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S ED UX ENtabletta
ÖSSZETÉTEL
Tablettánként 5 mg diazepam.-ot tartalmaz.
HATAS
A Seduxen a limbikus rendszeren át ható tranquillosedativum, mely antikonvulzív és izom- 
relaxáló hatással is rendelkezik.
JAVALLATOK
Neurosisok bármely formájának kezelése — főként előtérben álló szorongás esetén. 
Psychosomatikus megbetegedésekben a feszültség, szorongás oldása.
Endogén psychosisok gyógykezelésének kiegészítésére — főként egyes antidepresszánsok al
kalmazásakor a feszültség, szorongás befolyásolása.
Epilepsia adjuvans kezelése.
Delirium tremens.
Belgyógyászati kórképeket kísérő nyugtalan állapotok.
Spasmusok, izomrigiditások, contracturák oldása.
ELLENJAVALLAT
Myasthenia gravis, Akut glaucomás roham. Adását a terhesség első harmadában nem 
ajánljuk.
ADAGOLÁS
Átlagos napi adagja felnőtteknek 5—15 mg.
Gyermekeknek: 3 hónapos—1 évesnek 1Д tabl. naponta 1—4-szer (1,25—5 mg).
1—6 évesnek 1/г tabletta naponta 1—3-szor (2,5—7,5 mg).
6—14 évesnek 1 tabletta naponta 1—3-szor (5-15 mg) fél adaggal kezdve és fokozatosan 
emelve a teljes adagig.
Gyermekeknek célszerűbb a pontosabban, könnyebben adagolható Seduxen szuszpenzió 
alkalmazása.
Idős vagy legyengült betegeknek naponta 2,5—7,5 mg (V2—V2 tabl.).
Delirium tremensben, endogén psychosisoknál indító kezelésnek naponta 20-40 mg, fenn
tartó adagnak 15-20 mg.
Izom-contracturákban naponta 5—20 mg, az adagot célszerű fokozatosan emelni.
A napi adagot 2-3 részre elosztva kell bevenni.
Célszerű a napi dózis kétharmad részét este, míg egyharmad részét napközben bevenni. 
MELLÉKHATÁS
A kúra kezdetén esetleg fellépő fáradékonyság, álmosság az esetek többségében néhány 
nap alatt spontán megszűnik, az adag csökkentésével pedig minden esetben kiküszöbölhető. 
Gyógyszerkölcsönhatások:
Amennyiben a Seduxent gyógyszerkombinációban adják, a nem kívánatos interakció elke
rülése érdekében a Seduxent ne alkalmazzuk együtt:
— hypnoticumokkal és analgeticumokkal (hatásfokozás);
— anticoagulánsokkal (anticoaguláns hatás csökkenése);
— diphenylhydantoinnal (a Seduxen gátolja a diphenylhydantoin metabolizmusát);
— triciklikus antidepresszánsokkal (sedativ és atropinszerű hatás);
— izom-relaxánsokkal (kiszámíthatatlan hatás az izomtónusra, esetleg apnoe).
FIGYELMEZTETÉS
A gyógyszer alkalmazása alatt fokozott elővigyázatosság szükséges! A gyógyszer bevétele 
után 8—10 órán belül, vagy folyamatos szedése esetén a kúra alatt járművet vezetni, ma
gasban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos! Alkalmazásának időtartama alatt szeszes italt 
fogyasztani tilos!
Szoptató anya Seduxen-kezelésekor a tejbe átjutó gyógyszer miatt fokozott figyelemmel 
kell kísérni a szoptatott csecsemőt (aluszékonyság, szopási gyengeség).
Glaucomás betegeknek óvatosan adandó.
MEGJEGYZÉS *

Csak vényre adható ki, és az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.
CSOMAGOLÁS
20 tabl. térítési díj 2 ,- Ft

200 tabl. térítési díj 20,— Ft

KŐBÁNYA! GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPESTX.



Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Magyar Imre dr.)

Intenzív be tege llá tó  ré sz leg  
ak u t szénh id rá tan y ag - 
c se re -zav a ro k  e llá tá sá ra
Kétéves tapasztalataink

ifj. Petrányi Gyula dr., ifj. Tamás Gyula dr., 
Ambrus Csaba dr., Baranyi Éva dr.,
Büki Béla dr., Gerő László dr.,
Koller Oszkár dr., Korányi László dr.,
Szalay Ferenc dr., Váradi András dr. 
és Magyar Imre dr.

A jól kezelt cukorbeteg életkilátása megközelíti a 
nem cukorbeteg emberét. A cukorbetegek jelenté
keny számát azonban olyan egyének alkotják, akik 
nem tudnak cukorbetegségükről, nincsenek tisz
tában az életüket közvetlenül fenyegető ártalm ak
kal és az azok megnyilvánulásakor szükséges teen
dőkkel. Számos körülmény (helytelen életmód, in- 
terkurrens betegség, terhesség stb.) hatására a 
szénhidrát-anyagcsere oly mértékben borulhat fel, 
hogy a megfelelő beavatkozás elmulasztása miatt 
a beteg életét csak intenzív kezelés m entheti meg. 
Ennek végzésére sok helyen éppen a felkészület
lenség m iatt nincs mód. A budapesti I. Belgyógyá
szati Klinika diabetes munkacsoportja ezért elha
tározta, hogy a súlyos, életveszélyes állapotú cu
korbetegek kezelésére speciális részleget hoz létre, 
melyben a felszerelés és szakismeret egy helyre 
koncentrálásával a lehető legjobb eredményeket 
lehet elérni. 1976 m árciusában nyitottuk meg kli
nikánkon a szénhidrátanyagcsere-betegeket ellátó 
intenzív részleget, s m unkánkról — melyről előze
tesen ism ertetések m ár napvilágot lá ttak  (20, 21, 
22, 28, 29) — most két év összesített tapasztalata 
alapján számolunk be.

Intenzív szénhidrátanyagcsere-részleg'ünkre 
felveszünk minden intenzív belgyógyászati ellátás
ra (kezelésre, ill. megfigyelésre) szoruló heveny 
szénhidrátanyagcsere-zavarban szenvedő beteget 
területi függőség nélkül. A betegek kezelését klini
kánk tíz, erre  vállalkozó, a diabetesben speciálisan 
képzett belgyógyász szakorvosa felváltva, e célra 
megszervezett ügyeleti (telefonhívásos) rendszer
ben végzi, a klinikai intenzív betegellátó nővér
gárda segítségével. Az ak u t szak elmúlása után a 
betegeket további kezelés szüksége esetén más osz
tályra helyezzük, kedvező esetben hazabocsátjuk.

Az Egészségügyi Minisztérium 3.02: endokrin ku
tatások, 1—22—0302—0L—2/M sz. „Diabetes mellitus 
syndroma. . . ” megnevezésű tárcaszintű kutatási fő
irányhoz elfogadott kutatómunka alapján.
Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 31. szám
1*

Beteganyag, vizsgálati és kezelési módszerek

Részlegünkre a megindulás óta eltelt két év 
a la tt 101 esetben vettünk fel beteget intenzív szén- 
hidrátanyagcsere-zavar kezelése céljából. (Számos 
hozzánk küldött, de intenzív ellátás szükségének 
hiányában vizsgálat és kezelési javaslat u tán  m ás
hová irányított beteg adata itt nem  szerepel.) Ese
teinket az intenzív ellátás indoka szerint csoporto
sítva tün tetjük  fel az 1. táblázaton.

1. táblázat Eseteink m egoszlása  a szénhidrát 
anyagcserezavar szerint 1

1. Ketoacidosis 45
2. Hyperosmolaris nem ketoacidosisos coma 3
3. Fentiekbe nem sorolható hyperglykaemia

-acetonaemia-exsiccosis 24
4. Hypoglykaemia 14
5. Egyéb 15
Összesen Ю1

Ketoacidosison a 300 mg% (16,7 mmol/1) feletti 
hyperglykaemia, az acetonuria és a 7,35-nél alacso
nyabb artériás vér pH-val járó metabolikus acidosis 
együttesét értjük. Hyperosmolaris nem ketoacidosisos 
coma elnevezést használjuk azon esetekben, melyek
ben hyperglykaemia, 350 mosm/1 feletti serum osmo- 
laritas ellenére metabolikus acidosis nincs. A harma
dik csoportban az előbbi két kategóriába nem sorol
ható hyperglykaemiás, exsiccált, változó mértékben 
acetonuriás betegek szerepelnek. Hypoglykaemián a 
klinikai tüneteket okozó 50 mg% (2,8 mmol/1) alatti 
vércukorszinttel járó eseteket értjük.

Felvételkor a beteg, a hozzátartozók kikérdezése, 
esetleg az orvosi beutaló alapján vagy a mentőápoló
tól igyekszünk az anamnesztikus adatokat megtudni. 
A fizikális vizsgálatok elvégzése után a szénhidrát
anyagcsere paramétereit határozzuk meg a lehető leg
gyorsabban. A vércukorszintről Dextrostixszel tájé
kozódunk, 250 mg%-nál magasabb érték esetén a vizs
gálatot a vérminta fiziológiás konyhasóval történő két
szeres hígítása után megismételjük (27). Aceton kimu
tatására Ketostix tesztcsíkot használunk, a vizsgálatot 
vizeletből, serumból, kötőhártyanedvből végezhetjük. 
A vércukorszint pontosabb mérésére a Reflotest-Glu- 
cose tesztcsík színváltozását értékelő Reflomat refle
xiós fotométert használjuk, melynek megbízhatóságá
ról előzetesen már meggyőződtünk (24). Ugyancsak ezt 
a célt szolgálja a Dextrostix színváltozását mérő Eye- 
tone fotométer. Egyes esetekben a vércukor folyama
tos regisztrálására a Contiflo automata vércukor- 
elemzőt alkalmazzuk (23, 30), speciális esetekben ke
rül sor a Biostator GCIIS használatára, ez a készülék 
a vércukor folyamatos ellenőrzésével együtt annak 
automatikus regulációját is elvégzi (13). A serum ká
lium szint mérésére ionszelektív elektródot (Radelkis) 
használunk. A sav-bázis viszonyokat Astrup-módszer- 
rel határozzuk meg (9).

A kezelés közben rendszeresen, legalább óránként 
észleljük a vérnyomást, pulzust, hőmérsékletet, légzés
számot; szükség esetén EKG-t készítünk, centrális vé
nás nyomást határozunk meg. Pontosan regisztráljuk 
az alkalmazott folyadék és elektrolit mennyiségét, a 
gyógyszerek adagját, az ürített vizelet mennyiségét, 
cukor- és acetontartalmát. Általános vizsgálatunkhoz 
tartozik a haemoglobintartalom, a fehérvérsejtszám, a 
vizelet teljes vizsgálata. Rendszeres időközönként mér
jük a vércukor-, se. Na, K, P, creatinin, karbamid- 
nitrogén, sav-bázis paraméterek értékét. A serum os- 
molaritását a Jackson—Formán-képlet alapján be
csüljük (11): se. osmolaritás =  2 (se. N a++  se. K+) +  
vércukor +  karbamid (maeq/1, ill. mmol/l-re átszámí
tott értékek). A betegek tudatállapotát és annak válto
zását folyamatosan ellenőrizzük. A tudatállapot jel
lemzésére a tiszta tudat — somnolentia — sopor — со-

%
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2. táblázat 42 k e to a c id o s iso s  betegü n k ön  e g y s é g e s e n  a lk a lm azott k eze lé s

1. óra 2. óra 3. óra 4. óra

0,9 % NaCl (ml) 1000 1000 500—1000 500 500 500
1. Infúzió

KCI (g) 1 1 0,5—1 0,5 0,5 0,5
2. Inzulin i. V. bolus (NE) — 16 8 8 8 8
3. NaHCOs — 7,2 pH alatti esetekben

0,15 X base excess x testsúly kg (maeq)

ma megjelöléseket alkalmazzuk. Centrális vénakaté
ter, gyomorszonda, vizeletkatéter, szívmonitor gépi lé
legeztetés szükségességét esetenként mérlegeljük.

A ketoacidosisos betegek közül 42-t a 2. táblázat
ban szereplő egységes rendszer alapján kezeltünk. A 
folyadékpótlást fiziológiás (0,9%-os) NaCl oldattal vé
geztük, melyhez literenként 1 g KCl-ot adtunk. A ke
zelés első 2—3 órájában óránként 1 litert, majd órán
ként fél litert infundáltunk, az exsiccosis teljes le
küzdéséig. Inzulin adását egyórás infúzió után kezdtük 
meg, kis iv. bolusok formájában adtunk először 16 E, 
majd további óránként 8—8 E Actrapid (Novo) inzu
lint addig, amíg a vércukor 250 mg%-ra (13,9 mmol/1) 
csökkent. Ekkor az infúziót 5%-os dextrose adásával 
egészítettük ki, az inzulinadást pedig 2—4 óránkénti 
8—16 E Actrapid formájában folytattuk subcutan. Az 
acidosis korrekciójára, ha az artériás vér pH 7,2-nél 
kisebb volt, NaHC03 infúziót adtunk, 1,4, ill. 4,2%-os 
oldat formájában, az adandó mennyiséget a 0,15 X  
testsúly X base excess képlet alapján maeq-ben számí
tottuk. A kezelés hatására javuló állapotú betegeken, 
amikor az ivás vagy evés lehetségessé vált, per os táp
lálásra tértünk át. Az akut szak lezajlása után napi 
4-szer adott Actrapid se. inzulin kezelés segítette elő 
a betegek áttérését megfelelő beállításra. Ez természe
tesen már nem intenzív ellátási kérdés, így nem rész
legünkön történt. Antibiotikumot minden esetben ad
tunk: iv. Ampicillint, penicillinallergia gyanúja ese
tén Tetrant.

A kezelést a többi hyperglykaemiás beteg eseté
ben is a fenti elvek alapján végeztük, tehát az exsic- 
cosist fiziológiás konyhasó +  KC1 infúzióval, a súlyos 
acidosist NaHC03 infúzióval kezeltük. A hyperosmo- 
laris nem ketoacidosisos betegeknek sem adtunk hypo- 
toniás oldatot.

A hypoglykaemiás kómás betegek iv. 20—40%-os 
glucose infúziót, esetenként glucagont kaptak, a visz- 
szatérő hypoglykaemia elkerülésére a vércukorszint 
ellenőrzése alapján néhány esetben 5%-os glucose to
vábbi infúziójára volt szükség.

Az „egyéb” csoportban levő esetek különfélesége 
miatt egységes kezelésről nem beszélhetünk, minden 
eset egyéni elbírálást igényelt.

A szénhidrát-anyagcsere akut zavarának fenti ke
zelési elveit alkalmazva minden esetben törekedtünk 
a zavar kiváltó okainak felismerésére, kiküszöbölésére 
ill. a társuló betegségek kezelésére.

_  Eredm ények, megbeszélés

A 42, egységesen kezelt ketoacidosisos beteg 
adatait a 3. táblázaton tek in tjük  át. A kezelési 
eredmények közt külön vizsgáltuk az első órában 
alkalm azott infúzió hatását. Ekkor inzulint még 
nem adtunk. A vér cukortartalm ának és az acido- 
sisnak szignifikáns csökkenése bizonyítéka annak, 
hogy a ketoacidosis kezelésében a súlyos exsiccosis

3. táblázat K etoacidosisos betegeink  param étereinek átlagértékei (n =42)

X SD min max
Életkor 37 18 86 év

Kezelés előtt vércukor 560 196 319 1150 mg%
31,1 10,9 17,7 63,9 mmol/l

art. vér pH 7,12 0,15 6,80 7,33
se. Na+ 136 6,2 121 148 maeq/l
se. K+ 5,45 1,33 3,0 8,6 maeq/l
karbamid nitrogén 27,3 13,2 11 65 mg%

9,8 4,7 3,9 23,2 mmol/l
se. creatinin 2,97 2,22 1,14 10,8 mg%

260 196 101 953 umol/l
se. osmolaritás 325 19,6 280 363 mosm/l
pulzusszám 112 19 80 142 /min
vérnyomás (syst.) 130 26 80 180 Hgmm
hőmérséklet (axill.) 36,3 0,7 35,0 39,5 °C
légzésszám 30 8,2 15 49 /min
fehérvérsejtszám 14350 8000 5200 32000 /ul

Változás a kezelés 1. órája alatt
vércukorcsökkenés 62,7 59,5 P <0,001 mg%

3,48 3,3 mmol/l
se. K+ —0,024 1,04 nem szignif. maeq/l
art. vér pH emelk. 0,06 0,09 P <0,05

A kezelés kezdetétől a 250 mg% (13,9 mmol/l) 
vércukorszint eléréséig

eltelt idő 4,5 2,7 1 12,5 óra
adott inzulin 35,3 26,1 8 220 NE
vércukoresés/óra 76,8 33,0 29 156 mg%

4,3 1,8 1,6 8,7 mmol/l
6,7 2,4 2 12 I

A kezelés során adott összinfúzió KCI 7,2 3,4 2 20 g
1856



által kiváltott capillaris microcirkulációs zavar le
küzdése a legfontosabb, s ez terem ti meg a továb
biakban az inzulin hatásához szükséges feltétele
ket. A kezelés során észlelt óránkénti átlagosan 
76,8 mg%-os (4,3 mmol/1) vércukorcsökkenés meg- 
egezik az egyéb „kis dózisú” kezelési formákban 
elértekével (1). A 250 mg%-os (13,9 mmol/1) vércu- 
korszint eléréséhez átlagosan összesen 35 E iv. in
zulin volt elegendő. A vércukorszint óránkénti vál
tozását 10 beteg adatainak feltüntetésével érzékel
tetjük  (4. táblázat): a csökkenés egyenletes, az

4. táblázat Tíz k etoacid osisos beteg vércukorszintjének  
változása a k ezelés alatt

art. vércukor (mg%-ban)
Beteg vér a kezelés kezdetétől óránként

pH 0 1 2 3 4 5

T. K. 23 é. nő 7,32 500 376 222
N. Á. 23 é. nő 7,15 520 460 350 270 250
K. Gy 25 év ffi. 6,94 700 660 500 350 260
A. F. 38 é. nő 7,31 340 284 140
P. T. 18 é. nő 6,94 386 320 260 215
B. L. 75 é. nő 7,32 861 738 646 554 462 400
B. V. 42 é. nő 7,28 461 400 300 280 260
T. Gy. 32 é. nő 7,16 585 554 323 220
E. E. 59 é. ffi 7,18 610 500 460 440 330 230
N. A. 24 é. nő 6,96 480 390 300 200

első néhány óra tendenciájából a k ívánt szint el
érésének idejét előre kiszám íthatjuk.

A kezdetben általában emelkedett se. К  erő
teljes csökkenése az inzulin adagolás megkezdése 
után következett be, a serum К -tarta lm a a bete
gek nagyobb részében nem ért el túlságosan ala
csony szintet. A kezelési tervben szereplő kálium
pótlás mértéke egyes esetekben nem bizonyult ele
gendőnek a káliumszint csökkenésének kivédésére
3,0 maeq/1 alá.

A serum anorganikus foszfortartalm ának a 
kezelés megkezdésekor m ért magas értéke órák 
alatt subnormális értékre csökkent, s a csökkenés 
12—24 órával a kezelés megkezdése u tán  is kimu
tatható  maradt. (A kezelés közben vizsgált néhány 
param éter jellemző változását m utatja  be az 1. 
ábra).

A vércukorszint csökkenését, a serum  osmo- 
laritás helyreállását és az acidosis megszűnését 
minden betegünkön elértük.

A ketoacidosis kiváltó okait anyagunkban az
5. táblázat tünteti fel. Leggyakoribb kiváltó ok az 
infekció (4), de a kezelés elhanyagolása (inzulin
adás önkényes elhagyása, súlyos diétahibák nem
egyszer jelentős szeszfogyasztással társulva) is sok 
esetben idézi elő a bajt;

Hyperosmolaris nem  ketoacidosisos három be
tegünk adatait a 6. táblázatban foglaltuk össze. 
M indhárom idős, igen nagy mennyiségű folyadék 
pótlására szorult, de vércukorszintjük lényegesen 
gyorsabban csökkent, m int a ketoacidosisosoké. Az 
infundálásukra alkalm azott fiziológiás konyhasó 
adásával a serum osmolaritás gyors csökkenésének 
káros hatását igyekeztünk elkerülni.

A további 24, az előbbi két csoportba nem so
rolható hyperglykaemiás (acetonuriás) exsiccált be- 
2

1. ábra: Néhány vizsgált paraméter változása ketoacido
sisos beteg kezelése során. Az anorg. foszforszint 
csökkenése megfelelő pótlás hiányában a keto
acidosis rendezése ellenére is még hosszú ideig 
kimutatható

tegek kezelésében a terápiás beavatkozást, az alkal
mazott gyógyszermennyiséget, infúziót, az össze
tevők aránya szabta meg. Intenzív kezelésüket az 
indokolta, hogy — ha a kellő beavatkozás elma
rad — állapotuk romlásával ketoacidosisba kerül
tek volna.

A kezelés kim enetelét tekintve már leszögez
tük, hogy a szénhidrát-anyagcsere heveny zavarát 
minden esetben rendeztük. Nem jelenti ez azt, hogy 
eseteink mindig szövődménymentesek voltak. A 
„közvetlen coma-halálozás” megadása szubjektív 
hibákat rejtene, ehelyett röviden m egem lítjük a 
kezelést követő időben elvesztett betegeket, szá
muk 4. Mind idős nőbeteg volt (66—80 éves), kettő 
ketoacidosisos coma m iatt kerü lt felvételre. Az

5. táblázat A k etoacid osis kiváltó okai anyagunkban

Infekció 26
Kezelés elhanyagolása 4
Thromboemboliás betegség 2
Graviditas (helytelenül kezelt) 2
Trauma 1
Uraemia 1
Fel nem ismert diabetes 1
Ismeretlen ok 8
Összesen 45 %
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6. táblázat H yperosm olaris nem  k e to a c id o s is o s  b e teg e in k  adatai

S. Z. 80 é. nő H. V. 62. é ffi В. E. 69 é. nő

Felvételkor tudatállapot coma coma sopor
se.osmolaritas 383 370 373 inosm/l
vércukor 1060 1048 885 mg%

___—-----' ‘ 59,4 58,2 49,2 mmol/l

Vércukorcsökkenés az 1. órában 128 180 310 mg%
7,1 10,0 17,2 mmol/l

A kezelés kezdetétől a 250 mg% (13,9 mmol/l) vércukorszint 
eléréséig eltelt idő 7,5 9 5 óra

adott inzulin 72 76 40 NE
vércukoresés óránként 110 89 127 mg%

6,1 4,9 11,5 mmol/l

A kezelés során adott összinfúzió 12 9,5 11,5 I
KCI 11 14,5 12,5 g

egyik ketoacidosisos nőbeteg kezelése közben ész
lelt peritonitis miatti sebészi exploratio mesente- 
ralis thrombosist tá rt fel, m űtét után hunyt el. A 
többi három  10—32 nappal élte tú l a súlyos anyag
cserezavart, előrehaladott érelmeszesedés és szív
izomelfajulás, idült húgyúti fertőzés boncolással 
kim utatható volt. A Pense által javasolt prognosz
tikai index (19) hangsúlyozottan veszi figyelembe 
a magas kort, öntudatlanságot és a súlyos kompli
kációkat (55 év feletti kor: 2 pont, öntudatlanság: 
2 pont, súlyos komplikáció: 2 pont, 96/min feletti 
tachycardia: 1 pont, 60 0mg% feletti hyperglyk- 
aemia: 1 pont; a várható kim enetel a pontösszeg 
alapján 0—3: jó, 4: kétes, 5—8: rossz). Anyagunk
ban a „rossz” kimenetelű csoportba 5 beteg ta rto 
zott: a két ketoacidosisos comás, ill. m indhárom  
hyperosmolaris comás, közülük csak egy él.

A coma állapotát m int prognosztikailag tehát 
igen jelentős adatot szükségesnek tartjuk  ezért 
pontosan értelmezni, és kerü ljük  annak általános 
értelemben való alkalmazását.

A Kussmaul által le írt „diabetisches K om a” 
(15), melyet később „coma diabeticum ” form ában 
latinosítva manapság is alkalm azunk, az inzulin
kezelés előtti időben csaknem  minden esetre vonat
kozóan helytálló volt, bár nem  differenciáltak az 
egyes formák között. M anapság a szénhidrátanyag- 
csere-zavar Öntudatlanságig romló állapota a beteg 
és környezetének nagyfokú nemtörődömségét té
telezi fel. A cukorbetegek megfelelő gondozásával, 
felvilágosító munkával meg"'-kell előznünk a valódi 
ebma kialakulását.

Az előbbi csoportba tartozó betegeink beutaló 
diagnózisai általában megfelelően utaltak a kórkép 
lényegére (diabeteses coma, praecoma, acidosis, 
acetonaemia, éxsiccosis stb.j, de néhány esetben a 
beutaló orvos figyelmét olyan tünetek megfigye
lése kerülhette el (acetonszag, nehézlégzés, exsic- 
cosis), melyek alapján fel kellett volna vetni a sú
lyos szénhidrátanyagcsere-zavar gondolatát. A 2. 
ábrán ketoacidosisos betegeink légzésszámának és 
áz acidosis közötti összefüggését ábrázoltuk. Csak
nem minden beteg tachypnoés volt, még igen sú
lyos acidosisban sem észleltük a légzésszám légző- 

1858 központ-károsodás m iatti csökkenését (9).

Nyilvánvaló diagnosztikus nehézséget jelent
het a cukorbetegség fel nem ismerése, az eszmélet
lenség, ill. sokkos állapot, azonban utóbbi kettő 
m iatt a beteget feltétlenül kórházba szállítják (ma
gunk sokkos beteget nem  észleltünk). A vércukor- 
szint önmagában nem irányadó a szénhidrátanyag
csere-zavar súlyossága szempontjából bizonyos ha
tárok között. Fiatal cukorbetegeken gyakori, hogy 
nem túl magas — 300 mg% (16,7 mmol/1) körüli 
vércukorszint igen súlyos acidosissal társul, míg 
m áskor 4—500 mg%-os (25—27,8 mmol/1) vércu
korszint csak rosszul beállított cukorbetegséget je
lez, intenzív beavatkozás szüksége nélkül. Kiemel
jük  az anamnesztikus adatok és fizikális vizsgálati 
leletek alapvető szerepét. A laboratórium  ideális 
esetben csupán a gyanú megerősítését szolgálja.

légzésszám/perc у = 269—33,4x

2. ábra: A vér pH és a légzésszám összefüggése dia
beteses ketoacidosisban. A légzésszám könnyen 
vizsgálható, értékes paraméter a metabolikus aci
dosis kezelése során

Az utóbbi években elterjedt és sikeres ketoaci
dosis kezelés (2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 25, 26) ered
ményei bizonyítják, hogy a megfelelő inzulinhatás 
eléréséhez nem óriási mennyiségű inzulinadagok
ra, hanem  elsősorban megfelelő folyadék- és elekt
rolitpótlásra van szükség, s ennek segítségével kis 
inzulinadagok is biztosítják a vér cukortartalm á
nak csökkenését. A hyperosmolaritás gyors csők-



kenésének elkerülésére — a hyperosmolaritás keto- 
acidosisban is számottevő lehet (8 , 17) — az infú
ziós kezelés alapjaként ma a fiziológiás konyhasó
oldat tekinthető. A kezelés ilyen fo rm ája  egyszerű, 
az inzulin adható im. (2), iv. bolusok (5) és meg
felelő felszerelés birtokában folyamatos infúzió 
form ájában (10, 18, 25), bár az inzulin adagolási 
módja közötti különbség nem tűnik  lényegesnek 
a hatás szempontjából (7). Az általunk is alkalma
zott iv. inzulinbolusokkal való kezelés ellen fel
merülő kifogás — hogy a vércukorszint csökkenés 
sebessége a bolus beadása után idővel lassulni kezd 
(1 ) — m iatt néhány esetben a ketoacidosis keze
lése közben a vércukorszintet folyamatosan ellen
őriztük Contiflo segítségével. 5 esetből csupán egy
ben észleltünk kisfokú ingadozást a cukorszint 
csökkenési sebességében.

A kálium adásának kérdését kellő regisztrálás 
lehetőségében talán nem szabad sematizálni. Bizo
nyos esetekben többletadásra lehet szükség.

Célszerűnek ta rtju k  foszfor bevitelét is az in
fúziós terápia folyamán, és ezért foszfor pótlását 
az utóbbi időben m agunk is végezzük. Javasolt 
adagolás: 7—10 mmol/h (16).

Hypoglykaemia m iatt felvett 14 esetünk közül 
8  eszméletlen (coma) állapotban érkezett. Az ala
csony vércukorszint becslésében a D extrostix hasz
nálata különösen alkalm asnak bizonyult, mivel az 
alacsony vércukortartom ányban a csík színeit 
könnyebb azonosítani a színskáláéval. 14 esetből 13 
inzulinnal kezelt cukorbeteg volt, 1 esetben a hy- 
poglykaemiát alkoholintoxikáció okozta. Szövőd
m ényt két betegen észleltünk, m indkettőben tartós 
(több napos) volt az eszméletlenség.

E gyik esetünket részletesebben m ár ism ertettük  
(29). A  beteg — ju ven ilis  diabeteses — rem issziós fá 
zisba került. Az inzu lin igény csökkenését nem  ism er
ték fe l és a változatlan inzulinadagolás folyam án a 
beteg tartós hypoglykaem ia állapotába került. Inten
zív k eze lése  ellenére irreverzibilis agyi károsodás m iatt 
m eghalt. M ásik esetünkben a beteg pankreatektom ia  
után k ialakult diabetes m iatt kis m ennyiségű inzulint 
kapott, 8 E Actrapid inzulin  adása után hypoglyk- 
aem iás com ába került, így vettük fel. A  tudatállapota  
a vércukorszint norm alizálása ellenére sem  javult na
pokon át, végül lassú feltisztu lása  után is szellem ileg  
károsodott maradt.

Többi betegünk intenzív megfigyelését és ke
zelését különböző okok indokolták, a cukorbeteg
ségben keletkező szívinfarktus, máj-coma, akut 
pancreatitis, uraemia, septikus állapot. Két ur- 
aemiás (Kimmelstiel—Wilson-syndroma végstá
dium ában levő) cukorbetegünk közül egyiken két 
alkalommal haem ofiltratiót végeztünk, ezt az ese
tünket részletesen ism ertettük (3). E betegek leg
nagyobb részét más kórházból, ill. klinikai osz
tályokról vettük át, melyeken a felborult szénhid
rát-anyagcsere m iatt a beteg kezelése szokványos 
konzíliumi rendszer alapján nem látszott biztosí
tottnak.

Befejezés

Heveny szénhidrátanyagcsere-zavarban szen
vedő betegek kezelésére létrehozott betegellátó 
részlegünk már több m int két éve működik, s a
2*

szerzett tapasztalatokat oktató és továbbképző 
m unkánkban is hasznosítjuk, remélve, hogy a ha
zai cukorbeteggondozás javulásával egyre keve
sebb lesz a „comás” cukorbeteg és egyéb, életve
szélyes szénhidrátanyagcsere-zavar. A jelenlegi 
helyzetben azonban sajnos inkább részlegünk to
vábbfejlesztésére van szükség, hogy a jövőben mi
nél nagyobb számú beteget kezelhessünk eredm é
nyesen.

Az eredményes kezelés alapja az orvosi készen
lét, az intenzív és állandó észlelés, megfelelő nő
vér- és asszisztenslétszám és a rendelkezésre álló

Köszönetnyilvánítás. Ezúton fejezzük ki köszöne- 
tünket az alábbi cégeknek m unkánk m űszerekkel való  
tám ogatásáért:

— Ames M iles Laboratories Inc. (Elkhart) (Eye- 
tone reflexiós fotom éter)

— Boehringer Mannheim GmbH (M annheim) 
(R eflotest-G lucose tesztcsíkok és Reflom at reflex iós  
fotométer)

— Híradástechnika Szövetkezet (Budapest) (beteg
figyelő  video rendszer)

— Labor Műszeripari Művek (Budapest) (Conti
flo folyam atos vércukor-m eghatározó autom ata)

—Radelkis Elektrokémiai Műszereket Gyártó Szö
vetkezet (Budapest) (kálium ionszelektív  elektród).

összefoglalás. A szerzők a Semmelweis OTE
I. Belgyógyászati Klinika intenzív osztályán akut 
szénhidrátanyagcsere-zavarok kezelésére létreho
zott részlegükön két év során 1 0 1  beteget kezeltek. 
45 ketoacidosisos, 3 hyperosmolaris nem ketoaci- 
dosisos diabeteses comás, 24 egyéb hyperglyk- 
aemiás/exsiccált/acetonuriás, 14 hypoglykaemiás és 
15 egyéb okból intenzív ellátásra szoruló cukor
beteg kezelési tapasztalatait ismertetik. Ketoaci- 
dosisban és hyperosmolaris nem  ketoacidosisos co- 
m ában sikeresen alkalm azták a kis dosisú iv. bo- 
lusokkal és fiziológiás konyhasóinfúzióval való ke
zelést, megfelelő káliumpótlással és súlyos acidosis 
esetén annak korrekciójával NaHCCVtal. Az idős 
kor, eszméletlenség és társuló betegségek az 
anyagcserezavar sikeres leküzdése ellenére súlyos
bítják a prognosist. A szénb' urátanyag-csere he
veny zavarainak leküzdésére Kialakított külön rész
leget néhány centrum ban megfelelő szervezési fo r
m ának ta rtják  az arra  szoruló cukorbetegek gyó
gyítására, a speciális kezelési módszerek ellenőrzé
sére és továbbfejlesztésére.

IRODALOM: 1. Alberti, К. G. M. M.; Arch. Int. 
Med. 1977, 137, 1367. — 2. Alberti, K. G. M. M., Hock- 
aday, T. D. R., Turner, R. C.: Lancet. 1973, 2, 515. —
3. Bojta J. és mtsai: Orv. Hetil. (m egjelenés alatt). —
4. Bruneder, H., Pracher, H., Korp, W.: W ien. kiin. 
Wschr. 1977, 89, 151. — 5. Clumeck, N. és mtsai: L an
cet. 1975, 2, 416. — 6. Csák K. és mtsai: Orv. H etil.
1976, 117, 1398. — 7. Fisher, J. N., Shashahani, M. N., 
Kitabchi, A. E.: N. Engl. J. Med. 1977, 297, 238. — 
8. Fülöp M., Tannenbaum, H., Dreyer, N.: Lancet. 
1973, 2, 635. — 9. Gyódi Gy.: Sav-bázis anyagcsere ■ és 
zavarai. M edicina, Bp. 1974. — 10. Heber, D., Molitch. 
M., Sperling, M. A.: Arch. Int. Med. 1977, 137, 1377. —
11. Jackson, W. P. U., Forman, R.: D iabetes. 1966, 15,. 
714. — 12. Jermendy Gy.: Magy. Belorv. Arch. 1976, 
29, 227. — 13. Kerner, W. és mtsai: Dtsch. med. W schr.
1977, 102, 1500. — 14. Kitabchi, A. E., Ayyagari, V., 
Guerra, S. M. O.: Ann. Int. med. 1976, 84, 633. — 15. 
Kussmaul, A.: Dtsch. Arch. f. kiin. Med. 1874, 14, 1. 
— 16. Mehnert, H.: Dtsch. med. W schr. 1978, 103, 592.

apparatura.



— 17. Meskó К., Jávor A.: Orv. Hetil. 1975, 116, 2828.
— 18. Page, M. Me. В. és mtsai: Brit. med. J. 1974, 
2, 687. — 19. Pense, G.: Schweiz, med. Wschr. 1971, 
101, 1275. — 20. Petrányi Gy. Jr., Tamás Gy. Jr.: Magy. 
Belorv. Arch. 1977, Suppi. 14, 311. — 21. Petrányi Gy. 
Jr., Tamás Gy. Jr.: Magy. Belorv. Arch. 1977, Suppi. 
14, 365. — 22. Petrányi Gy. Jr., Tamás Gy. Jr.: Orv. 
Hetil. 1978, 119, 685. — 23. Petrányi Gy. Jr. és mtsai: 
Diab. Croat. 1977, 5, 33. — 24. Petrányi Gy. Jr., Tamás

Gy. Jr.. Paksy A.: Orv. Hetil. 1977, 118, 25. — 25. 
Semple, P. F., White, C., Manderson, W. G.: Brit. med.
J. 1974, 2, 694. — 26. Sherwin, R. S.: Arch. Int. Med. 
1977, 137, 1361. — 27. Stephens, A. D.: Diabetes. 1968, 
17, 402. — 28. Tamás Gy. Jr., Petrányi Gy. Jr.: Orv. 
Hetil. 1977, 118, 239. — 29. Tamas Gy. Jr., Petrányi 
Gy. Jr.: Magy. Belorv. Arch. 1977, Suppi. 14, 305. — 
30. Tamás Gy. Jr., Petrányi Gy. Jr., Svantek, J.: Hung. 
Sci. Instr. 1978, 43, 15.

MEGJELENT

%
I860

G Y E R M E K G Y Ó G Y Á S Z Á T  
1979. 2. s z á m

T ú ri S ándor d r., H udák  Já n o s  d r. és 
Szabó Éva d r . : G lom eru lo p a th iá s  és 
p y e lo n ep h ritise s  betegek  k e rin g ő  
szerve llenes a n tite s t v izsg á la ta  in d i
rec t im m unflu o rescen c iás m ó d sz e r
rel.

V etró Á gnes dr., László A ra n k a  dr., 
O rbán  T ih a m é r dr., So lty siak  J a n in a  
d r., H o rv á th  László d r . : D erm a to - 
g lyphás v izsg á la to k  m u k o p o liszac h a ri-  
dózisos és fen ilk e to n u riás  b e te g e k e n . 

O rbán  T ih a m é r dr., László A ra n k a  dr., 
V etró Á gnes dr.. S o ltysiak  J a n in a  
d r . : D erm ato g ly p h ás v izsg á la to k  fe 
n ilk e to n u riá s  és m u k o p o liszac h a rid ó - 
zisos o b lig a to rik u s h e te ro zy g o ták  e se 
te iben

S zollár L ajos dr.. V arga E d it d r., V ar
ga József d r., T iba  Im re  d r . : Az a n y a 
te j és a csecsem őtápszerek  z s írsa v  és 
trig ly ce rid  összetétele.

B a ra n y a i E lza dr. és Ú jh e ly i O ttilia  
d r . : T a p a sz ta la ta in k  a m u m p s f e r tő 
zés id eg ren d sze ri tü n e te irő l és k ó r 
jó s la tá ró l gy erm ek k o rb an .

Ilyés Is tv án  d r . : G olyvás g y e rm e k -  
cso p o rto k  pajízsm irigyhorm onos h á z 
ta r tá sá n a k  v izsgálata .

N ev ihostény i G yörgy  dr., G yetvai G y u 
la dr., K iss B éla  dr., C sizér Z o ltán  
dr., Is ták  M árta  dr., K osa E rz sé b e t 
d r . : A datok  a  g y erm ek k k o ri h á z ip o r-  
allerg iához.

Léb József d r., P ap p  G izella d r . : A 
P robon  d razsé  fá jd a lo m csillap ító  h a 
tá s á n a k  v iz sg á la ta  g y erm ek seb é sze ti 
be teganyagon .

T em esv ári P é te r  dr., B oda D om okos 
dr., Eck E rn a  d r . : P y rid o x in  h a tá sa  
a v é r  o x ig én -tran szp o rt fu n k c ió já ra . 

T óth  P é te r  dr., Készéi K áro ly  d r., K a
rácso n y  G yörgy  dr., S im on G y ö rg y  
d r., F ias Is tv án  dr., M éhes K á ro ly  
d r . : Az in tra u te r in  n ö v ek ed ést b e fo 
lyáso ló  tén y ező k  v izsgála ta  G y ő r- 
Sopron  m egyében . I. B ilóg iai f a k 
to rok .

T óth  P é te r  d r.. Készéi K áro ly  d r., K a 
rácsony  G yörgy  dr., S im on G y ö rg y  
dr.. F ias Is tv án  dr., M éhes K áro ly  
d r . : Az in tra u te rin  n ö v ek ed és t b e fo 
lyásoló  tén y ező k  v izsgála ta  G y ő r-S o p - 
ron  m egyében . II. Exogén fa k to ro k . 

Szeleczki T eréz  dr. és N ém eth  I lo n a  
d r . : E m e lk e d e tt E -cu k o rsav  ü r íté s  
vesebeteg  g yerem kekben .

Szelíd  Z solt d r . : H úgysav k iv á la sz tá s  
egészséges gyerm ekekben .

Szórády  Is tv án  dr. és K ozocsa G ab 
rie lla  d r . : G yerm ekkori o b stip ác ió  
kezelése T isasen  A +  В d razsé v a l. 

V árk o n y i Á gnes dr. és Salgó L ászló  
d r . : P e r in a tá lis  fe rtőzö ttség  e lő fo r
du lási g y ak o riság a  és k im u ta tá sa . 

K o rán y i G yörgy  dr. és K rau sz  J u d it  
d r . : K o ngen itá lis  T o x op lasm a f e r tő 
zés sú lyos esetei.

L om bai B é la  dr., K ígyóssy A n d rá s  d r.. 
O rm óshegyi M agdolna d r . : C secsem ő-, 
g y e rm e k k o ri p n eu m o en ce fa lo g rá fiá s  
v izsgála tok  k iv ite lezése eg y szerű  se 
gédeszközök  segítségével, k ó rh áz i 
rö n tgenosztá lyon . ,

P e trá ssy  K lá ra  dr.. Z siga P iro sk a  d r. és 
B író  É va d r . : A p e rito n eá lis  d ia líz is  
in d ikáció i gyerm ek  in ten z ív  o sz tá 
lyon.

B író É va dr., P e trá ssy  K lá ra  d r. és 
Zsiga P iro sk a  d r . : In tenzív  o sz tá ly u n k  
egyéves m u n k á já n a k  elem zéséből le 
vo n h a tó  ta p asz ta la to k .

Joó -S zab ad o s T eréz  dr., Ily és M ária  dr., 
K aiser G ab rie lla  dr., S á n th a  József 
dr., B oda M á rta  dr., V irág  Is tv án  dr.. 
Ju h á sz  J á n o sn é  és Rucz L ászló  d r . : 
W righ t izo im m unizáció  k ö v e tk ez téb en  
k ia la k u lt ú jsz ü lö ttk o r i h aem o ly tik u s  
betegség  első  m ag y aro rszág i ese te  és 
csa lád v izsg á la ta .

E rdős Z o ltán  d r., H ittn e r  Im re  dr., 
M akói Z ita  d r., S chm id t K áro ly  dr.. 
F a rk a s  V ik to r  d r., B ucsky  P é te r  d r . : 
Ű jsz ü lö ttk o ri m á j-h a m a rto m a .

N ém eth  P é te r  d r. és Füzesi K ris tó f  d r . : 
D y sp h ag iá t okozó tü d ő se q u estra tió  
c secsem ő k o rb an .

H atvan i I s tv á n  d r.. B alogh  K lára  dr., 
M iltény i L ászló  d r . : A lá tó id eg  leuk- 
aem iás b eszű rtség én ek  kezelés i leh e
tőségérő l.

B alogh L ászló  d r. és R a d v án y i Noém i 
d r . : H a e m o th o ra x  ú jsz ü lö ttk o rb a n .

P N E U M O N O L O G IA  H U N G A R IC A  
1979. 6. s z á m

K ulka F r ig y e s : A tü d ő rá k  III. s tá d iu 
m áb an  v ég ze tt ún. k i te r je sz te t t  re- 
sec tiók  n é h á n y  kérdése .

K eszler P á l, B élá i F e ren c : M űté ti koc
k áza t a  m ellk asseb észe tb en .

Szántó S án d o r, H ankovszky  M ária , Un- 
g á r  Im re :  R esecált tü d ő ca rc in o m ás 
beteg e in k  k éső i e red m én y érő l. 

A n tm ann  Is tv án , Ja k a b  Z o ltán , Illés 
Ilona: H ö rg ő rá k  m o rb id itá s  és m o r
ta litá s  v á lto z á sa  egy já r á s i  tü d ő g o n 
dozó e llá tá s i körében .

L ányi F e ren c , Vigh E rik a , K ó k a i K á
ro ly  : Az ü reg es tü d ő rák .

K ostic S z ilá rd , Eszes A n n a : M ellkasi 
m ű té te k  k o c k á z a ta  70 év fe le tti  é le t
k o rb an .

N ém eth  L ászló , Szűcs L ászló , M ándi 
A n d rá s : A  légzőszervi a sb esto tis  ta la 
já n  k ia la k u lt  tü d ő d ag an a t.

Görög M ária , G yetvai G yula, K osa E r
zsébet, N ag y  Jenő , S zabolcsi László, 
Szilágy i A nta l, W iltner W illibald : 
T artó s In ta l  kezelés h a sz n a  K ék es te 
tőn  élő r e h a b ilitá lt  do lgozó inkon .

M A G Y A R  S E B É S Z E T  
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B ánk i F e ren c . R itte r L ászló, H ornok  
L á sz ló : Az E b rim y cin -g é l (Prim ycin) 
a lk a lm a z á sa  a  sebésze ti g y a k o rla tb a n . 

L engyel E n d re , K un M iklós, L án y i F e 
renc, V im lá ti L ászló : H is to a c ry l szö
v e tra g a sz tó v a l v égzett p e rito n ea lis  
fo ltp la sz tik a .

Söm jén G yörgy , L ak n e r G éza, L ukács 
László, L ó n y a i T ih a m é r: M ultip lex  
é re lv á lto záso k  sebészi m ego ldásával 
sz e rz e tt ta p a sz ta la ta in k .

C sengődy Jó zsef, E rdély i M ih á ly : Mű
an y ag  é rp ro té z is  ru p tu rá i.

Je n ey  Is tv án , H orsán y i N án d o r, B od
n á r  Á k o s : E pés h a sh á rty a g y u lla d á s  
o sz tá ly u n k  20 éves an y ag áb a n . 

F la u tn e r  L a jo s, H alász M iklós, T ihany i 
T ibor, M ag y ar A m brus, B ock  G yörgy, 
S te k k e r  K á ro ly : P o s to p e ra tiv  panc- 
r e a s f is tu lá k  g lu k ag o n -in fú z ió s k ezelé
sé n ek  ta p a sz ta la ta i.

Z sigm ond G yula, K arácso n y i Sándor, 
F a rk a s  A n d rás , B o m b era  G é z a : Om- 
p h a lo cav a lis  d ek o m p ressz ív  sh u n t 
m á j-c irrh o s ish o z  tá rsu ló  sú ly o s  nyelő- 
cső v a rix -v é rzésb e n .

V ándor E rv in , Ja n c sá r  L ászló , M ozsáry 
P é te r , R éffy  A n ta l : Z se la tin -rezo rc in

fo rm a ld eh id  a lapú  szöve trag asz tó  a l
k a lm a z á sa  k ísé rle tes  m á jsé rü lések  
e llá tásáb an .

P a p p  G yörgy, M olnár Je n ő , Lantos 
I s tv á n : A m ű té ti b eav a tk o zá s  é rtéke  
és h e ly e  az an d ro ló g iáb an .

Szabó Vilmos, P a jo r  L ászló , B alogh 
F e r e n c : Vese k ö rü li g y u lladásos fo 
ly a m a to k  d iag n o sz tik a i nehézségei 
k lin ik á n k  10 éves an y ag áb a n .

F ritz  F erenc , T örök  P é te r , Rosdy E r
n ő  : Idős betegek  u ro ló g ia i m ű té té i
vel sz e rz e ttt ta p a sz ta la ta in k . 

R ózsahegy i József, M eluzsin  János, 
C sa ta  S ándor: H ó lyag -d iverticu lum  
és ca rc in o m a e lő fo rd u lása .

K ondás József, S zen tg y ö rg y i Ervin, 
B ély  M iklós: H úg y h ó ly ag -cy stad en o - 
m a tra n su re th ra lis  re sec tió v a l m eg
o ld o tt esete.
M A G Y A R  B E L O R V O S I A R C H ÍV U M
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ö s tö r  E rik a  dr., C sengődy József dr.. 
C su k ás A ndrásné  d r . : Az alsó végtag  
a r té r iá s  keringési z a v a ra in a k  v izsgá
la tá ró l.

T o rn ó czk y  Ján o s dr. és K enéz Éva d r . : 
S inuscsom ó-be tegség  thy reo to x ico sis- 
ban .

W in ter M iklós dr. és T ö rö k  István  d r . : 
J o b b  k a m ra  d y sp la s iáv a l kapcso latos 
ism étlődő  k am ra i tach y ca rd ia .

S olti F e ren c  dr., T u rb ó k  E szter dr.. 
F ra n k  József dr., Isk u m  M iklós dr.. 
V á ra d i A ndrás d r. és В еке G ábor 
d r . : A C a + -f  a n ta g o n is ta  gyógysze
re k  (N ifedrin, V erapam il) h a tása  a 
v ég tag i k e rin g ésre  o b lite ra tív  v e rő é r
betegségekben .

R ostás László dr., T a r já n  Je n ő  dr., és 
Jó z a n  M ihály d r . : Az acu t m yocar- 
d ia lis  in farc tushoz tá rsu ló  b rad y a r-  
r i tm iá k  és vezetési z a v a ro k  p acem a
k e r  te ráp iá ja .

P á r  A la jos dr., B a jta i G áb o r dr., Gyó- 
d i É va dr., A m brus M á ria  dr.. H er
n á d i E te lk a  dr. és T én y i István  d r . : 
Im m u n g e n e tik a i (HLA antigen) v izs

g á la to k  k ró n ik u s ak tív  h ep a titisb en  és 
sy s te m á s au to im m u n  betegségekben . 

B e ré n y i E rnő dr., S on k o ly  Ild ikó  dr.. 
Szeged i G yula d r. és T ö rö k  Im re  d r . : 
E n zap ro s t F és In d o m etac in u m  h a tá sa  
H o d g k in -k ó ro s b e teg ek  perifé riás  
ly m p h o cy tá ira .

S zékács B éla  dr., Ju h á sz  István  dr., 
B ezeréd i János, S te in e r  A n d rás: A 
v azo p resszo r v á la sz t fokozó Im m orá
lis f a k to r  h a tá sd in a m ik á ja  esszenciá
lis h ip e rtó n iá b an .

F O G O R V O S I S Z E M L E  
S to m a to lo g ia  H u n g a r ic a  

1979. 6. s z á m

IADC : In te rn a tio n a l A ssocia tion  of D ent
is t ry  fo r C hild ren  — P artic ip ib u s 
C ongressus S ep tim i S a lu tem  (A dler 
P .).

B e rén y i B éla dr.. A ck e rm an n  A lajos 
d r . : A rcsérü lések  a k özlekedési b a l
ese ti s ta tisz tik a  tü k ré b e n .

B ánóczy  Jo lá n  d r . : C u korpó tló  a n y a 
gok  a  fogszuvasodás m egelőzésében. 

P in té r  A drian n e  dr., S ch u d er László 
d r . : A p lan im etriá s  és p lan ig rav im e t- 
r iá s  p la k k m eg h a tá ro zás i m ódszerek  
ö sszehason lítása .

F á b iá n  T ibor dr., B id ló  G ábor dr.. Fe- 
jé rd y  P á l d r . : F eh é rje sze g én y  táp o n  
ta r to tt  feh é rp a tk á n y o k  kem ény  fog
sz ö vete inek  rö n tg en d iffra k c ió s  v izsgá
la ta .

K esz th e ly i G usztáv  d r . : A hazai fo r
galo m b an  levő fo g k efé k  m éretei.
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A biológiai kor je len tő ség e  
az id iopath iás sco lio sis  
p ro g ressió jáb an  
és kezelésében
Tomory István dr. és Orosz Mária dr.

A pubertás idején jelentkező fokozott szervezeti 
változás jelentősen befolyásolja korábban kelet
kezett betegségek további lefolyását. Ezek közé 
sorolható a gerinc oldalirányú elhajlása, a scoliosis 
is. Blount (3), James (10), Risser (16) harm inc éve 
már ismertette, hogy a nemi érés korában a ge
rincgörbület hirtelen sokat romlik, illetőleg a ser
dülőkor végére kialakult állapot a továbbiakban 
lényegesen már nem változik. Azt is felismerték, 
hogy a csontérettség foka és a scoliosis fejlődési 
dinam ikája között összefüggés állapítható meg. 
Risser hívta fel arra a figyelmet, hogy a crista ilei 
apophysisének elcsontosodása a gerincnövekedés 
lezáródását jelzi (Risser-jel), míg mások (4, 5, 6, 
13) a biológiai kor meghatározásához az epiphysis- 
vonalak helyzetét is vizsgálják és értékelik.

A további kutatásoknak az ad időszerű jelen
tőséget, hogy a közelmúlt éveiben mind a konzer
vatív, mind a műtéti kezelés hatásfoka olyan je
lentősen javult, hogy az egykori therapiás nihiliz
must a bizakodó derűlátás váltotta fel. Az ered
mények értékelése m agával hozta az indikációs 
szempontok szigorúbb és pontosabb elhatárolását. 
Többek között a beteg biológiai kora is döntő sze
repet kap az aktuális kezelési forma bevezetése 
vagy megszüntetése terén egyaránt. Az elmondot
takkal magyarázható, hogy másokhoz hasonlóan 
osztályunkon is fokozottan figyeltünk a kérdésre 
és gyűjtöttük az idevonatkozó tapasztalatokat.

Vizsgálati anyag és módszer
Idiopathiás scoliosissal kezelt 100 leány adatait 

vizsgáltuk. A betegek életkora átlagosan 12,9 év, a 
scoliosis súlyossága átlag 38 fok Cobb szerint mérve. 
A főgörbület típusa szerint háti jobbra-convex elvál
tozás 71, lumbalis balra-convex forma 29 esetben for
dult elő. A feldolgozásban szereplő betegek átlagos 
megfigyelési ideje: 1,8 év.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 31. szám

Az idiopathiás scoliosis aetiológiája napjainkig 
sem tisztázott. Az utóbbi évek közleményei a geneti
kai tényezők szerepét hangsúlyozzák (3, 13, 21). A ge
rinc görbületeinek súlyosságát fokméréssel fejezik ki. 
Cobb (20) módszerével úgy határozzák meg a görbület 
fokát, hogy a röntgenfelvételen a görbület végpontján 
levő csigolyák fedőlemezére merőlegest húznak és a 
vonalak által alkotott kiegészítő szög nagyságát mé
rik. A primaer görbület lokalizációja alapján négy 
típust különítenek el. Leggyakrabban a háti jobbra-, 
ritkábban a lumbalis balra-convex típus fordul elő. 
Kevésbé gyakori az egyenlő kettős és a thoracolum
balis forma. Kezeletlen betegen a scoliosis általában 
fokozatosan romlik, ennek üteme a növekedés befe
jeződése után jelentősen csökken (10). Minél korábban 
kezdődött a betegség, annál nagyobb deformitás ala
kulhat ki. Ezért rossz az óvodás és kisgyermek kor
ban felismert scoliosis prognózisa. A 10—14 éves, leá
nyokon manifesztálódó jobbra-convex thoracalis típus 
aránya kiemelkedően magas. Ezeknek a betegeknek a 
sorsát az dönti el, hogy milyen állapotban kezdjük 
meg a kezelést. A korai kezeléshez az iskolás korú 
populáció szűrővizsgálata nyújtja a lehetőséget. A 
scoliosis prevalenciára vonatkozó adatok a vizsgálati 
körülményektől, a meghatározás módszerétől függően 
széles változatosságot mutatnak. 6—16 éves korcso
portban az orvosi ellátást igénylő betegek előfordu
lása 0,2—0,6%-ra becsülhető (21).

A scoliosis típusát és a görbület fokát lazán álló 
beteg teljes gerincéről készült kétirányú röntgenfel
vétel alapján határozzuk meg. A crista ilei tanulmá
nyozásához átnézeti medencefelvételre volt szükség. 
Risser (15, 16) vizsgálta és mutatta ki először, hogy 
a csípőlapát tarajának csontosodása párhuzamosan ha
lad a gerincnövekedéssel. A tünet követése ezért hasz
nálható fejlődési fokozatok regisztrálására. Az apo
physis mag általában a crista elülső, külső részén je
lenik meg, közép felé halad, míg eléri a spina iliaca 
posterior superiort. Később — ha eltűnik az epiphysis- 
fuga is — befejeződik a gerinc hossznövekedése. A 
Risser-jelet rendszeresen vizsgáltuk betegeinken. Hát
rányt jelent, hogy a gyakori kontroll sugárterhelés

1. ábra: A crista ilei csontosodásának fokozatai (Risser- 
jel)
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2. ábra: A humerus lateralis és medialis epicondylusának 
csontosodási fokozatai (Könyök-jel; 1-2-3)

szempontjából nem közömbös, másrészt nehezen érté
kelhető, például a rávetülő bélgáz miatt, sokszor még 
akkor is, ha a felvétel célzottan készült.

A csípőlapát elülső végén megjelenő csontmagot 
R-l, a csípőlapát közepéig érőt R-2, a spina iliaca 
posteroior superiori elérőt R-3-mal jelöltük. R-4 jel
zést adtunk abban az esetben, ha az apophysis csont
magja összecsontosodott a csípőlapáttal (1. ábra).

A csontkor meghatározásához Gefferth (5) nyo
mán a könyöktáj röntgenvizsgálatát is elvégeztük. A 
szerző úgy találta, hogy lányokon a humerus lateralis 
epicondylusa 12—14 éves, a medialis epicondylus pe
dig 13,5—16 éves korban csontosodik össze az alapjá
val. Osztályunkon jól tudtuk alkalmazni ezt a tapasz
talatot, mivel éppen a serdülőkorban beálló változást 
jelzi. Előnye a vizsgálatnak, hogy a felvétel technikai
lag egyszerűbb mint a Risser-jelé és könnyebb az 
értékelése is. Betegeink könyökfelvételein a csont
magok megjelenését, illetőleg az apophysisek össze- 
csontosodását vizsgáltuk. К- l (K =  könyök) jellel mi
nősítettük azt az állapotot, amikor még a két csont
mag jól elkülöníthető, K-2 stádiumnak, ha laterálisán, 
K-3-mal, ha az összecsontosodás medialisan is bekö
vetkezett (2. ábra). Pontosan tájékozódtunk a men- 
arche időpontjáról és a menses rendszerességéről.

Eredm ények

Betegeinken külön értékeltük a csípőtaraj és 
a könyök ossificatiós viszonyait, figyelembe vet
tük a menarche (M) időpontját, illetőleg hiányát, 
majd az adatokat a chronológiai korhoz viszonyí
tottuk (3. ábra).
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3. ábra: A humerus epicondylusok (K-1 stb.) és a crista 
iliaca csontosodási stádiumai (R-1 stb.) a chro
nológiai korhoz viszonyítva. M =  a menarche 
időpontja

Száz közül 60 betegünk rendszereset menst
ruált, a M átlagosan 12,8 éves korban jelentkezett.

Hasonló adatok alapján 26 betegei, soroltunk 
az első csoportba. Jellemző közös tulajdonságaik: 

9,2—13 évesek (átlag 11 év)
M nincs 
Risser negatív 
К -l  állapot.
A könyök-stádium alapján 35 beteg a második 

csoportba került:
11—15 évesek (átlag 12,9 év)
M van 54%-ban, ezeken az R -l kim utatható 
M nincs a többieknek, ezek két kivétellel R 

negatívok 
K-2 állapot.
39 beteget soroltunk az utolsó csoportba: 
átlag 14 éves, a legfiatalabb 12,3 éves 
menses rendszeresen  — négy kivétellel — több 

m int egy éve
Risser 3., illetve 4. stádium (nyolc esetben R-l 

és R-2)
K-3 stádium kivétel nélkül.

Megbeszélés

A betegek biológiai korára vonatkozó tapasz
talatainkat a továbbiakban naptári korukkal, be
tegségük dinamizmusával vetettük össze. Az alábbi 
összefüggést találtuk:

1. a betegek biológiai és chronológiai kora kö
zött jelentős eltérés található. Van betegünk, aki
nek 11,3 éves korban a csontfejlődése befejeződött 
(K-3, R-3 stádium), de olyan is, aki 15 éves korára 
csak a K-2 és R -l állapotig ju to tt el. Kon (12) a 
jelenséget — többek között — eltérő etnographiai 
sajátsággal, életszínvonal-különbséggel is magya
rázza.

2. A menarche jelentkezéséhez — időben — 
elég szorosan kapcsolódik a Risser 1. fokozat meg
jelenése. Átlag egy évvel a M után  m utatható ki a 
R-2, két év múlva pedig a R-3 stádium kialaku
lása. Risser (16) ehhez kevesebb időt ta rt szüksé
gesnek, James (10) hasonló véleményen van. To
vábbi 1—2 évre van szükség a végleges, a R-4-es 
állapot, tehát az apophysealis csontmag és a csípő
lapát összecsontosodásához. Úgy találtuk azonban, 
hogy a scoliosis fejlődésében ennek az időszak
nak m ár alig van jelentősége.

3. A könyökcsontok ossificatiója egyszerű és 
könnyen értékelhető vizsgálati mód. (A Risser-jel 
értékeléséhez nagyobb gyakorlat szükséges.) Az 
általunk vizsgált, К - l  és K-2 jelzésű állapot csak 
fejlődési fokozat, nagyobb jelentősége nincs. A 
K-3 helyzetben viszont a csont végleges formáját 
elérte, tehát képi ábrázolásban is jól rögzíthető 
állapotot határozunk meg a csontkor megítélésé
hez.

Amint a 3. ábrán jelezzük, betegeink a K-3 
stádium ot kilenc hónappal előbb érték el mint a 
R-3-at, átlag 14 éves korban, másfél évvel a M 
után.

A K-3 csoportba tartozó betegek állapotválto
zásának felmérésére 1—1,5 év elteltével ellenőrző 
vizsgálatot végeztünk. Harminc beteg scoliosisos 
görbületét változatlannak találtuk, négy esetben



4. ábra: A konzervatív, illetőleg a műtéti kezelés indiká
ciója a scoliosis súlyossági foka és a beteg bio
lógiai kora alapján

2—4 fokos progressiót lehetett kim utatni. Tudjuk, 
hogy a kevés esetszám és az aránylag rövid köve
tési idő még nem alkalmas arra, hogy messzemenő 
következtetést vonjunk le, de feltétlen irányítást 
ad további megfigyeléseinkhez. Előzetesként, an
nak megállapítása indokoltnak látszik, hogy olyan 
fokú progresszió, mint a praepubertás éveiben, 
m ár biztosan nem  várható, ha a scoliosisos beteg 
másfél évvel a M után van és a könyök csontjain 
synosthosis m utatható ki. A megállapítás jelentő
ségére a továbbiak m utatnak rá.

4. Tízéves beteganyagunk alapján m ár régeb
ben végeztünk vizsgálatot a scoliosis progresszió 
életkorhoz viszonyított ütemével, méretével kap
csolatban. Ügy találtuk, hogy az idiopathiás forma 
általános iskolás korban, tehát 6—14 évesen, átlag 
évenként 6— 8 foko t romolhat. A változás m érete 
a pubertás elején jelentősen emelkedik, a 14—15 
éves kor elérése — a gerincnövekedés lezáródása — 
után, jelentősen csökken vagy megszűnik. Ez a 
nemzetközi irodalomban jól ism ert megfigyelés. 
Collis és Ponseti (4) úgy találta, hogy a betegek 
bizonyos hányadában később is észlelhető lassú, 
fokozatos romlás. Húsz év alatt átlag 15 fokot érhet 
el, attól függően, hogy hány fokos volt és milyen 
típusú a főgörbület. Vizsgálatuk szerint felnőtt
korban is progrediál a scoliosisos görbület, ha a 
serdülőkor végére a háti a hatvan, a lumbalis típus 
a negyven  fokot meghaladta. Ez a tapasztalat is 
aláhúzza a csontkor meghatározásának jelentősé
gét a várható késői prognózis, illetőleg a beteg ál
lapotának megfelelő hatékony kezelés alkalm a
zása szempontjából.

5. A scoliosisos beteg kezelését testi fejlettsé
ge és betegsége aktuális állapota dönti el. Ez h a tá 
rozza meg a kezelés m ódját és form áját. A kon
zervatív  kezelés lényege a Milwaukee-fűző (3) és 
a speciális gyógytorna együttes alkalmazása (2, 8, 
10, 11). A kezeléstől eredm ény csak akkor várható, 
ha az indikációban minden tényezőt kezdettől 
fogva szigorúan mérlegelnek. A scoliosis teráp iá
ja hosszabb időre megváltozott életkörülm ényeket, 
testi-lelki m egpróbáltatást jelent, tehát egyáltalán 
nem közömbös sem a gyermek, sem a környezete 
számára. A gyakorló szakembernek segítenek a 
kezelésmód eldöntésében a tapasztalt szerzők ra j
zos ábrái: Harrington (7) ábrája a m űtét indiká
ciójához, Biounté (3) a konzervatív kezelés alkal
mazásához nyújt segítséget. Ez utóbbi alapján — 
saját korm eghatározásunkkal — állítottuk össze 
a beteg biológiai korának megfelelő therapiás 
irányelvünket (4. ábra).

Az ábrán szeretnénk kifejezni, hogy a beteg
ség különböző fázisaiban egymástól lényegesen  
eltérő módon  lehet és ajánlott beavatkozni. A 
praepubertás idején felism ert 15—35 fokos folya
mat biztosan — esetleg rohamosan — progrediálni 
fog, a megakadályozása érdekében következetes 
konzervatív kezelést lehet alkalmazni. Az 50—60 
foknál nagyobb görbület, ami m ár nemcsak koz
metikai probléma, hanem  magában re jti a tartós, 
fokozatos progressio veszélyét a súlyos m ellkas
deformitás minden várható késői következm ényé
vel együtt, gyógytornával, fűzőviseléssel nem  be
folyásolható. Ilyen betegen — ha a megfelelő kort 
elérte — eredményesen csak m űtéti úton lehet se
gíteni. A világszerte elterjedt Harrington-féle m ű
téttel hazai szerzőknek is igen kedvező tapasztala
taik vannak (3, 15).

Összefoglalás. A szerzők 100 idiopathiás sco
liosisos lánybetegen végeztek vizsgálatot a csont- 
(biológiai) kor meghatározása érdekében. É rtéke
lik két vizsgálati módszer együttes és önálló gya
korlati hasznosságát. Kiemelik a menarche idő
pontjának jelentőségét és a csontkor fokozott figye
lem bevételét javasolják.
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A Sym pathikus id eg ren d szer 
szerepe
késői te rh e s s é g i toxaem ias 
hypertensio  fe n n ta rtá sá b a n
Csákány M. György dr., Kovács Árpád dr., 
Miltényi László dr. és Hegyi József dr.

A késői terhességi toxaem ia (továbbiakban: tox
aemia) etiológiájának számos tisztázatlan kérdése 
közül az egyik a vegetatív  idegrendszer szerepe 
Néhány feltűnő terápiás eredmény — m elyet alfa- 
receptorbénítókkal értek  el — irányította figyel
m ünket erre a kérdésre (9, 16, 25, 26).

M unkánkban a rra  keresünk választ, hogy a 
toxaemiások magas vérnyom ásának fenn tartásá
ban milyen szerepe van a Sympathikus idegrend
szer vasoconstrictor tónusnövekedésének és mi a 
jelentősége az erek basalis — myogen — tónusá
nak. Ilyen vizsgálat elvileg az adott terü le t dener- 
válásával végezhető el (2, 4). Az artériás vérnyo
m ást a perifériás ellenállás és a perctérfogat h a tá 
rozza meg. Toxaemiában a perifériás ellenállás je
lentősen emelkedik, a perctérfogat kissé alacso
nyabb mint fiziológiás terhességben. A magas vér
nyomás ennek eredm ényeként jön létre (2, 5, 24). 
A perifériás ellenállás növekedéséért elsősorban a 
splánchnikus terület vasoconstrictiója felelős (13), 
teh á t a lumbalis Sympathikus rendszer tónusának 
kikapcsolása esetén a perctérfogat fenntartása mel
lett, a szisztémás vérnyom ást már lényegében csak 
az erek myogen tónusa határozza meg. Mivel a 
terhesség végén — nyugalom ban — a perctérfogat 
több m int 50%-a a splánchnikus terü le tre ju t, e 
te rü le t denerválásával adatokat nyerhetünk arra 
vonatkozóan, hogy a terhes és ezen belül a tox- 
aemiás terhes vérnyom ásának szabályozásában 
milyen része van a Sympathikus idegrendszernek 
és az erek basalis — myogen — tónusának.

Erre a vizsgálatra lehetőséget nyújtott, hogy 
osztályunkon a császármetszés érzéstelenítésére a 
spinalis anaesthesiát (sp. a.) alkalmazzuk, amivel 
megvalósítjuk a splánchnikus terület és az alsó 
végtagok denerválását, ami fentiek értelm ében al
kalm as módszer a kérdés tanulmányozásához.

Fenti alapokra támaszkodó kísérleteket Assali 
és m tsai végeztek (3). Eredményeik nyom án te r
jed t el az a nézet, hogy sp. a. hatására nem  jön 
lé tre  lényeges vérnyomássüllyedés, teh á t az auto
nóm  idegrendszer szerepe a toxaemiás vérnyom ás
emelkedés keletkezésében és fenntartásában jelen-
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féktelen. Más vizsgálatok, köztük hazai tapasztala
tok is jelentős vérnyomáscsökkenésről számoltak 
be és ezt terápiás céllal is felhasználták (6, 15, 17, 
18, 22, 23, 27, 28). Anaesthesiológusok véleménye 
szerint sp. a., toxaemiás betegen, éppen a nagyobb 
vérnyomásesés veszélye m iatt csak óvatossággal 
alkalmazható (8, 19 ,20). Osztályunkon ez utóbbi 
álláspontot fogadtuk el és a legsúlyosabb esetekben 
a sp. a. alkalmazásától eltekintettünk.

Anyag és módszer

A sp. a. általunk alkalmazott módszeréről és az 
ezzel nyert tapasztalatokról korábban beszámoltunk 
(14). Ismertettük az eljárás veszélyeit, a szövődmé
nyek megelőzésének és leküzdésének módját ezekre 
itt nem térünk ki. Vizsgálatainkat az 1973. VI. 1. és 
1977. V. 20. között végzett 183 császármetszés „Alta- 
tási jegyzőkönyv”-einek feldolgozásával végeztük. A 
műtét alatt 5 percenként mértük a beteg vérnyomá
sát. Fenti időszakban 25 toxaemiás betegen végeztünk 
császármetszést sp. a.-ban. A betegeken a toxaemia 
súlyossági foka a Goecke-féle beosztás szerint (12) 2— 
5 súlyosségi fokozatú volt. Az „1” fokozatú betegeket 
nem tekintettük toxaemiásnak, adataikat a kontroll 
csoportban dolgoztuk fel. A 6—7. súlyossági fokozatú 
betegeken nem végeztünk császármetszést sp. a.-ban. 
Náluk a műtét narcosisban történt.

A két feldolgozott csoport között vérkeringési 
szempontból a toxaemiát kivéve — klinikai eltérés 
nem volt, ezért úgy véljük, anyagunk eléggé homo
gén és az eredmények reális választ adnak a kér
désre.

Az adatok matematikai elemzését is elvégeztük, 
a kapott átlagértékeket a Student t test alkalmazá
sával hasonlítottuk össze. Mivel a keringés állapotát 
az artériás középnyomás (MAP) jobban jellemzi, mint 
a systolés és diastolés értékek külön, ezért ezt az ada
tot is kiszámítottuk:
MAP =  Systolés érték +  2 X (diastolés érték) (4).

3
Eredm ények

A systolés diastolés értékeket a táblázat m u
tatja, az artériás középnyomás alakulását g rafiku
san az ábrán tün tetjük  fel. A számadatok m ellett 
az átlag szórását (S. E.) is közöljük. Leolvasható, 
hogy a két csoport közötti jelentős m űtét előtti 
vérnyomáskülönbség az érzéstelenség beállta után 
megszűnt és a vérnyomás m indkét vizsgált csoport
ban azonos — a normálisnál alacsonyabb — szin
ten stabilizálódott. Ez a hypotonia a sp. a. jellem 
zője és a Sympathikus blokád létrejöttének a jele. 
A kiegyenlítődés már a magzat kiemelés előtt lét
rejö tt és az anaesthesia egész tartam a ala tt fenn
maradt.

A m atem atikai elemzés a klinikai képet iga
zolta: a m űtét előtti vérnyomásértékek a két cso
port között szignifikánsan különböznek, az anaes
thesia beállta után m ért vérnyomásértékek között 
nincs szignifikáns eltérés.

Megbeszélés

Az irodalmi adatok tanúsága szerint a splanch- 
nikus terület, elsősorban a vese és az uterus vaso
constrictor tónusa élettani terhességben alacsony, 
ez része a terhes keringési adaptációjának (1, 2, 4, 
10, 11). Ezzel szemben kim utatták, hogy toxaemiás 
terhességben a területen vasoconstrictio van, ami 
jelentősen csökkenti a terhes méh perfúzióját,



ta b le tta
ÖSSZETÉTEL
1 tabletta 25 mg spironolac- 
tonumot tartalmaz.

j AVALLAT О К
Máj-cirrhosis ascitesszel, car
dialis és renalis oedema, agy- 
oedema, idiopathikus oedema. 
Ascitesszel és oedemával járó 
daganatos megbetegedések. 
Hypertoniában antihyperten
siv kezelésként rauwolfiával, 
illetőleg salureticumokkal 
kombinálva. Súlyos égési sérü
lés, hypokalaemiás és myasthe- 
niás eredetű paroxysmalis 
izombénulás. Portocavalis 
shunt-műtét utáni állapot.

ELLENJAVALLAT
Hyperkalaemiával járó vese
elégtelenség.

ADAGOLÁS
A diagnosis és a klinikai kép 
súlyosságának megfelelően az 
adagot esetenként kell megha
tározni. Általában napi 4-szer
2 tabletta (200 mg) a kezdő 
adag (pl. 6 óránként 2 tab
letta). Az egyéni szükséglet és 
tűrőképesség figyelembevéte
lével célszerű a napi adagot 
változtatni. Szükség esetén a 
napi adag 4x3  tablettáig is 
növelhető (300 mg).
A diuresis általában a 3—6. nap 
között fokozódik. Ezután fenn
tartó kezelésre lehet áttérni: 
naponta 4x1 tabletta (100 mg) 
Verospiron adása mellett diu- 
reticumok intermittáló adása 
javasolt. Hypertonia kezelésére 
az előírt antihypertensiv szer 
hatását naponta 4x1 tabletta 
(100 mg) Verospiron szedésé
vel lehet kiegészíteni.

Gyermekgyógyászatban hasz
nálatos adagja 2—3 mg/test- 
súlykg naponta, fenntartó ke
zelésre 1—1,5 mg testsúlykg 
naponta.

M ÉLLÉ КH ATÁSOK
Gastrointestinalis panaszok, 
ritkán reversibilis gynaeco- 
mastia, menstruatiós zavarok. 
Verospiron adása magas szé- 
rumkáliumszint esetén csak 
kivételes esetben rendelhető, 
mert további káliumszint-emel- 
kedést hozhat létre. Bár a ve- 
gyülettel kapcsolatos magzati

károsodás ez ideig még nem 
ismeretes, alkalmazását a ter
hesség első harmadában nem 
ajánljuk. Huzamos Verospiron- 
kezelés során a szérum-Na és 
-К-szint időszakos ellenőrzése 
javasolt.

MEGJEGYZÉS
►í« Csak vényre adható ki. Az 
orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.

CSOMAGOLÁS 
20 tabletta 11,40 Ft.

K őbánya i G yógyszerárugyár, Budapest



ta b le tta
ÖSSZETÉTEL
Tablettánként 250 mg pyri- 
dinolcarbamatot tartalmaz.

JAVALLATOK
Arteriosclerosis, illetve mind
azon obliterativ verőérbeteg
ségekben, amelyek az érlumen 
szűkülésével, elzáródásával 
vagy érfalkárosodással járhat
nak együtt.
Cerebrovascularis keringés
zavarok.
Obliterativ szemészeti angio- 
pathiák.
A Prodectin-kezelés eredmé
nyesen alkalmazható oblitera
tiv coronaria-megbetegedések

ben is, illetve infarctus utáni 
kezelésre.

ELLENJAVALLAT 

Nem ismeretes.

ALKALMAZÁS 
ÉS ADAGOLÁS

Kúraszerű. A kezdő adag na
ponta 3x1 tabletta, majd a 
kezelés napi 3x2  tablettával 
folytatható a tüneti kép javu
lásáig. A fenntartó adag napi 
3x1 tabletta. A Prodectin- 
kezelés több hónapon át foly
tatandó. A készítmény kombi
nációs kezelésre is alkalmas.

MELLÉKHATÁS

Kivételesen gastrointestinalis 
panaszokat, palpitatiót, tachy- 
cardiát okozhat. E tünetek az 
adag csökkentésével megszűn
nek.
A Prodectin esetlegesen elő
forduló kóros metabolizmusa 
következtében — igen ritkán 
— hepatotoxicus metabolitok 
képződhetnek, amelyek he
veny máj károsodást okoznak.

FIGYELM EZTETÉS

A Prodectin kúraszerű alkal
mazása során 4—6 hetenként 
javasolt a beteg hepatologiai 
vizsgálata, amely a fizikális 
ellenőrzés mellett kiterjed a 
se.-bilirubin, SGOT, SGPT ér
tékek ellenőrzésére is.

MEGJEGYZÉS

Csak vényre kiadható és az 
orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.
Az orvos akkor rendelheti a 
gyógyszert, ha azt a területileg, 
illetőleg szakmailag illetékes 
fekvőbeteg osztály, szakrende
lés (gondozó) szakorvosa java
solja.

CSOMAGOLÁS

50 tabletta, térítési díj:
12,60 Ft.
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Budapest



A v izsgá lt 25 toxaem iás é s  158 kontroll terh es m űtét e lő tt  é s  közben m ért vérnyomás értékei (Hgmm) 
é s  az átlag hibája (I.S .E .)

Systolés értékek műtét előtt
Műtét közben (sp.a.) 

5' 10' 15' 20 ' 30' 40' 50'

toxaemiás n = 158 1 58,6±2,87 103,4±1,62 98,2±4,11 104,8±4,33 102,6±3,88 107,0±4,92 108,4±5,15 109,8±5,83+
kontroll n = 25 123,5±1,10 104,6±1,69 97,5±1,47 98,5±1,62 102,0±1,45 104,4±1,33 104,8±1,40 104,6±1,41++
t 11,77° 0,26 0,19 1,41 0,01 0,68 0,89 0,89
Diastolés értékek 
toxaemiás n = 158 102,4 ±2,20 62,4±5,09 58,0±4,92 60,0±4,45 59,8±3,65 61,2±3,23 63,2±3,68 65,8±3,76+
kontroll n = 25 74,0±0,83 64,0±1,56 55,5±1,32 57,3±1,36 59,3±1,31 60,1 ±1,02 61,6±1,07 63,5±1,13++
t 12,64° 0,73 0,65 1.21 0,14 0,38 0,61 0,58

+n = 139 
++n = 20
* az értékek között a különbség significans (t> 1,96)

ugyanakkor a vázizomzat nyugalmi vérellátása 
nem változik (2, 13). Más kísérleti adatok azt mu
tatják , hogy toxaemiás betegben az u terus és a ve
se erei fokozottan érzékenyek a fiziológiás vazo- 
presszor anyagok iránt. Elsősorban noradrenalin- 
nal lehet jelentős, a toxaem iás keringéshez hasonló, 
vasoconstrictiót elérni (7, 11, 21). A noradrenalin 
a Sympathikus idegrendszer mediatora. Fentiek 
alapján várható, hogy a leghatékonyabb gyógysze
rek, m elyek a toxaem iás vérnyomás-emelkedést 
m érsékelni képesek a noradrenalin kom petitiv an- 
tagonistái (phenoxybenzamin), illetve azok, ame
lyek a noradrenalin anyagcseréjét befolyásolják 
(rauwolfiák, dopamin). Hasonlóan hat a sp. a. is 
és m int m ár em lítettük ezt a hatást a terápiában 
is hasznosították (9, 16, 25, 26).

