium mitotikus aktivitása jelentő
sen eltér egymástól (az utóbbié fo
kozott) ezért a Tio-Tepa a daganat 
búrjánzását gátolja. A kiújuló epi
thelialis hólyagtumorok egyik oka 
a tumoros sejtek implantatiója, 
mely viszonylag könnyen alakul ki 
az urogenitalis szervekben. Szintén 
ez játszik szerepet a multiplex uro- 
thelium-tumorok aetiologiájában is.

(Ref.: A hólyagtumorok histolo- 
giai felosztása máig sem egységes. 
A szerzők a Franksson-féle 4. és 5. 
stádiumra vonatkoztatva közlik 
eredményeiket.) Bulcsu Eíemér dr.

A vesearteria sérülése pyelolitho- 
tomia következtében. I. Andersson 
(Malmö Allmänna Sjukhus, Mal
mö, Sweden): Acta Radiologica 
Diagnosis 1976, 17, 685—695.

A vesemedencében levő kő eltá
volítását általában a hátsó falon ej

tett metszésből végzik. A vese erei 
ugyan inkább ventralisan futnak, 
de a hátsó falon is haladhatnak 
fontos értörzsek, így az esetek 
mintegy 50%-ában az arteria rena
lis dorsalis ága vagy annak oszló 
ágai. Hasonló lefutása lehet egyéb 
supplementer artériáknak vagy vé
náknak is. A műtét közben ezek az 
erek megsérülhetnek és tudatos 
vagy nem szándékolt lekötésük kö
vetkezménye részleges vese-isch- 
aemia lehet renovascularis hyper- 
tensióval. Ennek kimutatásában a 
kiválasztásos urographiától kevés 
segítség várható, még viszonylag 
megbízható jel a vese nagyságának 
csökkenése, mely lehet csak rész
leges, vagy az egész vese megkiseb
bedhet. 5 saját esetet ismertetnek, 
ezek közül négyben a vese megki- 
sebbedése kimutatható volt. A 
megbízható vizsgálat a vese-angio- 
graphia, melyet megfelelő techni
kával kell készíteni, és a vese-ér
rendszer anatómiájának alapos is
meretében kell értékelni. Kimutat
ható a lekötött arteriaág elzáródá
sa, a hozzá tartozó parenchyma 
elégtelen opacitása, végül az eset
leges collateralis keringés. Pyeloli- 
thotomia után hypertoniássá vált 
beteg esetében ezért gondolni kell 
erre a lehetőségre is, és el kell vé
gezni a nephroangiographiát, ennek 
alapján pedig szükség esetén a ká
rosított vese eltávolítását.

Laczay András dr.

A tetracyclin hatása a calcium  
oxalát húgyúti kövekre. Stuart, M. 
és mtsai (Departments of Urology, 
Boston University): Invest. Urol. 
1976, 14, 124—127.

A szerzők különböző therápiás 
anyagok hatását vizsgálták a húgy- 
utakban képződő calcium-oxalát 
kövekre.A modellként használt kí
sérletes, „kő-képző” diétán tartott 
patkányok között azonban járvá
nyos tüdőgyulladás lépett fel. Ke
zelésük során tetracyclint alkal
maztak. Legnagyobb meglepetésük
re a terápiás dózisú tetracyclin ha
tására a patkányokban szignifikán
san csökkent a húgyúti kőképződés. 
Ez adta az ötletet a további in vitro 
és in vivo kísérletek végzéséhez.

1. In vitro kísérletek. Nátrium- 
oxalát és calcium-chlorid oldat 
egy-egy itatós papíron puffer ol
datba jut, ahol a calcium-oxalát 
kristályok keletkeznek. A kristá
lyok súlyát lemérték. Ha a puffer 
oldatba terápiás töménységű tetra
cyclint tettek, a keletkező kristá
lyok súlya szignifikánsan csökkent.

2. In vivo kísérletek. A „kő-kép
ző” diétán tartott patkányokat há
rom csoportba sorolták, aj Kontroll 
csoport, b) hat hétig diétán tartott 
és tetracyclin kezelésben részesült 
csoport, c) Hat hétig diétán tartott, 
majd hat hétig tetracyclin kezelés
ben részesült csoport.

Az eredményeket a papilla csú
csán levő konkrementumok és a 
vese-parenchyma calcificatio plani-



metriás vizsgálatával mérték. A 
legkevesebb konkrementum és cal
cificatio a b) csoportban, majd a c) 
csoportban volt.

A tetracyclinek ilyen hatását a 
szerzők a közismert calcium meg
kötő és kelát képző hatással ma
gyarázzák. pajor László dr

Endocrinologia
Androgenek szérumszintje prae- 

pubertasban és pubertásban levő 
gyermekekben, valamint adrenar- 
che praecoxban. Korth-Schutz, S. és 
mtsai (Dept. Pediatrics, Cornell 
Univ. Med. Coll., New York): J. 
clin. Endoci Metab. 1976. 42, 117— 
124.

Nem teljesein tisztázott, hogy 
mely androgen hormonok felelősek 
a fanszőrzet kialakulásáért fiúkban 
és lányokban. A kérdés megvála
szolásának előfeltétele, hogy pon
tos képet nyerjünk az egyes andro
gen hatású steroid hormonok plaz
maszintjének - alakulásáról mindkét 
nemben a kisgyermekkortól a pu
bertas egyes lépcsőin át a felnőtt
korig.

Egészséges fiúkban és lányokban, 
továbbá 3 és 7 év között már pu- 
bes-szőrzettel rendelkező lányok
ban (pubarche praecox) vizsgálták 
4 steroid koncentrációját a vérben 
(dehydroepiandrosteron, androsten- 
dion, testosteron és dihydrotestos- 
teron).

Gyermekkorban (Tanner I. stá
dium) az androgenek szintje még 
egyforma fiúkban és lányokban. A 
testosteron, dihydrotestosteron és 
androstendion koncentrációja a 
gyermekkor során nem emelkedik. 
A testosteron és dihydrotestosteron 
szint a pubertas során (Tanner II.) 
kezd emelkedni, éspedig lányokban 
lassan, fiúkban ugrásszerűen. Az 
androstendion koncentráció mind
két nemben egyformán, fokozato
san emelkedik

Ezzel szemben a dehydroepiand
rosteron plazmaszintje már a pu
bertas előtt emelkedni kezd fiúk
ban és lányokban egyaránt. Jelen
tős koncentráció emelkedés észlel
hető a pubertas második stádiu
mában, majd lassú további emel
kedés következik, de fiúkban és 
lányokban mindig egyforma szin
tet mutat.

Azokban a lányokban, akiken a 
fanszőrzet megjelenése a 7. életév 
előtt következett be, olyan andro- 
gen-szimteket észleltek, mint a pu
bertas II. stádiumában levő egész
séges lányokon. Folyamatos meg
figyelés és ismételt hormonvizsgá
latok azt mutatták, hogy ez a ma
gas androgen szint nem növekedett 
tovább, így koruk előrehaladtával 
koncentrációjuk bekerült a korra 
jellemző normál tartományba.

Vizsgálataikból egyértelműen ki
derül, hogy a mellékvesekéreg éré
se előbb indul, mint a gonádoké. 
Feltehetőleg az összes androgennek 
szerepe van a pübes-szőrzet kiala

kításában. Továbbá az abnormáli
sán magas mellékvesekéreg erede
tű androgen-secretio, amely a fan
szőrzet korai megjelenésére vezet 
(adrenarche praecox), a pubertás 
során normalizálódik. Egyéb iro
dalmi adatok azonban arra utal
nak, hogy lányokban az androgen 
hatású mellékvesekéreg hormonok 
túl korai koncentráció-emelkedése 
nem közömbös a petefészek későb
bi működése szempontjából.

(Re/.: Hiányolható a cikkből a 
vérvétel időpontjának közlése, mi
vel egyéb irodalmi adatok szerint 
az androgenek plazma-szintjének 
emelkedése a pubertas elején csak 
a kora reggeli órákra korlátozó-
dik.) Sólyom János dr.

Androgenek mellékvese eredeté
nek bizonyítása adrenarche prae
coxban. Korth-Schutz, S. és mtsai 
(Dept. Pediatrics, Cornell Univ. 
Med. Coll., New York): Acta en- 
docrinol. (Kbh.) 1976, 82, 342—352.

A fanszőrzetnek 3—6 évvel a 
normálisnál korábban való megje
lenését kezdetben a jelenség egy
szerű leírásával „pubarche prae- 
cox”-nak nevezték. 25 évvel ez
előtti adatok arra utaltak, hogy 
létrejöttében a mellókvesekéreg 
hormonoknak jelentős szerepe van, 
ezért az állapot jelölésére az „adre
narche praecox” elnevezést java
solták. Tekintettel arra, hogy a go- 
nadok nőben is szekretálnak and
rogen steroidökat (androstendiont 
és testosteront), bizonyítandó, hogy 
tényleg a mellékvese-eredetű and- 
rogeneknek van szerepe a pubar
che praecox létrejöttében.