Üj az a megfigyelésünk, hogy a tenziócsökke- 
nés u tán , függetlenül a kiindulási értékben m utat
kozó jelentős különbségtől a két csoport átlagos 
artériás középnyomása azonos módon alakul. A 
m atem atikai analízis bizonyítja, hogy ez nem vé
letlen. Eredményünk alátám asztja azt a megfigye
lést, hogy a toxaemiások vérnyomása sp. a. hatá
sára jobban csökken m in t fiziológiás terheseken.

Ez arra mutat, hogy — az Assali által az iroda
lomban elterjesztett nézettel szemben — a toxaemiá- 
ban észlelhető vérnyomásemelkedés jelentős mérték-

Az artériás középnyomás (MAR) alakulása a műtét 
alatt a két vizsgájt csoportban: grafikus ábrázolás 

és numerikus értékek
о

ben neurogen eredetű. Ha a magas vérnyomás fenn
tartásában az érfal tágulékonyságának károsodása len
ne a döntő tényező, a denervatio után a toxaemiás és 
kontroll csoport között fennmaradna az eredetihez ha
sonló különbség, mivel a denervatio után a vérnyo
mást az erek myogen tónusa határozza meg. Ezzel 
szemben toxaemiásokon a kontrolinál nagyobb értá- 
gulat figyelhető meg, az erek tágulékonysága tehát 
nem csökkent lényegesen. Következésképpen a vas
cularis károsodás mértéke — legalábbis a kórkép kez
detén — csak kismértékű lehet, amiből az következik, 
hogy a toxaemiában leírt érfalkárosodások nem okai 
a vérnyomásemelkedésnek, inkább azok következmé
nyeként foghatjuk fel. Az a tény, hogy a direkt érfal
ra ható szerek (Papaverin, Nepresol) hatékonyan 
csökkentik a vérnyomást nem mond ellent elméle
tünknek. Ezek a szerek a myogén tónust csökkentik 
és így érnek el vérnyomáscsökkenést és éppen azért 
hatékonyak, mert az érfal rugalmassága érintetlen 
maradt. A kívánt cél, a tensio-csökkenés, így is elér
hető, de nem a vérnyomásemelő okot szüntetjük meg.

A legsúlyosabb toxaemiás esetek anyagunk
ban nem szerepelnek, de vannak olyan irodalmi 
adatok, melyek arra  m utatnak, hogy sp. a. a leg
súlyosabb esetekben is hatásosan csökkenti a vér
nyomást (6, 17, 22, 27, 28).

Saját vizsgálataink és az irodalmi adatok alap
ján  az a véleményünk, hogy a toxaem iás magas 
vérnyomás kialakulásában és fenntartásában  a 
Sympathikus idegrendszer vasoconstrictor tónusá
nak jelentősége van. Jelenlegi vizsgálatunkból en
nél több következtetést levonni nem lehet. Az így 
nyert adatok segítségével — rem élhetően — köze
lebb kerülhetünk a késői terhességi toxaem ia 
mindmáig ism eretlen kóreredetének felderítéséhez.

Összefoglalás. A szerzők a Sympathikus ideg- 
rendszer szerepét vizsgálták a késői terhességi tox
aemiások magas vérnyomásának fenntartásában. 
Azt találták, hogy a splanchnikus terület spinalis 
anaesthesiával történt denerválása után az élettani 
terhesek vérnyomásához viszonyított jelentős vér
nyomáskülönbség megszűnt és a vérnyomás a két 
vizsgált csoportban azonos szinten állt be. Ebből a 
tényből azt a következtetést vonják le, hogy a tox
aemiások hypertensiójának fenntartásában a Sym
pathikus idegrendszer vasoconstrictor tónusa je
lentős lehet.

IRODALOM: 1. Alvarez, R. R.: The Kidney in 
Pregnancy. J. Willey, New York, 1976. — 2. Assali, N. 
S., Brinkmann, 111.: Pathophysiology of Gestation Aca
demic Press, New York, 1972. — 3. Assali, N. S., Prys-
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1955, 1, 1241. — 7. Chesley, L. C.: Clin. Obstet. Gyne
col. 1966, 9, 871. — 8. Clare, R. B.: Postgrad. Med. 
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376. — 22. Sarnoff, S. F.: Anaesthesiology. 1944, 5, 69.
— 23. Scott, D. B.: Lancet. 1955, 2, 43. — 24. Smith, 
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HALOPERIDOL
tabletta, injekció, cseppek
Ö S S Z E T É T E L :
1 am p. (1 m l) 5 m g h a lo p e rid o lu m -o t,
1 tabl. 1,5 m g haloperld o lu m o t,
1 üveg (10 m l) 20 mg (10 c sep p  =  1 mg) h a lo p e rld o lu m o t 
tarta lm az.
H A T A S : A h a lo p e rld o lu m  a b u ty ro p h e n o n  csoportba  ta r to z ó  
neu ro lep tik u m . H atásm ech an izm u sa  m ég  nem  p on tosan  tisz 
tázo tt. A p sy c h és  és m ás e re d e tű  tű lm ozg áso k k a l já ró  k ó r 
képekben  és á llap o to k b an  k ie m e lt je len tőségű . S p ec if ik u s 
h án y áscsillap ltó  h a tá sa  a lacsony  d ó z isb a n  Is é rvényesü l. 
J A V A L L A T O K : M inden o ly an  k ó rk é p , am ely  m o to ro s  és 
psychés a g lta tió v a l já r , m ania, o lig o p h re n ia , parano id , h a llu -  
cinato ros á l la p o to k  és e p ile p tifo rm is  psychosisok, d e lir iu m  
trem ens, H u n tin g to n  chorea, c s illa p íth a ta tla n  hányás. 
E L L E N JA V  Á L L A T O K : Izom tó n u s fokozódásával já ró  e x tr a 
py ram id a lis  m egbetegedések  és az  an am nezisben  m e g ism e rt 
ilyen  je llegű  m ozgászavarok . D e p re ss ió k  és depressiv  h a n g u 
la tta l já ró  e lm egyógyászati tü n e tc so p o rto k .
A D A G O L Á S : A z in jekció  a lk a lm a z á sa  á lta láb an  a k k o r  ja -  
vallt, am ik o r az  o ra lis  adago lás v a la m ily e n  okból le h e te tle n  
(pl. n ag y fo k ú  ag ita tio ). A d ag ja  i ly e n k o r  in tra m u sc u la r isa n  
1 am pulla  (5 m g ). F eln ő ttek  á tla g o s  o ra lis  adag ja  4,5—18,0 m g 
(3—12) tab l., az  egyéni tű rő k é p e ssé g  és szükség let f ig y e 
lem bevételével, egyenlő  ré sz e k re  e lo sz tva .
G yerm ekek  n a p i  o ra lis  dózisa  5 é v es  ko rig  á tlag o san  0,5—1 
m g (*/з—% ta b le t ta  vagy  5—10 c s e p p ) ; 6—15 éves ko rig  1—2 m g 
(10—20 csepp).
K rónikus h á n y á s b a n  á lta láb an  2 X 10 cseppet (2 mg) a d n a k  
naponta.
M E L L É K H A T Á S O K : H uzam osabb  ide ig  ta rtó  kezelés u tá n  
a  betegek  n a g y  részénél a k in e s ia , trem or, izo m h y p erto n ia  
vagy egyéb  p ark in so n sze rű  tü n e te k  léphetnek  fe l. E zek  
a  tü n e tek  az  ad ag  csö k k en tésé re  v a g y  a kezelés á tm e n e ti 
ab b ah ag y ása  u tá n  spon tán  m e g sz ű n n e k , illetve a n tip a rk in -  
sonos sz e re k k e l kup írozhatók .
K Ö L C S Ö N H A T Á S O K :
A H aloperido lt n e  a lkalm azzuk  e g y ü tt :
— an tich o lin e rg  k ész ítm é n y ek k e l (n ö v ek ed h e t az in tra o c u la r is  

n y o m ás),
— központi id eg ren d sze ri b é n ító k k a l  (hatásfokozódás),
— MAO in h ib ito ro k k a l (h a tá sfo k o zó d ás),
— an tih ip e rte n z iv u m o k k a l (h a tá s fo k o z ó d á s ) ,
— tric y c lik u s , d ep ressió  elleni sz e re k k e l,
— oralis a n tico ag u lan so k k a l e g y ü tt  ad v a  ú jra  be k e ll á llí ta n i 

a  beteg  an tico ag u lan s ad ag já t.
F IG Y E L M E Z T E T E S : A g y ó g y szer bevétele , ill. a lk a lm a z á sa  
u tán  8—10 ó rá n  belül, vagy  fo ly a m a to s  szedése, ill. k ezelés 
esetén  a k ú r a  id ő ta rta m a  a la t t  já rm ű v e t vezetni, m a g a sb a n  
vagy veszé ly es gépen  dolgozni tilo s . A lkalm azásának , ill. h a 
tá sán ak  ta r ta m a  a la tt tilos szeszes i ta l t  fogyasztani. 
M E G J E G Y Z É S : í< A ta b le ttá t és a  c sep p ek e t az o rv o s a k k o r  
rendelheti, h a  az t a  te rü le tileg , ille tő leg  szakm ailag  ille té k e s  
fek v ő b e teg -e llá tó  osztály, sz a k re n d e lé s  (gondozó) sz a k o rv o sa  
javaso lja .
Az in jek c ió t az a szak ren d e lés (gondozó) szakorvosa  re n d e l
he ti, ak i a  gyógy szer ja v a lla ta i s z e r in t  betegség e se tén  a  b e 
teg  g y ő g y szere lé sé re  te rü le tile g  és szakm ailag  ille tékes.
Csak v é n y re  ad h a tó  ki. Az o rv o s  rendelkezése sz e rin t (leg
fe ljebb  h á ro m  alkalom m al) ism é te lh e tő .

C S O M A G O L Á S :

5 a m p u lla  (l ml) 
50 ta b le tta  
1 ü v eg  (10 ml)

té r í té s i  d í j : 2,20 F t 
té r íté s i d í j : 2,10 F t 
té r íté s i d í j : 2,60 F t
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KLIN IK A I TANULMÁNYOK

Fővárosi László Kórház
(főigazgató főorvos: Kátay Aladár dr.)
I. Belgyógyászati Osztály 
(osztályvezető főorvos: Binder László dr.)

L e p to sp ir a
i c t e r o h a e m o r r h a g i a e
f e r t ő z é s e k
Szalka András dr. és Binder László dr.

A leptospirosisok közül a Leptospira icterohaemor
rhagiae (továbbiakban L. ict. haem.) okozta meg
betegedés a legrégebben ism ert és a legjobban ta
nulmányozott. Alig két évvel a kórokozó felfede
zése u tán (1917) kiderült, hogy a L. ict. haem. meg
található látszólagosan egészséges patkányokban 
mind Japánban, mind Európában (12). A patkány 
elsődleges reservoir szerepének bizonyítása és a 
különböző patkányfajták előfordulása a világ min
den táján komoly ösztönzést adott a kutatóknak az 
epidemiológiai vizsgálatokhoz és az em beri meg
betegedések felismeréséhez. A XX. század első év
tizedeinek kutatási eredm énye az is, hogy a lepto
spirosisok és elsősorban a L. ict. haem. okozta meg
betegedés leggyakrabban foglalkozási betegség. 
Alston  (1) például Angliában (1933—1948-ig) L. ict. 
haem. fertőzésben szenvedők között 63%-ban talált 
csatornamunkásokat, 13% -ban katonákat és ten
gerészeket, 7%-ban mezőgazdasági dolgozókat és 
csupán 1% -ban laboratórium i alkalm azottakat. Az 
antibioticumok felfedezése elő tt különös jelentősé
get kaptak az említett k u ta tási eredmények és fő
leg a fertőződés módjának a megismerése, hiszen a 
sárgasággal járó  ún. WeiZ-betegségekben a letali- 
tás Gsell és Mohr (8 ) szerin t Európában 7— 25%, 
a világstatisztikát összesítve 15—40% volt.

Mindezek után kissé furcsának tűnik, hogy 
hazánkban az első L. ict. haem. okozta leptospiro- 
sist csak 1953-ban ismerték fel Sopronban (3). Ma
gyarországon 1949 és 1961 között 955 leptospirosis 
fordult elő, de csak 2 0  b izonyult L. ict. haem. infec- 
tiónak (5). A megbetegedés ritkasága összhangban 
volt a patkányok között végzett vizsgálatok ered
ményeivel. Kardeván  (11) 1950 és 1951-ben Buda
pesten 1 0 1  vándorpatkányt megvizsgálva nem  ta
lált fertőzöttséget. Fűzi és m tsai (3) az első felis
m ert megbetegedés helyén csak 2  patkány veséjé
ben találtak L. ict. haem.-1 a 25 vizsgálat közül.

Az 1960-as évek közepén Magyarországon az
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egyik bányában számos leptospirosis fordult elő, 
köztük halálos kimenetelű is. A bányában fogott 
patkányok közül az ivarérettek L. ict. haem.-ve 1 
fertőzötteknek bizonyultak (15).

1972 és 1976 közötti statisztikai adataink (19) 
azt m utatják, hogy a bejelentett leptospirosis ese
tek  és a pozitívnak bizonyult szerológiai vizsgála
tok  száma fokozatosan csökkent. 1974-ig ezzel pár
huzamosan csökkent a L. ict. haem. szerológiai po- 
zitivitás is. 1975-ben és 1976-ban azonban ez utób
bi adat határozott emelkedést m utat (1974-ben az 
összes szerológiai vizsgálat 2,5%-a, 1975-ben már 
4,2%-a, 1976-ban pedig 7,3% bizonyult L. ict. haem. 
pozitívnak).

Amíg nálunk aránylag ritka a L. ict. haem. 
fertőzés, addig pl. az NDK-ban 1970—-1974 között 
a második leggyakoribb szerotípus volt, 87 meg
betegedést (köztük 8  halálos kim enetelűt) okozott 
(9). Az Egyesült Államokban 3 év a la tt (1971— 
1973) 248 leptospirosist diagnosztizáltak, s a leg
több esetben (31%) L. ict. haem. volt a kórokozó 
(6 ). Ezt figyelembe véve m ár nem  tűn ik  meglepő
nek Thiermann  (22) Detroitban végzett vizsgálata, 
am ely szerint .a 358 Rattus norvegicuson végzett 
szerológiai vizsgálat 277 esetben (77%) bizonyult 
pozitívnak, s a patkányok 56,9%-a ü ríte tte  a vize
letében a kórokozót. A leölt állatok veséjében spe
ciális festéssel 91,9%-ban lehetett k im utatn i a L. 
ict. h a em -1 .

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a leg
súlyosabb kórlefolyású leptospirosissal való ismé
telt foglalkozás ma is aktuális. A gondos epide
miológiai anamnézis, a klinikai tünetek  helyes ér
tékelése és az adaequat therapia azonnali elkezdése 
életm entő lehet. Salamander és Holzer (20) 1969— 
1976 között bajor területen 152 leptospirosis között 
10 L. ict. haem. esetet talált, s közülük 3 meghalt 
a betegség 6 —9. napján. A 10 beteg közül egyet 
sem küldtek leptospirosis diagnózissal kórházba.

Beteganyag
A  László Kórház I. belgyógyászati osztályán 1965, 

január 1. és 1977. decem ber 31. között — 13 év  a latt — 
88 b eteget ápoltunk leptospirosis diagnózissal, 10 e se t
ben a kórokozó L. ict. haem. vo lt (táblázat).

N yolc alkalom m al kórelőzm ényi adatként k ísér
leti á lla t (fehér patkány) harapása szerepelt. Az 1. sz. 
beteg leptospirosisát feltehetőleg  ind irek t módon 
acquirálta a bányában, fertőzött patkányvizelettő l. A 
10. sz. beteg 12 nappal a  klinikai tünetek  m egjelenése  
előtt fa lu n  állóvízben fürdött.

V alam ennyi betegünk m eggyógyult, am iben nagy 
szerepe volt a korán elkezdett adaequat therapiának  
(Tetracyclin, A m picillin). A klin ikai tünetek  kezdeté
től szám ított 72 órán belü l m indannyian kórházba k e
rültek. K étoldali uveitis, m int a betegség késői szö
vődm énye és m aradványa, csak egyetlen  betegen  (F.
J.) jelentkezett.

A  L. ict. haem. okozta leptospirosis diagnózisát 
m inden betegen agglutinatio—lysis v izsgá la t igazolta. 
Egy esetben  a betegség 7. napján vett vérm intából — 
tehát m ég a septicaem iás szakban — sikerü lt a kóroko
zót k itenyészten i. A  korán elkezdett antib iotikus k eze
lésnek  tulajdonítható, hogy 2 esetben  a szerológiai 
vizsgálat csak a tünetek  kezdetétől szám ított 4. héten  
lett pozitív .

A  leptospirosisok k lin ikai tünetei, a betegség  két 
fázisa (septicaem iás stádium , szervspecifikus szak) 
széles körben ism ert (18). B eteganyagunkban koráb
ban m i is részletesen ism ertettük a kórkép fe lism e
résének nehézségeit és a k linikai tünetek  gazdagságát
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Sor
szám

Név, foglalkozás Év Icterus Azotaemia ^ '9 °"  anuria Meningitis Patkány
harapás Oltás

1. P. J. bányász 1965 + +
2 . N. S. láb. assz. 1966 — + — — + —

3. dr. K. M. orvos 1967 — — — — + —

4. F. J. láb. assz. 1967 — + — — + —

5. H. A. tanuló 1968 + + + — —

6 . dr. Cs. L. orvos 1969 + + + + + —

7. K. A. láb. assz. 1970 — + — — + —

8. K. J.-né láb. assz. 1972 + + + — + —

9. B. G. láb. assz. 1974 + + + — + +
10. H. J. gépkocsiv. 1977 + + + — — —

(2). Éppen ezért csak az epidemiológiai és klinikai 
szempontból legérdekesebb 2 esetet ismertetjük rész
letesen.

K. A., 19 éves férfibeteget 1970. IV. 11-én vettük 
fel osztályunkra. 3 héttel a felvétel előtt munkahelyén 
— Semmelweis OTE, Kórélettani Intézet — patkány 
harapta meg. IV. 9-én fejfájással és hányással kezdő
dött betegsége, a felvétel napján hidegrázás, lázas 
állapot (max. 40 °C) alakult ki.

Felvételi statusából kiemeljük a kifejezett con- 
junctivitist, a hepato- (2 harántujjnyi) splenomega- 
liát (1 h.-ujjnyi). Laboratóriumi leletei: RN: 49 mg%, 
se. kreat.: 1,4 mg%, se. b i.: 0,2 mg%, SGOT: 50 IE, 
SGPT: 105 IE, ÁLD: 36 E, fvs.; 8000 (se.: 22, p.: 40, 
eo.: 8, ly.: 24, mo.: 6), süllyedés: 2 mm/ó. Nagy adag 
(napi 2000 mg iv.) Tetracyclin therapia hatására 6 nap 
alatt láztalanná vált, a RN és se. kreat. érték norma
lizálódott, SGOT: 50 IE, SGPT: 55 IE, ÁLD: 20 E. A 
RN és se. kreat. normalizálódásával együtt polyuriássá 
vált (max.: 4600 ml), a vizeletfajsúly ebben az időszak
ban 1006—1010 között volt. Szubjektíve IV. 20-tól pa
naszmentes volt.

IV. 27-én a nyakon és a musculus sternocleido
mastoideus mentén lencsényi-borsónyi nyirokcsomók 
jelentek meg mindkétoldalt, a garatképletek belövell
tek lettek, majd lepedék jelent meg rajtuk. IV. 27-én 
fvs: 7000 (se.: 14, ly.: 18, mo.: 8, lympho-monoid: 58, 
eo.: 2%), Paul—Bunnell: 1 : 32, abs. után 1 :16, Hoff— 
Bauer-féle vizsgálat negatív. IV. 29-én változatlan kli
nikai status mellett subfebrilissé válik, az addig nega
tív kolloid és labilitási próbák pozitívvá válnak.

V. 3-án Paul—Bunnell: 1 :64, abs. után: 1 : 64, 
Hoff—Bauer-féle vizsgálat pozitív. V. 4-én testszerte 
scarlatiniform exanthemák alakultak ki, ekkor steroid 
adását kezdtük. Ennek hatására 4 nap alatt klinikai 
tünetek megszűntek, garatképletei féltisztultak, nyi
rokcsomói fokozatosan megkisebbedtek, hepar: 1 h.- 
1 :400 L. ict. haem. poztiív.

Leptospira agglutinatio lysis vizsgálat: IV. 13-án 
negatív. IV. 27-én negatív. V. 5-én 1:200, V. 26-án: 
1 :400 Lict. haem. pozitív.

Feltehető, hogy a későn jelentkező szerológiai po- 
zitivitásban szerepet játszott a korán elkezdett anti- 
biotikus therapia és esetleg a második fertőző beteg
ség is.

V. 28-án távozott panaszmentes állapotban. RN: 
28 mg%, se. kreat.: 1,0 mg%, 1027-es fajsúlyig koncent
rált, endogen kreatinin clearance (4 h) 118 ml/perc, se. 
bi.: 0,4 mg%, thymol turb.: 9,2 E, flocc. a.-sol: -1—|—К 
fvs.: 9400 (se.: 24, ly.: 60, mo.: 6, lympho-monoid: 5, 
P.: 5%).

B. G., 20 éves férfi 1974. május 24-én került osz
tályunkra, miután néhány órán át а II. sz. Belgyógyá
szati Klinikán ápolták. Elmondása szerint a felvételt 
megelőző hetekben többször is megharapta a patkány. 
Egy nagyobb harapásra 10 nappal a kórházba kerülé
sét megelőzően pontosan emlékszik. Felvételkor már 
3 napja lázas volt. Ezen időszak alatt igen heves izom- 
fájdalmak kíséretében gyakori hidegrázások jelentkez
tek, többször hányt. A kórházba kerülése előtti napon 
kifejezett nehézlégzés alakult ki. Sensorium nyomottá 

1870 vált, s nagyon aluszékony lett.

Felvételi statusából kiemeljük igen elesett álta
lános állapotát. A sclera és a bőr icterusos volt, a vég
tagokon és az acrákon kifejezett cyanosist észleltünk. 
A pulzus könnyen elnyomható, filiformis jellegű volt, 
144/min, RR: 65/30 Hgmm. Nyelve taplószáraz volt, 
közepe barnás lepedékkel bevont. Szívhangjai tom
pák és alig hallhatók voltak, a csúcson halk systolés 
zörejjel. A tüdők felett mindkétoldalt basalisan tom- 
pulat volt kopogtatható tenyérnyi területen, e terület 
felett crepitatiót hallottunk. Hepar 2/h.-ujjal, lien 1 h,- 
ujjal haladta meg a bordaívet. A tarkó a beteg nagy
fokú izomfájdalma miatt kötöttnek imponált. Kernig- 
tünet negatívnak bizonyult. A végtagok izmai nyomás
ra igen érzékenyek és fájdalmasak voltak. Légzése 
Kussmaul típusú volt, légzésszáma 44—46/min.

Fontosabb laboratóriumi leletei felvételkor: We: 
30 mm/h, fvs.: 8200, vizelet: fehérje opaleszkál, genny 
és cukor: negatív, ubg.: fokozott, bilirubin: + , üledék: 
6—10 vvt: 8—10 fvs., látóterenként. RN: 71 mg%, 
se. kreat.: 4,5 mg%, se. Na: 138 maeq/1, K: 4,6 maeq/1, 
Cl: 102 maeq/1. Astrup-vizsgálat: act. pH: 7,38, pC02: 
27,5 Hgmm, st. bic.: 18 maeq/1, act. bic.: 16 maeq/1, 
BE: —7,8 maeq/1, BB: 38 maeq/1, PaCL: 97,0 Hgmm,
0 2-sat.: 97%, se. bi.: 2,8 mg%, SGOT: 30 IE, SGPT: 
55 IE, se. alkalikus foszfatáz: 9,0 BE.

Mellkas felvétel: (V. 27.) magas rekeszállás. Szé
les, pangásos jellegű hilusok. A jobb kp. és alsó mező
ben, de részben a felső lebenyben is terjedelmes, sű
rű foltos, hálózatos rajzolat, árnyékoltság figyelhető 
meg. Szív megemelt, jobbra 1, balra 2 ujjal nagyobb, 
dilatált. Egyenesebb szívöböl.

Kórlefolyás: felvétel után azonnal DOCA, Di- 
Adreson F Aquosum, Penicillin, Ampicillin kezelést 
kezdtünk nagy dózisokkal (Penicillin 10 M, Ampicillin 
Í2 g naponta) adaequat folyadék és elektrolit thera- 
piával kiegészítve. A protrahált shock állapot miatt 
12 óra alatt 25 ml vizeletet ürített s a következő 24 
órában is csupán 100 ml-t. A felvételt követő 3. napon 
már 400 ml vizelete volt, az 5. napon 3000 ml. Ezt kö
vetően 15 napon át isosthenuriás volt, napi 2500—3500 
ml vizeletürítéssel.

A RN érték 125 mg%-ig emelkedett (5. nap), majd 
folyamatosan és fokozatosan csökkent, a maximális 
se. kreatinin érték 5,1 mg% (6. nap) volt. Kórházi ápo
lásának 8. napján se. bi.: 20 mg%, s ezt követően 45 
napon át az icterus lényegében stagnált, a 65. napra 
normalizálódott (1,0 mg%).

Mellkas felvétel (V. 29.): kifejezett regressio, a 
jobboldalt leírt árnyékoltság nagymértékben feltisz
tult, de a hilusok most is dús ágazatos jellegűek. A 
középárnyék még harántban nagyobb, de a dilatatio 
csökkent. (V. 31.) További nagymértékű regressio, be- 
szűródés nincs. A hilus-rajzolat kifejezettebb. A szív 
dilatatiója megszűnt, de harántban még szélesebb, 
megemelt. (VI. 7.) A leírt rajzolat teljesen feltisztult. 
A szív normális. Leptospira agglutinatio és lysis vizs
gálat: V. 24. negatív, V. 27. negatív, V. 29. L. ict. haem. 
1 :800. L. javanica 1 : 200, L. canicola, L. hyos, L. sej- 
roe 1 : 50, VII. 2. L. ict. haem. 1 : 800, L. javanica 1:200,
L. hyos 1 :100, VII. 19. L. ict. haem. 1 :800, L. hyos 
1 :100, L. javanica 1 :50.



VII. 16-án 7,8 mg%-os se. bi. érték mellett tű- 
biopsiás májszövettani vizsgálatra került sor. A szö
vettani lelet: a mikroszkóposán megtartott szerkezetű 
májban a portális mezők mérsékelten kiszélesedtek, 
enyhe, illetőleg kp. fokban néhol gömbsejtekkel infilt
ráltak. A Kupffer-sejtek különösen lobulocentralisan 
felszaporodtak. Néhol a parenchymában a lebenykés 
szerkezettől függetlenül apró, gömbsejtekből és Kupf- 
fer-sejtekből álló gócok képződtek, amelyek néhol egy
két májsejtet vesznek körül. A legszembetűnőbb elté
rések a lebenyek centrumára és a középső zónára vo
natkoznak. Lobulo-centralisan egy-két sejtsornyi szé
lességben, de nem körkörösen a hepatocyták elpusztul
tak, helyükön gömbsejtek, macrophag sejtek és Kupf
fer-sejtek szaporodtak fel, amelyek kisebb gócot alkot
nak.

A macrophag sejtek cytoplasmájában meglehető
sen durva szemcséjű, barna, berlinikék reactiót rész
ben adó pigment szaporodott fel. A hepatocyták egy 
része feltűnően duzzadt, világos cytoplasmával rendel
kezik. Mind ebben, mind az intercellularis epe-canali- 
culusokban igen nagy tömegben fordulnak elő epe
csapok, ill. epedugaszok.

Vélemény: a szöveti képet főleg lobulocentralisan 
elhelyezkedő, kis gócos májsejt-necrosis jellemzi. To
vábbi prominens jelenség a cholostasis, figyelembe 
véve az apró vas negatív és vas pozitív pigmentet tar
talmazó gócokat ; valószínűnek látszik, hogy .lezajlóban 
levő májelváltozás áll fenn. Ilyen képletek ugyanis 
heveny máj károsodások végső szakaszában vagy azok 
lezajlása után mutatkoznak (Kendrey dr.).

1974. VIII. 9-én 77 napos ápolás után tünet- és 
panaszmentes állapotban távozott. Ugyanezen év szep
tember 16-án ellenőrző vizsgálatkor fizikális vizsgálat
tal eltérést nem találtunk, szubjektíve panaszmentes 
volt. Laboratóriumi leletei: süllyedés: 8 mm/h, fvs.: 
8200. se. bi.: 0,5 mg°/o, thymol turb.: 2,2 E, flocc., a.-sol: 
negatív, SGOT: 20 IE, SGPT: 20 IE, RN: 26 mg%, se. 
kreat: 0,9 mg%. Spontán vizelet fs.: 1018, 45 perces 
BSP retentio: 11%, endogen kreatinin clearance (4 h): 
133 ml/perc. Betegünk 1971-ben kétszer részesült védő
oltásban, a harmadik oltást 1972-ben kapta.

Megbeszélés

Betegeink foglalkozási megoszlása jól jellemzi 
azt a tényt, hogy a vadpatkány elleni k iterjed t küz
delem, a veszélyeztetett foglalkozásúak oltása és 
megfelelő védőruházattal történő ellátása bizonyos 
foglalkozási ágakban megelőzhetővé teszi a L. ict. 
haem. okozta leptospirosist. 1958 és 1963 között Bu
dapesten 13 L. ict. haem. fertőzést találtak (2 csa
tornam unkás, 7 laboratóriumi dolgozó, 2 hentes, 2 
egyéb foglalkozás). Már ekkor Kubinyiné  és Ágota 
(17) felhívták a figyelmet, hogy az általuk megvizs
gált tudományos intézetek kísérleti patkányállom á
nyában az idősebb állatok 100%-ban fertőzöttek L. 
ict. haem.-val, a fiatalokban azonban antitesteket 
nem találtak és szerveikből sem sikerült a kóroko
zót kitenyészteni.

Magyarországon először 1959-ben állapították 
meg — 19 éves állatgondozó leptospirosisa során — 
azt, hogy a beteg munkahelyén a fehérpatkányok 
fertőzöttek (16). Ugyanekkor megvizsgálták a meg
betegedettel egy munkahelyen dolgozó 31 személy 
vérm intáját, s egyetlen alkalommal sem találtak  
szeropozitivitást. Ez utóbbi adat jól bizonyítja azt, 
hogy laboratórium i körülm ények között a m egbe
tegedések sporadikusak, az indirekt fertőződés (vi
zelet) csak igen ritkán jön szóba és fontos anam - 
nesztikus adat — beteganyagunkban is — a pat
kány harapása.

A megelőzés kérdésében központi helyet foglal 
el a laboratórium i állatok időnkénti szerológiai vizs

gálata (4, 16). Itt kell kitérni arra, hogy nemcsak 
a fehérpatkányok, hanem  a fehéregerek is üríthetik 
a leptospirákat, elsősorban a L. sejroe-1 (14). Beteg
anyagunkban is szerepel 1967-ben egy laboratóriu
mi dolgozó, aki leptospirosisát fehéregerektől 
acquirálta, s a kórokozó L. sejroe volt. Nagyon fon
tos annak ismerete, hogy hosszú ideig adagolt anti
biotikummal (elsősorban Tetracyclinnel) sem sike
rül a patkányokat leptospira-m entesíteni (17). A 
szeropozitív patkányok utódainak leptospirákkal 
szembeni maternalis im munitásuk van (4). Az utó
dok az úgynevezett családosítás idején fertőződnek, 
ivarérett korukban, elsősorban a szülőktől, főleg a 
fiatal hímek. Ez a tény, valam int az, hogy ugyan
olyan nem ű ivarérett fertőzött kísérleti állatok egy
mástól nem  betegszenek meg, bizonyítják azt, hogy 
a leptospirosis közöttük párosodás ú tján  terjed, te
hát az ivarérettség előtti elkülönítéssel lehet csak 
a törzset leptospira-mentesíteni (13).

A foglalkozásuk révén veszélyeztetettek vakci- 
nálása m ár régóta ism ert. Japánban m ár 1919-ben 
végeztek szénbányászok között oltásokat (24). A 
formalinnal inaktivált, SaZ/c-metodikával készült 
vakcinával Babudieri é rt el jó eredm ényeket. 1955- 
ben Olaszországban 5010 oltott közül csak 2 eset
ben, az 5040 kontroll személy közül 158 esetben 
talált leptospirosist (7). Adataik meggyőzőek, és az 
oltóanyag jó effektusát Spanyolországban és Szov
jetunióban is bizonyították (24). Ezen vakcinával 
pozitív agglutinatiós t i te r t  lehet elérni, de a pozitív 
szintek nagysága nagy szórást m utat. Az im m uni
tás néhány évig ta rt, s két év után revakcináció 
szükséges (8). Üjabban Shenberg  és Torten  (21) szá
molt be elölt kórokozót tartalm azó oltóanyagról, 
amely m ár nem tartalm az allergiás tüneteke t elő
idéző fehérjéket. Torten és mtsai (23) 700 csatorna
munkáson alkalmazva a fen t em lített vakcinát, 57 
százalékban tapasztaltak szerokonverziót. Elgon
dolkodtató, hogy betegeink közül csupán egy ré
szesült vakcinálásban, annak ellenére, hogy az álta
lunk ism ertetett adatok nem egészen új keletűek. 
Az a tény, hogy beteganyagunkban az egyetlen 
oltottban a leptospirosis kialakulása elő tt 2 évvel, 
két alkalommal tö rtén t vakcinálás és 6 hónap m úl
va a második oltást követően revakcinálás, óvatos
ságra int. Ügy látjuk, hogy a L. ict. haem. infectio 
megelőzésében nagyobb szerep ju t a kísérleti állat- 
állomány leptospira-mentessé tételének és folya
matos ellenőrzésének m int a védőoltásnak.

Beteganyagunkból kitűnik, hogy a vízben való 
fürdés csupán egyetlen esetben vehető fel a fertő
ződés módjának. Hergt (10) az NDK-ban 5 év alatt 
246 leptospirosis során 48 betegen ta lá lt tóban való 
fürdést anamnesztikus adatként. 32 esetben a kór
okozó L. ict. haem. volt. Salamander és Holzer (20) 
azt találta, hogy L. ict. haem. okozta megbetegedé
sek esetén a 10 beteg közül 4 fürdött állóvízben.

Az a tény, hogy valam ennyi betegünk meg
gyógyult, két tényezőnek köszönhető. Részben a 
foglalkozás, ill. patkányharapás veszélyének széles 
körben ism ert voltának, részben, hogy a betegek 
legkésőbb a tünetek kezdetétől 72 órán belül adae
quat, nagy dózisú antibiotikus kezelésben részesül
tek. A klinikus azonban nem lehet elbizakodott, 
hiszen Magyarországon az utóbbi években is hal-
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tak meg leptospirosisban (19), s csak utalunk arra, 
am int a bevezetőben em lítettük, hogy a környező 
országokban is szinte m inden évben fordul elő 
halálos kimenetelű leptospirosis, amely leggyak
rabban L. ict. haem. infectio.

összefoglalás. A szerzők Budapesten 13 év alatt 
88 leptospirosis esetet ta láltak , s köztük 10 Lepto
spira icterohaemorrhagiae infectiót. Betegeik közül 
8 esetben a kórelőzményben patkányharapás sze
repelt, 1 esetben állóvízben való fürdés, 1 esetben 
szénbányában történt ind irek t fertőződés. Vala
m ennyi betegük meggyógyult. Felhívják a figyel
met a kísérleti állatok leptospira-m entesítésére és 
a veszélyeztetettek védőoltásának szükségességére. 
Hangsúlyozzák a korai diagnózis és a minél korábbi 
antibiotikus kezelés fontosságát.
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I. sz. Belgyógyászat
(osztályvezető főorvos: Tarján Jenő dr.)

Az üregi EKG je len tő ség e  
a p itv arleb eg és  
d iagnosz tikájában
Gaborjók Mária dr. és Tarján Jenő dr.

Mac William  állatkísérlete alapján tapasztalta, 
hogy áram ütést követően a pitvar 200—300/min 
frequentiájú  szabályos contractiót végezhet. Ezt a 
jelenséget „auricular f lu tte r”-nek nevezte el (7). A 
pitvarlebegést (pitvari flattern) 1911-ig, a húros 
galvanom éter felfedezéséig emberen csak a jugu
laris pulsatio segítségével tud ták  diagnosztizálni 
(8). Az EKG többnyire biztosítja a diagnózist, azon
ban az intracavitalis elvezetés alkalmazásával olyan 
esetek is felismerhetővé válnak, melyek a felületi 
EKG-val re jtve m aradnának.

Az utóbbi évekig a pitvarlebegés ritka  ar- 
rhythm iának számított, szívbetegek között 0,42— 
1,2%-os előfordulását ta lá lták  (2, 5, 6, 7, 10). A 
részletes arrhythm ia analysis a jövőben ezt az 
arányt bizonyára növelni fogja. Erről tanúskodik 
ezen m unkánk, melyben a pitvarlebegés diagnózi
sának javítására üregi EKG-t is alkalmaztunk.

Beteganyag

Cardiologiai osztályunkon 1976 januártól 1978 ja
nuárjáig 700 szívbeteg vizsgálata során 50 pitvarlebe
gést állapítottunk meg. A férfiak és nők aránya 1,4 :1 
(4), átlagéletkoruk 57,7 év, a legfiatalabb 22 éves, a 
legidősebb 82 éves volt. Betegeink alapbetegség sze
rinti megoszlását táblázatban tüntettük fel.

Vizsgálati módszereink

12 elvezetéses EKG. Pitvari üregi EKG: cubitalis 
vagy subclavia vénán keresztül percutan módszerrel 
Cordis gyártmányú F 4-es pacemaker electródot EKG 
ellenőrzés mellett a jobb pitvarba vezettünk. A pitvari 
üregi görbét Heilige EK 21 többcsatornás, illetve Sie
mens-féle egycsatornás directíró készüléken regiszt
ráltuk.

Osztályunkon electromos cardioversio előtt prohpy- 
lacticusan electród-kathetert vezetünk a jobb kam
rába. Több esetben eközben derült ki, hogy a beteg
nek pitvarlebegése van.

A pitvarlebegés EKG criteriumai

300 ±  50/min pitvari frequentia, mely F hullámok 
formájában а И., III., aVF és Vi elvezetésekben lát
ható legjobban. A hullámok tartamban, alakban, nagy
ságban egyformák, felszálló száruk rövid, meredek, le
szálló száruk elnyújtottabb, köztük isoelectromos sza
kasz a Vi elvezetés kivételével nem figyelhető meg. 
A pitvar-kamrai átvezetés lehet szabályos és változó 
(1, 3). A pitvari üregi EKG-n az F hullámok az elec- 
tróda helyzetétől függően egyforma monofázisos vagy 
diphasisos hullámként jelentkeznek.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 31. szám

Pitvarlebegésben szenvedő betegek  m egosz
lása az alapbetegség szerint

Diagnózis Betegek
száma

Mitralis vitium 15
Coronaria sclerosis 12
Hypertonia 7
Myocardialis infarctus 5
Cardiomyopathia 4
Aorta isthmus stenosis 1
Status post pulmonectomiam 1
Hyperthyreosis 1
P. C. P. 1
Ismeretlen 3

Összesen: 50

Eredm ényeink

A beküldő a pitvarlebegést 20 esetben klini- 
kailag vagy EKG-val sem ism erte fel, 12 elvezeté
ses EKG-val azonban diagnosztizálható volt.

Az 1. ábrán Sz. J., 37 éves, combinait mitralis 
vitiumban szenvedő férfibeteg EKG-ját mutatjuk be. 
9 éves korában rheumás carditise volt, eddigiek során 
már kétszer alkalmaztak pitvar-fibrillatio miatt

1. ábra: A pitvarlebegés csak a elvezetésben látható. 
Hitelesítés 10 mm (lásd szöveg)

gyógyszeres cardioversiót. Jelen felvételére 3 nap óta 
tartó szapora szívműködés miatt került sor. A beküldő 
csak végtagi elvezetést készített, ezen tachyarrhyth- 
miás szívműködés látszott. A pitvari flattern eredetét 
a Vi elvezetés fedte fel.
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Nyolc betegünkön h irte len  fellépő supraventri
cularis tachycardia EKG-képe keltette fel a p itvari 
fla ttern  gyanúját, m elyet in tr  аса vitalis elvezetés
sel sikerü lt igazolni.

A 2. ábrán K. J., 51 éves férfibeteg EKG-ja lát
ható. Évek óta fennálló bizonytalan epigastrialis fáj
dalom miatt vizsgáltuk. Megfigyelésünk alatt a beteg 
hirtelen tachycardiás lett, a Vj elvezetés alapján pit
varlebegés lehetősége merült fel. Ezért üregi görbét 
készítettünk, melyen jól látszik a 2 :1-es átvezetésű 
pitvari flattern. Digitalis és béta-receptor blockoló 
kombinációjával visszaállítottuk a sinus rhythmust.

További 4 esetünkben gondolni sem lehetett 
pitvarlebegésre, azonban az egyéb okból elvégzett 
intracavitalis EKG görbe egyértelműen annak 
fennállását bizonyította.

K ét betegnek bradycardia miatt, 2-nek pedig 
electromos cardioversio e lő tt praeventiv célból ve
zettünk jobb kamrájába pacem aker electródot.

4. ábra: A felületi EKG-n pitvarlebegés nem is gyanít
ható. Az üregi EKG pitvarlebegést bizonyít (lásd 
szöveg)

2. ábra: A Vj elvezetésben pitvarlebegés gyanítható. A 
pitvari üregi görbe 2 : 1-es átvezetésű flatternt 
bizonyít. Hitelesítés 10 mm (lásd szöveg)
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3. ábra: A felületi EKG-n pitvarlebegés nem is gyanít
ható. Az üregi EKG pitvari flatternt bizonyít. Hi
telesítés 10 mm. Papírsebesség 50 mm/s (lásd 
szöveg)

5. ábra: A pitvarlebegés megszüntetése után His-köteg 
EKG-val igazolt incomplet trifascicularis block 
(lásd szöveg)

P. R.-né, 62 éves beteg felületi és üregi EKG-ját 
a 3. ábra szemlélteti. 20 éve hypertoniás; felvétele 
szívgyengeségre utaló panaszok és tünetek, valamint 
eszméletvesztéses rohamok, bradycardia miatt történt. 
EKG-val a Vi elvezetés alapján sem gyanítható flat
tern, azonban a pacemaker electród bevezetése során 
készített jobb pitvari görbén jól látszanak az F hullá
mok. Átmeneti pacemaker terápia hatására szív-fre- 
quentiája normalizálódott, ingerképzési zavara fibril- 
latióba váltott át.

A 4. ábra. N. J., 44 éves alkoholos anamnesissel 
rendelkező férfibeteg EKG-ját mutatja be. Felvétele 
előtt 4 hónappal fizikai munka közben átmenetileg 
hirtelen fulladás jelentkezett, azóta is gyengének 
érezte magát. A felületi EKG-n pitvarfibrillatiónak 
látszó rhythmus-zavart electromos cardioversióval ter
veztük megszüntetni. A cardioversio előtt praeven- 
tíve bevezetett pacemaker electróda fedte fel a pitvar
lebegést.

M. L.-né, 58 éves mitralis insufficientiában szen
vedő betegünk felületi EKG-ján tachyarrhythmiás 
kamrai működés és bal Tawara-szár block látszott. A 
pitvari üregi EKG egyértelműen igazolta a pitvarlebe
gést. Az elektromos cardioversio után készített His- 
köteg EKG felfedte, hogy incomplet trifascicularis 
blockja is van a betegnek, mert a bal Tawara-szár 
blockon belül a H—V idő is megnyúlt (5. ábra). Ál
landó pacemakert implantáltattunk. A beteg azóta pa
naszmentes.



CORONARIA DILATATOR

CHINOIN BUDAPEST

SENSIT
drazsé

A S en sit új típusú  k o szo rú é rtág ító . K aicium -antagonista és fosztod i é sz té  rá z  ak tiv itá s t g á tló  h a tá sa  
m ia t t  növeli a  szív anoxiás to le ra n c iá já t, csökken ti a  szívizom  ox igénfe lhasználását, tá g ítja  a  k o szo rú 
e re k e t, fokozza a k o ro n á riaá ram lás  m é rté k é t, növeli a  szív izom  ox ig én e llá tásá t. K ard io p ro tek tív  
h a tá sa  stress s itu a tió k b an  is é rv én y re  ju t, am enny iben  kivédi a  k a tek o lam in o k  k a rd io s tim u la to rik u s  
h a tá sá t. A dagolását az első s ten o ca rd iás  panaszoknál előnyös elkezdeni. H u zam o sab b  h aszn á la ta  m el
le t t  csökken a n itro g licerin  igény.

ÖSSZETÉTEL: Drazsénként 50 mg fendilinum hydro- 
chloricurn hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK: Koronáriaelégtelenség, angina pectroris, 
koronáriasclerosis, a szívinfarctus megelőzése és utó
kezelése.

ELLENJAVALLAT: A szívinfarctus akut fázisa. Terhes
ségben csak a vitalis indikáció esetében alkalmazható.

ADAGOLÁS: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3x1  
drazsé.

MELLÉKHATÁSOK: Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugta
lanság, kábultság, vagy allergiás jelenségek szórványosan

előfordulhatnak, melyek a dózis átmeneti csökkentésére 
többnyire megszűnnek.
FIGYELMEZTETÉS: Májbetegek huzamosabb kezelése 
során ajánlatos az időszakos laboratóriumi ellenőrzés. 
Vérnyomáscsökkentők és béta receptor blokkolók hatá
sát erősítheti, ill. kiegészítheti, ezért együttes adásuk 
esetén fokozott óvatosság ajánlatos.
CSOMAGOLÁS ÉS TÉRÍTÉS: 50 db drazsé 2,70 Ft
MEGJEGYZÉS: Az a szakrendelés (gondozó) szakor
vosa rendelheti, aki a gyógyszer javallatai szerinti beteg
ség esetén a beteg gyógykezelésére területileg illetékes. 
Csak vényre adható ki, az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető.



CHINOFUNGIN sp r a y

A to ln a f ta t  fungicid és fu ng isz ta tikus h a tású  vegyü let. H a tá so s  szám os d e rm a to p h y tia  lokális keze
léséb en , elsősorban T richophy ton  m en tag ro p h y te s , T rich o p h y to n  ru b ru m , M icroosporon  canis, Epi
d erm o p h y to n  floccosum , to v áb b á  M alessezia fu rfu r o k o z ta  fe rtő zé se k  ese tén . A lk a lm azh a tó  grizeo- 
fu lv innal keze lt k rón ikus d e rm a to p h y tiá k  k ieg ész ítő  an tim y co tik u s  lo ca lth e rap eu ticu m ak én t.

F U N G IC ID A  T O P IC A

CHI NŐIN 
BUDAPEST

Ö SSZETÉTEL: 1 g to ln a fta tu m  h a tó an y a g o t t a r 
ta lm a z  125 g-os pa lackonkén t, o la jsze rű  folya
d ék b an .

JA V A LLA TO K : D erm ato p h y to n  o k o z ta  su p e r
fic ia lis  m ycosisok gyógy ítására : e lső so rb an  e ro sio  
in te rd ig ita lis  m ycotica, to v áb b á  t in e a  versico lo r, 
tr ic h o p h y tia  superficialis, ep id e rm o p h y tia  ingui
nale , ek zem a m ycoticum , ru b ro p h y tia , in te r tr ig o  
m ycogenes. O nychom ycosisban ad juváns k eze
lé sre .

ELLENJAVALLAT: N y ílt seb befúvása ellen- 
javai It.

M ELLÉKHATÁS: B ő rirritá ló , ille tv e  szenzib ili- 
z á ló  h a tá sa  elhanyagolható .

A LK A LH A ZÁ S: Szappanos m elegvizes lem osás 
u tán  n a p o n ta  k é tsze r p e rm e tezü n k  a  gondosan 
le s z á r í to tt  b o rfe lü le tre  15—20 cm  távo lság ró l a 
függőlegesen t a r to t t  palackból.
FIGYELM EZTETÉS: A z ü res p a lack o t tű zb e  
dobni, fe lny itn i nem  szabad . A palack legfeljebb 
30°C h ő m é rsé k le tű  helyen tá ro lh a tó . A z aeroso l 
v é le tlen  belégzése nem  á rta lm a s , legfeljebb eny
hén i r r i tá ló  (k ö h ö g te tő ) lehet. V igyázni kell 
a r ra , hogy a  p e rm e t a  szem b e  ne kerü ljön .
M EGJEGYZÉS: ^  Csak vényre ad h a tó  ki. Az 
orvos ren d e lk ezése  sz e r in t  (legfeljebb három  
a lk a lo m m al) ism éte lh e tő .
C SO M A G O LÁ S ÉS TÉR ÍTÉS: 125 g fém palack 
ban 8,60 Ft.



Megbeszélés

A pitvarlebegés ism ert klinikai tünetei alap
ján a klinikus legfeljebb csak gondolhat erre a 
rhythm us-zavarra, azonban a bizonyításhoz leg
alább a felületi EKG-ra van szükség. Tapasztala
tunk  szerint az EKG vizsgálat területén a legtöbb 
hiányosság abban mutatkozik, hogy csak végtagi 
elvezetést készítenek, pedig több esetben kizárólag 
a Vj elvezetés tá rja  fel a rhythm us-zavar lényegét. 
Anyagunkban 20 ilyen esettel találkoztunk. A pit
varlebegés az EKG-n gyakran supraventricularis 
tachycardia vagy pitvar-fibrillatio képében m utat
kozhat. A 2 : 1-es átvezetési! pitvarlebegést sokszor 
nehéz elkülöníteni a kb. 160/min frequentiájú  sup
raventricularis tachycardiától. A diagnózisban a 
carotis compressio vagust stimuláló és ezáltal á t
m eneti a-v blockot okozó hatásán kívül segíthet az 
oesophagus elvezetés, ez azonban a beteg számára 
egy kellemetlen procedúra és nem mindig értékel
hető.

Osztályunkon rutinszerűen alkalmazunk ideig
lenes pacemaker kezelést. Cardioversio előtt az ese
tek többségében pacemaker electródát vezetünk 
fel. Ezen beavatkozások kapcsán 4 esetben pitvar
lebegést láttunk, pedig előzőleg sem a klinikai kép, 
sem a felületi EKG alapján nem lehetett gondol
ni rá.

Az elmúlt évtizedek irodalmában a pitvari 
fla ttern  ritkább m int saját anyagunkban (2, 5, 6, 
9, 10). Feltűnő eseteink magas százalékos aránya 
(7%), am it azzal m agyarázunk, hogy az intracavi- 
talis EKG vizsgálat segítségével a felületi EKG- 
val nem  diagnosztizálható esetek is felismerésre 
kerültek. Hejtmancik (4) a pitvarlebegést férfiak 
között majdnem ötször gyakoribbnak találta. 
Anyagunkban gyakorlatilag nem volt különbség a 
két nem  között.

Az intracavitalis EKG a betegnek megterhe
lést nem  jelent, több száz vizsgálatunk kapcsán

szövődményt nem észleltünk és biztos diagnózist 
nyújt. A pitvarlebegés felismerése mind a thera
pia, mind pedig a prognosis szempontjából fontos.

összefoglalás. Cardiológiai osztályon a szerzők 
2 év alatt 700 szívbeteg vizsgálata során 50 p itvar
lebegést (pitvari flattern) állapítottak meg (7%). A 
szokásos 12 elvezetéses felületi EKG m ellett p it
vari üregi elvezetést is végeztek. A következő diag
nosztikus problémák adódtak: 1. a beküldő a p it
varlebegést nem ismerte fel, de részletes EKG ana
lízissel diagnosztizálható volt. 2. Az EKG alapján 
bizonytalan fla ttern t üregi EKG-val igazolni lehe
tett. 3. Az EKG alapján gondolni sem lehete tt flat- 
ternre, melyet az egyéb okból elvégzett üregi EKG 
derített ki. A szerzők m egállapították, hogy a p it
varlebegés beteganyagukban viszonylag gyakran 
fordult elő, a férfiak és nők aránya 1,4 : 1 volt. 
Tapasztalatuk szerint az üregi EKG alkalm as mód
szer a pitvarlebegés egzakt diagnózisára. A beavat
kozás szövődményt egy esetben sem okozott.

IRODALOM: 1. Bellet, S.: Clinical disorders of 
the heart beat. Atrial flutter (Clinical manifestations) 
pp. 174. Lea and Febiger, Philadelphia, 1971. — 2. 
Blackford, J. M., Willius, F. A.: Arch. Int. Med. 1918, 
21, 147. — 3. Constant, J.: Learning electrocardiogra
phy. (Electrocardiographic diagnosis of arrhythmias 
Atrial flutter) pp. 525. Little, Brown, Boston, 1973. —
4. Hejtmancik, M. R., Herrmann, G. R., Bradfield, J. 
Y.: Amer. Heart J. 1950, 40, 884. — 5. Katz, L. N., 
Pick, A.: Clinical electrocardiography. Part I: The ar
rhythmias. Lea and Febiger, Philadelphia, 1956. — 6. 
Me Millan, T. M., Bellet, S.: Amer. J. Med. Sei. 1932, 
184, 33. — 7. Mac William: J. of Phys. 1887, 8, 296. — 
8. Mackenzie, J.: The study of the pulse, arterial, ve
nous and hepatic, and of the movements of the heart. 
Young J. Pentland, London, 1902. — 9. Wedd, A. M.: 
Ann. Int. Med. 1924, 3, 69. — 10. Willius, F. A.: Amer. 
Heart J. 1926—27, 2, 449.
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MILURIT*
tabletta
hyperurikaemia-gátló,

xanthinoxidáz-bénító

ÖSSZETÉTEL

Tablettánként 100 mg allopurinolumot tartalmaz. 

JAVALLAT

Vesekő- v. húgysavkő-képződés megelőzése. Köszvény, 
valamint secundaer hyperurikaemia kezelésére, amely 
polycythaemia vera, myeloid metaplasia vagy egyéb 
vér-dyscrasiában észlelhető. Leukaemia és tumor sugár- 
V. chemotherapiás kezelésekor az emelkedett húgysav- 
szint csökkentése.

ELLENJAVALLAT
Gyermekeknek a készítmény adagolása ellenjavallt, ki
véve azokat az eseteket, ahol a sec. hyperurikaemia 
daganatos betegségekhez társul. Szoptató anyáknak és 
olyan betegeknek, akiknek közeli hozzátartozója idio- 
pathiás haemochromatosisban szenved, a Milurit ada
golása ellenjavallt. Terhes nőnek csak abban az esetben 
adható, ha a várható hatékonyság ellensúlyozza a koc
kázatot, amelyet a készítmény használata a magzatra 
jelenthet.

MELLÉKHATÁS

Nausea, hányás, hasmenés, intermittáló hasi fájdalmak, 
bőrvörösség (amelyhez néha láz is társul); alkalmanként 
leukopenia vagy leukocytosis is jelentkezhet. Néhány 
esetben reversibilis hepatotoxicitast tapasztaltak. Egyes 
betegeken a serum alkalikus phosphatase- vagy trans- 
aminase-szintjének symptomatikus emelkedését észlelték.

ADAGOLÁS

Felnőtteknek vese- és húgysavkő-képződés prophylaxisá- 
ban és köszvényben napi 100 mg a legkisebb hatásos 
adag. Átlagosan 200-300—400 mg szükséges 2-4 részre 
elosztva; közepes vagy súlyosabb esetben 400- 
600 mg/die, de a napi adag a 800 mg-ot ne haladja 
meg. Daganatellenes kezelésben a szükséges napi adag 
600-800 mg 2-3 napon át.
Gyermekeknek 6—10 éves korig З Х Ю  mg, 6 év alatt 
3 X  50 mg adható. A készítményt étkezés után kell be
venni. Roham elkerülése céljából célszerű a Milurit ada
golását fokozatosan növelni, továbbá ajánlatos a ke
zelés kezdetén colchicinnel együtt adagolni. Napi 300- 
600 mg Milurit mellett adagolt mercaptopurin (Purin- 
ethol) V. azathioprin (Imuran) adagját a korábbi adag 
harmadára-negyedére kell csökkenteni.

FIGYELMEZTETÉS

Vassókkal együtt nem adagolható! A gyógyszerszedés 
ideje alatt bőséges folyadékbevitelről kell gondoskodni, 
mely úgy szabályozandó, hogy a napi vizelet legalább 
2 liter legyen és semleges vagy gyengén lúgos kémha
tású. A kezelés első időszakában periodikus májfunk
ciós próbák elvégzése indokolt, különösen olyan betegek 
esetében, akiknek májbetegségük van.
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
Térítési díj: 50 tabletta 8,30 Ft.

S f j y l  Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest



ÚJABB VI ZSGÁLD e l j á r á s o k

Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
III. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Gráf Ferenc dr.)
Orvostovábbképző Intézet,
Röntgenológiai Intézet 
(igazgató: Csákány György dr.),
II. Sebészeti Klinika 
(igazgató: Kun Miklós dr.)

Funkcionális 
cho lesc in tig raph ia  
99mTc HIDA-val
Szilvási István dr., Szántó Imre dr.,
Kopcsányi Zsuzsanna dr. és Bozalyi Ildikó dr.

A ""Tc-mal jelölhető, gyors hepatobiliaris clea- 
rance-ű radiofarmakonok előállításával a nukleáris 
medicina új diagnosztikus lehetőségeket nyújt az 
epeutak betegségeinek vizsgálatában (1, 2). Ezen 
anyagok kedvező biológiai, sugárbiológiai és sugár- 
fizikai tulajdonságaik révén alkalmasak az epeel
választás és -elfolyás gyors, dinamikus vizsgála
tára. A funkcionális cholescintigraphia diagnoszti
kus értékének és az epeutak egyéb vizsgáló eljárá
sai között elfoglalt helyének megállapítása jelenleg 
van kialakulóban (3, 4). A következőkben — a je
lenleg egyik legígéretesebbnek tűnő cholescinti- 
graphiás anyag (5) — 99mTc-mal jelölt Sn-2,6-dietil- 
acetanilidoiminodiacetát alkalmazásával nyert elő
zetes tapasztalatainkról számolunk be (Solco— 
HIDA, instant kit, Solco Nuclear, Basel).

Beteganyag és módszer
összesen 37 vizsgálatot végeztünk:
1. Diffúz parenchymás májbetegség: 8 beteg,
2. Az epeutak betegségei: 21 beteg, ebből:

a) st. p. cholecystectomiam, choledocholithiasis: 
6 beteg,

b) az epeutakon végzett műtét utáni szűkület: 
6 beteg,

c) ún. postcholecystectomiás panaszok; normá
lis epeelfolyás: 9 beteg,

3. Egyéb hasi betegség; normális máj működés és
epeelfolyás: 3 beteg.

ö t beteg esetében (a 2/a és 2/b csoportból) az epe
utakon végzett sebészi, ill. endoszkópos beavatkozást 
követően ismételt vizsgálatot végeztünk. A betegek 
vizsgálati leletei a klinikai-laboratóriumi adatok mel
lett tartalmazták az epeutak különböző röntgenológiai 
(iv., infúziós és/vagy endoszkópos retrográd cholangio- 
gráfia), ill. a máj szövettani vizsgálatának eredmé
nyeit is.
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A vizsgálat menete: a fekvő beteg felett a szcinti- 
kamera (Dynakamera 4/12”, Picker) detektorát úgy he
lyeztük el, hogy az egész máj és a has felső része a 
kamera látóterébe essen. 1—1,5 mCi 9amTc—HIDA iv. 
adása után a radioaktivitás májon és epeutakon történő 
áthaladását a 2., 5., 10., 15., 30. percben, később az 
epeutak ürülési viszonyaitól függően ritkábban készí
tett szcintifotókon regisztráltuk. (Polaroid, 500 000 be
ütés képenként.) Az aktivitáseloszlás időbeni változá
sát az első 45 percben a kamerához csatlakoztatott szá
mítógép segítségével (MB—9101, Gamma Művek, 
SEGAMS software) a szív, a máj széli és középső ré
sze, a choledochus, a cholecysta és a duodenum terü
letének megfelelően időaktivitás-görbék előállítása út
ján is vizsgáltuk.

Eredm ények

A nadiofarmakon " “Te jelölése és gyors hepa- 
tobiliáris clearance-e m iatt kellő gyorsasággal, nagy 
inform ációtartalm ú szcintifotók készíthetők. Az 
500 000 beütést tartalm azó képek 1 mCi " mTc— 
HIDA adása esetén átlag 100—120 s a la tt készül
nek el.

Normális májműködés és epeelfolyás esetén 
— a radioaktivitás gyors akkum ulálódása következ
tében — a máj a 2—3. perctől intenzíven ábrázoló- 
dik. Az 5—7. perctől az aktivitás — a kis epeutak- 
be kerülésének megfelelően — a máj centrum ában 
halmozódik. A 10—-15. perctől kezdve ábrázolód
nak a d. hepaticusok és a choledochus. A 15. perc
től a cholecystába, ill. duodenumba kerü lt aktivi
tás jól felismerhető. Az aktivitás belekbe kerülésé
vel a máj és az epeutak fokozatosan „k iürü lnek”, 
kb. egy óra elteltével aktivitástartalm uk elenyésző.

Parenchymás májműködési zavar esetén a máj 
aktivitásfelvétele csökkent és elhúzódó. Normális 
epeelfolyás m ellett az epeutak — a  parenchym a- 
károsodás m értékétől függően — csökkent inten
zitással, esetleg nem ábrázolódnak. Az aktivitás 
megjelenése a cholecystában, ill. a vékonybelekben 
az epeutak átjárhatóságát bizonyítja (1. ábra).

1. ábra: Dg.: cirrhosis hepatis. A Tc-99m—HIDA beadása 
után 40 perccel készített szcintifotó. Az aktivitás 
zöme a cholecystában van, a vékonybélben levő 
aktivitás is látható. A beteg icterusának (se. bi.:
4,5 mg%) obstrukciós eredete kizárható volt

A nagyobb epeutakban levő elfolyási akadá- 
lyozottság esetén — az akadály helyének és mérté
kének megfelelően — a proximálisabban levő epe- 1879



utak intenzívebben ábrázolódnak, aktivitáskiürülé
sük elhúzódó (2. ábra). Esetleg órákig látható a 
radioaktivitás „pangása” (3. ábra). Emelkedett szé
rum bilirubin szint mellett is (eseteink közül a leg
magasabb 5,2 mg% volt) igazolható az epeelfolyás 
akadály ozottsága.

2. ábra: Dg.: St. p. cholecystectomiam. Choledocholithia- 
sis. A Te—99m—HIDA beadása után 1 órával ké
szített szcintifotó. Az intenzív aktivitású epeutak 
az epeelfolyás akadályozottságát jelzik

3. ábra: Dg.: St. p. cholecystectomiam. Sphincter Oddi 
sclerosis. A Tc-99m—HIDA beadása után 2 órával 
készített szcintifotó. Az aktivitás zöme a vékony
bélben van, de a choledochus intenzív aktivitás
tartalma epeelfolyási akadályra utal

Megbeszélés

A funkcionális cholescintigraphia értékes diag
nosztikus eljárás az epeutak megbetegedéseiben.

Az epeutak megjelenítésére szolgáló iv. cholegra- 
phiás vizsgálatok sárgaság esetén rendszerint ered
ménytelenek. Az epeelfolyási akadály kim utatásá
ra alkalmas — sárgaságban is inform atív értékű — 
endoszkópos retrográd cholangiopancreatographia, 
ill. percutan transzhepaticus cholangiographia szö
vődményekkel járhat, az esetek egy részében el
végzésük ellenjavallt. A funkcionális cholescinti
graphia igen alkalmas módszer az epeelfolyás aka- 
dályozottságának kim utatására, az akadály helyé
nek megállapítására. A beteg és a vizsgáló számára 
egyaránt gyors, egyszerű, am int azt eseteink is bi
zonyítják. Normális májfunkció esetén az akadá- 
lyozottság kim utatásában igen érzékeny. További 
vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, 
hogy a májfunkció jelentős károsodása esetén mi
lyen fokú elfolyási akadályt képes kim utatni. Hasz
nos módszer az epeutakon végzett m űtéti és en
doszkópos beavatkozások eredményességének, bi- 
liodigestiv anastomosisok átjárhatóságának vizsgá
latára (6). Az eljárás értékes a statikus májszcintig- 
ráfián talált „hideg” területek epehólyaggal, ill. 
epeutakkal való összefüggésének vizsgálatában. Ér
tékesnek ígérkezik az epeutakon történő beavatko
zások utáni panaszok eredetének felderítésében, 
hozzájárulhat a cholecysta-dyskinesis diagnoszti
kájához. További vizsgálatok szükségesek annak 
eldöntésére, vajon a módszer alkalm as-e a máj
funkció kvantitatív megítélésére.

Összefoglalás. A szerzők " “Te—HIDA-val 
funkcionális cholescintigraphiát végeztek 37 eset
ben. A módszert értékes diagnosztikus eljárásnak 
ta rtják  az epeutak megbetegedéseiben, elsősorban 
az epeelfolyás dinam ikájának vizsgálatában. Az el
járás noninvazív, egyszerű. Funkcionális jellegű 
adataival kiegészíti az epeutak egyéb diagnoszti
kus eljárásaival nyerhető, elsősorban morfológiai 
adatokat, azok ellenjavallata, ill. eredm énytelen
sége esetén is alkalm as lehet az epeutak megjele
nítésére. A szerzők értékesnek találták  az epeelfo
lyás akadályozottságának kim utatásában, a sárga
ság differenciáldiagnosztikájában, az epeutakon 
történ t beavatkozások eredményességének leméré- 
sében. Diagnosztikus értékének m egállapítására 
további vizsgálataik folyam atban vannak.

IRODALOM: 1. Baker, R. J., Belien, J. C., Rónai, 
P. M.: J. Nucl. Med. 1974, 15, 476. — 2. Harvey, E., 
Loberg, M., Cooper, M.: J. Nucl. Meet 1975, 16, 533. —
3. Wistow, B. W. és mtsai: J. Nucl. Med. 1977, 18, 455. 
— 4. Biersack, H. J. és mtsai: Fortschr. Röntgenstr. 
1977, 127, 422. — 5. Rónai, P. M.: J. Nucl. Med. 1977, 
18, 488. — 6. Anacker, H., Weiss, H. D., Kramm, B.: 
Endoscopic Retrograde Pancreatico-Cholangiography 
(ERPC). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York, 1977.
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ÚJ ABB DI AGNOSZTI KAI  E L J Á R Á S O K

Fővárosi Tétényi úti Kórház-Rendelőintézet, 
Sebészeti Osztály 
(főorvos: Vas György dr.).
Röntgenosztály 
(főorvos: Gál Imre dr.),
Városi Kórház, Jászberény,
Gastroenterologia 
(főorvos: Figus I. Albert dr.)

C élzo tt sze lek tív  
irrigoscop ia  
a co lonoscopia  
és  a rö n tg en v izsg á la t 
kom binációja
Dobó István dr.,* Simon László dr., 
Gál Imre dr. és Figus I. Albert dr.

A vastagbél betegségeinek diagnosztikájában a 
kettős kontrasztos irrigoscopia és colonoscopia lele
teinek együttes értékelése csaknem minden kérdés
re választ ad. K ivételt képeznek a colon organikus, 
segmentalis stenosisainak azon esetei, amikor ha
gyományos, vagy kettős kontrasztos irrigoscopia 
során is csak telődési akadály látható, á kép nem 
ad információt az obstructiv folyam at kiterjedésé
ről és jellegéről. Gyakran előfordul, hogy az endo- 
scopos vizsgáló is csak oedemás, összetérő nyálka
hártya redőket lá t ezekben az esetekben és az elvál
tozás term észetét tisztázni nem tudja. Colonoscopos 
gyakorlatunkban ezért bevezettük a két módszer 
együttes alkalmazását, amelyet talán  a leghelyeseb
ben célzott, szelektív irrigoscopiának nevezhetünk.

Beteganyag és módszer
24 válogatás nélküli betegen végeztünk célzott 

szelektív irrigoscopiát. Ezekben az esetekben — az elő
zőekben leírtak szerint — sem a radiológiai, sem az 
endoscopos vizsgálat önmagában a kórképet nem 
tisztázta.

A beteg előkészítését, a praemedieatiót a szokásos 
gyakorlat szerint végeztük (2). A colonoscoppal a ste- 
notisalt szakasz aboralis végéig jutva röntgen képerő
sítő és vizuális control mellett teflon kanült vezettünk 
a beszűkült lumenbe. A kanülön keresztül — lehetőleg

* Jelenlegi munkahely: Fővárosi István Kórház- 
Rendelőintézet, Merényi Gusztáv Kórháza, sebészeti 
osztály (főorvos: Thurzó Rezső dr.).
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nagy nyomással — 75%-os Uromiro oldatot fecsken
deztünk a bélfalra, miközben tartós levegőbefúvással 
kettős kontrasztos képet igyekeztünk nyerni. A vizsgá
lat közben, majd az ürülés megfigyelésére célzott fel
vételeket készítettünk.

Eredm ények

A vizsgálatot eddig 24 betegen (11 nő, 13 férfi; 
35—78 év, átlagéletkor: 62,1 év) végeztük el. Min
den esetben — kisebb-nagyobb obstructiót okozó, 
de definitiv ileust még nem eredményező — seg
mentalis stenosis volt gyanítható, illetve 3 esetben 
a módszert az endoscopia során talált sipolyjáratok 
felderítésére használtuk.

A vizsgáló módszer eredm ényeit és hasznát né
hány eset részletesebb ismertetésével dem onstrál
juk.

1. eset. Az 55 éves nőbeteg fél éve jelentkező al- 
hasi görcsös fájdalom, a bal csípőárokban tapintható, 
bizonytalan szélű, immobilis resistentia miatt került 
sebészeti osztályra felvételre. Colonoscopiát végeztünk, 
melynek során az anustól 50 cm-re, a sigmában össze
térő, oedemás nyálkahártya redőket láttunk. Tovább
hatolni a nagy fájdalom miatt nem lehetett. A szűkült 
szakaszból vett biopsia ép nyálkahártyát mutatott. Cél
zott, szelektív irrigoscopia során készített felvételein
ken stenotisáló malignus tumor jellegzetes radiológiai 
képe volt látható (1. ábra).

1. ábra: A sigma stenotisalo malignus tumorának célzott 
feltöltéssel készített röntgenképe. Jól látható az 
elváltozás kiterjedése

A műtét során a retroperitoneumhoz és az oldalsó 
hasfalhoz kötött inoperabilis sigma carcinomát talál
tunk. Palliativ megoldásként megkerülő sigmoideo- 
sigmoidostomiát végeztünk.

2. eset. A 35 éves nőbeteg peranalis vérzés, an
aemia (hgb.: 8,0 g%) miatt sürgősséggel került belgyó- 
gyászati osztályra. Megelőzően migráló felületes alsó 1881



végtagi throm bophlebitis zajlott, passage-zavar nem  
volt. Felvételkor a has bal oldalán élesen  el nem  h a 
tárolható érzékeny resisten tia  volt tapintható a colon  
descendens vetü letének  m egfelelően . A  vérzés nem  is 
m étlődött. A hagyom ányos irrigoscopia telődési ak a
dályt m utatott a sigm a descendens határon (2. ábra), 
azonban nem adott k e llő  fe lv ilágosítást az elváltozás  
term észetéről és kiterjedéséről.

2. á b r a :  H a g y o m á n y o s ,  t e l j e s  fe l tö l tésse l  kész í te t t  i r r igo-  
s c o p iá s  kép ,  a m e l y e n  c s a k  k o n t r a s z t a n y a g  „ s t o p ” 
l á th a tó

Colonoscopiát végeztünk , m elynek során az éles  
kanyart vető sigm a— descendens határon összetérő  
oedem ás redőket láttunk , am elyeket m akroszkóposán  
és m ikroszkóposán is ép  nyálkahártya fedett. C élzott, 
szelek tív  irrigoscopia során (3. ábra) m integy 8 cm  
hosszú szűkült szakasz telődött, egy helyen  exu lcerá- 
cióra utaló egyenetlenséggel.

Képerősítő kontroll m ellett a stenotisalt szakaszba  
v ezetett biopsiás fogóval, érezhetően rigid falból vett  
„vak” biopsia eredm énye adenocarcinom a volt. A  m ű 
tét során a colon descendens aboralis szakaszát in v o l
váló, im m obilis carcinom át találtunk, környezeti pro
p a g á ló v a l, cseplesz carcinosissal, d issem inált m áj- 
m etastasisokkal.

%
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3. eset. Az 50 éves nőbeteg anam nesiséből a 10 é v 
v e l ezelőtt elvégzett b. o. ovariectom iát em eljük  ki. 
F elvéte le  előtt kb. 3 hónappal kezdődtek obstipatióval 
váltakozó hasm enései, néhány alkalom m al véresen  
festenyzett székürítéseket is m egfigyelt. G astroentero- 
lóg ia i osztályra sigm a tu. gyanújával küldték. A kettős  
kontrasztos irrigoscopia a sigm a vízszintes szárán kb.
4—5 cm -es szakaszra terjedő lum en-szűkületet m uta
tott. A  colonoscopia során a szűkült szakasz aboralis 
részének nyálkahártyája épnek  látszott, de a sten osis-  
ba az eszközzel bejutni nem  lehetett. A célzott, sze lek -

3. ábra: U g y a n e z e n  e s e t  k é p e ,  c o lo n o s c o p o n  keresz tü li  
c é lzo t t  fe l tö ltésse l

4. ábra: C élzo tt ,  szelektív  i r r ig o s c o p ia  t e l je s  fe l tö l tésse l ,  
D g . :  d iver t icu los is
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7. ábra: W e lin - fé le  ke t tő s  k o n t r a s z to s  i r r ig o s c o p iá v a l  c s a k  ------------

a  f is tu la  kezdeti  s z a k a s z a  (nyíl) t e lő d ik  1883

5. ábra: U g y a n a z o n  e s e t  ke t tő s  k o n t ra sz to s  k é p e

4. eset. A  48 éves nőbeteg évek  óta más intézetben  
észlelt és kezelt colitis ulcerosa colonoscopos kontro ll
ja  végett került gastroenterológiai osztályra felvételre. 
A  colonoscopia során a rectum ot relatíve épnek ta lá l
tuk. A rectosigm oidealis határtól kezdődően a sigm a- 
bél teljes területén  igen sok, atypusos küllem ű, sza
bálytalan szélű  sekély  fekély  vo lt látható. A közti n yá l
kahártya szokatlanul reakcióm entes volt, typusos 
„cobblestone” rajzolatot nem  láttunk. Az anustól 65 
cm -re — képerősítő kontroll szerint a sigm a „alfa- 
kanyarának” oralis harm adában — szabályos kör a la- 
•kú, reakcióm entes bem eneti nyílást észleltünk, m elybe  
teflon  kanült vezetve  célzott, szelek tív  irrigoscopiát v é 
geztünk. Kb. 8 cm  hosszú, 4—6 m m  széles transm ura
lis  inkom plett fistu la  telődött fe l (6. ábra).

A Welin (3) m ódszerével elvégzett kettős kontrasz
tos irrigoscopia haustratio nélküli, csőszerű colont m u 
tatott, atypusos fekélyekkel, a colon descendens terü
letén  gracilis intram uralis járatokkal. A  célzott irrigo
scopiával fe lfed ett fistu lának csak kezdeti 15—20 
m m -es szakasza telődött fel (7. ábra).

Az évek óta colitis u lcerosával észlelt beteg ese té 
ben az atypusos endoscopos kép, a célzott szelek tív  ir 
rigoscopiával igazolt inkom plett fistula, a W elin -irri- 
goscopiával k im utatott intram uralis járatok együ tte
sen  colonra lokalizált C rohn-betegséget igazoltak. Im - 
m unosuppressiv kezelést kezdtünk.

Megbeszélés

A colonoscopia módszertanilag radiológiai 
kontrollt igényel. Célszerűnek látszik a két eljárás 
lehetőségeinek egyesítése az endoscopon keresztül

tív  irrigoscopia teljes feltö ltéses (4. ábra) és levegő-  
kontrasztos (5. ábra) röntgenfelvétele igazolta a sigm a - 
bél körülírt d iverticulosisát és enyhe fokú gyulladásos 
szűkületét.

6. ábra: A sigma-bél alfa-kanyaróban 8 cm hosszú, 4—6 
mm széles inkomplett transmuralis fistula telődik 
fel



végzett célzott kontrasztanyagos feltöltés révén. A 
m ódszer sikerrel használható más eljárással nem 
tisztázható segmentalis stenosisok differenciáldiag
nosztikájában és a vastagbél sipolyjáratainak loka
lizálásában, kiterjedésének és jellegének m eghatá
rozásában.

összefoglalás. A szerzők képerősítő ellenőrzés 
m ellett colonoscopon keresztül végzett célzott kont- 
rasztanyag-feltöltés eljárását ism ertetik. Az általuk

célzott szelektív irrigoscopiának nevezett módszer 
jól alkalm azható irrigoscopiával és colonoscopiával 
nem identifikálható organikus segmentalis stenosi
sok ábrázolására, valamint vastagbél eredetű kóros 
sipolyjáratok kórismézésére.

IRODALOM: 1. Simpkins, К. C.: Br. J. Surg. 1972, 
59, 810. — 2. Simon L., Figus I. A.: Orv. Hetil. 1972, 
113, 1467. — 3. Welins: in Roentgen Diagnostic Prog
ress, Grüne and Stratton, New York, 1958.
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Semmelweis Orvostudományi Egyetem,
Igazságügyi Orvostani Intézet 
(igazgató: Somogyi Endre dr.)

Voyeur m ag a ta rtá s  
é s  m ódosulása szokvány 
ré szeg ség b en
Irányi Jenőné dr. és Somogyi Endre dr.

Az abnormis nemi m agatartásmód gyakran rejtve 
marad. A nemi elhajlások m iatti nehézség egyrészt 
a családi életen belül marad, másrészt az ideggon
dozó segítségével nyer megoldást. A voyeurizmus 
az exhibitionismushoz hasonlóan, általában nem 
társul agresszív vonásokkal, a kriminológia jelen
tőség nélküli nemi abnormitásaihoz tartozik. Le
lepleződés esetében garázdaság vádja alapján indul 
eljárás az ügyben.

A perversiók megítélése nem egységes. Nyíró  
(9) fogalmazása szerint, ha a nemi ösztönt kísérő 
vágy oly módon nyer kielégülést, amellyel igazi 
— fajfenntartási — célját nem  érheti el, perver
zióról beszélünk. Ez a meghatározás forensikus el- 
mekórtani szempontból is kiegészítésre szorul. Az 
utóbbi években Giese (4) definíciója hódított tért, 
„hibás m agatartások”-nak nevezi az életvezetésbe 
beilleszthető nem i elhajlásokat. Ezzel szemben a 
perversio fogalmát, a psychés és társadalm i egyen
súlyt döntően veszélyeztethető személyiségfejlődés 
esetére tartja . Hangsúlyozza és több szerző m egerő
sítette, hogy a súlyos kép rendkívül ritka (14, 7). 
W itter  (12) válogatás nélküli 100 nemi bűncselek
ményből kettőben tudta kim utatni. M egállapítása 
ellenére a nemi bűncselekményeket lényegében 
ezen fogalmi szétválasztás szerint értékeli. A diffe
renciáldiagnosztikai szempontból hasznos m egkü
lönböztetést elfogadva, a voyeurismust a követke
zőkben nemi elhajlásként tárgyaljuk.

A voyeurismus lényege ismeretlen nőre, re j
tekhelyről való leselkedés nemi kielégülés céljá
ból. A közben fellépő nemi izgalom enyhe fokútól 
a m asturbatio irán ti heves vágyig, illetőleg egy
idejű m asturbálásig terjedhet.

Az elmúlt évtized általunk elérhető irodalm á
ban a voyeurismus kórlélektanára vonatkozó köz
lem ényt nem találtunk. Az alábbiakban három  
voyeur esetünket ismertetjük. Megfigyeltük a kór-
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lélektani összefüggéseket, amelyek alapján a vo
yeurismus megközelítheti a perversiót. M indhárom 
esetünk szereplője rendszeresen fogyasztott alko
holt. Elemezzük az alkoholnak a voyeur m agatar
tásra közvetlenül és közvetve gyakorolt hatását. 
Végül utalunk a beszámíthatóság kérdésére.