13 egészséges, praepubertasban 
levő gyermeken, 8 lányon, akiknél 
a fanszőrzet a 7. életév előtt jelent 
meg, továbbá 5 gonád nélküli, de 
fanszőrzettel rendelkező gyerme
ken ACTH stimulációt követően 
ill. dexamethason suppressióban 
végzett HCG stimulatio során vizs
gálták a serum testosteron, dihyd
rotestosteron, zl4-androstendion és 
dehydroepiandrosteron szintjét.

Vizsgálataik szerint: 1. A pubar
che pmecoxos lányok korukhoz ké
pest magas basalis steroid szintjei 
reprodukálhatók hasonló korú, 
egészséges, praepubertasban levő 
gyermekekben ACTH adásával, 
HCG-vel azonban nem.

2. A pubarche praecoxos lányok 
androgen szintje ACTH-val való 
stimulálás után abszolút érték
ben magas, de az alapszint százalé
kában kifejezett emelkedés ala
csonyabb, mint egészséges, hasonló 
korú gyermekeké, ami arra utal, 
hogy itt már eleve magasabb sti- 
múláltsági állapotról van szó. A 
dexamethasonnal való supprimál- 
hatóság arra utal, hogy az endogen 
ACTH-szint emelkedése felelős a 
basalis androgen szintért.

3. Agonadalis gyermekeken, ha 
kissé késve is, de megjelenik a fan
szőrzet. Androgen-koncentrációjuk 
közel normális, és ACTH-val sti

mulálható, a HCG hatástalan volt.
Bár az ovariumok képesek HCG- 

re némileg fokozott testosteron és 
androstendion secretióval reagálni, 
ezen vizsgálatok szerint a fanszőr
zet megjelenését nem lehet a go- 
nadalis eredetű androgenek foko
zott plazmaszintjével magyarázni, 
tehát helyes a pubarche praecox 
helyett a jelenség mögött álló pa- 
thomechanizmusra utalni az adre
narche praecox kifejezéssel.

Sólyom János dr.

A llbeta-oestracliol plazmakon
centrációja korai thelarche-ban és 
különböző típusú korai nemi érés
ben. Escobar, M. E. és mtsai (Hos
pital de Ninos, Buenos Aires): Ac
ta endocrinol. (Kbh.) 1976, 81, 351 — 
361.

Ha az emlők izolált hypertro- 
phiája észlelhető 9 évesnél fiata
labb lányon a nemi érés egyéb je
le (fanszőrzet, menstruáció) nélkül, 
korai thelarche-ről beszélünk. Tisz
tázandó, hogy ennek kialakulásáért 
a fokozott oestrogen secretio vagy 
a tejmirigy fokozott oestrogen ér
zékenysége felelős.

Különböző életkorú (2—35 éves) 
egészséges nőkben, továbbá 10 ko
rai thelarche ill. 19 korai pubertas 
miatt megfigyelt lányban plazma 
oestradiol méréseket végeztek.

Egészséges — praepubertasban és 
pubertásban levő — lányokban a 
plazma oestradiol szintje szoros 
korrelációt mutatott az oestrogen- 
hatás klinikai jeleivel (emlőnagy
ság, urethra-cytologia, menses).

10 korai thelarohe-t mutató lány
ból 7-ben a praepubertasra jellem
ző alacsony oestrogen szint volt 
észlelhető. Ezek az 5 évesnél fiata
labbak voltak, és az emlőduzzanat 
csak átmeneti volt. 3 lányban —
7—8 évesek — magas, azaz a pu
bertás korra jellemző oestradiol 
szintet mértek. Közülük kettő sor
sát tudták követni: egyikben a 
mellelváltozás regrediált, a másik
ban perzisztált.

Ezek szerint a korai thelarche 
oka az esetek egy részében a pete
fészek átmeneti (néha perzisztáló) 
oestrogen hypersecretiója, az ese
tek másik részében a célszerv (em
lőmirigy) átmeneti hypersensitivi- 
tása.

Korai pubertásban (emlőmirigy 
duzzanat és a fanszőrzet megjele
nése oestrogen hatást mutató 
urethra-sejtekkel, 9 éves kor előtt) 
olyan magas oestradiol szinteket 
mértek, mint a nem menstruáló, de 
életkoruknak megfelelő nemi fej
lettséget mutató, egészséges, puber
tásban levő lányokban. Idiopathiás 
korai pubertásban heti 150 mg 
medroxy-progesteromacetáttal a kó
rosan magas oestradiol szint csök
kenthető volt. Extrém magas oest
radiol szintet mértek egy hatéves 
leányban, ami a petefészek granu
losa sejtes daganatának eltávolítá
sa után normalizálódott.

Sólyom János dr. 1629
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Cushing-betegség: cyproheptadin 
kezelés tapasztalatai. Allgrove, J. 
és mtsai (Dept. Pediatrics, West 
Middlesex Hosp., Isleworth): Brit 
med. J. 1977, 1, 686—687.

A szerzők egy 13 éves fiú ese
tét ismertetik, akin Cushing-beteg- 
séget állapítottak meg a jellemző 
laboratóriumi és klinikai leletek 
alapján. Kezelésére cyprohepta- 
dint alkalmaztak, melyet 8 mg/inap 
dosisról fokozatosan 24 mg/nap 
adagra emeltek, s a gyógyszer adá
sát 2 hónapon át folytatták.

A kezelés során a beteg koráb
bi ingerlékenysége, emotionális la
bilitása megszűnt, alvászavara ren
deződött. A kezelés során a hyper- 
corticismus nem mérséklődött, s 
6 hónappal később bilateralis ad- 
renalectomia elvégzése vált szük
ségessé. A műtét során két, meg
nagyobbodott mellékvesét távolí
tottak el, histologiailag diffus hy
perplasia volt igazolható.

Az ACTH release hypothalami- 
kus kontroll alatt áll, s a szabályo
zó működésben — többek között 
— a serotonin transmitter szerepét 
is föltételezik. Cushing-betegség 
esetén általában a hypothalamikus 
szabályozás károsodik, s az endoc- 
rin status eltérései mellett egyéb 
hypothalamikus károsodásra utaló 
jelek is észlelhetők, mint pl. a GH 
és az LTH diurnalis ingadozásának 
megszűnése, a hypoglycaemiát kö
vető GH-elválasztás kóros volta, 
kóros alvás alatti EEG-kép stb. A 
cyproheptadin egy centrálisán ha
tó serotonin antagonists vegyület, 
mely gátolja a hypoglycaemiát kö
vető cortisol releaset is. Hypotha- 
lamo-pituiter eredetű Cushing-be- 
tegségben való alkalmazása patho- 
genetikai megfigyeléseken alapul, s 
elméletileg a kezelés új, hatékony 
változatát jelentheti, mellyel a bi
lateralis adrenalectomia és annak 
szövődményei elkerülhetővé vál
nak. Bár a szerzők esetében a ke
zelés a hozzáfűzött reményeket 
nem váltotta be, vannak olyan 
megfigyelések is, mint Kriegeré, 
aki 40 centrális eredetű Cushing- 
betegségben szenvedő betegén 60%- 
os therápiás sikert ért el a gyógy
szer alkalmazásával.

Winkler Gábor dr.

Az endokrin integratio kialaku
lása az ember fejlődésének praena- 
tális szakaszában. Levina, Sz. E. 
(Fejlődésbiológiai Intézet, Moszk
va) : Akusersztvo i ginekologia, 
1976, 12, 4—9.

A szervezet reakcióinak egysége 
az ideg-, és endokrin rendszer ösz- 
szehangoltságától függ. A felnőtt 
szervezetében a külső ingerek és 
visszajelzések következtében a hy- 
pothalamusban több vagy kevesebb 
serkentő, ill. gátló hormon terme
lődik, mely változások a hypophy- 
sisen keresztül biztosítják a megfe
lelő választ.

A foetus neuro-endokrin rendsze
rének kialakulása még sok részleté

ben ismeretlen. Megállapított tény, 
hogy az emlősök peripheriás endok
rin mirigyei és a hypophysis már a 
megszületés előtt hasonló hatású 
hormonokat termelnek, mint a fel
nőtt szervezetében. A magzati vér
ben azonban a hormonszint maga
sabb, mint a felnőtt vérében. E je
lenség oka valószínűleg a foetalis 
célsejt hormonérzékelésének külön
legességében keresendő. A hormon
érzékelés két alaptípusa megegye
zik a felnőtt szervezetével: a fe
hérjetermészetű hormonok recepto
rai a célsejt sejthártyájának felszí
nén, a steroid hormonok receptorai 
pedig a cytoplasmában és a sejt
magban találhatók. A hormonok 
érzékelésében a fokozott érzékeny
ség és a refractio váltakozásának a 
mechanizmusa ismeretlen. Például 
gonadotropinok hatására 13—18 he
tes korban fokozódik az androgének 
termelése, míg a fejlődés korábbi 
vagy későbbi fázisában hasonló ha
tás nem jön létre. Hasonló példa a 
corticosteroidok hatása a magzati 
tüdőre. A cortisol növeli a II. tí
pusú pneumocyták számát, mely 
sejtek a surfactant szintézisét bizto
sítják . A cortisol „bekapcsolja” a 
surfactant képző fermentrendszerek 
szintézisét. Patkányok tüdejében a 
cortisol cytoplasmás receptorainak 
szintézise a csúcsot az intrauterin 
fejlődés 19. napján éri el, majd éle
sen csökken a megszületésig. Még 
egy példa: a magzati hypothalamus 
androgének iránti fokozott érzé
kenységének periódusa 1—3 hétig 
tart. Az ez időben jelenlevő andro
gének szükségesek és elegendők a 
férfi és női hypothalamus centru
mainak differenciálódásához férfi 
irányba. Annak nincs jelentősége, 
hogy az androgén saját vagy kí
vülről bevitt. A hypothalamus férfi 
irányba való differenciáltsága az 
érettség korában nyilvánul meg: 
aciklusos és alacsony gonadotropin 
szekréció függetlenül a genetikai és 
somatikus nemtől. A külső nemi 
szervek telepeinek szintén vannak 
kritikus érzékenységi periódusai az 
androgénekkel szemben, amikor az 
androgének a genetikai nemtől füg
getlenül masculinisatiót váltanak 
ki.

A szerző vizsgálatának eredmé
nye: a hypothalamus nemi diffe
renciáltsága a korai ontogenezisben 
is felismerhető. A nemi differenciá
lódás megjelenésének két formáját 
a foetalis androgének „azonnali” és 
„késleltetett” hatásának nevezi a 
szerző. Az ember intrauterin fejlő
désének felén a gonadotropinok 
vérszintje igen magas és nemen
ként differenciálódott: női magzat
nál magasabb. Tehát a női magzat 
gonadotrop szintje sokkal maga
sabb, mint a fiú magzaté, csupán a 
szekréció nem ciklusos. Ez tulaj
donképpen az első megjelenése a 
magzati hypothalamus nemi diffe
renciáltsága azonnali hatásának. Az 
előzőek érvényesek a TTH esetében 
is. Érdekes, hogy az STH és ACTH 
szintézise független a foetus nemé
től.

Az eddigi ismereteink alapján a 
humán foetus endokrin integráció
jának fejlődése a következőképpen 
megy végbe. A peripheriás endok
rin mirigyek (pl. thyreoidea, mel
lékvesék stb.) az intrauterin fejlő
dés első negyedében, közvetlenül 
ezen mirigyek őstelepeinek kialaku
lása után kezdik meg a hormon
szekréciót. Ezen hormonok nagyon 
korán kimutathatók a magzati vér
ből, vérszintjük magasabb, mint az 
anyai vérben, ezért már hathatnak 
a magzat fejlődésére. A hatásuk 
azonban nagymértékben függ a cél
sejtek hormonérzékelésének képes
ségétől. A celluláris receptorok 
mennyisége és azok érzékenysége a 
magzat korával változik. Sok eset
ben a hormonreceptio fokozódásá
nak kritikus szakaszai és azt követő 
refracter periódusok váltakoznak. 
Az adenohypophysis endokrin mű
ködése később kapcsolódik be (8—
12. hét). A trophormonok szintézi
süket követően hamar bekerülnek a 
magzati vérkeringésbe. A placenta, 
normális körülmények között a foe- 
talis trophormonok számára nem 
átjárható. A hypophysealis secretio 
hypothalamikus kontrollja később 
alakul ki. Az intrauterin fejlődés 
második negyedének végén a hypo
thalamus gátolja a TTH, STH és 
valószínűleg az ACTH termelését. 
Az intrauterin fejlődés felétől jele
nik meg a hypothalamus ACTH 
secretiót stimuláló hatása (C-RF- 
hatás). A TTH secretiót stimuláló 
hatás a harmadik trimesterben (T- 
RF-effectus), a gonadotrop secretiót 
stimuláló hatás (GTH-RF-effectus) 
pedig a harmadik negyedben jele
nik meg. A hypothalamus STH 
sercetióját serkentő hatást a ter
hesség 35. hetéig nem sikerült ki
mutatni. A hypothalamus-hypophy
sis rendszer nemi differenciálódása 
az intrauterin fejlődés harmadik 
negyedében kezdődik meg: nőne
mű magzatok vérének gonadotrop 
és thyreotrophormon szintje ma
gasabb. Orosz András dr.

Klinikai farmakológia
Béta-blockolók hypertoniában.

Szerkesztőségi közlemény. Lancet, 
1976, II., 551—552.

A gyógyszeripar fedezte fel a 
béta-blockolók nagy therápiás le
hetőségeit és azóta is egyre újabb 
blockolók kerülnek kereskedelmi 
forgalomba. A klinikusok bele
kényszerülnek ezek kipróbálásába, 
de csak ritkán kapunk választ ar
ra. hogy az újabb béta-blockoló 
jelent-e az előzőhöz képest előre
haladást a hypertonia therápiájá- 
ban.

Általában két alapvető szem
pont szerint választunk a béta- 
blookolók közül. Elsőként a speci
fikus toxicitás említhető, amiért 
például a practololt (de másokat is 
azóta) kivonták a forgalomból. 
Másodjára kívánatos a béta-l-re- 
ceptor (cardioselectiv) specifikus



gátlása, mert a bronchialis béta-2- 
receptorok blockolása broncho- 
pasmust, légzészavart okozhat. 
Egyébként sajnos a két receptor 
nem mindig választható abszolút 
módon külön, ezért néha a oardio- 
selectivnök mondott béta-blocko- 
lók is bronchospasmust provokál
hatnak. Más meggondolások a 
béta-blockolók kiválasztásában ki
sebb jelentőségűek, általában a 
régóta használt propranolollal 
szembeni esetleges előnyük lehet 
ennek az alapja.

Az antihypertensiv hatás szem
pontjából három pha rmac ologiai 
tulajdonságot veszünk számításba 
blockolók kiválasztásakor, így az 
intrinsic sympathomimetikus ak
tivitást, a plasma remiire gyako
rolt hatást és a gyógyszer felezési 
idejét. Intrinsic sympathomimeti
kus tulajdonság mellett (pl. prac- 
tolol, aoebutolol, oxprenolol) a ve
rőtérfogat csökkenés kevésbé kife
jezett. így experimentálisán még 
vérnyomás-emelkedést is észleltek 
ilyen gyógyszerek hatására és pro- 
pranololra, еппек a vascularis béta- 
2-receptorra (vasodilatator) is ér
vényesülő blotíkoló aktivitása kö
vetkeztében peripheriás resistentia 
fokozódást mutattak ki. Mind az 
intrinsic aktivitás, mind a cardio- 
selecti vitás tehát módosítják a 
béta-blockolók vérnyomáscsökken
tő aktivitását, és ez legalábbis akut 
kísérletben igazolható. A béta- 
blockolók antihypertensiv hatása 
ismét a  figyelem középpontjába 
került, amikor Buhter és mtsai ki
mutatták a béta-blockolók renin 
concentratiot csökkentő aktivitását 
és feltételezték, hogy ez az anti
hypertensiv hatás mechanizmusa. 
Később ez a felfogás háttérbe szo
rult, hiszen tudjuk, hogy a hyper - 
toniások kb. csak 15%-ában ma
gas a renin concentratio, ugyanak
kor a hypertoniások túlnyomó ré
sze jól reagál béta-blotíkolóra. Ez
zel a koncepcióval az sem érthető, 
hogy miért csökken béta-blockoló- 
ra lassan a vérnyomás, mikor ha
tásukra a plasma-renin szint gyor
san esik, továbbá nem .találtak cor- 
relatiót a plasma-renin szint, vala
mint a vérnyomást csökkentő ha
tás között. Hollifield és mtsai el
képzelése résziben őrzi a renin hy
pothesis! Ök két típusú hatást kü
lönböztetnek meg, és eszerint pl. a 
propranolol kis dosisban (napi 160 
mg) csak a normális vagy emel
kedett renin-aktivitású hyperto- 
niát csökkenti, míg nagy dosisban 
(320—960 mg naponta) alacsony 
renin-aktivitás esetén is hatásos. 
Ugyancsak Hollifield szerint je
lentős összefüggés van a magas re
nin concentratio és a hypertonia 
vascularis komplikációi között. Ha 
ez a kapcsolat causalis, akkor kü
lönösen fontos lenne olyan béta- 
blockolók alkalmazása, amelyek 
legintenzívebben csökkentik a re
nin szintet.