Napjainkban forensikus elm ekórtani szem
pontból is sokat v itato tt a sexualis elhajlók és az 
alkoholisták kérdése. Eseteink alapján a voyeuris
must m int a közrendet zavaró, sexualisan m otivált 
m agatartást ism ertetjük. A normál-psychologia és 
a szociológia terü letére tartozó összefüggésekre 
nem térünk  ki.

1. eset. Egy nyári vasárnap délután városközeli 
kirándulóhelyen a deszkából készült árnyékszék egyik 
női fülkéjébe lépő két nő egy férfit látott, akinek feje 
és bal karja az ülőke nyílásán kívül volt. A gondno
kot hívták a helyszínre, aki közölte, hogy segítséget 
hoz, mire a férfi elhaló hangon válaszolta: „épp ideje”. 
A visszatérő gondnok társaival az ülőrészt szétfeszí
tette, mert időközben a férfi visszaesett és elmerült az 
ürülékben. Rudak segítségével holtan emelték ki. A 
mentők megállapították, hogy valószínűleg fulladás 
következtében halt meg. A rendőri bizottság megálla
pításából: az akna fenekétől az ülőrészig a távolság 
170 cm, a holttest 174 cm magas. Ruházata fekete klott 
alsónadrág, nyílásán penise kibújtatva. Mindkét alsó 
végtagján a comb alsó harmadáig viaszosvászonból ké
szült csizma van a combhoz, lábszárhoz és a lábfejhez 
kötözve (ábra). Egyéb ruhadarabjai, iratai a helyszí

nen nem voltak fellelhetők, kiléte nem volt megálla
pítható. Feltételezte a bizottság, hogy a férfi sexualis 
aberratióban szenvedett. Reggel árnyékszékbe bújt, 
hogy onnan nézze a nők nemi szervét. A boncolási 
leletből: szívtágulat, koszorús verőér súlyos fokú scle- 
rosisa és szűkülete, itt az érbelhártya alatt színes gom- 
bostűfejnyi vérzés is megfigyelhető. Mindez a termé
szetes hirtelen halál magyarázatára alkalmas. Az ob- 
ductiós lelet nem utalt fulladásra. A hulla vérmintá
jából 2,42% véralkaholértéket mutattak ki, ami élőben 
közepesfokú alkoholos befolyásoltságot okoz. Megál
lapította a rendőrség, hogy az áldozat R. L., 57 éves 
műszaki ellenőrrel azonos.

Felesége vallomása szerint említésre méltó beteg
sége nem volt. 14 év előtt kötöttek házasságot, ekkor 
a férj 43, a feleség 36 éves volt. Házasságuk rendezett 
volt. Hetenként 2—3 alkalommal közösültek. A férfi
nak különös szokása volt, hogy közvetlenül a nemi 
aktus után nevetett. Szabad napokon gyakran már 
délelőtt eltávozott hazulról és csak este jött meg. Arra 
hivatkozott, hogy meccsen volt, vagy levegőzött. Min
dennap ivott szeszes italt, korábban bort, az utóbbi 
időben „kevertet”. Soha nem volt részeg, ha ittasan 
jött haza, bocsánatot kért. Szomszédai és munkatársai 
csendes, zárkózott embernek tartották. Mindnyájuknak 
feltűnt, hogy erősen kölnizte és púderezte magát. Gya
nakodtak arra, hogy homosexualis. Szomszédnője egy 
alkalommal észrevette, hogy amikor mosakodott, a 
férfi belesett az ablakon. Egyre többször jött haza késő 
este. Munkatársai elmondották, hogy a gyárban a
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munkaidő végén rohant az öltözőbe, elsietett a gyár
ból, nem tudták hová. Egyik munkatársa többször 
találkozott vele a város zöldövezetében levő autóbusz- 
megállóban. Kérdésére azt válaszolta, hogy beteg isme
rősét látogatta meg a közeli szanatóriumban.

2. eset. M. I., 29 éves segédmunkás ellen magán- , 
laksértés bűntette miatt indult eljárás. Megfigyelte 
azokat a nőket, akik este egyedül járnak haza. Ami
kor kigyulladt a villany a fürdőszobában, a kerítésen 
átmászva, az ablakhoz támasztott létráról a vetkőző 
nőre leselkedett. Amikor észrevették, ismét a kerítésen 
át elmenekült. Kb. 3 év óta több helyen leselkedett. 
Italozó, csavargó életmódot folytatott. Idős szüleire te
kintettel hosszabb ideig nem jelentették a rendőrség
nek. Utóbbival történt erélyes fenyegetés után a lesel- 
kedéseket beszüntette. Elmeszakértői vizsgálatakor 
előadta, hogy vidéki városban lakik. 18 éves kortól 
italozik. Naponta 2—3 korsó sört iszik, fizetés napján 
ennél többet. A gyógypedagógiai iskola 6 osztályát kö
zepes eredménnyel végezte el. Gyermekkorában da
dogó volt. Szülei segédmunkások. Apja korábban ita
lozott. Az otthoni veszekedésekre, nyomasztó légkörre 
vezeti vissza, hogy visszahúzódóvá vált. Barátai nin
csenek. Nőknek udvarolt, de nemi kapcsolatot nem 
létesített. Kb. 13 munkahelye volt, szakmát tanult. 3 
hónapja nem dolgozik, otthon a ház körül segédke
zik. Italozását bagatellizálja. Vádbeli tettére vonatko
zólag mentségére az ital hatását hozza fel. Ha iszik, 
„nyomás” jön, úgy érzi, hogy nemi vágyát „ki kell” 
elégítenie. Vádbeli cselekménye előtt kb. 1 liter bort 
és 5 korsó sört ivott. Előfordult, hogy hasonló céllal 
a villanyoszlopra mászott fel. Ittassága nem gátolta 
az ügyességet igénylő műveletben. A vetkőző nők fi
gyelése közben önkielégítést végzett. Tettét nagyon 
bánja. Megfogadja, hogy a jövőben nem iszik és ha
sonló magatartást nem tanúsít. Testi vizsgálat: vér
nyomás 120/80 Hgmm. P: 72/min. Ideggyógyászati vizs
gálat: eltérés nem észlelhető. Psychésen: félénk maga
tartás. Külseje gondozott. Figyelem jól igénybevehető. 
Észrevevés ép. Gondolkodása alakilag és tartalmilag 
ép. Válaszai készségesek. Szüleiről ragaszkodással be
szél. Gátlásaival magyarázza, hogy 29 éves kora elle
nére normális nemi kapcsolatot még nem létesített. 
Serdülőkora óta masturbál. Italozó életmódját, gyakori 
munkahelyváltoztatását nem illette megfelelő kritiká
val. Nőkre leselkedését nagyon szégyelli, mentségére 
ittasságát hozza fel. Értelmi szintje alacsony. Enyhe
közepes részegség állapotában rendszeresen folytatott 
szeméremsértő magatartásával kapcsolatosan büntető
jogi korlátozó tényező nem volt megállapítható. Fél 
év múlva végzett ellenőrző vizsgálatkor előadta, hogy 
10 hónapos javító-nevelő munkára ítíélték. Ezóta fo
lyamatosan dolgozott, a kocsmázást és a leselkedése- 
ket beszüntette. Hangoztatta, hogy az alkoholról saját 
erejéből leszokik és ideggondozó intézeti segítségre 
nincs szüksége.

3. eset. D. I., 21 éves autófényező szakmunkás el
len gépjárműlopás kísérlete miatt indult eljárás. Két 
éve italozó életmódot folytatott. Egy éven belül 4 ke
rékpárlopás kísérletet is elkövetett. A fél éve lefoly
tatott alkoholelvonó kezelés eredménytelen volt. Vád
beli cselekményéhez hasonlóan előző tetteit is ittasan 
hajtotta végre. Munkahelyét gyakran váltogatta. Az 
elmúlt két hónapban szeméremsértő magatartások 
miatt pénzbüntetésre ítélték. Előadta, hogy legutóbb 
vetkőző nőkre leselkedés céljából éjjel a lépcsőházból 
egy négyemeletes lakóház tetejére létrán ment fel. A 
lejárati ajtó bezáródott, nem tudta kinyitni. Hasztala
nul dörömbölt, végül a villámhárítón mászott le. Le
érve a lakók által kihívott rendőrök elfogták. Több 
alkalommal késő délután sötétedéskor temetőkapuban 
arra járó nőkre leselkedett. Magányos nő közeledése
kor nadrágját letolva, nemi szervét mutogatta, utána 
elszaladt. Szeméremsértő magatartása alkalmával nemi 
kielégülést érzett. Tettei előtt 7—8 korsó sört és 1—2 
fröccsöt ivott, de saját véleménye szerint nem volt túl 
ittas, a részletekre is jól emlékszik. Testi vizsgálat: 
vérnyomás 120/80 Hgmm. P: 72/min. Ideggyógyászati 
vizsgálat: kóros eltérés nem észlelhető. Psychésen: 
nervosusan feszült. Értelmi működés megtartott. Ita
lozó életmódját bagatellizálja. Tetteit illetően ment

ségére ittasságát említi. Előadta, hogy az utóbbi időben 
többet ivott, mert szakított a kislánnyal, akinek ud
varolt. Józan állapotban hasonló magatartást nem ta
núsított. Nemi élete normális volt. Magatartását szé
gyelli, tisztában van azzal, hogy le kell szoknia az 
italról. Tetteit enyhe-közepes fokú részegség állapotá
ban, jól megtervezetten követte el. Beszámíthatóságot 
korlátozó tényező nem volt megállapítható.

Megbeszélés

A voyeur m agatartás kórlélektanilag eltérő 
okokra visszavezethető ön- vagy pótkielégülési ne
mi elhajlás. Származhat egyrészt túl erősen, m ás
részt túl gyengén fejlett nemi ösztönből. Voyeuris
mus már' fiatalkorúakon jelentkezhet. Á ltalában 
gátlásos, önbizonytalan személyiségeken lép fel. 
Fennállhat önmagában, vagy egyéb abnormis ösz
tönigénnyel együtt. Felléphet neuroticus reactio 
keretében (2, 13).

A nézés szerepe felismerhető a normális nemi 
érintkezés bevezető részében is. A normál h a tá rá t 
túllépő, kóros megnyilvánulás feltétele, hogy a 
nőknek ne legyen tudomása arról, hogy nézik. A 
voyeur szám ára az jelent örömet, ami tilto tt. Is
mert, hogy a voyeur nemcsak lakásba les be, ha
nem parkban vagy erdőben pad alá, bokrokba b ú j
va lesi meg a szerelmes párokat. Enyhe m értékben 
ép lélektanilag is megtalálható a hajlam  mások 
sexualis m agatartásának örömérzéssel történő fi
gyelésére (8). A voyeur m agatartás késztetése és 
kockázattal nem  járó kiélése nagym értékben elter
jedt. Erre u tal a pornográfia — magazinok, strip- 
tíz stb. — irán ti igény. A Büntető Törvénykönyv
vel csak a szélsőséges, merészen kockázatot vállaló 
voyeur kerül összeütközésbe. Ezt a m agatartást, 
gyakran alkoholbehatás is elősegíti. Szoros kapcso
la t áll fenn a nézés és saját genitáliáinak m utoga
tása között. A voyeurismus kezdete lehet az exhibi
tionismus irányába történő fejlődésnek. Előfordul, 
hogy érdeklődése a női gát tájékára, legtöbbször a 
nemi, ritkábban  az ürítő szervekre összpontosul. 
Nyilvános illemhelyre lopózik be, a nőket szüksé
gük végzése közben nézi, egyidejűleg m asturbál. A 
„renifleur” szám ára a vizelet szagának belégzése, 
a „koprolagnista”, excrementophil egyén számára 
az excrem entum okkal való intim  érintkezés szerez 
kielégülést (1, 6, 10, 11).

A voyeurism us az életvezetésbe beilleszthető 
és így re jtve  marad. Távol esik a psychés és tá rsa 
dalmi egyensúlyt veszélyeztető perversiótól.

Megfigyeléseink során három  kérdésre keres
tünk választ.

1. Milyen összefüggések állottak fenn a voyeur 
m agatartás és a személyiségstruktúra között? T ar
tós nemi anom áliával jellem zett m agatartásról vagy 
inkább a voyeurismussal járó reactióról volt-e szó? 
Fennállott-e a Giese (3) értelmezése szerinti per
versio?

Giese (4) megállapítja, hogy a nemi anom á
liákkal ellentétben a perversio mind psychés, mind 
társadalm i vonatkozásban romboló hatású, szemé
lyiségváltozást okoz. Perversio esetében a nem i ösz
tön uralkodóvá válik. A nemi cselekmények gya
korisága növekszik, egyidejűleg a kielégülés csök
ken. Jellemző a promiszkuitás és anonymitás felé 
fordulás. A kiépülő fantáziának megfelelően a cse-



lekvések bonyolulttá válnak. Az állapotot álm at
lansággal, étvágytalansággal kísért, leküzdhetetlen, 
periódusos nyugtalanság egészíti ki. A perversio 
ezen kritérium ait az NSZK Legfelső Bírósága is 
magáévá tette.

A Giese fogalmazása szerinti perversio „Sucht”- 
szerű ösztönsiklásnak felel meg. A „Sucht”-nak 
nincs megfelelő m agyar synonimája, lényegében a 
narkom ániával egyértelmű. A WHO definíciója 
szerint valamilyen gyógyszerre kellemes közérzet 
elérése végett tartósan fennálló vagy időszakosan 
fellépő igény. Jellemzi az adag fokozatos növelése, 
később psychés vagy testi függőség kialakulása, 
amely elvonási tünetek alapját képezi. Ilyen álla
potra emlékeztető perversio elmebetegséghez ha
sonló élményszéteséssel járhat, mely a beszámító
képességet korlátozza.

Eseteinkben nem  volt szó a fenti értelemben 
vett perversióról. A jelzett kritérium ok részben az 
57 éves férfin kim utathatók voltak. Abnormis ösz
tönm agatartás jelentkezett látszólag átlag életve
zetésű egyénen. Specifikus kötődés állott fenn a bo
nyolult és külön „felszerelést” igénylő voyeur cse
lekvéshez. Emellett sexualis oldódásra házaséleten 
belül, normális aktus útján is törekedett. Feltéte
lezhető, hogy cselekménye nemcsak a gát tájék  
szemlélését, hanem  az excrementumok szagának 
észlelését, azokkal való közvetlen érintkezést is cé
lozta. Mindez mélyen a karakterstruktúrában gyö
keredző voyeur ösztönelhajlásra utalt. A súlyos 
fokú elhajlás nem  feltétlenül elmebetegség tünete. 
Az abnormis ösztönkielégítési form a azonban 
egészséges em berben nem kelt kellemes érzést, 
hanem közömbösen hagyja vagy éppen undorral 
tölti el.

Az előbbiekben ism ertetett, valam int második 
esetünkben a nem i elhajlás az életvezetésbe beil
leszthető volt és tartósan rejtve m aradt. A harm a
dik esetben enyhe neurotikus reactióval is össze
függött. A második esetben szereplő 29 éves férfi 
értelm i és nemi vonatkozásban is éretlen szemé
lyiség volt. Nemi fejlődése pótcselekmény szinten 
megrekedt. Typusos, önmagában elégnek tarto tt 
voyeur m agatartás sablon évek óta konstans se
xualis ösztönanomáliaként szerepelt. Harmadik 
esetünkben a 21 éves férfin fiatal kora ellenére 
idült alkoholizmus tünetei állottak fenn. Sexualis 
partnerének elvesztése és az alkohol hatás voyeur 
m agatartást, m int pótkielégítési form át váltott ki. 
Pótcselekménye exhibitionismussal is megvalósít
hatónak bizonyult. Sexualis igénye egyébként nor
mális volt.

2. Második kérdésünk arra vonatkozott, hogy 
milyen közvetett vagy közvetlen szerepe volt az 
alkoholnak a tünetek  kiváltásában?

Eseteinkben nemcsak a voyeur magatartás, 
hanem a rendszeres alkoholélvezés is közös vonás 
volt. Több év óta jelentős mennyiségű italt fogyasz
tottak. A vizsgálatkor előadottak, valam int a per
iratok alapján kiderült, hogy a szóban forgó vo- 
yeur-cselekm ényüket enyhe-közepes részegség álla
potában követték el. Az alkohol nemi ösztönt fo
kozó és szeméremérzést csökkentő hatása elősegí

tette a rendszeresen folytatott szeméremsértő visel
kedésüket.

Az 57 éves férfi éveken á t rendszeresen ivott 
bort, az utóbbi időben töm ény szeszre té rt át. Agyi 
érelmeszesedésre, szellemi leépülésre utaló adat 
nem m erült fel. A rendszeres alkoholizálás hozzá
járu lt abnormis ösztönigényének fokozódásához. 
Aktuálisan az éplélektanilag szélsőséges undort ki
váltó m agatartáshoz szüksége volt az alkoholos ká- 
bultságra, mely az élményfeldolgozást a nem i kielé
gülésre szűkítette be.

A voyeur anonym sexualis tárgyat keres, akit 
bizonyos távolságban, rejtekhelyről figyel. A tá r 
sadalomra veszélyes, sthenicus bűncselekmények
kel, pl. a pedophiliával szemben a voyeurismus és 
az exhibitionismus ritkán társu l agresszív voná
sokkal.

A másik két férfin az alkoholizálás személyi
ségszint hanyatlást okozott. M unkahelyüket gyak
ran változtatták, egyikük ismételten járm űlopás 
kísérletét követte el. A 29 éves férfi gyenge ösztön
igényére ható alkohol felszínre hozta abnorm is ön
kielégítési készségét. Sexualis érdeklődése vetkőző 
nőkre irányult. Gátlásos alapszemélyiségében az 
alkoholizmus m int konstellativ tényező a hibás 
sexualis fejlődésnek kedvezett. Ismert tény, hogy 
voyeurök veszélynek teszik ki magukat, épület 
vagy vonat tetejéről leesnek stb. Az önbizonytalan 
alapszemélyiségű vádlott agresszív m agatartásában 
az alkoholhatásnak jelentős szerepet kell tu lajdo
nítanunk.

A 21 éves férfi merész módon megvalósított 
voyeur m agatartásában a szokvány részegséggel 
járó fokozott késztetés és önkritikacsökkenés két
ségtelenül szerepet játszott. Esetében az alkohol 
fokozott gátlástalanító szerepére u talt az, hogy 
másik két esetünkkel ellentétben, ittas állapotban 
hajlott egyéb krim inális cselekményekre is.

3. Megállapítható volt-e eseteinkben a beszá- 
míthatóságot korlátozó tényező?

A beszámíthatóság kérdésének megválaszolá
sához mérlegeltük, hogy mi volt a cselekmény in
dítéka és érthető volt-e az abnormis m agatartás.

Az 57 éves férfi nemi elhajlását az ösztöntevé
kenység fokozódása válto tta ki. Cselekménye un
dort keltő m egvalósítását perverzió irányába tö r
ténő személyiségfejlődés jeleként lehet értékelni. 
Amennyiben a beszám íthatóság kérdése életében 
felm erült volna, nemi elhajlással jellem zett psycho- 
pathiás személyisége alapján korlátozó tényezőt 
nem lehetett volna megállapítani. A ,,Sucht”-szerű 
állapot értékelésében az élmény minőségi válto
zása a döntő, a mennyiségi psychés változás alá
rendelt jelentőségű.

A két idült alkoholista nemi bűncselekménye 
a szociális életvezetésükbe beilleszthető volt. Egyik 
esetben a nem i ösztöntevékenység gyengesége, a 
másikban annak fokozott volta képezte az elhajlás 
alapját. Beszámíthatóságot korlátozó tényező nem 
állott fenn, kényszerelvonó kezelést kellett java
solni.

A 29 éves férfira vonatkozólag a hatóság azt 
kérdezte, hogy nem állott-e fenn nála kóros ré 
szegség. Súlyos, tudatzavarral járó, beszámítóké- , 
pességet kizáró részegségben ritkán fordulnak elő 1887



nemi bűncselekmények (5). Rendszeresen, ittasan 
tanúsíto tt voyeur m agatartásért felelősséggel ta r 
tozott. Forensicus tapasztalat szerint alkoholos be
folyásoltság gyakran váltja ki sexualis cselekmény 
elkövetését. Enyhe ittassági állapotról van szó, 
amely azonban a kritikai készséget már jelentősen 
gyengíti.

Összefoglalás. Szerzők a voyeurismus három  
forensicus esetét ismertetik. A kórlélektani össze
függések, az alkoholhatás és a beszámíthatóság 
elemzése alapján a következőket állapítják meg.
1. Voyeur ösztönelhajlással találkozhatunk látszó
lag átlagéletvezetésű emberen. Egyes esetekben a 
nemi fejlődés pótcselekmény szinten megreked és 
voyeur m agatartássablon alakul ki. Előfordul ér
zelmi feszültség okozta voyeur pótcselekmény is. 2. 
Gátlásos alapszemélyiség vagy szeméremsértő bűn- 
cselekmény esetén a feltűnő kockázatvállalás alko
hol behatás szerepére utalhat. 3. A beszám ítíható- 
ságot korlátozó tényező rendszerint nem állapít
ható meg.
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Pyonephrosisból 
spontán kialakult 
glutealis fistula
K ottász  S á n d o r  dr.,  G á l o s  László dr.,
K án to r  M ihá ly  dr. é s  Schalkovszky E rzséb e t  dr.

A veseüregrendszerből kiinduló sipolyok nem ta r 
toznak a ritkaságok közé. Urológiai, sebészeti és nő- 
gyógyászati m űtétek szövődményeként — gyulla
dásos vagy daganatos konglomerátumok eltávolítá
sakor — az u re te r sérülhet és vizeletsipoly jöhet 
létre. Az előző m űtétek és az anamnézis gondos 
tanulm ányozásával ezen sipolyok eredete tisztáz
ható.

A pyonephrosis általában súlyos septikus álla
potot ta rt fenn. Ha nem kerül időben felismerésre, 
akkor lethalis kimenetelű lehet és csak a sectio de
ríti ki a sepsis okát. Nagyon sok urológiai közle
ményben hangsúlyozták már, hogy ismeretlen ere
detű lázas állapot esetén feltétlenül elvégzendő az 
urographia esetleges pyonephrosis vagy hyperneph
roma kim utatása vagy kizárása végett. A pyoneph
rosis áttörhet a retroperitoneum ba és vese körüli 
vagy süllyedéses tályog kialakulásához vezethet. 
Esetünkben — előzetes m űtéti beavatkozás nélkül 
— a pyonephrosis spontán tö rt á t a vese alsó pólu
sán, a mély hátizmokon és fasciákon, majd a  régió 
gluteában hozott létre tályogot és hosszú hónapo
kig fennmaradó sipolyt.

steril, d irect Koch: negatív. A  sipolyból v e tt váladék  
bact. v izsgálata: Proteus Hauseri. N ativ röntgen és 
urographia: a jobb vese kontúrja elm osódott, a psoas- 
szél nem  látható. A vesem edencének  m egfelelően  bab- 
nyi m észintenzitású árnyék látszik. A bal vese  nor
m ális nagyságú, ép kontúrú. A kontrasztanyag beadása  
után k észü lt felvételeken  kiválasztás csak a bal v e 
sékben látható, m elynek üregrendszere ép, a lefo lyás  
szabad. A  jobb vesében egy  óra m úlva sincs k ivá lasz
tás (1. ábra).

1. á b r a :  Az u r o g ra p h ia  a  b a l  v e s é b e n  jó  k iv á la s z tá s t ,  é p  
ü r e g re n d s z e r t  é s  s z a b a d  lefo lyást  m u ta t .  A j o b b  
v e s e  v e tü le té b e n  b a b n y i  posi tiv k ő á rn y é k  l á t 
h a t ó ,  itt k ivá la sz tá s  n in cs

Esetismertetés

T. M.-né, 68 éves nőbeteget — nyugdíjas egészség- 
ügyi dolgozót —• 1975 áprilisában belgyógyászati osztá
lyon  vizsgálták étvágytalanság, fogyás, gyengeség  
m iatt. Felvétele elő tt több alkalom m al volt 39 °C-t 
m eghaladó láza. M alignus e lvá ltozást tételeztek fel, de 
jobb oldali g lu teális abscessust táláltak  — m elyet a 
befekvése előtti injectióknak tulajdonítottak. A tá lyo 
got sebészeti osztályon m egnyitották és a beteget an ti- 
biotikus kezelésben részesítették. A nagyfokú anaem ia  
és magas sü llyedés m iatt további vizsgálatokat is ter 
veztek, de ezek elvégzése előtt a beteg távozott. Az 
incindált tályog ezután több m int egy évig vá lad é-  
kozott és a sipoly állandósult.

Ezért 1976 őszén sebészeti járóbeteg-rendelésen  
hetekig kezelték — eredm énytelenül —, majd fél é v 
vel később egy m ásik  szakrendelőben elvégezték a fis -  
tulographiát. A g lu teális drainen befecskendezett k on t
rasztanyag a veseüregrendszert és az urétert ábrázolta. 
1977 januárjában vettük fel a beteget osztályunkra a 
sipoly m egoldása végett.

Laboratórium i leletek: W e: 105 mm/ó, hgb.: 11,5 
g%, htk.: 34%, fv s .: 10 400, U rea N: 16 mg%. V izelet 
fs.: 1021, feh.: op., g.: pos., ü ledék: 10—15 gs., bact.:

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 31. szám

Fistulographia: a g lu teá lis fistulába vezetett ka- 
théteren keresztül a befecskendezett kontrasztanyag  
egyrészt a szabálytalan alakú és egyenetlenü l telődő  
veseüregrendszert ábrázolja, m ásrészt a vese  fe lső  pó
lusa m agasságában félhold  alakbap a capsula adiposa  
alá jut (2. ábra).

C ystoscopia: norm, hólyagkapacitás. F én yevesz- 
tett nyálkahártya, m indkét oldalon ép, résszerű szája- 
dék. A bal szájadékból jó  és tiszta actiók láthatók, a 
jobb ureterszájadékból fogpasztaszerűen genny ürül.

M űtéti leírás: feltárás elő tt a sipolynyílásba ka- 
thetert helyezünk, B ergm ann—Izrael-féle m etszésből 
behatolunk a retroperitoneum ba. A  psoas ép, gyu lla 
dásm entes. A  vese alsó pólusához laterál fe lő l kétujj- 
nyi vastag heges köteg húzódik, ebben h elyezked ik  el 
a sipolyjáratba tett katheter. A vese e lü lső  és fe lső  
felszínén a peritoneum  heges gyulladással rögzült, 
csak é lesen  bontható ki. A  vesekocsányt k ipreparál
juk, lekötjük  és a vesét eltávolítjuk . A sipolyjáratot 
V olkm ann-kanállal kikaparjuk. A tönkrem ent vesét 
felvágjuk, az üregrendszert sűrű genny tö lti ki. A  
pyelo-ureteralis határon nagybabnyi zárókő (3. ábra).

Szövettan: a 11 X  7 X  6 cm nagyságú, zsíros tok
jával együ tt e ltávolított vese  m etszlapján szürkéssárga  
egyenetlen  fa lú  rétegek láthatók, az állom ány elm osó
dott rajzolatú. A vese kéregállom ányában a g lom eru- 
lusok nagy része hegesen elpusztult, csak 1—2 látszik  • 
m űködőképesnek m ikroszkóp alatt. A  velőá llom ány



2. ábra: Fistulographia:. a glutealis sipolyba vezetett ka- 
theteren át befecskendezett kontrasztanyag a si
polyjáratba, a veseüregrendszerbe és a capsula 
adiposa alá jut

csatornái ugyancsak elpusztultak, helyükön lympho- 
cyták, plasma-sejtek és polynuclearis leukocytákból 
álló világos, nagy habos plasmájú, közepes nagyságú 
§s pyknotikus magú pseudoxanthoma sejtekből álló

3. ábra: Az eltávolított és felvágott vese makroszkópos 
képe

sarjszövet látható (4. ábra), melyben helyenként ki
sebb csoportokban igen változatos alakú, idegentest 
típusú óriássejtek vannak. Tbc bacillus ismételt vizs-

4. ábra: Mikroszkópos kép: pyelonephritis xanthogranulo-
matosa

gálattal sem mutatható ki. Szövettani diagnosis: pye
lonephritis chronica fibrosa, partim xanthogranuloma- 
tosa. Eseménytelen postoperativ szak. A sipoly az 5. 
napon spontán záródott, a beteg gyógyultan távozott.

Megbeszélés

Az anamnesisből típusos vesekőkólika ugyan 
nem deríthető ki, vélem ényünk szerint mégis a 
pyelo-ureteralis zárókő lehete tt a folyam atban az 
első tényező. A lezárt veseüregrendszer haemato- 
gén fertőződése volt a következő lépés és kialakult 
a secundaer pyonephrosis. A gyulladásos folyam at 
áttö rt az alsó póluson, m ajd a musculus quadratus 
lumborun, sacrospinalisan és a fascia lum bodor- 
salison. Ezután jelent meg a pyonephrosisból eredő 
tályog a regio gluteában és m iután megnyitották, 
21 hónapig váladékozott a spontán ürülő pyoneph
rosis, m elyet előzőleg injectiós tályognak véltek. 
Végül a sipolynyílásba vezetett drainen keresztül 
kontrasztanyagot fecskendeztek be, mely a vese- 
üregrendszert töltötte fel. Ezen fistulogramm után 
a sipoly eredete és a megoldás (nephrectomia) egy
értelmű lett.

Hasonló közlést — olyan fistulát okozó pyo- 
nephrosist, mely előzetes m űtéti beavatkozás nél
kül spontánt tö rt át — az elérhető irodalomban 
nem találtunk.

összefoglalás. A szerzők 21 hónapig fennálló 
gluteális sipolyt okozó pyonephrosis esetet ismer
tetnek, mely előzetes m űtéti beavatkozás nélkül 
spontán á ttö rt a mély hátizmokon. Bár a beteget 
gluteális abscessus, illetve sipoly m iatt belgyógyá
szati és sebészeti fekvőbeteg-osztályon, m ajd ké
sőbb sebészeti szakrendelésen is kezelték, mégis a 
sipolyt fenntartó  pyonephrosis csak másfél év után 
került felism erésre és megoldásra. Szövettani ered
mény: pyelonephritis xanthogranulom atosa. Az el
végzett nephrectom ia után  a sipoly spontán záró
dott és a beteg gyógyultan távozott.

1890



Л XI. N em zetközi A ngiologiai 
Kongresszusról. (Prága 1978. VII. 
2— 8 . )

A kongresszust a Nem zetközi 
A ngiologiai U nió keretében a 
Csehszlovák Purkinje Orvostársa
ság és a C sehszlovák K ardiológiai 
Társaság A ngiologiai Sectiója  
rendezte, R einis professzor eln ök 
letével.

A kongresszus tudom ányos e lő 
adásai 5 épületben, 6 terem ben  
párhuzam osan folytak. Ezért nem  
tudtam  részt venni mind a 414 e lő 
adáson s azok nagy részéről csak  
az előadások összefoglalásait tar
talm azó füzet útján tájékozódhat
tam, úgyszintén az el nem hang
zott 197 poster-előadásról is.

A  kongresszus hivatalos n yelve  
az angol és a francia volt, de  
orosz és ném et nyelven  is lehetett 
előadni. Szim ultán  tolm ácsolás 
azonban nem  volt.

Az előadásokon kívül 3 szim po- 
zion és 9 kerekasztal-konferencia  
is szerepelt a programban.

A résztvevők szám a a hivatalos 
kim utatás szerint 861 volt. H a
zánkból 67-en voltunk jelen 56 ér
tékes előadással, am elyek közül 33 
hangzott el, 34 pedig posterre lett 
elfogadva.

Európa csaknem  valam ennyi or
szágán kívül India, Japán, B razí
lia, Cuba, USA és Ausztrália is 
képviselve volt.

A renovascularis hypertensio 
tárgykörében elhangzott előadások  
közül a következőket tartom k i
em elendőknek: Yonada (Osaka) 22 
Takayasu-arteritises betege közül 
10 szenvedett renovascularis hy- 
pertensióban. Spiridonov (M oszk
va) 3834 hypertoniás beteg közül 
666-nál (19%) ta lá lt renovascula
ris hypertoniát.* Wilms (Freiburg/ 
Br) 171 transplantált veséjű b e te 
ge közül 13-nál 6 hét után nagy
fokú hypertonia alakult ki, am it 8 
betegnél az arteria renalis tág í
tása által sikerü lt normalizálni.

Anticoagulans, antiaggregans és 
thrombolytikus gyógyszerek téma
körében: Leone (Róma) angiogra- 
phiánál a catheteren át heparint 
adva, throm boem boliás szövőd
m ényt csak 1% alatt észlelt. Illés 
és Horváth (Pécs) D otter-angio- 
plastica alatt heparint, utána leg 
alább félévig  cum arin-készítm ényt 
adnak. Lange (München) a x illo fe -  
m oralis bypass után anticoagulans 
kezelést végez. Heine (Berlin) 390 
arteriosclerosis obliteransban szen -

* Szerk. megjegyzés: 3834 h y 
pertoniás beteg közül csaknem  
20% renovascularis eredetűt ta lá lt 
a szerző. Ez az előfordulási gyako
riság egyedülálló  a világirodalom 
ban! Minden valószínűség szerint 
félreértésről van  szó.

védő betegnél átlag 6,1 éven  át 
tartós anticoagulans kezelést v é 
gezve 4,6% évi m ortalitást regiszt
rált a 803 tagú kontroll csoport 
11,1%-os m ortalitásával szem ben. 
Tesi (Firenze) kis adag urokinase 
intraarteriás infusiójával acut vas
cularis acclusioban jó eredm ényt 
ért el. Feltűnő, hogy Fischer és 
Denck (W ien) 125 beteg Streptase  
és urokinase kezelése kapcsán az 
esetek 30% -ában észleltek szövőd
m ényt (vérzést, emboli satiot, ill. 
lázat).

A végtagi érsebészet terén  sok 
előadás szerepelt. A lábszár erein  
végzett m űtétek  jó késői eredm é
nyeiről Sebestény, Gloviczki, Pap 
és Soltész (Budapest) szám oltak be, 
továbbá Marcinkovicius (Vilnius) 
és Harjola (Helsinki), aki 180 m ű
tétet végzett. Bale (Krakkó) 396 
betegének 59,1%-ában ért el jó 
eredm ényt.

A mellkasi aortán Denck (Wien) 
15 rekonstrukciós m űtétet végzett, 
7 aneurysm a dissecans, 4 traum ás, 
3 arteriosclerosisos s 1 lueses aneu
rysma esetében.

A hasi aortán Pokrovsky 
(Moszkva) 153 m űtétet végzett igen  
jó eredm énnyel.

Az intestinalis artériák stenosi- 
sának és occlusiójának acut és 
chronikus eseteiben Denck 32 re- 
canalisatiós m űtétet végzett.

Subclavian steal syndroma e se
teiben többen végeztek m űtétet, 
Mogan, Papp és Gloviczki (Buda
pest) 47 m űtétről szám oltak be.

Az arteria carotis m űtétéiről 
többen referáltak, fgy Wesley (Tu
cson) 78 betegről. Tersip (Prága) 
52 bénult betegen végzett 81 m ű
tét szám olt be, az esetek 50% -ában 
javulást regisztrálva.

Igen érdekes volt Tanaka 
(Tokió) közlése, aki 72 betegnél 
észlelt a gerinccsatorna szűkü leté
vel kapcsolatosan cauda equina  
laesio á lta l okozott — interm ittáló  
sántítással járó — artériás kerin
gészavart az egyik alsó végtagon. 
10 betege lam inektom ia után  
rendbe jött.

A koszorúerek sebészete terén  
Harjola (H elsinki) 200, Sulling 
(Tartu) 130 coronaria-bypass m ű
tétet végzett jó eredm énnyel. Ta- 
mura (N iigata) gyógyszeres keze
léssel dacoló és in farctus-veszély- 
lyel fen yegető  coronariasclerosis 11 
esetében végzett aorta-coronaria  
bypasst, jó  eredm énnyel.

Lesznyák (Kecskemét) hullákon  
összeköttetéseket mutatott ki a p it
vari coronariák és a m ellkasi — 
leggyakrabban a bronchialis — ar
tériák között.

Az arteriosclerosis tárgykörében 
Borhani (California) 1456 egyetem i 
hallgató 49,1% -ánál m agasabb cho-

lesterin -szin tet ta lá lt s részükre a 
korai diétás kezelést ajánlotta. Hu- 
rich (Prága) a praeventio vonalán  
288 13 éves gyerm eket vizsgálva  
a systolés vérnyom ás em elkedését 
a gyerm ekek 11,1%-ában, a diasto- 
lését 15,5%-ában, a cholesterinét 
16% -ában, a terheléses vércukorét 
8% -ában észlelte. Jonescu-Trigo- 
viste (Bukarest) hyperlipoprotein- 
aem ia szem pontjából v izsgá lt 7085 
25 és 65 év közötti egyén közül 
1013-nál (14,29%) ta lá lt hyperlipo- 
proteinaem iát. U tóbbiak közül 
229-nek vo lt m anifest arterioscle- 
rosisa.

A therapia vonalán  Numano 
(Tokió) hangsúlyozta, hogy az oest- 
rogenek, aspirin, Trasylol és a py- 
ridinolcarbam at csökkentik  az an
giotensin  II. vagy az epinephrin  
által fokozott perm eabilitását az 
ereknek. Urai 53 arteriosclerosis 
obliteransban szenvedő pyridinol- 
earbam attal kezelt betegnél szub
jek tív  és objektív javu lást állapított 
m eg, Gótzy és Móritz (Budapest) 
szintén , Arntz (W estberlin) v izsgá
latai szerint clofibrát csökkenti a 
vér v iscositását is. Zdichynec (Prá
ga) szerint napi 500 m g C -vitam in  
a nagyfokú hypercholesterinaem iát 
és hypertriglyceridaem iát is je len 
tősen csökkenti d iabetesben. Cro- 
paldi (Padova) 5 intézet vizsgálatai 
alapján a T iadenolt prim aer hy- 
perlipidaem iára hatásosnak m inő
sítette. Póla (Róma) praebetalipo- 
proteinaem ia ellen  a gam m a-tri-

aethylam m ónium -bétahydroxy- 
butyratot hatásosnak találta.

Az atherosclerosis reversibilitá- 
sának kérdésében állatk ísérletekre  
történtek  hivatkozások. Stary 
(N ew  Orleans) 61 rhesus m ajm ot 
bő cholesterintartalm ú diétán tart
va s az állatok egyrészét 12 hét 
után leö lve  atherosclerosisos e l
változásokat észlelt, á többi á lla
tot ezután cholesterinszegény d ié
tára fogva 1 év m úlva nem  talált 
atherosclerosisos elváltozásokat. 
Hadjiisky (Párizs) patkányokon  
észle lt regressiót, Záhor (Prága) 
szintén. Bihari-Varga (Budapest) 
házinyulakon észlelt részleges reg
ressiót clofibrát hatására.

A vérkeringés javítására irá
nyuló egyéb gyógyszerek tém akö
rében Linhart (Prága) a vasodila- 
tatorokról azt állította, hogy azok 
fő leg  a bőr ereit tágítják . Mathias 
(Freiburg) vizsgálatai szerint az 
intraarteriásan adott atriphos fő 
leg a végtag  izm ainak ereit tágít
ja. Andreozzi (Catania) szerint az 
iv. adott Papaverolin d iabeteses 
érbetegségben javítja  a végtag  vér
keringését. Videncik (Ljubjana) 
kettős vak  k ísérletben  v izsgálta  a 
m agyar H alidornak m egfele lő  B en- 
cyclan-fum arat hatását s azt igen  
kedvezőnek  találta peripheriás ar
tériás keringési zavarokban.

A  divatos Pentoxifylínt (Trental, 
Torental) illetően  ellen tétes v é le 
m ény is  m egnyilvánult. Brevetti 
(N ápoly) szerint csökkenti a p las
ma v iscositását s jav ítja  a vér
áram lást. Grigoleit (Frankfurt)



szerint fokozza a vörösvérsejtek 
deformabilitását a sejt ATP tartal
mának fokozása útján. Hauss 
(Münster) iv. infusioban kedvező 
hatásúnak találta az alsó végtag
nak chronikus artériás keringési 
zavaraiban. Ezzel szemben Schartl 
és Heidrich (Charlottenburg) 28 
peripheriás verőérbetegségben 
szenvedő beteget venaocclusios 
plethysmograph-fal vizsgálva azt 
állaptották meg, hogy az iv. adott 
Pentoxyfylin nem fokozza, hanem 
csökkenti a véráramlást a végta
gokban.

Shionoya (Nagoya) prostaglan
din E-t intraarteriásan adva 28 
ischaemiás fekélyes „Buerger-kó- 
ros” betegnél 14 esetben kitűnő 
eredményt ért el.

Soltész chronikus vénás insuffi
cientia 145 esetében jó eredmény
nyel alkalmazta a Doxiumot.

Solti a Ca-antagonista AdalattÖl 
(Nifedipin) iv. infusioban adva 36 
peripheriás obliteratív verőérbe
tegségben szenvedő betegnél ob
jektív javulást észlelt. Savi (Ró
ma) hasonló eredményről számolt 
be.

Lampertino (Milánó) vizsgálatai 
szerint az áfonya kivonata kedve
zően hat a capillarisok fragilitá- 
sára.

Goldberg (Zwickau) 100 betegre 
hivatkozva azt közölte, hogy a 
nitroglycerin a fájdalmas Raynaud 
rohamokban is hatásos.

Alberth  (Debrecen) retinopathiá- 
ban és glaucomában jó hatást lá
tott a Cavintontól. Erről a gyógy
szerről speciális szimpozion is volt 
a kongresszus alatt.

A vénás thrombektomiáról 
aránylag kevés szó esett. Cerny 
(Bruno) 27 műtétről számolt be, 21 
esetben jó eredményről. 3 halál
esetről és 3 rethrombosisról.

Magam a diabeteses mikroangio- 
pathiáról és makroangiopathiáról 
tartottam előadást.

Néhányan Purkinje-medalionban 
részesültünk.

A Nemzetközi Angiologiai Unió 
közgyűlése elnökké 2 évre a kong
resszus elnökét, Reinis professzort 
választotta s a legközelebbi 1980. 
évi kongresszus helyét illetően 
Athén mellett döntött. Nemzetkö
zi Angiologiai Colloquium 1979 
októberében Firenzében lesz.

Bugár-Mészáros Károly dr.

Egyhónapos m oszkvai tan u l
m án yú i (1979. febr. 19.—márc. 20.)

Az Egészségügyi Minisztérium 
támogatásával Moszkvában a 
Szovjetunió Orvostudományi Aka
démiája Onkológiai Tudományos 
Központjában (ONC), a Gamaleya 
Epidemiológiai és Mikrobiológiai 
Intézetben, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiája Molekuláris

Biológiai Intézetében és az Orosz 
Föderáció moszkvai Gyermekgyó
gyászati és Gyermeksebészeti Inté
zetében jártam. Célom az alfa-1- 
fetoprotein (AFP) különböző meg
határozási módszereinek és az 
ezekhez szükséges tisztított AFP- 
preparatumok és immunsavók elő
állításának tanulmányozása volt.

Első munkahelyemen, az ONC- 
ban az imunochemiai és rákdiag
nosztikai laboratóriumban az AFP 
tisztítását tanulmányoztam. Az 
ONC hatalmas, több ezer munka
társat foglalkoztató, kutatási és 
klinikai-therapiás tömbből álló 
épületkomplexus, amelyet a 
moszkvai kommunista szombatok 
jövedelméből a közelmúltban je
lentősen bővítettek. Ezen új klini
kai épület építészetileg is igen 
szép megoldású, felszereltsége 
minden igényt kielégít. A rákdiag
nosztikai laboratórium vezetője G.
I. Abelev professzor 1963-ban 
észlelte, hogy a primer májrákban 
az AFP-szint a felnőtt szérumában 
jelentősen emelkedik. Ezen alapul a 
ma már széles körben elterjedt 
differenciáldiagnosztikai eljárás. 
Munkássága középpontjában azóta 
is az embryospecifikus fehérjék 
(köztük az AFP) diagnosztikus al
kalmazása áll. A. K. Yazova fog
lalkozik AFP-purifikálással. Po- 
lyacrilamid-gel-elfoval 2—3-szor 
tisztítja a foetalis szérumot, majd 
CNBr-Sepharose immunoadsorbens 
technikával nyer magas tisztasági 
fokú AFP-t. Az eljárás 5—8 napot 
vesz igénybe attól függően, hogy 
milyen tisztasági fok elérése a cél. 
Az egyes lépések során kettős im
mundiffúziós módszerrel ellenőrzi 
a preparátum tisztaságát.

A Gamaleya Intézetben, Abelev 
professzor korábbi munkahelyén 
számos AFP-meghatározási mód
szert fejlesztettek ki. Munkássá- 
nak egyik eredménye, hogy a 
Szovjetunióban jelenleg kereske
delmi forgalomban kapható AFP- 
immundiagnosztikus kitt embryo- 
nális és májtumorok gyors diffe
renciáldiagnosztizálására. A kitt 
kettős immundiffúziós módszerrel 
dolgozik. Ezen kívül tanulmá
nyozhattam az elektroimmundif- 
fúziós és immunautoradiographiás 
módszereket. Az előbbi az ace- 
tat-celluloze-membran-elfo és az 
immundiffúzió szellemes kombi
nációja és kb. 30-szor érzéke
nyebb. Az autoradiographiás mód
szer 4—5 nap alatt ad eredményt, 
amely e módszernél rendkívüli 
gyorsaságnak számít és nem igé
nyel költséges műszert, csak alap
vető izotóplaboratóriumi felszere
lést. Fajlagosságuk az alkalmazott 
immunsavótól függ.

Értékes adatokat kaptam a diag
nosztikus kitt felhaszálási terület
ről és minőségi jellemzőiről.

Legérzékenyebb és rendkívül 
specifikus a radioimmunoassay-

technika (RíA), amelynek hátrá
nya a rendkívül drága folyadék- 
scintillatiós számláló, az igen tisz
ta preparátumok előállításának és 
az izotópos jelölés nehézségei. A 
Molekuláris Biológiai Intézetben 
Rokklin professzor segítségével 
egy rövid, 2 X 1  órás inkubációs 
idejű AFP—RIA módszert ismer
tem meg. Ez nem igényel második 
antitestet (second antibody) és már
5—6 óra múlva eredményt ad.

A moszkvai Gyermekgyógyászati 
Intézetben az AFP-enzim-immu- 
noassay (AFP—ELISA)-val szerzett 
tapasztalatokról és a prenatalis 
diagnosztika és genetika kérdései
ről konzultáltam. Az AFP—ELISA- 
hoz feltétlenül szükséges speciá
lis polystirol-lemez, enélkül eddig 
nem sikerült eredményt elérni. Az 
Intézet genetikai és anyagcsere 
munkacsoportjának munkássága 
nemzetközileg ismert. Populáció
genetikai vizsgálatok, anyagcsere
betegségek szűrésében és diagnosz
tikájában elért eredményeik, a 
moszkvai genetikai tanácsadó és 
gondozó létrehozása mellett jelen
tős a gyermeknephrologiai, a vi
taminzavarok kutatása terén vég
zett tevékenységük is. Az intézet 
vezetője Veltishev professzor, he
lyettese Barasnyov professzor. Ve
lük folytatott megbeszélések során 
ismételten felmerült az együttmű
ködés lehetősége és szükségessége. 
Különösen az anyagcsere-betegsé
gek kutatásában, diagnosztikus és 
therapiás módszereinek kidolgozá
sában könnyítené meg problé
máink megoldását a közös munka, 
mert a betegségek viszonylag rit
ka volta miatt nagyobb anyagon 
nehéz egy intézetnek tapasztalatot 
szereznie, illetve igen sok idő kell 
hozzá.

Az Intézet jelenleg még a város 
több pontján levő épületekben 
üzemel, de már épül az űj kor
szerű klinikai tömb. A kb. 300 
ágyas gyermeksebészet korszerű 
körülmények között dolgozik, szá
mos nagyértékű műszer — gam
ma- és infrakamera — korszerű 
intenzív osztály segíti a betegek 
gyógyulását.

Tanulmányutam során vala
mennyi kolléga részéről a leg
messzebbmenő támogatást élvez
tem. Konzultálhattam Bochkov 
akadémikussal (Orvosi Genetikai 
Intézet), Abelev, Rokklin, Veltis
hev és Barasnyov professzornak és 
Yazova és Budnyickaja doktornak 
köszönettel tartozom. A Magyar 
Egészségügyi Minisztérium részé
ről Forgách Annamária és Bán 
Vera, Moszkvában Tatjana Maka
rova gondoskodott tanulmány
utam gyors és mintaszerű szerve
zéséről, zökkenőmentes lebonyolí
tásáról. Köszönetemet ezúton fe
jezem ki valamennyiüknek.

Szüts Péter dr.



PROBON
drazsé

A P robon  új típusú  fá jda lom csillap ító .
G á to lja  a  k áb ító  h a tá sú  fá jda lom csillap ítók  lég
zéscsökken tő  h a tá sá t is, ugyanakkor azok  fáj
dalom csillap ító  h a tá s á t  fokozza. N e m  toxikus, 
m eg szo k ást nem  o k o z , jól tű rh e tő , e z é r t  hosz- 
szabb ideig  ta r tó  ad a g o lá s ra  is a lkalm as.

C Hl NŐIN BUDAPEST

A D A G O LÁ S: Á tlagos adag ja  fe ln ő tte k n e k : já ró  
b e teg ek n ek  n ap o n ta  3-szor 1 d ra z sé , fekvő  b e te 
g ek n ek  3-szor 1—2 d razsé .

M ELLÉKH ATÁSOK: R itkábban  en y h e  hányin
g e r, szédülés és kábu ltság  e lő fo rd u lh a tn ak .

Ö SSZETÉTEL: D razsén k én t 300 m g R im azolium  
m ethylsu lfuricum  h a tó an y ag o t ta r ta lm a z .

JAVALLATOK: C hro n ik u s m ozgásszerv i fájdal
m ak m eg szü n te té sé re . Egyéb fá jda lm akban : a 
szokásos fá jda lom csillap ítókkal nem  szü n te th e tő  
igen heves fá jda lm ak  csillap ítása  görcsoldókkal 
és k áb ító  hatású  fá jda lom csillap ítókkal előnyö
sen kom binálható . A  lég zésre  g y ak o ro lt előnyös 
ha tása  m ia t t  különösen jav a llt idős b e teg ek  fáj
dalm ainak  csillap ítására .

FIGYELM EZTETÉS: A P robon  fo k o zza  m ind a 
c e n trá lis  dep ressz iós sze rek , m ind  a  k áb ító  ha
tá sú  fá jda lom csillap ítók  h a tá sá t, ezek  egyidejű 
a lk a lm azásak o r — egyéni m eg íté lés  a lap ján  — az 
adagok  csökken tése  a ján la tos.

C SO M A G O LÁ S ÉS TÉRÍTÉS: 10 db 0,3 g drazsé. 
3,90 Ft.

MEGJEGYZÉS: Csak vényre  a d h a tó  ki. Az
orv o s ren d elk ezése  sz e r in t (leg feljebb  h áro m  
a lk a lo m m al) ism éte lh e tő .



CHI NOIN 
BUDAPEST

tabletta

ANTITUSSIVUM
A Libexin com binatum  ta b le t ta  köhögéscsillap ító  és k ö p te tő  hatóanyagok  kom bináció ja . A Libexin 
perifériás tám ad ásp o n tú  köhögéscsillap ító , m ely n ek  h a tá sá t k iegészíti a k ö p e tü r íté s t elősegítő  és 
hörgi se c re tió t fokozó em e tin  kom ponens. így a  Libexin co m b in atu m  ta b le t ta  egyesíti a cen trá lis  h a tás
tó l m entes köhögéscsillapító  és a  re flek to rik u s ú to n  lé t re jö t t  k ö p te tő  tu la jd o n ság o k at, eredm ényesen
alk a lm azh a tó  csaknem  m in d en  b ronchopu lm onális  
eg y ü tt a lkalm azva.
ÖSSZETÉTEL: Tablettánként 200 mg 3—/2, 2 diphenyl- 
aethyl/-5-/-piperidinoaethyl/-1, 2, 4-oxadiazolum hydro- 
chloricum és 1 mg Emetinum hydrochloricum hatóanya
got tartalmaz.
JAVALLATOK: Grippe, bronchitis spastica, bronchitis 
acuta és chronica, laryngitis, asthm a bronchiale, emphy
sema, pleuritis, pleuropneumonia, tüdő-tbc.
ELLENJAVALLATOK: Nagy váladékozással járó kór
képekben és különösen postoperativ állapotokban (inhala- 
tiós narkózis után) ellenjavallt.
ADAGOLÁS: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3— 4- 
szer 1 tabletta étkezés után.

és p leu rá lis  m egbetegedés ese tén  az oki teráp iával

MELLÉKHATÁSOK: Émelygés, esetleg hányinger szórvá
nyosan előfordulhat, ami a gyógyszer szedésének abba
hagyása után megszűnik.
FIGYELMEZTETÉS: A tablettát egészben nyeljük le, 
mivel szétrágása a száj nyálkahártyáján múló zsibbadást 
válthat ki. A gyógyszert a gyermekpraxisban ne alkal
mazzuk.
Gyermek elől elzárva tartandó.
CSOMAGOLÁS ÉS TÉRÍTÉS: 20 db tabletta 3,90 Ft.
MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ism é
telhető.



Onkológia
A ggresszív „staging” (laparoto- 

mia) m alignus lym phom ákban: pro 
és kontra. B. Neidhardt, G. Hart- 
wich (Egyetemi Belgyógyászati 
Klinika Erlangen—Nürnberg): 
Dtsch. med. Wschr. 1978, 103, 951.

A bevezető részben a lympho
granulomatosis (Lgr) stádium-be
osztásával, a klinikai aktivitási 
tünetekkel (A és В kategória), ill. 
a klinikai- (CS) és a pathológiai 
„Staging” (PS) rövid áttekintésé
vel foglalkoznak. A tanulmány na
gyobbik része a Lgr-nál végzett 
explorativ laparotomiáról és splen- 
ectomiáról (továbbiakban „sta
ging”— ref.) szól. Értékét a kö
vetkező sorrendben tárgyalja: a 
lép-, a máj-, az abdominalis- és a 
retroperitonealis nyirokcsomók 
vizsgálata, ritka abdominalis 
Hodgkin manifestatio felderítése, 
a beavatkozás therapiás és prog
nosztikus jelentősége. Külön tár
gyalja a „staging” kockázatait és 
hátrányait, ill. ellenjavallatait. A 
splenectomiának nagy diagnoszti
kus értéket tulajdonít. Minél na
gyobb a lép (350—400 g-tól), annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy 
Lgr-re utaló szövettani elváltozá
sokat találunk. Ugyanakkor a nagy 
lépek 30%-ban még sem mutat
nak szövettani eltérést. A májban 
végzett vak és célzott biopsia ta
lálati biztonsága kisebb. Kivéte
lektől eltekintve csak a lép szö
vettani pozitivitása esetén fordul 
elő Lgr-es elváltozás a májban. 
Máj-manifestatióra utaló klinikai 
tünetek esetén laparoscopiát vagy 
májbiopsiát ajánl és nem „sta- 
ging-ot”. A retroperitonealis és ab
dominalis nyirokcsomók vizsgála
táról írtak megfelelnek a kérdés 
hazai irodalmának. A „staging” 
alapján az esetek 30%-ában válik 
szükségessé a klinikai diagnózis 
korrekciója, 10%-ban kedvezőbb, 
20%-ban súlyosabb besorolással. A 
„staging” therapiás jelentőségét 
meglevő vagy potenciális Hodgkin- 
gócok eltávolításában, a lépbesu- 
gárzás feleslegessé válásában és a 
későbbi hypersplenia megelőzésé
ben látja. A splenectomizáltak 
kedvezőbb sugár-, ill. chemothera- 
piás toleranciáját vitathatónak 
tartja. A „staging” prognosztikus 
értékét a Hodgkin-kór progresz- 
sziója szempontjából gócként sze
replő lép eltávolítása miatt tartja 
fontosnak. Bő teret szentel a „sta
ging” kockázatainak.

A műtéti veszteséget 1%-ra be
csüli, a postoperativ szövődmé
nyeket viszonylag magasnak tart
ja. Hátrány, hogy 2—4 hétig meg 
kell szakítani a Lgr-kezelést. A 
postoperativ thrombocytosis a 2—

3. héten kezdődik és 3 hónapig 
tart. Gyermekkorban fennáll a le
talis kimenetelű sepsis veszélye 
(főleg 5 év alatt), emiatt a javal
latot nagyon szigorúan kell elbí
rálni. Felnőttkorban sok ellent
mondó adat ismeretes a splenec- 
tomia utáni sepsis gyakoriságáról, 
ill. kimeneteléről. Okaként a 
splenectomia utáni alacsony IgM 
és IgA szintet, az elhúzódóbb 
makrofág mobilizációt, az ala
csony opsonin és cytophyl-ellen- 
anyag szintet, ill. a csökkent an
tigen clearance-t jelöli meg. A 
splenectomizált beteg lehetőleg ne 
menjen trópusi területre, ha igen, 
úgy gondos malária-prophylaxis 
indokolt. Az előnyöket és hátrá
nyokat összevetve: pontosabb stá
dium-beosztás és a javasolt the
rapiás tervezés lehetősége miatt a 
„pro” érvek vannak túlsúlyban. 
Az ellenjavallatok csoportosítása 
nagy gyakorlati értékkel bír: the
rapiás konzekvenciák hiánya (IV. 
stádium, gyakran a III. В stádium 
is), magasabb műtéti rizikó (öre
gek rossz ált. állapot, jelentős má
sodik betegség), sürgős kezelést 
igénylő Lgr-s manifestatio, lypho- 
cyta-gazdag vagy nodular-scleroti- 
kus típus I/A std-a (a bal oldali 
supraclavicularis regio érintett
sége nélkül).

A non-Hodgkin lymphomákban 
végzett explorativ laparotomiát és 
splenectomiát röviden tárgyalja. 
Hangsúlyozza, hogy szövettanilag 
heterogen beteganyagról van szó, 
a therapia még nem egységes, a 
betegek 40%-a a diagnózis idő
pontjában а IV. std.-ban van. A 
„staging”-ot csak az I—II. stá
diumban tartja indokoltnak, ha a 
laparoscopia (máj- és léppunc- 
tióval) és a csontvelő-biopsia ne
gatív eredményű. А III. std.-ban 
csak a centroeytás-centroblastos 
malignus lymphomát tekinti kivé
telnek. A „staging” therapiás ha
tása e csoportban nem ítélhető 
meg.

[Ref.: Az NSZK egyik legjelen
tősebb haematologiai központjá
nak ismert szerzői által írt cikk 
első részével — a Lgr-ban végzett 
„staging”-ról írtakkal általában 
egyet lehet érteni. A „staging” 
diagnosztikus értékét hazai szer
zők tapasztalataihoz hasonlóan 
ítéli meg, veszélyeit azonban el
túlozza, néhány kazuisztikus eset
ből általánosít, ill. nem tesz kü
lönbséget az alapbetegség és a be
avatkozás szövődményei között 
(pl. a herpes zoster gyakoribb elő
fordulásával kapcsolatban). A 
„staging” therápiás és diagnoszti
kus értékének megítélésében óva
tos, és nem utal saját tapasztala
tokra. Mind a „pro”, mind a

„kontra” érvek sorából sok nagy 
onko-haematológiai központ anya
ga, ill. állásfoglalásai hiányoznak. 
A non-Hodgkin malignus lympho- 
máról írtakon érződik, hogy a 
szerzők még nem „estek át” a be
teganyag felosztásának és minősí
tésének (klinikai „staging” és gra
ding) folyamatán, ill. nem a kiéli 
nomenklatúrának megfelelően ke
zelik betegeiket. Érthető, hogy a 
non-Hodgkin malignus lympho- 
máknál végzendő „staging” szük
ségességének, előnyeinek és koc
kázatának megítéléséről nem tud
nak a Hodgkin-kórhoz hasonló át
fogó képet nyújtani.]

István Lajos dr.

A non-H odgkin-lym phom ák e l
különítése: im m unológiai, sejtk in e
tikus és fiz ik á lis  m ódszerek. Huber, 
Ch. és mtsai (Medizinische Univer
sitätsklinik, A-6020 Innsbruck, 
Anichstr. 35): Deutsche medizini
sche Wochenschrift 1978, 102,
1795—1799.

Az utóbbi időben sikerült a na
gyon inhomogen non-Hodgkin- 
lymphoma csoportokat különböző 
kórjóslatú alcsoportokra felosztani 
a szöveti kép alapján. Az igen ma
lignus non-Hodgkin-lymphomákat, 
melyeket a malignus sejtek blast 
karaktere jellemez, szembeállítjuk 
a non-Hodgkin-lymphomák alacso
nyabb malignitásával.

Megvizsgálták nagyszámú keze
letlen non-Hodgkin-lymphomás be
teg leukaemiás vérsejtjeit és biop
sia sejtjeit. Megvizsgálták azokat 
a lymphocyta eredetű sejtsorokat, 
amelyeket leukaemia sorokba, 
lymphoma sorokba, és Epstein— 
Barr-vírus pozitív lymphoblastoid 
sorokba osztottak. A lymphomák 
szövettani osztályozása a Lennert 
nómenklatúra szerint történt. A 
mononukleáris vérsejteket stan
dard módszerekkel különítették el. 
Nyirokcsomó- és lépsejtsuspensió- 
kat állítottak elő. 3H-Thymidin 
jelzéssel derítették ki a DNS-syn- 
thetizáló sejtek részvételét. A fe
lületi szerkezetet Staphylococcus-

protein-A-Assay(Sp-A-Assay)- 
vel mérték. Fc iga receptorokat 
(Fc-r) vizsgálták. Autoradiogra- 
phiával a felületi struktúrát tanul
mányozták.

Lymphadenosisokban a neo- 
plastikus lymphocyták túlnyomó 
többsége a vérképben kimutatható, 
leukosisos, lymphosarcomás bete
gekben az IgM-ket hordozó sejtek 
többsége a lymphomában akkumu
lálódik.

A nagymértékben malignus és 
kevésbé malignus non-Hodgkin- 
lymphomák lymphocytáiban az 
osztódási viszonyokat, a sejtsűrű
séget és felületi struktúrát tanul
mányozták. Mindkét lymphoma tí
pus neoplastikus lymphocytái egy
mástól ezekben a paraméterekben 
különböznek.
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Feltételezik, hogy az igen malig
nus és kevésbé malignus non- 
Hodgkin-lymphomák úgy keletkez
ne^, hogy a lymphopoesis diffe
renciálódásának különböző szint
jein a monoclonális sejtek érésé
ben gátlás következik be és ezek 
kumulálódnak. A terminális diffe
renciálódás stádiiumában is meg
tartják a lymphocyták a clonális 
proliferatio képességét. Jól bizo
nyítható volt a teljesítőképesség és 
a sejtérettség közötti viszony. A 
non-Hodgkin-lymphoma sejtjei 
erős proliferatiós készséggel ren
delkeznek.

Gyakorlati alkalmazhatóság ab
ban áll, hogy a szöveti képből és a 
sejt származásának leírásából kiin
dulva meg lehet kísérelni véle
ményt mondani a malignus sejt- 
klónok növekedéséről és differen
ciálódásáról.

Az alkalmazott mérési módsze
rek lehetővé teszik a magasabb 
malignitású szelektált kiónok ki
mutatását, az elsődlegesen jóindu
latú non-Hodgkin-lymphomák ké
sői fázisaiban, és megkönnyítik 
ezeknek a betegeknek szemmel- 
tartását. Csóka József dr.

Elsődleges m ájrák a Szovjetunió  
O rvostudom ányi A kadém iája O n
kológiai Tudom ányos K özpontjá
n ak  adatai szerint. Blohin, N. N. 
és mtsai: Vesztnik A. M. N. 
SZSZSZR., 1978, 5, 3.

A primer májrákot Rokitansky 
tette nosológiai egységgé még 1849- 
ben. Európa és Amerika országai
ban meglehetősen ritka, általában 
a rosszindulatú daganatok 2— 
23%-át tesz ki, s talán ezzel ma
gyarázható, hogy az orvosok felis
merésében nem rendelkeznek kellő 
klinikai tapasztalattal. Az epide
miológiai vizsgálatok elterjedésé
vel ugyanakkor bebizonyosodott, 
hogy incidenciája világszerte nő, 
egyes területeken pedig — pl. Nyu- 
gat-Afrikában, a Fülöp-szigeteken, 
Kínában és Vietnamban — megle
hetősen gyakori. A SZU-ban a bon
colások 0,14%-ában találnak elsőd
leges májrákot, de pl. a tyumeni 
területen már 9,4%-ban. Sajn sze
rint az utóbbi jelenség az opistro- 
chosis-invasióval van kapcsolatban. 
Más országokban az említett, okon 
kívül szerepet játszanak a táplál
kozás sajátosságai, az aflatoxinnal, 
ill. annak produktumaival való fer- 
tőzöttség, a cirrhosisok stb.

Az osztályozások közül a legel- 
fogadhatóbbnak Sapkin alábbi osz
tályozását tartják:

A) Elsődleges májdaganatok:
I. Májrák a) hepatocellularis; b) 

cholangiocellularis rák; c) rosszin
dulatú hepatocholangioma — ve
gyes felépítésű rák.

II. Specifikus májelemeket nem 
tartalmazó rosszindulatú dagana
tok:

1. májsarcoma: a) lymphosarco
ma; b) orsósejtes; c) kereksejtes és
d) alveolaris;

2. rosszindulatú haemangioendo- 
thelioma (angiosarcoma);

3. a máj hypernephromája;
4. chorionepithelioma;
5. primer melanoma;
6. kevert daganat (teratoma) és 

ismeretlen hisztiogenézisű daga
natok.

B) Másodlagos és metastatikus 
daganatok: 1. rák; 2. sarcoma; 3. 
melanoma.

A szerzők ismertetik intézetük 20 
éves (1957—1976) beteganyagának 
összetételét. A 168 elsődleges máj
daganatban szenvedő beteg közül 
103 volt férfi, 65 nő. Leggyakrabban 
hepatocellularis rák fordult elő: 
138 betegen (89 férfi, 49 nő), 17 
betegen (8 férfi, 9 nő) cholangio
cellularis rák, a többi daganatfé
leség 1—4 esetben állott fenn. A 
hepato- és cholangiocellularis da
ganatos betegek átlagos életkora 49 
évet tett ki.

Élő egyénen a diagnózis nagyon 
nehéz. Ennek nagyrészt az a ma
gyarázata, hogy a betegek kivizsgá
lása gyakran nem elégséges. Élő
ben a helyes diagnózist mindössze 
34,4%-ban állapították meg, 11,5%- 
ban a gyanúja merült fel. A diag
nózisban a legnagyobb jelentőséget 
a szelektív angiographiának és a 
laparoscopiának tulajdonítanak. 
Ezeken kívül igénybe lehet még 
venni a biokémiai vizsgálatokat 
(bilirubin, vérfehérjék, prothrom- 
bin-index, coagulographia, Choleste
rin, alkalikus phosphatase, transa
minase), az immunológiai módsze
reket (alfa-protein), a splenoporto- 
graphiát, az iv. cholangiographiát, 
a májscannelést, a punkciós biop- 
siát. Ha valamennyi felsorolt mód
szert komplexen alkalmazzuk, sze
rintük 90%-ban már élőben helyes 
diagnózishoz jutunk.

A közleményt áthatja bizonyos 
— minden valószínűséggel megala
pozott — pesszimizmus. Metastasis 
a különféle szerzők szerint 40—87%- 
ban keletkezik, a legtöbbször a 
periportalis nyirokcsomókba és a 
tüdőbe. Jelenleg egyetlen kezelési 
módja van: a műtét, de operabili- 
tása az összes daganatok közül a 
legalacsonyabb: 2—20%. Nekik a 168 
beteg közül mindössze 12 személyen 
sikerült radikális műtétet végezni. 
Közülük 2 közvetlenül a műtét 
után meghalt. A kemotherápia ál
talában hatástalan. A v. umbilica- 
lison át végzett cytostatikus keze
lés valamivel eredményesebbnek 
ígérkezik, de ezzel még nem ren
delkeznek nagy tapasztalattal.

Varga János dr.

A kem otherápia helye a gyom or
rák kezelésében . Blohin, N. G.: 
Vesztnik A. M. N. SZSZSZR, 1978, 
5, 26.

Az utóbbi három évtizedben a 
gyomorrák kezelésében a fluor
származék antimetabolitok alkal
mazásával valamelyest bizalomkel
tő eredményeket értek el. 25— 
50%-os pozitív gyógyeredmények-

ról számolnak be a különféle szer
zők. A kezelés abbahagyása után 
azonban a folyamat ismét progre- 
diál, s a remissiók ellenére sem 
sikerült a betegek életét jelentősen 
meghosszabbítani.

A SZU-ban kb. egy évtizede 
szintetizálták a Ftorafurt, ami jó
val kevésbé toxikus az eddig al
kalmazott szereknél, therápiás ha
tása viszont eléri azokét. Ugyan
csak ez időben matematikai mód
szerekkel és computer alkalmazá
sával keresték a meglevő gyógy
szerarzenál mellett azokat a keze
lési módokat, amelyek révén a leg
jobb eredményeket lehet elérni, ill. 
a különféle kórformákban milyen 
kezelési módot a legcélszerűbb al
kalmazni.

A betegek I. csoportja 392 műté
ten átesett, de cytostatikus kezelés
ben nem részesült személyből állt, 
a 2. csoport létszáma 365 főt tett 
ki: ők a műtétet követően cytosta
tikus kezelésben is részesültek. 
Mindkét csoportban a betegek túl
nyomó zömét a III. stádiumban 
(T3N X,i-2M0) levő páciensek ké
pezték. A gyógyeredmény krité
riumaként a metastasis bekövet
keztének időtartama szolgált. Az 
összehasonlító vizsgálatok a kom
binált (sebészi+cytostatikus) keze
lés előnyét bizonyították. Így a 
csak sebészi kezelésben részesültek 
közül 3 év elteltével 293 személyen 
lépett fel recidiva, ill. metastasis, 
99 egyénen nem, ezzel szemben 
kombinált kezelés esetén az emlí
tett időszak elteltével 233 betegen 
találtak recidivát vagy metastasist, 
133 személyen viszont nem. Ki
ugróan jók a kombinált kezelés 
eredményei alacsony differenciált- 
ságú rákban. Célszerű a kezelés 
ulcerosus-infiltrativ és infiltrativ 
formákban is. Minden kórformát 
egybevetve a számítógépes mód
szer alkalmazása előtt a betegek 
átlagos élettartama 10,3 hónapot 
tett ki disszeminált, metastatikus 
gyomorrákban, módszerük kidolgo
zása és alkalmazása után pedig 
csak műtét esetén a recidiva, ill. a 
metastasis átlagosan 20,3 hónap, 
kombinált kezelés esetén 27 hónap 
elteltével következett be; a betegek 
élettartamát tehát sikerült jelen
tősen meghosszabbítani.

Varga János dr.

A gyomorrákos betegek kezelése  
kései eredm ényeinek elem zése.
Klimenkov, A. A., Letjagin, V. P.: 
Vesztnik A. M. N. SZSZSZR, 1978, 
5, 31.

A szerzők által közölt irodalmi 
adatok szerint a gyomorrák miatt 
radikálisan műtött betegek 5 éves 
túlélése 19,9—35,7% között mozog. 
A distalis rész resectiója után job
bak az eredmények, mint a'proxi- 
mális rész eltávolítása után. Pal
liativ beavatkozás esetén az 5 éves 
túlélés 4,4—5,9% között van.

A szerzők az Onkológiai Tudo
mányos Központban 1952—1970 kö
zött 2071 gyomorrákos beteget mű-



töttek meg. Zömük 40—59 éves 
volt. Radikális műtétet 60,0, pallia
tiv beavatkozást 6,5, próbalaparo- 
tomiát, ill. thoracotomiát 16,2, 
kombinált kezelést (palliativ műtét 
+  kemotherápia, próbaműtét +  ke- 
motherápia) 4,7, gyógyszeres keze
lést 8,0, tüneti kezelést 4,6%-ban 
alkalmaztak. A radikális műtéten 
átesett betegek zöme a rák III., ki
sebb részben az I. és II. stádiumá
ban szenvedett, az egyéb kezelés
ben részesült betegek majdnem 
mindegyikében a IV. stádiumban 
volt a folyamat.

összegezve az eredményeket (te
hát valamennyi kezelési módot 
együttvéve) a betegek 45,8%-a élt 
egy, 21,5 két, 6,8 három éven belül, 
8,6% öt évig és 17,3% 5 éven túl. 
A csak tüneti kezelésben részesül
tek % része egy évnél rövidebb 
ideig élt, a 2. évet senki sem élte 
túl. Nem élte túl senki a 2. évet 
a cytostaticumokkal, ill. az említett 
módon történő kombinált kezelés
ben részesültek közül sem. A pal
liativ műtétre került páciensek 
valamivel kevesebb mint 2/3-a élt 
egy évig vagy annál rövidebb ideig, 
s csak 1,5% érte meg a 3. évet. A 
radikális műtét eredményei voltak 
a legjobbak: 25% élt egy évig 
vagy annál rövidebb ideig, a 2. 
évet 20,8, a 3.-at 11,1, a 4—5. évet 
14,3% érte meg, s 28,8% élte túl 
az 5. évet. Az 5 éves túlélés füg
gött a gyomorrák formájától: exo- 
phit formában 42,4, infiltrativ tí
pusban mindössze 4,7, kevert for
mában pedig 14,2%-ot tett ki.

Varga János dr.

A rectum  rosszindulatú dagana
tai terjedésének főbb tendenciái.
Bulbuljan, M. A., Knys, V. I.: 
Vesznik A. M. N. SZSZSZR, 1978, 
5, 86.

A rosszindulatú daganatok kö
zött a gyomor-bél traktus rossz
indulatú daganatai a leggyakorib
bak; az utóbbiak körében viszont 
a rectum-cc. foglalja el a 3. he
lyet; erre esik az összes rosszindu
latú daganatok 3,5%-a. Az utóbbi 
években szaporodásának lehetünk 
tanúi, fgy a SZU-ban 1960-ban 
100 000 lakosra 2,2, 1972-ben pedig 
már 4,3 rectumcarcinoma miatti 
haláleset jutott. A férfiak körében 
valamivel gyakoribb, s az eltérés 
fokozódik: 1965-ben 100 nőbetegre 
102,9, 1974-ben viszont már 119,6 
férfi beteg esett. A megbetegedés 
70 év felett éri el a maximumát 
mind a nők, mind a férfiak köré
ben. Egyébként az onkológiai gon
dozó intézetekben a SZU-ban a 
rectum rosszindulatú daganatával 
nyilvántartásban szereplők aránya 
1968-ban 8,8, 1974-ben 13,6 száz
ezreléket tett ki.

A közlemény több nemzetközi 
adatot közöl; ezek az adatok 
ugyancsak alátámasztják a beteg
ség gyakori voltát, ill. gyakoribbá 
válását. Pollard szerint 1971-ben

az USA-ban 10 300 ember halt meg 
a rectum rosszindulatú daganatá
ban. Az amerikai szerzők szerint a 
vastagbél és a rectum rosszindula
tú daganataira jut az összes rossz
indulatú daganatokban történő el
halálozás 15%-a. Kondo Ryo Ja
pánra vonatkozó adatai: 1947-ben 
100 000 férfi lakosra 3,58, ugyan
ennyi nőre 2,83, 1972-ben pedig
már 5,43, ill. 3,81-et tett ki a rec
tum malignus daganataiban történt 
elhalálozás. Bokelman az NSZK- 
ban, Bernd és mtsai az NDK-ban, 
Lee Angliában és Wales-ben ész
lelte az incidentia növekedését. Ér
dekes, hogy olyan országban, mint 
Szudán, ahol a megbetegedés rend
kívül ritka volt, az utóbbi években 
ugyancsak gyakoribbá vált. Logan 
24 ország adatait gyűjtötte össze. 
Ügy találta, hogy 1966-ban Dániá
ban volt a legmagasabb a halálo
zás; a férfiaknál 10,42, a nőknél 
6,6 százezrelék.

A szerzők a szovjet és a nemzet
közi adatok alapján szorgalmaz
zák, hogy fokozzuk a küzdelmet e 
megbetegedés ellen.

Varga János dr.

R osszindulatú daganatos beteg
ségek hospitalizációja a lódzi ré
gióban. Andryszek, C., Artych, J.: 
Zdrowie Publiczne, 1978, 6, 369— 
379.

Az országos, általános morbidi
tási statisztika adatainak alapján 
végzett vizsgálat célja, a lódzi ré
gió területén 1973-ban előfordult 
malignus tumoros megbetegedések 
hospitalizációjának elemzése volt. 
Feldolgozták a hospitalizációs mu
tatókat, a kórházi ápolás átlagos 
tartamát; s a kórházi halálozást, a 
tumorok lokalizációja, valamint a 
betegek neme és életkora szerint.

Az elemzés során kiderült, hogy 
a daganatos betegség miatt hospita- 
lizáltak aránya országosan 3%-ot 
tett ki. Letalitás tekintetében a 
kép kedvezőtlen; a tumoros halá
lozás ugyanis olyan magas (a hos- 
pitalizált betegek mintegy 50%-a 
meghalt), hogy azt csak a vérke
ringési rendszer betegségeinek ha
lálozása múlja felül. A hospitali- 
záltak számaránya Lódz városban 
csaknem kétszerese az országos tu
moros hospitalizációs értéknek; s 
ugyancsak Lódzban az ápolás átla
gos tartama is mintegy kétszerese az 
összes egyéb betegség miatt hospi- 
talizáltak átlagos kórázi ápolási idő
tartamának. A rosszindulatú daga
natok okozta letalitás az első he
lyen áll. Lokalizáció tekintetében 
az emésztő-, s azután a légzőszer
vek malignus neoplasmáinak gya
korisága kiemelkedően magas.

Az ilyen és hasonló vizsgálatok 
nélkülözhetetlenek az onkológiai 
ellátás fejlesztésében és optimális 
modelljeinek kialakításában.

Cselkó László dr.

A rosszindulatú daganatos b e
tegségek d inam ikája a lódzi rég ió 
ban. Andryszek, C., Gdulewicz, T., 
Krawczyk, B.: Zdrowie Publiczne, 
1978, 8, 493—502.

Lengyelországban a malignus tu
morok gyakorisága a lódzi vajda
ság területén — s ezen belül Lódz 
városában — kiemelkedően magas. 
Vizsgálatra került ezért e régióban 
1963—1974 között előfordult vala
mennyi malignus neoplasmás eset, 
különös tekintettel a gyakoriság 
dinamikájára és ‘egyes tendenciák 
feltárására; az országosan előírt 
egységes onkológiai dokumentáció 
alapján.

Kiderült, hogy a vizsgált időszak 
első 7 évében a gyakoriság gyors 
ütemű emelkedést mutat, viszont 
az ütem az ezt követő esztendők 
során lelassult, s az utolsó évek
ben pedig már szinte stagnálni lát
szik. Nemek szerint bontva, az 
emelkedés üteme jelentős különb
séget mutat: a férfiaknál az emel
kedés 120%-os, a nőknél ezzel 
szemben csak 50%-os volt. Korcso
portok szerint nézve, a 40 éven 
felülieknél ugrásszerűen emelkedik 
a gyakoriság; a 60 éven túliak kö
zött a férfiak részaránya csaknem 
kétszerese a nőkének.