Ezeknek a feltételezéseknek 
gyakorlati alkalmazása ma még 
nincs kellően alátámasztva. így 
még a vitatható „renin alcsopor-

tos” hypertoniában — ha korrek
tül is történik a besorolás — sincs 
bizonyítékunk arra, hogy a renin 
aktivitás csökkentése egyben csök
kentené a komplikációkat is. 
Egyébként fordított bizonyítékunk 
nincs, pl. diureticumok, vasodila- 
tatorok (renin stimulatorok) nem 
contraindikáltak hypertoniában a 
komplikációk lehetősége miatt. Ki
terjedt vizsgálatok arra utalnak, 
hogy diureticumra jól reagáló ese
tekben még a renin szint extrém 
emelkedése esetén sem mutatható 
ki szaporodó vascularis complica
tio.

A béta-blockolók plasma felezési 
ideje csak kismértékben befolyá
solja a gyógyszerválasztási el
képzeléseinket. Ezen az alapon pro- 
pranololból vagy oxprenololból a 
rövid felezési idő miatt legalább 
négyszer kellene adni naponta. A 
béta-blockolók physiologiai hatása 
sokkal tovább tart, mint a plasma- 
szintben bekövetkezett változás, 
így napi 1—2 adlagban történő al
kalmazásuk is elegendőnek bizo
nyul. Hosszabb felezési idejű vagy 
lassabb kiürülésű gyógyszerek (ate
nolol — oxprenolol) különösebb 
előnnyel nem rendelkeznek. A 
szűk „dosis-range”-ban alkalmaz
ható atenolol előnye lehet az, hogy 
esetleg elkerülhető a hosszú adag- 
titráló procedúra, amelyre néha a 
propranolol esetében rászorulunk.

Mindezek alapján a szerkesztő 
kijelenti, hogy a brit klinikusok 
csak akkor fogadnak el újabb 
béta-blockolót, ha ennek lényeges 
előnye az eddigiekkel szemben vi
lágos és félreérthetetlen.

Széplaki Ferenc dr.

Methyldopa és propranolol vagy 
practolol mérsékelt hypertoniában.
Petrie, J. C. és mtsai (Department 
of Therapeutics and Clinical Phar
macology, University of Aberdeen, 
Aberdeen AB9 2ZD): British Me
dical Journal 1976, 2, 137—140.

A methyldopát és a béta-blokko
lókat is széles körben alkalmazzák 
a hypertonia kezelésére. A béta- 
blokkolók és más tensiocsökken- 
tők kombinált alkalmazásának 
kérdése még kevéssé tisztázott.

A szerzők 24 mérsékelt hyper
toniában szenvedő betegen, kettős 
vak kísérlettel, tanulmányozták a 
kis dózisú methyldopa és béta- 
adrenerg-receptor antagonista (se- 
lectiv és nem selectiv hatású) 
kombináció vérnyomáscsökkentő 
hatását. Egy-egy beteg kezelése és 
megfigyelése 6 hónapig tartott, ha
vonta váltottak gyógyszert. Vala
mennyi beteg kapott 1—1 hónapiig 
750 mg/die methyldopát. 240 mg/ 
die propranololt, 600 mg/die prac- 
tololt, 750 mg/die methyldopát és 
240 mg/die propranolol kombi,ná
ciót. 750 mg/die methyldopát 600 
mg/die practolollal kombinálva és 
placebót. A négyhetes kezelések 
során leghatásosabbnak a methyl
dopa és propranolol kombináció 
bizonyult, mely fekvő testhelyzet

ben 36,5/21,4 Hgmm. álló helyzet
ben 44,7/25 Hgmm-rel csökkentette 
a vérnyomást. A methyldopa és a 
practolol kombináció hatása ha
sonló volt, eltért abban, hogy a 
fekvő testhelyzetben mért diasto- 
lés nyomást még kifejezettebben 
csökkentette. A methyldopa, prop
ranolol és a practolol hatása kö
zött nem találtak szignifikáns el
térést. A gyógyszerek kombináció
ban hatásosabbnak bizonyultak, 
mint külön-külön adagolva. A fo
kozott vérnyomáscsökkentő hatás 
addícióval magyarázható, sem po
tenciálás, sem antagonizmus nem 
állt fenn.

Kapott eredményeik azt mutat
ják, hogy a methyldopa — együtt 
adva béta-blokkolóval — a fekvő, 
az álló és a terhelés utáni vérnyo
más csökkentésére egyaránt alkal
mas, és hogy a betegek a kombi
nációt igen jól tolerálják.

Schmidt János dr.

Propranolol hypertoniában: do- 
sis-vizsgálat. Galloway, D. B. és 
mtsai (Department of Therapeu
tics and Clinical Pharmacology, 
University of Aberdeen, Aberdeen 
AB9 2ZD): British Medical Jour
nal 1976, 2, 140—142.

A hypertonia kezelésében a leg
elterjedtebben alkalmazott béta- 
adrenerg-receptor antagonista, a 
propranolol. A szerzők 24 hyper- 
ton-iás betegen kettős vak kísérlet
tel vizsgálták a propranolol külön
böző adagjainak hypotensiv hatá
sát. Az optimális napi dosis meg
állapítása céljából a betegeknek 
60 mg/die, 120 mg/die és 240 mg/ 
die propranololt, valamint placebót 
adtaik a négyhetes vizsgálati perió
dusok során.

A kapott eredmények szerint a 
propranolol hatása 60 mg/die adag
ban nem múlta felül a placebót. 
A fekvő testhelyzetben mért vér
nyomásérték közel azonos mértékű 
csökkenését észlelték a 120 mg/die 
és 240 mg/die propranolol esetében 
is. A tensio a kiindulási 173/104 
Hgmm értékről 20/10 Hgmm-rel 
esett.

80 ,mg propranolol bevétele után 
a vérnyomás esése már négy órán 
belül bekövetkezik. Vizsgálataik 
szerint a propranolol optimális 
tensiocsökkeritő adagja 120 mg/die 
körül van. Az eninél kisebb adag 
hatástalan volt, és a dosis emelé
sét sem követte a hypotensiv ef
fektus szignifikáns növekedése. A 
mellékhatások a négy csoportban 
közel azonos gyakorisággal fordul
tak elő. Schmidt János dr.

A digitoxin farmakokinetikája 
krónikus veseelégtelenségben. Pe
ters, U. és mtsai (Medizinische 
Universitätsklinik A, Düsseldorf): ^
Dtsch. med. Wschr. 1977, 102, 109— |-|-W
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nélküli szívelégtelenségben, vala
mint 51 idült veseelégtelenségben 
szenvedő betegen. Az utóbbi cso
port 21 kompenzált retenciós, 27 
dialízis stádiumban levő és 3 neph
rosis syndromás páciensből állt.

A digitoxin ugyanazon fenntartó 
adagjának (0,1 mg naponta) adása 
után a szérum digitoxin koncentrá
ciója statisztikailag alacsonyabb 
volt idült veseelégtelenség esetén 
23,2+7,3 ttg/l). Kisebb mértékűnek 
találták a digitoxin fehérjéhez való 
kötődését urémiás betegekben, mint 
a normál vesefunkciót mutató egyé
nekben, a szabad digitoxin frakció
ban azonban nem észleltek szignifi
káns eltérést. Nem befolyásolta az 
idült veseelégtelenség a digitoxin- 
nak a gyomor-bélhuzamból való 
felszívódását sem.

A vízoldékony (cardioinactiv) di- 
gitoxin-metabolitok vizelettel való 
kiürülése nem különbözött szignifi
kánsan a két vizsgált csoportban. A 
diklórmetánban oldódó (cardio- 
activ) metabolitok közül az idült 
veseelégtelenségben szenvedők vi
zeletéből vékonyréteg kromatográ
fiás módszerrel csak digitoxint tud
tak kimutatni.

Vizsgálataik alapján a szerzők úgy 
vélik, hogy krónikus veseelégtelen
ség esetén nem szükséges a digito- 
xin-adagolást megváltoztatni, mert 
a terápiás vérszint ugyanúgy elér
hető és fenntartható, mint a szív
elégtelenségben szenvedő normál 
vesefunkciójú egyéneknél. Nem 
megfelelő vérszinttel vagy a túlada
golásból származó toxikus tünetek 
fellépésének veszélyével digitoxin 
esetében nem kell számolni. Ha
sonló esetekben a digoxin dozíro- 
zását a megváltozott vesefunkció
nak megfelelően módosítani kell 
annak érdekében, hogy a toxikus 
mellékhatásokat elkerüljük.