A tumorok lokalizációját egy 5 
éves (1970—1974) szakaszban vizs
gálták, külön bontva és összehason
lítva Lódz város és a lódzi vajda
ság területének beteganyagát. 
Mindkét területen első helyen ál
lanak a gyomor rosszindulatú daga
natai (Lódzban 13,0%, a vajdaság
ban pedig 17,1%); második helyen 
— ugyancsak mindkét területen — 
a légzőszervi tumorok (Lódzban ez 
is 13,0%-os a vajdaságban 
11,0%-os részaránnyal); a harma
dik helyet Lódzban az emlődagana
tok (7,2%), a vajdaságban viszont 
a méh tumorai (6,3%) foglalják el. 
Ezek a vizsgálat első fontosabb 
eredményei; a további elemzés fo- 
lamatban van. Cselkó László ^

Im m unprolifcratio és rák: közös 
m acrophag eredetű activator. S. E.
Salmon, A. W. Hamburger (Sec
tion of Haematology and Onco
logy and the Cancer Center, Univ. 
of Arizona College of Medicine, 
Tucson, AZ): Lancet, 1978, I, 1289.

A szerzők egy, a macrophagok 
által termelt anyag tumor prolife- 
ratiót elősegítő hatásáról írnak. Az 
in vivo kísérletek szerint a carci- 
nogenezisnek 2 fázisa van: I. a 
transformatio 2. a tu. növekedése 
egy, a sejtek proliferatióját és 
gyulladást keltő anyag által. Ez az 
agens maga nem carcinogeen.

Hangsúlyozzák, hogy e 2. fázis
hoz az agens mindkét fent említett 
tulajdonsága szükséges. Ennek pél
dái: a) a bőr tu. nem nő, ha csak 
proliferatiót, (és gyulladást nem) 
okozó ágensnek tesszük ki, b) a 
gyulladást keltő anyagot injiciálva 
(pl. ásványi olaj) az olaj granulo-
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ma közelében myeloma indukál
ható.

Kimutatták, ebben az olaj gra- 
nulomában, hogy lép eredetű 
macrophagok termelnek olyan 
anyagot, mely agaron a myeloma 
clon proliferatióját segítette elő. 
Ez antigenitásában nem felelt meg 
a colonia stimuláló faktornak. 
Egyéb tumor-coloniák növekedé
sét is elősegítette! Tehát a beteg 
saját macrophagjai segítik elő a 
tu. növekedést.

Munkájuk következtetése, hogy 
a tumor-colonia formatiót elősegítő 
anyag macrophag eredetű, izolálás 
során kémiailag 2-mercaptoetha- 
nolnak bizonyult, összevetve ezt 
avval a megfigyeléssel, hogy egér 
В lymphocyta proliferatio is ezt az 
anyagot igényli, úgy látszik, hogy a 
macrophagok solubilis anyaga elő
segíti mind a normál, mind a tu
moros colonia formatióját, ez ve
zette a szerzőket a következő hy- 
pothesishez:

Mind az immun-, mind a tumo
ros clonok közös és specifikus sti- 
mulust igényelnek, mely elősegíti 
egy már hypermutabilis colonia 
növekedését. Az evolúciós fejlő
désben az olyan faktort termelő 
macrophag életképesebbnek bizo
nyult (mivel az idegen anyagot 
elimináló antitestképző coloniákat 
segítette elő) és selectio révén a 
macrophagok ezt a tulajdonságot 
megőrizték. Azonban alkalomsze
rűen ez a solubilis faktor az onko- 
gén hatásokra transformálódott tu
moros clonok fejlődését is elősegí
ti. Tehát úgy látszik, hogy egy bo
nyolult adaptiv immunmechaniz
mus és a különböző tumorok lehe
tőségének mechanizmusa a törzs- 
fejlődés azonos pontján fejlodhe-

k*- Karvázy Eszter dr.

Az em lőrák m etastasisainak sok 
rétű gyom or-bélrendszeri m eg je le 
nési form ái. S. F. Chang és mtsai 
(Yale New Haven Hospital, New 
Haven Conn.): Radiology 1978, 126, 
611—617.

Az emlőrák gyomor-bél rendsze
ri áttétei gyakran sok évvel az 
emlőtumor jelentkezése után vál
nak észlelhetővé, tünetmentesek 
lehetnek, és helyes felismerésük 
nehéz. A szerzők 8 betegük kórle
folyását ismertetik. Közülük ötnek 
gastrointestinalis áttéte okkult volt 
és csak 7—24 év klinikai tünet
mentesség után derült ki', vagyis 
ezek a betegek előzőleg már akár 
gyógyultnak voltak tekinthetők. A 
gyomor-bél csatornában emlőrák 
áttétet találtak már a nyelv hegyé
től a végbélig. A szerzők anyagá
ban a nyelőcső felső-középső har
mada határán és a gastrooesopha- 
gealis átmenetben elhelyezkedő szű
kület szerepel, mely röntgenképen 
sima kontúrú, körkörös, egyenletes, 
úgyhogy metastatikus folyamat
ként való radiológiai felismerése 
enyhén szólva problematikus. Más 
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kiterjedt lapszerű beszűrődése ala
kult ki. Vékonybél falát infiltráló 
folyamat elzáródásos ileust okozott. 
A mesenterium metastatikus infilt- 
ratiója a terminalis ileum részle
ges elzáródását okozta a röntgen
képen diverticulum-szerű kibolto- 
sulásokkal. A sigma emlőrákáttét 
okozta szűkülete mellett az uterus 
is tumorosán beszűrt volt. Más eset
ben a colon többszörös szűkülete 
volt kimutatható saccularis tágula- 
tokkal, ugyanakkor a gyomor antru- 
ma és a duodenumfal is tumorosán 
infiltrált volt. Endoscopos retro
grad cholangiographiával tudták 
demonstrálni a ductus hepaticus 
communis metastasis okozta szű
kületét.

Ezek a kevésbé ismert manifes- 
tatiók különösen figyelemre mél
tók, ha meggondoljuk, hogy az em
lőrák kezelésében alkalmazott hor
monok és cytostatikus anyagok 
nem ritkán gyomor-bél rendszeri 
panaszokat is okoznak.

Laczay András dr.

M etastasis a gégében. Glanz, H. 
Kleinsasser, O. (Philipps Egye
tem, Fül-orr-gégeklinika, Marburg/ 
Lahn.): HNO 1978, 26, 163—167.

A gégében igen ritkán jön létre 
metastasis. A szerzők 4 saját ese
tüket és az irodalomban eddig kö
zölt 43 esetet ismertetik és elem
zik. A gégemetastasis leggyakoribb 
forrása a hypernephroma és mela
noma.. Ezek a tumorok legtöbbször 
lágyrész metastasist képeznek az 
álhangszalag és ariepiglotticus re
gio területén. A gégevázban átté
tek leggyakrabban bronchus- és 
mammacarcinomából erednek. Más 
gyakoribb malignus tumorok csak 
egészen ritka esetben képeznek 
metastasist a gégében. A klinikai 
kép egészen különböző lehet, és 
különösen a gégeváz áttételeinél 
nagy diagnosztikus nehézségekhez 
vezethet. Izolált metastasis ered
ményesen sebészi úton kezelhető.

Tolnay Sándor dr.

M elanom a m alignum  előfordulá
sa házaspáron. Schlaeger, M., 
Tritsch, H. (Hautklinik, Köln): 
Dtsch. med. Wschr. 1978, 103, 975.

A melanoma malignum viszony
lag gyakori familiaris jelentkezése 
genetikai tényezők lehetséges sze
repére utal. Nagy statisztikák sze
rint a bőr melanomás megbetege
désének gyakorisága évi 8—16,4 
pro 100 000 lakos. A betegek mint
egy 4,5%o-ében ugyanezen daganat 
a szűkebb családban is előfordul. 
A szélesebb rokonság vonatkozásá
ban pedig e tumor az érintett csa
ládok 3%-ában vagy több tagon 
is mutatkozik. Ezzel szemben az 
együtt élő, de nem vérrokon em
bereken rendkívül ritka a melano
ma együttes jelentkezése. A szer
zők az irodalomban csak három 
közleményt találtak, mely házas

párok melanomás megbetegedésé
ről számolt be.

Saját észlelésükben 27 éve há
zas, gyermektelen párról van szó.

A férjen 43 éves korában bal al
karjának feszítő oldalán sötét folt, 
majd daganat keletkezett. In toto 
excindálták, a szövettani vizsgálat 
melanoma malignumot állapított 
meg. Egy évvel később a hónalji 
nyirokcsomók megduzzadtak, de 
histológiailag nem mutattak tumo
ros elváltozást. A beteg 9 év eltel
tével tünetmentes.

A férj megbetegedése után 8 évvel 
az akkor 52 éves feleség jobb 
combjának belső oldalán barnás
fekete folt jelentkezett, mely ké
sőbb kiemelkedett környezetéből. 
A tumort az azonos oldali lágyéki 
nyirokcsomókkal együtt eltávolí
tották. Szövettanilag a daganat 
melanomának bizonyult, a nyirok
csomókban nem volt eltérés. A fe
leség is tünetmentes.

A megfigyelt házastársak nem 
vérrokonok, HLA-antigen vonat
kozásban sincs azonosság. Feltűnő 
viszont a szövettani elváltozások 
egyezése: mindkét esetben lentigó- 
ból kialakult, globoid-sejtes, pseu- 
doalveolarisan felépült melanoma 
malignum.

A szerzők a házaspárok együttes 
melanomás megbetegedésére vo
natkozó észlelések kis száma 
miatt pathogenetikai következteté
sekbe nem bocsátkoznak.

Vánkos József dr.

A  csont- és lágyrész sarcom ák  
therápiájáról. Jungi, W. F. (Abt. 
für Onkologie und Hämatologie, 
Med. Klinik, Kantosspital St. Gal
len) : Schweiz, med. Wschr. 1978, 
108, 1350—1355.

A sarcomák a carcinomáknál rit
kábban előforduló malignus tumo
rok. Kiindulhatnak a lágyrészek
ből és a csontokból. A lágyrész 
sarcomák lehetnek: kötőszöveti 
eredetűek, izomsejt eredetűek, 
zsírszövet eredetűek, éreredetűek 
és egyéb kiindulásúak, mint: syno
vialis sarcoma és myxosarcoma. 
Előfordulhatnak bármelyik élet
korban. Kezdetben — jellegzetes 
módon — fájdalmatlan terimena- 
gyobbodást idéznek elő. Kezelésük
ben elsődleges szerepe a sebészi 
therápiának van. A pre- és post- 
operativ sugárkezelés lényegesen 
nem javítja a túlélést. Mivel a 
sarcomák a vérereken át adják 
metastasisaikat, a környezeti nyi
rokcsomók besugárzása nem csök
kenti a metastatisatio veszélyét.

Az utóbbi időben cytostaticu- 
mokkal is jelentős remissiót értek 
el a sarcomák kezelésében. Mono- 
chemotherapia alkalmával a re
missio tartam rövid és a recidiva 
alkalmával therápia resistentiát 
észlelni. A legjobb eredményt és 
leghosszabb remissio-tartamot Ad- 
riamycinnel, ill. Adriamycint tar
talmazó cytostaticum-kombináció- 
val lehet biztosítani. Csak Adria-



mycin alkalmazása esetén a rész
leges remissio 27%, a teljes: 4%. 
Adriamycin +  Dacarbasin együtte
sen 42%-os részleges és 11%-os 
teljes remissiót eredményezett. Ad
riamycin +  Dacarbasin +  Vincris- 
tin együttesen 43%-os részleges és 
8,5%-os teljes remissiót adott. Az 
előbbi kombináció cyclophospha- 
middal kiegészítve 55%-ban járt 
részleges és 15%-ban teljes remis
sióval. Adriamycin -j- Vincristin -j- 
prednisolon kombináció esetén 
47%-ban láttak részleges remissiót, 
de teljes remissiót egy esetben 
sem. Ugyancsak nem járt teljes re
missióval az Adriamycin +  Vin
cristin -j- cyclophosphamid kombi
náció, bár 44%-ban részleges re
missiót tudtak elérni. A Gottlieb 
és mtsai által alkalmazott ün. 
CYDIC séma dozírozása az aláb
bi: Cyclophosphamid 500 mg/m2 
iv. az 1. napon, +  Vincristin 1,0 
mg/m2 iv. az 1. (csak az első két 
kúra alatt még a 8. és 15. napon), 
+  Adriamycin (Adriblastin) 50 
mg/m2 iv. a 2. napon +  Dacarba
sin (DTIC) 240 mg /m2 iv. az 1-től 
az 5. napig. A kúrát 3 hetenként 
ismétlik, ha a vérkép ez idő alatt 
rendeződött. A 6. kúra után az 
Adriamycin helyett Actinomycin- 
D-t, vagy methotrexatot adnak.

A remissio valószínűsége a leg
jobb fibro-, leiomyo-, synovialis- 
és orsósejtes sarcoméban. A köz
ponti idegrendszer sarcoméiban a 
prognosis nagyon rossz. Rhabdo- 
myocarcoma esetén a sebészi be
avatkozást irradiatio kell kövesse, 
majd a fenti chemo therapia. Az 
esetek % részében erre teljes gyó
gyulást is tapasztaltak!

Osteosarcomák esetén a radiká
lis műtéti megoldás után az 5 éves 
túlélés 20% körüli. Intenzív pre- 
operatív chemotherapia esetén 
(Adriamycin +  methotrexat nagy 
dosisban) sem jobb a túlélés. Post
operative alkalmazott Adriamycin 
+  methotrexat kombinációval ke
zeiteken 80%-ban tapasztaltak me
tastasis mentességet, sőt gyógyult 
eseteket is közöltek.

Az ismertetett chemotherápiás 
sémák alkalmazását követően ki
alakuló csontvelő depressio és haj
hullás rendszerint reversibilis.

Berkessy Sándor dr.

A resuscita tio  kérdései
B allon-elektróddal történő sür

gős, ideiglenes pacem aker-therápia.
Pichler, M. és mtsai: Wiener Kiin. 
Wschr. 1977, 89, 792—795.

A szerzők 18 hónap alatt 55 al
kalommal végeztek sürgős, ideigle
nes pacemaker-therápiát Vygon 
típusú ballon-elektródával. Az esz
köz jellegzetessége, hogy a csúcson 
ballonbetét van, melyet a véna lu
menében 1,5 ml levegővel fel lehet 
tölteni. Ily módon a véráram se
gítségével könnyebben úsztatható a 
jobb kamrába. Az elektródon jel
zéseket helyeztek el, melyek segít

ségével leolvasható, mekkora elekt
ródaszakasz van az érpályában. A 
bevezetéshez a hazánkban is meg
szokott érfeltárási, ill. punctiós 
technikát alkalmazzák.

Az eljárás javallatai között álta
lában elfogadott indicatiós terüle
tek szerepelnek. 19 betegen akut 
myocardialis infarctus, 27 alkalom
mal egyéb eredetű szívelégtelenség 
okozta a ritmuszavart, 9 esetben 
reanimatio során alkalmazták az 
eljárást.

A bejutás a jobb kamrába 42 
esetben nehézség nélkül sikerült. A 
többi esetben a vena jugularis, a v. 
cava inferior , ill. az arteria pul
monalis lumenébe jutott az elekt
róda. 11 esetben több mint három
szori kísérlet után sikerült a be- 
úsztatás. 30 betegen észleltek kam
rai ES-ket, ebből kettőn kamrai 
tachycardia jelentkezett. Egyszer 
kényszerültek defibrillálni. Egy al
kalommal történt kamraperforatio. 
Tíz esetben dislocatio miatt ké
sőbb korrigálni kellett az elektród 
helyzetét. Localis fertőzés 3 eset
ben, 38 fok feletti láz 12 alkalom
mal fordult elő; azonban ezek egy 
részében egyéb beavatkozás (folya
matos infusio, hólyagkatheter, léle
geztetés) is történt.

Eljárásuk előnyének tekintik, 
hogy a beavatkozás ágy mellett, 
gyorsan, radiológiai segítség nélkül 
végezhető. Tury Peregrin dr.

Acut haem odialysis hyperkali- 
aem ia okozta szívm egállás m iatt.
Rubio, P. A. és mtsai (Dept, of 
Surgery and Section of Nephrology, 
Medical Center Del Oro Hospital, 
Houston): Dialysis and Transplan
tation, 1978, 7, 738—739.

A haemodialysiseket acut kezelé
sekre, ahol csak néhány dialysisre 
van szükség, vagy artériás és vénás 
katétereken, vagy Scribner-féle ar- 
terio-venosus shuntön át szokták 
végezni. Chronikus, hosszan tartó 
kezelésekre ma leginkább a Cimino 
fistulát alkalmazzák.

A szerzők 6 esetben végeztek hy- 
peracut haemodialysist hyperka- 
liaemia miatt bekövetkezett szív
megállás kezelésére. Ezen esetek
ben ugyanis a serum kalium szint
jének azonnali csökkentésével van 
csak remény arra, hogy a szívmű
ködés újra megindulhasson. Tekin
tettel azonban a keringés megszű
nésére, sem az arterio-venosus 
shunt, sem a fistula nem alkalmas 
a szükséges vérkínálat biztosításá
ra. Ezért úgy jártak el, hogy az 
eszméletlen betegen, érzéstelenítés 
nélkül metszést ejtettek valamelyik 
vena femoralis felett, majd abba 
vastag műanyag csövet vezettek fel 
a vena cava inferior felső szaka
szába. Ezt a katétert használták a 
vérnek a dialysáló készülékbe való 
vezetésére, míg a vért a betegek 
egyébként működő arterio-venosus 
shunt j ének vénás szárán adták 
vissza. A gyors vérnyerés és hae
modialysis — természetesen külső

szívmasszázs és lélegeztetés mellett 
— megszüntette a hyperkaliaemiát, 
helyreállította a betegek szívműkö
dését. Javasolják, hogy hasonló ese
tekben — az általuk alkalmazott 
érkanülálási eljárás segítségével — 
végezzenek haemodialysist olyan 
intézményekben, ahol chronikus 
uraemiás betegeken hyperkaliae- 
miás szívmegállás előfordulhat.

[Ref.: Hyperkaliaemia okozta 
szívmegállás miatt acut haemodia
lysist magunk is végeztünk. (Ber
kessy S. és mtsai. Orv. Hetil. 1970, 
111, 2488—2489), beavatkozásunk
eredményes volt. A kezelést — kül
ső szívmasszázzsal fenntartott jó 
perifériás keringés mellett — arte
rio-venosus shuntön át folytattuk. 
Megfelelően nagy volumenű vér 
biztosítására a szerzők által leírt 
kanülálási módszer látszik alkal
masabbnak.] „ , .Berkessy Sándor dr.

Csecsemő-
és gyerm ekgyógyászat

M akrohaem aturia gyerm ekkor
ban. Lennert, Th., Ruhe, В., Lit
zenbörger, H. (Nyugat-Berlini 
Egyetemi Gyermekklinika): Mschr. 
Kinderheilk. 1977, 125, 323.

A makrohaematuria miatt ret
rospektive vizsgált 23 gyerek — 
egy fiatalabb kivételével — 3—12 
éves volt. Megfigyelésük után l/2 
—7 év múlva 22-nek normál vese- 
functiói voltak — egy halt meg 
uraemiában; 8 betegnél (35%) kó
ros vizeletleletet már nem nyer
tek; 6-nál (26%) mikro-; 8-nál 
(35%) pedig tartós vagy intermit- 
táló haematuria állott fenn. 19 
esetben (83%!!) retrospective glo
merularis eredetűnek diagnoszti
zálták a vérvizelést. A bizonyíté
kokat a vvs.-cylinderek, pozitív 
streptococcus leletek, magas AST 
titer, átmenetileg alacsonyabb C3 
complement szint szolgáltattak. Az 
iv. pyelogrammok a legtöbb eset
ben kórosat nem mutattak. A cys- 
toscopiák alapján több alkalom
mal haemorrhagiás cystitist diag
nosztizáltak, azonban a később 
elvégzett percutan vese-biopsia 
ezek egy részében is vese-paren- 
chyma betegséget igazolt.

Tapasztalataik alapján a követ
kező megállapításokat teszik: 1. A 
pyelographia fontos diagnosztikus 
eszköz lehet tisztázatlan haemat- 
uriák esetén, de ismételt alkal
mazása csak ritkán szükséges; 
mictiós urographia, scintigraphia 
és angiographia csak kivételesen, 
szigorúan megfontolt indicatiók 
alapján. 2. Feleslegesen ne végez
zünk cystoscopiát gyermekeken. 3. 
Sokkal fontosabb eljárás a vizelet 
rendszeres laboratóriumi ellenőr
zése, főleg a sejtek és a cylinde- 
rek kimutatása, továbbá az ismé
telt serologiai és bacteriologiai 
vizsgálatok. 4. Persistáló vagy in- 
termittáló makrohaematuria ese-
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tén nemcsak diagnosztikai értel
me van a vese-biopsiának, hanem 
esetleges további felesleges sugár- 
terheléstől is megóvjuk a beteget.

(Ref.: A szerzők adatai közül a 
parenchymás vesebetegségek fel
tűnő túlsúlya a fertőzéses húgyúti 
betegségekkel szemben ellentmond 
az Ingelfinger és mtsai által kö
zölt adatoknak, amelyeket alább 
referálunk. Megjegyzendő azon
ban, hogy az utóbbiak több mint 
hatszoros beteganyaggal rendel
keztek.) Vadász György dr.

Intrarenalis reflux. Uldall, P. és 
mtsai (Children’s Hospital, Fugle- 
bakken, Copenhagen, Denmark): 
Acta Paediat. Scand. 1976, 65, 711 
—715.

A szerzők 76 gyermeket vizsgál
tak felül, akiken korábban mictiós 
cysto-urethrographia (MCU) alkal
mával vesicoureteralis refluxot 
(VUR) észleltek, annak eldöntésé
re, fennáll-e intrarenalis reflux 
(IRR), összesen 123 uréterben lát
szott VUR (47 bilateralis) a 76 be
utalt gyermekből. 7 esetben (9,2%) 
találtak IRR-ot, kettő bilateralis 
volt, tehát 9 vesében. A 9 veséből 
7 conturja ábrázolódott jól a ki
választásos urographia alkalmá
val. Kettőt a súlyos hydroneph
rosis miatt nem lehetett megítél
ni. Három esetben az urographiás 
képen kórosnak ítélt veserészlet 
pontosan megegyezett az IRR-ot 
mutató területtel, 1 esetben nem 
volt egyezés, 3 vesében nem volt 
jele károsodásnak. A 123 VUR 
miatt vizsgált vese közül 54-ben 
találtak változatos lokalizációjú 
károsodásra utaló jelet, ezek kö
zül 6-ban volt IRR (11%).

Ismertetik a MCU technikáját, 
a VUR osztályozását (súlyosság 
szerint 4 fokozat), és táblázatban 
mutatják be a 7 esetet.

A kisgyermekkoron (4 év) túl 
ritka, azonban néhány anyagban 
az IRR aránya feltűnően alacsony, 
nem kétséges, hogy sok a hamisan 
negatív eredmény. Kérdés, hogy 
az IRR vagy a vesekárosodás a 
primaer elváltozás. Nem vonható 
le határozott következtetés a jelen 
anyagból az IRR és húgyúti in
fectio együttes előfordulására vo
natkozóan. Megállapításuk szerint 
az IRR műtéti indikáció.

Csikós János dr.
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M asszív haem aturia gyakorisága  
és aetiológiája általános gyerm ek- 
gyógyászati rendelésen. Ingelfin
ger, J. B., Davis, A. E., Grupe, W. 
E. (Harvard Med. School and the 
Special Renal Clinic, Renal Divi
sion, and Division of Nephrology, 
Children’s Hospital Medical Cen
ter, Boston): Pediatrics. 1977, 59, 
557.

Két éven át tanulmányozták a 
makroszkópos haematuriával vizs
gált gyermekek adatait egy olyan 
gyermek-járóbeteg rendelésen,

amely mindenféle betegséget el
lát. A 128 000 beteg között 169 je
lentkezett azzal, hogy vörös a vi
zelete. Annak a 11 betegnek a ki
szűrése után, akiknek a vizeleté
ben sem vörösvérsejtet, sem hae- 
moglobint nem találtak, 158 eset 
maradt, ez a rendelések l,3%0-ét 
jelenti. Ebből még nyolc olyan 
beteget is kivontak, akiken vala
milyen műtét után fordult elő 
húgyúti makroszkópos vérzés. A 
fennmaradó 150 beteg 56%-ának 
azonnal bizonyítható okok miatt 
volt haematuriája, mégpedig: 11 
százaléknak helyi perinealis irri- 
tációja; sebes meatus stenosisa 7 
százaléknak; hasi vagy ágyéki 
trauma (közlekedési baleset stb.) 
szintén 7%-nak, kisebb számban 
coagulopathia és kőbetegség miatt. 
A legnagyobb százalék (26) az iga
zolt húgyúti fertőzéseké. Itt a 
haematuria mellett természetesen 
egyéb panaszok (dysuria, láz, ha
si vagy ágyéki fájdalmak) is sze
repeltek az anamnesisben. A be
tegek további 44%-ánál a diagno
sis nem volt azonnal nyilvánvaló. 
Ezek során a vezető hely szintén 
a húgyúti infekcióké (23%), ezek 
azonban nem voltak biztonsággal 
igazolhatók (nem szignifikáns 
bacteriuria, kisfokú leukoeyturia, 
csak láz egyéb tünet nélkül, csak 
dysuria vagy alhasi fájdalom stb.). 
Említésre méltó, hogy az ugyan
azon idő alatt húgyúti fertőzés 
miatt vizsgált 711 beteg tünetei 
közt csak 10,5%-ban szerepel
makroszkópos haematuria; továb
bá, hogy recurráló — feltehetően 
benignus — haematuria diagnosi- 
sa 5; „ismeretlen eredetű” hae
maturia pedig 9%-ban szerepel e 
csoportban. Feltűnő az is, hogy 
mindössze 6 eset (azaz 4%) az 
acut poststreptococcusos glomeru- 
lonephritisek száma.

Az adatok arra engednek kö
vetkeztetni, hogy makroszkópos
haematuria okaként manapság
nem glomerulus megbetegedést, 
hanem elsősorban húgyúti fertő
zést kell keresni.

Vadász György dr.

R eccuráló v ize let tractus fertőzé
sek m egelőzése lányokban. Lohr,
J. és mtsai (Departments of Pe
diatrics and Urology, University 
of Virginia School of Medicine, 
Charlottesville Virginia 22901, 
USA): Pediatrics. 1977, 59, 562.

A vizsgálatok céljára 18 olyan
3—13 éves leányt választottak ki, 
akiknek vizeletében ismételten 
szignifikáns bacteriuriát találtak 
az elmúlt időben, de e mellett 
vagy normál pyelogrammot, vagy 
legfeljebb jelentéktelen röntgen
elváltozásokat észleltek a húgy- 
utakban. A kísérlet megkezdése 
idején egyik gyermek sem ürített 
bacteriumot, és antibiotikus keze
lésben legalább négy napja egyik 
sem részesült. A gyógyszerelés — 
kettős vak kísérlet során — igen 
kis adag (1,2—2,4 mg/kg/die) nit-

rofurantoinnal, ill. annak megfe
lelő mennyiségű, természetesen 
hasonló küllemű kapszulákkal tör
tént hat hónapig. Ezután fél évig 
megfordították a placebo, ill. a 
hatóanyagot tartalmazó kapszulák 
adását valamennyi leánynál. A 
gyógyszer szedését egyetlen adag
ban, lehetőleg estére ajánlották, 
amikor a vizelet hosszasabban idő
zik a hólyagban. A gyógyszer 
megválasztása azon az alapon tör
tént, hogy igen kicsiny hatást gya
korol a bélflórára, különösképpen 
a kísérletben kapszulákban alkal
mazott makrokristályos forma, to
vábbá, mert toxieitása is jelenték
telen. Ezt a jelen vizsgálatok is 
igazolták: mellékhatásokról egyet
len esetben sem tudunk.

A kis adag nitrofurantoinnal 
való prophylaxis szignifikáns kü
lönbséget mutatott a placebóval 
szemben: míg a valódi gyógyszer 
szedés idején a bacteriuriás recur- 
rentiák száma 0,2/beteg/év volt, 
addig a placebos idő alatt 4,2 esett 
évenként egy betegre. Az eredmé
nyek azt igazolják, hogy a tartós, 
rendszeres prophylaxisnak értel
me van, a kis adag nitrofurantoin 
pedig hatékony és veszélytelen.

Vadász György dr.

Immunológia
Életkor és im m unitás. M. Rosen

thal. A. Steinmann: Dtsch. med. 
Wschr. 1978, 103, 409.

Az életkorral a cellularis immu
nitás csökken. Ezt dinitrochlor- 
benzol (DNCB) sensibilisatióval, 
tuberkulin típusú bőrreakcióval és 
lymphocyta stimulatiós vizsgála
tokkal emberben és állatban egy
aránt bizonyították. A szerzők az 
összlymphocytaszám és a külön
böző lymphocyta-subpopulatiók 
számának változását vizsgálták, az 
életkorral összefüggésben 161 (20— 
90) éves egészséges egyénen. A Pa- 
pamichail és mtsai, és Weiner és 
mtsai által kidolgozott módszerrel 
a perifériás vérből négy különféle 
lymphocyta populatiót nyertek: T 
lymphocytákat, melyek a cellularis 
immunitás hordozói, В lymphocy
tákat, melyek a humoralis immu
nitást képezik, ún. kettős markerű 
lymphocytákat, melyek T és В 
lymphocyták ismertetőjeleivel ren
delkeznek és az ún. „null” lympho
cytákat, mely sejtek egyik csoport 
ismertetőjeleit sem hordozzák. A 
két utóbbi subpopulatio működése 
és származása még nagyon kevéssé 
ismert, de úgy tűnik, meghatározott 
működésűek.

Az életkor növekedésével az 
összlymphocytaszám és a külön
böző subpopulatiók száma fokoza
tosan csökken. Ez a csökkenés ma
gas korban éri el a legalacsonyabb 
értéket, és 80—90 év között kb. 
fele olyan magas, mint a 20 éve
seké. A subpopulatión belül a T 
lymphocyták számának csökkenése 
volt a legkifejezettebb, de az élet



korral az egyes subpopulatiók nem 
mutatnak szignifikáns eltolódást.

A szerzők tanulmánya magyará
zatot ad arra, hogy idős korban az 
immunitás változása mind a mű
ködés, mind a különféle lymphocy- 
ta subpopulatiók csökkenése miatt 
következik be. így a sokat vitatott 
„thymus-clock”, mint a cellularis 
immunitás időhatáros biológiai je
lensége nyer alátámasztást. Hogy 
mennyiben lehetséges, az életet 
meghosszabbítandó, a lymphocyta- 
szám és működés „restaurálása” 
immunstimulatióval, még ismeret
len

(Ref.: a szerzőknek a lymphocy- 
ták működési paramétereiről szóló 
tanulmánya előkészületben van.)

Horcher Andrea dr.

Haladás és nehézségek az im - 
m uncom plex betegségek koncep
ciójában. Bach, J. F.: Presse Med. 
1977, 6, 4027.

Az egymásnak megfelelő antigén 
és antitest in vitro immuncomple- 
xet (IC) képez. Nyálban az antigén 
behatás után néhány nappal a ke
letkező IC kimutathatóvá válik a 
serumban és a szövetekben: kiala
kul a nyúl serumbetegsége arthri
tis és vesegyulladás formájában. 
Ismételt antigén behatás után a 
human glomerulonephritishez ha
sonló károsodás jön létre.

A keringő IC-k antigénje ritkán 
ismert. A cryoglobulinok egy nem 
monoclonalis frakciója reprezen
tálhatja a keringő IC-ket; erre utal 
a nem thrombopeniás purpuréban, 
SLE-ben, Raynaud-syndromában, 
Sjögren-syndromában, rheumatoid 
arthritisben, bizonyos membrano- 
proliferativ glomerulonephritisek- 
ben, egyes fertőző betegségekben, 
a normál állapot immunizálásakor, 
a gyakori cryoglobulinaemia.

A cikk felsorolja a keringő IC-k 
kimutatására szolgáló módszereket. 
Ezek bizonyos betegségekben diag
nosztikus jelentőségűek lehetnek 
(endocarditis lenta, vírushepatitis 
lappangó szaka, SLE, rheumatoid 
arthritis, PAN, bizonyos glomerulo- 
nephritisek). Azonban az IC-k ki
mutatására szolgáló eljárások 
specificitása és érzékenysége még 
nem megfelelő, az antigén termé
szetéről nem adnak felvilágosítást.

Török Katalin dr.

Az im m unválasz alakulása sp len - 
ectom ia után. Sullivan, J. L. és 
mtsai (Divisions of Arthritis, Im
munology, Hematology and Onco
logy, University of Washington, 
Seattle): Lancet, 1978, I, 178—180.

Splenectomia után gyakran lép
nek fel súlyos fokú fertőzéses szö
vődmények, melyek mortalitása 
igen magas, és határozott össze
függést mutatnak a lép hiányával. 
Még gyakrabban lehet észlelni 
ezen szövődményeket azokon, aki
ken a lép eltávolítása immunoló

giai, ill. reticuloendothelialis beteg
ség miatt vált szükségessé. Az in- 
fectio-hajlam e létrejöttének, ill. 
fokozódásának vizsgálatára a szer
zők 31 splenectomián átesett bete
gen vizsgálták az immunglobulin
szint alakulását és a celluláris vé
dekező mechanizmus változását in 
vitro kísérletekben. А ФХ 174 bac- 
teriophag clearance mind a 31 eset
ben normálisnak bizonyult, mind
össze Hodgkin-kóros betegen ész
leltek csökkentebb clearancet. Az 
IgG képzés azonban szignifikán
san csökkent, ez is leginkább 
Hodgkin-kórban szenvedőkön. A 
capsularis pneumococcus elleni an
titesttermelés is csak Hodgkin-kó- 
rosokon bizonyult gyengébbnek. 
Az IgM termelés mindegyik vizs
gált esetben csökkentnek bizonyult. 
Mivel a postsplenectomiás fertőzé
sek leggyakrabban streptococcus 
pneumoniae következményei, az 
anatómiai; ill. functionalis asple
nia okozta csökkent immunválasz 
megelőzésére pneumococcus poly- 
saccharidával végzett vaccinatiót 
tartanak eredményesnek.

Berkessy Sándor dr.

Fagocyta functio chronikus mu- 
cocutan candidiasisban. Van der
Meer és mtsai (Laboratory of Cel
lular Immunology, University 
Hospital, Leiden): Brit. med. J. 
1978, 1, 147—148.

Az immundeficiens állapotok kö
vetkezetes kísérője a candida albi
cans által előidézett chronikus bőr-, 
köröm- és mucosafertőzés. Ezen 
esetekben ez ideig keveset vizsgál
ták a fagocyták funkcióit. A szer
zők 5 mucocutan candidiasisban 
szenvedő betegen végeztek vizsgá
latokat. Vizsgálták a falósejtek fa
gocyta tevékenységét és killer 
functióját. Azt találták, hogy a gra- 
nulocyták fagocyta tevékenysége 
zavartalan, a monocytáké csökkent. 
Ugyancsak normális volt a granu- 
locyták intracellularis killer tevé
kenysége, míg két betegen a mo- 
nocyták killer functiója erősen fo
kozódott, s csak egyben észlelték 
ennek csökkenését. A killer tevé
kenység fokozódását a candida ál
tal előidézett endogen compensa- 
tiós tevékenységnek fogják fel. 
Nem észleltek semmiféle különbsé
get, ha a vizsgált granulocytákat 
és monocytákat egészséges, candi
diasisban nem szenvedő ember se- 
rumában incubálták.

Berkessy Sándor dr.

A vasectom ia im m unológiai ha
tásai. Schill, W.-В.: Dtsch. med. 
Wschr. 1977, 102, 1853.

Hosszabb idő óta ismeretes, hogy 
vasectomia után spermium-anti
testek jelennek meg a vérszérum
ban; ez az idő 1—2 hétre tehető, 
az antitest-titer maximuma 12—24 
hó múlva alakul ki. 1:64 alatt a 
fertilizálási esély határozottan

csökken. Mindennek elsősorban re- 
fertilizációs műtétek esetében van 
jelentősége, hiszen a kétoldali vas
ectomia eo ipso teljes nemzőkép
telenséget jelent. A vérserumban 
spermaagglutininek találhatók (kü
lönböző szerzők szerint) 26—57%- 
ban, amivel szemben fertilis férjek 
vérsavójában ez az érték 0—2,6 
között változik. Kimutathatók még 
spermium-immobilizinek, melyek 
komplementkötés és aktivitás ré
vén azonnali immobilizálódást vál
tanak ki (vasectomiások esetében 
kb. 25%-ban), továbbá spermato- 
toxinok. Utóbbiak herekárosodás 
után vagy 11%-ban is észlelhetők, 
míg vasectomiák után csak 2%- 
ban, fertilis egyénekben pedig 1%- 
ban. Lymphocytotoxikus antites
teket több szerző is talált, de ezek 
szintje nem mutatott szignifikáns 
eltérést vasectomia előtt és után. 
Végül immunológiás keresztreak
ciókat spermium-antitestekkel is 
észleltek, bár ez a kérdés ma még 
nyitott.

Az irodalmi és saját adatait ösz- 
szevetve, szerző úgy véli, hogy 
autoimmunológiás reakciók vas
ectomiák után éppúgy nem mutat
koznak, mint autoimmun-megbete- 
gedések. E műtéti (sterilizációs) 
beavatkozás immunológiai kihatás
sal (elsősorban immunbetegség) 
nem jár, érdekessége csak referti- 
lizálási műtét indikálása kapcsán
merül fel. . .  , , T „ ,Molnár Jenő dr.

Tuberkulin típusú cutan tú lérzé
kenység egészséges gyerm ekpopu
lációban : d iftéria-tetanusz toxoid  
diagnosztikus értéke. Franz, M. L., 
Carella, J. A., Galant, S. P. (Dept. 
of Pediatrics, Univ. California, Ir
vine): J. Pediat. 1976, 88, 975—977.

A sejtes immunitás és inflam
matio — az infectiókkal és rákos 
megbetegedésekkel szembeni véde
kezés szempontjából jelentős — 
általános épségének tesztelésére az 
in vitro vizsgálatok mellett a leg
egyszerűbb lehetőséget az intracu- 
tan, tuberkulin típusú bőrpróbák 
jelentik (cutan delayed hypersen
sitivity =  CDH). Tekintettel arra, 
hogy a CDH fiatal gyermekekben 
gyakran negatív, a szerzők több 
mint 110 különböző korú gyer
meknek, a leggyakoribb mikrobális 
antigénekre való bőrreakcióit [Can
dida, mumps, streptokinase-strep- 
todornase (SK/SD), trichophyton] 
összehasonlították a ritkán alkal
mazott diftéria-tetanusz txoidéval 
(DTT). A bőrpróbák pozitivitásá- 
nak aránya alapján megállapítják, 
hogy amíg a Candida antigén 6 
hónapos kortól, a SK/SD 6 éves 
kortól használható a CDH teszte
lésére, addig a DTT már vala
mennyi immunizált csecsemőn ha
sonló fokú induratiót okoz (1:100-as 
hígításban használva 0,1 ml intra- 
cutan).

Azt, hogy a DTT-ra való CDH a 
T-sejtek reakciójának függvénye, 
bizonyítja az is, hogy cellularis 
immundefektusos betegük vala-
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mennyi bőrpróbája negatív volt, 
míg humoralis immundefektusos 
betegük CDH-ja pozitívnak bizo
nyult.

A DTT-dal végzett bőrpróba te
hát már csecsemőkorban is alkal
mas eszköz a CDH mérésére.

(Ref.: A DTT-bőrpróba jelentő
ségét növeli, hogy a fentiekkel, va
lamint az ugyancsak a CDH teszte
lésére alkalmas phytohaemagglu- 
tinnel szemben általánosan hozzá
férhető.) Katona Zoltán dr.

Gastroenterológia
Az akut ulcus-vérzés konzerva

tív therápiája somatostatinnal.
Kayasseh, L. és mtsai (Gastroente- 
rologische Abteilung des Medizi
nischen und Chirurgischen Depart- 
mentes der Universität Basel): 
Schweiz, med. Wschr. 1978, 108,
1083.

%
1902

Ismert, hogy a somatostatin 
(SST) csökkenti az étkezéssel, pen- 
tagastrinnal előidézett savsecretiót, 
a pepsin termelődését és a gastrin 
felszabadulását. Patkányban az 
SST gátolja az immobilisatiós fe
kély keletkezését. Az SST ezenkí
vül jelentősen csökkenti a splanch- 
nikus terület véráramlását is, ezért 
a szerzők feltételezték, hogy az 
SST az ulcus-vérzések kezelésében 
is felhasználható.

A vizsgálatok céljára 10 olyan 
beteget (40—74 év között) válasz
tottak, akinél endoscoposan kimu
tatott persistáló vagy recidiváló, 
konzervatív therápiára resistens 
ulcus-vérzés és magas operatiós ri
zikó (kor, postoperativ ulcus-vér
zés, rossz általános állapot) állott 
fenn. Az SST-t 250 ttg iv. bolusban 
adták, majd infusi ót állítottak be 
250 wg/óra dosisban 48—120 órá
ra. A therápiás eredmények érté
kelésénél figyelembe vették a gyo
mor öblítőfolyadékának a színét, a 
vérképet, vérnyomást, pulzust, a 
vértransfusiók számát és az SST 
therápia előtti és utáni endoscopos 
leletet.

10 beteg 11 vérzési epizódját 
kezelték SST-vel. A vérzés minden 
esetben a kezelés megkezdése után
4—8 órával megszűnt. Egyik bete
gen a therápia kihagyása után 24 
órára a vérzés újra megjelent, 
ezért újabb 48 órára SST kezelést 
alkalmaztak sikerrel. Egy 65 éves 
nőbeteg esetében, akin máj cirrho
sis mellett fennálló multiplex gyo
morfekély miatt truncalis vagoto- 
mia történt, a 10. postoperativ na
pon újból vérzés lépett fel, amely 
SST therápiára 48 órán belül 
megszűnt, majd vérzés jelentke
zett, ezért proximalis selectiv va- 
gotomiát végeztek. E beteg műtét 
után a 2. napon rövid ideig ismét 
vérzett.

A szerzők iv. adott SST-t igen 
jó hatásúnak tartják a súlyos re
cidiváló vagy persistáló ulcus-vér
zések kezelésében.

Kisfalvi István dr.

Somatostatin hatása a secretin és 
a pancreatikus polypeptid endogen 
felszabadulására kutyában. Kayas- 
seh, L. és mtsai (Gastroenterolo- 
gische Abteilung des Departments 
für innere Medizin, Kantonsspital 
Basel, und Gastroenterologische 
Abteilung der Universität Bern): 
Schweiz, med. Wschr. 1978, 108, 
1085.

A somatostatin (SST) gátló ha
tást fejt ki a gastrointestinalis 
tractus különböző endocrin és 
exocrin sejtjeire. A szerzők azt 
vizsgálták, hogy az SST hogyan 
befolyásolja kutyában a sósavval 
előidézett endogen secretin és az 
étkezéssel kiváltott pancreatikus 
polypeptid felszabadulást.

Az intraduodenalisan bevitt HC1 
szignifikánsan megemelte a serum- 
ban a secretin koncentrációt, ha 
azonban közben SST-t infundáltak 
iv., akkor csak kismértékű emelke
dést észleltek. Az intraduodenalis 
sósavbevitel az exocrin pancreas 
secretiót is jelentősen fokozta. SST- 
infusio ilyenkor szignifikánsan 
csökkentette a pancreas secretum 
volumenét, valamint a bicarbonat, 
protein és az amylase kiválasztást.

Teszt-étkezésre a PP koncentrá
ció szignifikánsan emelkedett a se- 
rumban (RIA meghatározást vé
geztek), ha közben SST-infusiót al
kalmaztak, akkor csak lényegte
len emelkedést kaptak. SST hatá
sára szignifikánsan csökkent a 
trypsin és amylase koncentráció, 
valamint az összegyűjtött duodena
lis tartalom mennyisége.

A PP egy hormon jelölt, ame
lyet eddig túlnyomórészt az exoc
rin és endocrin pancreasban talál
tak. A PP táplálkozáskor és való
színűleg vagus stimulatio esetében 
szabadul fel. Az SST-nek a PP-re 
kifejtett gátló hatását először a 
szerzők e közleményben írták le.

A szerzők vizsgálatai szerint az 
SST csak részben és nem teljesen 
gátolta a secretinnek az intraduo
denalis savbevitelre történő felsza
badulását, az exocrin pancreas 
secretiót viszont szignifikánsan 
csökkentette. Feltételezésük szerint 
az SST egyrészt a pancreasban az 
exocrin mirigyekre direkt gátló 
hatást fejt ki, másrészt az SST a 
stimuláló hormonok, a secretin és 
a pancreozymin felszabadulását 
is gátolja. Kisfalvi István dr.

Diverticulosis és diverticulum 
betegség. Löhr, В és mtsai (Abt. 
Al. Chirurgie und Abt. Radiologie 
der Universität Kiel): Dtsch. med. 
Wschr. 1978, 103, 1145—1149.

A vastagbél diverticulosisok és 
ezzel párhuzamosan a diverticulum 
okozta megbetegedések az utóbbi 
évtizedekben fokozatosan szapo
rodnak. 1980-ra az USA-ban 7,4 
millió diverticulosisos egyénnel szá
molnak, ezek l/$-e klinikai tüne
tekkel jelentkezik, közülük 300 000 
szorul műtétre. A diverticulumok

keletkezésében szociális, biológiai, 
bélfaleredetű és intraluminalis 
faktorok játszanak szerepet. Nagy 
jelentőséget tulajdonítanak az ipa
ri országokban elterjedt salaksze
gény étrendnek.

Megkülönböztetnek komplett di- 
verticulumokat, amelyek szabad 
perforációt okoznak, hajlamosíta
nak fekélyképződésre, majd na
gyobb eret arrodálva véreznek. Az 
inkomplett vagy intramurális di
verticulumok csak igen szűk lu
menen keresztül közlekednek a 
béllel, gyulladásra hajlamosak. Ké
sőbb környezetükben mikroabsces- 
susok, lymphangitisek keletkeznek, 
hegesednek, ami szűkülethez vezet. 
Gyakori a fedett perforáció és fis
tula képződés. Sokszor van occult 
vérzés. A pontos diagnózis eszköze 
a Malmö technikával végzett ket- 
tóskontrasztos irrigoscopia. A szer
zők anyagában 1976-ban 116 diver
ticulosis, illetve diverticulum meg
betegedés fordult elő, ebből 57,8% 
a sigmában és descendensben, 
16,4% a transversumban és a bal 
oldali colonban együttesen, 8,6% a 
teljes colonban.

Az angiographia nem alkalmas a 
carcinomától történő elkülönítésre, 
de jó módszer a vérzésforrás fel
derítésére.

A klinikán 1963—76 között ápolt 
eseteket súlyosság szerint 3 cso
portba osztották: I. Tünetmentes 
(n =  69), II. komplikációmentes, de 
jellemző tünetekkel járó megbete
gedés (n =  122), III. az életet köz
vetlenül fenyegető szövődmények 
(n =  22). A II. csoportba tartozók 
fele műtétre került, itt a választott 
eljárás az egyszakaszos resectio. A
III. súlyossági fokban újabban a 
Hartmann típusú kétszakaszos mű
tétet részesítik előnybe. A Reilly 
ajánlotta hosszanti myotomia még 
nem tudott széles körben elterjed
ni, hatásossága erősen vitatott. Az 
5 éves utánvizsgálat során kide
rült, hogy a műtéti beavatkozások 
jobb eredménnyel járnak, mint a 
konzervatív kezelés. Különös fi
gyelmet érdemelnek a fistulák. 
Legnagyobb részben a hólyaggal, 
vagy a bőrrel képződnek. A műté
ti technikát a mindig jelenlevő 
abscessusok határozzák meg.

A szerzők új intraoperativ diag
nosztikus eljárást dolgoztak ki a 
diverticulumok kiterjedésének, a 
resectio nagyságának a meghatá
rozására. A resecálandó bélsza
kaszt bariumszulfáttal töltik fel és 
a mesenterium ereibe is kontraszt- 
anyagot fecskendeznek. A röntgen
képet mikroszkópon keresztül érté
kelik. Így pontosan megállapítha
tó a radikális resectio határa és 
tájékoztatást kapnak a mesente
rium ereinek állapotáról.

A diverticulum betegség prognó
zisa rossz, a II. stádiumban a pri
mer letalitás elérheti az 50%-ot. 
Ezért a konzervatív és sebészi ke
zelés két követelménynek feleljen 
meg: 1. Minél előbbi diétás és 
gyógyszeres kezelés a kompliká
ciók megelőzésére (búzakorpa, rost-



ÖSSZETÉTEL

1 tabi. 5 mg allyloestrenolumot
tartalmaz.

HATAS

A Túrinál a terhesség megtar
tására orálisan adható proges- 
teron készítmény. Terhesség
megtartó hatását a készítmény 
placentotrop aktivitása magya
rázza. A Túrinál növeli a tro- 
phoblast endocrin aktivitását, 
serkenti a placenta csökkent 
működését. Különösen olyan 
esetekben hatásos, ahol a ter
hesség megszakadását hormo
nalis dysfunctio okozza.
A Túrinál nem okoz anyai 
virilisatiót, sem magzati mas- 
culinisatiót. Nem gátolja sem 
a gonadok, sem a mellékvese 
működését, a szervezet elekt
rolit egyensúlyát nem befo
lyásolja. Gastrointestinalis pa
naszokat nem okoz.

tünetek megszűnéséig. Szük
ség esetén az adag emelhető. 
S z o k v á n y o s  v e t é l é s :  napi 1—2 
tabletta a kritikus időpont 
után még legalább 1 hónapon 
keresztül.
F e n y e g e t ő  k o r a s z ü l é s :  az ada
golást minden esetben egyéni
leg célszerű meghatározni, sok
szor fentieknél magasabb ada
gok alkalmazása szükséges.

ta b le tta
MEGJEGYZÉS

*  Csak vényre kiadható és az 
orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.

CSOMAGOLÁS

20 tabletta térítési díja: 
9,— Ft.

K őbánya i G yógysze rá rugyá r, Budapest

JAVALLATOK

Fenyegető vetélés, szokványos
vetélés, fenyegető koraszülés.

ADAGOLÁSA

F e n y e g e t ő  v e t é l é s :  naponta 3x1
tabletta 5—7 napon át, ill. a



ÖSSZETÉTEL

1 drazsé 0,14 g magn. aspara- 
gin. anh. (Mg+~ = 1 1 ,8  mg), 
0,158 g kai. asparagin. anh. 
(K+ =  36,2 mg);

1 amp. (10 ml) 0,4 g magn. 
asparagin. anh. (Mg++ =  33,7 
mg), 0,452 g kai. asparagin. 
anh. (Кл = 103,3 mg)-ot tar
talmaz.

•
JAVALLATOK 

Angina pectoris kezelésében 
adjuvansként, szív-infarctus- 
ban rhythmus-zavar esetén és

utókezelésében, digitalis okoz
ta rhythmus-zavar, digitalis- 
intoxicatio. Rhythmus-zava- 
rok: tachyarrhythmia, ventri
cularis extrasystolia.

•

ELLENJAVALLATOK

Akut és krónikus veseelég
telenség.

ADAGOLÁS

Naponta 3 x 2  drazsé, vagy 
1—2 x 1 —2 ampulla 50—100

drazsé ,
fiziológiás konyhasó — vagy
5—10%-os glucose-oldattal
felhígítva, lassan i. ven, vagy 
tartós cseppinfúzióban. — Pro- 
phylactikus és fenntartó adagja 
naponta 3x1 drazsé. — A Pa- 
nanginnal együtt szükség ese
tén sztrofantin vagy digitális- 
készítmény is adagolható.

MEGJEGYZÉS

*  Drazsé: Vény nélkül egy 
alkalommal legfeljebb a leg
kisebb gyári csomagolás vagy 
annak megfelelő mennyiség ad
ható ki.
Injekció: Csak vényre kiad
ható és az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alka
lommal) ismételhető.

•
CSOMAGOLÁS

50 drazsé, térítési díj: 3,80 Ft. 
5 ampulla, 25 ampulla térítési 
díj: 2,— Ft és 20,— Ft.

*

Kőbányai

G yógyszerárugyár,

Budapest



dús anyagok és hashajtó). 2. Már 
kezdetben szoros együttműködés a 
belgyógyász és sebész gastroentero- 
logus között, hogy korai stádium
ban lehessen resecálni.

Preisich Péter dr

Pneum atosis cystoides coli kon
zervatív kezelése ox igén -belélegez- 
tetéssel. R. Güller és mtsai (De
partement der Inneren Medizin 
und Psychiatrie, Universität Ba
sel): Dtsch. med. Wschr. 1977, 102, 
1869—1872.

A pneumatosis cystoides coli rit
ka betegség, melyben multiplex, 
gázzal telt cystákat találunk a bel 
falában. Az utóbbi időkig colon- 
resectio volt az egyetlen gyógyke
zelése, de recidivák követték. Még 
kevéssé ismert, hogy e súlyos tü
netekkel járó kórkép egyszerű, 
biztos és hatásos eljárással gyó
gyítható: folyamatos oxigén-beléle- 
geztetéssel.

A szerzők 51 éves nőbetegük ese
tét ismertetik: Hasi görcsökkel, 
nyálkás, véres széklettel járó has
menése minden konzervatív keze
léssel dacolt. A röntgenvizsgálat 
számos kisebb-nagyobb hólyagot 
mutatott a bélfalban, főleg a syg- 
mában. Kolposzkópiával pár mm- 
től néhány cm-ig terjedő „polypoid” 
előboltosulásokkal sűrűn teleszórt 
nyálkahártyát láttak. A hólyagocs- 
kák a bélfalban különböző mély
ségben helyezkedtek el. Helyenként 
a légtartalom jól látható volt, má
sutt colon-polyposissal volt össze
téveszthető. Számos helyen szivár
gó vérzést is észleltek.

Therapia: A betegnek arc-masz
kon keresztül négy napon át éjjel
nappal percenként 14 liter oxigént 
adtak, a kezelést csak az étkezések 
alatt szüneteltették. A négy nap 
alatt sem radiologiailag, sem kli- 
nikailag nem találtak atelectasiára 
vagy tüdő-beszűrődésre utaló jele
ket. Az artériás p02 az első napon 
212 Hgmm volt, a negyedik napra 
a folyamatos oxigén-belégzés elle
nére 135 Hgmm-re csökkent.

Az oxigén-kezelés 36. órájában 
drámai javulás állt be: A hasme
nés és a tenesmus teljesen meg
szűnt és a következő két napon 
normális étkezés mellett sem volt 
széklet. A röntgenvizsgálat a lég
hólyagok fokozatos megkisebbedé- 
sét mutatta. A negyedik nap csu
pán néhány kis cysta-maradvány 
volt felismerhető.

Az oxigén-kezelés után a beteg 
tíz hónapig teljesen panaszmentes, 
a röntgen és az okkult vérzés irá
nyában történt vizsgálatok semmi 
támpontot nem adnak recidivára.

Az oxigén-belégzés therápiás öt
letét Forgács és Wright vetették 
fel 1973-ban. Abból a feltevésből 
indultak ki, hogy a gáz a testüreg
ben nyomás-gradiens mellett dif- 
fundál a cysta és a vénás vér kö
zött. Ennek alapján — úgy gon
dolták — a pneumatosis intestina
lis cystáiból a gáz resorptiója meg

gyorsítható magas koncentrációjú 
oxigént tartalmazó levegő beléle- 
geztetésével. A maszk inhalációs 
keverékében levő nagy parciális 
nyomású oxigén részben kiszorítja 
a nitrogént az artériás vérből, 
majd a szöveteken áthatolás köz
ben egy része elhasználódik, így 
az összgáznyomás a végkapilláris 
vérben jóval a gáz-cystában levő 
nyomás alá csökken és nagyobb 
nyomás-gradiens alakul ki.

Ezt az elméleti megfontolást ko
rábban a pneumothorax levegőjé
nek gyorsabb resorptiójára már 
alkalmazták.

A szerzők még kilenc kutatócso
port 20 pneumatosis intestinalisban 
szenvedő betegéről közölnek kimu
tatást: Az oxigén-kezelés 4—6 na
pig tartott. Valamennyi betegen 
teljes klinikai remissio állt be. Hat 
recidiva fordult elő 6—18 hónap 
múlva, de újabb oxigén-kezelésre 
tünetmentessé váltak.

A szerzők foglalkoznak még a 
magasabb oxigén-koncentráció tü
dőkárosító hatásának a kérdésével 
is.

Kollár Lajos dr.

Termékenység, meddőség
„Másnap reggeli” in jectio  hatá

sa postovularisan a corpus luteum  
functióra és az endom etrium ra.
Haspels, A. A., Linthorst, G. A., 
Kicovic, P. M. (Dept, of Obstetrics 
and Gynaecology, University Hos
pital WHO Collaborative Center 
on Human Reproduction, Utrecht, 
Hollandia): Contraception 1977, 15, 
105—112.

Az eddig postcoitalis anticoncep- 
tio céljából orálisán adott oestro- 
genek a megtermékenyítést és az 
implantatiót gátolták, amelyet jól 
fejez ki a hatásukat leíró inter
ceptio kifejezés. Mind a plasma 
Progesteron, mind az oestriol szint
jének csökkenését írták le akár 
ethinyloestradiol, akár diethylstil- 
boestrol alkalmazása kapcsán. Ezen 
vegyületek sok mellékhatása és/ 
vagy az okozott cikluszavarok in
dokolják a „másnap reggeli” (mor
ning after) injectio (továbbiakban 
MRI), kifejlesztésére irányuló erő
feszítéseket.

ö t rendszeresen menstruáló ön
kéntes képezte a kísérleti csopor
tot. 24 órás vizeletből határozták 
meg az oestrogen és LH csúcsot a 
9—16. ciklusnapon, és alaphőmér- 
séklet-görbét vezettek mind a 
kontroll, mind a kezelt ciklusban. 
Vénás vért vettek plasma progeste- 
ron meghatározására az alaphő
mérséklet emelkedésétől a követ
kező mentsruatióig.

Kontroll ciklusok: Mind a vize
let ostrogen, LH, mind a plasma 
Progesteron meghatározások, mind 
az alaphómérséklet-görbe ovulatio 
bekövetkezését és normális corpus 
luteum funciót jeleztek.

Kezelt ciklusok: az oestrogen 
meghatározások és az LH csúcs

ovulatio bekövetkeztét igazolták. A 
postovularison 1-—4 nappal adott 
12,5 mg oestradiol benzoat (azon
nali hatású) plusz 10 mg oestradiolt 
phenylpropionat (elnyújtott szintet 
biztosít) a következő hatást okozta: 
Plasma progesteron supressio két 
esetben kifejezettebb, 1 esetben 
enyhébb. Változatlan szint két 
esetben. Endometrium vizsgálattal: 
változatos kép látható. (Kifejezett 
proliferatiótól tiszta secretiós jel
legű képig többféle átmenet). 
Az alaphőmérséklet-görbe válto
zatlan maradt. A ciklushossz egy 
esetben két nappal, másik esetben 
4 nappal megrövidült, a többiek
ben változatlan maradt. A menst
ruatio jellege nem változott. A 
MRI nem okozott olyan kifejezett 
változást a corpus luteum functió- 
jában, mint a korábban per os 
adott nagy dosisú oestrogenek.

A támadáspont valószínűen az 
endometrium. Megjegyzendő, hogy 
a két nőnél, aki LH csúcs után 
4 nappal kapta a MRI-t, normál 
secretiós nyálkahártya alakult ki, 
míg akik az 1—3. napon kapták, a 
histologiai kiértékelés jelentős el
változást tárt fel. Legutóbb elekt
ronmikroszkóppal kimutatták, hogy 
az oestrogenek a magvacska tu
bularis rendszerét teszik tönkre, 
amely tipikusan a secretiós fázisra 
jellemző.

A 150 kezelt esetben bekövetke
zett 4 terhesség metodikai hibára 
vezethető vissza.

ifj. Zalányi Sámuel dr.

Mikrobiológia ás fertőző 
betegségek

Légionárius betegség: egy pneu
monia járvány leírása. D. W. Fra
ser és mtsai (Bureau of Epidemio
logy, Bact. Diseases Div,, CDC, At
lanta, USA): New Engl. Jour. Med. 
1977, 297, 1189—1197.

Philadelphiában 1976 nyarán 
magas lázzal járó acut légzőszervi 
betegség halmozott előfordulását 
figyelték meg. A betegek túlnyo
mó többsége az Amerikai Légió 
nevű szervezet kongresszusának 
küldöttei és azok családtagjai kö
zül került ki, illetve valamilyen 
módon kapcsolatban volt a kong
resszusnak otthont adó szálloda
épülettel. A betegség rossz közér
zettel, izomfájdalommal és enyhe 
fejfájással kezdődött, gyakori volt 
a száraz köhögés és a pleuritis- 
jellegű mellkasi fájdalom. Leuko- 
cytosist és kifejezetten gyorsult 
vérsejtsüllyedést figyeltek meg. 
Mellkas rtg-vizsgálattal interstitia
lis jellegű foltos infiltratumot ír
tak le, ez az esetek felében egy
oldalú volt. A betegség előfordu
lása az Amerikai Légió kongresz- 
szus résztvevői között 4% volt. A 
182 beteg közül 147 került kórház
ba (81%) és 29 halt meg (16%). A 
fatális lefolyás gyakoribb volt 
idősebb korban. A fertőzés való-
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színűleg levegő-eredetű volt; em
berről emberre nem terjedt.

A járvány lefolyási ideje rövid 
volt (július 20—aug. 16.), 2—10
napos inkubációs idővel. A túlnyo
mó többség júl. 24—aug. 1. között 
betegedett meg. Vadász [mre dr

Légionárius betegség: a bakté
rium izolálása és szerepe más lég
zőszervi betegségekben. J. E.
McDade és mtsai (Bureau of La
boratories, CDC, Atlanta, USA): 
New Engl. Jour. Med. 1977, 297, 
1197—1203.
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Philadelphiában 1976 nyarán, 
acut. lázas légúti járványt figyel
tek meg.

A betegeket két csoportra lehe
tett osztani: az Amerikai Légió 
nevű szervezet kongresszusának 
résztvevőire („légionárius-beteg
ség”) és olyanokra, akik a kong
resszusnak otthont adó szálloda 
környékén voltak („Broad Street 
pneumonia”). A feltételezett kór
okozó egy újfajta, eddig még osz
tályozásán, ismeretlen eredetű 
baktérium.

A baktériumot öt beteg tüdejé
ből sikerült izolálni. A betegek 
mindkét csoportjában seroconver- 
siót tudtak kimutatni a baktérium
mal szemben.

A járvány során elhalt 29 be
teg tüdőszövetében kísérelték meg 
a feltételezett kórokozó kimutatá
sát histonathologiai eljárásokkal — 
köztük volt az az öt beteg is. 
akiknek tüdőszövetéből izolálták 
a baktériumot. Formaiinban tör
tént fixálás és paraffinba történt 
beágyazás után 5 «m vastagságú 
metszeteket készítettek, majd 
többféle, szokásos módszerrel fes
tették meg; (haematoxylin-eosin, 
Giménez. Brown—Brenn. Brown— 
Tío d d s . Giemsa. különféle saválló 
eljárások ni. Schiff, Gömöri. Grid- 
ley, ill. ezek módosításai), de nem 
sikerült a feltételezett kórokozót 
kimutatni. Dieterle-féle ezűstim- 
nregnációs technikával viszont 18 
esetben kimutatták a baktériumot.

A közleményben részletesen le- 
íriák a baktérium morfológiai sa
játosságait és 2 mikrofotogrammon 
be is mutatják. Leggyakrabban a 
pneumoniás területeken, a necro- 
tikus sejttörmelék között, az érin
tett alveolusokban. ill. bronchiolus 
respiratoricusban találták. A hör
gőkben, nagyobb bronchiolusokban. 
az interalveolaris septumokban 
alig fordult elő. Mind intra-, mind 
extraeellularisan kimutatható volt. 
Az így kimutatott baktériumok 
morfológiailag azonosak voltak a 
fertőzött tengerimalacok perito
nealis exsudatumából kimutatott 
mikrorganizmusokkal.

Feltételezve azt, hogy a légio
nárius betegség ágense lehetett a 
kórokozó korábbi tisztázatlan 
pneumonia-járvánvokban, ezekből 
származó metszeteket is megfes
tették a Dieterle-féle eljárással.

A morfológiai módszer értékes 
kiegészítője a tenyésztési és sero- 
lógiai eljárásnak a betegség diag
nózisa során. Vadász Imre dr.

A légionárius betegség kóroko
zójának kimutatása a szövetekből.
F. W. Chandler és mtsai (Bureau 
of Laboratories, Pathology Div., 
CDC, Atlanta, USA): New Engl. 
Jour. Med. 1977, 297, 1218—1220.

A légionárius-betegség (.járvány- 
szérűén fellépő acut pneumonia) 
kórokozójának kimutatása céljából 
kiterjedt toxikológiai és mikrobio
lógiai vizsgálatot végeztek. Négy 
elhalt beteg tüdőszövetéből egy 
Gram-negatív, nem saválló bacil- 
lust izoláltak tengerimalacban. A 
baktériumot Dieterle-féle ezüst- 
impregnációs technikával sikerült 
megfesteni. A tengerimalacok pe
ritonealis exsudatumából kimutat
ható és a betegek tüdejében nagy 
számban talált mikroorganizmus 
elektronmikroszkópos képe azonos 
volt. A bacillust nem sikerült pon
tosabban osztályozni.

A baktérium-tenyészetből előál
lított antigénnel szemben a bete
gek serumában antihuman-globu- 
lin fluorescens antitesteket lehetett 
kimutatni, míg kontroli-egyének 
szérumában az antitest-titer ala
csony volt. Hasonlóan magas kon
centrációban találtak ellenanyagot 
54 sporadikusan előforduló sú
lyos pneumoniás betegben, vala
mint két korábbi, tisztázatlan ere
detű légzőszervi járvány betegei
nek megőrzött szérumában.

Vadász Imre dr.

Légionárius betegség. Szerkesz
tőségi közlemény. New Engl. Jour. 
Med. 1977, 297, 1229—1230.

A szerkesztőségi közlemény az
zal az igen élénk — néha hiszté
riáig fokozódó — társadalmi, sajtó 
stb. reakcióval foglalkozott, amit a 
..légionárius betegség” 1976 nya
rán az Egyesült Államokban ki
váltott. A reakció hevességében 
jelentős szerepe volt a halmozot
tan jelentkező és igen magas le- 
talitású betegség tisztázatlan ere
detének. Először sertés-influenza 
járványra gondoltak. Hamar kide
rült azonban, hogy influenzáról 
nem lehet szó. A sectiós lelet bak
teriális eredetű pneumoniára volt 
jellemző. Ennek ellentmond vi
szont. hogy kezdetben sem te
nyésztéssel, sem szövettani vizsgá
latokkal nem sikerült a betegsé
gért felelőssé tehető baktériumot 
kimutatni. Később speciális festés
sel és elektronmikroszkóppal 
nagyszámú baktériumot találtak a 
boncoltak tüdőszövetében. Ezek a 
baktériumok tengerimalacban, il
letve tojás-allantoinban reprodu
kálhat ók voltak, majd sikerült 
táptalajon is kitenyészteni. A kór
okozó szerepét a specifikus ellen
anyag fluorescens technikával tör

ténő kimutatásával is igazolták. 
Mind ez ideig azonban nem sike
rült a baktériumot rendszertanilag 
pontosan meghatározni.

Mindezeket az eredményeket 
mintegy 6 hónap alatt, igen sok 
kutató és kutatási terület szerve
zett együttműködésével érték el. 
Nem sokkal korábban ugyanez a 
munka évekig vagy évtizedekig 
tartott volna.

Az alkalmazott technika segít
ségével sikerült utólag azonosíta
ni néhány korábbi rejtélyes jár
ványt is. Igazolódott, hogy a be
tegség évek óta számos országban 
fellépett. Az esetek többsége eny
he, szubklinikai formában zajlik 
le. Nem sikerült a fertőzés erede
tét igazolni, felvetődött vektorok 
lehetséges szerepe is. A betegség 
előfordulása öregek, dohányosok 
között és immunosuppressiv keze
lés alatt gyakoribb. Az erythromy
cin és valószínűleg a tetracyclin 
eredménnyel alkalmazható.

Vadász Imre dr.

Herpes simplex vírus (1-es tí
pus) fertőzés DNS vizsgálattal bi
zonyított átvitele újszülött osztá
lyon. Linnemann, C. C. és mtsai 
(A Cincinnati Egyetem Orvosi In
tézete és Gyermekklinikai Köz
pontja) : Lancet, 1978, 1, 964.

A herpes simplex vírus 2-es 
szerotípusa (HSV-2) okozza leg
gyakrabban az újszülöttek fertő
zését az USA-ban. A fertőzés a 
szülőutakon való áthaladás köz
ben történik általában, de leírtak 
fertőzést kórházban is. HSV-1 tí
pusú kontakt fertőzést leírtak már, 
de kórházi fertőzést eddig nem si
került bizonyítani.

Az egyik csecsemő (jelöljük 
,,A”-val) 1976. dec. 1-én született, 
általános állapota miatt 5 órán be
lül a gyermekklinikára került át, 
a kezelésre jól reagált, de az 5. 
napon lázas diarrhoea miatt elkü
lönítőbe került. A 8. napon her
peses laesiók jelentek meg a mel
lén és a hátán, ebből és a torok
váladékból HSV-l-et tenyésztettek 
ki. A liquor vizsgálati eredménye 
is kedvező volt, ezért 15 mg/kg/ 
nap adeninarabinosidot adagoltak 
iv., 10 napon keresztül. A kezelés
5. napja után újabb herpeses erup- 
tiók nem jelentek meg. Az anya 
vaginalis vizsgálata HSV fertőzést 
nem bizonyított. A csecsemő táp
lálásával nehézségek voltak, az 
újabb vizsgálat oesophagus szűkü
letet állapított meg, melyet a HSV-
1 fertőzés következményének tar
tottak.

A dec. 7-én született kislányt 
(„B” csecsemő) 12 óra múlva lég
zészavar miatt vitték át a Gyer
mekklinikára, ugyanabba a kórte
rembe, ahonnét az „A”-csecsemőt
2 nappal előbb izolálták. A „B” 
csecsemő a 15. napon meghalt, 
kórboncoláskor disseminált HSV-1 
fertőzést állapítottak meg nála.



Az „A”-csecsem ő apjának volt 
herpes laesiója  a száján és a szü 
lés után kézbe vette a csecsem őt. 
A „B”-csecsem ő fertőzési körü l
m ényeit m egvizsgáltak, de a k lin i
ka szem élyzete eldobható k esztyű 
ben dolgozott, senkinek sem  volt 
bizonyított herpese, de ezen felü l 
az elkülönítőben fertőtlen ítőszer
rel és szappannal való kézm osást 
is alkalm aztak.

Az „A” és „B” csecsem őben izo
lá lt két törzset V ero-sejtkultúrán  
tenyésztették, 32P -vel jelö lték . A 
sejtekből kiszabadított v írust le 
centrifugálták, majd natrium -do- 
decyl szu lfát és Sarkosyl deter
gens hozzáadásával a v írust fe l
bontották, a lipoidokat, fehérjét 
kivonták, végü l a D N S-t CsCl

denzitás-grádiens-centrifugálás- 
sal elkülönítették . Majd restrictiós 
endonucleasékkal, m elyek m egha
tározott kém iai helyen választják  
szét a D N S-t, kezelték m indkét 
DNS szuszpenziót. A Hsú I. EcoRI, 
Hpa enzim ekkel való kezelés  
után kapott 3—3 szuszpenziót 
0,6°/(,-os agarose gél elektroforé- 
zisnek vetették  alá 24 óra fo ly a 
mán 60V feszültség m ellett. Az 
„A” és „B” csecsem őtől izo lá lt 
HSV-1 törzsek DNS fragm entu
mainak autoradiogram m jai töké
letes azonosságot mutattak, a kont
rollként beállított 2 m ásik HSV  
törzsé ezektől teljesen eltért. Így  
bizonyítani lehetett, hogy az „A ” 
csecsem ő HSV-1 törzsével fertő 
ződött a „B” csecsemő.

Az egyik  szerzőtárs 50 HSV  
törzs D N S-éből készült frakciókat 
hasonlított össze, és azonosságot 
csak az epidem iológiailag azonos 
járványból izolá lt törzseknél ta 
lált.

(Ref.: A közelmény egyrészt fel
hívja a figyelmet, hogy a felké
szült klinikán is előfordulhat olyan 
HSV átvitel, ahol a közvetlen kon
taktusra bizonyítékot nem talál
nak. Ez fokozott óvatosságra int a 
sérülékeny újszülöttek vonatkozá
sában. Másrészt viszont a közle
mény 32P-vel jelölt, izolált vírus 
DNS restrikciós enzimmel nyert 
fregmentumainak összehasonlításá
val azonosít virustörzseket. Ilyen 
agrose-elektroforézis analízist ed
dig az USA-ban is csak alavkuta- 
tásnál használtak. Nem kétséges, 
hogy az elméleti kutatás módsze
reinek gyakorlati alkalmazása fel
tétlenül gyakorlati, jelen esetben 
epidemiológiai „haszonnal” is jár. 
Természetesen az említett módsze
rek epidemiológiai hasznosításától, 
elsősorban anyagi okokból, nálunk 
egyelőre távol vagyunk.)

Hollós Iván dr.

A herpes sim plex  vírus extra- 
neuralis elhelyezkedése latensen  
fertőzött tengerim alacban. Scriba, 
M. (Sandoz Forschungsinstitut, 
W ien): N ature, 1977, 267, 529—
531.

A szerző előző kísérleteiben ten 
gerim alacokat fertőzött herpes

sim plex  vírus typus 2-vel, am ely  
idült latens fertőzést okoz gyakori 
kiújulásokkal az inoculatio helyén. 
Ebben a kísérletsorozatban latens 
szakban a vírust ki tudta m utatni 
nem csak az idegszövetekben, ha
nem  az elsődleges fertőzés helyé
ben is. A le letet kétféleképpen le 
het m agyarázni. Az első  szerint a 
tengerim alacok latens hordozói fő 
ként herpes sim plex vírus typus 2- 
nek és a typus 1-nek kizárólag a 
bőrben az inoculatio helyén . A 
m ásik m agyarázat szerint a vírus 
gyakran aktiválódik a ganglionok- 
ban, elvándorol a bőrbe, a fer
tőzött epiderm is sejtekben m ikro- 
focusokat indukál, m elyeket a 
szervezet védekező m echanizm usa  
eltávolít. Ahhoz, hogy látható  lae
sio jöjjön létre, a helyi környezet 
kiegészítő alteratiója is szükséges. 
Az eddigi sikertelen vírus kim u
tatás oka lehet, hogy a v írus reac- 
tivatiója  a ganglionban viszonyla
gosan litk a . Korossy Sándor dr.

M ycoplasm a pneum oniae in fec
tio kapcsán jelentkező m yocarditis
és DIC. Pickens, S., C atterall, J. 
R. (The Royal Infirmary, Edin
burgh): Brit. med. J. 1978, 1, 1526.

M ycoplasm a pneum oniae in fec
tio kapcsán nem ritka a nem  res- 
piratorikus szövődm ények fe llép é
se. A szerzők 65 éves férfibetegén  
a pneum onia jelei m ellett az 
EKG -n jobb szárblock és ST-T e l
térések jelentkeztek egyidejű leg  
fellépő p leuritis tünetei m ellett. A 
bevezetett am picillin és diuretikus 
kezelés e llenére a beteg néhány  
nap leforgása alatt oligo-anuriás 
és azothaem iás lett, am iért perito
nealis d ialysis alkalm azására kény
szerültek. Az elvégzett véralvadási 
vizsgálatok  és a perifériás vérben  
észlelhető  schistocyták DIC kiala
kulását bizonyították. N em  tesznek  
em lítést arról, hogy alkalm aztak-e  
anticoaguláns kezelést, m indössze  
a peritonealis dialysis m ellett 
erythrom ycin adására tértek  át. 
Betegük ad integrum  gyógyult. 
Feltételezik , hogy a DIC oka a kór
okozóból felszabaduló toxikus 
anyag lehetett, bár nem  zárható ki, 
hogy a throm boplastikus anyag a 
kórokozó hatására a tüdőszövetből 
került a beteg keringésébe. A  
m yocarditis részben toxikus, rész
ben a DIC okozta szövődm ény

Berkessy Sándor dr.

A v ilág  járványhelyzetének ala
kulása 1945 óta s K özép-Európa  
jelen legi járványügyi helyzete.
Gsell, O. (Med. Klinik, B asel): Zbl. 
Bakt. Hyg. I. Orig. B. 1977, 163,
1—33.

Az Egészségügyi V ilágszervezet 
ellenőrzi ma a járványügyi helyze
tet. 6 karantén betegség közül 
(himlő, pestis, sárgaláz, tífusz, 
visszatérő láz) az NSZK -ban 1971 
óta egy sem  fordult elő. Más fer

tőző betegségek közül k eveset hur
colnak be (gyerm ekbénulás, m alá
ria, brucellosis), vagy akkor fig y e l
nek fel rájuk, ha töm egesen e lő 
fordulnak., pl. in fluenza, járvá
nyos m eningitis, ezek letalitása  
csökken. E m elkedett v iszont a S a l
m onella  fertőzések, v írushepatiti
sek, Bilharzia és egyéb trópusról 
behozott fertőzések szám a. A fertő
ző betegségek változásának pozitív  
és negatív okai vannak. Pozitív  
okok: a karantén betegségek v isz- 
szafejlődése, im m unizálás, chem o- 
therapia, chem oprophylaxis, állati 
betegségek visszaszorítása, vek to 
rok elpusztítása s h igiénés va la 
m int életkörülm ények m egjavulása  
stb. következtében.

N egatív  okok: hibás technikai 
m egoldások, vagy em beri téved é
sek, am elyek m egállították  a pa
thogen mikrobák, ill. a vektorok  
kiirtását. Ezek: a m egelőzési m ód
szerek elhanyagolása, gyógyszer
rezisztencia k ifejlődése, szociális  
és környezeti tényezők elhanyago
lása, betegségek behurcolása e l 
m aradt országokból.

B izonytalan tényezők a jövőre  
nézve: a pathogen csírák biológiai 
variációjának kialakulása, á lla t- 
pathogen m ikrobák em berpatho- 
genné válása, nem  pathogen m ik 
robák pathogenné válása  m utáció  
segítségével.

Nikodemusz István dr.

Kotavirus gastroenteritis. W al
ker-Sm ith, J. (Queen E lisabeth  
H ospital for C hildren, L ondon): 
Arch. Dis. Child. 1978, 53, 355.

A  fejlődő és fe jle tt állam okban  
a gyerm ekkori gastroenteritiseknek  
m indössze 20—50% -ában sikerült 
a kórokozó bacterium  kim utatása.
A nem  identifikált kórokozókról 
régen tartják, hogy „valam iféle v í
rusok”. A 70-es években  sikerült 
először gastroenteritises gyerm ek  
betegek  duodenum ának biopsia ú t
ján nyert nyálkahártya enterocy- 
táiból v írusrészecskéket k im utat
ni, m ajd később hasonló betegek  
szék letéből elektronm ikroszkóp se 
g ítségével. A  vírus részecskék e l
n evezése körül ezután valóságos  
„csata” következett, azóta a term i
nológiában a következő nevek sze
repelnek: orbivírus, rotavirus „sze
rű” agens, hum an reovirus szerű  
anyag (HRVL), duovírus, in fan tilis  
gastroenteritis vírus (IGV). Ü gy  
lá tszik  a rotavirus lesz a m aradan
dó név. Azonos vírus részecskéket 
fiatal borjak székletéből is k im u
tattak. A vírus forró és m érsékelt 
égövi országokban egyaránt a hideg  
vagy relatíve hidegebb évszakok
ban okoz nagyobb járványokat. A 
m egbetegedésben a fiúk  aránya  
eddig m egm agyarázhatatlanul m a
gasabb volt. A betegek  életkora  
általában újszülött kortól ötéves 
korig terjed, de fő leg  V2 — 1 év  
között gyakori — ám bár fe ln ő tte 
ken sem  ritkaság. A z incubatio id e- '  
je 48—72 óra. A bevezető  k lin ikai



tünet a leggyakrabban a hányás, 
néha e tünetet nem is követi has
menés. Amennyiben diarrhoea 
kialakul, ez tipikusan akut, gyakran 
vizes jellegű, naponta tíznél is több 
székürítéssel. Gyakori tünet a láz 
és a kísérő felső légúti fertőzés. A 
klinikai lefolyás a fejlett államok
ban enyhe, de a fejlődő országok
ban súlyos járványokat írtak le 
cholera szerű dehydratióval, nem 
ritkán fatális kimenettel. Nem rit
ka az intézeti terjedés, és bizonyí
tott tünetmentes contact felnőttek 
szerepe a vírus terjesztésében. Új
szülött osztályokon azonban a has- 
menéses betegeken kívül gyakran 
jelentős számú tünetmentes újszü
lött ürítőt is találtak. A betegség 
lefolyása 5—21 nap között válta
kozik. A székletben gyakran mu
tatható ki társult bacterium, első
sorban enteropathogen coli. Néhá- 
nyan átmeneti enyhébb-súlyosabb 
következményes cukor intoleran- 
tiát figyeltek meg.