Fischer Emil dr.

A testsúly jelentősége a digoxin 
és digoxin-származékok terápiás 
alkalmazásában. Schneider, J., 
Ruiz-Torres, A. (Bereich Stoff
wechsel der Medizinischen Klinik 
und Poliklinik im Klinikum Char
lottenburg der Universität. Berlin): 
Dtsch. med. Wschr. 1977, 102, 116— 
118.

A szerzők 317 szívbetegnél ana
lizálták a digoxin koncentrációt a 
szérumban digoxin, ß-acetildigoxin 
és 0-metildigoxin per os adása so
rán. Napi 0,4 mg ß-acetildigoxinnal 
végzett fenntartó kezelésnél hatá
rozott összefüggést figyeltek meg a 
digitoxin szérum koncentrációja és 
a testsúly között: a koncentráció 
1,8 ng/ml volt 50 kg testsúlynál 
és 0,8 ng/ml 90 kg testsúly fölött. 
Szignifikáns korrelációt (r =  0,863) 
mutattak ki a szérumban mért digi- 
toxin-koncentráció és a testsúlykg- 
ra adott dózisértékek között.

Pajzsmirigy-túlműködés esetén 
nem észleltek korrelációt a kon
centráció értékek és a testsúly kö- 
zött, a szérum ezen esetekben álta- 1 6 3 2  Iában alatta maradt a normál át

lagértékeknek. Hypothyreosisban a 
korreláció kimutatható volt (r =  
0,899), és az átlagosnál magasabb 
szérum koncentráció értékeket 
mértek.

A ß-acetildigoxinnal történt ke
zelés alatt kapott eredményeket a 
digoxin és ß-metildigoxin adása 
során nyert adatok is megerősítik.

Vizsgálataik alapján a szerzők az 
optimális terápiás szérum digoxin 
koncentrációt 1,21—1,70 ng/ml-nek 
tekintik. Az ennek eléréséhez 
szükséges fenntartó dózisokat az 
alábbiakban ajánlják: 0-metildig- 
oxin: 4 iug/kg, ß-acetildigoxin: 5 
fig/kg, digoxin: 8 [ig/kg. Telítő dó
zisnak megközelítőleg a fenntartó 
adagok dupláját javasolják. A 
gyógyszerek gyakorlati alkalmazá
sával kapcsolatban megjegyzik, 
hogy orális digitalizálás során a 
digoxin-származékok (/J-acetil- és 
ß-metildigoxin) a valamivel jobb 
felszívódásuk miatt előnyben ré- 
szesítendők a digoxinnal szemben.

, Fischer Emil dr.

A g-strophantin farmakokineti- 
kájához. Greff, К. (Pharmakolo
gisches Institut der Universität, 
Düsseldorf): Dtsch. med. Wschr. 
1977, 102, 135—139.

0,5 mg g-strophantin (3H-val jel
zett) intravénás adása után 2 órá
val a plazmaszint 0,5—1,0 ng/ml 
volt, 24 órával a beadás után már 
nem találtak kimutatható mennyi
séget a plazmában. 8 mg g-stro
phantin oralis adagja után 4 órával 
0,1—0,8 ng/ml-es szintet mértek, 
amely 24 óra elteltével 0,1 ng/ml alá 
csökkent. Májbetegeknél az iv. 
adott g-strophantin szérum kon
centrációja nem tért el a kontroll 
egyénekétől, vesefunkció-károsodás 
esetén azonban az elimináció lelas
sult.

Az iv. adott g-strophantin (0,5 
mg) 30%-a választódott ki a vesén 
át 24 óra alatt és mintegy 52%-a 
4 nap alatt, a per os bevitt 6 mg-os 
mennyiségnek csak 0,45%-a ürült 
ki a vizelettel a beadást követő 24 
óra alatt. Perlingualis adás után a 
renális exkréció hasonló volt a per 
os adás után megfigyelt értékhez.

A g-strophantin rossz enterális 
felszívódásával kapcsolatban a 
szerző megjegyzi, hogy ennek való
színűleg a molekula poláros jellege 
az oka. A g-strophantin négy OH- 
csoportot tartalmaz a geninen, míg 
például a digitoxigeninen csak egy 
OH-csoport van. Így érthető, hogy 
a poláros g-strophantin és az apo- 
láros digitoxin farmakokinetikája 
eltérő. A széles körű kémiai analí
zis ellenére a g-strophantinnak ez 
ideig metabolitját kimutatni nem 
sikerült.

A g-strophantin per os adásának 
értékelésével kapcsolatban a véle
mények eltérőek. Kétségtelen, hogy 
az orálisán vagy perlingualisan 
adott g-strophantin egy része fel
szívódik. Egészséges egyéneken a 
felszívódás mértéke 0,5—4,4% kö
zött van, vagyis 5—30 mg-os dó

zisnál várható értékelhető szívha
tás. Ezt a feltételezést a klinikai 
tapasztalat megerősíti, mert ilyen 
adagok alkalmazása során valóban 
megfigyeltek terápiás és toxikus 
effektusokat is. A g-strophantin 
orálisan való adásának legnagyobb 
hátránya és veszélye abban rejlik, 
hogy igen nagy individuális kü
lönbségek figyelhetők meg az ente
rális felszívódásban.

Fischer Emil dr.

Sulfamethoxazol-trimcthoprim  
antitesttermelésre gyakorolt hatása 
emberen. Arvilommi, H., Vuori, M., 
Salmi, A. (Publ. Hlth. Labor. Jy- 
väskylä Univ. Turku, Finnország): 
Chemotherapy, 1976, 22, 37—42.

A szerzők Sulfamethoxazol és tri
methoprim hatását vizsgálták em
beri önkénteseken az antitestter
melésre, a gyógyszereket együtt és 
külön-külön alkalmazva. Négyna
pos gyógyszeres kezelés után vizs
gálták az alkalmazott immunizálás 
hatását a vakcináció után 4 héttel, 
meghatározták a parotitis antites
teket, a Salmonella Hb antigénnél 
kiváltott agglutinineket és a teta
nus antitoxin titert. A parotitis és 
Salmonella antitestek mennyiségé
ben nem volt lényeges különbség a 
gyógyszerrel kezelt és a kontroll 
csoportok között, a tetanus antito
xin termelés azonban lényegesen 
alacsonyabb volt a gyógyszert ka
pott csoportban. A kontroll csoport 
tagjainak 75%-ában figyeltek meg 
az immunizálás hatására 4-szeres, 
vagy ennél nagyobb titeremelke- 
dést, a trimethoprimet kapottak 
csoportjában csak 45%-ban volt, a 
sulfamethoxazolt kapott csoportjá
ban 50%-ban, s a kettő kombiná
cióját kapottak csoportjában csak 
38%-ban volt tapasztalható. Vég
eredményben mindkét gyógyszer 
immunsupressiv hatással rendelke
zett, e jelenség nem ismeretlen a 
chemotherapeutikumok és antibio
tikumok között; a streptomycin 
ilyen jellegű képességét már 25 év
vel ezelőtt leírták.

Nikodemusz István dr.

Nehezen gyógyítható mikrobák
kal bekövetkezett húgyúti fertőzé
sek kezelése indanyl-carbenicillin- 
nel. Popa, G., Nuri, M., Peters, H. 
J. (Urol. Kiin. Mannheim.): Med. 
Kiin. 1975, 71, 104—109.

1971 óta az indanyl-carbenicillin 
felfedezésével egy szájon át alkal
mazható carbenicillin készítmény 
áll a gyógyító orvosok rendelkezé
sére. A szerzők ennek a hatásossá
gát vizsgálták 50 idült húgyúti fer
tőzésben szenvedő beteg kezelése
kor. Olyan betegekről volt szó, aki
ket már gyógykezeltek másutt s 
olyan mikrobák idézték elő a fer
tőzést, amelyek a kezeléssel dacol
tak. A kezelés napi 4 gramm ada
golásából állt 10 napon át. A vize
letminták bakteriológiai vizsgálatát 
elvégezték a gyógyszer adása előtt



és a kúra befejezése után 3 nap
pal. A vizelet 28 beteg esetében 
a második vizsgálatnál steril volt s 
másik 12 betegnél is megváltozott 
az ürített baktérium, tehát az ere
deti kórokozó eltűnt. A gyógyszer 
különösen a nehezen reagáló bak
tériumok (Proteus, Klebsiella, Pseu
domonas) ellen bizonyult jónak. 8 
beteg nem tűrte a gyógyszert s 
ezért a kezelést abba kellett hagy
ni. A szerzők rámutatnak, hogy a 
szer, mint orálisán alkalmazható 
earbenicillin, beválik a járóbeteg 
kezelésben is.