A therápiás lehetőség jelenleg 
igen szegényes, legfeljebb a folya
dék és parenteralis kalória bevi
telre korlátozott.

Meg kell még említeni, hogy né
hány esetben különböző fajta kró
nikus diarrhoeában valamint fel
nőttkori Crohn-betegségben is si
került rotavírust kimutatni.

Vadász György dr.

Ö sszefüggés a vörösvértestek pi- 
ridoxal k inase aktivitása és a m a
laria resisten tia  között. Martin, S.
K. és mtsai (Laboratory of Para
sitic Diseases, National Institute 
of Health, Bethesda): Lancet, 1978, 
1, 466—468.

A malaria falciparum okozta ha
lálozás a parasitaemia függvénye; 
100 000 parasita /Д1 vér esetén a 
betegség lefolyása mindig fatális. 
Ismeretes azonban, hogy egyes ge
netikus defectusok (pl. sickle cell 
betegség) jelentősen növelik a ma
lária iránti resistentiát. F eltehető , 
hogy e deficientiában szenvedő 
egyének a malária endémiás vidé
keken a természetes selectio ered
ményeként szaporodtak el. Ha
sonló malái'ia resistentiát észleltek

azokon, akiknek vörösvértestjei a 
normálisnál alacsonyabb pirido- 
xal kinase (PK) aktivitást mutat
nak. A PK B0-vitamin coenzi- 
mek szintézisének első lépéséhez 
szükséges, mivel a bélből felszívó
dott Bgvitaminnak piridoxal-5’- 
phosphattá és pridoxamin-5’-phos- 
phattá kell átalakulnia. Genetiku
sán öröklött PK aktivitás-csökke
nést olyan négereken észleltek leg
gyakrabban, akik malária endé
miás vidéken élnek, vagy onnan 
származnak. E genetikus variáns 
egyetlen autosomalis allelhez kö
tött.

A malária parazita nem tud 
PK-t szintetizálni, s mivel anyag
cseréjéhez szükséges a piridoxal 
phosphatok jelenléte, azokat a vö- 
rösvértestekben találja meg. Ha a 
PK hiánya miatt a vörösvértestek 
nem képeznek piridoxal phospha- 
tokat, a parazita elpusztul, a beteg 
pedig mentes marad a súlyos ma
láriától.

A szerzőknek nigériai, afrikai 
population végzett vizsgálatai egy
értelműen igazolják, hogy a para- 
zitaemia, a malária súlyossága, ill. 
letalitása és a vörösvértestek PK 
aktivitása között összefüggés van. 
Bizonyíthatónak vélik, hogy a PK 
deficientia a természetes selectio 
révén terjedt el a malária endé
miás vidékek őslakossága körében.

Berkessy Sándor dr.

A lepra Franciaországban. Jár- 
ványtani, kórism ézési és gyógyí
tási problém ák. Beylot, C., Moret- 
ti, G., Beylot, J. (Centre Hospit. 
Bordeaux.): Bordeaux Méd. 1977, 
10, 1423—1432.

Bordeaux városában tíz év le
forgása alatt 17 leprás beteget ész
leltek, elsősorban olyan francia ál
lampolgárok között, akik éveket 
töltöttek el tengerentúli országok
ban külszolgálatban. Azonkívül 
akadt leprás beteg azok között is, 
akik Franciaország tengeren túli 
megyéiből költöztek (vándoroltak 
be) Franciaországba, pl. tanulók.

Nem lehet pontosan megtudni a 
leprás fertőzöttek számát: a lap-

pangási idő hosszú, de hosszú a 
betegség kifejlődésének ideje is, a 
fertőzések eleinte atípusosak, s 
csak később lehet a megbetegedést 
pontosan megállapítani. A kezdeti 
stádiumban levő beteg nem fordul 
orvoshoz. A gyógykezelés néha 
csak arra elegendő, hogy a típusos 
tüneteket elfedje, a fertőzést nem 
szünteti meg.

Párizsban az 1973-as év folya
mán 50 új lepraesetet jegyeztek 
fel. A szerzők jelenleg — tekintet
be véve a diagnosztika nehézsé
geit — a leprások számát Francia- 
országban 1000-re becsülik.

Nikodemusz István dr.

Staphylococcus fertőzések a K o
lozsvári Fertőzőbeteg K linikán  
1967— 1972 között. Gavrila, J.. Ar- 
deleanu. R. (Fertőző beteg Klinika, 
Kolozsvár): Bacteriol. Virusol. Pa- 
razitol. Epidemiol. (Bucur.), 1977, 
21, 73—77.

Hat év alatt a Kolozsvári Fer
tőzőbeteg Klinikára 2301 Sta
phylococcus által okozott fertőzés
ben szenvedő beteget szállítottak 
be (bőr, légúti gyulladások, hely
hez kötött gennyedések). E bete
gekből összesen 3513 Staphylococ
cus törzset tenyésztettek ki kü
lönböző anyagokban és különféle 
eljárásokkal.

43 megbetegedés végződött ha
lállal (1,8%), de a staphylococcus 
fertőzés (tüdőgyulladás, sepsis, 
agyhártyagyulladás) csak 35 eset
ben (1.5%) volt a közvetlen ha
lálok, 8 esetben az alapbetegség 
(hepatitis, tetanus, Salmonella pa
ratyphi C fertőzés stb.) idézte elő 
közvetlenül a halált, a Staphylo
coccus fertőzés csak súlyosbító té
nyező maradt.

2246 törzs Staphylococcus aureus 
haemolyticusnak bizonyult, 80 
Staph, aureus nonhaemolyticusnak 
és 162 Staphylococcusnak. Vala
mennyi kitenyésztett törzs a külön
féle antibiotikumokkal szemben 
túlnyomóan ellenállónak mutatko
zott (kórházi törzsek?).

Nikodemusz István dr.

Nagy veszteség érte a magyar orvostársadalmat, az Orvosi Hetilap szerkesztő 
bizottságát és szerkesztőségét
Fischer A ntal dr.
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem nyugalmazott professzorának halálával. 
Munkásságát lapunk egyik közeli számában fogjuk részletesen méltatni.

A szerkesztőség



A tantermi előadás látogatottsá
gáról.

Szeptikus m űtétek a járóbeteg- 
ellátásban.

T. Szerkesztőség! A szeptikus se 
bészet a járóbeteg-ellátásnak v i
szonylag kicsi, de fontos részterü
lete, m elynek jelentősége nem  tu
datosult e léggé szűkebb szakm ai 
körökben sem . A fővárosi rendelő- 
intézetek jelen leg i szervezeti rend
szere m ellett a narkózist igénylő 
szeptikus sebészeti ellátást m egol
datlannak tartom . Két szem pont 
indított arra, hogy a tém át n y il
vánosság elé tárjam :

1. A szocialista egészségügy  
alapelve a legm agasabb szintű, 
korszerű egészségügyi e llá tás biz
tosítása. A beteg szempontjából ez 
időben történő, fájdalommentes, 
szakszerű beavatkozást, ennek kö
vetkeztében a legrövidebb időn be
lüli teljes gyógyulást kell, hogy je 
lentsen. A jelen legi ellátási gyakor
lat a beteg szám ára a következő  
hátrányokkal jár:

— az aktív sebészeti ellá tást 
igénylő gyulladásos elváltozások  
(panaritium ok bizonyos lok a lizá 
ciói, tenyéri phlegm one, g lu tea
lis és periproctalis tályogok) fe l
tárásához a helyi érzéstelen ítés  
nem biztosít fájdalom m entességet;

— egyetlen fővárosi szakrende
lőben sincsenek m eg a narkózishoz 
szükséges alapfeltételek: szakem 
ber és felszerelés, valam int fektetés  
és felügyelet lehetősége;

— a helyi érzéstelen ítésben v ég 
zett beavatkozás szükségképpen  
kom prom isszum os m egoldást je 
lent, m elynek egyenes következ
m énye az elégtelen  feltárás, az e l
húzódó kezelés és táppénzes á llo 
mány, sok esetben reincisio szük
ségessége, végül kórházi kezelés a 
betegség kedvezőtlenebb, gyakran  
szövődm ényes stád ium ában;

— sok beteg viszolyog a kórházi 
kezeléstől pszichés vagy anyagi 
okok m iatt (táppénzkülönbség), 
vagy egyszerűen nem  látja arány
ban állónak betegsége sú lyosságát 
a kórházi elhelyezés szükségessé
gével ;

— a kórházban kezelt betegeket 
kibocsátásuk után az esetek  több
ségében visszarendelik  kötéscse
rékre, táppénzállom ányban viszont 
a kerületi szakrendelő tartja őket. 
Ez a beteg felesleges járatását je 
lenti, a szakrendelő orvosát pedig  
pusztán adm inisztratív ténykedésre  
kényszeríti a kezelés helyett;

— sajnálatos módon a kórházi 
kezelési e lvek  sem  egységesek. Is
m ételten előfordul, hogy a beutalt 
beteg kibocsátása után arról szám ol 
be, hogy m ég a kórházi ágy elfog
lalása előtt, narkózis nélkül történt 
a sebészeti beavatkozás, így te lje 
sen feleslegessé téve a beutalást.

2. Az eddig leírtak gazdasági hát
terét vizsgálva a jelen legi gyak or
lat hátrányai:

— az egyébként is tú lterhelt kór
házi osztályok forgalm át szükség
telenül növelik  az am bulanter is 
gyógyítható betegek,

— a kórházi kezelés egyérte l
műen költségesebb,

— a helyi érzéstelenítésben vég 
zett beavatkozások m ár em lített 
következm ényei népgazdasági
szem pontból jelentős anyagi kárral 
járnak a m unkából va ló  hosszabb  
kiesés és a táppénzköltségek miatt.

Elsősorban tehát a beteg  érde
két szem  előtt tartva, de a gazda
sági tényezőket is figyelem be véve, 
szükségesnek látom egy olyan  spe
cializált központi fővárosi rendelő 
szervezését (a .Központi B aleseti 
Sebészeti A m bulanciához hasonló  
módon), am ely  m egoldaná e — 
vélem ényem  szerint hosszú távon 
tarthatatlan — helyzetet, m ind
addig, am íg az integráció egyérte l
műen helyes alapelvei a gyakor
latban is m egvalósulnak. Ehhez 
meg kell szűnniük a je len leg i rend
kívül hátrányos fö ldrajzi-területi 
tényezőknek (szakrendelők távolsá
ga a báziskórháztól), va lam in t meg 
kell változn ia  a beutalási rend
szernek is (a beteg esetleg  a lakó
helyétől legtávolabb eső kórházba 
kerül).

F igyelem felkeltőnek, vitaindító
nak szánt elképzelésem egy olyan  
rendelő, am ely:

— a főváros bárm ely kerü leté
ből viszonylag könnyen elérhető;

— szem élyi feltétele m űszakon
ként: szeptikus, kézsebészetben és 
proktológiában járatos sebész 
szakorvos, a gipszelési technikát 
ismerő sebészeti asszisztens, an- 
aesthesiológus szakorvos és an- 
aesthesiológus asszisztens;

— m inim álisan  két helyiségből 
áll: fektető  (ébredő) szobát az elő
készítés, m ajd a narkózis utáni 
m egfigyelés számára, a forgalom  
alakulásától függően bővíthető  fek
vőhelyszám m al; m űtőhelyiség, rek- 
tális beavatkozásokhoz is használ
ható m űtőasztallal;

— az anaesthesiologus és a se
bész által m eghatározott ésszerű  
m ennyiségű és öszetételű  m űszer- 
és eszközkészlettel;

— esetleg  táppénzbevételi joggal, 
mely esetben szükséges a létszám  
kiegészítése adm inisztrátorral.

A nyers és kidolgozatlan elkép
zelés term észetesen pontos gazda
ságossági szám ításokat igényel, de 
m eggyőződésem , hogy a befektetés  
— am ely nem  igényel feltételenü l 
új beruházást, hanem átszervezés
sel megoldható — sokszorosan  
m egtérül, mind egészségügyi, mind 
népgazdasági szem pontból.

Horváth Judit dr.

T. Szerkesztőség! N agy érdeklő
déssel olvastam  Romhányi pro
fesszor cikkét az Orvosi Hetilap  
1979. évi 13. szám ában „A tanter
mi előadásról”. Az orvosképzésben  
a tanterm i előadások „válsága” 
ugyanis v ilágjelenség, s m egítélése, 
szükségszerűsége v ita  tárgya ha
zánkban is. Ezért különösen  fon 
tos, hogy olyan egyetem i oktató  
m ondja e l vélem ényét, ill, ad  
konkrét tanácsot, ak inek k iem el
kedő oktatói-előadói képessége  
közism ert.

E tém ához kapcsolódva néhány  
— a cikkben nem  szerep lő  — 
problém át szeretnék hangsúlyoz
ni. A  tanterm i előadások orvos
képzésünkben fontos szerepet já t
szanak, s  ennek m egfele lően  je 
len tős óraszámot tö ltenek  ki — a 
D ebreceni Orvostudom ányi E gye
tem en pl. az összóraszám  40%-át. 
Ezeken az előadásokon a hallgató
ság 10— 70%-a vesz részt — tárgy
tól, előadótól, viszgaidőszak közel
ségétő l stb. függően. A zt hiszem , 
hogy átlagban 50% -os m egje len és
sel szám olhatunk. Ez azonban azt 
je len ti, hogy statisztikailag  az or
vostanhallgatók fe le  úgy kap dip
lom át, hogy az elő írt egyetem i 
képzési időnek csak 60% -át hasz
nálja  fel. E kérdésnek m unkaer
kölcsi, nevelési vonatkozásai is  
vannak. H elyes-e az, hogy szem et 
hunyunk afelett, hogy a  hallgató
ság  fe le  óralátogatási kötelezettsé
gének csak 60%-ban tesz eleget, s  
ér  el ugyanakkor jó, e se tleg  k itű 
nő eredm ényt.

Sajnos, az előadásokról hiányzó  
hallgatóknak k is  része fordítja  
csak ezt az időt hasznos e lfog la lt
ságra: tudom ányos diákköri m u n 
ka, önképzés, m űvelődés stb.

Javíthatná a  je len leg i helyzetet, 
ha az előadásokon több olyan is
m eret hangzana el, m ely  a könyv
ben, ill. a jegyzetben nem  szere
pel, de am it a  v izsgán  tudni kell. 
Ez az előadásokon va ló  részvéte l
re serkentené a hallgatókat — m ár  
csak a  szigorlat m iatt is  — s  akik  
később esetleg végzésük  után  
évekkel jönnének rá arra, hogy  
eközben az előadótól m ennyi más 
fontos dolgot — szem léletet, etikai 
m agatartást, lelkesedést stb. tanul
tak.

Romhányi professzorral csupán  
egy kérdésben nem  értek  egyet. 
V élem énye az, hogy csak a pro
fesszor, ill. első szám ú helyettese  
adjon elő, fiatal oktatók  előadás
tartását helyteleníti. Ez a m egfo
galm azás így azt hiszem  tú l m e
rev. Az egyetem i tanári, ill. do
censi kinevezések  nem  egyetlen, 
sőt nem  is a legfontosabb feltétele  
az illető  ok tató-nevelő  képessége  
— am i objektiven  am úgyis is 
rendkívül nehezen m érhető.

N yilvánvaló, hogy a legtöbb  
előadást a professzornak kell tar
tani, de fiatalabb oktatók eseten 
kénti bevonását én  szükségesnek  
tartom . Ennek egyik  előfeltétele ,



hogy a fiatal oktató rendszeresen 
hallgassa meg a professzor tanter
mi előadásait, amiből oktatás-tech
nikai vonatkozásban is sokat ta
nulhat. Ezután jó előre megadott 
témában képes lesz egy-egy meg
felelő szintű előadás tartására. A 
későbbiekben azon fiatal oktatók 
gyakoribb foglalkoztatására kerül
het sor, akik az átlagosat meghala
dó előadói képességükről tanúbi
zonyságot tettek. Az előadástartás 
technikáját ugyanúgy meg kell ta
nulni, mint minden mást, s a gya
korlás ebben nélkülözhetetlen.

Mándi Barnabás ár.

T. Szerkesztőség! Köszönöm 
Mándi Barnabás ár. tanulságos 
megjegyzéseit a „tantermi előadás
ról” c. közleményemmel kapcso
latban. Örömmel látom, Hogy 
Mándi dr. is lényegében a haté
kony tantermi előadásnak a jelen

tőségét hangsúlyozza a felsőoktatás 
területén. Azt hiszem, a tanfegye
lem (az órák látogatottsága) nagy
mértékben függ az előadások ha
tékonyságától is, akár a „szigorlat” 
szempontjából, akár egyéb távlati, 
nem mérhető, maradandó kihatá
sok szempontjából is.

Valóban, nem érintettem fejte
getéseimben az előadások és szi
gorlatok vonatkozásait. Azonos a 
nézetem e tekintetben Mándi 
dr.-éval. Az előadások és szigor
latok funkcionális egységet képez
nek: az előadások mindig friss 
(jegyzeteket és könyvadatokat meg
előző) információt nyújtsanak és 
ez az előadási anyag képezze a 
szigorlat tárgyát is. A hallgató ha
marosan felismeri ennek előnyeit 
és ezért, már a gyakorlati hasz
nosság szempontjából is látogatni 
fogja az előadásokat, látván, hogy 
ezeken hatékony előkészítést nyer

a szigorlatokra, ha az oktatóval 
aktívan együttműködik a cikkben 
leírt módon.

Tulajdonképpen azonos nézeten 
vagyok Mándi d r -ral a kifogásolt 
részt illetően is. Valóban a megfo
galmazás talán túl élesnek tűnik, 
hogy a professzor és csak első szá
mú helyettese(i) vegyenek részt a 
tantermi oktatásban. Ez a kérdés 
az előadást követő vitában is elő
térbe került. Lényegében ez azt kí
vánja leszögezni, hogy túl fiatal 
oktatók ne kapjanak tantermi elő
adásra megbízatást. A tantermi 
előadáshoz való gyakorlatot a cso
portos és gyakorlati oktatás terü
letén kell elsajátítaniuk és az ott 
megnyilatkozó és kibontakozó ké
pességük szerint nyerjenek beosz
tást tantermi előadások tartására, 
ahogy ezt Mándi dr. is kifejti.

Romhányi György dr.

OVIDON tabletta
Ö S S Z E T É T E L : 1 tab le tta  0,25 m g d -n o rg e s tre lt  és 0,05 m g a e th in y lo e s tra d io lu m o t tarta lm az . 
H A T Á S : AZ OVIDON k é t k o m p o n en s t! , o rá lisán  a lk a lm a z h a tó  an tico n c ip ien s , am ely  az ovuláció  
g á tlá s á v a l h a t. O p tim álisan  a la c so n y  h a tó a n y a g - ta r ta lm a  m ia tt r i tk á n  okoz m ellék h a tás t, 
a s z e rv e z e te t nem  k á ro s ítja , a  k é ső b b i — m ár k ív án t — te rh esség e t nem  befo ly áso lja .

J A V A L L A T :  O rális fo g am zásg á tlás .

E L L E N J A V A L L A T : H ep a titis  u tá n i á llap o to k , sú lyos id io p a th iá s  te rh esség i ic te ru s  és sú lyos 
te rh e ss é g i p ru ritu s  az a n a m n e s isb e n , D u b in —Jo h n so n - és R o to r-sy n d ro m a, m á jm ű k ö d ési zav a 
ro k , ch o lecy stitis , th ro m b o s is-k észség , sú lyos o rg an ik u s  sz ívbetegség, c h ro n ik u s  colitis, az 
e n d o c r in  m irig y ek  betegségei, m a lig n u s  tu m o ro k , e lső so rb an  em lőcarc inom a, továbbá lac ta tio  
és in to le ra n c ia .

A L K A L M A Z Á S  É S A D A G O L Á S : Az OVIDON tab le tta  sz ed ésé t a m e n s tru a tio  első  nap já tó l sz á 
m íto tt  5. n a p o n  kell e lkezden i, és 21 n a p o n  á t  nap i 1 ta b le t tá t  kell azonos n a p szak b an , leh e tő 
leg e s te  bevenni. Ezt k ö v e tő en  7 n a p  sz ü n e te t kell ta r ta n i ,  am i a la tt m e n s tru a tio sz e rű  m eg
v o n áso s  v érzés je len tk ez ik . F ü g g e tle n ü l en n e k  b ek ö v e tk ez té tő l és ta r ta m á tó l az  l  he tes sz ü n e 
te t k ö v e tő  n apon  az ú ja b b  21 n a p o s  k ú ra  m egkezdhető . A  fen ti ad ag o lás i m ód m indaddig  
fo ly ta th a tó , am íg a te rh esség  m eg e lő zése  k íván a to s . R e n d sze res  szedés e se tén  a fogam zásgátló  
h a tá s  az  1 he tes  tab le tta sz ed ési s z ü n e tre  is  k ite rje d . H a a  ta b le tta  bevéte le  eg y  nap o n  elm arad , 
ezt le g rö v id e b b  időn belü l p ó to ln i ke ll. N em  te k in th e tő  fo ly am ato sn ak  az o vu lác iógátlás , ha  
a k ú ra  fo ly am án  2 ta b le tta  b e v é te le  k ö z ö tt 36 ó rán á l h o sszab b  idő te lik  el. A  kezelés so rán  
ese tleg  je len tk ező  enyhe, p ecsé te lő  v é rzés nem  in d o k o lja  a k ú ra  m eg szak ítá sá t. E rősebb  
á t tö ré se s  v érzés ese tén  a ta b le t ta  sz ed ésé t ab b a  kell h a g y n i, és a vérzés 1. n ap já tó l sz ám í
to tt  5. n a p o n  ú jab b  21 n ap o s k ú r á t  k e ll e lkezden i. Az á ttö ré se s  és pecsé te lő  v é rzés  je len tk ezése  
az O V ID O N -kúrák  e lő re h a la d tá v a l c sö k k en , m ajd  re n d sz e r in t m eg is sz ű n ik . F u nctionalis 
v é rz é sz a v a ro k , középidős fá jd a lo m , d y sm e n o rrh o e a  ese tén  az OVIDON ta b le tta  th e ra p iá s  é rték ű .

M E L L É K H A T Á S O K : A k ú ra  k e z d e té n  ese tleg  je len tk ező  g a s tro in te s tin a lis  tü n e te k , m ellfeszü
lés, te s tsú ly n ö v e k e d é s  a fo ly a m a to s  keze lés  so rán  re n d sz e r in t csö k k en n ek  v a g y  m egszűnnek . 
V a r ic o s ita sb a n , ep ilepsiában , h y p e r to n iá b a n , d ep ress ióval já ró  p sy c h ia tria i k ó rk ép ek b en , d ia 
be tes  m e llh ú sb a n  a k ész ítm é n y  a lk a lm a z á sa  k ö rü lte k in té s t igényel.

M E G JE G Y Z É S: Csak v é n y re  a d h a tó  ki. Az orvos re n d e lk ezése  sz e rin t (legfe ljebb  h árom
alk a lo m m al)  ism ételhető .

C S O M A G O L Á S : 21 tab le tta  T é ríté s i d í j : 2,20 Ft.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S

J. Bories: The Diagnostic Limi
tations of Computerised Axial To
mography. Springer Verlag, Ber
lin—Heidelberg—New York 1978, 
220 oldal, 175 képpel.

Az 1976-ban Dijonban tartott 
kongresszuson többen foglalkoztak 
a computer tomographia neurora- 
dialógiai teljesítőképességének ha
táraival. Ezeknek az előadásoknak 
a kéziratanyagából állította össze 
Bories professzor, a párizsi Salpet- 
riere kórház neuroradiológiai inté
zetének vezetője ezt a könyvet. A 
kiindulási alap az, hogy ma már 
computer tomographia nélkül 
nincs neuroradiológia. a cél pedig 
a CT valódi gyakorlati értékének 
elemzése, annak meghatározása, 
hogy mit várhatunk és mit nem 
várhatunk tőle. A könyv tulajdon
képpen önálló, külön dolgozatokat 
tartalmaz, melyeket a szerkesztő 5 
fejezetbe csoportosított.

1. A CT teljesítőképességének 
határai agytumorok kimutatásában.

A nagyagy féltekék tumorainak 
vizsgálatában már nem is a ki- 
mutathatóság a probléma, hanem 
a kimutatott kóros képlet szöveti 
minőségének megítélése. Nagy 
anyag alapján az isodens tumorok 
gyakorisága 15% körüli. Indirekt 
jelek hiányában natív scanen nem 
mutatható ki mintegy 6%, kont
rasztfokozás után ez a szám csak
nem 1%-ra csökken. A hátsó ko
ponyagödör tumorainak kimutatá
sában nem operált esetekben a CT 
90% körüli megbízhatósággal al
kalmazható. A kimutathatóság ha
tára a metszetrétegek vastagsága, 
ennél kisebb átmérőjű tumor ter
mészetszerűleg nem ábrázolódik.

A numerikus scan adatainak 
elemzése és a densitometriás histo
gram kimutathat bizonyos különb
ségeket az egyébként hasonlónak 
tűnő tumorféleségek között, így pl. 
a környező agyvizenyő eltérő jelle
gét, különbségeket a kontrasztfo
kozásban. Ez azonban általában 
nem elég problematikus esetekben 
a szövettani kórisme megállapítá
sához. Annak megközelítése a CT 
scan adatainak, a klinikai és neu
rológiai adatoknak és esetleges 
egyéb neuroradiológiai vizsgálatok
nak egybevetésétől várható.

2. A CT teljesítőképességének ha
tárai az orbitatáj, koponyaalap és 
az arckoponya körfolyamatainak 
diagnosztikájában.

Az orbita kóros képleteinek ki
mutatására vagy kizárására a leg
alkalmasabb technika a computer 
tomographia. Minőségi kórisme 
azonban a CT alapján csak kivé
teles esetekben állítható fel. Az 
elkülönítő kórisme alapja ezen 
ritka esetektől eltekintve továbbra

Is a kliniko-radiológiai correlatio 
marad.

A koponyaalap tumorainak diag
nosztikájában a CT kevesebbre ké
pes, mint a koponyaűri térfoglaló 
folyamatoknál. Ennek egyik oka a 
régiónak a gáztól csontig terjedő 
heterogen denzitása. Másik oka, 
hogy a vér-agy gát következtében 
előnyös kontrasztfokozási hatás itt 
nem érvényesül. Ennek ellenére 
sok segítséget nyújt a CT a tumo
rok kiterjedésének meghatározásá
ban mind a koponyaalap, mind 
pedig az orrmelléküregek és a 
száj üreg területén. A koponyaalap
nál sokat segítenének a verticalis 
síkú scanek, ezek computer-re- 
constructiója azonban a rétegek 
vastagsága miatt nem kielégítő. A 
csontelváltozások vizsgálatára sok
szor hasznosabbak a hagyományos 
röntgenfelvételek.

A chiasma-regióban a CT nem 
egyeduralkodó, csak néha teszi 
nélkülözhetővé az egyéb neurora- 
diologiai vizsgálatokat.

3. A CT teljesítőképességének 
határai agyi infarktus, agyvizenyő 
és subduralis vérömleny kimutatá
sában.

Az agyi infarktusok egy adott 
stádiumban CT képen tökéletesen 
hasonlítanak gyulladásos vagy tu
moros elváltozásokra. E tévedési 
lehetőségek elkerülhetők, ha min
dig készül natív és kontrasztfoko- 
zásos scan, és a CT vizsgálatok 
megfelelő időközben ismételve 
követik a kórfolyamat időbeli vál
tozásait.

Computer tomographiával volt 
először lehetséges élőben az agy
vizenyő kimutatása. Ennek külön
böző eloszlása és időbeli alakulása 
némelykor differenciáldiagnoszti
kus jelentőségű. A scanen követ
hető a vizenyő változása, gyógy
szerek hatása is.
Gyulladás v. trauma okozta hyd- 

rokephalus alakulása nyomon kö
vethető, aminek fő klinikai jelen
tősége sebészi beavatkozás szüksé
gességének elbírálása.

A subduralis vérömleny kezdet
ben hyperdens, majd isodens, ké
sőbb hypodens. A CT kimutatha
tóság szempontjából kritikus a 2—
3. hét, ekkor ad a haematoma ál
talában isodens képet. A Polaroid 
kép bizonytalansága esetén még 
segíthet a numerikus scan elem
zése. Kétoldali isodens haematoma 
indirekt jelek — mint középvo
nali vagy kamra dislocatio — hiá
nyában CT vizsgálattal nem mu
tatható ki. Nem különíthető el a 
hypodens formától a subduralis 
hygroma. Nehéz a subduralis és 
epiduralis vérömleny elkülönítése.

4. A computer tomographia és az 
egyéb neura radiológiai technikák.

A pneumoencephalographia ke
vesebb regiót ábrázol, mint a CT 
de azokat alaposabban. Ezért sze
repe a CT korában is fontos ma
rad főként a suprasellaris, basalis 
cisterna, negyedik kamra és 
aquaeductus régióban. Kis mennyi
ségű vízoldékony kontrasztanyag 
intrathecalis befecskendezése a ba
salis cisternák területén csökkenti 
a denzitáskülönbségek zavaró ha
tását, így segíti e régióban is a CT 
vizsgálat hatékonyságát.

A CT technika fejlődése e mód
szert a csontképletek vizsgálatá
ban is egyenértékűvé teheti a mul- 
tidirectionalis tomographiával, 
egyesítve a nagyfokú térbeli felol
dást a nagyfokú kontrasztfeloldás
sal.

A CT kis elváltozásokat is ki tud 
mutatni, de csak két dimenzióban. 
A sebészi beavatkozás szempontjá
ból fontos stereotaktikus lokalizá
lás a CT alapján végzett angiogra- 
phia háromdimenziós értékelésével 
érhető el. Az agysebészeti gyakor
lat számára a réteg-szemlélet nem 
feltétlenül kielégítő.

5. A CT megbízhatósága és jövő 
kilátásai.

4000 agyi CT vizsgálat eredmé
nyei között 4 téves pozitív, 5 téves 
negatív, 8 helytelenül értékelt (pl. 
vérzés helyett tumor) és 7 incon- 
clusiv diagnózis (pl. nem minden 
kórosat mutatott ki) fordult elő. 150 
tumor közül a CT scan alapján 
29 esetben volt helytelen a szöve
ti típus meghatározása. A tévedé
sek zöme az első ezer vizsgálatra 
esik, később gyakoribbá váltak. CT 
vizsgálat alapján a téves kórismék 
sokkal ritkábbak, mint az egyéb 
hagyományos neuroradiológiai 
vizsgálatoknál.

A térbeli lokalizálás céljára meg
felelő szerkezettel stereotaxikus 
CT vizsgálat végezhető, ami segíti a 
sebészt a kimutatott kis elváltozá
sok megkeresésében, megkönnyíti 
a biopsiát, célzott sugárkezelést, 
pontos összehasonlítást az egyéb 
vizsgálatok eredményeivel.

Végül ismertetést olvashatunk a 
CT technika fejlődési irányairól, 
mint az expozíciós idő rövidítése, 
keskenyebb-szélesebb rétegek tet
szés szerinti alkalmazása, mozgó 
szervek ábrázolása, computercent
ralizálás, többsíkú képrekonstruk
ció. Mint akkori újdonság szerepel 
egy beszámoló az EMI egész test 
scannerrel szerzett kezdeti tapasz
talatokról 20 sec expozíciós idővel, 
természetesen neuroradiológiai vo
natkozásban.

A kötetben foglalt megállapítá
sok nagyrésze már a könyv meg
jelenésekor túlhaladott volt, per
sze sajnos nem hazai vonatkozás
ban. Ezt már az utolsó rész is ér
zékelteti, de a CT irodalom folya
matos követése nyilvánvalóan bi
zonyítja. A dijoni kongresszus 
óta a CT technika sokat haladt 
előre, az akkor helyes megállapí
tások ma már csak részben érvé
nyesek. E témával kapcsolatban fo-
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kozottan érvényes a régi igazság, 
hogy egy könyv m egjelenésekor  
m ár el is avult.

Laczaij András dr.

Günther, Elisabeth: Grundriss 
der Genetik. 3. A uflage. VEB Gus
tav Fischer Verlag Jena, 1978. 504 
oldal, 314 ábra, 8 fénykép, 55 táb
lázat. Ára: 53,— M.

A greifsw aldi professzornő 
k önyve az NDK különböző bioló
giai tudom ányokat tanuló  egyete
m i hallgatóinak és főiskolásainak  
örökléstani tankönyve; a  harm a
dik kiadást jelentősen  k ibővítette  
a szerző az előző k iadáshoz ké
pest.

A 23 fejezet körképet ad az á l
talános genetika m inden elm életi 
és néhány gyakorlati kérdéséről. 
A z öröklést átvivő anyag szerke
zete, kettőződése és oszlása, a gé
nek m egnyilvánulásának útja- 
m ódja, a környezet és az öröklés 
kapcsolata és egym ásrahatása, a 
m utációk, a rekom binációk fajtái 
sorra tárgyalásra kerülnek, az ala- 
csonyabbrendű és a m agasabbren- 
dű élő lények egyaránt tárgya a 
könyvnek.

A  szerző igen szabatosan, pon
tos definíciók alapján, rendszere
sen halad végig a hatalm as anya
gon. A z em berre vonatkozó ism e
retek nem túl sok teret kaptak. 
Az em berben előforduló krom o
szóm ahibák és aneuploid ia ism er
tetése két-két oldalra terjed. A 
populációgenetika és az im m un
genetika  fejezete is igen  rövid.

A z orvos olvasó szám ára akkor 
különösen hasznos a könyv, ha a 
fogalm ak pontos defin íciójára és a 
genetika biológiai a lapjaira kí
váncsi. Az új kiadás irodalm i ösz- 
szeá llítását a szerző nyilvánvalóan  
1975-ben zárta le, közvetlenü l a 
nyom tatás előtt sikerü lhetett 1976- 
ból és 1977-ből eredő idézetet be
iktatnia. Cholnoky Péter dr.

Schmidt—Matthiesen, H.: Prä-, 
intra- und postoperative Massnah
men in Gynäkologie und Geburts
hilfe. B ővített és átdolgozott 2. k i
adás. F. Enke Verlag, Stuttgart 
1978.

A „Bücherei des Frauenarztes” 
sorozat 6. köteteként m egjelen t 200 
oldalas könyv szerzőjének az volt 
a célja  munkájával, hogy tudom á
nyosan m egalapozott és v ilágos ú t
m utatást adjon a m űtéteket végző  
szülészek , nőgyógyászok szám ára.

A decim ális beosztású, jó l átte
k in thető  könyv 10 fejezetre tago
zódik. Vannak ebben egészen  rö
vid  és általánosan elfogadott e lv e 
ket ism ertető részek (A m űtéti 
javallatokról általában; A műtő 
orvos kijelölése, stb.) és a legap
róbb részletekkel is foglalkozó  
gazdagon dokum entált szakaszok. 

A 4 ,  fejezet a  m űtéti kockázat 
1912  becslésével, statisztikailag alátá

m asztott m egítélésével jó tám pon
tot ad arra, hogy az életkortól, az 
alapbetegségtől és a járulékos m eg
betegedésektől függően m ilyen  v e 
szélyeket rejt magában a nem  
életm entő  m űtét e lvégzése vagy  
elhagyása. T apasztalt szakem berek  
egyetértenek  a szerzővel abban, 
hogy jó indulatú  daganatok (pl. 
myoma) vagy  helyzetváltozási an o
m áliák (uterus descensus) je len tő 
ségét sokan a reálisnál sú lyosabb
nak érték elik  és általában több a 
„fölöslegesen  végzett” m űtét s  az 
ezekből adódó szövődm ény, m int a 
m űtét m ellőzéséből szárm azó h át
rányos következm ény.

A praeoperativ felv ilágosítás (6. 
fejezet) fontos a beteg le lk iism e
retes és m egnyugtató tájékoztatása  
és jogi következm ények szem pont
jából egyaránt. A m űtét következ
m ényeinek (pl. petefészkek e ltá 
volítása, a m éh eltávolítása stb.) 
esetleges szövődm ényének ism erte
tése az orvosnak fontos köte lessé
ge. A z igazi orvos erre időt áldoz, 
szem élyes kontaktust terem t a be
teggel és m ég  súlyos helyzetekben  
is m egta lá lja  a pszichés m egnyug
tatáshoz szükséges szavakat.

A m űtéti előkészítést közel 40 
oldalon, m egítélésem  szerint m in 
den apró részletre kiterjedő precizi
tással, pontokba foglalva tárgyalja. 
Az álta lánosan  érvényes elő íráso
kon k ívül az egyes szervek (vulva, 
vagina stb.) é s  egyes m űtéti m eg
oldások (conisatio, abdom inalis 
m éheltávolítás, refertilisatiós m ű
tét, exen teratio  stb.) továbbá járu
lékos m egbetegedések  és az é le t
kor m iatt szükséges kivizsgálás, 
előkészítés m inden szabályát m eg
találjuk. Ebből a fejezetből nehéz  
bárm it is  k iem eln i, m ivel a pon
tokba szedett utalások és a ján lá
sok nem  tartalm aznak fö lösleges  
m egjegyzéseket. M egtaláljuk itt az 
incontinentia  vagy  carcinom a m iatt 
tervezett m űtétek  előtt szükséges 
kivizsgálás m enetének részleteit 
ugyanolyan alapossággal, m int a 
throm bosis gyógyszeres és egyéb  
m egelőzési módjának; vagy az an- 
tib iotikus előkezelés, e lek tro lit
egyensúly b eá llítás k ialakult nor
m áinak leírását. T erm észetesen  
vannak olyan  állásfoglalások is, 
am elyek e ltérn ek  egyes in tézetek  
gyakorlatától. Szerző pl. az izotop  
renographiát akkor tartja in d o
koltnak, ha a pyelographia ered
m énye kóros eltérésre utal. K lin i
kánkon rutinszerűen elvégezzük a 
nőgyógyászati m űtétek  előtt az izo
top renographiát (veszélytelen, 
gyors, előkészítése, értékelése eg y 
szerű, nem  okoz sugárterhelést, 
m indkét o ldalról tájékoztat, olcsó  
stb.) és csak kóros eltérés esetén  
tartjuk indokoltnak  a röntgen- 
vizsgálatokat. K ülönbség van  a 
nőgyógyászati m űtétek  előtti m éh 
űri v izsgálatok  javallatának kér
désében is. Az, hogy a kolposkopia  
és az onkocytologiai v izsgálat e l
engedhetetlen  a nőgyógyászati 
m űtétek e lő tt (sőt m inden nőgyó
gyászati vizsgálatnak  szerves ré

sze), általánosan elfogadott. K lin i
kánkon az „onkológiai éberséget” 
úgy fejlesztettük tovább, hogy 
egyszerű  m éheltávolítás előtt és 
különösen konzervatív m űtétek  
(pl. h ü vely  plastica stb.) e lő tt 35— 
40 év  fe le tti nőkön fractionált ab
rasi ót végzünk, hogy a tünetm en
tes c erv ix - vagy endom etrium  
carcinom át, praecarcinom ás fo lya
m atot kizárjunk. Szerző nem  em eli 
ki a fractionált abrasio fontossá
gát, csak  abrasiót em lít és nem  ha
tározott az állásfoglalása a bizo
nyos korcsoportokban obiigát 
praeoperativ abrasio kérdésében  
sem.

A 7. fejezet a m űtét alatti fe l
ügyelettel, a műtét és az anaesthe
sia esetleges szövődm ényeinek fe l
ism erésével, elhárításának szabá
lyaival foglalkozik. K ülön hang
súlyt kap a folyadék- és vérpót
lás, a reanim atio és resuscitatio, 
valam int a véralvadási zavarok 
therapiája.

A postoperativ m egfigyelés, the
rapia, esetleges szövődm ények fe l
ism erése és kezelése kérdéseivel 
foglalkozó 90 oldal a könyv leg 
gazdagabb fejezete. A z infusiós 
kezelés, a sav-bázis egyensú ly  za
varainak therapiája, a kalória- 
bevitel, a sz ív - és keringés tám o
gatás, a shock-kezelés és minden  
egyéb várható vagy k ivételesen  
fellépő szövődm ény elhárításának  
szabálya, kezelési sém ája világos 
m egfogalm azásban, jól tagoltan  
m egtalálható. A ligha fordulhat elő  
olyan postoperativ kom plikáció, 
am elynek  kezeléséhez — sőt a pa- 
thom echanizm us m egértéséhez is — 
ne ta lá lnánk  alapszabályokat, 
alapvető inform ációkat.

K ülön fejezetben találjuk  a „pro- 
phylactikus” eljárásokat. M inden  
nőgyógyász operatőr hasznosan la 
pozgathatja ezeket az oldalakat: 
hogyan leh et m egelőzni a vérzést, 
összenövéseket, a sérüléseket, a 
gyulladásos szövődm ényeket, a seb
gyógyulás zavarait, a throm bo-em - 
boliás kom plikációkat, ileust, húgy
úti in fectió t stb.

Az uto lsó  fejezet (Műtét és psy
che, Inform áció, fe lvilágosítás, ha
zabocsátás előtti tájékoztatás) aján
lásokat fogalm az meg, hogyan le 
het és k ell biztosítani a beteg  
m egnyugtató felkészítését a m ű
tétre és hogyan kerülhetők el a 
psychés traum ák m űtét előtt és 
után. E gyet kell érteni a szerző
vel abban, hogy m inden esetben  
bele k ell é ln ie  magát az operáló 
orvosnak (és a kórház, klinika  
m inden dolgozójának) a beteg  
helyzetébe. A  carcinom ás betegek  
tájékoztatásának sokat vitatott 
kérdésében a könyv írója az őszin
te felv ilágosításnak, a valóság ta
pintatos feltárásának a híve, e lis 
m erve azt, hogy kedvező prognosis 
esetén ez  sokkal könnyebb, m intha  
inoperabilis és incurabilis betegeket 
kell a reá lis  helyzetről inform álni.

A m űtétet követő elbocsátás 
előtt tájékoztatn i kell a beteget a 
műtét lényegéről, a következm é



nyékről, a táplálkozásra, mozgásra, 
munkavégzésre, a vita sexualisra 
vonatkozó szabályokról, az ellen
őrző vizsgálatról stb.

A szerző humanus orvosi szem
léletét bizonyítja az, hogy a psy- 
chés magatartás követelményeit 
ugyanolyan alapossággal ismerteti, 
mint a szigorúan vett műtéti elő
készítés és utókezelés szabályait.

Schmidt—Matthiesen professzor 
könyve értékes útmutató minden 
szülész-nőgyógyásznak. Nemcsak 
műtéteket végző intézetek orvosai
nak, hanem azoknak is, akik a mű
tétek előtti vizsgálatokkal^ narco- 
sissal, postoperativ ellátással, re- 
habilitatióval foglalkoznak.

Lampé László dr.

Johann G latzel: A llgem eine Psy
chopathologie. 1978. F. Enke, Stutt
gart, 264 oldal. Ára: 39,— DM.

Az utóbbi években rendkívüli 
fejlődésnek indult nyugatnémet 
pszichiátriai könyvkiadás Johann 
Glatzelnek, a mainzi egyetem el
megyógyász professzorának e 
könyvével ismét rendkívülit pro
dukált. Viszonylag rövid terjede
lemben a szerző összefoglalja azo
kat a kísérleteket, amelyek általá
nos pszichopathológiát próbáltak 
teremteni, vagyis önálló elméletet 
alakítottak ki a pszichikum kóros 
megnyilvánulásairól, azok belső 
összefüggéseiről, kialakulási és 
megjelenési feltételeiről, továbbá 
azok megismerésének és vizsgála
tának módjáról. A probléma fel
dolgozásának irányát Jaspers 
szabta meg híres, egészen a hatva
nas évek végéig új és új kiadások
ban megjelenő „Allgemeine Psy- 
chopathologie”-jével. Glatzel jog
gal mutat rá, hogy csaknem fél év
századon át ez a könyv volt „az” 
általános pszichopathológia, Em- 
minghaus és Störring korábbi — 
ilyen című — monográfiáit elfeled
te az utókor, és feledésbe merült 
Gruhle 1922-ben megjelent pszi- 
chopathológiája is. A pszichiátria 
nagy irányzataiban és rendszerei
ben inkább implicite nyilvánult 
meg valamilyen általános pszi- 
chopathologie”-jával. Glatzel jog
rendben ezeket mutatja be, meg
próbálva kifejteni, önállóan megvi
lágítani őket. Freud, Binswager, a 
német antropológia-fenomenológiai 
irányzat és más iskolák álláspont
jait röviden összefoglalja, majd az 
általános pszichológia viszonyát 
tárgyalja más tudományokkal, he
lyesen érzékelve, hogy ez a disz
ciplína tudományelméletileg önálló 
nem lehet. Valóban, minden álta
lános pszichopathológia! felfogás 
valamilyen szemlélethez kötött, 
amely azután tudományághoz és 
nagyon sok elméleti előfeltevéshez 
kapcsolódik, amelyet csak valamely 
alaptudomány gondolkodásmódja 
igazol. Majd az abnormitás, a pa- 
thológia megismerésének módjairól 
szól egy nagy fejezet, ebben a szer
ző ismét külön veszi szemügyre az

egyes felfogásokat. A legérdeke
sebb talán az utolsó nagy fejezet, 
amely a pszichopathológiai gondol
kodásban fellelhető modelleket 
igyekszik kidolgozni.

Pszichi átér vagy pszichiátria 
iránt érdeklődő számára Glatzel 
könyve izgalmas olvasmány. Szin
te kaland, mert a bonyolult szem
léletű német szerzők nézeteinek 
összefoglalásán szinte át kell rág
nia magát az olvasónak, és el kell 
csodálkoznia, micsoda fogalmi 
páncélzatba szorul a pszichiátriai 
gyakorlat valósága, fel kell ismer
nie, hogy ezeket a bonyolult fogal
mi kategóriákat félretenni nem le
het, hiszen nélkülük elvész a tör
téneti kapcsolat a múlt elmekór- 
tanával. Majd érdekesebb terüle
tek következnek, pszichológiai el
képzelések módszerek és modellek 
függvényében mutatkoznak meg, 
ez már jobban érthető rész, hiszen 
a modern pszichiátria irodalma 
ebben a közegben mozog.

A kötet végén várnánk a konklú
ziót, ez azonban aligha lehet ki
elégítő. A szerző a hagyományos 
nézeteket megkérdőjelezi, legin
kább a szituatív, normatív viselke
dési zavarok szintjében, az inter
akció és a kommunikáció zavarai
ban véli megtalálhatónak az álta
lános pszichopathológia kereteit, 
de természetesen nem tud arra 
vállalkozni, hogy ezt ki is dolgoz
za. Nem kis része lehet ebben, 
hogy a szerző nem tud elszakadni 
a régi kategóriáktól, ijeszti az anti- 
pszichiátria, ill. a szociológiában 
mutatkozó pszichiátriai relativiz
mus képe, hagyományos módon 
akarja meghatározni a kórost, de 
ugyanakkor az új szemléleteket is 
érvényesíteni szeretné. Ez nem si
kerül, bár Glatzel olvasottsága a 
pszichiátriai szociológia köréből ki
terjedt, korrekten idéz vagy vesz ki 
gondolatokat a citált munkákból, 
nincs eléggé otthon ebben a kör
ben. Nem is megy túl messze a 
kritikában, a fogalmi bizonytalan
ságok, a tautológiás elméleti 
konstrukciók és az általános pszi
chopathológia terén jelenleg mu
tatkozó zűrzavar bírálatában meg
lehetősen visszafogott. Nehezíti a 
dolgát, hogy’ nagyobb arányban 
idéz német szakirodalmat, mint ma 
az a pszichiátria egy általános kér
déscsoportjáról, és így az általános 
pszichopathológiáról is helyénvaló, 
és különösen a szociológia és szo
ciálpszichológia terén nem támasz
kodik kellően az amerikai közle
ményanyagra. Ez különösen az an- 
ti-pszichiátriával és általában szo
ciológiai pszichiátria-kritikával 
kapcsolatosan mutatkozik meg. 
Kissé ő is áldozatul esik a manap
ság Európa-szerte megnyilvánuló 
kampánynak, a nagy késéssel a ha
gyományos pszichiátria erődítmé
nyei közé is behatoló anti-pszi- 
chiátriai áramlat valamiféle, rém
képpé formálásának, és 6 is a pszi
chiátria destrukciójától fél. Ez a 
jelenség egyébként nálunk is ész
lelhető, a hatvanas évek elején te

tőző, a hatvanas évek végére a 
nyugati magazinokban is megmu
tatkozó anti-pszichiátria most tű
nik úgy szakirodalmunkban, mint 
aktuális kérdés és mint valamilyen 
veszély. Ettől a nagyon sokrétű és 
heterogén — csak a konvenció 
kedvéért az anti-pszichiátria címe 
alá sorolt — áramlattól pedig a 
pszichiátria megújulását s huma- 
nizálódását lehet várni, helyes meg
ismerése éppen az ilyen vállalko
zások radikális véghezvitelét és 
kreativ megoldását segítené, mint 
amilyen Glatzelé.

A vállakózás így is figyelemre 
méltó, a kötet tanulságos, az olva
só fél évszázad pszichiátriai elmé
leteinek érdekes összefüggésrend
szerét követheti fejlődésben nyo
mon, a kötet tehát minden érde
keltnek ajánlható, tancélokra is 
kitűnően alkalmas.

Buda Béla dr.

Harald H enning: D ie L eberschä
digung durch Phenolisatine. Eine 
klinische Studie zur hepatotoxi- 
schen Medikamentennebenwirkun- 
gen. 48 oldal, 34 ábra 14 táblázat. 
Georg Thieme Stuttgart. 1978. Ara: 
DM 28,—

A tanulmány, mely a Gastroen
terologie und Stoffwechsel sorozat
12. köteteként jelent meg, azokkal 
a májkárosodásokkal foglalkozik, 
amelyeket phenolisatin (phenlaxin) 
tartalmú hashajtószerek rendszeres 
szedése hoz létre a vegyülettel 
szemben érzékeny egyéneken. A 
phenolisatinok (di- és triacetyl 
származékai használatosak) a has
hajtóként Vámossy által ajánlott 
Phenolphthalein derivatumai. 1925 
óta igen kedvelt purgativumok. A 
mindaddig teljesen veszélytelen
nek tartott vegyületek hepatotoxi- 
kus tulajdonságára Reynolds hív
ta fel a figyelmet 1969-ben, bár 
már előtte is többen utaltak a has- 
hajtó-abusus és egyes idült májbe
tegségek közötti összefüggésekre 
anélkül, hogy ezek a közlemények 
különösebb visszhangra találtak 
volna. A szerző 1972 óta kíséri fi
gyelemmel azokat a májkárosodá
sokat, amelyek phenolisatin tartal
mú laxansok huzamos szedésére 
vezethetők vissza. Észleléseit mun
katársaival több közleményben is
mertette. E tanulmányában eddigi 
megfigyeléseit összegezve 67 beteg 
adatait dolgozza fel.

A betegek kivétel nélkül idősebb 
nők. A májkárosodás mértéke és 
a hashajtó-szedés időtartama, to
vábbá a gyógyszer napi dosisa kö
zött nincs összefüggés. Az előidé
zett májártalom ún. késleltetett 
(elhúzódó) hypersensitivitásos
reakciónak látszik. A betegség 
alakulását a diagnózis tisztázásától 
kezdve alapos és igen kiterjedt 
vizsgálatokkal ellenőrizte, melyek
ben a különböző laboratóriumi el
járásokon kívül helyet kaptak a 
különböző műszeres vizsgálatok 
(májbiopsia, fény- és elektronmik-
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roszkópos feldolgozás, laparosco- 
pia), sőt a betegséget előidéző szer
rel végzett provokációs próba is.

A phenolisatin vegyületek által 
okozott májkárosodás klinikai meg
jelenésében és a máj szöveti elvál
tozásainak tekintetében egyaránt 
a chronikus aggressiv (aktív) hepa
titis képéhez áll a legközelebb, s 
attól elkülöníteni egy-egy esetben 
igen nehéz. A szerző részletezi en
nek lehetőségeit. A korrekt aetio- 
lógiai diagnózisnak nagy gyakor
lati jelentősége van, mert a gyógy
szerszedés felfüggesztése messze
menő regressióval jár, továbbsze- 
dése viszont olyan progressiót tart 
fenn, amely végül a májszerkezet 
átépüléséhez, cirrhosishoz vezethet. 
A phenolisatinok által okozott máj
károsodások gyakoriságára egy 
adat: a szerző az 1973. évben 185 
idült májbetegségben szenvedő nő
beteget észlelt, s ezek között 26 
esetben bizonyítottan a phenolisa- 
tin-szedés idézte elő a betegséget. 
Ez pedig az esetek 14%-a!

A táblázatokkal, a kórlefolyást 
és a provokációs próba eredményét 
demonstráló ábrákkal, a kitűnő 
fény- és elektronmikroszkópos, to
vábbá színes laparoscopiás felvé
telekkel bőségesen illusztrált könyv 
rendkívül tanulságos, érdekfeszítő 
olvasmány. Azonkívül, hogy alapos 
ismertetést ad a phenolisatinok 
okozta májártalmakról, ráirányítja 
a figyelmet a toxikus májkároso
dások jelentőségére és az orvos ez
zel kapcsolatos felelősségére. Így 
a könyv szinte modell-tanulmány- 
nak tekinthető.

A bőséges irodalmi jegyzéket tar
talmazó kötet végén gondosan ösz- 
szeállított tárgymutató is van. A 
kiadót dicséret illeti a kiadvány 
színvonalas kiállításán kívül azért 
a gyorsaságért is, amellyel az 1978 
áprilisában lezárt kéziratot ily ha
mar megjelentette.

László Barnabás dr.

Platon Petriclcs, Ludwig W eiss, 
Georg Löffler, Otto H. W ieland: 
D iabetes m ellitus. Urban und 
Schwarzenberg, München, Berlin, 
Wien, 1976.

A könyv 158 oldal terjedelmű, 
35 ábrával és 32 táblázattal. A 
könyvet nem a diabetologusnak, 
hanem a gyakorló orvosnak írták, 
aki nap mint nap találkozik a dia
beteses beteggel. Anélkül, hogy el
méletekkel behatóan foglalkozna, 
világosan és röviden ismerteti a 
diabetes patogenesisét és kliniku- 
mát. A diabetes és különböző hor
monok kapcsolatának tárgyalása
kor a glukagontól a prostaglandi- 
nig, csaknem valamennyi hormon 
befolyását ismerteti a cukoranyag
cserére. A diabetessel kapcsolatos 
cukor-anyagcserezavar ismertetése
kor tárgyalja a késői szövődmé
nyek pato-biokémiáját, a glucose 
fokozott átalakulását sorbittá, 
fruktózzá, a glikoprotein képző
dést, ennek felhalmozódását a 
basalis membránban és a muco- 
poliszacharid képződést. Majd rá
tér a diabetes etiologiájára, gene
tikájának tárgyalására, rámutatva

manifesztációt kiváltó tényezők 
jelentőségére. A könyv, célkitű
zéseinek megfelelően részletesen a 
klinikai vonatkozásokat ismerteti. 
Elöljáróban foglalkozik a külön
böző diabeteses formákkal, poten
ciális diabetes, subklinikai diabe
tes, manifest diabetes, majd rá
mutat a diabetes korai felismeré
sének jelentőségére, ismertetve a 
diagnosztikát és differenciáldiag
nosztikát, továbbá a diabetest eset
leg kísérő betegségeket. Viszony
lag nagy terjedelmű a terápiával 
foglalkozó fejezet. Az antidiabeti- 
kus tablettákat, azok hatását és 
mellékhatásait szemléletes táb
lázaton adja meg. A diétás keze
lést ugyancsak jól áttekinthető 
táblázatokon szemlélteti. A kóma
terápia kapcsán külön fejezet fog
lalkozik az azonnali teendőkkel, 
majd rátér a különböző kómatípu
sok klinikai kezelésére.

Rövid fejezet foglalkozik a gyer
mekkori diabetessel, de oly gya
korlati vonatkozású kérdések is, 
mint védőoltások, a gyermek ne
velése betegségének kezelésére, a 
pályaválasztás, nyári táborozás, ké
pezik a megbeszélés tárgyát.

A viszonylag vékony könyv igen 
sok, 583 irodalmi hivatkozást tar
talmaz. Lehetőség nyílik tehát a 
könyv tanulmányozása során arra, 
hogy az olvasó a felmerülő prob
lémáknak utánanézhessen. A rövid 
terjedelmű könyv átolvasásával a 
gyakorló orvos a diabetologia mai 
állásáról megfelelő képet kap.

Barta Lajos dr.

T ájékozta tó
A Magyar K ém ikusok E gyesületének B iokém iai Szakosztálya

„Folyadék-szcintillációs m éréstechnika” c.
tanfolyamot rendez Székesfehérváron, 1979. október 16—19. között.
A tanfolyam célja, hogy ismertesse a folyadék-szcintillációs méréstechnika alkal
mazását lágy béta-sugárzó izotópok mérésére, valamint egyéb alkalmazási terü
letét; mind kezdő, mind e metodikában már jártassággal rendelkező szakembe
reknek.
A tanfolyammal egyidőben külföldi cégek részvételével műszerbemutatót szer
vezünk.
Bővebb információt tartalmazó 1. sz. körlevelet és jelentkezési lapot az MKE 
Titkárságán lehet igényelni. (Bp., Anker köz 1. 1061, Telefon: 427-343). Előadó: 
Németh Pálné.
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MARIPEN ta b le tta

ÖSSZETÉTEL
1 tbl. 500 000 NE penamecillinum-ot (benzylpenicillin-acetoxy-methylester) tar
talmaz.

JAVALLATOK
1 tbl. 8-10 órán át biztosít terápiás penicillinszintet és minden olyan fertőzés 
kezelésére alkalmas, amelyet G-penicillin-érzékeny kórokozó idéz elő (Strep
tococcus haemolyticus, Gonococcus, Pneumococcus, Staphylococcus stb.), te
hát elsősorban: felső légúti infekciók, tonsillitis, pharyngitis, krónikus bron
chitis, tüdőbetegségekkel párosult akut és krónikus bronchitisek, pneumoniák 
egy része, pyodermák stb. gyógyítására. Alkalmas penicillin profilaxis céljá
ra: rheumás láz megelőzésére, továbbá általában penicillinérzékeny infek
ciókra hajlamosító megbetegedések kivédésére.

ELLENJAVALLATOK
Penicillinallergia.
Mint minden penicillin kezelésben, itt is figyelembe kell venni, hogy az in 
vivo és in vitro érzékenység nem mindig fedi egymást.

ADAGOLAS
Napi 3-4-szer 1 tabletta, a klinikai tünetek megjavulása után naponta 3-4- 
szer fél tabletta általában elegendő.
Gyermekeknek: kezdeti adagolás naponta testsúlykg-onként:
6 éven alul 80 000-60 000 NE,
7-14 évesnek 50 000-40 000 NE napi három adagra elosztva.
(Gyermekeknél a magasabb egység a megadott korhatáron belüli kisebb 
testsúlyúakra vonatkozik.) Ezek az adagok is a klinikai tünetek javulása 
után -  de leghamarabb a Maripen adagolás 3. napja után -  megfelelően 
csökkenthetők. A Maripen mindig éhgyomorra adandó.
Súlyosabb esetekben parenteralis készítmény adagolása a helyénvaló.
A Maripen tabletta hatóanyagának mennyisége alapján két és félszer hatá
sosabb a Vegacillin tablettánál, ezért a fenti adagok a penicillinre érzékeny 
súlyosabb fertőzésekben is elegendők. Akut és krónikus bronchitisek esetén 
kezdeti kezelésre a fenti adagok a mérvadók, majd a köpetmennyiség csök
kenésének állandósulása után fenntartó adagként a teljes tünetmentességig 
a fenti adagok fele javasolt.

BIOGAL D ebrecen



PÁLYÁZATI

HI RDETMÉNYEK

(255/d)
A K o m áro m  városi T a n á c s  V. B. 

E g észségügy i O sztályának v e z e tő je  (Ko
m áro m , Szabadság té r  1. 2901, te le fo n : 
7) p á ly á z a to t h irdet: 2 g y e rm e k k ö rz e ti 
o rv o si á llá s ra .

I lle tm é n y  szolgálati idő tő l és sz a k k é 
p e s íté s tő l függően, a 3/1977. (V III. 19.) 
EüM —MüM sz. együttes r e n d e le t  a lap 
já n  k e rü l  m egállapításra.

M ellék á llá s  válla lására  le h e tő sé g  van. 
Év v ég én  6000—10 000 F t- ig  te r je d ő  

ip a rv id é k i ju talom  adható .
H arg itta i M á ria  d r. 

városi j á r á s i  főo rvos 
(256/d)

T a p o lc a  Város T an ácsa  E g y esíte tt 
E g észségügy i In tézm ény k ó rh á z ig a z g a tó  
fő o rv o sa  pályázato t h ird e t  T apo lcán  
(8300 T apolca , Ady E n d re  u . 1—3.) 
m e g ü re se d e tt  fogorvosi á llá s ra .

B é rezé s  a 3/1977. EüM —M üM  sz. 
e g y ü tte s  rendele tnek  m eg fe le lő en .

M észáros I s tv á n  dr., 
az o rvostudom ányok  k a n d id á tu sa

(274/b)
A  XVI. kér. Tanács V. B. S zakorvosi 

R en d e lő in téze tén ek  igazgató  főo rvosa  
(1163 B p., Sh. Jóka i u. 3.) p á ly á z a to t 
h ird e t  nyugd íjazás fo ly tá n  m e g ü re se 
d e tt  1 fő  urológus sz ak fő o rv o si á llásra .

I lle tm é n y  a 3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
M üM sz. együttes re n d e le tb e n  fog lal
ta k  sz e rin t. F rie d m a n n  E d it dr,

ig azg a tó  főorvos 
(275/b)

A D u n ak esz i városi T a n á c s  V. B. 
S zak o rv o si R endelőin tézet ig azg a tó ja  
m e g h ird e ti  a  m egüresede tt 4. k ö rze ti 
g y e rm e k o rv o s i állást.

I l le tm é n y  a 3/1977. EüM —M üM  sz. 
re n d e le t  szerin t. T ölgyesi F e re n c  d r.

ig azg a tó  főorvos 
(282/b)

K isv á rd a i városi T an ács E g y esíte tt 
E gészség ü g y i In tézm ényei ig azg a tó  fő 
o rv o sa  (K isvárda, Á rpád  u . 26.) p á 
ly á z a to t  h ird e t a K órház—R e n d e lő in té 
ze t já ró b e teg -e llá tá s  te rü le té n  levő 
a lá b b i ü re s  állások b e tö le é sé re :

1 fe lü lv izsgáló  főorvosi á llá s ra ,
1 belgyógyász, 
l  szülész-nőgyógyász,
1 sebész ,
1 u ro ló g u s,
1 ideggyógyász,
1 fü l-o rr-g é g e  szakorvosi és 
1 g ondozó  intézeti p u lm o n o lo g u s  al- 

o rv o si á llá s  betöltésére.
A  m eg h ird e te tt á llá so k ra  sz a k k é p z e t-  

le n e k  is  pá lyázhatnak .
B é rezé s a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 

M üM sz. együttes r e n d e le t a lap ján , 
sz a k k é p z e ttsé g  és szo lgála ti id ő  fig y e 
lem bev é te lév e l.

L a k á s  m egbeszélés tá rg y á t  k épezi.
F e k e te  Im re  dr. 
ig azg a tó  főorvos

(307/a)
A C sorna  v á ro s i T an ács K ó r h á z -  

R endelő in tézet igazgató  főorvosa  p á ly á 
za to t h ird e t 1 fő szem ész szako rv o si 
á llásra .

I lle tm én y  a szo lg á la ti időtől függően  
a  3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM sz. 
eg y ü ttes  re n d e le tb e n  fo g la lta k n a k  m eg
felelően.

L a k á st a  V áro si T an ács b iz to sít elő
zetes m egbeszélés a la p já n .

A G yőr m eg y e i K ó rh áz  szem észeti 
o sz tá lya  a  k ó rh á z i e lhe lyezést k ívánó  
szem észeti b e te g e k  ré szé re  e lhelyezést 
a sz ak o rv o so k n a k  ped ig  m egfelelő  
sz ak m ai n a p o t b iz tosít.

E lsőso rb an  sz ak o rv o so k  p á ly á z a tá t 
v á r ju k , de  sz ak v izsg a  e lő tt á lló k  is 
b e n y ú jth a tjá k  p á ly á z a tu k a t, m e rt leh e
tőség  ny ílik  a  szakv izsgához m ég 
szükséges idő e ltö lté sé re  a G yőr m e
gyei K órház  sz em észe ti osz tá lyán .

N ém eth  G yu la  d r. 
igazgató  főo rvos

(308/a)
A M átésza lk a i v á ro s i T anács E gyesí

te t t  Eü In té z m é n y e in e k  igazgató  fő o r
vo sa  (M átészalka, S alla i I. u. 2. sz. 
4701) p á ly á z a to t h i rd e t  a  k ó rh á z —re n 
delő in téze t sz em észe ti o sz tá ly án  b e tö l
tendő  o sz tá lyvezető  főo rvosi á llásra .

A p á ly áza to t e ln y e rő  4 év re  szóló 
v ezető i m eg b ízás t k a p . Az állás be tö l- 
séhez szem ész sz ak o rv o s i k ép esítés  és 
10 éves szem ész sz ak o rv o s i g y a k o rla t 
szükséges.

Ille tm én y  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  re n d e le t sz e rin t +  
vezető i pó tlék .

O rv o sh áza sp á ro k  e lő n y b en  ré sze sü l
nek .

A p á ly áza t e lfo g ad ásáv a l ké tszo b ás 
ö sszkom fortos ta n á c s i b é r la k á s t b iz to 
s ítu n k .

A sz ab á ly sze rű en  fe lszere lt p á ly áza 
to k a t  a sz o lg á la ti ú t  b e ta r tá sá v a l a  
m eg je len éstő l sz á m íto tt  30 n ap o n  be lü l 
az in téze t c ím ére  (M átészalka, S alla i I. 
u. 2. sz. 4701) k e ll m egkü lden i.

C siszár G usztáv  d r. 
igazgató  fő o rvos

(309/a)
A  M átésza lk a i v á ro s i T an ács E g y esí

te t t  E ü. In té z m é n y e in e k  igazgató  fő o r
vo sa  (M átészalka , S a lla i u. 2. sz. 4701) 
p á ly áza to t h ird e t  a  k ó rh á z —ren d e lő 
in téze t b e lg y ó g y ásza ti o sz tá ly án  b e tö l
ten d ő  o sz tá lyvezető  főo rvosi á llá s ra .

A  p á ly áza to t e ln y e rő  4 év re  szóló 
m egb ízást k ap . Az á llás  be tö ltéséh ez  
belgyógyász sz a k o rv o s i k ép esítés  és 10 
éves b e lgyógyász  sz ak o rv o s i g y a k o rla t 
szükséges.

I lle tm én y  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  re n d e le t sz e rin t +  
vezető i pó tlék .

O rv o sh áza sp á ro k  e lőnyben  ré sze sü l
nek .

A p á ly á z a t e lfo g ad ásá v a l k é tszo b ás 
ö sszkom fortos ta n á c s i  b é r la k á s  b iz to - 
tu n k .

A sz ab á ly sze rű en  fe lszere lt p á ly á z a 
to k a t a szo lg á la ti ú t  b e ta r tá sá v a l a 
m eg je len éstő l sz á m íto tt  30 n ap o n  belü l 
az in téze t c ím ére  (M átészalka, S alla i I. 
I. u. 2. sz. 4701) k e ll  m egkü lden i.

C siszár G usztáv  d r. 
igazgató  fő o rvos

(310/a)
A XVI. k é r . S zakorvosi R endelő in tézet 

igazgató fő o rv o sa  (Bp. Sh., Jó k a i u. 3. 
1163) p á ly á z a to t h ird e t:

1 fő rh e u m a  szakfőorvosi,
1 fő rh e u m a  szakorvosi,
1 fő üzem o rv o si,
1 fő la b o r  szak o rv o si á lláso k ra .
I lle tm én y  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM —

MüM sz. e g y ü tte s  ren d e le tb en  fog la l
tak  szerin t. F ried m an n  E d it dr.

igazgató főorvos

(311)
T a ta b á n y a  v á ro si T anács V. B. 

E gészségügyi O sztály  v ezető je  (T a ta 
b ánya V., F e lszab ad u lás té r  8. 2801) 
p á ly áza to t h ird e t :

3 fő fo g la lk o zású  g y e rm ek k ö rze ti á l
lásra,

3 fő fo g la lk o zású  körzeti o rvosi á l
lásra,

2 fő fo g la lk o zású  üzem orvosi á llásra , 
m elyből az eg y ik  állás b e lgyógyászati 
szakv izsgához kö tö tt.

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  ren d e le t a lap ján .

O rvosi á llá so k h o z  m egfelelő  lak ás t 
b iz to sítunk . M ellékállás v á lla lá sá ra  le
hetőség  van .

É v en k én ti ip a rv id é k i ju ta lo m .
P ap p  F e re n c  d r.

v á ro s i főorvos

(312)
É rd  v á ro s  R endelő in tézetének  igaz

gató fő o rv o sa  pály áza to t h ird e t  k e ttő  
ü zem orvosi á l lá s ra  a M echan ikai M ű
veknél (T ö rö k b á lin t).

Az á llá s  B u d a p estrő l BKV au tó b u sz- 
szal, ille tv e  v á lla la ti  au tó b u ssza l k i já 
rá ssa l e llá th a tó .

Ille tm én y  ku lcsszám  szerin t - f  üzem 
orvosi p ó tlé k . A v á lla la t a  tö rv én y es  
k e re te k e n  b e lü l m ellék fog la lkozást is 
biztosít.

Az ü zem o rv o s  évi 5—10 ezer fo rin tig  
te r jed h e tő  n e h é z ip a ri ju ta lo m b a n  is 
részesül.

Ü zem orvosi képesítésse l, belgyógyász 
sz ak k ép es íté sse l, vagy  hosszabb  üzem 
orvosi g y a k o r la t ta l  rendelkező  e lőnyben  
részesü l. B odnár B é la  d r.

ri. ig. főo rvos

(313)
A K a z in c b a rc ik a i v árosi K ó rh áz—R en

delő in téze t ig azg a tó ja  p á ly áza to t h ird e t 
a  B orsod i V egy i K om binát ü zem egész
ségügyi sz o lg á la tán á l m egüresedő  
üzem orvosi m u n k ak ö rre .

B érezés a  szo lg á la ti időnek  m egfelelő  
b é rté te l fe lső  h a tá rá n  k e rü l m eg á llap í
tá s ra . M u n k a k ö ri pótlék , k észen lé ti díj 
és évi 6—10 e ze r  F t-ig  te r je d ő  b á n y a 
v idék i ju ta lo m  b iztosíto tt.

A c sa lád o s pályázó  ré szé re  az üzem  
3 szobás ö sszkom fortos szo lg á la ti la 
k ás t b iz to sít. A  lak ássa l k ap cso la to san  
fe lm erü lő  összes k ö ltségeket az üzem  
fedezi.

E lső so rb an  o rv o sh áza sp áro k  p á ly á z a 
tá t  v á r ju k , m iv e l a h áz a s tá rs  részé re  
kö rzeti o rv o si, vag y  üzem i k ö rz e ti  o r
vosi á llá s t b iz to sítu n k , k u lcsszám  sze
rin ti b é rp la fo n n a l. B alogh E rn ő  dr.
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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 infiItráciőját és így akadá
lyozza az atheroma képződését. A vér 
cholesterinszintjét és a vérnyomási 
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:

PRODECTIN tabletta

-  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.

ELLEN JAVALLAT: Nem ismeretes.

ALKALMAZÁSA ÉS ADAGOLAS: Kúra
szerű. A kezdő adag naponta 3 X 1  
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.

K ő b á n y a i  G y ó g y  s z e r  á r u g y  ár  B u d a p e s t



Megyei Jósa András Kórház, Nyíregyháza,
Urológiai Osztály 
(főorvos: Mohácsi László dr.)

A p e r c u t a n
v e s e ü r e g r e n d s z e r i  p u n c t i o  
d i a g n o s z t i k u s  é s  t e r á p i á s  
j e l e n t ő s é g e
Porkoláb Zoltán dr. és Mohácsi László dr.

Az urológiai röntgendiagnosztika során adódnak 
olyan esetek, am ikor a kiválasztásos urographia 
vagy infusiós urotom ographia nem nyú jt biztos és 
pontos diagnózist. Elsősorban a különböző okok 
m iatt létrejö tt üregrendszeri tágulatokra, u re ter 
obstrukciókra, ném a vesékre gondolunk, amikor az 
urographia során végzett késleltetett — akár 24 
órás felvételek, rétegfelvételek — sem hozzák meg 
a k ívánt eredményt. Ilyen esetekben többnyire a 
renalis angiographia sem tisztázza a pangás okát 
vagy az obstructio helyét. Nőgyógyászati tumoros 
folyamatok, retroperitonealis fibrosisok, congenita- 
lis hydronephrosisok, ureter ligaturák, köves elzá
ródások, ektopiás ureterek, az ureter-szájadékot 
érintő gyulladásos és daganatos betegségek, pyelo- 
ureteralis határon és ureteren végzett m űtétek 
utáni hegesedések, neoimplantalt ureterek, egyes, 
egyébként nehezen tisztázható specifikus vese-, il
letve ureter-folyam atok azok az esetek elsősorban, 
amelyek a percutan vese-punctio indikációit képe
zik, s ahol az eljárástól a diagnózis pontos tisztá
zásához eredm ényt várhatunk. Ezekben az esetek
ben többnyire m űtéti megoldás is szükséges. Az 
urológus ilyenkor általában retrograd ureter-kathe- 
teres, illetve contrast-töltéses vizsgálatot végez. 
M indkét eljárás ism ert veszélyekkel já r  és az ún. 
letapintás sem olyan ártalm atlan beavatkozás m int 
azt sokan gondolják. A polyresistens Gram -negatív 
kórházi bacterium törzsek egyre növekvő száma a 
retrograd vizsgálatok veszélyét még tovább növeli. 
Kiemelt jelentősége lehet a percutan anterograd 
pyelographiáknak az egyébként néha nehezen diag
nosztizálható és lokalizálható uréterben ülő húgy
savkövek felderítésében. Ilyenkor a retrograd vizs
gálatok közismerten még nagyobb fertőzési veszé
lyekkel járnak, a szeptikus komplikációk maga
sabbak.

Az előbb em lítetteken kívül a percutan vese- 
punctiót W hitaker (1) szerint perfusiós nyomásmé
résekre is fel lehet használni. Ez bizonyos esetek
ben fontos diagnosztikus param étere lehet az eset
leges plasztikai m űtéteknek, mivel a felső húgyúti 
tágulatok nem m inden esetben obstructiv erede
tűek.

Az elm ondottakat összegezve azt mondhatjuk, 
hogy pangást, ill. tágulato t okozó elváltozások ese-
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tében sokkal pontosabb és gyakorlatilag teljesen 
veszélytelen diagnosztikus eljárást jelent a per
cutan vese-punctio és contrast-töltés.

A percutan anterograd pyelographia eszméje 
Wickboom  (1954) (2), Weens és Florence (1954) (3) 
nevéhez fűződik. Sem ez, sem az ezen az eljáráson 
alapuló Goodwin és mtsai (4) által 1955-ben aján
lott percutan nephro-pyelostomia évekig nem  ta 
lált megfelelő visszhangra. Az angolszász nyelv- 
területen m egjelent néhány kedvező tapasztalatról 
szóló közlemény után ezek az eljárások Európában 
is kedvező fogadtatásra találtak  és kezdenek elter
jedni.

[Haaga, Zelch, Afidi, S tew art 1977 (5), Gün
ther, A ltw ein  és Georgi 1977 (6 ).]

Hazánkban a Győr-Sopron megyei Kórház 
urológiai osztályának (7) vannak jelentősebb szá
mú esettel kapcsolatos tapasztalatai.

Methodika
A v izsgálat elvégzéséhez igen  nagy seg ítséget 

nyújt a röntgen képerősítő, m elynek  használata a v izs
gálat egyik fontos feltétele. E lőzetesen intravénásán  
adott contrast-anyaggal ábrázolhatjuk a sokszor igen  
halványan telődő üregrendszert. N ém a vesé esetében  
többnyire a renalis angiographia, esetleg az u ltrahan
gos sonographia enged következtetn i a tágu lt üreg
rendszeri területekre. A beteget hason fekvő h elyzet
ben, képerősítő alatt, vékony tűvel, helyi érzéste len í
tésben szúrjuk m eg a m egfelelő  helyen. „A finom  tű 
technika” lén yeges k iegészítője a flex ib ilis csatlakozó- 
rész (m űanyag cső) a tű és a fecskendő között, m ely  
a vékony tű vel együtt biztosítja a vese m in im ális  
traum atizációját. A vese  légzési elm ozdulásai ugyan-

1. ábra: A diagnosztikus punctióhoz használt szerelék
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is, melyet a tűre helyezett fecskendőt tartó kézzel nem 
tudunk követni, hajlékony csatlakozás nélkül paren- 
chyma-sérülést okozhatnak (1. ábra). Amennyiben 
vizeletet nyerünk, abból keveset szívunk le részint 
azért, hogy a valóságnak megfelelőbb képet kapjunk, 
másrészt azért, hogy a tűnk ki ne csússzon az össze
esett üregrendszerből. Ezután tömény contrast-anya- 
got fecskendezünk be képernyő alatt, mely ott felhí
gulva a vizelettel elkeveredik. A kívánt képet vagy az 
üregrendszeri mozgásokat célzott felvételen vagy kép
magnón rögzítjük. Az így készült felvételek kiváló 
minőségűek, contrastosak, pontosan mutatják a pangás 
Okát és az obstructio helyét. A vizsgálat alig okoz a 
betegnek kellemetlenséget, a sokszor életveszélyes 
iatrogen fertőzés lehetősége a retrograd manipulatiók- 
kal szemben gyakorlatilag nem is jön szóba. A per- 
cutan punctio olyan esetben is felvilágosítást ad, ami
kor valamilyen oknál fogva retrograd vizsgálat nem 
végezhető el (húgycsőszűkület, ektopiás szájadék, ure
ter ligatura stb.). Olyan esetekben, amikor plasztikai 
műtétet tervezünk, a retrograd pyelographiával szem
ben nagy előnyt jelent az, hogy az üregrendszert nem 
fertőzhetjük.

Az utóbbi három évben a korábban felsorolt 
elváltozások pontos kórismézéséhez több m int 40 
esetben végeztünk diagnosztikus céllal percutan 
veseüregrendszeri punctiót. Ezek közül néhány ese
te t kívánunk bemutatni.

1. Z. M., 23 éves férfibeteg b. o. vesetáji fájdal
mak miatt került felvételre. Laboratóriumi eredményei 
kóros eltérést nem mutattak. Vizelete negatív volt. 
ív. urographián b. o. veseüregrendszeri tágulat lát
szott, a b. o. ureter nem telődött. A pangás pontos 
helyének meghatározása céljából percutan vese-punc- 
tiót végeztünk (2. ábra). A pangás oka a pyelo-urete-

2. ábra: A punctio utáni contrast-töltés a pyelo-ureteralis 
határon mutat lefolyási akadályt
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ralis szakasz szűkülete volt, melyet a műtéti lelet is 
megerősített.