Nikodemusz István dr.

Parenteralisan adott maltóz hatá
sának vizsgálata egészséges anyag
cseréid személyeken és diabetese- 
sekben. Haslbeek, M. és mtsai (III. 
Med. Abt. Krankenh. Schwabing u. 
Forschergruppe Diabetes, Mün
chen): Kiin. Wschr. 1976, 54, 539— 
542.

A monosaccharidok alkalmazása 
során észlelhető nemkívánt mellék
hatások újabb szénhidrátok kipró
bálását indokolják. A glukózhoz vi
szonyítva lassabban, de mennyisé
gileg éppoly mértékben C02-ig oxi
dálódó maltózzal szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján Japánban 
már az infusiós kezelés elfogadott 
komponensei a különböző maltóz- 
készítmények. A szerzők ezek 
alapján végezték ellenőrző vizsgá
lataikat.

A 10%-os maltóz oldatot 9 egész
séges anyagcseréjű egyénnek és 9 
felnőtt-típusú diabeteses betegnek 
— több, mint 2 órán át — infun- 
dálták 0,25 g/tskg/óra mennyiség
ben. Ezalatt minimális eltéréseket 
észleltek csupán a vizsgált para
méterekben (vércukor, se.-insulin, 
szabad zsírsav, laktát, pyruvát, 
húgysav, sav-bázis értékek, keton
testek). Csak az egészségesek se- 
rumglukóz szint emelkedése volt 
szignifikáns. A serum maltóz kon
centrációja mindkét csoportban 150 
mg/100 ml-ig emelkedett. Az infu
sio megszüntetése után 7 órán át 
volt kimutatható csökkenő maltóz 
szint a serumban, s 18 órán ke
resztül találtak a vizeletben mal- 
tózt. Az egészséges anyagcseréjű 
egyénekben az első 3 órában az 
adott maltóz mennyiség 4%-a 
(1,3% mint maltóz és 2,7% glukóz) 
választódott ki a vizeletben, a dia- 
betesesekben a kiválasztás maga
sabb és változékonyabb volt.

A szerzők véleménye szerint a 
maltózzal végezhető nagyobb ka
lóriabevitel jótékony hatása ellené
re a lassú eliminatio és a fokozódó 
veszteségek a vizelettel az emberi 
szervezet korlátozott maltóz-érté- 
kesítési képességére engednek kö
vetkeztetni. A maltóz tartós infu- 
sióban történő adagolásával folyta
tott vizsgálatok eredményeinek 
megismeréséig a szerzők nem 
ajánlják a maltóz alkalmazását a 
parenteralis táplálásban.

Habis György dr.

Trimethoprim-sulfamethoxazol 
kezelés felnőttek Pneumocystis ca
rinii pneumoniájában. Lau, W. К., 
Young. L. S. (Div. of Inf. Dis., 
Dept, of Med. UCLA School of 
Med., Los Angeles): New Engl. J. 
of Med. 1976, 295, 716.

Immunosuppressiv hatásban levő 
betegek kezeletlen Pneumocystis 
carinii (Pn. car.) pneumoniája 
rendszerint halálos kórlefolyású. 
Néhány évvel ezelőtt a pentami- 
din isethionat therápiát tartották 
hatásosnak, 9—77% közötti gyó
gyulási értekkel. A gyógyszer azon
ban nephrotoxikusnak bizonyult. 
Újabban a co-trimoxazolt (trime
thoprim—Sulfamethoxazol kombi
náció) alkalmaztak a gyermekkori 
leukaemiák szövődményes Pn. car.- 
pneumoniájának therápiájában, jó 
hatással.

A szerzők nyolc felnőtt (öt férfi, 
három nő, 19—72 évesek) Pn. car. 
pneumoniáját co-trimoxazollal ke
zelték. Hatnak neoplasiája volt, 
kettő acut leukaemia miatt csont
velő transplantatióban részesült. A 
pneumonia tüneteit a therápia 
előtt 2—5 (átlag 3) nappal észlel
ték már. A rtg. felvételeken diffúz 
bilateralis infiltratum látszott. A 
Pn. car. cystákat Gömöri f. ezüst 
impregnatióval mutatták ki (trans- 
trachealis bronchusbiopsiával. fi- 
berobronchoscopos tüdőbiopsiával, 
nyílt tüdőbiopsiával, a köpetből 
vagy a trachealis- transtrachealis 
aspiratumból). A betegek 3X4—5 
tabl. co-trimoxazolt kaptak napon
ta (80 mg trimethoprim. 400 mg 
Sulfamethoxazol tablettánként), 
szájon át, orrszondán vtagy iv. in- 
fusióban.

A nyolcból négy beteg gyorsan 
láztalanná vált, javult a pulmona
lis folyamatuk és az artériás oxy- 
genisatiójuk. A láztalanodás rend
szerint a therapia 2—4. napján kö
vetkezett be. A rtg. regressio a 
2—5. napon kezdődött és a 17. na
pon vált teljessé. Négy beteg pneu
moniája nem oldódott. Egyiknek 
disseminált, pulmonalis cc-ia volt, 
a másikban cryptococous, listeria, 
varicella-zoster superinfectio kö
vetkezett be; bár a co-trimoxazol 
kezelésre láztalanná vált. később 
Pentamidin,t kapott, de meghalt; a 
boncoláshoz nem iárultak hozzá. A 
harmadik beteg ileusban elhunyt. 
A boncoláskor a Pn. car.-t még ki
mutatták a tüdejéből. A negyedik
ben a Pn. car. pneumonia előtt 
salmonella, pseudomonas aerugi
nosa superinfectiót is megállapí
tottak. Kezdetben per os, maid iv. 
co-trimoxazolt alkalmaztak. Ez a 
beteg is meghalt. Az autopsiás 
tüdőkészítményben Pn, car.-t nem 
találtak, de a tüdőszövet centrifu- 
gatumában volt néhány cysta. Egy 
betegükben a therápia során 
thrombocytoneniát (60 000) és leu- 
kopeniát (3600) észleltek. A co-tri
moxazol kezelést ekkor felfüggesz
tették és folsavat alkalmaztak. A 
vérkép rendeződött.

Patkánykísérletekben összeha
sonlították a pentamidin. sulfadia-

zán és primethamin, valamint a co- 
trimoxazol hatását. Megállapítot
ták, hogy a co-trimoxazol hatáso
sabb volt, mint a pentamidin; a 
primethamin—sulfadiazin kombi
náció olyan hatású volt, mint a 
pentamidin a tüdőcysták elimina- 
tióját illetően. Eredményeiket ér
tékelve (figyelembe véve a gyer
mekeken nyert therápiás tapaszta
latokat, továbbá azt, hogy a súlyos 
eseteket sem zárták ki vizsgálar 
taikból — hogy nagyfokú volt a 
betegek hypoxiája —, hogy a pul
monalis folyamat kétoldali volt —. 
hogy több esetük superinfectióval 
szövődött — stb.) végül is a co- 
trimoxazol therápiás hatását 71%. 
nak tartják egy más intézet 41%- 
os pentamidin-eredményével szem
ben. Kívánatos volna, hogy paren
teralisan adható készítménnyel is 
rendelkezzünk. Végül -megjegyzik, 
hogy célszerű volna az összeha
sonlító vizsgálatok folytatása.

Barna Kornél dr.

Intravénás chinidin klinikai és 
elektrofiziológiai hatása emberben.
Hirschfeld, D. S. és mtsai (Medical 
Service, San Francisco General 
Hospital és Cardiovascularis Re
search Institute, University of Ca
lifornia, San Francisco): British 
Heart Journal, 1977, 39, 309—316.

Az oralis chinidin kezelés— fel
téve ha eléri a terápiás vérszin
tet —, az atrialis és ventrikularis 
aritmiák hatásos gyógyszere. Intra
vénás alkalmazását toxikus mellék
hatásai miatt sokan kategorikusan 
ellenjavalltnak tartják. Mások csu
pán intraventrikularis vezetési za
varok esetében ellenzik, mivel a 
His-Purkinje rendszerben késlelteti 
a vezetést és növeli a refrakteri- 
tást, lassítja a vezetést a kamra- 
izomzatban.

A szerzőcsoport szembeszáll ez
zel a nézettel. 20 betegen alkalmaz
tak iv. chinidin gluconat infúziót.
Közülük 16-nak mono- vagy bifas
cicularis blokkja volt. Szignifikan- 
cia számítással végzett méréseikhez 
szimultán Frank-féle orthogonalis 
valamint His-köteg EKG ellenőr
zést használtak, a regisztrálás 100 
mm/sec. papírsebességgel történt. 2 
táblázatban foglalják össze adatai
kat és 4 ábrával illusztrálják. A 
hatásos terápiás adagot 4,4 mg/kg, 
a hatásos plasmachinidin szintet 
3—7 mg/l-ben határozzák meg. Az 
infúzió beadásának optimális tarta
ma 22 perc. Folyamatosan monito- 
rozták a systemás vérnyomást, 
ugyancsak folyamatosan határozták 
meg a katéteren át vett vérből a 
plazma chinidin szintjét chromato- 
graphiás módszerrel. Adataikat a 
plazma chinidin szintjének csúcsá
hoz (a terápiás szinthez) viszonyít
ják.

Megállapítják, hogy nem mutat
kozott szignifikáns differencia a 
pulzusszámban, az atrioventrikula- 
ris nodális vezetési időben és a 
H-Q átlagban (középidőben). Szig- . . . .
nifikánsan növekedett az átlagos • oJJ



QRS tartam (128 +  30 ms.-ról 134 
+  29 ms.-ra, P <  0,01), de nem nö
vekedett a blokkok foka és nem 
fejlődött ki újabb blokk, nem volt 
különbség mono- vagy bifascicula-' 
ris blokkos betegek között. Egy be
tegnek sinus bradycardiája volt, 
ennél a sinuscsomó meghosszabbo
dott refrakter idejével együtt a si
nus lelassult, atrioventricularis 
dissociatio és az infúzió ideje alatt 
His-köteg, ill. fascicularis focus 
mutatkozott. Mindazon betegeknél, 
kiknél ektopiás ütések voltak, a 
szer hatására ezek frequentiája je
lentősen csökkent, a terápiás szint 
elérése esetén. Pangásos szívbete
geknél a terápiás szint elérése nem 
volt nehezebb, de 4, 6 és 12 óra 
múlva szignifikánsan magasabb 
volt a kompenzáltak plazma szint
jénél. Ezt csökkent gyógyszer-clea- 
rance-szel magyarázzák.

Mindössze két betegen mutatko
zott bőséges izzadás és hányinger 
vérnyomásesés kíséretében, a szív- 
frequentia változása nélkül. Ezek 
még nem érték el a terápiás szin
tet és panaszaik, tüneteik a beavat
kozás felfüggesztésére, a lábak 
megemelésére stb. kedvezően rea
gáltak. Fülzúgás, hasmenés, szédü
lés egy betegen sem jelentkezett.

Szignifikáns volt (P <  0,01) a 
systemás középnyomás csökkenése, 
már 5 perccel az infúzió kezdete 
után, legalacsonyabb a plazma chi- 
nidin szintjének csúcsánál volt.

Eredményeiket más szerzőcso
portok eredményeivel hasonlítják 
össze. Chinidin gluconatot egy cso
port hasonló jó eredménnyel alkal
mazott — muscularisan. Ezzel ösz- 
szevetve egy szignifikánsan külön
böző adatot találtak: az infranoda- 
lis vezetési idő muscularis alkal
mazás esetén átlagban 6 msec.-mai 
nőtt. E csoport nagyobb adagokat 
alkalmazott és a plasma chinidin 
szint magasabb (4,6 mg/1, szemben 
szerzők 3,8 mg/l-ével) értéke mel
lett készítették a His-köteg EKG-t. 
Emellett feltételezik, hogy az iv. 
alkalmazás okozta vérnyomáscsök
kenés katecholamin kiáramlást in
dított el, mely a sympathicus-tónus 
fokozása útján csökkentette a chi
nidin direkt hatását az infranodalis 
vezetőrendszerre.

A halálos vagy súlyos szövődmé
nyeket ismertető közlemények kri
tikájában arra következtetnek, 
hogy ezen esetekben a gyógyszert 
kritikus állapotban levő betegnek 
adták vagy hypoxia, elektrolyt ab- 
normalitás, sinus bradycardia, a 
chinidin hatását potenciáló gyógy
szer egyidejű alkalmazása volt hi
bás.

Mindazonáltal — bár az iv. chi
nidin kezelésnek mással nem pótol
ható előnyét találták az ektopiás 
ritmus kiküszöbölésében, leszöge

zik, hogy a viszonylag gyakori hy- 
potensiv reakció arra figyelmeztet, 
hogy az ily módon alkalmazást 
tartsuk fenn kritikus esetekre és 
kellő kritikával, alfa-adrenerg ago- 
nistával együtt adjuk. Ha a fent 
jelzett követelményeket betartjuk, 
a ritka nemkívánatos mellékhatá
sok gyorsan eltűnnek és nincs késői 
következményük.

(Re/.: a chinidin az antiaritmiás 
terápia egyik leghatásosabb eszkö
ze — ha elérjük a terápiás vérszin
tet. Sajnos ennek megbízható meg
határozása a hazai laboratóriumi 
diagnosztika eszköztárából még 
hiányzik. Ennek híján is meggon
dolandó azonban, vajon mit érünk 
el az általános gyakorlatban hasz
nált napi 1—3 tbl.-s adagokkal?)

Vigyázó György dr.

Steroidok haemodynamikai hatá
sa szívbetegségben. Gould, L. és 
mtsai (The Methodist Hospital, 506 
Sixth S t, Brooklyn, N. Y. 11215.): 
American Heart Journal, 1976, 92, 
133—138.

Az infarctus következtében ki
alakuló myocardialis nekrózis gát
lására, illetve csökkentésére hosz- 
szú ideje alkalmazzák a corticoste- 
roidokat is. Ezek haemodynamikai 
effektusáról azonban csupán kor
látolt információk állnak rendelke
zésre. E hatásmechanizmus tisztázá
sa céljából tervezték tanulmányu
kat a szerzők.

Vizsgálatukat két betegcsoporttal 
végezték. Akut, szövődménymen
tes, transmuralis infarctusos bete
geiken csak jobb, egyéb szívbetegé 
ségben szenvedőkön jobb és indo
kolt esetben bal szív katéterezést 
végeztek, a nyomásviszonyok kor
rekt elemzésével, angiográfia (vagy 
legalábbis adatainak) közlése nél
kül. Előbbi csoportban 7, utóbbiban 
6 beteg került feldolgozásra. A mé
rések 2 g methylprednisolon 20 
perc alatt történő infundálása 
előtt, majd egy órával azután tör
téntek.

A steroid infusiót követően egy 
betegen mellkasi fájdalom lépett 
fel jelentős ST szakasz emelkedés
sel és az arteria brachialisban 35 
Hgmm-es systolés nyomásemelke
déssel. E tünetek nitroglycerin ha
tására megszűntek, mégis e tapasz
talat alapján vizsgálataikat beszün
tették.

Az infarctus csoportban a szív
index (2,59 ml/perc/m2-rőT3,38-ra), 
a verőindex (32 ml/ütés/m2-ról 40- 
re) emelkedett, az arteriovenosus 
oxigéndifferencia 4,6 térfogatszáza
lékról 4,2-re csökkent és az oxigén
telítettség változatlan maradt. A 
bal kamrai nyomás 6 betegnél 
emelkedett (13,9 Hgmm-es átlagról

16,1 Hgmm-re), a jobb kamra nyo
mása csak négy betegnél. Szignifi
káns volt (p <  0,01) az artériás kö
zépnyomás emelkedése, 82-ről 90 
Hgmm-re. A systemás perifériás el
lenállás minimálisan csökkent csak.

A diagnosztikus szívkatéteres 
csoportban minimális növekedést 
mutatott a szívindex (2,81 L.-ről 
2,90-re), nem változott értékelhe
tően a verőindex és a kamrákon 
belüli nyomásérték, növekedett az 
arteriovenosus oxigéndifferencia, 10 
Hgmm-rel csökkent a systemás 
vérnyomás, minimálisan csökkent a 
perifériás resistentia.

E kevésszámú vizsgálatból kide
rült, hogy szignifikáns növekedés a 
szívindexben és a wedge-nyomás- 
ban nem mutatkozott, csak a sys
temás nyomásemelkedésben. Ez bi-„ 
zonyos mértékig váratlan lelet 
volt, mivel irodalmi adatok alapján 
a steroidokat vasodilator, perifériás 
resistentia csökkentő szernek te
kintik. A vérnyomásemelés mecha
nizmusa nem világos. Elméletileg a 
vérnyomásemelkedésnek a myocar
dium oxigénfogyasztásának növelé
sével kell társulnia, ami hátrányos. 
Ezt igazolja az említett retroster- 
nalis fájdalom, ST szakasz emelke
dés mutatkozása, mely a vizsgála
tok befejezését indokolta.

Megemlítenek számos tanul
mányt, melyeknek tükrében kérdé
ses, hogy az infarctus areájának 
befolyásolásában hasznos a steroid, 
erre a célra legfeljebb az infarctus 
első hat órájában látszik alkalmas
nak.