2. B. J.-né, 36 éves beteg. B. o. alsó pólusra loca- 
lizált vese-tbc miatt 3 hónapos gátlószeres és steroid 
kezelés után control urographia. A rtg-felvételek szű
külő alsó ureter-szakaszt mutattak mérsékelt üreg-

3. ábra: 2. számú beteg iv. urographiás képe

rendszeri tágulattal. Az alsó pólus folyamat formája 
és kiterjedése nem ítélhető meg pontosan. (3. ábra). 
Az egy hónappal később végzett urographia néma b.
o. vesét igazol. A punctiót követő rtg-vizsgálat úgy 
az ureter obstructio mértékére mint a caverna kiter
jedésére pontos felvilágosítást nyújt (4. ábra).

A  percutan vesepunctiónak therapiás jelentő
sége is van, elsősorban olyan pyonephrosisos be-

д. ábra: 2. számú beteg b. o. veseüregrendszerének képe, 
melyen jól látható az alsó pólusban levő kiter
jedt caverna



tegcken, akiken az azonnali m űtét akadályba ütkö
zik, pl. a rossz cardio-pulmonalis állapot, korábban 
fel nem ism ert vagy kisiklott diabetes mellitus, 
rossz általános állapot, sepsis stb. m iatt. Ezekben 
az esetekben a sürgős m űtét többnyire nephrecto- 
mia. A narcosis, a m űtét, ill. ezek szövődményei 
a gyenge ált. állapotú beteg életét komolyan veszé
lyeztetik. A percutan nephrostomia ilyen betege
ken életm entő lehet. A gennyes vizelet folyamatos 
lebocsátása után rendezhető a beteg általános álla
pota és későbbi időpontban megfelelő előkészítés 
után sokkal kisebb kockázattal végezhető el az 
adaequat műtét. A fentieken kívül a percutan 
nephrostomia elősegítheti ureter-sipolyok spontán 
záródását, lehetővé teszi az ureter retrograd síne- 
zését stb. A percutan nephrostom iának a percutan 
pyelographiához hasonlóan nincs túl nagy irodal
ma. M agyar nyelvű irodalomban tudom ásunk sze
rint ilyen közlés eddig nem jelent meg. Először 
Goodwin (4) 1955-ben végzett percutan nephro-

5. ábra: Néma j. o. vese képe percutan töltés után

pyelostomiát. Ezt követően mások Cobb (8), Búr- 
nett és mtsai (9), Almgard  és Fernström  (10), Bar
baric és Wood (11), Fowler és mtsai (12) stb. szá
moltak be jó eredményekről.

Mi a percutan nephrostom iát az angiographiák- 
nál használatos Seldinger-technikával, vastag szív- 
katheterrel végezzük. A tűnek a megfelelő helyre 
való beszúrása után a tű  üregébe puha vezető
drótot dugunk, a tű t eltávolítjuk, majd a vezető
drótra húzzuk rá a conicusan kiképzett oldallyu
kasztott kathetert, m elyet a vese üregébe tolunk. 
A kathetert a nephrostomiás cső rögzítéséhez ha
sonlóan a bőrhöz fixáljuk. A szív-kathetert a kö
vetkező napokban egyre vastagabb nephrostomiás

6. ábra: 5 hetes csecsemő. Percutan nephrostomia után 
készült anterograd pyelographia

katheterre cserélhetjük. A nephrostomiás nyílás 
fokozatosan annyira feltágítható, hogy 25—30 Ch. 
vastagságot is el lehet érni, s ezen keresztül akár 
eszközös kőeltávolílást, lithotrypsiát vagy ureter- 
sínezést stb. is el lehet végezni.

Az elmondottak illusztrálására két eset ism er
tetése :

1. K. M., 85 éves férfibeteg igen leromlott septi
cus állapotban került osztályunkra. Urographia j. o. 
kiválasztást nem mutat. Angiographia hydronephrosis 
képét adja, melynek oka a pyelo-ureteralis határba 
ékelődött kő. Percutan nephrostomiával nagy meny- 
nyiségű gennyes vizeletet bocsátunk le a veséből (5. 
ábra). Ezután a beteg általános állapota javul, a neph
rostomiás katheterekkel egyre jobban feltágítva a nyí
lást, eszközös kőeltávolítást kísérlünk meg. A pyelo- 
ureteralis határba nagyon szorosan beékelődött követ 
rtg-képerősítő controlja mellett a nephrostomiás nyí
láson bevezetett kőfogóval kimozdítani, eltávolítani 
nem lehetett, bár a kő cystoscopon keresztül jól lát
ható volt. Hosszas cardialis előkészítés után, mely idő 
alatt a beteg testsúlya 15 kg-mal növekedett, nephr- 
ectomiát végeztünk. Gyógyultan távozott.

2. K. S., 5 hetes csecsemőt septicus állapotban 
szállították kórházba. A septicus állapot keresése cél
jából urographiát is végeztek. Az urographiás felvé
telek normális j. o. és hatalmasan tágult b. o. vese- 
üregrendszert ábrázolnak. A sepsist a jól tapintható 
gennyes zsákvese okozta. A gyermek rendkívül rossz 
általános állapota miatt műtét nem jött szóba, emiatt 
percutan nephrostomiát és contrast-töltést végezünk 
(6. ábra). A csecsemő a beavatkozás után fokozatosan 
leláztalanodott, általános állapota jelentősen javult és 
a végleges műtétet, a nephrectomiát 6 héttel később 
végeztük el. Post op. és szövettani diagnosis: conge- 
nitalis proximalis ureter hypoplasia.
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Therapiás célzattal végeztünk még percutan 
nephrostom iákat nőgyógyászati tumoros ureter- 
obstructio okozta anuriákban és több gennyes sep
ticus veseelzáródásban, m elyeknek egyike (2000 ml 
sűrű, gennyes vizelet) vese-tbc-nek bizonyult. Míg 
a nőgyógyászati tumoros betegeken a percutan 
nephrostomia többnyire végleges megoldást jelent, 
a pyonephrosisos betegeket későbbi kedvezőbb idő
pontban nephrectomizáltuk.

A percutan pyelographiának és az elvileg ezen 
alapuló percutan nephrostom iának szövődményei 
minimálisak. Egy esetben figyeltünk meg enyhe 
fokú makroszkópos haem aturiát, mely 1 nap alatt 
megszűnt. Az idevonatkozó irodalom áttekintése 
során is hasonlóan kevés szövődményt találtunk. 
Kisebb vérzés vagy ritkán  előforduló perirenalis 
haematoma a leggyakrabban előforduló szövőd
mény. Azokban az esetekben, melyekben a per
cutan nephrostomiát m ű té t követte, perirenalis 
haematomát, abscessust, gyulladást, sérülést stb. 
nem találtunk, az előzetes nephrostomia a m űté
tet nem nehezítette.

A percutan vese-punctio egyre inkább a rutin  
diagnosztika és therapia eszközévé válik. Váloga
tott esetekben értékes kiegészítője az eddig ism ert 
urológiai diagnosztikus eljárásoknak és therapiás 
beavatkozásoknak.

összefoglalás. A szerzők a különböző eredetű 
veseüregrendszeri tágulatok okának felderítéséhez

percutan üregrendszeri punctiót is használnak. Ta
pasztalataik szerint a finom tűvel végzett punctio 
egyszerű, könnyen elvégezhető, a betegeknek alig 
okoz megterhelést és az iatrogén fertőzés veszélye 
is elhanyagolható. A percutan nephrostom iát első
sorban olyan pyonephrosisos betegeken tartják  in
dokoltnak, am ikor az azonnali m űtét, ill. narcosis 
komoly veszélyekkel jár. A percutan veseüreg
rendszeri punctiót és nephrostom iát az eddig ismert 
urológiai diagnosztikus eljárások és therapiás be
avatkozások értékes kiegészítőjének tartják . Több 
m int 40 punctio és 6 percutan nephrostomia alap
ján jó tapasztalataikról számolnak be.

IRODALOM: 1. Whitaker, R. H.: Brit. J. Urol.
1973, 45, 15. — 2. Wickboom, I.: Acta rádiói. 1954, 41, 
505. — 3. Weens, H. S., Florence, T. J.: J. Urol. 1954, 
72, 589. — 4. Goodwin, W. E., Casey, W. C., Woolf, W.:
J. Amer. med. Áss. 1955, 157, 891. — 5. Haaga, J. R. 
és mtsai: Amer. J. Roentgenol. 1977, 126, 621. — 6. 
Günther, R., Altwein, J. E., Georgi, M.: Fortschr. Rönt- 
genstr. 1976, 124, 80. — 7. Szüle E.: Szóbeli közlés. — 
8. Cobb, В.: J. Urol. 1967, 98, 309. — 9. Burnett, L. L., 
Roy, J. C. Jr., Bush, W. H. Jr.: Radiology. 1976. 120. 
557. — 10. Almgard. L. E., Frenström, I.: Acta radio],
1974, 15, 288. — 11. Barbaric, Z. L., Wood, В. P.: Amer. 
J. Roentgenol. 1977, 128, 453. — 12. Fowler, J. E., 
Meares, E. M. Jr„ Goldin. A. R.: Urology. 1975, 6, 428.
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CLUDESIN
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

~ F ?  о n  rz _jQ__L
FINOMVEGYSZERGYÄR
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Forgalmazza: REANAL Vegyszerbolt
1147 Budapest, Telepes u. 58-60.



EREDETI  KÖZLEMÉNYE K

Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ, 
Központi Laboratórium 
(főorvos: Stuber Adrienne dr.)

Populációs v izsgá la tok  
köldökvérből
A köldökvér összfehérje szintjének 

alakulása

Stuber Adrienne dr. és Mészáros Klára dr.

Közismert, hogy az újszülöttől, még inkább a ko
raszülöttől igen kevés vér nyerhető vizsgálatok 
céljaira. Ezért már eddig is több hazai kutatócso
port használta fel a köldökvérm intákat arra, hogy 
az újszülöttről információkat nyerjen (5 ,8, 11).

Feltételezhető, hogy a köldökvér egyes klini
kai kém iai param étereinek megismerésével gyors 
tájékoztatást tudnánk nyújtani a gyermekgyó
gyásznak az újszülött első életnapjain várható 
esetleges eseményekre vagy későbbi fejlődésére 
vonatkozólag. Ehhez azonban az szükséges, hogy 
az eddiginél jóval nagyobbszámú vizsgálat alap
ján elemezzük az egyes param éterek értékeinek 
gyakorisági eloszlását.

Bár az irodalomban egyes szerzők futólag em
lítik, hogy az érettség és a köldökvér összfehérje 
tartalm a között összefüggés van, az érdeklődés ed
dig elsősorban az immunglobulinok vizsgálatára 
irányult, m int az esetleges intrauterin  fertőzés ko
rai jelzőjére (1, 2, 6, 7, 9, 10). A köldökvér össz
fehérje szintjének vizsgálatáról nagyobbszámú ada
tot tartalm azó beszámolót nem találtunk  az iroda
lomban. Ezért 1975-től végzett köldökvér-vizsgálati 
sorozatunkban rendszeresen végeztünk összfehérje 
meghatározásokat. E dolgozatban azokról az ered
ményekről számolunk be, amelyeket az 1975—76- 
ban m ért összfehérje értékek elemzésével nyertünk.

Anyaggyűjtés

Két szülészeti osztályunkról 1975-ben 3226, 1976- 
ban 3159 köldökvérmintát kaptunk, amelyekből össze
sen 6253 összfehérje meghatározást tudtunk végezni.

Homogén csoportok kialakítása érdekében gesztá- 
ciós időkategóriákat alakítottunk ki. A gesztációs idő 
meghatározása az anya utolsó mensesének első napja 
alapján történt a Fekete—Mestyán-korong segítségével. 
Amennyiben ez nem volt biztosan tudható, az adatot 
megkérdőjeleztük. A gesztációs idő alapján az alábbi 
csoportokat alakítottuk ki: 1. 32. geszt, hétnél fiatalabb,
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2. 33—37. geszt, hét közötti, 3. 38—42. geszt, hét közötti 
és 4. 43. geszt, hétnél idősebb terhességekből szár
mazó újszülöttek köldökvérmintái alkottak egy-egy 
csoportot.

Regisztráltuk továbbá a következőket:
1. az újszülött születési súly szerinti percentilis 

kategóriáját;
2. az újszülött Apgar-értékét;
3. 2500 g szül. súly felett az újszülött esetleges be

tegségét az első élethéten, 2500 g szül. súly alatt 
az esetleges elhalálozást.

Módszerek

A köldökvér összfehérje meghatározást a biuret 
reakción alapuló módszerrel végeztük, amely pepti- 
dekre és fehérjékre specifikus. A kalibrációt a 2,0—8.0 
g/dl koncentráció intervallumban vettük fel. A mérés 
pontossága: Sh =  +  0,11 g/dl; Vk =  1,9%; érzékenysége 
0,23 g/dl; torzítása 0,7%. A regressziós egyenes egyen
lete: у =  0,22 +  l,23x; r =  0,998; hipotézis vizsgálat 
alapján a r« 0, b » l .  A regressziós egyenes nem tér 
el szignifikánsan a lineáristól.

A mérések pontosságát gyári kontroll savók rend
szeres használatával, az asszisztensek munkájának 
pontosságát naponkénti kontrollok meghatározásával 
ellenőriztük.

A klinikai adatokat és az összfehérje értékeket 
havonta peremlyukkártyára vittük és a kirázásos mód
szerrel elemeztük. A relatív gyakoriságok alapján meg
szerkesztettük az egyes gesztációs csoportok histo- 
grammját mindkét év anyagából. Az eloszlás normá
lis vagy attól eltérő voltának meghatározására illesz
kedés vizsgálatot végeztünk. Ennek eredménye alap
ján a percentilis számítás alkalmazása volt szükséges.

Az egyes gesztációs csoportoknál kapott értékek 
közötti szignifikáns különbség meghatározására log 
transzformáció után kiszámítottuk az átlagértékeket és 
ezek összehasonlítására „u” próbát végeztünk.

Értékelés

Az 1. ábrán bem utatjuk a feldolgozott köldök-

A köldök vérminták gest. hét szerinti megoszlása 
absz. számban és százalékban

<32 g.h. 33—37 g.h. 38—42g.h. >43 g.h. összes

1975 284 587 2167 147 3185

1976 294 595 2140 99 3128
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1. ábra.

vérm inták gesztációs idő szerinti megoszlását. M int 
látható, a két év anyaga nagyjából azonos volt és 
több m int egyharm ada érett újszülöttektől szár
mazott.

Annak tisztázására, hogy a 38—42. geszt, hét 
között születettek köldökvérm intái m ennyire te- 1923



Egyes klinikai paraméterek %-os gyakorisága 

Gest. idő bizonytalan M. elhalt ill. beteg

1975 I. <32 g.h.
j-------1 II. 33—37 g.h.
1-----III. 38—42 g.h

IV.> 43 g.h.

2. ábra.

1976
□

kinthetők egészséges populációs mintáknak, m eg
vizsgáltuk, hogy a terhességet jelentősebben befo
lyásoló kóros állapotok milyen gyakoriságot m u ta t
tak ebben a csoportban a k é t évben: a szülészek 
adatai szerint EPH gestosis 2,5, ill. 1,9%-ban, dia
betes 0,4, ill. 0,3%-ban volt található a 38—42. 
geszt, hét között szült asszonyok között 1975, ill. 

* 1976-ban. Ennek alapján ezt a csoportot egészséges,
érett újszülöttek köldökvérmintáinak tekintettük.

A többi rendelkezésünkre álló klinikai jellem 
ző elemzése is azt m utatta, hogy a 38—42. geszt, 
hetes csoport adatai egészséges újszülöttpopulációra 
vonatkoztathatók: mindkét évben 5% a la tt volt a 
bizonytalan gesztációs idő és a 8 alatti A pgar-érték 
gyakorisága az érett újszülöttek csoportjában és 
4—7%-ban fordult elő kóros állapot az első élet
héten. A két koraszülött csoportban ugyanezen 
klinikai jellemzők a várakozásnak megfelelően ala
kultak (2. ábra).

Az 1975-ös, ill. 76-os összfehérje értékekből a 
relatív gyakoriságok alapján megszerkesztettük az 
egyes gesztációs csoportok histogram m ját. A 3. áb
rán példának bem utatjuk a két kora- és az érett 
újszülött csoportok egy-egy histogrammját.

Az elvégzett illeszkedés vizsgálat alapján meg
állapítható volt, hogy az é re tt  újszülöttek köldök
vér összfehérje értékei közel normális eloszlást m u
tatnak. Minél éretlenebb a koraszülött csoport, an 
nál ferdébb az eloszlás, annál távolabb van a nor
málistól. Ez látható a Gauss-papíron történ t ellen
őrzéskor is (4. ábra). Hasonló képet m utattak  az
1976-os év adatai.

A nem  teljesen szim m etrikus eloszlás m iatt 
célszerű volt a jellemző értékek m eghatározására 
a percentilis számítást alkalmazni. Az 1. táblázat
ban találhatók az egyes gesztációs csoportokra je l
lemző 10—50—90 percentilis értékek, am elyek jól 
m utatják, hogy a köldökvér összfehérje értéke je
lentősen emelkedik a gesztációs idő előrehalad- 
tával.

Mivel tisztázni akartuk, hogy az egyes gesztá-
__ I- ciós csoportok közötti különbség mennyire szignifi-
1924 káns, az 1975. év adatait felhasználva logaritm us

1. táblázat Köldökvér összfehérje percentilis értékek
(g/di)

Gest. idő n 10 50 90

>43 1975 147 4,32 5,26 6,11
g. h. 1976 97 3,92 4,83 5,88
38—42 1975 2169 4,34 5,19 6,15
g. h. 1976 2116 4,12 5,01 5,94
33—37 1975 579 3,72 4,59 5,72
g. h. 1976 587 3,58 4,42 5,40

<32 1975 277 3,30 3,95 5,12
g. h. 1976 281 3,08 3,69 4,67

transzformációt, majd átlagszám ítást végeztünk. 
Az egyes gesztációs csoportok átlagértékei a követ
kezők lettek: 1. 32. geszt, hét a la tti csoport: átlag 
3,85 g/dl (50 percent. 3,95 g/dl); 2. 33—37. geszt, 
hét között: átlag 4,54 g/dl (50 percent. 4,59 g/dl);
3. 38—42. geszt, hét között: átlag 5,12 g/dl (50 per
cent. 5,19 g/dl).

A szignifikancia kim utatására az egyes geszt, 
csoportok átlagértékeit két lépésben ,,u” próbával 
hasonlítottuk össze.

Az ,,u” próba értéke a 38—42. és a 33—37. 
geszt, hét közötti csoportok között 16,75; a 33—37. 
geszt, hét közötti és a 32. geszt, hét alatti csoport 
között 12,47. így tehát igen erősen szignifikáns kü-

rel. gyakoriság 1975 <32 g.h. n = 276

Köldökvér összfehérje histogramok

3. ábra.



A köldökvér összfehérje értékek normalitás 
vizsgálata

4. ábra.

lönbséget kaptunk, mivel még P =  0,01 esetén is 
az ,,u” értéke csak 2,57 a táblázat szerint.

Az é re tt újszülöttek csoportja és a legfiatalabb 
koraszülött csoport átlagértékeinek ,,u” próbával 
történő összehasonlítása a fentiek alapján felesle
gesnek bizonyult.

A vizsgálat gyakorlati jelentőségének tisztá
zására elemeztük, hogy az alacsony köldökvér össz
fehérje érték  és a feljegyzett klinikai param éterek 
között van-e összefüggés, vagyis érdemes-e a kli
nikusnak ezekre az újszülöttekre fokozott figyel
met fordítani. Összehasonlítottuk tehát, hogy hány 
százalékban fordult elő betegség, ill. halál és 8 
alatti Apgar-érték az egyes gesztációs csoportok 
teljes anyagában és az újszülöttek azon csoportjá
ban, akikben a köldökvér összfehérje érték  10 per- 
centilis a la tt volt.

A 2. táblázat adataiból az összefüggés világo
san látható. Az érett újszülöttek csoportjában az 
alacsony Apgar-értéék tekintetében érthető módon

2. táblázat Klinikai paraméterek é s  10 percentilis alatti 
köldökvér összfehérje érték ö ssz e fü g g é se

Gest. idő
beteg ill. 
meghalt Apgar <8
1. 2 . 1. 2 .

38—42 1975 4,3 8,9 3,2 3,1
g. h. 1976 6,7 8,7 4,5 4,9
33—37 1975 9,9 14,5 18,0 29,0
g. h. 1976 13,4 19,8 19,3 25,8

<32 1975 37,5 60,7 68,0 78,5
g. h. 1976 33,0 52,7 75,1 86,2

1. az egész csoportból %
2. а к. V. összfehérje <10 p. csoportból %

nem volt különbség, de a megbetegedés előfordu
lása 1975-ben több m int kétszerese, 1976-ban 30%- 
kal magasabb a 10 percentilis alatti köldökvér össz
fehérje értéket m utató csoportban. A két koraszü
lött csoportban m indkét évben, m indkét klinikai 
param éter lényegesen magasabb százalékos gyako
riságot mutat alacsony köldökvér összfehérje érték 
esetén.

Anyagunkból két további kérdésre is választ 
kerestünk:

1. Az 1975. év adatai alapján megvizsgáltuk, 
van-e különbség a populációs érték és az ún. „tisz
títo tt statisztikai” érték  között: tisztított anyagnak 
tekintettük azt a 38—42. geszt, hét közötti újszülöt
tektől származó köldökvér csoportot, ahol norm á
lis volt a terhesség és a szülés, ism ert volt a geszt, 
idő, 8—10 között volt az Apgar-érték és az újszü
lö tt egészségesen távozott a kórházból. A 3. táblá
zatban  látható, hogy a tisztított és a populációs ér
tékek között nincs lényeges különbség.

3. táblázat T isztított é s  populációs 50 percent, k.v. 
összfehérje értékek összeh ason litása  
1975 (g /d l)

negyed I. II. III. IV.
n é n é n é n é

tisztított 354 5,2 339 5,4 308 5,3 232 4,8
populációs 257 5,2 614 5,4 532 5,3 496 4,8

tisztított, egészséges terhesség és újszülöttkor, szül. súly 
súly> 2500 g Apgar> 8

2. Mindkét év anyagából kiemeltük azokat az 
adatokat, ahol a szül. súly 10 percentilis alatt, de 
a geszt, idő 38—42. hét között volt: ezeket „ in tra 
uterin  retardáltak”-nak  tekintettük. Az így kapott 
50 percentilis értéket összehasonlítottuk a 38—42. 
geszt, csoport populációs értékeivel (4. táblázat).

4. táblázat „Intrauterin retardált" és  populációs  
50 percent, k.v. összfehérje értékek  
összeh ason lítása  (g/dl)

1975 1976
n é n é

intrauterin ret. 216 5,13 180 4,94
populációs 2169 5,19 2116 5,01

intrauterin retardált: gest. idő 38—42 hét 
szül. súly <10 percent.

Az „intrauterin re ta rd á ltak ” 50 percentilis köldök
vér összfehérje értékei mindkét évben azonosak 
voltak az érett újszülöttek 50 percentilis értékeivel.

Megbeszélés

A köldök vér összfehérje értékének m eghatá
rozása gyorsan elvégezhető, egyszerű vizsgálat, 
am elyre eddig — úgy tűnik  — kevés figyelm et for
dítottak. Gyakorlati jelentőségének eldöntéséhez 
szükséges volt értékének tömeges m eghatározása.

A több ezer adat gesztációs idő szerinti csopor
tosítása nyilvánvalóan bizonyítja a köldökvér ossz-

%
1925



fehérje é rték  és a magzati érettség szoros össze
függését. Az újszülöttkori betegség, valam int az 
alacsony Apgar-érték és a köldökvér összfehérje 
szint közötti kapcsolat azt is valószínűvé teszi, 
hogy a koraszülöttségen belül is fokozottan sérülé
kenyek azok az újszülöttek, akiknek köldökvér 
összfehérje értéke 10 percentilis alatt van.

A dataink  elemzése szám unkra bizonyította, 
hogy érdem es a rutin m eghatározást bevezetni és 
az értékeket a klinikus részére megadni, aki, az 
egyes gesztációs csoportok 10 percentilis értékének 
ismeretében az esetleges alacsony köldökvér össz
fehérje é rték e t mutató újszülöttre vagy koraszü
löttre idejekorán fokozott figyelm et fordíthat.

Bland (3), valamint Singer  (12) már felhívták 
a figyelm et arra, hogy ha a köldökvér összfehérje 
szintje 4,6 g/dl alatt van, gyakoribb az RDS, rosz- 
szabb a prognózis. Ez érthető  adataink tükrében, 
amelyek szerin t koraszülötteken rendszeresen ala
csonyabb a köldökvér összfehérje érték. Egységes 
alsó h a tá r t azonban nem lehet megszabni: m inden 
gesztációs csoportban más az az alsó határérték , 
amely a la tt  az újszülött több szempontból is ve
szélynek van  kitéve.

M int a bevezetőben em lítettük, eddig elsősor
ban az immunglobulinokat vizsgálták a köldökvér
ben. Ügy tűn ik  azonban, hogy az RDS és a hiper- 
bilirubinaem ia szempontjából nagyobb jelentősége 
van az album innak. E m unka egy másik részletében 
már k im uta ttuk , hogy a koraszülöttek alacsony 
összfehérje szintjén belül elsősorban az album in 
szint alacsonyabb (13). M inthogy tudjuk, hogy a 
bilirubin megkötése elsősorban az albumin felada
ta, ez leh e t az egyik m agyarázata a koraszülöttek 
mélyebb és elhúzódóbb sárgaságának is. A köldök
vér összfehérje szint ism erete m ár felhívhatja a 
klinikus figyelm ét arra, hogy az újszülött vérének 
bilirubin tartalm a kisebb vagy nagyobb részében 
a veszélyesebb szabad bilirub in  lehet, m ódja van 
tehát a ko ra i beavatkozásra, például a Bland (4) 
által is a ján lo tt albumin infúzióra.

A data ink  újabb oldalról bizonyítják azt is, 
hogy a kis súlyú újszülött és a valódi koraszülött 
között a biokémiai mechanizmus tekintetében is 
különbség van: a köldökvér magasabb összfehérje 
értéke — a többi között — egy jele lehet annak, 
hogy az újszülött alacsony születési súlya nem  az 
éretlenség, hanem az in trau terin  elm aradt fejlődés 
jelzője.

A köldökvér összfehérje vizsgálatának gyakor
lati hasznát véglegesen a katam nesztikus vizsgá
latok bizonyíthatják, ezek azonban hosszabb időt, 
nagyobb szervezést igényelnek. Amellett, hogy a 
továbbiakban terveink között szerepelnek az u tán- 
vizsgálatok is, eddigi anyagunk alapján érdem esnek

tartjuk  a figyelm et felhívni erre az egyszerű vizs
gálati lehetőségre.

Köszönetnyilvánítás

Szerzők köszönetét mondanak az I. és II. szülé
szeti osztály, valamint az I. koraszülöttosztály munka
társainak — orvosoknak és nővéreknek —, továbbá a 
Központi Laboratórium munkatársainak, akiknek 
együttműködése hozzájárult a kétéves munka ered
ményeihez. Köszönetét mondanak ezen felül a Sem
melweis OTE Biometriai Csoport munkatársainak, 
Paksi András dr.-nak és Kun Zsuzsának, akikkel a 
biometriai értékelés során rendszeresen konzultáltak.

Összefoglalás. Szerzők 1975—76 folyamán a 
Schöpf-Mérei Kórház I. és II. szülészeti osztályán 
lezajlott szülésekből származó köldökvérminták 
összfehérje szintjét vizsgálták. A két év alatt 6253 
köldökvérminta összfehérje értékét határozták meg. 
Az adatokat gesztációs idő szerint csoportosítot
ták. Két koraszülött, egy érett újszülött és egy tú l
hordott újszülött csoport értékeinek histogramm- 
já t megszerkesztve megállapították, hogy az elosz
lás nem teljesen normális, ezért a percentilis számí
tás t alkalmazva, m eghatározták a 10—50—90 per
centilis jellemző értékeket. Az egyes gesztációs cso
portok logaritm us transzformáció után kiszámított 
átlagértékeit „u” próbával összehasonlítva megál
lapították, hogy az egyes csoportok átlagértékei kö
zött szignifikáns különbség van: a köldökvér össz
fehérje értéke a gesztációs idővel párhuzamosan 
emelkedik. A szerzők megállapították, hogy a 10 
percentilis a latti köldökvér összfehérje értéket m u
tató kora és é re tt újszülöttek között gyakoribb a 
sérülékeny, az első élethéten megbetegedő, ill. el
vesztett újszülött. A populációs értékek és az ún. 
„tisztított statisztikai” értékek között anyagukban 
nem volt különbség. A kis súlyú érett újszülöttek 
köldökvér összfehérje értéke az é re tt újszülötteké
vel azonos szintű volt, vagyis magasabb volt m int 
a valódi koraszülötteké. Tapasztalataik alapján be
vezették az összfehérje rutin m eghatározását a köl
dökzsinórvérből .
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1969, 75, 1167. — 2. Baranyai P. és mtsai: Gyermek- 
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Dis. Childh. 1973, 48, 800. — 5. Csorba S. és mtsai: 
Acta Paed. Ac. Sci. Hung. 1969, 10, 53. — 6. Csorba S. 
és mtsai: Acta Paed. Ac. Sci. Hung. 1974, 15, 53. —
7. Hardy, J. B. és mtsai: J. Ped. 1969, 75, 1211. — 8. 
Hever Ö. és mtsai: Orv. Hetil. 1972, 113, 740. — 9. Kai
ser É. és mtsai: Acta Paed. Ac. Sei. Hung. 1973, 14, 
179. — 10. Miller, M. J. és mtsai: J. Ped. 1969, 75, 
1287. — 11. Soltész Gy. és mtsai: Acta Paed. Ac. Sei. 
Hung. 1976, 17, 297. — 12. Singer, B., Wolfsdorf, J.:
S. Afr. Med. J. 1974, 48, 2306. (Exp. ped. 33/1074) — 13. 
Stuber, A. és mtsai: Magy. Ped. 1976, X, 295.
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Orvostovábbképző Intézet,
II. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Strausz Imre dr.)

A bai kam ra funkció 
m eg íté lése  non invasiv 
m ódszerekkel egy évvel 
a m yocardialis in fa rc tu s  
leza jlása  után
Kárpáti Pál dr., Nádas Iván dr.,
Kiss Béla dr., Földes Iván dr. 
és Antalóczy Zoltán dr.

A szívizomzat teherbíró  képességének megítélése 
myocardialis infarctus lezajlása után a mindennapi 
gyakorlat által tám asztott követelmény. Természe
tesen az ilyen feladatok megoldására csak az ún. 
non invasiv diagnosztikus módszerek alkalmasak, 
melyek a beteget nem  terhelik, tetszés szerint is- 
m ételhetők és kellő megbízhatóságúak. A cardio- 
lógiai gyakorlatban e vizsgálatokra a legelterjed
tebb módszerek a systolés időintervallumok mérése 
(11, 13, 14, 23, 30), a bal kamrai kardiogram m  vizs
gálata (16, 17), valam int a különböző terheléses 
tesztek (1, 2, 15, 24, 26). Jelenleg még kevésbé el
terjed tek  az echocardiographiás, a verő-volumen 
mérésén, valamint a szívizom izotópfelvételén ala
puló diagnosztikus vizsgálatok (10, 18, 22, 25, 33).

M unkacsoportunk a szívizomzat állapotának 
megítélésére komplex non invasiv vizsgálati rend
szert állított össze, m ely a systolés időintervallu
mok, a mitralis echogram m  és a festékdiluciós el
ven alapuló szívindex vizsgálatok alapján feltéte
lezésünk szerint alkalm as arra, hogy felvilágosí
tást nyújtson a myocardialis infarctus lezajlása 
után a szívizom funkcionális állapotáról.

Beteganyag és m ódszerek

Vizsgálatainkat 20, első myocardialis infarctuson 
egy évvel ezelőtt átesett betegen végeztük. 10 beteg 
infarctusa az acut szakban szövődménymentesen zaj
lott le, 6 betegen heveny balszív-elégtelenség, 4 bete
gen cardiogen shock utalt a kiterjedt szívizom pusztu
lására. Az ellenőrző vizsgálatra berendelt betegek fi
zikális vizsgálata során lényeges eltérést nem talál
tunk, a 15 elvezetéses EKG a lezajlott transmuralis 
infarctust mutatta. A betegek beta-receptor gátló ke
zelésben nem részesültek. A systolés időintervallumo-

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 32. szám

kát Heilige 6 csatornás direktíró készüléken felvett 
EKG, PKG és carotogramm adatai alapján elemeztük. 
A papírsebesség 100 mm/s volt. Az átlagértékeket öt 
egymást követő szívciklus adatai alapján számítottuk 
ki. Mértük a QS2 távolságot (az EKG Q hullámtól a 
PKG II. hang aorta komponensig mért távolság), a bal 
kamrai ejectiós idő indexet (LVET; a carotis görbe 
felszálló szárának kezdetétől az incisuráig mért távol
ság), valamint a praeejekciós periódust (PÉP =  QS2— 
LVET). E két utóbbi parameter hányadosa az ún. 
PEP/LVET, melyet számítással határoztunk meg. Vizs
gálataink pontosítására használtuk az irodalomban el
fogadott, Weissler és mtsai (31, 32) által leírt indexe
ket, melyek a mért adatokat a szív-frequentia szerint 
korrigálják (1. ábra).

1. ábra: A systolés időintervallumok mérése az EKG, PKG 
és carotogramm adataiból

Az echographiás vizsgálatokat a sternum bal ol
dalán a relativ szívtompulatnak megfelelően felfelé 
és mediálisan irányított sugárnyalábbal, 2,25 MHz-es, 
13 mm-es felvevőfejjel Picker—Echoview—80 C típusú 
készülékkel végeztük. Megkerestük a mitralis billen
tyű mellső vitorlájának jellegzetes echo-görbéjét. Ezt 
követően vizsgáltuk a mitralis mellső vitorla nyitási 
amplitúdóját (DE távolság), a korai diastolés záródási 
sebességet (EF lejtő), valamint a végdiastolés záródási 
időt (AC szakasz). Ez utóbbi pontosabb megítélésére 
az általánosan elfogadott PQ—AC időt számítottuk (2. 
ábra).

A perctérfogat meghatározására a festék-dilutiós 
elven alapuló módszert alkalmaztuk. 0,3 mg/tskg 2%-os 
Evans-kéket adtunk iv., a regisztrálás hyperaemizált 
fülön Atlas oxymeter küvettájával történt. A szám
szerű adatokat a Stewart—Hamilton-képlet alkalma
zásával kaptuk meg úgy, hogy a görbe alatti terület 
planimetrizálása helyett azt egy általunk kifejlesztett 
célszámítógéppel direkt módon határoztuk meg (3, 29) 
(3. ábra).

Vizsgálataink statisztikai analízisére Student-féle 
kétmintás „t” próbát alkalmaztunk. Az egyes csopor
tok értékeit hasonlítottuk össze, az egyes betegek érté
keit külön-külön nem vizsgáltuk.

Eredm ények

A systolés időintervallumok adatait a szövőd
ménymentes és szövődményes csoportban a táblá
zat foglalja össze.

A szövődménymentes és szövődményes csoport 
elkülönitésére vizsgálataink szerint a legjobban a

%
1927



%
1928

praeejectiós periódus m egnyúlása és a PEP/LVET 
érték emelkedése alkalmas. M indkét param eter a 
szövődményes csoportban em elkedett a szövőd
ménymentes csoport adataihoz képest.

Megvizsgáltuk az általunk nyert átlagértéke
ket, összehasonlítva a Weissler és mtsai (30) által 
közölt egészséges csoportéval (4. ábra).

Kitűnt, hogy a normál csoporthoz képest m ind
három vizsgált param eter significans eltérést m u
tatott.

A mitralis echogramm segítségével a szövőd
ménymentes és a szövődményes csoport jól elkü
lönült (5. ábra).

A mitralis mellső vitorla nyitási amplitúdója a 
korai diastolés záródási sebesség — a PQ—AC idő 
— a szövődményes csoportban significansan rövi- 
debb volt m int a szövődménymentes csoportban.

A szívindex értékében significans különbséget 
találtunk az egészségesek, a szövődménymentes és 
a szövődményes infarctusos betegek csoportjai kö
zött (6. ábra).

Megbeszélés

Vizsgálataink megkezdésekor két kérdésre ke
restünk választ.

1. Milyen a szívizomzat állapota egy évvel a 
myocardialis infarctus lezajlása után a szövődmé
nyes és a szövődménymentes infarctusos betegek
ben?

2. Az általunk használt non invasiv módszerek 
alkalmasak-e ezen fontos kérdés megválaszolá
sára?

A verőtérfogat és a myocardium contractilitá- 
sának csökkenése az infarctus következménye,

3. ábra: Szívindex számítása festékdiluciós görbe analí
zise alapján (A c. t. =  966,88 mmsec, helyesen)

2. ábra: A mitralis echogramm legfontosabb paraméterei 
(az ábra bal oldalán ép mitralis echogramm, 
jobb oldalán infarctusos beteg echogrammja)

mely a systolés időintervallumokkal megközelítően 
ítélhető meg. Minél k iterjedtebb az infarctus, annál 
nagyobb az életveszélyes szövődmények kialakulá
sának veszélye (28). A contractilitás és a perctér
fogat csökkenését tükrözi az elektromechanikus 
systole, és az ejekciós idő megrövidülése, valam int 
a praeejectiós periódus megnyúlása (5, 8, 12, 27).

E mérhető param étereket természetesen befo
lyásolja még a szív-frequentia, bizonyos gyógy
szerek, a vér katecholamin tartalm a stb. A kamrai 
frequentia korrekcióját a Weissler és mtsai (31, 32) 
által közölt képlet alapján lehet számítani, a többi 
tényező csupán heveny infarctusos betegcsoportok 
vizsgálatakor játszik fontos szerepet. A pum pa
elégtelenség természetesen nem csupán infarctus 
után jöhet létre, m ert a vitiumok, a szívizomzat 
prim aer betegségei egyaránt jellegzetes módon vál
toztatják meg a systolés időintervallum okat (5, 7). 
Vizsgálati eredményeink arra  utaltak, hogy az in
farctus chronikus szakában, amikor a betegek kli- 
nikailag tünetm entesnek látszanak, a systolés idő- 
intervallum ok alapján többé-kevésbé elkülöníthe
tők a nagy izompusztulással járó infarctusos (szö
vődményes) betegek azoktól, akiknek a heveny 
szakban nem voltak komplikációi. A módszer tehát 
alkalm asnak látszik a vizsgálatok rutinszerű vég
zésére annak ellenére, hogy számos hazai és kül
földi közlemény hívta fel a figyelmet: még a nagy 
szériákban sem m utatja minden param eter egyön
tetűen a várt eltéréseket (4, 11, 13, 14). Anyagunk
ban is a praeejectiós periódus index (PEPI) és a 
PEP/LVET  hányados viselkedése volt egyértelmű,

táblázat

QSal LVETI PÉP PEP/LVET
Szövődményes V 519,4 384,6 153,7 0,490
csoport (n = 10) sT 20,3 ±14 ±16,3 ±0,08

Szövődmény
mentes X 536,4 399,3 129,9 0,364
csoport (n = 10) s~ 30,9 ±19 ±22,5 ±0,10

t 1,124 2,149 3,945 4,9757
p 0,05 0,05 0,001 0,001



4. ábra: A systoles időintervallumok adatainak átlaga 
egészségesen, szövődménymentes és szövődmé
nyes infarctusos betegeken

5. ábra: A mitralis echogramm adatainak átlaga szövőd
ménymentes és szövődményes infarctusos betege
ken

míg a QS2I, valam int a bal kam rai ejectiós idő in
dex (LVETI) csupán az egészséges control csoport
hoz képest m utatott significans eltéréseket. Nagyon 
alapos és folyamatosan ism ételt vizsgálatok szük
ségesek teh á t akkor, ha csak a systolés időinter
vallumok alapján akarjuk megítélni a beteg álla
potának változásait.

Az echocardiographia új diagnosztikus mód
szer, melynek elterjedése napjaink kardiológiájá
nak egyik nagy vívmánya. Hazánkban Lengyel (21, 
22) vezette be a szív echo-vizsgálatát és ism ertette 
az echogrammok által n y ú jto tt diagnosztikus lehe
tőségeket. A bal kam ra functiójának echocardio- 
graphiás megítélésére szükséges a kam ra volume
nének mérése, a kam ra systolés és diastolés func
tiójának, valam int a kam ra tömegének m egállapí
tása. Ezen lehetőségek közül vizsgálatainkkal első
sorban a bal kam ra diastolés functióira helyeztünk 
súlyt, tekintve, hogy az ép mitralis mellső vitorla 
diastolés mozgása a bal kam ra diastolés áramlási 
viszonyait jelzi (6, 9, 20).

A bal kam ra tágulékonyságának csökkenését 
a mellső vitorla nyitási am plitúdójának csökke
nése, a gyors diastolés telődés akadályozottságát a 
kora diastolés záródási sebesség csökkenése repre
zentálja. Az előbbiek kiegészítéseként az emelke
dett bal kam rai végdiastolés nyomást jelzi a görbe 
„A” hullám ának előrehelyezettsége, az AC idő 
megnyúlása (6). A többi param eter vizsgálatától 
jobbnak láttunk  eltekinteni, tekintve, hogy a bal 
kam ra volumenének számítása szabálytalan alakú 
bal kam ra esetén bizonytalan, a bal kam ra systo
lés funkciója infarctus u tán  a segmentalis asyner- 
gia m iatt csak kis fokban értékelhető.

Az általunk készített echogrammok adatai alá
tám asztják az irodalmi adatokat, m elyek szerint a 
bal kam ra diastolés functiójának megítélésére, te

hát a latens decompensatio bizonyítására vagy 
szív-aneurysma diagnosztizálására az ultrahang 
vizsgálat megbízható, értékes módszer.

A bal kam ra functio megítélésének általunk 
harm adik param éterként választott módszere a ve
rőtérfogat, a szívindex  gépi számítása (3). E mód
szer sokkal megbízhatóbb, egyszerűbb és gyorsabb 
m int a hagyományos planim etriás módszer, és m int 
ahogy egyik régebbi közleményünk bizonyítja, az 
infarctus heveny szakában is m utatja  a verővolu
men változásait a szövődményes és szövődmény
m entes csoportokban (19). Feldolgozásunkban is

6. ábra: A szívindex adatainak átlaga egészségesen, szö
vődménymentes infarctusos betegeken
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significans eltéréseket ta lá ltu n k  a két vizsgált be
tegcsoport átlagértékeiben.

Végül munkánk a lap ján  válaszolhatunk-e az 
általunk feltett kérdésekre? Ügy véljük, kielégítő 
válaszok adhatók. Egy évvel az infarctus lezajlása 
után a szívizomzat teljesítőképessége a szövőd
ménymentes csoportban is csökkent, több param é
ter e csoportban is eltér az egészséges controlokhoz 
képest. Tehát, amikor az orvos a klinikai kép alap
ján az infarctust joggal gyógyultnak tekinti, finom 
vizsgálatokkal k im utathatók a bal kamra károso
dásának jelei, a szív func tió já t csak szűkebb ha tá
rokon belül képes teljesíteni. Természetesen e meg
állapítások a csoportok átlagos teljesítőképességére 
vonatkoznak és ezeknek az adatoknak nem mond 
ellent az a tapasztalati tény , hogy nemegyszer lá
tunk olyan szerencsés kim enetelű infarctusos ese
teket, melyek valóban te ljes mértékben gyógyult
nak tekinthetők. A szövődményes infarctusos beteg 
teljesítőképessége vizsgálataink alapján kifejezet
ten beszűkült. Ezek a betegek többsége decompen- 
záltnak tekintendő és rendszeres diuretikus és di
gitalis therapiára szorul. M unkabírásuk így is kor
látozott, életkilátásaik csökkentek.

Ügy véljük, hogy a non invazív módszerek — 
az általunk választottak és mások is — alkalm asak 
arra, hogy a bal kam ra funkcióját megbízhatóan 
megítélhessük. E módszerek előnye, hogy szinte te t
szése szerint ismételhetőek és általuk a szívbeteg
ség folyamatáról az egyes betegeken is hasznos in
formációkat nyerhetünk.

összefoglalás. A szerzők 20 infarctusos betegen 
(10 szövődmény mentes és 10 szövődményes az in
farctus acut szakában) végeztek non invasiv vizs
gálatokat a bal kamra funkciójának megítélésére. 
A systolés időintervallumok közül a praeejectiós 
periódus index és a praeejectiós periódus (bal kam 
rai végdiastolés nyomás), a mitralis echogramm 
adatai közül a mitralis m ellső vitorla nyitási am p
litúdója, a korai diastolés záródási sebesség, az

EKG-n mért PQ távolság — a végdiastolés záró
dási idő —, valamint a szívindex csökkenése tekint
hető a legérzékenyebb non invasiv paraméterek
nek. Felhívják a figyelmet az infarctuson átesett 
betegek csökkent teherbíróképességére.
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GENETIKAI TANULMÁNYOK

Szegedi Orvostudományi Egyetem, 
Gyermekklinika
(igazgató: Boda Domokos dr.)

G alactosaem iás 
heterozygo ták  k im u ta tása
László Aranka dr. és Havass Zoltán dr.

A galactosaemia diagnosztikája, klinikum a és the- 
rapiája tisztázott. Az európai galaetosaem ia-kuta- 
tók közül Gitzelmann, Kaloud és S itzm ann  jártak  
elöl a betegség pathológiájának kiderítésében. Ha
zai szerzők közül is többen foglalkoztak e témával 
(9, 6, 3, 10, 11).

A galactose in term edier anyagcseréjében 4 spe
cifikus enzym vesz részt: 1. galactose-l-phosphat- 
uridyl-transferase =  G—1 PUT, 2. galactokinase,
3. galactose-4-epimerase, 4. UDPG-pyrophosphory- 
lase. Ezek közül csupán az 1. és 2. enzym  csökkent 
functiója, ill. hiánya okoz klinikai tüneteket, a 
másik k é t enzym (3. és 4.) működési zavara csupán 
latens vér galactose szint emelkedést, ill. galactos- 
u riát okoz klinikai tünetek  nélkül.

A galactosaemiás homozygota esetek  újszülött
korban történő felderítése a Guthrie-féle szűrő- 
vizsgálattal (E. coli W5 törzzsel), valam in t a Beut- 
ler-féle NADP reductiós módszerrel történhet.

Klinikánkon 1976 óta történik rendszeres ú j
szülöttkori galactosaemia szűrés a Guthrie-féle 
teszttel (l/a).

A galactose-anyagcsere-zavar frekvenciája kü
lönböző az egyes populációkban, így Sitzm ann  és 
Kaloud  (7/a) adatai szerint Stájerországban G—1 
PUT defektus homozygota frekvencia 1 :12 000, 
Franciaországban 1 : 28 900 és Nyugat-M agyaror- 
szágon 1 : 34 300, a heterozygota frekvencia pedig 
Stájerországban 1 : 55, Franciaországban 1 : 85, 
Nyugat-M agyar országon 1 : 93 (4).

A D uarte-varians előfordulása sokkal gyako
ribb m int vélhető volt, a népesség 10—15%-a hete
rozygota ezen enzympolymorphismusra nézve. A 
galactosaemiás homozygota állapottal szemben a 
heterozygötaság kim utatására eddig ajánlott mód
szerek még nem tekinthetők véglegesnek. Emiatt 
ta rto ttu k  fontosnak saját galactosaemiás eseteink 
hozzátartozóin megvizsgálni, hogy m ennyiben al
kalm as 1. a Beutler-féle NADP reductiós fluores- 
cens próba a galactosaemiás heterozygota génhor
dozó állapot k iderítésére; 2. fenti tájékoztató jel-
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legű vizsgálatokon kívül a genetikai állapot meg
állapítása céljából elvégeztük a G—1 direkt enzym- 
vizsgálatot is. Jelen közleményünkben ezen vizsgá
latok eredményeit kívánjuk ismertetni.

Beteganyag és módszerek

1. Beutler-féle NADP reductiós teszt (l/а) vizsgá
latra 4745 egészséges újszülött 4 galactosaemiás csa
ládból, 6 galactosaemiás homozygota esetben és 17 
családtagban került sor, valamint 25 egészséges gyer
mek esetében párhuzamosan a G—1 PUT aktivitás di
rekt meghatározásával.

1. ábra: H. család családfája.
(A fekete kör és négyzet a homozygota női és 
férfi egyént jelzi. A félig fekete jelzés a hetero
zygota személyeket jelöli, a fehér jelzés pedig az 
egészséges homozygotaságot tünteti fel. Áthúzás
sal a nem vizsgált személyeket ábrázoltuk. A ki
csiny fekete kör spontán abortust szemléltet)

2. A G—1 PUT enzym aktivitásmérés Beutler és 
Baluda (1/b) DUP-glucose-consumptiós teszt alkalma
zásával történt, 25 kontroll gyermek és az előbb emlí
tett galactosaemiás homozygota esetekben és család
tagjaik esetében, összesen 23 személyen.

Eredm ények

Ad 1. A Beutler-féle NADH reductiós fluores- 
cens teszt eredm ényeit az 1. és 2. táblázaton  tün
tettük fel.

2. ábra: R. család családfája 1931
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3. ábra: К. család családfája

A Beutler-teszt kiértékelésének szempontjai: 
egészséges egyéneknek azon személyeket m inősí
tettük, ahol intenzív fluorescens jelenséget kap tunk  
a kezelt vérm intával átita to tt folt területén a 30, 
ill. 60 perces vérm intákban, ill. végig 120 percig. 
Obligatorikus heterozygotákban változó m értékű 
csökkent fluorescentiát lehete tt megfigyelni, vagy 
mindvégig 120 perces vagy minimum a 60 perces 
mintával bezárólag.

A 6 galactosaemiás homozygota közül 5 eset
ben egyáltalán nem m utatkozott fluorescentia je 
lensége, 1 esetben (H. családból IV/5-ös fiú ú jszü
lött) a 60—120 perces vérm intákban csupán cent
rálisán m utatkozott minimális fluorescentia.

Ezen utóbbi eset galactosaemiás homozygota 
voltát a direct G—1 PUT enzymaktivitás érték m i
nimális volta igazolta.

A Beutler-teszt szerint a H. galactosaemiás 
családból egészségesnek bizonyult az anyai nagy
apa (II/7) a 30 percnél m utatkozó igen intenzív 
fluorescentia jelensége alapján. H. S. galactos
aemiás homozygota leánycsecsemő esetében fluo
rescentia nem jelentkezett. Az előbbivel megegyező 
eredm ényt kaptunk az apai nagyapa (11/16) eseté
ben — a 0, 30, 60 perces m intákban kifejezetten 
csökkent fluorescentiát regisztráltunk, így alacsony 
G—1 PUT aktivitást feltételeztünk nála. A szülők 
60 percnél jelentkező gyenge vérm inta fluorescen- 
tiája mérsékelt, ill. közepes fokú enzym aktivitás- 
csökkenésre, azaz heterozygotáságra utalt. Az apai 
nagyanya és anyai nagyanya a H. S. családban a 
teszt kapcsán kapott normális intenzitású fluores
centia alapján genetikailag egészséges homozygo- 
táknak tarthatók. A további galactosaemiás csalá
dok eredményeinek részletes elemzésétől eltekin
tünk.

A szűrővizsgálatok alkalm ával 4745 Beutler-f. 
UV fluorescens teszt közül 19 esetben kaptunk té 
ves pozitivitást. Utóbbi m agyarázatára felvetjük, 
hogy a kapillárisokban beküldött vérm inták az el
húzódó postázási nehézségek folytán enzym-fehér- 
je  denaturálódást szenvedhettek, másrészt a kap il
láris esetleges nem megfelelő heparinozása m ia tt 
a vér részben megalvadhatott. A postán küldött 
kapilláris vérm intából történő Beutler-teszt nem  
alkalmas galactosaemiás heterozygotaség k im uta
tására, kizárólag homozygota-szűrésre inform atív. 
Ugyanakkor a vizsgálat helyszínén levett friss ka
pilláris vérm inták felhasználhatók az előbbi qua

litativ enzym diagnosztikus teszt végzésére és kellő 
információt nyújtanak a genotypusra vonatkozóan.

Ad 2. A G—1 PUT enzym-aktivitás értékeit 
az 1., 2. és 3. táblázatban tüntettük fel. Az enzym- 
aktivitást az elfogyasztott uM UPDG fogyás (lh) 
értékrendben adtuk meg. A 25 egészséges gyermek 
G—-1 PUT enzym-aktivitás értéke 16,4—38,7 U 
között volt, 25,12 átlagértékkel, S. D. +  5,4. 3 eset
ben (K 6, К  8, К  21) az alacsony, alsó határon 
levő enzym-aktivitás értékek (17,4, 16,4 és 17,0) á t
fedést m utattak  az obligatorikus heterozygota cso
port alsó enzym-aktivitás értékeivel (lásd. R. csa
ládban az apa G—1 PUT értéke 17,2, a K. család
ban az anyáé 17,3, az apa enzym-értéke 15,2 volt). 
Az obligatorikus heterozygota szülők G—1 PUT 
aktivitása 11,88, S. D. ±  3,5 a kontroll érték 47,4 
százaléka volt. Galactosaemiás homozygoták G—1 
PUT aktivitás átlaga 0,76 S. D. +  0,64 volt, a kont
roll csoport 3,0%-a.

A Beutler-teszt és a G—1 PUT aktivitás ered
ményeit összehasonlítva és egybevetve megállapít
hatjuk, hogy azok általában hasonló eredm ényt 
adtak, azonban a H. családban a 11/16 esetben a 
Beutler-teszt túlérzékenynek bizonyult, a 60 perc
nél minimális fluorescentia nagyfokú enzym-akti- 
vitás-csökkenésre u talt, azaz homozygotaság fenn
állását jelezte, ua. ellentm ondásként a G—1 PUT 
enzym-aktivitás alapján heterozygota állapot volt 
kim utatható. II/8-as esetünkben heterozygotáságra 
specifikus G—-1 PUT aktivitás mellett a Beutler- 
teszt 60 perces norm ál intenzitású fluorescentiával 
megfelelő enzym aktivitást fejezett ki, tehát kevés
bé volt sensitiv.

A  családfákat a direct G—1 PUT enzym-akti
vitás szintje szerint ábrázoltuk (lásd 1—3. ábra). 
Az öröklésmenet m inden esetben autosom reces- 
sivnek bizonyult.

Megbeszélés

Kaloud és Sitzm an  (5/a, 5/b) vizsgálatai szerint 
iv. galactose-terhelés esetén a galactose-eliminálás 
heterozygoták és egészséges egyének esetében kb. 
azonos mérvű, így az em lített terheléses vizsgálat 
nem alkalm as a heterozygoták kiszűrésére. Oralis 
galactose-terhelés jobban elkülöníti az előbbi két 
genetikai csoportot. Kaloud  és Sitzm ann  galactose- 
terhelés folyamán heterozygotákban a vörösvér
test galactose-l-P  értékét 0,13—14 mg% -nak, egész
séges személyeknél pedig 0,1—0,3 m g% -nak találta 
(5/a, 5/b).

Galactose-terhelés alatti 2 és 4 órás gyűjtött 
vizeletben m eghatározott galactonsav mennyiség 
heterozygota egyénekben relatíve csekély felszapo-

1. táblázat. G alactose-1-phosphat-uridyl-transferase  
(G—1 PUT) aktiv itás értékek eg é sz sé g e s  
egyénekben

Vizsgált G—1 PUTuM UDPG/mgS. D. Szélső értékek
esetek Hb = U
száma

25 25,10 ±5,4 17,0—38,7



2. táblázat. G a lactosaem iás csa lád ok b an  v é g z e tt  B eu tler-f. U V -test (qualitativ  G—1 PUT ak tiv itá s te s z t )
é s  a d irec t G—1 PUT a k tiv itá s eredm ényei

Jelzés Kor Rokonsági fok 0 ' 30’ 60' 90’ 120’ G—1 
PUT U

Genotypus

H. c sa lá d
IV/4 16 hó propositus 0 0 0 0 0 0,3 homozygota
IV/5 4 napos fiútestvér 0 0 4 4 4 0,5 homozygota
III/4 22 éves anya 0 4 4 N N 12,1 obligatorikus

heterozygota
III/5 23 éves apa 0 4 N N 8,6 obligatorikus

heterozygota
11/7 52 éves anyai nagyanya 0 N N N N 24,3 egészséges
11/8 53 éves anyai nagyapa 0 N N N N 9,1 heterozygota

(?)
11/15 46 éves apai nagyanya 0 4 N N N 20,4 egészséges
11/16 47 éves apai nagyapa 0 14- 4 4 N N 6,7 heterozygota

R . c sa lá d
III/2 24 éves anya 0 4 1 4 4 4 13,5 obligatorikus

heterozygota
III/3 31 éves apa 0 ; 1 \ 1 \ 17,2 oqligatorikus

heterozygota
IV/2 7 hó propositus 0 0 0 0 0 1,6 homozygota
II/5 58 éves apai nagyapa 0 4 4 4 4 13,5 heterozygota
II/4 55 éves apai nagyanya 0 4 N N N 32,0 egészséges
IV/1 1,5 év fiútestvér 0 4 N N N 26,1 egészséges
II/2 49 éves anyai nagyapa 0 4 4 4 4 N 13,87 heterozygota
11/1 49 éves anyai nagyanya 0 4 N N N 23,2 egészséges

N = normális intenzív fluorescentia a folt területén = norm. G—1 PUT aktivitás 
0  = hiányzó fluorescentia = hiányzó G—1 PUT aktivitás

|4 -  = diffúzé kifejezetten csökkent fluorescentia = minimális G—1 PUT aktivitás 
4 = diffúzé csökkent fluorescentia = csökkent G—1 PUT aktivitás

rodást m utat. Az előbbi szerzők véleménye szerint 
egyéb vizsgálatok nélkül heterozygota szűrésre 
nem  alkalmas.

Vizsgálataink szerint a Beutler-NADP reduc- 
tiós teszt által adott információ eredményeit össze
hasonlítva a G—1 PUT direkt enzym-vizsgálatok- 
kal, m egállapítottuk, hogy m indkettő hasonló ered
m ényt adott, egy esetben a Beutler-teszt hyper-, 
másik esetben pedig hyposensitivnek bizonyult. 
Kontroll csoportunk G—1 PUT aktivitás értéke kö
zül 3 (Kß, K8, K21) az obligatorikus heterozygota 
anyáéval megegyező m érvű csökkent aktivitást 
m utatott. Ezen tény vagy átfedést jelenthet a he
terozygota és egészséges csoport között, vagy — 
utóbbi valószínűbb — m indkét egyén a Duarte-va- 
rianst képviselheti. Gélelektroforetikus vizsgálat 
dönthetne az előbbi két lehetőség kzött. M egemlít
jük, hogy az enzym-vizsgálatokkal párhuzamosan 
végzett NADP reductiós Beutler-teszt nem jelzett* 
heterozygota állapotra utaló csökkent fluorescen- 
tiát, azaz csökkentebb enzym -aktivitást az előbbi 
3 esetben. Utóbbi alapján a D uarte-varians fenn
állása valószínűsíthető. Kontroll csoportunkban 
kapott Duarte-varians esetleges részesedése meg
egyezik az irodalm i előfordulással. Vizsgálataink 
alapján galactosaemiás heterozygotaság k im utatá
sára a leginform atívabb eljárásnak a G—1 PUT en- 
zym-aktivitás d irek t meghatározását ta rtjuk . Ezen 
módszer m ellett populációgenetikai vizsgálat cél
já ra  heterozygota szűrésre megfelelő eljárásnak 
tekinthető a Beutler-féle sem iquantitativ G—1 
PUT enzym teszt. Egészséges homozygoták eseté
ben Beutler-teszttel 30 perc után fluorescentiát ész
lelünk a vizsgált vérm inta területén, míg hetero

zygota génhordozók esetében csak 60—90 perckor 
jelentkezett a fluorescentia. Sitzm ann  (7/b) vizsgá
latai szerint D uarte-variansoktól vett vérm inta 60 
percnél gyenge fluorescentiát m utat. Eredm ényein
ket Sitzm ann  adataival egybevetve hangsúlyoz
nunk kell, hogy a Beutler-teszt alapján a klasszi
kus galactosaemiás heterozygoták nem különíthe
tők el a Duarte-heterozygotáktól. Az előbbi két ge
netikai variáns kizárólag gélelektroforézissel vá
lasztható el.

Beutler és Baluda (l/b) az előzetesen leírt 
UPDG consumptiós tesztet m ódosították és jó el
különítési lehetőséget nyertek  a galactosaemiás he
terozygoták (G—1 PUT =  8,5—13,5 U), a Duarte- 
varians heterozygoták (G—1 PUT =  13,5—18,5 U) 
és egészséges egyének között (G—1 PUT =  13,5— 
28,5 U). Az utóbbi csoport közül ötven eset közül 
ötben volt átfedés a D uarte-heterozygota csoporttal 
(13,5— 18,5 U). Sitzm ann  és Kaloud (7/a) módosított 
UPD-glucose consumptiós teszttel vörösvérsejt- 
homogenisatumból m eghatározva a G —1 PUT (E.
C. 2. 7. 7. 12.) szintet a korral m érsékelten csök
kenő tendenciájúnak találták (koraszülöttekben: 
25, ére tt újszülöttekben: 22, csecsemőben: 18, kis
gyermekekben: 16, iskolás gyermekek csoportjá
ban: 15, serdülőkorban: 15 és felnőttkorban: 16 
U/gHB).

Ellis és mtsai (2/a) rutin  galactosaemia szűrés 
kapcsán vizsgálták a heterozygotaság kim utatható- 
ságának lehetőségeit Beutler-f. UV teszttel, amelyet 
magas haemoglobin tarta lom  esetén a heterozygo
taság kim utatására bizonytalannak találtak. Utób
bi esetében ugyanis a magas haemoglobin koncent
ráció csökkenti a fluorescentia jelenségét, így a he-
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3. táblázat.  G alactosaem iás csa lád ok b an  v é g z e tt  B eu tler-f. U V -test (q u a lita tiv  G—1 PUT ak tiv itá s te sz t)*
é s  a direct G—1 PUT ak tiv itá sm érés ered m én yei

Jelzés Kor Rokonsági fok 0 ' 30' 60’ 90' 120 ' G—1 PUT U Genotypus

K. c s a lá d
111/2 7 év propositus 0 0 0 0 0 0,4 homozygota
111/3 2 hetes propositus 0 0 0 0 0 0,2 homozygota
11/2 38 év apa 0 0 4 4 4 15,2 obligatorikus

heterozygota
11/3 32 év anya 0 0 4 4 4 17,3 obligatorikus

heterozygota

L. c s a lá d
L. A. 3 hetes propositus 0  - 0 0 0 0 1,6 homozygota
L. S.-né 26 év anya 0 0 4 4 4 13,9 obligatorikus

heterozygota
L. S. 30 év apa 0 0 4- 4 4 obligatorikus

heterozygota

0 ,  ф, 4- 4- = jelmagyarázatot lásd a 2 . táblázaton.

terozygotákat nem leh e te tt egykönnyen elkülöní
teni a galactosaemiás homozygotáktól a fluorescen- 
tia eltűnése miatt. A heterozygoták 25%-át nem 
tu d ták  diagnosztizálni UV teszttel, egyedüli objek
tív módszernek az UV teszttel parallel végzett 
q uan tita tiv  enzym-meghatározást tartják . Anaemia 
esetén természetes fényben is sokkal halványabb
nak tű n ik  a vérfolt az UV teszt folyamán. Öt kü 
lönböző egyénnel végeztetve ugyanazon Beutler- 
tesztek értékelését ,a galactosaemiás homo- és he- 
terozygota állapotot gyakrabban detektálták a 
ténylegesnél (heterozygotaságot 17 tényleges hete- 
rozygota helyett 18, 23 és 19 egyénben, galactos
aemiás homozygotaságot pedig 3 egyén helyett 
négy, h é t és 8 esetben állapíto tták  meg. (Ugyan
csak Ellis és mtsai a d irek t G—-1 PUT módszerrel 
az egészségesek 95%-ában 13—30 U/gHb aktivitást, 
heterozygoták esetében pedig 8—13,4 U/gHb ak ti
v itást találtak. Az egyik heterozygota egyénben 
13,7 U/gHb enzym-aktivitás értéket kaptak, amely 
m egegyezett a D uarte-varians heterozygota csoport 
enzymszin tjével.

összefoglalás. Galactosaemiás heterozygotaság 
igazolása céljából 4745 egészséges újszülött és 4 
galactosaemiás homozygota gyermek esetében és 
galactosaemiás betegeik családtagjain végeztek 
B eutler-féle NADP reductiós fluorescens próbát. 
A genotypus meghatározására direkt galactose-1- 
phosphaturidyl-transferase enzym-aktivitás mérés 
tö rtén t az előbb em lített Beutler-féle teszttel pár
huzamosan, galactosaemiás beteganyaguk és csa
ládtagok esetében, valam int 25 kontroll gyerm ek

nél. A B eutler-teszt 4 galactosaemiás család 23 tag
ja  közül frissen levett vérm inta vizsgálatával 1 
esetben hypo-, további 1 esetben pedig hypersen- 
sitivnek bizonyult. Galactosaemiás heterozygotaság 
kim utatása céljából leginform atívabb eljárásnak a 
G—1 PUT enzym-aktivitás d irek t m eghatározását 
tartják. Ezen módszer m ellett populációgenetikai 
vizsgálat céljára heterozygota tesztként megfelelő 
járásnak találták  a frissen levett capillaris-vér- 
ből történő Beutler-féle NADP fluorescens tesztet. 
Egészséges homozygoták esetében Beutler-teszt 
kapcsán 30 perc után észleltek fluorescentiát, míg 
a heterozygota génhordozók esetében csak 60—90 
perckor jelentkezett gyengült fluorescentia.

IRODALOM: l /а. Beutler, E., Baluda, M. C.: 3. 
Lab. Clin. Med. 1966, 68, 137. — 1/b. Beutler, E., 
Baluda, M. C.: Clin. Chim. Acta. 1966, 13, 369. — 
Cholnoky P. és mtsai: Orv. Hetit. 1968, 109, 809. 
— 2/a. Ellis, G., Ross Wilcock, A., Goldberg, D.
M.: Arch. Dis. in Childh. 1972, 47, 34. — 3. Frey, J., 
Stuber, A.: M. Pediater. 1971, 5, 41. — 4. István L. 
és mtsai: „Die Störungen des Galaktose-Stoffwech
sels”, Symposium 1975, Tihany. — 5/a. Kaloud, H., 
Sitzmann, F. C.: Arch. f. Kinderheilk. 1971, 64, Suppl.— 
5/ib. Kaloud, H., Sitzmann, F. C.: „Die Störungen des Ga
laktose-Stoffwechsels”, Symposium, 1975, Tihany. — 6. 
Rubecz I. és mtsai: Orv. Hetil. 1971,112, 3051. — 7/a. Sitz
mann, F. C., Kaloud, H.: Med. Klin. 1975, 70, 491. — 7/b. 
Sitzmann, F. C.: „Die Störungen des Galaktose-Stoff
wechsels”, Symposium, 1975, Tihany. — 8. Stuber, A.: 
Orv. Hetil. 1972, 113, 870. — 9/a. Szabó L.: Congenitalis 
enzymopathiák. In Czeizel E., Dénes J., Szabó L.: Ve
leszületett rendellenességek. Medicina, Bp. 1973. —
9/b. Szabó L., Ebrey P., É. Nagy M.: Orv. Hetil. 1964, 
105, 865. — 10. Székessy V., Grodzka Z.: Orv. Hetil. 
1973, 114, 3071. — 11. Tóth P., Klujber L., Méhes K.: 
Orv. Hetil. 1974, 115, 2559.



KL I NI KUS  ÉS Д L A B OR AT Ú R I UM

Orvostovábbképző Intézet,
Klinikai és Orvosi Laboratóriumi 
Vizsgálatok Intézete 
(igazgató: Endrőczi Elemér dr.)

H ibaforrások  
az ep e ten y ész té sb en ; 
leh e tő ség ek  
ezek  c sö k k en tésé re

általános bevezetése, úgy véljük, nem jöhet szá
mításba.

Célunk az epe szokásos bakteriológiai vizsgá
latának olyan komplex kiegészítése volt, amely a 
betegekre nézve nem jelent külön megterhelést, 
egyszerű módon kivitelezhető, és lehetőséget nyújt 
a vázolt hibaforrások csökkentésére. Módszerünk 
lényege, hogy az epetenyésztéssel egyidejűleg el
végezzük az epe csíraszámának és vegyhatásának 
meghatározását, valam int a torokváladék tenyész
tését is, az osztálytól pedig adatot kérünk az elzá
ródás lehetőségére és a teráp iára vonatkozóan.

Bár Lodenkämper m ár 1966-ban beszámolt 
arról, hogy a pH 3,0-nál savanyúbb vegyhatású 
epe látszólag steril lehet (10), az általunk végzett 
összetett módon tudom ásunk szerint sem a hazai, 
sem a külföldi szerzők nem folytattak  vizsgála
tokat.

Az alábbiakban m unkánk eredm ényeit és ta
nulságait összegezzük.

Vizsgálati anyagok és módszerek

Dóbiás György dr. és Krompecher Éva dr.

A bakteriológiai vizsgálat eredményének értékelése 
rendkívül nehéz az olyan esetekben, melyekben a 
vizsgálati anyag normális körülmények között sem 
steril (pl. a köpet) vagy a vételkor érintkezik kon- 
tamináns flórával mint pl. a vizelet. Ezen vizsgá
lati anyagok közé tartozik az epe is, melybe a le
nyelt köpettél, nyállal, a duodenum-szonda leve
zetésekor, a belek felől, ill. a májból kerülhetnek 
baktériumdk anélkül, hogy a betegnek epeút- 
gyulladása lenne. A kontam ináns flóra csíraszáma 
achlorhydriában vagy hypochlorhydriában gyak
ran igen nagy, 10°—108/ml lehet (17).

A szennyező flóra és a kórokozók elkülöníté
sére a vizelet esetében a csíraszámolás igen alkal
masnak bizonyult (8); segítségével egyben lehetővé 
vált a tünetm entes bakteriuria  kim utatása is. Az 
olyan esetekben, amelyekben a csíraszámolással 
nem lehet eldönteni a vizeletből kitenyésző bakté
riumok eredetét, a beteg szempontjából indokol
tan  végzett suprapubicus holyágpunctio egyértel
műen tisztázhatja a kérdést (14, 16).

Az epe bakteriológiai vizsgálatának értéke
lése lényegesen nehezebb feladat, mert a hibás po- 
zitivitás m ellett számolni kell hibásan negatív te
nyésztési eredményekkel is, melyet az epéhez ke
veredő savanyú gyomornedv, choledochus-elzáró- 
dás vagy a vizsgálattal egyidejűleg adott antibio
tikumok okozhatnak; a csíraszámolás tehát önma
gában nem oldja meg a felsoroltakból adódó ne
hézségeket. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy 
a külföldi irodalomban az epe csíríaszámolással 
kapcsolatban szórványosan megjelent közleménye
ket (5, 6, 12, 15) nem követte a módszer széles körű 
elterjedése. A megoldást az epehólyag percutan 
transhepatikus punctiója jelenthetné (6), de ennek 
a betegek számára nem közömbös beavatkozásnak

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 32. szám-

Kísérleti anyag: az epéket az OTKI belgyógyá
szati, ill. sebészeti klinikáin duodenum-szondán át, ill. 
műtétek alkalmával vagy műtét után behelyezett kü
lönböző típusú drainekből nyerték. A szondán nyert 
epe mellett torokváladék küldését is kértük; ezt a 
szondázás előtt a laboratórium által készített torok
pálcával vették le. A szondázás befejezésekor az epét 
a torokváladékkal együtt a laboratóriumba küldték.

Tenyésztés: a torokváladékot véres és csokoládé 
agarra oltottuk. Az epe centrifugált üledékéből Gram 
és Pappenheim szerint festett kenetet készítettünk, és 
leoltattuk azt véres, valamint Endo-agarra. A táptala
jokat 18 órán át 37 °C-os termosztátban tartottuk, 
majd értékeltük, megfigyelve, hogy az epéből ki te
nyésztett törzs vagy törzsek valamelyike megtalálha
tó-e a torokváladékban is. A baktériumok identifiká
lására az általánosan elfogadott nomenclaturát (3) és 
módszereket alkalmaztunk.

Csíraszámlálás: a különböző módszerekkel végzett 
epecsíraszám meghatározások összehasonlítása során 
(erről a munkánkról más közleményben kívánunk be
számolni) a lemezöntéses csíraszámlálást találtuk az 
epe vizsgálatára a legalkalmasabbnak, ezért ezt hasz
náltuk. A módszer általunk alkalmazott módosítását 
előző közleményünkben ismertettük (9). Az eredmé
nyeket 48 óra múlva olvastuk le, tekintve, hogy a 
baktériumok az agarréteg belsejében lassabban növe
kednek.

Az epe vegyhatását univerzál pH indikátor- 
papírral (Merck) határoztuk meg, és amelyiknek vegy- 
hatása pH 3,0 vagy annál kisebb volt, azt „tenyész
tésre alkalmatlan” jelzéssel azonnal visszaküldtük, is
métlést kérve.

Az epeutak elzáródását a radiológiai lelet alapján 
a kezelő orvossal történő megbeszélés során tisztáz
tuk.

Diagnózis: a betegek csoportokba sorolásakor a kli
nikus által felállított kórismét vettük figyelembe.

Eredm ények

Összesen 464 epét vizsgáltunk, ezek közül 31-et 
technikai hiba vagy hiányos adatközlés m iatt nem 
dolgoztunk fel, 433-nak az eredm ényét az alábbiak
ban ism ertetjük.

Tenyésztés, csíraszámlálás és ezek összefüg
gése a klinikai képpel. Epeútgyulladásban szenvedő 
65 beteg közül 55-nek az epéjéből tenyésztek ki 
várakozásunknak megfelelően S  10r’/ml csíraszúm
ban pathogen baktérium ok. Tapasztalataink sze- 1935



1. táblázat E peútgyulladásban szen v ed ő  é s  nem  szen v ed ő  b e te g e k  ep éjén ek  csíraszám a é s  b akterio lóg ia i
vizsgálatának ered m én y e

A kitenyésztett baktérium
Diagnózis A vizsgálati anyag 

nyerésének módja
л n^timnan Potentiálisan Apathogen pathogen Apathogen Potentiálisan

pathogen
Csiraszám <106/ml Csiraszám s 1 0 6/ml

Epeútgyulladás Műtét vagy drain 3 0 0 20
Duodenum szonda 2 2 3 35
Ö ssze se n 5* 2“ 3*** 5 5

Epeútgyulladás
klinikailag
kizárható

Duodenum szoda 288 (Steril 210) 15 34 31

'Antibioticumok adása: 2 eset, helytelen minta kezelés: 2 eset; choledochus zárókő: 1 eset. 
** A részletes adatok at a szövegben ismertetjük.

*** Antibiotikumok adása: 1 eset; choledochus zárókő: 2 eset.

rin t tévesen negatív eredm ényeket leggyakrabban 
a savanyú (<  pH 3,0) gyom ornedv epéhez kevere
dése okozza, amennyiben a váladékot duodenum- 
szondán nyerik. Ha a vizsgálati anyag vegyhatása 
kisebb volt mint pH 3,0, a tenyésztést el sem vé
geztük. Ilyen előszűrés u tán  azonban még mindig 
m arad t 10 olyan epe, am elyből vagy apathogen 
baktérium ok növekedtek S  105/ml csíraszámban, 
vagy <  105/ml csíraszámban tenyésztek csak ki 
baktérium ok, annak ellenére, hogy ezeknek a be
tegeknek epeútgyulladásuk volt. A pathogen bak
térium ok hiányát úgy véljük, az 1. táblázatban  
fe ltü n te te tt okok kielégítően magyarázzák. Megje
gyezzük, hogy az 1. táb láza tban  a „helytelen min
takezelés” jelölést akkor alkalm aztuk, ha a váladé
kot 48 órás késéssel ju tta ttá k  el a laboratórium ba; 
ennyi idő alatt az emésztőenzimek a baktériumok 
pusztulását idézhették elő a szobahőn táro lt vizs
gálati anyagban. Külön em lítést érdemel az a két 
beteg, akiknek az epéjéből pathogen baktérium ok 
tenyésztek ki ugyan, de <  105/ml csíraszámban; az 
egyiknek ductus cysticus zárókő akadályozta a fer
tőzött hólyagepe lejutását a duodenumba, a máso
dik betegnek már korábban eltávolították az epe
hólyagját. Kortörténetük bakteriológiai szempont
ból leglényegesebb adata it a következőkben ismer
te tjük :

B. I.-né, 33 éves nőbeteg. Cysticus elzáródást álla
pítottak meg cholecystographiával. Mi ezzel magyaráz
tuk, hogy klinikailag típusos cholecystitise ellenére 
epéjéből csak Streptococcus viridans és apathogen 
neisseriák tenyésztek ki, 86 000-es csíraszámban. A 
néhány nap múlva elvégzett műtét alkalmával követ 
távolítottak el az epehólyagból, a ductus cysticusból 
és choledochusból is. Feltevésünket igazolta, hogy a 
műtét után leküldött Kehr-csőből származó epe 
500 000-es csíraszámban tartalmazott E. colit és Strep
tococcus faecálist.

S. E., 60 éves férfibetegtől két egymás utáni na
pon szondázással nyertek epét. Mindkét minta E. colit 
tartalmazott, első napon 3000-es, a második napon 
több mint 100 000-es csíraszámban. A betegnek klini
kailag típusos cholangitises volt, epehólyagját 8 évvél 
azelőtt cholecystitis miatt eltávolították. Feltételezzük, 
hogy a beteg máj-epéje állandóan magas csíraszám
ban tartalmazta az adott baktériumot, s a duodenum- 
epe alacsony csíraszámát az epehólyag hiánya okozta. 
Az epehólyag ugyanis kétféle mechanizmus útján nö
velheti a duodenum-nedv csíraszámát; egyrészt kon
centrálja az epehólyagban összegyűlt epét, így annak 
csíraszáma néhány óra alatt többszörösére emelked
het, másrészt az epehólyag összehúzódásakor egyszerre

nagyobb mennyiségben ürülő epe kevésbé hígul fel a 
duodenumban, mint a cseppenként ürülő máj-epe.

Fontosnak tartjuk , hogy a m űtétek alkalm á
val ve tt vagy a műtétek után behelyezett drainből 
nyert epék potenciálisan pathogen baktérium ainak 
csíraszáma — amennyiben a felsorolt zavaró té
nyezők az eredm ényt nem befolyásolták — kivétel 
nélkül 103/ml felett volt, a szondán nyert m inták
ban pedig 35/37 arányban (94,6%) találtuk ugyan
ezt. A m űtéti vagy drainen át vett m inták közel 
kétharm ada 106/ml-nél több baktérium ot tarta lm a
zott; epeútgyulladás nélkül kivételesen észleltünk 
ilyen értéket (2. táblázat).

Epeútgyulladásban nem szenvedő  368 beteg 
közül 31-nek (8,4%) az epéjéből tenyésztek ki pa
thogen baktérium ok =  105/ml csíraszámban. Ez az 
eredm ény a gyakorlat szempontjából elfogadható 
lenne, azonban ha azt vizsgáltuk, hogy a S  105/ml 
csíraszámú pathogen baktérium ot tartalm azó 86 
m inta közül mennyi származott epeútgyulladásban 
nem  szenvedő betegektől 31/86 arányt kaptunk, 
más szóval a pathogen baktériumokat nagy csíra
számban tartalmazó minták 36,0°/o-a epeútgyulla
dás nélküli esetekből származott. A hibás pozitivi- 
tás lehetséges okának kiderítésére párhuzamos le- 
oltásokat' végeztünk az epéből és a torokváladék- 
ból, ezek eredm ényét a következő fejezetben is
m ertetjük.