E változatos eredmények szem
szögéből arra következtetnek, hogy 
a corticosteroidok hatása az em
beri myocardialis infarctusban 
meghatározhatatlan és szerepüket 
csak a korrekt haemodynamikai 
vizsgálatokkal együtt, új technikai 
eljárások kialakítása tisztázhatja 
csak.

(Ref.: Két korrekt közlemény, 
mely a divatos technikai és gyógy- 
szerelési eljárások túlzott alkalma
zásának káros lehetőségére figyel
meztet. — Hazai körülményeink 
között a pacemaker esetleges indo
kolatlan alkalmazásának kisebb a 
veszélye, mivel ezzel a lehetőség
gel csak megfelelően képzett sze
mélyek és felszerelt intézetek ren
delkeznek. — Az akut infarctusos 
betegek legtöbbje azonban ma 
még általános belgyógyászati osz
tályokra kerül és e betegség keze
lésében nagyon gyakran „preven
tív" célból nagy adagban adják a 
steroidokat, szinte csodát várva a 
hormon kötőszöveti hatásától. 
Ugyanakkor a nem kívánatos hae
modynamikai effektusokról hiány
zik a megfelelő tájékozottság.)

Vigyázó György dr.



P O T E S  E PT
potenciált hatású Sulfonamid tabletta
HATÁS
A két antibakteriális hatású komponenst tartalmazó gyógy
szer a baktériumok folsav-szintézisét gátolja. A Supersep- 
tyl a p-aminobenzoesav-dihydrofolsav, a trimethoprim a 
dihydrofolsav-tetrahydrofolsav fázisban gátolja a folsav- 
szintézist. E kettős ferment-blokád útján ható kombináció 
a Gram negatív és Gram pozitív baktériumok jelentős ré
szének növekedését egyaránt gátolja. A baktericid hatás 
többszörösre fokozódik, rezisztens baktérium-populatio ki 
fejlődése igen lassú. Az epében magas koncentráció ölö
kül ki, a vizelettel nagyrészt aktív formában ürül.
ÖSSZETÉTEL
Trimethoprimum 0,08 g
Sulfadimidinum 0,40 g
tablettánként.
JAVALLAT
Légúti infectiók (tonsillitisek, bronchitis ehr., pneumoniák 
etc.).
Húgyúti infectiók (acut és chronikus pyelonephritis, cystitis, 
chronikus pyuriák).
Shigellosis. Cholera.
Typhus abdominalis.
Salmonellosis gastroenteritica.
Reconvalescentiában Salmonella- és Shigella-ürítés.
Ту. baktériumgazdaság, főként már cholecystectomizált bg.- 
nál.
Brucellosis. Gonorrhoea.
ELLENJAVALLAT
Máj- és veseelégtelenség, vér-dyserasia, sulfonamid-túlér- 
zékenység, valamint terhesség.
Csecsemőknek 1 hónapos korig nem adható.
ADAGOLAS
A készítményt acut infectio esetén legalább 5 napon át 
kell adni, általában pedig legalább 2 napi tünetmentes
ség eléréséig.
ALTALANOS ADAGOLÁSI TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTEKNEK
Terápiás adag 2X2 tabl./die (reggel és este étkezés után). 
Fenntartó adag 2Xl tabl./die (reggel és este étkezés után) 
Maximális adag 2X3 tabl./die (reggel és este étkezés 
után).
GYERMEKEKNEK

2-6 éves korban 2 XV4—1/г tabletta,
6-12 éves korban 2 XV2- I  tabletta étkezés után.
Akut infekció esetén a fenti gyermekadagok rövid ideig 
(5-6 napig) tartó kezelés során a napi 6 mg trimetho
prim +  30 mg Superseptyl testsúlykilogrammonkénti ada
gig emelhetők, napi 2 egyenlő részre elosztva. 
Gyermekeknek 6 éves kor alatt a gyógyszer adagolása 
megfontolandó.
MELLÉKHATÁSOK
Rossz közérzet, fejfájás, gyomorpanaszok, gyógyszer-exan- 
thema. Ritkán múló jellegű vérképzőrendszeri károsodás

észlelhető (leukopenia, thrombocytaszám- és folsavszint- 
csökkenés). Ezek az elváltozások folsav adására gyorsan 
rendeződnek.
A mellékhatások főként tartós (3-8 hetes) kezeléskor ész
lelhetők, és emiatt ilyenkor teljes vérképkontrollok szüksé
gesek (thrombocytaszám kontrollok is!).
FIGYELMEZTETÉS
A kezelés ideje alatt megfelelő mennyiségű folyadékbevi
telről kell gondoskodni. Ha a kezelés alatt exanthema ke
letkezik, a gyógyszer szedését abba kell hagyni.

Megjegyzés: Csak vényre adható ki és az orvos ren
delkezése szerint ismételhető (legfeljebb három alkalommal).
Csomagolás: 20 db tabletta Térítési díj: 9,20 Ft

ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, 
TISZAVASVÁRI



H Í R E K

A Magyar Szemorvostársaság
1978. június 30-án (péntek) 15 óra
kor, a Semmelweis OTE I. Szem
klinika tantermében (VIII., Tömő 
u. 25—29.) tudományos ülést tart.

Vix Katalin, Faludi Árpád: Ta
pasztalatok a Catford teszttel.

Tóth Ferenc: Ulcus serpens elő
fordulása a mai gyakorlatban.

Áhi Olga: A plazma cortisol je
lentősége a gloucoma pathomecna- 
nismusában.

Pék László: A sporotrichosis 
szemészeti szövődményeiről.

A Medicina Könyvkiadó javas
latára a Kulturális Minisztérium 
az alábbi, 1977-ben megjelent or
vosi könyveket részesítette nívó
jutalomban:

Sebészeti műtéttan (szerk.: Litt- 
mann Imre).

Klinikai röntgendiagnosztika 
(szerk.: Csákány György—Forrai 
Jenő).

Sebészet 2. kötet (szerk.: Stefa
nies János).

Kollár Dezső: Fül-orr-gégebeteg- 
ségek gyermekkorban.

Bekény György: A neuromuscu
laris megbetegedések diagnoszti
kája és terápiája.

Szabolcs Paula: Őszintén a szív- 
infarktusról.

Üj szakbizottság alakult a MOT 
keretében.

A Magyar Orvostörténelmi Tár
saság 1978. május 19-i ülésén 
megalakult az orvosi szaknyelvi és 
nyelvtörténeti bizottság Antall Jó
zsef dr. főtitkár bevezető szavai
ban hangsúlyozta, hogy a MOT so
hasem zárkózott el a társtudomá
nyokkal való kapcsolatoktól. Meg
említette, hogy külföldi egyeteme
ken, ahol van orvostörténeti inté
zet, azok keretén belül szintén 
foglalkoznak a szaknyelvi kérdé
sekkel.

Az ülés első előadója Brencsán 
János dr., a Medicina Kiadó fő- 
szerkesztője a mai magyar orvosi 
nyelv problémáival foglalkozott. 
Kiemelte, hogy az anatómiai szak- 
kifejezések a nómenklatúráknak 
köszönhetően általában egységesek, 
míg ez nem mondható el a klini
kai gyakorlat terminusairól. Égető 
kérdés a helyesírás is: mennyire 
érvényesüljön a fonetikus átírás 
elve? A régebbi vagy idősebb szer
zők még ismerték, ill. ismerik a

latin-görög helyesírás-átírás szabá
lyait, ugyanez nem mondható el a 
fiatalabbakról. Ugyancsak felvető
dött az idegen szavak használatá
nak kérdése. Általában elfogadha
tók szakmai körökben, de a nép- 
szerűsítő-felvilágosító előadásokon 
és művekben jobb a magyar meg
felelőket alkalmazni. Az Akadé
mián két bizottság is foglalkozik 
az orvosi szaknyelvvel.

Az ülés második előadója, Büky 
Béla dr. nyelvészkandidátus a régi 
magyar szókincs orvosi vonatko
zásairól beszélt, néhány szó eti
mológiájával példázva.

A résztvevők több kérdést intéz
tek az előadókhoz, ugyanakkor 
hozzászólásaikban hangsúlyozták, 
hogy egyetértenek a szakbizottság 
létrehozásával. A MOT 1978 őszén 
esedékes vezetőségválasztásáig az 
új bizottság tisztikara megbízás 
alapján működik; elnöke Lamb
recht Miklós dr., alelnöke Büky 
Béla dr.

1968-ban a Szegedi Orvostudo
mányi Egyetemen végzett hallga
tóknak 10 éves találkozóját 1978. 
szeptember 23-án tartjuk.

Részvételre jelentkezést levélben 
kérjük elküldeni Náfrádi József 
dr. részére. Cím: 6701 Szeged. I. 
Belklinika.

(Lapzárta: a kívánt, aktuális szám megjelenése előtt 18 nappal!)
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