A z epe és a torokváladék egyidejű tenyészté
sének jelentősége. Vizsgálataink kezdete óta igyek
szünk egyidejű leoltást végezni az epéből és torok
váladékból. Törekvéseink ellenére csupán 222 al
kalommal sikerült torokváladékot kapni az epével 
együtt. Ezek közül statisztikailag csak azokat az 
eseteket értékeltük, melyekben az epéből pathogen  
baktériumok tenyésztek ki. Epeútgyulladásban 
szenvedő 11 betegtől kaptunk torokváladékot, a 
11 közül egyetlenegyben sem találtuk  meg a torok
váladékban az epéből kitenyészthető pathogen 
baktérium ot. A torokváladékok kis számát ebben 
a csoportban részben magyarázza, hogy az 57 m in
ta  közül csak 35 volt szondán nyert epe.

Epeútgyulladásban nem szenvedő  betegektől, 
akiknek epéjében pathogen baktérium okat ta lá l
tunk, 36. alkalommal küldtek az osztályok egyide
jűleg torokváladékot is, ezek közül 22-ben (61,l°/0) 
fordult elő a torokváladékban és az epében ugyan-



ENTEROSEPTOL
gyermekszirup
ÖSSZETÉTEL : 100 ml szirup 2,5 g clioquinolum
hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK:

Bacillaris

és am oebás

dysen teria ,

en te ro co litis ,

erjedéses

és ro thadásos

dyspepsia, nyári

hasm enések.

ELLENJAVALLATOK:
Máj- és veseelégtelenség, hyperthyreosis, jód- 
allergia.

A D A GOLÁS:
2—12 hónapig 3-szor 2,5 ml naponta
1—6 évesig 3-szor 5 ml naponta
6 éves kortól 3-szor 10 ml naponta
étkezés után.
Az adagolás céljára a dobozban elhelyezett 
adagolómérce szolgál.

M ELLÉKHATÁSOK:
Émelygés, fejfájás, szédülés.

FIGYELMEZTETÉS:
Orvosi ellenőrzés nélkül legfeljebb 1 hétig, 
orvosi ellenőrzés mellett legfeljebb 1 hónapig 
szedhető megszakítás nélkül. Egy hónapot meg
haladó folyamatos alkalmazás után peripheriás 
neuropathia, myelopathia, atrophia nervi optici 
léphet fel.

MEGJEGYZÉS:
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétel
hető.

C SO M A G O LÁ S: 1 üveg (100 ml) 3,30 Ft.
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spray, külsőleges használatra dermatologicum

A testfelületen kialakított szilikon film befedi és védi a bőrt a víz, a különböző testnedvek és anyagcseretermékek 
(veríték, genny, vizelet, széklet), valamint a külvilág szilárd és cseppfolyós halmazállapotú anyagainak kontakt 
irritatív és sensibilizáló hatásától.
Nem gátolja a bőr physiologiás functio-végzését. A sebeken és a bőr felszínén fertőzést gátló hatása nincs, nem 
gátolja a baktériumok szaporodását. A molekuláris szilikon film lég- és vízpára-áteresztő képessége folytán a szili
kon réteg alatt sem nedvességpangás, sem a bőr kiszáradása nem következik be.

ÖSSZETÉTEL: 1 palack (160 g) 12,0 g dimethylpolysiloxan., 74,0 g monofluortrichlormethan., 74,0 g 
difluordichlormethan.-ot tartalmaz.

JAVALLATOK: decubitus preventiója 
és kiegészítő kezelése; postthromboti- 
kus syndroma, ulcus cruris kiegészítő 
kezelése; irritatív, kontakt dermatiti:, 
és ekzema prophylaxisa; folyékony és 
szilárd halmazállapotú munkahelyi irri
táló és allergizáló anyagokkal szembeni 
védelem; genitalis és perianalis irritatio 
és pruritus; műtéti seb és sipoly kör
nyéki védelme (kivéve a vékonybél- 
fistulákat), nedvező, gennyező terület 
környezetének védelme; hólyag-incon- 
tinentia, hólyagsipoly, colostomia kör
nyéki védelme, a gipszminta vételének 
megkönnyítése a fogorvosi gyakorlat
ban; csonkellátásban a gipszpólya alá 
fújva meggátolja a dermatitis kialakulá
sát, csökkenti a viszketést, megkönnyíti 
a gipszlevételt. Speciális gyermekgyó
gyászati indikációja az ún. ..pe'enka- 
dermatitis” kezelése, illetve rendszeres 
használatával ennek megelőzése. Alkal
mazása esetén kenőcs, olaj, hintőpor 
használata általában felesleges.

ELLENJAVALLAT: nyílt seb befú- 
vása.

ADAGOLÁS: a védőkupak leemelése 
után a szórófej lenyomásakor a szelep
nyíláson keresztül a bevonó szilikon 
anyag a hajtógázeleggyel permet formá
jában távozik a palackból.
A palackot ajánlatos függőleges hely
zetben, a befúvandó területtől 15—20 
cm távolságban tartani.
Egy expositio időtartama általában
2—4 másodperc legyen és a kezelés 
általában napi 1—2 alkalommal tö rtén
jék. A fokozott nedvességveszélynek

kitett testfelületet naponta többször 
be kell fúvatni. Decubitus-prophylaxis 
céljára általában elegendő lehet a 
naponta kétszeri befúvatás.
A film a bőrről gaze vagy vászon segít
ségével könnyen letörölhető, meleg 
vízzel, esetleg vizes-szappanos lemosás
sal könnyen eltávolítható. A szilikon 
réteg nagyobb mechanikai behatásnak 
ne legyen kitéve. A bőrfelületet a film 
felvitele előtt meg kell tisztítani és 
szárazra kell törölni.
A steril aerosol véletlen belégzése nem 
ártalmas. Mint az aerosoloknál általában, 
a Fomarex használata során is vigyázni

kell arra, hogy a permet szembe ne 
kerüljön. A Fomarex spray nem tartal
maz chemotherapeuticumot, antibioti- 
cumot, desinficienst, ezért befúvás előtt 
— szükség esetén — gondoskodni 
kell az aseptikus ellátásról.
Az üres palackot tűzbe dobni, felnyitni 
nem szabad. A palack legfeljebb 30°C 
hőmérsékletű helyen tárolható.

MEGJEGYZÉS: csak vényre adható ki. 
Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.

TÉRÍTÉSI DÍJ: 1 palack 9,— Ft.
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az a pathogen baktérium, mely valószínűleg a le
nyelt vagy szondával letolt légúti váladékkal ke
rült a duodenum-nedvbe.

A z epe vegyhatásának befolyása az epe te- 
nyészthetőségére. M unkánk megkezdése előtt m ár 
felfigyeltünk arra, hogy ha az epe vegyhatása pH
3,0 vagy ennél alacsonyabb volt, a tenyésztés ered
ménye akkor is steril m aradt, ha az epe centri
fugált és festett üledékében nagyszámban láttunk 
baktérium okat. Ezt követően három hónapon ke
resztül összesen hatvanhét ilyen „savanyú” epét le
oltva, 24 órás incubálás után egyszer sem növeked
tek baktériumok a véres és Endo-agar táptala
jon.

A z epék bakteriológiai tenyésztésének ered
ménye. A 3. táblázatban feltüntettük az epékből 
kitenyésztett pathogen törzsek előfordulásának 
gyakoriságát; ez az érték  lényegében megfelel az 
irodalmi adatoknak. Az epeútgyulladásban szen
vedő betegék epéiben 57,1%-ban találtunk  szín- 
tenyészetet. Anderson és mtsai (1) a choledochus- 
epéből 56%-ban tenyésztettek ki egyetlen speciest. 
Epeútgyulladásban nem  szenvedők epéjéből kite
nyésztett pathogen baktérium ok 50,0%-a színtenyé
szetben növekedett, alig kisebb gyakorisággal, 
mint epeútgyulladás esetén.

Pathogen baktérium ok 57 epeútgyulladásos 
beteg epéjéből tenyésztek ki; ebben a csoportban 
mindössze 5 esetben fordult elő apathogen kísérő- 
flóra. Epeútgyulladásban nem szenvedő betegek 
epéjéből 46 esetben növekedtek pathogen baktériu
mok s ezek mellett 16 esetben találtunk apathogen 
kísérő-flórát.

Kiemeljük, hogy apathogen baktérium ok — a 
normális torok-flóra tag jai — & 105/ml csíraszám
ban viszonylag gyakran m utathatók ki epeútgyul
ladásban nem szenvedő betegek epéjéből (1. táb
lázat), ezért a csíraszámolás mellett a baktérium ok 
azonosítására is szükség van a helyes értékeléshez.

Megbeszélés

Epeútgyulladásban szenvedő 65 beteg közül 55 
(84,6%) epéjének csíraszáma volt 1 0 r,/m l-nél na
gyobb és tenyészett ki az epéből pathogen bakté
rium, teh á t egyezett a klinikai kép és a bakterio
lógiai lelet. A csíraszámolás és az identifikálás 
eredménye alapján negatívnak tekinthetnénk azt 
a tíz esetet (15,5%), melyben vagy a csíraszám volt

kisebb mint 105/ml, vagy nagyobb volt ugyan, de 
apathogen törzsek tenyésztek ki az epéből.

A hibásan negatív eredmények számának 
csökkentésére a következőket javasoljuk tapaszta
lataink alapján:

1. A szondán nyert epe vegyhatásának meg
határozását.

2. Az anyagvétel dátum ának ellenőrzését. 
Műhibának tekinthető a negatív tenyésztési ered
mény kiadása a vétel után 18—24 óra vagy ennél 
később leküldött mintából.

3. Tisztázni ikell, kap-e a beteg antibiotiku
mokat, ill. van-e epeútelzáródása.

4. Különös figyelemmel, a szokásostól eltérő 
módon kell elbírálni a cholecystectomizált betegek 
epéjének csíraszámát.

Ad 1. Ha az epe vegyhatása pH 3,0 vagy an
nál kisebb, „savanyú gyomornedv keveredett az 
epéhez, tenyésztésre alkalm atlan” megjegyzéssel 
ismétlést kérünk. Bár előfordulhat, hogy így elve
szítünk néhány ezrelék, a pH viszonyok ellenére 
is tenyészthető m intát, azonban biztosan nagyobb 
hibát követnénk el a tévesen negatív eredm ények 
kiadásával. Legjobb, ha a pH-t az osztályon, a szon
dázást végző nővér határozza meg; így szükség 
esetén késedelem nélkül sor kerü lhet az ism ételt 
mintavételre. Itt em lítjük meg, hogy a savanyú 
epék tenyészthetőségére vonatkozóan a m iénkkel 
azonos álláspontot követ Lodenkümper is (10).

Ad 2. A késve leküldött vizsgálati anyagból 
24 óra után még megkísérelhető a tenyésztés, de 
a — rendszerint szobahőmérsékleten történő — 
tárolás a törzsek pusztulását vagy egymáshoz vi
szonyított számbeli arányának megváltozását okoz
hatja. A leleten a mintavétel és a laboratórium i 
átvétel idejét jelezni kell, steril eredmény esetén 
pedig tenyésztésre alkalm atlannak nyilvánítjuk a 
m intát.

Ad 3. Célszerű az epevizsgálatokhoz külön ké
rőlapot szerkeszteni, melyet az osztály az epével 
egyidejűleg küld le. Ezen sorrendileg és nyom da- 
technikailag is ki kell emelni az epeút-elzáródásra 
és az antibiotikum ok szedésére vonatkozó kérdé
seket.

Ad 4. Véleményünk szerint a cholecystecto
mizált betegeken feltétlenül érdemes két külön
böző időpontban szondázást végezni és kórokozó
ként kell értékelni kis csíraszám esetén is a kite-

2. táblázat Epeútgyulladásban szenvedő é s  nem szenvedő betegek  pathogen baktérium okat tartalm azó epéinek  
csiraszám -m egoszlása

Csíraszám/ml
Epeútgyulladásban szenvedő betegek
Műtéti úton vagy Duodenum szondán
drain-en át nyert epe át nyert epe

Epeútgyulladás 
klinikailag kizárható 
Duodenum szondán 
át nyert epe

1 x105—s 5 x 1 0 5 3/20* 10/35* 17/31*
(15,0%) (28,5%) (54,8%)

> 5x105—s  10° 4/20 15/35 12/31
(20,0%) (42,8%) (38,7%)

>10“ 13/30 10/35 2/31
(65,0%) (28,5%) (6,4%)

‘ A feltüntetett csíraszámú epék/vizsgált minták száma
4
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3. táblázat Az epék b ak ter io lóg ia i te n y é sz té sé n e k  eredm énye

%
1940

Baktériumtörzs neve
Epeútgyulladásban szenvedő betegek 
epéiben talált pathogen baktériumok

Epeútgyulladásban n e m  szenvedő 
betegek epéiben talált pathogen baktériu
mok

Összesen Színtenyészet Összesen Színtenyészet

E. coli 32 22 17 8
Klebsiella pneumoniae 12 9 5 2
Proteae 9 4 4 2
Citrobacter freundii 1 0 1 1
Enterobacter cloacae ill. aerogenes 1 0 2 1
Pseudomonas aeruginosa 
Nem identifikálható

4 1 5 3

Gram neg. bakt. 3 2 8 4
Gram n e g a tív  bakt. ö ss ze se n 62 38 42 21
Streptococcus faecalis 4 0 3 2
Staphylococcus aureus 2 1 10 5
Streptococcus haemolyticus 1 0 1 0
Nem typizált Streptococcus 1 1 0 0
P ath ogén  baktériu m ok ö ss ze se n 70 40 56 28

nyésző pathogen baktérium ot, különösen, ha az 
mindkét m intában m egtalálható.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az 
epe csíraszáma az epeút-jer  tőzések túlnyomó több
ségében nagyobb mint 10^/ml, hasonlóan a húgy
úti fertőzésekben szenvedők vizeletének csíraszá
mához. A  „savanyú” epék  kiválogatásával, a te
nyésztés és a csíraszámolás m elle tt  végzett néhány  
kiegészítő vizsgálattal, ill. a kiterjesztett ada tgyű j
tés segítségével elérhető, hogy a tévesen negatív  
eredmények száma gyakorlatilag nullára csökken
jék.

Nagyobb gondot je len t a tévesen pozitív  ered
mények számának csökkentése; ez az alábbi kiegé
szítő vizsgálatokkal lehetséges:

1. Csíraszámlálás.
2. A kitenyésztett baktérium ok identifikálása.
3. Párhuzamos torokváladék-tenyésztés.
4. A gyomor sósavtermelésének korszerű mód

szerekkel történő meghatározása.
Ad 1. A műtéti epe csíraszám át csak a vizsgá

lati anyag helytelen kezelése vagy antibioticumok 
szedése változtathatja meg. A szondán n y ert epe 
csíraszáma ezzel szemben a leggondosabb m inta
vétel ellenére nagyságrendekkel eltérhet (kisebb 
vagy nagyobb lehet) a hólyag-, ill. máj-epénél. En
nek oka nagy valószínűséggel az, hogy az epe a 
duodenuménedvben felhígulhat, ill. achlorhydria 
vagy hypochlorhydria esetén (elsősorban a száj- 
üreg felől), baktérium okkal szennyeződhet.

Az epe felhígulásából eredő hiba jelentősen 
csökkenthető, ha csak az ún. „B” epét vizsgáljuk. 
M egállapításunkat esetism ertetésünkön kívül (S. 
E.) tám ogatja, hogy anyagunkban epeútgyulladás 
esetén a szondán nyert epék csíraszáma — am eny- 
nyiben azt az előzőekben felsorolt zavaró tényezők 
nem befolyásolták — 105/m l felett volt. Ezzel szem
ben a nyál vagy köpet lenyelését és ezzel bakté
riumok bejutását és elszaporodását a duodenum - 
ban a gyomor savtermelésének jelentős csökkenése 
vagy megszűnte esetén gyakorlatilag nem  lehet 
megakadályozni. A csíraszámolás tehát önmagában  
nem elegendő az ál-pozitív eredmények kizárására. 
Lényegében hasonló m egállapításra ju to ttak  Rob
son és mtsai is (12).

Ad 2. Gyakran tenyészik ki az epéből típusos 
torok-flóra. Saját anyagunkban 34 ilyen epét ta 
láltunk. A torok-flóra eredete párhuzamos torok
váladék-tenyésztés nélkül sem kétséges. Tisztázni 
kell viszont a duodenum-nedvből kitenyésző, po- 
tentialisan pathogen baktériumok eredetét; ebben 
jelentős segítséget nyújthat a torokváladék és a 
szondán nyert epe párhuzamos tenyésztése és iden
tifikálása.

Ad 3. A szondán nyert epéből és a párhuza
mosan küldött torokváladékból az esetek 61,1%- 
ában ugyanazt a baktérium ot találtuk. Torokvála- 
dék-tenyésztést csak egy alkalommal végeztünk. 
Feltételezhető, hogy a másnap megismételt vizsgá
lattal gyakrabban találtuk volna meg a torokvála
dékban az epéből kitenyésző pathogen baktériu
mot. Eredményeinkből azt a következtetést vontuk 
le, hogy szondán n yert epét csak egyidejűleg kül
dött torokváladékkal érdemes és szabad tenyész
teni.

Ad 4. Tankönyvi adat, hogy anacid betegek 
nagy részének gyomornedvében, duodenumában 
és vékonybelében baktérium ok találhatók. Achlor
hydria, hypochlorhydria, diabetes, máj betegség, 
gyom orm űtét utáni állapot vagy antibiotikumok, 
immunsuppressiv gyógyszerek, steroidok adása to
vábbi kedvező feltételeket terem thetnek a bakté
rium ok elszaporodásához a duodenumban. Való
színűleg ezzel magyarázható, hogy a 34 beteg kö
zül akiknek szondán nyert epéje 105/m l-nél na
gyobb csíraszámban tartalm azott apathogen bakté
rium okat (többségében micrococcusokat), 9 szenve
dett diabetes mellitusban.

Jelen anyagunkban még nem vizsgáltuk rend
szeresen a betegek gyomorsav termelését. A meg
levő adatok feldolgozását is megnehezítette, hogy 
a gyomorsósav-meghatározást a különböző osztá
lyokon eltérő módon végezték. E hiányosságok el
lenére is említésre méltó a következő adat: 31 olyan 
beteg fordult elő anyagunkban, akik nem szen
vedtek epeútgyulladásban, epéjük mégis 105/ml 
feletti csíraszámban tartalm azott potenciálisan pa
thogen — többnyire Gram -negatív — baktérium o
kat (1. és 3. táblázat), ezek közül 17-nek volt hypo- 
vagy achlorhydriája. A duodenum-nedvből kite-



nyésző pathogen baktériumok tisztázására vélem é
nyünk szerint elengedhetetlen a gyomor savterm e
lésének korszerű módszerekkel történő ellenőrzé
se; az Acidoteszt erre nem alkalmas.

Kérdés, m it jelent a pathogen baktériumok 
nagy csíraszámú tartós előfordulása a duodenum- 
flórában a betegre nézve? Veszélyeztetettebb-e az 
ilyen beteg epeútfertőzés szempontjából mint azok, 
akiknek duodenum-flórája steril? Az epebetegsé
gekhez gyakran társuló achlorhydria vagy hypo- 
chlorhydria (2) oka-e vagy következménye az epe
betegségnek? Az apathogen baktériumok nagy csí
raszám ú előfordulása jelenti-e a pathogenek beju
tásának és megtelepedésének fokozottabb lehető
ségét?

Valódi achlorhydriában Varró és mtsai (17) 
82%-ban, pseudoachlorhydriában 58%-ban tenyész
tettek  ki a gyomor- és duodenum-nedvből 105/ml- 
nél nagyobb csíraszámban E. colit, ill. a norm ális 
torok-flóra tagjait. Sósav befecskendezése után, 
am eddig a vegyhatás a gyomorban pH 1,5—2,0 kö
zött m aradt, élő baktérium ot onnan nem tudtak 
kim utatni. A máj-epében ugyancsak találhatók 
baktérium ok, különösen az olyan kórképekben, 
amelyekben romlik a máj baktérium-elim ináló ké
pessége m int pl. chronicus hepatitisekben, m áj- 
cirrhosisban stb., de lymphogen vagy haematogen 
úton is ju thatnak  baktériumok az epeutakba (7, 
12, 13, 18). Ügy látszik, normális epelefolyás esetén 
nem keletkezik ascendáló vagy descendáló epeút
fertőzés még akkor sem, ha a potentialisan patho
gen baktérium ok nagy csíraszámban vannak jelen. 
Epelefolyási zavarok, epepangás, teljes vagy rész
leges epeút-elzáródáskor ezzel szemben cholecysti
tis, cholangitis fejlődhet ki (7); állatkísérletekben 
az iv. adott aerob és anaerob baktériumok a chole
dochus egyidejű lezárásakor máj tályogokat idéztek 
elő (11). Flemma és mtsai (6) igen jelentősnek ta r t
ják a duodenum-epe baktérium tartalm át és java
solják a tünetm entes significans baktériuma m in
tá jára  a significans bacteriobilia fogalmának be
vezetését. Magunk a kérdésben nem kívánunk ál
lást foglalni. Tervezzük az ilyen betegek néhány 
éven á t tartó sorozatos vizsgálatát.

A közölt eredményekből megállapítható, hogy 
a szondán nyert epe bakteriológiai vizsgálatának 
helyes értékelése több tényező egyidejű mérlege
lésén kell alapuljon. Ehhez elengedhetetlen a labo
ratórium ban és a betegágy m ellett dolgozó orvosok 
együttműködése, hasonlóan pl. a haemoculturák 
vételével és azok eredményének elbírálásával kap
csolatban kifejtett elvekhez (4). Mindebből követ
kezik, hogy a kórházban dolgozó mikrobiológus  
fe ladata jóval több mint a baktériumok szakmai

lag kifogástalanul, de mechanikusan vég ze t t  azo
nosítása, figyelem nélkül a m intavétel körülm é
nyeire, a beteg állapotára, az alkalm azott gyógy
kezelésre stb. A  mikrobiológus konzultatív felada
tát csak a betegellátást végző kollégákkal szoros 
kapcsolatban végezheti igazán jól.

Szerzők köszönetüket fejezik ki az Orvostovább
képző Intézet Belgyógyászati és Sebészeti Klinikái 
munkatársainak a kortörténetek szíves átengedéséért.

összefoglalás. Szerzők 433 epe tenyésztési 
eredm ényét hasonlították össze a klinikai képpel. 
A tévesen negatív eredmények csökkentésére 
amennyiben az epe vegyhatása pH 3,0 vagy ennél 
kisebb volt, leoltást nem végeztek, s a vizsgálat 
megismétlését kérték. Epeútgyulladásban szenvedő  
65 beteg közül 55 epéjében találtak  a  105/m l csí
raszámban pathogen baktérium okat. Epeútgyulla
dásban nem szenvedő  368 beteg közül 288 epéjében 
<  105/ml csíraszámban növekedtek apathogen bak
tériumok, vagy steril volt a tenyésztés eredménye. 
Párhuzamos torokváladék-tenyésztéssel bizonyítani 
tudták, hogy a tévesen pozitív eredm ényt adó pa
thogen baktérium ok zöme a légutakból származott 
és másodlagosan került a duodenum-szondával 
nyert epébe.

Adataik szerint az epe bakteriológiai vizsgála
tának helyes értékeléséhez az epe vegyhatásának 
és csíraszámának meghatározása, az epe és a torok
váladékok egyidejű leoltása, a kitenyésztett bakté
riumok azonosítása, valam int a klinikai kép sajá
tosságainak ismerete szükséges. Mindez megkí
vánja a betegágy mellett és a laboratórium ban 
dolgozó orvosok szoros együttm űködését.
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KAZUISZTIKA

Megyei Kórház-Rendelőintézet, Szekszárd,
IV. Belgyógyászati Osztály 
(főorvos: Tornóczky János dr.),
Röntgenosztály 
(főorvos: Kuray János dr.)

Pseudopseudo-
hypoparathyreoidizm us
Balikó Zoltán dr., Tornóczky János dr. 
és Péntek Zoltán dr.

A pseudohypoparathyreoidism ust (továbbiakban 
p. h.) 1942-ben Albright és mtsai (1) közölték, mely
re a perifériás receptorok parathorm on resisten- 
tiája mellett, jellemző somaticus eltéréseket talál
tak kórjelzőnek. 1952-ben ugyancsak Albright (2) 
volt, aki a pseudopseudohypoparathyreoidismus 
(továbbiakban p. p. h.) entitását megfogalmazta. 
Ez utóbbi kórképben m ár csak somaticus jegyek 
voltak jelen, hypoparathyreosis nélkül. A somati
cus eltérések a következők: kerek arc, alacsony, 
kövérkés termet, rövid metacarpusok, relative 
csökkent szellemi functiók, subcutan calcificatio. 
A következő években több hasonló esetet publikál
tak (3, 5, 6, 11, 12, 13), ezek általában családi hal
mozódást m utattak és a korábbi jellemvonások to
vábbiakkal bővültek. így leírtak coxa varát, kék 
sclerát, a koponyacsontok megvastagodását, spon- 
dylolisthesist, kétoldali csípő-dysplasiát, domború 
homlokot, az agytörzsi dúcok calcificatióját, cata- 
ractát. Megfigyelték a kórkép neuroendocrin be
tegségekkel való társu lását is. Néhány esetben sú
lyos hypertoniát, hypothyreosist, diabetes mellitust, 
gonad dysgenesist és Pickwick-syndrom át találtak.

A következőkben általunk észlelt és kezelt, 
megfigyelés alatt ta rto tt p. p. /г.-ban szenvedő be

teg rő l számolunk be. Az eset közlését azért ta rto t
tuk szükségesnek, m ert hasonló beszámolót a ma
gyar orvosi irodalomban nem találtunk.

Esetismertetés

1976 júliusában vettük fel osztályunkra a 28 éves 
nőbeteget. 5—6 éves korában gyerekosztályon bal ol
dali vállmeszesedés miatt kezelték (erről részletesebb 
adataink nincsenek). Tizenkilenc éves korában serosus 
meningitise volt. Két évvel később tonsillectomia tör
tént. 25 éves kora óta kétoldali halláscsökkenése van, 
egy éve jobb oldali radicalis fülműtét történt dob- 
üregi reconstructióval. Vizsgálatára fülműtét előtti
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1. ábra.

konzílium során került sor. Gyengeségről, fáradékony
ságról, fázékonyságról, obstipatióról panaszkodott. Fi
zikális vizsgálat: arca duzzadtabb, kifejezéstelen, te
kintete közömbös, a szemöldök laterális része gyér. 
Bőre száraz, hámló, durvább tapintatú. Mozgása ne
hézkes, lassú. Érdeklődése csökkent. Termete alacsony 
(141 cm magas, testsúlya: 38 kg), homloka alacsony, 
domború, a kezek ujjai tompák, rövidek, a jobb láb
4. ujja rövidebb (1. és 2. ábra). Részletes radiológiai 
vizsgálattal szembetűnő a kiterjedt subcutan calcifi
catio (3. és 4. ábra). Jól látható a metacarpusok, illetve 
a jobb IV. metatarsus jellemző rövidültsége (5. és 6. 
ábra). A radiológiai felvételek részletgazdasága a xe- 
roradiographiai technikának köszönhető (7, 8, 10).

Laboratóriumi eredményei közül kiemeljük a pa
rathyreoidea irányában végzett vizsgálatokat: serum 
Ca: 9,8 mg%, serum phosphor: 4,1 mg°/0, TRP %: 80, 
PEI: 0,09. Egyéb vizsgálatokkal primaer hypothyreosist 
és hypadreniát találtunk. Vizelet 17-ketosteroid: 2,6— 
2,9 mg/24 óra. ACTH terhelés (egymást követő 2 na
pon 500 ml fiziológiás NaCl oldatban 50 E Cortro- 
phine inj. 8 órás infusiója) után: 5,7 mg/24 óra. Serum 
cortisol: reggel 4,8 y%, az ACTH terhelés után 15,8 
y% volt. ACTH: 30—60 pg/ml. 131Jód izotóp tárolási 
görbe: 2 óra múlva: 7,1%, 6 óra: 6,7%, 24 óra: 8,3%, 
48 óra: 7,3%. Ambinon (30 NE, im.) után változás nem 
volt. Célzott sella felvétel kórosat nem mutatott.

A vizsgálatok elvégzése idején a serum thyroxin 
és TSH—RIA meghatározására még nem volt mód. 
Serum parathormon szint vizsgálatára tudomásunk 
szerint hazánkban egyelőre nincs lehetőség. Az Ells
worth—Howard-tesztet parathormon hiányában nem 
tudtuk elvégezni, de úgy véljük, hogy a klinikai kép 
és a laboratóriumi leletek a kórismét kellően alátá
masztották.

A beteget a továbbiakban a csökkent pajzsmirigy 
és mellékvese-functio miatt substitutiós therapiában 
részesítettük. Az ellenőrzések során panaszmentes volt.

2. ábra.
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3. ábra.

Megbeszélés

A p. h. alapja a membránhoz kötött adenyl- 
cyclase enzim defektusa. A parathorm on hatása az 
adenylcyclasén keresztül valósul meg, így p. h -  
ban a cyclikus adenosin 3’-5’monophosphat vizelet
ben való kiválasztása parathorm onra nem fokozó
dik. Néhány beteg azonban csak részlegesen resis
tens a parathorm onra, D-vitam in kezelésre a cél
szerv hormonnal szembeni érzékenységét vissza
nyerte (14 ,15). Több esetben osteitis fibrosa is je
len van. Feltehető, hogy csak a vese válaszkészsége 
szűkül be, a csontok érzékenysége m egtartott. A 
somaticus jegyek kémiai eltérések nélkül is meg
lehetnek, így ezek öröklésmenete független lehet, 
és több családi halmozódást mutató eset elemzésé
vel autosomalis dominans jellegűnek bizonyult (6).

A p. p. h. és a p. h. elkülönítésének m ódja a 
hypoparathyreosis kizárása. Erre részben az Ells
w orth—Howard-próba ad biztos tám pontot, em el
lett a serum  parathorm on szint is segíthet, m ert 
míg p. h.-ban megemelkedett, addig p. p. h.-ban 
normál értékű. Tehát p. p. h..-ban hypoparathyreo
sis nincs, a célszerv is érzékeny parathorm onnal 
szemben. A közös somaticus jegyek alapján a p. p. 
h. egy geneticus anomália incomplet m egjelenési 
form ájának tartható. Ezt tám asztaná alá, hogy le
írtak  családokat, ahol p. h. és p. p. h. esetek egy
más mellett fordultak elő (6).

Az előzők alapján azonban több szerző úgy 
1944 véli, hogy a betegséget nevében is élesebben kel

lene elválasztani a p. h.-tól, így a jellemző soma
ticus eltérések alapján a brachymetacarpalis tör- 
peség elnevezést a jánlják  (4).

1960 óta, amikor Uhr és Bezahler (5) leírták, 
hogy a p. p. h. nélkülözi a pontos definíciót, a syn
droma felismerése előrehaladt. Aetiológiája válto
zatlanul ismeretlen, bár a betegség öröklésmenetét 
m ár sikerült tisztázni. A koponyacsontok megvas- 
tagodása, a subcutan calcificatio vagy a kerek 
arcform a megléte elvezethet a diagnosishoz, sok 
esetben azonban a hasonló csont-dysplasiákat meg
győzően ki kell zárni. Az Ellis van Creveld-syndro- 
mában hexodaktilia van, Turner-syndrom ában jel
lemző az amenorrhoea és az XO chromosoma, egyes 
szerzők azonban a p. p. h.-hoz sorolják a brachy- 
daktiliával járó ritka Turner-syndrom ákat is (4). 
Az acrodysostosis könnyen elkülöníthető elsősor
ban az arcanomália, az állandóan nyito tt száj ré
vén. Az 1966-ban Giedion (cit. 6) által le írt tricho- 
rhino-phalangealis syndromától való elkülönítés 
már sokkal nehezebb. Ezt a syndromát a brachy- 
daktilia, alacsony term et, epiphysis dysplasia, az orr 
túlzott előemelkedése, a haj és a szemöldök anomá
liája jellemzi. Az Albright-dystrophiához hasonlóan 
ez is autosomalis dom ináns öröklésmenetű. Az orr 
megvastagodása néhányszor p. p. h.-ban is előfor
dul, m ásrészt előfordulhat, hogy kúp alakot ölte
nek az ujjak epiphysisei.

összefoglalva, a bevezetőben leírtakra is utalva 
elmondható, hogy a p. p. h. polydystrophiás meg-

4. ábra.



betegedés és az ismételten megtalálható jelenségek: 
alacsony termet, br achy metacarpus vagy tarsus 
(vagy mindkettő), a Ca—Phosphor-metabolismus 
zavarának hiánya és a herediter jelleg. Minden 
más tünet inconstans, mégis ezek révén erősíthető 
meg a diagnosis.

Esetünk, bár a serum parathorm on m eghatá
rozására és az Ellsworth—Howard-teszt elvégzésére 
nem volt mód — ezeket több szerző (3, 5) egyér
telm ű klinikai jelek esetén nem is ta rtja  szüksé
gesnek — az eredeti Albright-féle definíciónak 
minden tekintetben eleget te t t , ' em ellett hypothy
reosis és hypadrenia társu lt a kórképhez. A család 
(anya és 7 testvér) vizsgálatakor kóros eltérést nem 
találtunk, de úgy tudjuk, hogy a beteg anyai nagy
anyja hasonlóan kisnövésü volt. Chromosoma-vizs- 
gálatot a m egtartott és minden tekintetben fizio
lógiás menstruációs ciklus alapján nem  végeztünk.

Összefoglalás. Szerzők 28 éves, pseudopseudo- 
hypoparathyreoidism usban szenvedő betegükről 
számolnak be. A somaticus eltéréseket részben xe- 
roradiographiás felvételekkel bizonyították. A kór
kép prim aer hypothyreosissal és hypadreniával 
társult.

IRODALOM: 1. Albright, F. és mtsai: Endocrino
logy. 1942, 30, 922. — 2. Albright, F., Forbes, A. P., 
Hannemann, T. P.: Trans. Ass. Amer. Phys. 1952, 65, 
357. — 3. Barr, S. E., Riverdale, N. Y.: Arch. Intern. 
Med. 1960, 105, 492. — 4. Van der Werf, J. J.: The 
Lancet. 1959, I, 69. — 5. Uhr, JV., Bezahler, H. B.: An
nals of Intern. Med. 1961, 54, 443. — 6. Gerster, J. C. 
és mtsai: Schw. Med. Wschr. 1976, 106, 883. — 7. 
Sprangler, J. W.: Langer, L. O., Wiedemann, H. R.: 
Bone dysplasias. W. B. Saunders, Philadelphia—To
ronto, 1974. — 8. Schertel, L. és mtsai: Atlas der Xero- 
radiographie. Urban u. Schwarzenberg, München— 
Berlin—Wien. — 9. Harrison,s: Principles of Internal 
Medicine, McGraw-Hill, Kogakhusa Ltd., Tokyo, 1974. 
— 10. Pálvölgyi R., Péntek Z.: Fortschr. Röntgenstr. 
1977, 127, 337. — 11. Miles, J., Eirick, H.: J. Clin. Endo
crinol. 1955, 15, 576. — 12. Roche, M.: J. Clin. Endocri
nol. 1955, 15, 964. — 13. Stanley, S. T.: Amer. J. Med. 
Sei. 1960, 239, 453. — 14. Kooh, S. W., Fraser, D., DeLu- 
ca, H.: New Engl. J. Med. 1975, 293, 840. — 15. Stög
mann, W., Fischer, J. A.: Amer. J. Med. 1975, 59, 140.
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Gorka Sándor
az első m agyar biológusprofesszor

Az 1912-ben Pozsonyban alapított Erzsébet Tudo
mányegyetem az I. világháború után végleges he
lyet kapva Pécsett, Orvoskarán 1923. szeptember 
1-én megnyílt a Biológiai Intézet és tanszékére 
Gorka Sándor zoológus doktort nevezték ki. Ö ak
kor m ár két éve tan íto tt megbízott előadóként, ki
nevezése azonban jelentős, bár feledésbe merült 
esemény volt a magyar felsőoktatás történetében, 
összes oktatási intézményeink közül a Pécsi Tudo
mányegyetem volt az első, amely „általános bioló
gia” címen kötelező kollégiumot h irde te tt meg tan
rendjében (4). Sajnos, a példa nem  volt ragadós; 
egyes professzorok ugyan — szinte magánkezdemé
nyezésből — tanítottak biológiát is (így Géléi József 
Szegeden, Huzella Tivadar pedig Budapesten), de 
szervezett intézeti és tanszéki keretet ilyen néven 
nem kaptak. Csak 1946-tól valósíthatták meg or
szágosan és az oktatás minden szintjén a korszerű
sített biológia tanítást, az önállóvá szervezett or- 
vosgyetemeken pedig 1950-től.

Nehezen megválaszolható kérdésnek látszik 
az: hogyan ju to tt eszébe éppen a pécsi egyetemnek 
biológiai tanszéket szervezni, mellesleg tekintettel 
a békeszerződés következtében kialakult igen sú
lyos gazdasági helyzetre is. Az intézet szűkre sza
bott költségvetése azonban nem jelen tett nagy 
terhet, a sok leépített állás helyett pedig csupán 
eggyel le tt több a nyilvános rendes tanárok  száma. 
A valószínűsíthető m agyarázat igen egyszerű: Pé
kár Mihály élettan professzor és Gorka még a le
gendás Kis Akadémia századeleji vacsoráin és elő
adóestjein kialakult és valóban sírig tartó  barát
sága alapozta meg ezt az új tanszéket. A két barát 
ismerte egymás érdeklődési körét és tudását, a tu
dományos közéletben m indketten vezető szerepet 
játszottak, em ellett P akár a pécsi egyetemen jelen
tős személyiségnek számított (később az egyetem 
felsőházi képviselője is), fgy könnyen meggyőzhette 
tanártársait, valam int a Kultuszminisztériumot a 
biológia oktatás szükségességéről és hogy a tanítá
sára legalkalmasabb éppen Gorka Sándor.

De hát ki is volt Gorka Sándor?
Ungváron született 1878. október 12-én. Apja 

telekkönyvvezető volt, oldalági rokonai pedig az is
m ert keramikusművészek: Gorka Géza és Lívia.

Születése 100. évfordulóján tartott emlékbeszéd a 
Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Orvostörté
nelmi Társaság 1978. november 24-i együttes ülésén.
Orvosi Hetilap .1979. 120. évfolyam, 32. szám

Érettségi után a budapesti Tudományegyetem böl
csészkarán tanult term észetrajzi tárgyakat, de ko
rán megnyilvánuló tág érdeklődési körének meg
felelően az előírtnál jóval többet; állattan  és nö
vénytan mellett antropológiát, földrajzot, filozófiát 
és az orvoskaron em beranatóm iát és é le ttan t is. 
Szenvedélyes tanulása mellett diákköri céltudatos 
utazásai is jellemzői a biológia mielőbbi elméleti 
szintézisére törekvésnek. Ugyanis Párizstól Moszk
váig és Berlintől Nápolyig bejárta az összes akkor 
jelentős egyetemi biológiai intézetet és ku tató  ál
lomást, számos máig is jelentős biológust ismerve
meg.

1901. június 8-án avatták bölcsészdoktorrá 
zoológia főtárgyból. Addigra m ár több tanu lm á
nya is megjelent. Ezek közül kiemelkedő jelentő
ségű „Az életről” c. kis dolgozat (6). Ugyanis 23 
éves korának megfelelő ifjúi hévvel és a megisme
rés korlátlan lehetőségeibe vetett hittel m egírt pár 
oldalas írása jól kiválasztott M adách-idézetekkel 
filozófiai értékűnek és irodalmi lendületűnek bizo
nyult. De lényegesebb, hogy az egész későbbi életét 
foglalkoztató biológiai problem atikát töm ören, bár 
néhol naiv hangvétellel meghatározta. így az élet 
definiálási lehetőségeit, az élőlényekre jellem ző tu 
lajdonságokat és feltételeket. Nyilván Pflüger  nyo
m án tűzte ki a célt: az élet lényegét fizikai és ké
miai folyamatokból kell levezetni. Kis publicitású 
folyóiratban (Zoológiái Lapok) jelenvén meg, te r
mészetesen visszhang nélkül m aradt ez a kis írás, 
de tudom ányszeretettől vezérelt szerzőjének egész 
életét kitöltő program  maradt.

Ugyanekkor (1899-től) tanársegéd a zoológiái 
tanszéken, 1907-től pedig adjunktus. 1913-ban „A 
felsőbbrendű gerinctelen állatok anatóm iája és élet
tan a” c. tárgykörből m agántanárrá habilitálták.
Részt vett a középiskolai tanárjelöltek — saját 1947



szavai szerint — „elméleti biológiai képzésében 
is” (2).

Közben a tudományos közélet fórum ain is 
gyakran szerepelt, előadóként és szervező funkcio
náriusként egyaránt. Számos tudományos egyesü
leti tagságából hármat érdem es külön is megemlí
teni. A régi Kir. M. Természettudományi T ársu
latnak 1906-tól másodtitkára, később első titk á ra  
és ugyanakkor a nagymúltú Természettudományi 
Közlöny (a mai Természet Világa) szerkesztője két 
évtizeden át. Ebben az időszakban több száz ki- 
sebb-nagyobb közleménye je len t meg az általános 
zoológia, faunisztika, anatóm ia, sejttan és kísérleti 
élettan területéről, amelyek azonban többségük
ben csupán aktuális tudományos híradásnak bizo
nyultak. A társulattal összeforrottsága jelének te 
kinthető, hogy a régi Eszterházy utcai (ma: Puskin 
utca), székházban bérelt lakást 1907-ben, am ikor 
megházasodott.

Vezető szerepe volt a M agyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók országos választm ányában és an
nak vándorgyűlésein is. E két, hivatalos intézm ény
nek tekinthető  egyesület m ellett nagy jelentőségű
nek bizonyult életében egy harm adik, az előbbiek
nél kötetlenebb, alapszabályzat nélkül, de annál 
aktívabban tevékenykedő társulásbeli tagsága. Ez 
pedig az ún. Kis Akadémia volt, amelyet a Tudo
mányegyetem és a Műegyetem tanársegédei alap í
tottak az 1890-es években. Az „alapítás” előzmé
nyeként éveken át baráti vacsorákon jöttek össze a 
fiatal tanárok  és kutatók, és m ert e vacsorák lénye
ge is az élénk szakmai eszmecsere volt, ajánlotta 
Pékár Mihály, akkor élettani asszisztens, hogy ve
gyék fel a Kis Akadémia nevet. Ennek keretében 
már tan term i előadásokat is tartottak. Az első 
ilyen előadást 1899-ben P ékár tartotta, ,,A tengely
fonal funkciója”, az ezrediket pedig Gorka 1941- 
ben „Az élő szervezetek szabályozó és irányító ha
tóanyagai” címmel. E két előadás 43 éves barátság  
határköveinek bizonyult és m int már em lítettem , 
ez a barátság  valóban a sírig  tarto tt, Pékár 1942 
őszén bekövetkezett haláláig. Ez az „akadém iai 
tagság” pedig számos orvosnak és más term észet- 
búvárnak volt sokszor az egyetem i tanszéket előké
szítő iskolája. Csak néhány név: W inkler Lajos, 
Tangl Károly, Entz Béla, Farkas Géza, Kelen Béla, 
Fröhlich Izidor, Rhorer László, Buchböck Gusztáv, 
Erdey-Grúz Tibor stb. (3).

Ebből a kis akadémiai szellemi miliőből vezetett 
Gorka ú tja  az első biológiai tanszékre. A pécsi 
egyetemre kinevezése fordulato t hozott életm ód
jában. Az új egyetem nehezen illeszkedett a püs
pöki város kereteibe. Hiába szerették volna m agyar 
Heidelbergnek nyilvánítani, a szellemi miliő itt  — 
legalábbis kezdetben — nem  volt túl alkalm as eh
hez. így a máshonnan szárm azott professzorok 
többsége m egtartva pesti lakását, utazgatott lakása 
és tanszéke között. Inkább „utazó egyetem” volt, 
m int m agyar Heidelberg. G orka is vasárnap este 
lement a gyorssal Pécsre és pénteken du. hazatért. 
Közben az intézetben lakott és példás pontosság
gal m egtarto tt előadásai u tán  tudós Diogenészként 
könyvtárában, a könyvek városában élte ki tudás
vágyát. Tantárgyai formai részéről még csak any- 

1948 nyit, hogy kötelező kollégiumok voltak, am elyek

ből kollokválni lehetett, de szigorlatozni nem. Fo
kozatosan kristályosodott ki az órák kerete; utolsó 
éveiben heti öt ó rá t tarto tt „általános biológia” 
címen az első éveseknek és heti két órában fejlő
dés- és örökléstant a másodéveseknek.

Intézete sokáig igen szűkös körülmények kö
zött az egyetem Rákóczi úti főépülete I. emeletén 
helyezkedett el. Egy folyosórészletből és két szobá
ból állt. Az egyik az ő könyvtárszobája volt, a m á
sikat valamilyen laboratórium félének rendezték be, 
ahol a mindenkori egy tanársegéd néha kísérleti 
m unkát is mímelt. Maga Gorka csak fiatalon dol
gozott laboratórium ban, makro- és mikroszkópos 
vizsgálatokat végezve (7), később inkább „íróasztal
biológusként” olvasott, kivonatolt, gondolkozott és 
ír t — de nagyon sokat.

Szomszédja az Élettani Intézet volt, amelynek 
igazgatójával, a megrögzött agglegény Pékárral 
baráti symbiosisban élt, még a jégszekrényük is 
közös lévén. Ifjúkori kis akadémiai vacsoráikat Pé
csett a Korzó kávéházban, vagy a Nádor-szálló ét
termében folytatták, mivel m indketten igencsak 
szerettek enni; ez némileg alakjukon is meglát
szott. Elhízottságában is Gorka előadásain mindig 
elegánsan, sötét ruhában jelent meg és bár sokat 
írt-rajzolt a táblára, krétapor sohase lepte el.

1940 után alkalm a nyílt a szűk keretek bőví
tésére. A főépület II. emeletén m egszűnt bölcsész
kari intézetek helyére költözhetett. Itt hatalmas 
könyvtárterem ben végighúzódó asztalsoron végre 
rendezhette évtizedeken át hangyaszorgalommal 
összeírt olvasmánykivonatai, előadásvázlatai sok 
ezernyi, negyedív m éretre vágott papírlapjait. 
Könyvtára gazdag anyagát három forrásból gyara- 
p íthatta: a csekély intézeti ellátmányból, néhai 
Tóth Lajos állam titkár egyetemre hagyott könyv
tára  alapítványából és — főleg sa já t zsebéből. A 
könyveket és jegyzetanyagát logikusan szakosított, 
áttekinthető rendbe rakva talán m ár egy nagy 
szintetikus mű megalkotására is gondolhatott. De 
erre m ár nem ju to tt idő. 1944 elején a pécsi bel
klinika betege le tt és veseelégtelenségben halt meg 
április 10-én.

Az akkori, ném et megszállástól, százezreket 
érintő jogfosztottságtól és légitámadásoktól nehéz 
időkben a pécsi egyetem csak alig biztosíthatta a 
méltó búcsúvétel lehetőségét. Á ngyán János bel
gyógyász professzor rektorként a sír mellett el
m ondott beszédében találó tömörséggel jellemezte 
Gorka sokoldalú egyéniségét, sokrétű tevékenysé
gét, oktatási érdem eit és joggal kérdezte: „Ki tud
ja  Gorka Sándort pótolni?” (1).

Az életműből is kell némi ízelítőt nyújtani, 
hogy eldönthető legyen Ángyán kérdésének jogos
sága. Terjedelmes bibliográfiájának nagy része (5) 
azonban — m int m ár utaltam  rá — aktuális tudo
mányos híradásnak tekinthető, egyes gyűjteményes 
kötetekben (pl. a „Műveltség K önyvtára”) m egjelent 
írásai az ember származására, ill. az életjelensé
gekre vonatkozó ism ereteket népszerűsítette. Tu
dománytörténetileg értékes adatokat közölt éveken 
át a term észettudom ány veszteségeiről, továbbá el
hunyt tagtársakról. Mindezek azonban nem tek in t
hetők „eredeti közleményeknek”. Nyomtatásban 
megjelent műveiből csupán néhányat érdemes ki-



emelten ismertetni, amelyek határozottan tükrözik 
hajlam át az önálló gondolkodásra, kritikai készsé
gét és különleges szintetizáló hajlamát.

Említettem m ár egy fiatalkori dolgozatát, „Az 
életről” cím űt (6 ), m int az érdeklődését m eghatá
rozó problem atika vázlatát. A következő: „Gegen- 
baur Károly emlékezete” (8 ). Gegenbaur kiváló 
összehasonlító anatóm usként Jénában, m ajd Hei- 
delbergben volt professzor, aki 1903-ban halt meg, 
jelentős életm űvet hagyva hátra. Gorka 26 évesen 
nem csupán a nekrológra kötelező em elkedettség
gel ism ertette Gegenbaur életrajzát és valószínű
leg valóban vonzó egyéniségét, hanem ére tt szak- 
szerűséggel taglalta az életmű kiemelkedő eredm é
nyeit, így összehasonlító anatóm iai tankönyvét, az 
őshalak fej vázának elemzését, amely a craniológia 
általános haladását is befolyásolta a szelvényteória 
Goethe meglátásával rokon, de természetesen szak
szerűbb kifejtésével és végül a gerincesek végtag
vázának egységes eredetét bizonyító archiptery- 
gium-elméletét.

Harmadik fontos tanulm ánya tulajdonképpen 
egy vitaülésen elhangzott hozzászólásként jelen t 
meg. A M. Filozófiai Társaság tagjaként részt vett 
a rendszeresen szervezett vitaülések egyikén, „Az 
élet”-ről szólón 1940-ben (9). I tt  főreferensként Hu- 
zella Tivadar exponálta a tém át, akinek bám ula
tosan találékony experim entátorként elért eredm é
nyeivel meglepő ellentétben álltak az élet lényegére 
vonatkozó nézetei. Kísérleti munkássága alapján 
mechanisztikus konzekvenciák levonását várhattuk  
volna tőle. Ö azonban biológiai nézeteiben neovita- 
listának bizonyult. Referátum ában se győzte eléggé 
hangsúlyozni az életjelenségek lényegbeli különb
ségét az élettelen anyag tulajdonságaitól. Gorka 
terjedelmes hozzászólásában kifejtett nézetei vi
szont nyíltan vagy burkoltan lényegesen különböz
tek Huzelláétól. A szóba került fogalmak pontosabb 
definiálására törekedett, még ha — ebben egyet
értve a referenssel, saját szavai szerint is „Az életet 
jellemezhetjük, de nem definiálhatjuk”. Ezután 
pontokba szedve felsorolta az életet általánosság
ban jellemző tulajdonságokat. Ezek közül néhány: 
minden élőlény determ inált organizációs rendszer; 
az élőlények önfenntartó és fejlődő „stationaer” 
képződmények; részeik és ezek működése egymás
sal korrelációban állnak; környezetükkel energeti
kailag nincsenek egyensúlyban; a fejlődés egyszerű 
kezdetből összetettebb, rendezettebb állapotokhoz 
vezet. Külön tárgyalta  az általános életjelenségeket 
(vagyis életfolyamatokat): anyag- és energiaforga
lom; ingerlékenység; növekedés, amely új élő állo
m ány: protoplazma termeléséből áll; fejlődés vagy 
formacsere, egyénileg az ontogenezisben, nemzedé
kek során a Biogenezisben; szaporodás és végül: a 
halál, ami „nem az élet ellentéte, hanem — sajnos 
— elkerülhetetlen általános életjelenség”.

Gorka rám utato tt arra is, hogy egyes tu la j
donságok és jelenségek az élettelen rendszerekben 
is megtalálhatók, így e tulajdonságok csak „együt
tesen az élőlények sajátjai”. Hozzászólásából ki
emelendők azok a fogalmak, amelyek manapság is 
használatosak, sőt sokan a jelenkor felismerésének 
vélnek. Ilyen az „önfenntartó stationarius képződ
m ény” (amit manapság inkább „steady state” álla

potnak neveznek); az organizációs rendszer; a ha
lálnak m int életjelenségnek felfogása.

Utolsó nagyobb műve „A mai biológia világ
képe” címen egy könyvsorozatban jelen t meg 71 
oldal terjedelem ben 1942-ben (10). Az akkori m ű
velt nagyközönségnek foglalta össze ebben a bio
lógiai ismereteket, problém ákat és lehetőségeket. 
Néhány jellemző idézet: „A mai biológia világké
pére . . . úgyszólván napjainkig az a mechanisztikus 
jelszó volt elhatározó, am elyet Kepler és Kant oly
képpen fejezett ki, hogy igazi megismerés ott lehet, 
ahol quantum ok ism eretesek.” Szerinte a fizikai és 
kémiai törvények m ellett „szólhatunk élettörvé
nyekről is (pl. a Mendel-féle öröklődési törvények). 
Az életnek egyetlen jelensége sem áll ellentétben 
a fizikai és chemiai törvényekkel, de vitán felül 
áll, hogy az életnek m inden megnyilvánulása nem 
vezethető vissza az élettelen term észet törvé
nyeire”.

M indig az alapproblém ákra terelte a figyel
met, így állást foglalt az élet keletkezésének mi
kéntje kérdésében is, vagyis az ősnemzés kérdés
ben. Felism erte ennek összefüggését „az élettelen 
anyag kialakulásának problém ájával”. Feltételezte, 
hogy az élettelen anyag és az élő állom ány egy
aránt fokozatos kifejlődés révén alakult ki, a mi
kéntről nem  nyilatkozhatva.

„Biokatalizátorok” gyűjtőfogalom a la tt felso
rolta az enzimeket, vitam inokat, horm onokat, nö
vényi auxinokat, term onokat, organizátorokat és a 
géneket. Utóbbiak jellemzésekor k itö rt belőle a 
haladás irán ti lelkesedés: „immár az öröklés re jté
lye is a biokatalizátorok vizsgálatának körébe ke
rült és így egzakt biokémiai vizsgáló módszerek
kel is megközelíthetővé vált.” Persze a nukleinsa- 
vak jelentőségéről még nem szólhatott. Ide toldott 
egy ismeretelméleti vonatkozású szellemes észrevé
telt is: „a gömbfelület m ódjára gyarapodó ismere
teinkkel egyúttal nagyobbodik az a felület, amely 
az ism eretlennel érintkezik. A tudom ány embere 
ezt jól tudja, mégis teljes erejével iparkodik a 
megismerés gömbjét növelni, s nem ijed meg a 
vele egyre nagyobbodó ismeretlentől. Ez a tudo
m ányban az a hősi jellemvonás, amely a kutató t 
a világ m inden hőse fölé emeli.”

Befejezésként az evolúcióval foglalkozva La
marck és főleg Darwin m unkásságát taglalta. Az 
evolúció elve „nem csupán egy lehetséges tetszetős 
gondolat. . ., hanem az élő világról, a Mindenség- 
ről szóló szemléletünknek alapja”. R ám utatott ar
ra, hogy Mendel örökléstana kezdetben ellentétben 
állt az evolúció tanával, de a gének akkori alapo
sabb megismerése alapján „a fajoknak az öröklés
sel biztosított állandósága simán összeegyeztethető 
az evolúció követelte fejlődő átalakulással.” és „A 
mai m odern örökléstan kísérleti eredményei, bár 
nagy k erü lő v e l. . .  ismét visszavezettek D arw in
hoz . . .  a természetes kiválogatódás tana . . . biztos 
kísérletekkel megerősített alaphoz ju to tt.” Azóta 
pedig Lederberg replikációs módszere a szelekció 
elvét fokozott egzaktsággal bizonyította.

Gorka zárómondata szinte világnézeti hitval
lással még egyszer aláhúzza „az evolúció tényét, 
amelyet minden szakember m int m egrendíthetetlen 
alapigazságot elismer”.
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Em lítettem  már óriási (és töredékeiben ma is 
fellelhető) jegyzetanyagát, amely egyetemi előadá
sai alap já t képezte. E jegyzetek összegyűjtésében 
és rendszerezésében élte ki legjobb képességeit, 
am elyek aztán logikusan felépített előadásaiban is 
tükröződtek. Tudom ánytörténeti értéke m iatt is 
érdem es lenne a töredékeket irodalmilag feltárni 
és valószínű, hogy a mai, lényegesen megváltozott 
tartalm ú, bár egzaktabb biológiaoktatás is m erít
hetne belőle szélesebb áttek in tést biztosító szem
pontokat és adatokat. És talán  éppen ezek alapján 
igazolódhatna Gorka m aradandósága a hazai bio
lógiatörténetben, akit sírjánál Ángyán rektor még 
pótolhatatlannak is hitt.

IRODALOM: 1. Ángyán J. búcsúbeszéde. Pannó
nia, 1944. VIII. köt. — 2. „Curriculum vitae” (G. S. kéz
irata, 1919). — 3. Gorka T.: A Kis Akadémia és a 
magyar orvostudomány. Orvostört. Közi. 1970. Nr. 54, 
147. — 4. Lambrecht M.: A Pécsi Egyetem a magyar 
biológiaoktatás úttörője. Természet Világa. 1977, 108, 
259. — 5. Szabó P.: A m. kir. Erzsébet Tudományegye
tem és irodalmi munkássága. 1940. II. k. 290.

Gorka Sándor műveiből:
6. Az életről. Zoológiái Lapok. 1900. febr. — 7. Anató
miai és élettani adatok a bogarak Malpighi-edényei 
működésének megítéléséhez. Math, és Term. tud. Közi. 
klny. 1913. ugyanez németül: Zool. Jahrb. Bd. 43. 1914. 
— 8. Gegenbauer Károly emlékezete. 1904. TTK Pótf. 
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Lambrecht Miklós dr.

100 éve s z e rz e t t  ok levelet 
az első m agyar orvosnő

A medicina napjainkban egyre inkább feminizáló- 
dik, okát nehéz lenne kizárólag az egyenjogúság
gal magyarázni. Retrospektive valószínűleg egy é r t
hető kompenzációs folyam atról van szó, mivel ez 
a nagy odaadást kívánó hum ánus hivatás egészen 
1869-ig a férfiak privilégium a volt. A m últban ta 
lán sehol nem találunk ilyen kirívóan paradox 
helyzetet és bántó diszkrim inációt a két nem  ké
pességeinek megítélésében. Ügy vélték, a nő gyen
géd anyai ösztönéből fakadóan alkalmas a beteg
ápolásra, de vizsgálásra, gyógyításra nem. Bábákat 
is elsősorban a női szemérem engedte a szüléshez. 
A nő csak nővér lehet, orvos aligha. Adja be az elő
irt gyógyszert, etesse meg a beteget, ürítse ki az 
ágytálat, ezer apró kisegítő m unkát végezzen el, a 
fő feladat a férfiaké. Csak a középkori salernói 
iskola női tagjai, több esetben tanárai (Abella, 
Guarna, Trotula) voltak a kivételek, de hová lett 
a festői öböl híres iskolája? Beledermedt a késő 
középkor világába, amelyből még a nagy itáliai 
újjászületés sem ébresztette fel. Csak szép latin 
strófák hirdették a „régi dicsőség” liberális szelle
mét, lefordítva nemzeti nyelvekre is.

A kicsi Svájc, Erasmus, Paracelsus és Pápai 
Páriz nyugodt otthona volt az előítéletekkel sza
kító, Bázel helyett ezúttal Zürich, aki Solferino 

1950 után  tíz esztendővel eltörölte a m egkülönböztetést

és egyenlő lehetőséget adott m indkét nem nek az 
orvosdoktori oklevél megszerzésére. A francia szép- 
irodalom egyengette előtte az utat. George Sand 
ekkor már elképesztette a polgárokat azzal, hogy 
nadrágban járt, rövid frizurát hordott és cigaret
tázott, a kritikusokat pedig kitűnő regényeivel. 
Ö az egyenjogúság legnagyobb hatású hirdetője. 
Nem állítjuk, hogy a zürichi egyetem parókás pro
fesszorait a Mauprat elolvasása inspirálta volna 
erre az újszerű határozatra, de a szüffrazsett-szel- 
lem kétségtelen a levegőben volt. Még elm aradott 
hazánkban is, lásd a legnagyobb magyar költő öz
vegyének „meghökkentő m agatartását”.

Az első m agyar orvosnő előtt aligha lebegett 
irodalmi példa, de a kor szelleme hat, akár á tté te 
lesen is. Hugonnai Vilma (szül. 1847-ben), aki 18 
évesen férjhez m ent a parádpusztai földbirtokos 
Szilassy Györgyhöz, m indent olvasott, csak szép- 
irodalmat nem. A fiziognómiával foglalkozó isme
retlenül is erős akaratot olvasna le fényképéről. 
Tudjuk, nem volt híján ennek a tulajdonságnak. 
Élénk felfogása, konok elszántsága és szerencsét
len első házassága szinte predesztinálták arra, hogy 
valami szokatlant cselekedjen. Kedélybetegként 
ismerte meg az orvosi hivatást, s gyógyulását csak 
a gyógyítás elsajátításával tud ta a továbbiakban 
elképzelni. Jól jö tt 1872, m ert ekkor már külföldi 
hölgyeket is felvettek Európa egyetlen koeduká- 
ciós egyetemére. Ékszereinek egy részét pénzzé té
ve elindult hát Szilassyné, Hugonnai Vilma grófnő, 
hogy rangrejtve az első m agyar orvosnő legyen 
belőle. S ikerült is. Száz évvel ezelőtt Das erste 
Hundert Croup-Operationen in  Zürich c. disszer
tációja alapján orvosdoktorrá avatták. Részletes 
életrajzát előbb Katona Ibolya  közölte (Communi
cationes . . .  2. 1956), majd ném i módosítással Vida 
Tivadar (Orv. Hetil. 1975, 116, 2492.) az előbbi Hu
gonnai, az utóbbi Hugonnay névváltozatban. Ö m a
gát i-vel írta  1900-ban is. L. A  müveit nők otthona 
jótékony egyesület története címlapját. Ami a disz- 
szertáció tém aválasztását illeti: kézenfekvő. Szu- 
mowszki szerint ugyan az antihippokratikus A skle- 
piades m ár i. e. az I. században végzett krupos 
gyermeken sikerrel tracheotom iát, ez azonban az 
O’Dwyer által 1886-ban kipróbált intubatióig egyet
len életm entő beavatkozás volt. Az „első száz m ű
té te t” Hugonnai Vilma prof. Rosé klinikáján látta, 
ahol huzamosabb ideig dolgozott. M arasztalták, de 
hiába. Szépen hangzana, ha egyedül honszereteté- 
vel m agyaráznánk haza jövetelét, ám „csak azért is 
m egm utatom ” dacos hiúsága legalább annyira ösz
tönözte. Hiszen Svájcban m ár voltak orvosnők, de 
hazájában ő lesz az első, s egyelőre az egyetlen. 
Családi köteléke amúgy is laza, fiacskáját 7 évig 
nélkülözte ugyan, de időnként láthatta volna. Ha
zajött tehát ebbe az ú jra  nem túlságosan fogé
kony, keservesen polgárosuló országba, meglepe
téseket hozni. Elsősorban egy női orvosi oklevél 
honosítására. Ezzel akarva-akaratlan becsempészte 
az egyenjogúság vajúdó szellemét, amelynek 1879 
óta tudományos kézikönyve van August Bebel tol
lából. Magyarországon A nő és a szocializmus alap- 
léteiét gróf Hugonnai Vilma  bizonyította be elő
ször a saját példájával, noha elképzelhető (bár ne
hezen), hogy nem is olvasta.
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Hazatérése után tapasztalhatta, hogy távolléte 
alatt idehaza nem fordult ki sarkaiból a világ. Az 
orvosi kar dékánja akkor még Rupp N. János, de 
van az egyetemnek Jendrassik  Jenője, Balogh Kál
mánja, Korányi Frigyese, Schulek Vilmosa, s ott a 
nagy szervező, lapszerkesztő M arkusovszky. Ök 
nem voltak az egyenjogúság ellenzői, sőt! M arku
sovszky az Orvosi Hetilap 1869. és 1870. évfolya
mában nagy felelősségtudattal elemzi pro és kont
ra, hogy A z orvosi gyakorlat nőnek való-e? Mind
ezt az emancipáció sürgető kérdése kapcsán. Az 
Űjvilág ebben is kivétel, a fő gyarmatosító álla
mok (Anglia, Franciaország) viszont racionálisabb 
okokból léptek előre. A fekete földrészen osztozó 
két birodalom nagyrészt mohamedán világgal ta 
lálta magát szembe, s lefátyolozott asszonyaikat 
(pláne fehér) férfiorvos meg sem közelíthette. így 
a franciák az „école de médecine” kapuit lassan 
megnyitották, sőt nőorvosokat képező társulato t 
hoztak létre, hogy a fanatikus arab népek m un
kástermőit korszerűen képzett orvosnőkkel tudják 
ellátni. Kötelező volt a török és arab nyelv isme
rete. M arkusovszky azonban a vertikális társadal
mi szükségszerűséget is lá tta. Érdemes szóról szóra 
idézni: ,,Ezzel rövid idő m úlva körülbelül úgy lehe
tünk, m int a munkások kérdésével vagyunk. Még 
néhány év előtt csakúgy fülheggyel hallottuk, hogy 
Páris és London, nem különben a többi Franczia- 
ország és Angolország m unkásai a tőke ellen hadat 
folytatnak: most azonban m ár odáig ju to ttunk , 
hogy fővárosunkban a m unkások között nagyon 
szoczialistikus elvek keringenek, melyek nem  m a

radnak puszta szónál” . ..  Nem tarto tta  helyesnek, 
hogy az orvosi tanulm ányok végzésének lehetősé
gétől a nőket különböző ürügyekkel megfosszák. 
Külföldi példákat idéz, hogy a nők szellemileg és 
fizikailag alkalmasak az orvosi hivatásra. Törté
nelmi tanulságok szerint még fegyvert forgatni is.
Mások aggálya, a koedukációs oktatás, erkölcsi 
szempontból. M arkusovszky  a zürichi és würzburgi 
információira hivatkozva oszlatja el a kételyeket. 
Szerkesztőjétől függetlenül az emancipáció m ellett 
az Orvosi Hetilap is letette voksát az Egy sociális 
kérdés a tudományos világ fóruma előtt c. tárcá
jával. Úgymond „a nem m int olyan általában sem 
előjogot, sem korlátot nem rejthet m agában”. A 
m edikák felvételének fő ellenzője a müncheni Bi- 
schoff tanár volt, aki konzervatív szalonszobai 
szemlélete és álszemérmessége mellett nem átal- 
lotta ellenérvként bevetni a női agy velő átlag 134 
gramm os súly-mínuszát, am elyre Herrmann  züri
chi professzor frappánsan megválaszolt. A néger 
férfiak agytömege még a fehér nőkénél is keve
sebb, ezek szerint Bischoff tanár azokat se fogadná 
hallgatói sorába? — kérdi a liberális gondolkodású 
svájci orvostudós, vaskalapos bajor kollégájától.
Avagy a zürichi Polytechnikum gépműszaki osztá
lyán ekkor jelentkezett az első nő, kitűnően meg
felelve a felvételi vizsgán, míg a 350 férfi közel 
egyharm ada (100) elbukott. Nem lehet tehát az agy 
tömegéből az észbeli képességekre következtetni, 
к-l. álnevű tárcaírónk szerint pedig „az észbeli 
nyilvánulásokról az agy töm egére”.

Meglepően M ihalkovits Géza szintén biológiai 
alapon kérdőjelezte meg a szellemi egyenjogúsá
got. Érdekes, hogy a nagyérdem ű Trefort m iniszter 
(közben Hugonnai 1881-ben érettségi vizsgát is tett) 
nem a kar döntését fogadta el és hivatalosan csu
pán szülésznői ténykedésre jogosította fel. Hogy 
nem akárki, most m utatta  meg igazán. Vállalta a 
köldökzsinórok átvágását, közben Trefort, kedvező 
értesülései alapján hallgatólagosan tudomásul ve
szi „illegális” praktizálását. Lett volna oka meg
sértődni, 1884-ben férjétől is elvált, háta t fo rd ít
hatott volna a hálátlan országnak. Bár férje elvi
leg nem  állt távol tőle. Földesúr létére szabadkő
műves, a női iskolák reform jának híve, a szellemi 
egyenjogúság szószólója, ez sem bizonyult többé 
elég erős kapocsnak. Öröme is akadt, az egyre sza
porodó pacientúra bizalmából, a diploma nosztrifi- 
kálásából pedig presztízs kérdést csinált. Tudta, 
hogy az idő neki dolgozik, a század végén kibon
takozó szocialisztikus mozgalmak társadalm i bázisa 
egyre szilárdabb, az európai egyetemek kapuiról 
lassan leszedik a nőket kirekesztő tilalom táblákat, 
s ha most feladná, késésünkért ő is felelős lenne. 
Szerencséjére 1887-ben férjhez m ent a korban job
ban hozzáillő Wartha Vincze kémikus műegyetemi 
tanárhoz, így nem szorult többé a bábateendők el
látására. Katona Ibolya állítása, amely szerint Hu
gonnai Vilm a  1891-ben cikket ír t volna a Bába- 
Kalauz számára, elírás lehet. Ugyanis a Bába-Ka
lauzt Dirner Gusztáv 1894-ben indította meg (1.
Győry Bibliográfiája, 173. old.). Délacoux profesz- 
szornak egyik könyvét viszont valóban Dirner ösz
tönözte a lefordításra A z ó- és újkor bábái címmel 
(1894), amelyből fejezetek a Bába-Kalauz lapjain 1951



is megjelentek. Az 1895-ös esztendő fordulópont a 
magyar egyetemi oktatás történetében. Wlassics 
Gyula egyetemi tanár, közoktatási miniszter elő
terjesztésére a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészi 
fakultás k irály i jóváhagyással megnyílt a női hall
gatók előtt. Hugonnai V ilm a  ekkorra m ár az 50. 
éve felé já rt, férje mellett biztos egzisztenciája és 
megszokott pacientúrája volt, így honosítási kedve 
kezdett hanyatlani. Befolyásos férje biztatására 
azonban beadta kérvényét és végre 1897. m ájus 
14-én orvosdoktorrá ava tták  hazájában is. Az or
vosnők számának szaporodását, m iként Győry írja  
a K artörténetében (sajnos) később a világháború 
tette lehetővé, mert a férfiorvosok jelentős része 
frontszolgálatot teljesített. A baloldal békében is 
természetesnek tartotta az egyenjogúságot, a hiva
talos álláspont, leszámítva a Wlassics-féle kivéte
leket, csak kényszerhelyzetben. Hugonnai Vilma, 
az első m agyar orvosnő m ost m ár nemcsak protek
ciós beleegyezéssel praktizált. Ugyanakkor köte
lességének tartotta szükséges helyeken hallatni sza
vát. M egírta A művelt nők otthona 1895—1900 
közötti történetét, am elyet 1895-ben Engloffstein  
Amália alapított, majd korai halála u tán főleg 
Horváth Pálné szül. D ucreux Karolina pénzalapít
ványából. A művelt nők otthona mai értelem ben 
az idős nők „szociális o tthona” volt, bentlakással. 
Szoros kapcsolatot ta rto tt fenn a M agyar Bába 
Egyesülettel, ahol előadást ta rto tt A  szaglás és 
egészség őre címmel, ez 1896-ban meg is jelent, 
1901-ben a Betegápolásról, m ajd Egészségtani elő
adások nők számára (1904-ben külön kiadták) 1907- 
ben lefordította Anna Fischer-Dückelmann: A  nő 
m int háziorvos c. könyvét. Ez a szép, szecessziós 
fedelű kétkötetes mű a legszerencsésebb szerkesz
tésű és legszemléltetőbb ábrákkal ellátott népsze
rűsítő könyv, amely valaha megjelent. Hogy száza
dunk prűd  elején a nemi szervek bem utatásáról az 
akkori antikoncipiens eszközök (vattagombóc a 
méhszájra, occlusiv pessariumok) helyes alkalm a
zásának ismertetéséig ilyen nyíltan írjanak, való
ban meglepő. Akár a hallócsővel ellátott legyező, 
csökkent hallású hölgyek társalgásához. A hallócső 
fülbe dugható pipája befelé fordítva észre sem 
vehető, konstrukciója praktikus, kivitelezése eszté
tikus. A gyermekágyi láz fejezetében a fordító kö
vetkezetesen Semmelweisz néven m éltatja az anyák 
m egmentőjét. 1908-ban a Szabad Lyceum előadás- 
sorozatán a csecsemőhalandóság megelőzhető okai
ról beszélt, amelyek elsősorban szociális jellegűek. 
H allatta korábban hang já t a leánygimnáziumok 
felállításának szükségességéről, állandóan friss ér
tesülései voltak a Budapesti Statisztikai Hivatal 
igazgatójától. A közéletben érvényesül, a m agán
életében viszont sorozatosan érik a csapások. 1908- 
ban m eghalt a második házasságából született leá
nya, fé rje  pedig (aki szintén Zürichben végzett, s 
talán ez is szerepet já tszo tt jó házasságukban) ápo
lásra szoruló beteg lett. Az első világháború kitö
résének évében meghalt a megértő társ. Ö m agá
nak alig volt ideje gyászolni, m ert a következő hó
napban m ár elvégezte a Dollinger vezette hadise
bészeti tanfolyamot, később a Műegyetemi Hadi
kórház Hölgybizottságának elnökévé választották. 

1952 Közel hetvenévesen a sebesültek egyik legoda-

adóbb gyógyítója, tapasztalatait szakmai lapokban 
többször leírta, tanácsokat adva orvosoknak, orvos
nőknek, ápolónőknek, betegeknek .egyaránt. Amit 
elvállalt, férfiakat megszégyenítő szívóssággal vé
gigcsinálta. A világégés nagyon keservesen igazolta 
Hugonnai Vilma  orvosi oklevelének indokoltságát, 
a pályatársnők nélkülözhetetlenségét. Így lett egy 
grófnő kezdetben különcködőnek tetsző m agatar
tásából követésre méltó példa. Á télte a háborút, 
1922. március 25-én hunyt el. Elégedetten, m ert 
halálakor m ár több száz orvosnő volt M agyaror
szágon.

Évek teltek el azonban, míg Hugonnai Vilma  
szellemi örökösei az orvosi szakirodalomban is részt 
vállaltak. G yőrynek  a Magyar Orvosi Archívumhoz 
csatolt évenkénti bibliográfiája szerint 1900 után 
csak pár esztendővel találunk egy-egy önálló ta 
nulm ányt orvosnő tollából. Figyelemre méltó pl. 
Faber Friderika  Gyógyászat-beli cikke „Néhány 
606-tal kezelt esetről”, amely Ehrlich nagy talál
m ányának első hazai kipróbálása, pozitív vissz
hangja.

Száz éve szerezte meg orvosi oklevelét az első 
magyar medika, Hugonnai Vilma. Ma professzor
nőink vannak, igazolva Bebel ugyanakkori á llítá
sát, hogy „a nő szellemileg felér a férfiakkal”.

IRODALOM: 1. Markusovszky Lajos válogatott 
munkái. Marikovszky György szerkesztésében 104— 
114. old. Bp. 1905. — 2. Orvosi Hetilap 1872, 16, 551— 
554. — 3. Katona Ibolya: Az első magyar orvosnő. Az 
Orsz. Orvostört. Könyvi. Közi. Bp. 1956. 2. sz. 80—98. 
old. — 4. Vida Tivadar: Hugonnay Vilma. Orv. Hetil. 
1975, 116, 2492—2494. — 5. A nő mint háziorvos. (Fi
scher-Dückelmann után dr. Hugonnai Vilma grófnő. 
Bp. 1907. I—II.). — 6. Dr. Wartha Vinczéné, Gróf Hu
gonnai Vilma: A művelt nők otthona jótékony egye
sület története (1895—1900), Bp. 1900. — 7. Hugonnai 
Vilma: Egészségtani előadások. Bp. 1904. — 8. Hints 
Elek: A középkori orvostudomány. Bp. 1939. — 9. 
Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája 
1472—1899. Bp. 1900. 173. old. — 10. U. Szumowszki: 
Az. orvostudomány története bölcsészeti szempontból 
nézve. Bp. 1939. 168—172. old.

Szállási Árpád dr.

A M oldvában é lt 
m agyar orvosokról

Köztudott, hogy Románia Moldva tartom ányában 
sok m agyar él, akik szárm azásukat és odakerülé- 
süket tekintve különbözők: csángók, székelyek, 
anyaországi és erdélyi magyarok, sőt egyes felte
vések szerint elképzelhető, hogy a magyar népván
dorlás során a 8 —9. században m aradtak a K ár
pátokon kívül szórványok. Oklevelekben Cumania, 
Kunország néven szerepel a mai Moldva egész a 
18. századig. A moldvai fejedelem  udvarában eb
ben az időben is még létezett a „kunkapitány” ud
vari tisztség. A róm. kát. parókiákat még a 19. szá
zadban is ungureszkának nevezte a helyi lakosság.

Érthető tehát, ha szoros volt a kapcsolatunk 
Moldvával az elmúlt században is, különösen az 
odavándorolt anyaországi és erdélyi szellemi fog
lalkozásúak révén. Olasz utazó írta  1822-ben, hogy



a moldvai fejedelem  udvarában 60 tagú zenekar 
m űködött és minden tagja m agyar volt, m ert — az 
utazó szerint — a magyarok a szépművészetben is 
elöljárók. Hogy a kétkezi m unkában is kitűntek, 
bizonyítja a következő ottani közmondás: többet 
ér egy ungur, tizenkét moldvánnál. A fejedelem 
maga is szívesen alkalmazott m agyar m unkásokat.

Jászvásárban (Iasi) két Csanád megyei m agyar 
élt, Degré Ignác gyógyszerész és testvére, Degré 
Lajos író, aki 1847-ben rablógyilkosság áldozata 
lett. Viola József Mihály dr. o ttani szerepléséről 
bővebben írunk. Jászvásárban élt és ott is tem et
ték el. 1770-ben született Nyárádköszvényesen, 
Pesten és Bécsben tanult. Katonaorvos lett, II. Jó
zsef idején Tem esvárra vezényelték, Belgrád elfog
lalásakor m ár ezredorvos. Később a francia, m ajd 
olasz hadszíntereken volt, 1801-ben Erdélybe ke
rült, 1807-ben pedig szárnyorvosként Bukovinában 
találjuk. Stourdza (Thurzó?) herceg 1808-ban meg
hívja Jászvásárba a Spiridon-kórház felügyelőjé
nek. Később valam ennyi moldvai kórház és egész
ségügyi intézmény kormányzója és a főváros, Jász
vásár orvosi hivatalának vezetője. Török, orosz, ró
mai és bécsi udvari kitüntetéseket kap a kolera- 
járványok idején végzett m unkásságáért. Dietetik  
fü r  einen Regenten  címen ír t tanulm ányt. Meg
gazdagodott, egész Ledény falu az övé volt. A m a
gyar szellemi élethez való kötődését bizonyítja, 
hogy 1838-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. A Tudom ánytár VII. kötetében két 
saját gyűjtésű csángó dalt is közölt. Magas kort 
é rt meg, 1858-ban halt meg, Jászvásárban tem et
ték el.

Nem messze Jászvásártól, Vaszlui városában 
m űködött K ornhoffer György komáromi születésű 
orvos, kerületi főorvos, aki részt vett az 1830-i 
orosz—török háborúban.

Miskolczy Lajos erdélyi m agyar orvost a feje
delem 1843-ban Foksaniba kórházi orvosnak ne
vezte ki.

Botosányban 1850 körül élt és dolgozott m int 
m agántanító, Tanay nevű magyar.

Bákóban (Bacau) élt Theodori gyógyszerész 
Budapestről, míg testvére, aki orvosi tanulm ányait 
szintén Pesten végezte, Roman városában dolgo
zott m int kórházi főorvos, sőt m ellette három fia
tal beosztottja is magyar orvos volt. Gyermekei
nek nevelője is m agyar volt, Feley Ferenc.

A  liberális párti Stourdza  herceg miklósfalvi 
kastélyában szintén m agyar volt a hercegi gyerme
kek nevelője, Kormányos Ignác.

Legalább emlékeiket őrizzük meg és elevenít
sük fel.

Pál Endre dr.

A TMB hírei

A Tudományos Minősítő Bizottság disszertációjuk alap
ján
Dóbiás Györgyöt („Humorális ellenanyagok — Autoim
mun folyamatok”) az orvostudományok;

Lusztig Gábort („Az atherosclerosis körfolyamatá
nak és az aorta-adventitiának kapcsolata”) az orvostu
dományok;

Magyar Kálmánt („Radioizomerek alkalmazása ho- 
mopirimidazolokkal, azidomorfinokkal és fenilalkilami- 
nokkal kapcsolatos kutatásokban. Gyógyszerek sorsa a 
szervezetben”) az orvostudományok;

Sas Gézát („Az antithrombin III. jelentősége a 
thromboemboliás megbetegedések pathogenezisében”) 
az orvostudományok;

Zsolnai-Nagy Imrét („Citoszómák funkciójának 
vizsgálata puhatestűekben”) az orvostudományok dok
torává ;

Antal Magdolnát („A ketamin hatása a retina 
ultrastruktúrájára”) az orvostudományok;

Egyed Jenőt („A human prolactin [hPRL] helye és 
szerepe a terhességi endokrinológiában”) az orvostu
dományok ;

Gács Gyulát („Szelektív és szuperszelektív angio- 
graphia az agyi ischaemiás károsodás megítélésében 
és a preventív eljárások indikációjában”) az orvostu
dományok ;

Görgényi Ákost („Pulmonalis eredetű újszülött
kori légzési zavarok radiológiája”) az orvostudomá
nyok;

Marton Istvánt („Perinatalis hatások a köldökvér 
endocrin paramétereinek alakulására különböző ges
tati ós korú magzatokon”) az orvostudományok;

Ottó Szabolcsot („Bi- és oligoclonalis gammopa- 
thiák”) az orvostudományok;

Sonkodi Sándort („A vér reninszintjét és a renin- 
angiotensin rendszer aktivitását befolyásoló tényezők”) 
az orvostudományok;

Tasnádi Gézát („Csecsemő- és gyermekkori véna- 
dysplasiák”) az orvostudományok kandidátusává nyil
vánították.



A THERMOFLUX a u to m a ta  
kézszárító  készü lék  
kiválóan a lkalm as 
kórházakban  é s  orvosi 
re n d e lő in té ze tek b e n , 
ahol egyéni re n d e l te té s ű  
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c é ljá ra . M űködése te l je s e n  
au to m a tik u s : sem  b e- 
sem  k ikapcsoln i nem  kell.
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SUMETROLIM
tabletta, szirup CHEMOTHERAPEUTICUM
A készítmény kettős támadáspontú chemotherapeuticum: a baktériumok folsavszintézisének két, egymást követő fázisát gátolja. 
A hatóanyagok között Synergismus van: a kombinált készítménynek már olyan kis mennyisége is bactericid hatású, amilyen töménység
ben a komponensek külön-külön csak bacteriostatikus tulajdonságúak. A bactericid effektus a Gram-negatív és -pozitív bacteriumok 
jelentős részére kiterjed (streptococcusok — beleértve a beta-haemolytikus Streptococcust is —, pneumococcusok, neisseriák, klebsiel- 
lák, bordatellák, salmonellák, sh igei Iák, és Vibrio cholerae).
A készítmény — általában — Haemophilus influenzae, Escherichia coli; staphylococcusok, Proteus mirabilis és vulgaris ellen is hatásos. 
Nem érzékeny kórokozó a Pseudomonas aeruginosa és a Mycobacterium tuberculosis.

ÖSSZETÉTEL: 1 tabl. 400 mg sulfame- 
thoxazolumot és 80 mg trimethoprimu- 
mot tartalmaz. 1 üveg szirup (100 ml)
0,5 g trimethoprim., 2,5 g sulfamethoxa- 
zolumot tartalmaz.

JAVALLATOK: о felső és alsó lég
utak infectiói: akut és krónikus bron
chitis, bronchiectasia, pneumonia, ton
sillitis, sinusitis, pharyngitis.
A vese és húgyutak fertőzései: akut és 
krónikus cystitis, pyelitis, pyelonephri
tis, urethritis.
Nemi szervek megbetegedései: gono
coccus-urethritis, prostatitis.
Epehólyag és epeút gyulladásos meg
betegedései: cholecystitis, cholangitis. 
A gyomor-bél rendszer fertőzései: ente
ritis, typhus abdominalis, paratyphus, 
dysenteria.
Bőrfertőzések: pyoderma, furunculus, 
abscessus, sebfertőzés.

ELLENJ AVALLATOK: máj- és vese
elégtelenség, vér-dyscrasia, sulfonamid- 
túlérzékenység, valamint terhesség.

ADAGOLÁS: a készítményt akut 
infectio esetében legalább 5 napon át 
kell adni, általában pedig legalább 2 napi 
tünetmentesség eléréséig,
Felnőtteknek: terápiás adag 2 x 2  tabl./ 
die (reggel és este étkezés után), 
fenntartó adag2\1 tabl./die (reggel és 
este étkezés után),
maximális adag 2x3  tabl./die (reggel és 
este étkezés után).
Gyermekeknek: 2 éves kor alatt
1—2 x 1/4 ., 2—6 éves korban 2x 1/4— 
1/2 tabl., 6—12 éves korban 2 x 1 —2 
tabl. étkezés után.
Szirup adagolása: 2 éves kor alatt 1— 
2x1 adagolókanállal, 2—6 éves korban 
2x 1—2 adagolókanállal, 7—12 éves kor
ban 2 /  2—4 adagolókanállal, reggel és es
te, étkezés után. 1 adagolókanál (4 ml) 
szirup 20 mg trimethoprim és 100 mg 
sulfametoxazolumot tartalmaz.
Akut infectio esetében a fenti adagok 
rövid ideig (5—6 napig) tartó kezelés 
során napi 6 mg trimethoprim+30 mg

Sulfamethoxazol testsúly-kg-onkénti ada
gig emelhetők, napi 2 egyenlő részre 
elosztva. Gyermekeknek 6 éves kor 
alatt a gyógyszer adagolása megfonto
landó.
MELLÉKHATÁS: rossz közérzet, fej
fájás, gyomorpanaszok, émelygés, há
nyás, étvágytalanság, gyógyszer-exan- 
thema. Hosszan tartó adagolás alatt 
vagy arra diszponált egyénekben legtöbb
ször reversibilis haematologiai elválto
zások (agranulocytosis, leukopenia) elő
fordulhatnak. Korlátozott vesefunkció 
esetén — a kumuláció veszélyének elke
rülése végett — csak redukált adagok 
adhatók. A plazmakoncentráció meg
határozása ajánlatos. Hosszan tartó

kezelés alatt a vérkép rendszeres 
ellenőrzése szükséges. Az esetben, ha a 
kúra alatt exanthema keletkezik, a 
gyógyszer szedését azonnal be kell 
szüntetni. A kezelés ideje alatt a meg
felelő mennyiségű folyadékbevitelről 
gondoskodni kell.

MEGJEGYZÉS: * *  csak vényre ad
ható ki. Az orvos rendelkezése szerint 
(legfeljebb három alkalommal) ismétel
hető. — A tablettát az intézet készleté
ből kell térítésmentesen kiadni a bőr
és nemibeteg-gondozóban gyógyszerelés 
alatt álló nemibetegeknek.

TÉRÍTÉSI DÍJ: 20 tabl., 13,10 Ft, 
1 üveg szirup 6,— Ft.

£Щ Г GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR, BUDAPEST



ÖSSZETÉTEL: 1 tabi. 4 mg cyproheptadinum hydrochlor.-ot, 1 üveg szirup (100 ml) 40 mg cyproheptadinum 
hydrochlor.-ot tartalmaz.

JAVALLATOK: akut és krónikus urticaria, szérumbetegség, szénanátha, rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, 
gyógyszer-exanthema, pruritus, ekzema, ekzematoid dermatitis, kontakt-dermatitis, neurodermatitis, angioneuro- 
tikus oedema, rovarcsípések, carcinoid syndroma. Vascularis típusú fejfájások (migraine, histamin-cephalalgia). 
Különböző eredetű étvágytalanság (anorexia nervosa, idiopathiás anorexia) és leromlott állapotok (postinfectiosus 
állapotok, reconvalescentia, krónikus betegségek, kimerültség, hyperthyreosis).

ELLENJAVALLATOK: glaucoma, oedema-készség és vizelet- 
retentio esetén, továbbá terhességben ellenjavallt.

ADAGOLÁS: szokásos kezdő adagja felnőtteknek naponta 3x1  
tabletta vagy 3 X1 gyermekkanál szirup (12 mg). Ez az adag szükség 
szerint csökkenthető, ill. növelhető. Utóbbi esetben a napi adag 
nem haladhatja meg a 32 mg-ot. Krónikus urticaria kezelésére 
általában napi 3x 1/2 tabletta vagy 3x1 kávéskanál szirup (6 mg) 
elegendő.
Csecsemőknek 1/l éves korig nem adható.
Gyermekeknek 1/2—2 éves kor között adása kivételesen meg
kísérelhető 0,4 mg/kg/die adagban (pl. 10 kg-os gyermeknek napi 
4 mg; ezt a mennyiséget 2 kávéskanálnyi szirup tartalmazza).
3—4 hétnél tovább azonban ne adjuk.
Akut migraines roham esetén 1 tabletta vagy 1 gyermekkanál. 
Amennyiben a fejfájás nem szűnik meg, 1/2 óra elteltével ismét 
adható 1 tabletta vagy 1 gyermekkanállal. A beteg 4—6 órán 
belül 8 mg-nál többet nem kaphat. A hatás fenntartására naponta 
3x1 tabletta vagy 3x1 gyermekkanál rendszerint elegendő. 
— Étvágytalanságban 3x1 tabletta vagy 3x1 gyermekkanál 
naponta. — A kezelés kezdetekor jelentkező sedativ hatás miatt 
az első adagot ajánlatos az esti étkezés után bevenni.
2—6 éves korig a kezdő adag általában napi 3x1/2 tabletta vagy 
3x1 kávéskanál (6 mg), s ha az adag emelése szükséges, a pótlást 
este, lefekvés előtt célszerű adni. A teljes napi dózis a 8 mg-ot ne 
haladja meg.

6—14 éves korig a szokásos napi adag 3x1 tabletta vagy 3x1 
gyermekkanál. A teljes napi dózis 16 mg-nál több ne legyen. 
Étvágytalanságban 2—6 éves korig 3—4x 1/2 tablettát vagy 3x1 
gyermekkanál szirupot, de legfeljebb 8 mg-ot adunk naponta. 
— 6—14 éves korig 3x1 tabletta vagy 3 x 1 gyermekkanál napon
ta. A napi adag a 12 mg-ot ne lépje túl.

MELLÉKHATÁS: leggyakoribb az álmosság, amely rendszerint 
átmeneti jellegű, és ritkán teszi szükségessé a kezelés megszakí
tását. Ritkábban előfordulhat szájszárazság, mentalis confusio, 
ataxia, visualis hallucinatio, szédülés, nausea, bőrkiütés, nyugta
lanság, fejfájás. Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, 
ezért pl. járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók 
csak az orvos által — az egyéni érzékenységnek megfelelően — 
előírt adagban szedhetik.
A Peritol a fájdalomcsillapítók és az altatók hatását potenciálja; 
azok Peritollal együtt csak csökkentett adagokban adhatók. 
Peritol-kúra alatt a szeszes ital fogyasztása tilos!

MEGJEGYZÉS: ifi csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése 
szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.

TÉRÍTÉSI DÍJ: 20 tbl. 2,— Ft, 1 üveg 2,20 Ft.
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Élettan
Emberi béta-endorfin: az em be

rek valódi ópium a? Szerkesztőségi 
közlemény: British Medical Jour
nal 1978, 2, 155.

Az elképzelés, hogy az emberi 
agy termel egy „endogen fájda
lomcsillapító” anyagot, részben 
azon az ismereten alapszik, hogy a 
fájdalomérzés különböző körülmé
nyek között változhat. A fájda
lomérzés teljesen el is lehet 
nyomva egy időszakra, pl. a hábo
rús sérülések alkalmával. Fájda
lomcsillapító hatású anyag felsza
badulását stimulálja valószínűleg 
az akupunktúra is, ez magyaráz
hatja a fájdalom enyhülését ezen 
kezelés kapcsán.

Az emberi agy ópiumot specifi
kusan kötő receptorokat tartalmaz. 
Ezek a receptorok azáltal modu
lálják a fájdalomérzést, hogy 
reagálni tudnak az agy termé
szetes fájdalomcsillapító anyagá
val. Krónikus ópium-abúzus vár
hatóan az endogen fájdalomcsil
lapító anyag termelésének visz- 
szoszorulását okozza; ha az ópiu
mot hirtelen megvonják, a re
ceptorok felszabadulnak, és kifej
lődnek, az ópium-megvonás tüne
tei. Hogy az elekro-akupunktúrá- 
val sikereket értek el a heroin
megvonás tüneteinek kezelésében, 
megmagyarázható azzal, hogy az 
akupunktúra stimulálja a termé
szetes ópiátnak a felszabadulását.

Hughes és mtsai 1975-ben azo
nosítottak két, agyszövetből kivont, 
pepiidet, melyeknek erős ópium
szerű analgetikus hatásuk és re
ceptor-kötő aktivitásuk volt. Ezek 
az enkefalinok, melyeknek mind
egyike öt aminosavat tartalmaz és 
egymástól csak egy aminosavban 
különböznek. Az egyik enkefalin- 
nak a szerkezete azonosnak bizo
nyult egy jóval nagyobb, hipofízis 
peptidhormon, a béta-lipotropin 
(ß-LPH) egy részletével. Később 
több, a ß-LPH-al rokonságban álló 
pepiidről kimutatták, hogy még 
nagyobb az affinitásuk az ópiát re
ceptorokhoz. Ezek egyike, a béta- 
endorfin, legalább 30-szor erő
sebb analgetikus és ópiát-receptor- 
kötő aktivitással rendelkezik, mint 
az enkefalin.

A ß-LPH az elülső hipofízisben 
hasonló sejtekben található, mint 
a corticotropin (ACTH), és azzal 
együtt szekretálódik különböző 
élettani és kórélettani körülmé
nyek között, de biológiai szerepe 
nem ismert. Űjabb tanulmányok 
szerint a ß-LPH precursora lehet 
az endorfinoknak, az endogen 
analgetikumok családjának. Hogy 
a béta-endorfin különálló anyag
ként szekretálódik (pl. stress alatt

ACTH-val együtt), óvatosan kell 
kezelnünk, mivel a vizsgálatok so
rán nem voltak mindig elég körül
tekintőek, hogy elkülönítsék az 
intakt ß-LPH molekulát és a ki
sebb, szabad ß-endorfin pepiidet. 
A béta-endorfin aminosav sequen- 
tiája ugyanis a /3-LPH molekulá
ban úgy helyezkedik el, hogy a ra- 
dioimmunoassay-ben használt el
lenanyag kimutatja a béta-endor
fin sequentiát, függetlenül attól, 
hogy az különállóan van, vagy a 
nagy molekulán belül. Az elkülöní
tés csak akkor lehetséges, ha egy 
kromatográfiás lépést is beikta- 
tatnak. Hasonlóképpen óvatosan 
kell kezelni azokat az adatokat is, 
ahol hisztokémiai és immunológiai 
metodikákkal szövetekben mutat
tak ki béta-endorfint vagy enkefa- 
lint. Sőt szövetek esetében a tech
nikai probléma még nagyobb, mint 
szövetnedvek esetében. A szövetki
vonás, vagy tárolás során a ß-LPH 
lebomolhat, és béta-endorfin mű
termékként keletkezhet.

Hogy ezt a problémát kiküszö
böljék, Jaffcoate és mtsai (1978) 
egyidejűleg két meghatározást 
használnak, a béta-endorfin se
quentiát tartalmazó és nem tartal
mazó ß-LPH meghatározására. 
Vizsgálataik szerint az emberben 
a béta-endorfin a liquorban min
dig a ß-LPH-tol szeparáltan talál
ható. A béta-endorfint a liquorban 
kromatográfiás úton is azonosítot
ták.

Állatok hipofízisének eltávolítá
sa után is található béta-endorfin- 
hoz hasonló, ópiát agonista akti
vitás az agyban. Krieger és mtsai
1977-ben közölték, hogy számos ál
latfaj agyszövetében ß-LPH és 
ACTH jelenléte nem függ a hipo
fízis meglététől. Jeffcoate és mtsai 
(1978) találtak ß-endorfint olyan 
betegek liquorában, akiknek a vé
rében hipofízis vagy hipotalamikus 
betegség miatt nem volt LPH és 
ACTH. Ez arra utal, hogy ezek a 
peptidek nem kizárólag a hipofí
zisben, hanem közvetlenül az agy
szövetben is képződhetnek. Továb
bá az a korábbi megállapítás, hogy 
az ACTH és ß-LPH szintézise 
mindig együtt megy, fenttartható 
a hipofízis, de nem az agyszövet 
esetében. Az agyi eredetű ACTH, 
ß-LPH és ß-endorfin fizioló
giai szerepe valószínűleg más, 
mint a hipofízis eredetűé: főleg 
neurotransmitter és magatartás 
modulátoroknak kell felfognunk. 
Az ACTH pepiid fragmentjei né
mely állatfajban befolyásolják a 
magatartást. A morfinhoz hason
lóan, az enkefalin és a béta-en
dorfin patkányban a hipotalamus- 
ra hatva növekedési hormon és 
prolaktin felszabadulást okoznak; 
ezen hormonális hatásokat, vala

mint a gonadotropin és ACTH 
szintjének a csökkenését egy enke
falin analóg esetében emberben is 
kimutatták.

Az endorfin és enkefalin ku
tatásban ma a prioritás nem any- 
nyira ezen anyagok vérszint-vál- 
tozásainak kutatásában, hanem in
kább az agyban és liquorban a 
gondos kémiai és farmakológiai 
jellemzésük kutatásában van. Eze
ken a területeken folytatott vizs
gálatok e peptidek igazi fiziológiás 
funkcióit; valamint a fájdalomér
zésben és a magatartásban betöl
tött szerepüket tárhatják fel.

Lázár György dr.

Insulinreceptorok. Gliemann, J.: 
Münchener Medizinische Wochen
schrift 1977, 119, 1221—1228.

Az utóbbi évek vizsgálatai meg
erősítették, hogy az insulin a szö
vetekben más hormonokhoz ha
sonlóan receptorokhoz kötődve fej
ti ki hatását. Ezek a receptorok a 
sejt felszínén helyezkednek el, s 
izotóp technikával különálló sejte
ken, sejtmembrán frakción és ol
dott állapotban egyaránt tanulmá
nyozhatók.

Az insulin kötésének egyik for
mája receptoroktól független, insu
lin koncentrációval arányos ad- 
sorptiós jelenség, a másik pedig 
specifikus, a receptorokkal történő 
kapcsolódás. Az utóbbi folyamat
nak, a receptorok és az insulin di
namikus kapcsolatának szabályait 
Langmuir foglalta matematikai 
formába, de megállapításainak egy- 
részét az újabb adatok birtokában 
módosítani kellett. Feltételezése 
szerint minden receptornak az in- 
sulinhoz azonos, meghatározott, 
jól definiálható affinitása van. Ki
derült azonban, hogy a recepto
rok affinitása nem egyforma, s 
annak mértéke szerint több cso
portba lehet őket osztani, illetve 
az egyes receptorok affinitása is 
változhat, csökkenhet például, ha 
a környező receptorok már insu- 
linnal kapcsolódtak. Valószínű az 
is, hogy a receptorok affinitásét 
más hormonok és faktorok is befo
lyásolják.

Az elérhető legnagyobb számú 
receptor-insulin kötést nem lehet 
egyedül az insulin dissociatiós ál
landójával jellemezni. Máj- és 
zsírsejteken végzett vizsgálatokkal 
megállapították, hogy a receptor 
és insulin kapcsolódása, illetve az 
insulin lebomlása egymástól füg
getlen folyamat. A vizsgált rend
szerben megköthető insulin meny- 
nyiségét adott insulin koncentráció 
mellett nemcsak a receptorok szá
ma és insulinaffinitása határozza 
meg, hanem az insulin lebomlásá
nak üteme is.

A receptorok száma jóval több, 
mint amennyi a sejt maximális 
aktiválásához szükséges insulin, 
mennyisége alapján várható. Ezzel 
kapcsolatban merült fel az a lehe
tőség, hogy a receptorok mellett a
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sejtmembránon úgynevezett effek- 
torok is vannak, olyan molekulá
ris egységek, amelyek a receptor- 
insulin kötéssel kapcsolatba kerül
ve közvetítik az insulin hatását. A 
receptorok tehát a megköthető in
sulin mennyiségét, az effektorok 
pedig az elérhető biológiai hatást 
szabják meg.

Az emberi mononuclearis és 
zsírsejtek receptorainak insulin- 
felvétele az insulinérzékeny szöve
tek receptorainak telítettségétől is 
függ. Hyperinsulinismussal járó 
elhízásban, illetve generalizált li- 
podystrophiában a zsírszövetekben 
kevés a szabad receptor, s ilyenkor 
az említett sejtek kevés insulint 
tudnak megkötni. Általánosabb 
megfogalmazásban ez azt jelenti, 
hogy az insulin és saját receptora 
közötti kapcsolat szabályozásában 
a negatív visszacsatolás elve érvé
nyesül. Bruncsák András dr.

Ingerü let átvivő-e a „P -an yag”?
Lembeck, F.: Deutsche medizini
sche Wochenschrift 1978, 103,
183—185.

Euler és Gaddum 1931-ben bél
és idegszövetből izolált egy pepii
det, melynek szerkezetét Ersparmer, 
ill. Chang és Leeman derítette fel, 
és 1970-ben sikerült szintetikusan 
előállítani. Lembeck mutatta ki 
hogy a gerincvelő hátsó szarvában 
vannak olyan afferens, nem choli- 
nerg rostok, melyek tízszer több 
P-anyagot tartalmaznak, mint a 
ventralis-efferens, cholinerg ros
tok.

Később kimutatták, hogy magas 
koncentrációban található meg a 
substantia nigrában, hypothala- 
musban, ala cinereaban és a ge
rincvelő hátsó szürke állományá
ban.

Újabban immunohistochemiai 
módszerekkel sikerült kimutatni 
az anyagot közvetlenül az ideg
sejtben.

Ingerület-átvivő szerepére utal
nak a következő adatok: Synapto- 
somák és izolált idegvégződések 30 
C‘-fokon gyorsabban adják le a P- 
anyagöt, mint 4 C-£okon, és ezek 
elektromos ingerlése vagy tömény 
К-mal történő depolarizációja 
szintén fokozott leadással jár. Ge
rincvelői motoros sejtekbe fecsken
dezve azokat tartósan depolarizál- 
ja. A periaqueductalis szürke állo
mányba juttatva patkányokon, 
morfinhoz és endorfinhoz hason
lóan, fájdalomcsillapító hatást vált 
ki. Érdekesnek tűnik az a megál
lapítás is, hogy az idegszövet szer
ves oldószerekkel történő extrak- 
ciója során a lipidekkel együtt old
ható ki, amit eddig egyik ismert 
pepiidről sem sikerült kimutatni.

Bár a P-anyag ingerület-átvivő 
szerepe eléggé bizonyítottnak lát
szik, eddig önálló physiologiai 
vagy pathophysiologiai szerepét 
nem sikerült tisztázni. Mindeneset
re bizonyos, hogy hasonlóan más 
peptidekhez már a fejlődés korai

időszakában kimutatható a szerve
zetben és feltételezhető, hogy a 
fejlődés magasabb fokán jut inge
rület-átvivő szerephez.

Tardos László dr.

A légcső-hörgőváladék keringés
tana. Medici, T. C. (Department 
für Innere Medizin der Universi
tät Zürich): Praxis und Klinik der 
Pneumonologie, 1978, 32, 505—512.

A hörgőváladék rheologiai tulaj
donságainak az in vitro meghatá
rozásával foglalkozik. A hörgő
nyáknak a légutakban való szállí
tása egyrészt a hörgőnyálkahár
tyán a csillószőrös tevékenység, 
másrészt a váladék rheologiai tu
lajdonságainak a függvénye. A 
kettő egymással kölcsönhatásban 
van. A csillószőrös tevékenységet 
egyes anyagok, pl. a hormonok se
gítik; mások, mint pl. a dohány
füst egyes alkatrészei, a levegőt 
szennyező anyagok és a tömény 
oxigén gátolják. Lényeges a nyák
transzportban a gél fizikokémiai 
szerkezete is. Ez határozza meg a 
nyák viscositását, elasticitását és 
tapadását. Ezeknek a tényezőknek 
az in vitro vizsgálata a fejlett 
technika ellenére is nehéz. Sajnos 
az in vitro kapott adatokat nem 
lehet az élőre átvinni. A viscosi
tas rheogramm alapján rotációs 
viscosimeterrel könnyen meghatá
rozható. Hasonlóan mérhető a 
nyák rugalmassága, tapadása pedig 
ferde cső technikával határozható 
meg. A hörgőnyák rheologiai tulaj
donságainak a mérésére mágneses 
rheometer, oscillatiós rheogonio- 
meter, rotációs, kapilláris viscosi
meter és consistometer állnak ren
delkezésre. Mindenik módszernek 
van előnye és hátránya is. Klini
kai célokra azonban bármelyik al
kalmazható. Az e készülékekkel 
kapott eredmény nagyjában azo
nos az élőben száloptikás bron- 
choscoppal és a nyomjelzett aero
sol készítményekkel kapott vizsgá
latok adataival. pongor Ferenc dr

S zervá tü lte tés
1000 veseátü ltetés egy centrum 

ban. Salvatierra, O. és mtsai 
(Transplant Service, Department 
of Surgery, University of Califor
nia, San Francisco): Annals of 
Surgery, 1977, 186, 424—435.

San Franciscóban 1964 és 1976 
között 862 betegen 1000 veseátül
tetést végeztek 286 „élő”, valamint 
704 cadaver vesével. A betegek 
50%-a a feldolgozás időpontjában 
működő transplantatummal él.

A szerzők 1967-ig a vese kon
zerválását hypothermiás pulzatil 
perfuzióval, majd ezt követően 
cryoprecipitált plazma perfúziójá
val végezték.

A veseátültetést követő heveny 
veseelégtelenség megelőzésében a

mannit előkezelésnek, cadaver ve
sénél a phenoxybenzamin vagy 
phentolamin adásának tulajdoní
tanak jelentőséget.

A HLA antigen azonos, „élő” 
donor veseátültetés 5 éves beteg 
túlélése 95%, míg a nem azonos 
betegeken 78%. A cadaver vese- 
átültetés 5 éves beteg túlélése 
76%. A transplantatum túlélése az 
ismételt átültetések során csökken: 
az első átültetésnél 40%, a máso
diknál 35%, a harmadiknál 0%, az 
ötödik év végén. A kétéves cada
ver vese túlélés alacsony kevert 
lymphocyta kultúra reakció esetén 
70%, míg magas reakció esetén 
csak 24% volt.

A szerzők tapasztalata szerint a 
leukocyta migrációt gátló faktor 
(LIF) vizsgálata további prognosz
tikai következtetéseket tesz lehe
tővé. Cadaver vese transplantá- 
ciónál a 6—15 hónapos beteg túl
élés a LIF negatív csoportban 75%, 
míg a pozitivitást mutató betege
ken 45%. Az 1978 óta végzett 567 
cadaver vese átültetés adatainak 
feldolgozása alapján a HLA anti
gén azonosság hiánya nem mutat 
szoros összefüggést a túléléssel. 
Az 5 éves túlélés 3 antigén egye
zéssel 34%, 2 antigén egyezéssel 
47%, 1 antigén egyezéssel 35%, 
egyezés nélkül pedig 41% volt.

Az öt évet túlélő 169 betegük 
közül mindössze 16 beteg szérum 
kreatininje magasabb 2,0 mg%- 
nál. Az „élő” donor veseátültetés 
után 13 évvel 2 betegük él műkö
dő transplantatummal. Cadaver 
vesével szintén 2 betegük él a 
transplantatio után 9 évvel. Az 
egyik, a veseátültetés időpontjá
ban 4 éves gyermeken Wilms-tu- 
mor és tüdőáttét miatt kétoldali 
veseeltávolítást és tüdőresectiót 
végeztek a veseátültetést megelő
zően. 9 évvel később normál vese
működés mellett tumor recidiva 
jelei nem észlelhetők.

Az átültetett betegek túlélési 
eredménye 1972 óta javult, ezt a 
szerzők az immunoszuppresszív 
szerek adagjának csökkentésére, 
valamint az anti-human thymo- 
cyta globulin alkalmazására veze
tik vissza. Tapasztalataik szerint a 
transplantatióra várók immunizá- 
lódása a túlélési eredményeket 
javítja.

A szerzők ellátási körzetébe 250 
mérföld sugarú terület tartozik át
lagban 250 veseátültetésre váró 
beteggel. A cadaver vese ellátást 
észak-California és Nevada 82 
kórháza biztosítja.

Karátson András dr.

Száz veseátü ltetés a B elfasti
Kórházban. McGeown, M. G. és 
mtsai (Belfast City Hospital, 
Belfast BT9 7AB): Lancet, 1977, 
11, 648.

A szerzők 91, 13—53 éves bete
gen 100 veseátültetést végeztek 4 
„élő” és 96 hullavesével. A bete
gek kétéves túlélése 82%, az ötéves 
pedig 80,7%. A transplantatum túl-



élése ugyanezen időpontokban 
82,1%.

79 betegen az átültetést megelő
zően kórházi, 1 betegen házi hae- 
modyalisis, 10 betegen pedig házi 
peritonealis dialysis történt. A 
dialysisben eltöltött idő átlaga 9 
hónap volt.

7 betegükön az átültetést csak az 
ABO vércsoport egyezés alapján 
végezték. Később a kiválasztás 
alapját a keresztpróba eredménye 
képezte. A tipizálás eredményét 
tekintve 35 betegen az első átül
tetéskor 4 vagy 3 antigénben volt 
egyezés, míg 48 betegen 2 vagy 
több antigénben incompatibilitás 
állt fenn. Hullavesénél a meleg 
ischaemia ideje 2—80 perc volt. A 
veséket fruktóz-bicarbonat, Gelin- 
oldattal vagy Perfudex-szel, infu- 
siós technikával konzerválták.

A recipiens az átültetés napján 
5 mg/kg azathioprint és 800 mg 
hydrocortisont kapott. A műtét 
után az azathioprint 1,5 mg/kg-ra, 
a prednisolont 20 mg-ra csökken
tették míg a kreatinin clearance el 
nem érte a 30 ml/min-t. Ekkor az 
azathioprin adagját 3 mg/kg-ra 
csökentették. Kilökődés esetén a 
prednisolon adagja 200 mg, melyet
2—5 nap alatt az egyébként adott 
mennyiségre mérsékeltek.

Heparint, Rheomacrodexet, anti- 
lymphocyta szérumot, prophylacti- 
kus antibioticumot, ill. antimycoti- 
kus gyógyszert nem adtak.

A betegeket a sebgyógyulásig 
steril szobában izolálták.

91 betegük közül 15 halt meg, 
közülük 8 jó veseműködéssel. Be
teganyagukban az átültetett vese 
elvesztésének okai: kilökődés (5 
esetben), artériás vagy vénás ke
ringési zavar a vesében (7), az át
ültetett vese működése nem tért 
vissza (2), a beteg halála működő 
vesével (8), ill. egy-egy esetben 
vérzés, ureterszűkület és a beteg 
korai halála volt.

Gyulladásos szövődmény miatt 
az átültetést követő 60 napon be
lül beteget nem vesztettek el, ezt 
az eredményt a betegek tökéletes 
izolálására és a steroid adagjának 
gyors csökkentésére vezették visz-

Karátson András dr.

A djunk-e transzfúziót a v eseá t
ü ltetés előtt? Hors, J.: Presse 
Med. 1977, 6, 3499.

Napjainkban nem ritka az a fel
fogás, hogy a veseátültetés előtti 
transzfüziók kóros preimmunizá- 
ciót okozhatnak és a beültetett ve
sére hátrányos másodlagos anti
gén reactiót válthatnak ki. A ka
pott transzfúziókkal arányosan — 
a HLA antigénnel szemben anti
testek képződhetnek — ami veszé
lyes lehet az acceptor jövője szem
pontjából. Ezért gyakori a tartóz
kodás és szembenállás az átültetés 
előtti vérátömlesztések kérdésé
ben.

Opelz és munkatársai elsőnek 
mutattak rá, hogy a transzfüziók

— ahelyett, hogy csökkentenék a 
szerv túlélési lehetőségét — in
kább javítják a túlélés esélyét. A 
megfigyelések kapcsán figyelembe 
kellett venni többek között a 
transzfúzió számát (hány palack 
vért kapott), ezek gyakoriságát 
(periodicitását), valamint az utolsó 
transzfúzió és a transzplantáció 
időpontja közötti időt. Továbbá a 
vér minőségét (friss, konzerv vér, 
választott vér), a HLA kompatibi
litását stb. Az ezen adatok alap
ján feldolgozott esetekből levont 
következtetés még egyelőre csak 
előzetes vélemény. Szerinte a rit
kán (havonta egyszer) alkalmazott 
friss vér transzfúzió, amelyet a 
HLA kompatibilis szerv átültetése 
követ — látszik a legelőnyösebb
nek. (76% a 3 éves túlélő ezekben 
az esetekben a transzplantáció 
után). Állatkísérletekkel (Buy- 
Quang és mtsai) ugyancsak ezen 
megfigyeléseket igazolták, a csim
pánzba átültetett vesék túlélési 
ideje — megelőzően adott 5 
transzfúzió esetén — négyszerese 
volt, mint a kontroll csoporté.

Az állatkísérletekben a legfonto
sabb tényezőnek az időfaktor bi
zonyult, az, hogy milyen közel volt 
az utolsó transzfúzió időpontja a 
veseátültetéshez. Ezen időpont sze
rencsés megválasztása a várható 
előnyös hatás legfontosabb ténye
zője.

A szerző úgy összegezi vélemé
nyét, a vesetranszplantációk sike
rét igen előnyösen befolyásolja az 
átültetés előtt megfelelő időben 
adott kevésszámú transzfúzió, kü
lönösen abban az esetben, ha ezt 
HLA kompatibilis szervátültetés 
követi. Kottász Sándor dr.

A transzfúziók és terhességek  
előnyös hatása az átü ltetett vese  
túlélésére. Buy-Quang, D. és mtsai 
Presse Med. 1977, 6, 3503.

A szerzők 1970—1977 között a 
transzplantációs központban 142 
veseátültetést végeztek. Ezek kö
zül 102 transzplantált beteg ada
tait dolgozták fel. Nem szerinti 
megoszlásuk: 39 nő és 63 férfi. Va
lamennyi átültetés (ezen 102 fős 
csoportban) cadaver vesével tör
tént. Gondosan tanulmányozták a 
kortörténeteket, valamint a transz- 
fúziós központ regiszterét, és ezen
kívül a ■ betegeket is gondosan 
kikérdezték a veseátültetés előtti 
vérátömlesztéssel kapcsolatban, 
hogy azokat minél pontosabban 
dokumentálhassák. Mind a donor, 
mind az acceptor esetében elvé
gezték a HLA antigén tipizálást. 
Vizsgálták a cytotoxikus és anti- 
lymphocyta antitesteket is.

A transzfúziók szerepe: Grafiko
non ábrázolták azt a szignifikáns 
különbséget, ami az átültetés előtt 
transzfundált vagy terhességen át
esett betegek csoportja, és a má
sik csoport (sem transzfúzió, sem 
terhesség nem volt a transzplan
tációt megelőzően) között volt. így

az egyéves szervtúlélés 57% volt az 
előbbi (transzfúzió vagy terhesség), 
míg csak 33% az utóbbi csoport
ban. A második grafikon ugyan
ezen két csoport 2 éves túlélését 
mutatja, hasonló szignifikáns kü
lönbséggel.

A harmadik grafikonon ábrázol
ják a transzplantációt megelőző 3 
hónapon belül, a 6 hónapon belül 
és a 6 hónapon túl adott transz
fúziókat. Ez a legmeggyőzőbb áb
ra, hiszen a kétéves túlélés mint
egy 65% azon csoportban, ahol 3 
hónapon belül adott transzfúziók 
szerepelnek, és csak 40% azok cso
portjában akik több mint 6 hónap
pal korábban kaptak vért a 
transzplantáció előtt.

A feldolgozott esetekből azt a 
következtetést vonják le, hogy — 
a veseátültetést megelőzőén — 
mind a transzfúziók, mind a ter
hességek növelik a beültetett vese 
túlélési esélyeit. Ezt főleg a saját 
tapasztalatok alapján, de a többi 
transzplantációs centrum adatai
val egyeztetve is kinyilvánítják. 
Kiemelik, hogy a visszamenőleg 
feldolgozott adatok: mikor és hány 
transzfúziót kapott a beteg a 
transzplantáció előtt —, feltétlenül 
nagy percizitást igényelnek.

A legbiztosabb összehasonlítást 
a betegek azon csoportja adja, akik 
— bizonyítottan — egyáltalán nem 
kaptak transzfúziót a veseátültetést 
megelőzően. Az általuk ismertetett 
csoportban 3 irányból biztosították, 
hogy az adatok pontosak legye
nek. (Kortörténet, transzfúziós köz
pont regisztere és a beteg ismételt 
kikérdezése.)

Véleményük szerint a megelőző 
vérátömlesztések és terhességek 
előnyös hatása a szerv túlélésben 
csaknem fontosabbnak látszik, 
mint a HLA rendszer kompatibi
litás, amely az acceptor kiválasz
tásában jelenleg egyik legjelentő
sebb kritérium. Bár a transzfúziók 
hatásmechanizmusa ismeretlen, 
mégis számos közlemény aláhúzza 
azt a tényt, hogy a vesetranszplan
tációt megelőző időben adott cse
kélyszámú (1—2) transzfúzió növe
li a szerv túlélési esélyét.

Kottász Sándor dr.

A vesetransplantatum ok tú l
é lési idejének  m egnyúlása szült 
asszonyoktól szárm azó gam m a-glo- 
bulinnal előkezelt recipiensekben.
Riggio, R. R. és mtsai (Rogosin 
kidney Center, New York Hospital- 
Cornell Medical Center, New 
York): Lancet, 1978, 1, 233.

A szerzők szült asszonyok pla- 
centájából nyert vérből gamma
globulin fractiót készítettek s ezzel 
kezeltek cadaver vesét kapott reci- 
pienseket. A betegek a transplan
tatio előtt és után 1,6 g gamma- 
globulint kaptak, majd ezt a meny- 
nyiséget a műtét után 6 napig na
ponta, 4 hétig hetenként és 12 hó
napig havonta adták. Az átültetést 
követően egyébként valamennyi 
személy standard immunsuppres-
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siv therápiában is részesült. Az 
allograft túlélés szempontjából 
külön értékelték azon egyéneket, <• 
akiknek a savója a transplantatio 
előtt tartalmazott allogen lympho- 
cytotoxinokat (responderek), szem
ben azokkal, akiknek a savójában 
ilyen antitest nem volt.

A gamma-globulin kezelés (mint 
kiegészítő therápia) a responderek 
csoportjában a 24 hónapos megfi
gyelési idő alatt szignifikánsan nö
velte az első transplantatum túl
élését, míg a non-responderek 
graft-túlélése gyakorlatilag nem 
különbözött a v-globulin kezelés
ben nem részesült kontrollok vese- 
transplantatumának túlélésétől. A 
kis esetszám miatt nem tudták ér
tékelni a gamma-globulin kezelés 
hatását a második transplantatum 
sorsára.

Az anyai eredetű vérminták 7S 
immunglobulinjai gátolták a ran
dom módon kiválogatott respon- 
der/stimulator párok között a ke
vert leukocyta (cultura) reakciót 
(MLR). A placentaris eredetű gam
ma-globulin adásának kedvező ha
tását a szerzők a 7S immunglo
bulinok gátló faktor tartalmának 
tulajdonítják, mely nemcsak az 
MLR-t befolyásolja in vitro, ha
nem in vivo az átültetett szervek 
sejtjeinek felületére kötődve meg
akadályozzák az antigen felisme
rést a recipiensek szervezetében. 
Elképzelésüket más kutatók adatai 
is támogatják, akik többek között 
akut graft rejectiót észleltek olyan
kor, amikor a recipiensek serumá- 
ból eltűntek a 7S gátló faktorok.

Dóbiás György dr.

Az im munizálődás h atásán ak  
elm aradása humán v ese-retra n s-  
plantatióban. Opelz, G., Terasaki, 
P. I.: New England J. of Med. 
1978, 299, 369—374.

1900 vese-retransplantatióban 
vizsgálták, hogy a második trans
plantatum túlélési ideje milyen az 
elsőéhez képest. A „second set” ac- 
celerált rejectióját Medawar leírá
sából már 30 éve ismerjük, de ál
latkísérletből ! Az állatkísérletek 
adatai állatfajonként, beültetett 
szervenként (bőr, vese, ovarium 
stb.) olyan eltérőek, hogy emberre 
nem vonatkoztathatók. Emberben 
általában az accerelált rejectio a 
második transplantatiókor nem 
észlelhető. Ennek a tapasztalatnak 
jegyében gyűjtötték szerzők ada
taikat.

105 transplantatiós centrum vett 
részt az adatszolgáltatásban. Csak 
olyan recipiensekel foglalkoztak, 
akiknél legalább két HLA antigén
meghatározás történt (1 A és 1 В 
locusban). Vizsgálták a lymphocy- 
ta-cytotoxicitási reactiókat is. Az 
eredmények összefoglalóan a kö
vetkezők :

Rokon donor esetén a két trans- 
plantatum-túlélés majdnem azonos

1960 volt.

Cadaver vese transplantatiójakor 
csak minimális eltérések voltak az 
egyéves túlélési időkben: az első 
transplantatum után 47%, a máso
dik után 43%.

Harmadik transplantatum (182 
eset) túlélése 31% volt.

Az átlagos túlélési idő a második 
transplantatum után valamivel na
gyobb volt, mint az első után (1536 
eset).

Határozott összefüggést találtak 
a „high responses” esetekben: Ha 
az első transplantatum 1—3 hónap 
alatt kilökődött, a második is rö
vid életű volt, de érdekes módon, 
valamivel hosszabb, mint az első. 
Ugyanez vonatkozik a harmadik 
transplantatum túlélésére is, a 
másodikhoz viszonyítva. Ez a je
lenség a transplantatióra adott 
válasz-készséggel magyarázható és 
párhuzamot mutat a lymphocyto- 
toxikus antitestek megjelenésével. 
A gyors kilökődések esetében 
rendszerint — de nem állandóan — 
jelentős cytotoxin-szint található.

A probléma tehát az, hogy miért 
nem sensibilizálódik a recipiens az 
első transplantatiókor.?

Az első és második transplanta
tum túlélési ideje lényegében nem 
függ össze a HLA antigének egye
zésével, vagy különbségével. Tehát 
ha immunizálődás történne is, en
nek nem a HLA A, vagy В anti
génje a „target”-je. Éppen így nem 
sensibilizálja a recipienst a trans- 
plantatiót megelőző transfusiók so
ra sem, noha a leukocyták, throm- 
bocyták HLA antigénjei ezt kivált
hatnák. A transplantatiót megelő
ző transfusiók nem rontják a 
transplantatum túlélési idejét.

A „miért nem immunizálódik” 
kérdés tehát ugyanúgy nyitott ma
rad, mint — más situatióban — 
az ,hogy az anya terhessége miért 
nem immunizál. A szerzők 128 
olyan szülő (anya) recipiensre hi
vatkoznak, akik gyermeküktől kap
ták a vesét és ennek túlélése nem 
különbözött az átlagétól.

A feltett kérdésre tehát válasz 
nincsen. Bobory Júlia dr.

A leukocytosis nem  a transplan
tatum kilökődés tünete. Daar, A. S. 
és mtsai (Nuffield Dept of Surg., 
Univ. of Oxford, Radcliffe Infir
mary and Transplant Unit, Chur
chill Hosp., Oxford): Brit. med. 
Jour. 1977, 2, No. 6102, 1570.

Évek óta az akut rejectio tüne
teként értékelték a leukocytosist. 
A szerzők 159 rejectiós epizódot 
elemezve standard immunsuppres- 
siv kezelés mellett a leukocytaszám 
változását vizsgálták.

A fvs.-szám 20%-os változását 
vették szignifikánsnak, a kilökődé- 
si epizód előtti értékhez viszonyít
va. Így a leukocyták száma nem 
változott 40%-ban, csökkent 34%- 
ban, emelkedett 26%-ban.

A leukocytaszám csökkenésének 
magyarázata maga a rejectiós fo
lyamat. Kilökődött graftok szövet

tani képén cellularis infiltratio 
látható, dominál a mononucleariS 
sejt, neutrophil és basophil granu- 
locytákat, nagy mennyiségben tar
talmaz. Az immunsuppressiv keze
lés során a tartalékereje határán 
levő csontvelő nem képes gyors 
mennyiségi változásra, így a re- 
jectióval egyidőben perifériásán a 
fvs.-szám csökken. A transplanta
tio prognosisa rosszabb, gyakoribb 
a kilökődés  ̂ ha a leukocytaszám 
csökkent. Lengyel László dr.

Próbálkozások a m ájm űködés 
átm eneti pótlására. Szerkesztőségi 
közlemény. Lancet, 1978, I, 133— 
144.

A máj nagy regeneratiós kapaci
tása még kiterjedt akut májnecro- 
sis után is biztosíthatja a struktú
ra és funkció fennmaradását. En
nek megfelelően, ha a beteg a ful- 
minánsan kialakuló májelégtelen
séget túléli, a májcirrhosisba való 
átmenet ritkán következik be, a 
gyógyulás teljes lehet. Ё tények 
bátorítják a kutatókat arra, hogy 
keressék a májműködés átmeneti 
pótlásának módszereit.

A IV. fokú májcomát okozó máj- 
necrosisban a betegek 90%-a meg
hal. A halál az akut szakban kö
vetkezik be, még mielőtt a regene
ratio megkezdődhetne. Előfordul
hat, hogy nem is marad túlélő 
májsejt, melyből a regeneratio 
megindulhatna. A máj működés át
meneti pótlásával átsegíthetjük a 
beteget azon az időszakon, amely 
után a regenerálódó máj ismét 
funkcióképessé válik (az előbbi 
esetben), ill. amíg megfelelő donort 
találunk a májtransplantatióhoz 
(az utóbbi eseben).

A máj működés átmeneti pótlásá
ra alkalmas rendszer még nem áll 
rendelkezésre. Jelenleg az ak
tív szén perfúzió, ill. a polyacryl- 
nitril hártyán történő haemodialy
sis segítségével lehet a túlélést 
30%-ra növelni.

Sutherland és mtsai a májfunk
ciók átmeneti pótlására májsejt 
transplantatiót végeztek. Patká
nyokban kísérletesen dimethylnit- 
rosaminnal májnecrosist idéztek 
elő. A szer adagját úgy választot
ták meg, hogy a spontán túlélés 6— 
17% között legyen. Azonos belte
nyészetből származó állatok máj- 
sejtjeit használták fel átültetésre: 
finom drótszitán átnyomott máj- 
darabok szűredékét fecskendezték 
be a vena portae-ba, vagy a peri
tonealis űrbe. A transplantatiót 24 
órával a méreg beadása után végez
ték. A 60 napos túlélés az előbbi 
esetben 71%-ra, az utóbbiban 63%- 
ra nőtt. Még ■ nem tisztázott, hogy 
a transplantatum melyik eleme 
(hepatocyta, Kupffer sejt) felelős a 
jó eredményért. Kérdés az is, hogy 
immunológiailag távolabb álló 
egyedekben sikeres lesz-e az átül
tetés, szükség lesz-e immunsup- 
pressióra? Emberben további ne
hézséget jelent a donor sürgős ki-



választása. E lm életileg m ájsejt te 
nyészetből szárm azó sejtek is szó
ba jönnének, azonban ilyen ku ltú 
rák alapítása a gyakorlatban nehéz  
és a tenyésztett sejtek  d ifferenciá
lódnak. Xenogen sejtek  átü ltetése  
esetén  kétséges, hogy azok az erős 
hisztokom patibilitási különbség  
m iatt elegendő ideig túlélik  az á t
ültetést. Pánczél Pál dr.

H aem atologia
A term inális transzferáz m int a 

vincristin  és prednison érzékeny
ség első jelzője krónikus m yelo 
b lastos leukaem iában. Marks, S. M. 
és m tsai: New. Engl. Jour. Med. 
1978, 278, 812.

22 krónikus m yeloblastos leu k 
aem iában (kml.) szenvedő P h ila 
delphia kromoszómát hordozó b e
tegen  m egkísérelték a term inális 
desoxynucleotidyl transzferáz
(TdT.) aktivitást, a vincristin  és 
prednison érzékenység korai je lző- 
jeként értékelni. Tudjuk, hogy a 
km l. esetek 20—30%-a érzékeny  
vincristinre és prednisonra, de 
m indeddig nem  ism ertünk olyan  
klin ikai vagy laboratórium i tü n e
teket, m elyek a betegek fogékony-' 
ságát előre jelezték  volna.

A szerzők korábban közölték 5 
betegük esetét, akiket vincristinnel 
és prednisonnal kezeltek  és közü
lük 4 javu lt a kezelésre. E 4 b e
tegben a b last-sejteket TdT. pozi
tívnak  találták, ellen iében  a k eze
lésre nem  válaszoló beteg b last- 
sejteivel. Jelen munkában 22 P h i
ladelph ia  (Ph’> krom oszóm a pozi
tív  k m l-es betegükről szám olnak  
be. B lastos krízisnek azokat az e se 
teket tartották, ahol a csontvelő  
vagy  a perifériás vér sejtjeinek  
legalább 30%-a b last-sejt volt. A  
lym phoblastok és m yeloblastok e l
kü lön ítését W right—G iem sa festés  
alapján végezték. 2 beteg akut 
(Ph’ krom oszóm a pozitív) leu k 
aem iában szenvedett, a többi 20 
betegnek biztosan igazolt km l.-je  
vo lt nyugalm i fázisban. A lefolyás  
8 hónaptól 10 évig terjedt. A b e
tegek  életkora 3 és 75 év közötti 
volt, és 13-an voltak  50 év alatti 
életkorúak.

A perifériás vérsejtek  vagy  
csontvelősejtek  TdT. tartalm ának  
m eghatározását a vincristin  és 
prednison kezelést m egelőzően v é 
gezték el biokém iai módszerrel, de 
kim utatták  a TdT.-i im m unfluo- 
rescens technikával is a sejtekből 
borjú thym us TdT-re nyúlszérum  
felhasználásával.

M ind a 22 beteg 2 m g/m 2 v in 
cristin  sulphatot kapott hetenként 
iv . és 60 m g/m 2 prednisont napon
ta, szájon át. M indig legalább 2 
adag vincristint adtak, m ielőtt bár
kiről kim ondták volna, hogy a k e
zelésre rezisztens. M egfelelő v á 
lasznak azt tekintették, ha a b last- 
sejtek  a perifériáról teljesen  eltűn
tek, valam int ha a csontvelő se j

tek között a blastok aránya 5% alá 
csökkent. N em  reagáló betegeknek  
azokat tek intették , akiknek 2 adag 
vincristin után, illetve 14 napos 
prednison k ezelés ellenére sem  a 
periférián, sem  a csontvelőben nem  
változott a  b last-sejtek  szám a — 
vagy még em elkedett is. 13 beteg  
TdT. pozitívnak bizonyult, 9 TdT. 
negatív volt, utóbbiak közül egy  
sem  válaszolt a kezelésre. A  13 
TdT. pozitív beteg közül 8 esetben  
m egfelelő vá laszt kaptak. A z 50 
életév alatti TdT. pozitív betegek  
78%-án ész leltek  javulást, predni
son és v incristin  adására.

A TdT. egy  DNS-képző enzim , 
am elynek felszabadulása norm ál 
körülm ények között a prothym o- 
cytákra korlátozódik a cson tvelő 
ben. Akut lym phoblastos leu k 
aemiában 77 esetből 73-ban m u tat
tak ki TdT-t, m íg 55 akut m y elo 
blastos leukaem iás beteg közül 
csak 2-ben ta lá ltak  TdT. pozitív  
blast-sejteket. Felteszik, hogy ezt 
az enzim et term elő  leukaem iás se j
tek ugyanahhoz a prim itív ly m 
phoid sejtcsoporthoz tartoznak, 
m elyek norm álisan is TdT. ak ti
vitást fejtenek  ki, ennél fogva  
lym phoid term észetűek. A „lym 
phoid je llegnek” ez a biokém iai ér 
telm ezése, hogy a TdT pozitív, a lap 
vetően egybevág a hagyom ányos 
m orfológiai szem lélettel, m ely  akut 
lym phoblastos, ille tve  akut m y elo 
blastos felosztást alkalmaz. K m l.- 
ben TdT. keletkezik  a m yelob last 
sejtekben éppúgy, m int a lym p h o- 
blastokban. N em  tudni, hogy a 
km l.-ás betegek  TdT. pozitív se jt
jei miért leh etnek  m orfológiailag  
vegyesek, am íg akut leukaem iá
ban szinte kizárólag a lym p h o- 
blastokban találunk TdT.-t. A z  
eredm ények arra engednek k ö v et
keztetni, hogy a km l.-ben a v in 
cristin és prednison érzékenységre  
a betegek azon csoportjában le 
het szám ítani, akiknek leukaem iás 
sejtjei transzferáz pozitívak.

Molnár Miklós dr.

A term inális transzferáz növekvő  
szerepéről. M eyskens, F. L. és 
mtsai (Szerkesztőségi k özlem én y): 
N ew  Engl. Jour Med. 1978, 298, 
845.

A legtöbb krónikus m yeloid  
leukaem iás (kml.) beteg e lőbb- 
utóbb eljut a betegség blastos k rí
zisnek nevezett agresszív fázisába, 
m ely az akut leukaem iához hason
lít, avval a különbséggel, hogy a 
szokványos chem otherápiára ref-  
rakter.

Ismert, hogy b lastos krízisben le 
vő  / leukaem iásoknak kb. 30% -án  
viszonylag egyszerű  therápiára, 
vincristinre és prednisonra, rem is- 
sió következik be. Jelentős erő fe
szítések történtek  ezen jól v á la 
szoló esetek k lin ikai, m orfológiai 
és cytokém iai jellem zőinek  fe ld er í
tésére. A lym phoblastos jelleg  és a 
norm álisnál kevesebb  krom oszóm a
szám  valószínűsítik  a vincristin  és

prednison érzékenységet, de nem  
tekinthetők biztos jelnek . Marks és 
mtsai olyan módszert dolgoztak  ki, 
m ely alkalm as kml. b lastos krízi
sében lev ő  betegek azon csoportjá
nak elkülönítésére, ak ik  va ló sz í
nűleg válaszolnak v in cristin re és 
prednisolonra.

A term inális desoxynucleotidyl 
transferáz (TdT.) en zim  ilyen  
eseteknek kb. 30%-ában je len  van  
a fehérvérsejtekben, és az első  
fe ltevésekkel ellentétben jelen léte , 
úgy látszik , nem  függ a m orfoló
giai sajátosságoktól. A TdT. pozi
tív sejtekkel rendelkező betegek  
60%-a (az 50 életév a lattiak  78%-a) 
blastos krízisben válaszo lt v in cr is
tinre és prednisonra, m íg  a TdT. 
negatív leukaem iások közü l egyik  
sem. Sajnos ez a tanulm ány nem  
ad választ arra a kérdésre, hogy  
vajon a TdT. pozitivitás k apcso lat
ban v a n -e  más, objektív laborató
riumi v izsgálati leletekkel, m in t a 
cytochem iai festődés, a krom oszó
mák analízise, m elyek  m ár sok  
kórházban e lv ég ezh ető k . A  v in 
cristinre és prednisonra v a ló  érzé
kenység előre jelzésének a vázolt 
lehetősége ellenére, a reagáló  be
tegek átlagos tú lélési id e je  csak  
kism értékben volt jobb, m in t a 
refraktereké (20, ille tv e  12 hét). 
További kérdés, hogyan leh e t ko
rán felism ern i azokat az eseteket, 
m elyekben a TdT. pozitív  b lastos 
krízis be fog következni. És vajon  
a vincristin  és prednison therápia  
képes-e krízis k ivédésére, va g y  a 
túlélési idő  n ö v e lésére . N éhány  
közlem ény m ár arról szám ol be, 
hogy TdT. aktivitást nem  találtak  
a betegség krónikus szakaszában.

A tanulm ány más kérdést is fe l
vet, nevezetesen , hogy a TdT. po
zitív betegek  40%-a m iért nem  
reagál v incristinre és prednisonra. 
Elgondolkoztató az is, hogy  a 
TdT.-nek a norm ál thym usban e lő 
forduló két biokém iai a lakja  közül, 
csak az egy ik  van m eg a v á la 
szoló csoportban, és a m ásik  a 
nem -válaszoló  csoportban talá lható .

A term inális traszferáz enzim  a 
DNS keletkezésében  játszik  szere
pet. Sok faj normál szöveteinek  
vizsgálata azt mutatja, hogy csak a 
thym us kortikális részében és a 
csontvelői lym phocyták egy  részé
ben található. A  hivatkozott ta n u l
mány azt sejteti, hogy a TdT. k e 
letkezését a csontvelőben th ym u s- 
faktorok szabályozzák, bár b io ló 
giai szerepe ism eretlen.

Fontos m egfigyelés, hogy carci- 
nomában n em  találták m eg. J e len 
leg a nyirokszövetre je llem ző  b io 
kémiai tulajdonságnak tek intjük .

Kml. blastos krízisében az e se 
tek 30% -ában jelen levő TdT., k eze
letlen akut lym phoblastos leu k - 
aemiák 95% -ában ta lá lható  m eg, 
és ezek a betegek általában érzé
kenyek vincristinre és p redn ison
ra. A sikeres kezelés ered m én ye
ként az enzim érték  n orm alizá ló 
dik, és v isszaesés idején újra v izs -  
gálhatóvá vá lik . Akut lym p h ob las- ■ 
tos leukaem iásoknak csak egész



kis csoportja TdT. negatív, akik az 
előbbiekkel ellentétben fenti ke
zelésre rezisztensek.

Mindezekből a gyakorlat számá
ra két fontos kérdés adódik: 1. A 
chemotherápiával szembeni rezisz
tencia a TdT. pozitív sejtek eltűné
sét jelenti-e? 2. A TdT. pozitív sej
tek enzimtartalmának változásából 
lehet-e következtetni közelgő visz- 
szaesésre?

A TdT-пек fontos szerepe lehet 
a különböző lymphocyták elkülö
nítésében. Ugyanis, csak a T-sejt 
lymphoblastos lymphomákban és 
bizonyos thymomákban magas a 
TdT.-szint, de pl. Hodgkin-kórban 
és krónikus lymphoid leukaemiák- 
ban, Burkitt-lymphomában nem 
találtak TdT.-t. A terminális 
transzferázt eddig a különböző 
haematológiai tumorok elkülöníté
sére tartották alkalmasnak. Ezút
tal a krónikus leukaemia blastos 
fázisában tervezett kezelés várható 
eredményének jelző faktoraként 
ajánlják.

Alig kétséges, hogy az enzim to
vább tanulmányozása az onkoló
giai gyakorlat számára fontos isme
retekhez fog vezetni.

Molnár Miklós dr.

Léukostasis m int a h a lá l oka 
acut m yeloid leukaem iában vér- 
transfusio után. Harris, A. L. (Cli
nical Pharmacology Unit, Radcliffe 
Infirmary, Oxford): Brit. med. J. 
1978, 1, 1169—1171.

Az acut myeloid leukaemiás be
tegek többsége meghal, még mi
előtt a chemotherápiás cursust le
folytatták volna. Fő halálokok: a 
fertőzés és a vérzések, azonban 
nem ritka a központi idegrendsze
ri, pulmonalis és cardialis leukosta- 
sis sem. Léukostasis 100 000/mm3 
perifériás blast-szám alatt ritka, 
mivel a vér viscositása az alacsony 
Hgb-szint (vvt-mennyiség) miatt 
csökkent. A léukostasis okozta ha
lál a chemotherápia első napjai
ban gyakori, még mielőtt a blast- 
szám csökkenhetett volna.

A szerzők 3 olyan beteget észlel
tek, akiknek perifériás blast-száma 
100 000/mm:l felett volt. Mindhárom 
hirtelen halt meg transfusiót köve
tően. A halál oka a két boncolt 
esetben agyi léukostasis volt. Be
tegeik 5,0 g% körüli Hgb értékét 
transfusiókkal azért szükséges kor
rigálni, mert hypoxiás zavartság- 
ban szenvedtek. A léukostasis 
okozta halál alkalmával Hgb érté
kük 10,0 g% körüli volt. Az agy
ban már makroszkóposán lehetett 
észlelni szürkés gócokat, amik 
mikroszkóp alatt intravasalisan 
összecsapzódott leukocytákból-blas- 
tokból állottak.

Az acut myeloid leukaemiás be
tegek halálának léukostasis hátte
rét csak boncolással lehet tisztáz
ni. Az ilyen gócokat minden eset
ben keresni kell a szervekben, ha 
a perifériás blast-szám 100 OOO/mm3 
körüli volt. A gócok körüli vérzé-
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sek thrombocytopeniával magya
rázhatók. Hangsúlyozzák, hogy 
magas blast-szám esetén transfu
siót (Hgb correctiót) csak akkor 
végezzünk, ha az klinikailag feltét
lenül szükséges, és ha a perifériás 
blast-szám jóval 100 000/mm:! alá 
csökkent. Ekkor is meggondolandó 
a Hgb értéket 10,0 g% körüli ér
tékre növelni. Berkessy sándor dr.

A residualis leukaem iás lym pho- 
blastok k im utatása im m unológiai 
m ódszerrel „rem issio” stád ium á
ban gyerm ekkori acut lym phoblas
tos leukaem iában . Kumar, S. és 
mtsai (Christie Hospital and Holt 
Radium Institute, Whington, Man
chester): Brit. med. J. 1978, 1,
544—546.

Acut lymphoblastos leukaemiá
ban a remissio kritériuma, hogy a 
csontvelő 5%-nál kevesebb lym- 
phoblastot tartalmaz. A blastok 
számának megállapítására cytolo- 
giai és cytochemiai módszerek ál
lanak rendelkezésre. Érzékenyebb 
technikával a residualis blastok 
száma pontosabban megállapítható, 
ezáltal a kezelést adaequatabb mó
don lehetne tervezni.

Ismert tény, hogy a perifériás 
lymphocyták tumor sejtekkel, vagy 
tumor sejt extractumokkal való 
incubálás során blastos transzfor
máción mennek át. Autolog, nem 
tumoros sejtek hatására transzfor
máció nem következik be.

A szerzők által részletesen leírt 
módszerrel végzett vizsgálatok is 
igazolták, hogy a perifériás vér 
lymphocytái a beteg autolog csont
velő sejtjeinek hatására blastos 
transzformáción esnek át, ezáltal 
jelzik azt, hogy a csontvelő tumo
ros jellegű (blast)-sejteket tartal
mazott. E jelenség felhívta a fi
gyelmet a residualis blastok jelen
létére akkor is, amikor megállapít
ható volt, hogy a tumor-sejt resi- 
dium extramedullárisan (pl. a tes- 
tisekben) volt csak jelen. Ezen 
esetekben a leggondosabb csont
velővizsgálat sem lett volna képes 
felfedni a tumorsejtek perisistálá- 
sát. Az egyébként nagy laborató
riumi feszültséget igénylő eljárás 
haszna önmagáért beszél.

Berkessy Sándor dr.

Tartós rem issio  chronikus granu- 
locytás leukaem ia  lym phoblastos 
transzform ációja után. Joyner, M.
V. és mtsai (Dept. d’Hématologie, 
Clinique Médicale du CHU, Nice): 
Brit. med. J. 1978, 1, 1525.

A chronikus granulocytás leuk
aemia blastos transzformációja a 
betegség végstádiumát jelenti, 
mely állapot resistens a mai po- 
lychemotherápiára is. A szerzők 
CGL-ben szenvedő betege busul- 
phan therápia mellett 4 éven át 
panaszmentes volt. Ezt követően 
azonban heveny generalizált lym

phadenopathia, hepatomegalia, láz, 
purpurák léptek fel, s a vérkép
ben, ill. a csontvelőben lympho- 
blastok jelentek meg, ezzel egyidő- 
ben a GAPA score normalizálódott. 
L-asparaginase, prednisolon és 
vincristin kezelésre 6 hét alatt tel
jes remissio következett be, amit 
fenntartó 6-MP kezeléssel 39 hó
nap elteltével is fenn tudtak tar
tani. Kiemelik ,hogy az acut lym
phoblastos transzformáció de-novo 
acut lymphoblastos leukaemiától 
nem volt elkülöníthető és hogy a 
lymphoblastos transzformáció alatt 
is persistált a beteg Ph1 chromoso
ma pozitivitása. Hangsúlyozzák azt 
is, hogy acut lymphoblastos transz- 
formáció alkalmával a meningeo- 
sis profilaxisra is h angsúlyt kell 
helyezni. Berkessy Sándor dr.

Érbetegségek
A R aynaud-syndrom a kezelése  

plasm apheresissel. Talpos, G. és 
mtsai (King’s College Hospital, 
London): Lancet, 1978, I, 416—417.

A Raynaud-syndroma tünetei — 
az ujjak keringésének zavara — 
az enyhébb-súlyosabb fájdalmas
ságtól az ujjak ulceratióján át a 
teljes gangraenáig terjedhetnek. 
Kezelésére számos próbálkozás 
történt több-kevesebb sikerrel. A 
szerzők 5 betegükön (4 nő és 1 
férfi) plasmapheresissel kísérelték 
meg az ujjak microcirculatiójának 
javítását. A kezelést „Aminco 
Celltrifuge” készülékkel és friss 
vagy fagyasztott plasma infusiójá- 
val végezték hetenként egy alka
lommal, összesen öt ízben. Az uj
jak keringésének állapotát ultra
hang scanninggel ellenőrizték. A 
kezelést mind az öt beteg igen jól 
tűrte és a keringési vizsgálatok je
lentős javulást mutattak. A bete
gek panaszmentessé váltak. Pa
naszmentességük az öt kezelés 
után átlag 6 hónapig állott fenn. 
A javulás a plasmapheresist köve
tő vér viscositas csökkenéssel volt 
magyarázható. Az egyéb tényező
ket — thrombocyták aggregatióját, 
a vörösvértestek aggregatióját és 
deformálódó képességüket a keze
lés e módja nem befolyásolja di
rekt módon, úgy látszik azonban, 
hogy a plasma viscositas csökken
tése egymagában is tartós ered
ményhez vezethet.

Berkessy Sándor dr.

V enasectio  tüneti és objektív ha
tása claudicatio interm ittensben.
Ford, T. F. és mtsai (St. James’s 
Hospital, Balham and St. George’s 
Hospital, Tooting): Brit. med. J. 
1978, 1, 1189.

Az intermittáló sántításnak ma 
sincs standard kezelése; a helyre
állító sebészeti beavatkozás is csak 
a betegek kisebb csoportján alkal-



mazható s a végső eredmény is bi
zonytalan. A vérátáramlást növel
ni lehet, a vérviscosifcas csökkenté
sével is, sőt, újabban jó hatást 
láttak ischaerrtiás szív- és agyi 
megbetegedések esetén venasectio 
után, mind polycythaemiásokon, 
mind egészségeseken. Elméleti 
adatok is vannak arra, hogy a 
vérátáramlás és az oxigén-ellátás 
tartósan javul, ha a haematokrit- 
érték lóval a normál-szint alá 
esik. A szerzők ezt az eljárást pró
bálták ki súlyosfokú claudicatióban 
szenvedő betegeiken.

9 betegük életkora 59—69 év kö
zötti volt. Nemi megoszlás: 7 fér
fi, 2 nő. Claudicatiós távolságuk 
180 m körülinek bizonyult. E be
tegektől pár napos időközben 3 X 
500 ml-nyi vért bocsátottak le, s a 
vérvételek előtt és után gondosan 
felmérték és összehasonlították az 
eljárásra bekövetkezett objektív 
és szubjektív elváltozásokat.

Vizsgálataik alapján úgy talál
ták, hogy az alkalmazott módszer 
hatástalan a claudicatio intermit
tens kezelésében. E meggyőződé
sükben annyira biztosak, hogy 
fenti, előzetesnek szánt vizsgála
taiknak a megismétlését sem 
ajánlják.

(Ref.: e megbetegedésben min
den therapiás útkeresés figyelmet 
érdemel. Ezenkívül példamutató a 
kísérletek eredménytelenségének 
„sine cosmetica” leírása és értéke-
lése-) Major László dr.

A serum Cholesterin és HDL- 
cholcsterin szint cerebrovascularis 
kórképben szenvedő fiatal és kö
zépkorú betegekben. Rössner, S. 
és mtsai (Department of Internal 
Medicine, Karolinska Hospital, S- 
104 01 Stockholm 60, Sweden):
Lancet, 1978, 7, 577—579.

A szerzők 61 cerebrovascularis 
történésen átesett 50 év alatti sze
mélyen (38 férfi és 23 nő), ill. 157 
hasonló kormegoszlású egészséges 
kontrolion (80 férfi és 77 nő) meg
határozták a serum összes, VLDL- 
hez kötött és HDL-hez kötött tri- 
glycerid és Cholesterin tartalmát.

A serum összes triglycerid és 
cholesterin szintjeiben a csoportok 
között lényeges különbség nem 
volt. A cerebrovascularis történé
sen átesettekben a VLDL frakció
hoz szignifikánsan több cholesterin 
kötődött, mint egészségesekben. 
Ezzel párhuzamosan a betegek se
rum HDL-eholesterin szintje a 
kontrollokhoz viszonyítva lényege
sen alacsonyabb volt. A serum 
cholesterin tartalom egyes lipo
protein csoportok közötti megosz
lásában mutatkozó különbséget 
mindkét nembeli beteg- és kont
roll csoport között kimutatták. A 
serum triglyceridek megoszlásá
ban a betegek és az egészségesek 
között lényeges különbséget nem 
észleltek. A betegek közül három
háromban II/A, ill. II/B típusú,

nyolcban IV. típusú hyperlipopro- 
teinaemiát találtak.

Eredményei támogatják a felté
telezést, mely szerint a choleste- 
rint , jól kötő, azt oldatban tartó 
HDL tartalom csökkenés szerepet 
játszhat az atherosclerosis patho-
genesisében. Pánczél Pál dr.

A spirin  hatása az anticoagulans 
therápia felfüggesztésekor transi- 
torikus ischaem ias cerebralis atta
kok kivédésében. Jestico, J. és 
mtsai (Institute of Neurology, Na
tional Hospital for Nervous Disea
ses, London): Brit. Med. J. 1978, 
1, 1188.

A transitorikus ischaemiás atta
kok (TIA) veszélye a központi 
idegrendszeri infarctusok, isch
aemiás necrosisdk és következmé
nyes bénulások kialakulása. Oka a 
carotisok vagy a vertebralis arté
riák rendszerében kialakuló throm
bosis, mélynek megoldására endar- 
teriectomia végezhető, vagy csök
kentésére chronikus anticoagulans 
kezelést lehet folytatni. Az anti
coagulans kezelés felfüggesztésekor 
a TIA ismétlődésének, ill. súlyos
bodásának veszélye igen nagy. A 
szerzők 18 TIA-ban szenvedő bete
gen végeztek warfarin kezelést 1 
éven át. Egy év elteltével az anti- 
coagulálás felfüggesztésekor napon
ta 2 X 300 mg aspirint adagoltak. 
Amint megfigyeléseik mutatták, az 
aspirin nem csökkentette a TIA-ok 
újra jelentkezését, azok gyakorisá
gát, ill. súlyosságát, így megálla
pítható, hogy az aspirin a TIA-ok 
kivédésére alkalmatlan.

Berkessy Sándor dr.

A renovascularis hypertonia ke
zelése  az arteria renalis stenosisá- 
nak percutan translum inális tágí
tásával. Grüntzig, A. és mtsai (De
partment of Internal Medicine, 
University Hospital Zürich): Lan
cet, 1978, 1, No. 8068, 801.

A szerzők korábban jelentős, ta
pasztalatra tettek szert a perifériás 
artériák percutan transluminális 
tágítása terén. E közleményükben 
egy arteriosclerotikus eredetű bal ' 
arteria renalis stenosis ilyen keze
léséről számolnak be. A beteg 61 
éves hypertoniás férfi, akin a kli
nikai, laboratóriumi és radiológiai 
leletek alapján egyértelműen a b. 
art. renalis stenosisa volt okolha
tó a hypertoniáért.

A bal art. femoralis felől, helyi 
érzéstelenítésben rtg képerősítő se
gítségével tágító ballonkatétert ve
zettek be az art. szűkült szakaszá
ba. A renalis plasmaáramlást ra- 
dioizotóp módszerrel mérték mind
két vesében. Ábrákon selectiv ar- 
teriogrammokon mutatják be a tá
gítás sikeres eredményét. Erre utal 
az is, hogy a vérnyomás a beavat
kozás után 3 órával az eredeti 230/ 
100 Hgmm-ről normális értékre 
süllyedt, majd 2 hét után 160/100

Hgmm értékre emelkedett, s ekkor 
enyhe antihypertensiv kezelést 
kezdtek.

A radioizotópos vizsgálatok is 
egyértelműen megjavult áramlást 
észleltek a bal vesében.

További tapasztalatok gyűjtése 
szükséges, vajon ez a viszonylag 
egyszerű és olcsó módszer alterna
tív megoldás lehet-e a sebészi ke
zeléssel szemben a renovascularis 
hypertonia kezelésében.

Bartos Gábor dr.

Isobutyl 2-cyanoacrylat (Bucry- 
late) a vena coronaria ven tri
culi és a nyelőcsővarixok  e l
zárására. A. Lunderquist és mtsai 
(University Hospital, Lund, Swe
den) : American Journal of Roent
genology 1978, 130, 1—6.

Az eddig transhepatikus portalis 
vénaelzárásra alkalmazott anyagok 
hibája, hogy az előidézett obstruc
tio nem tartós, nagyon gyakori a 
recanalisatio. A szerzők percutan 
transhepatikus katéterezés útján 
22 esetben alkalmaztak a tágult 
collateralisok obliterálására bucry- 
latot nyelőcső-varix vérzés csilla
pítására. 8 esetben a beavatkozás 
után az oesophagus varixok irá
nyában a véráramlás teljesen meg
szűnt, 11 esetben mintegy harma
dára, egy esetben kétharmadára 
csökkent. Egy esetben az effekti- 
vitást nem tudták megítélni, mert 
a katétert is elzárta a bucrylat. 
Az esetek nagyobb részében a 
részleges eredményért az egyéb, 
nem obliterált collateralisok voltak 
felelősek, elsősorban a lépvéna fe
lől. 5 beteg az első obliteratiót kö
vető 48 órán belül újra vérzett, 5 
a beavatkozás után 2 hét—12 hó
napos időközben. Egy éven belül 
ellenőrző vizsgálatot végeztek 8 
esetben. 6 esetben láttak különbö
ző mértékű recanalisatiót, vala
mennyiben újabb collateralisokat, 
de a nyelőcsővarixok felé irányuló 
véráramlás egyik esetben sem volt 
oly mértékű, mint az obliteratio 
előtt. 5 esetben végeztek másod
szori obliteratiót eredményesen. 9 
beteg meghalt, ezek kórbonctani 
adatait ismertetik. A halál oka 
nem állt összefüggésben az oblite- 
ratióval, és ezen esetek nagyobb 
részében is a kórbonctani vizsgá
lat az obliteratio eredményességét 
igazolta. Tapasztalataik alapján a 
bucrylatot az eddig alkalmazott 
anyagoknál alkalmasabbnak tart
ják transkatéteres obliteratio cél-
■|ara' Laczay András dr.

Transfusio
A  H L -A  rendszerrel kapcsolato?  

transfusiós problém ák. Mayr, W.
R.: Infusionstherapie 1977, 4, 99..

Embernél a HL-A rendszer ké
pezi az AB0 rendszer mellett a fő 
histokompatibilitási rendszert. A
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C16-os kromoszóma által örökített 
gén-komplexumban szereplő gének 
az alábbi örökletes tulajdonságo
kat regulálják:

1. a HL-A rendszer serológiailag 
determinálható antigénjeit, ame
lyek a szervezet minden magvas 
sejtjében előfordulnak (a továb
biakban a HL-A-SD),

2. Zymphocyta definiált (LD) de
terminánsok, amelyek a kevert 
lymphocyte kultúrával vizsgálha
tók (MLC),

3. komplementrendszerhez tartó
zó fehérjék (C’2, C’4, C’8, és C’3 
proaktivátor),

4. a vvs.-ek antigén-tulajdonsá
gai.

Feltehető, hogy a HL-A gén
komplexusban „immun-respons” 
(ír) gének is vannak, amelyek a 
különböző antigen-determinánsok- 
kal szembeni immunválaszt befo
lyásolják. A serológiailag definiál
ható HL-A-A, HL-A-B és HL-A- 
C specificitások felsorolása és az 
ily módon létrejövő phenotypus 
lehetőségek leírása után a HL-A 
génproduktumok transfusiós jelen
tőségét az alábbiakban jelöli meg:

1. Lázas transfusiós reakciók, 
melyeket a recipiens HL-A anti
testei váltanak ki a donor HL-A 
antigénjeivel szemben. Megelőzé
sére vagy leukocyta-szegény do
nor vér adható, vagy HL-A-SD 
identikus, ill. kompatibilis donor 
vehető igénybe. Ismerve a HL-A 
rendszer polymorphismusát (261,184 
phenotypus lehetőség az európai 
lakosságban) a fvs.-szegény vér 
használata valósítható meg a gya
korlatban.

2. Fvs. és thrombocyta pótlás. 
Hosszabb időn át szükséges sub
stitutio esetén vagy polytransfun- 
dáltaknál csak HL-A-SD- identi
kus, vagy kompatibilis donor 
igénybevétele látszik szükségesnek. 
Ebben az esetben is számolnunk 
kell azonban specifikus thrombo
cyta, ill. leukocyta antigének elleni 
antitestek okozta transfusiós reak
ciókkal.

3. Lehetséges szervtransplantatio 
esetén HL-A antigének elleni spec, 
ellenanyagok képződésének meg
akadályozására HL-A-SD identi
kus, vagy kompatibilis vagy fvs.- 
szegény donor vérrel.

4. Haemolytikus transfusiós szö
vődmények. Mivel a HL-A gén
komplex vvs. antigének öröklődé
sét is szabályozza, lehetséges, hogy 
ily módon ezen antigen determi
nánsok elleni antitestek haemoly
tikus szövődményt is okozhatnak. 
Valószínű, hogy a Bg-rendszer 
antigénjei: Bgag, Bgbg, B gcgés HL- 
A B-7 BW-17, ill. A-28 antigének 
vvs.-eken történő megjelenését 
befolyásolják. Elméletileg lehetsé
ges, hogy Bg antitestek transfusiós 
reakciókat okoznak.

A HL-A rendszerrel kapcsolatos 
ismereteink megnehezítik identi
kus vagy kompatibilis vér kivá
lasztását (tekintetbe véve az ABO, 
az Rh és HL-A rendszert). A prob
léma megoldásának lehetőségeit az 
alábbiakban látja:

1. a beteg vérrokonainak HL-A- 
SD vizsgálata (a testvéreknek mi
nimálisan 25%-a HL-A identikus!), 
vagy 2. nagyobb donor-populatio 
HL-A-SD vizsgálata és adatok 
computerben történő tárolása.

Bécsben most alakítanak ki egy 
ilyen rendszert (Egyetemi Vér- 
csoportserológiai Intézet, az Oszt
rák Vöröskereszt Véradóközpontja 
és az I. sz. Belklinika). Véleménye 
szerint a megoldás a szervtrans- 
plantatióhoz hasonió: az „Euro- 
transplant”-nak megfelelő „Euro- 
donor” computer-központ létesí-

István Lajos dr.

A transfusio  és hepatitis kérdé
se 1978-ban. Grady G. F. (State 
Laboratory Institute, Boston MA 
02130): New Engl. J. Med. 1978, 
298, 1413—1415.

A HBgAg szűrés csökkentette a 
transfusiót követő hepatitisek szá
mát. Plasma fractiók adásának 
egyik veszélye, hogy a savóban 
levő kis vírusmennyiség a con- 
centratum során szintén megsok
szorozódik. Hőkezelés ebben az 
esetben nem jön szóba, hisz a me
leg az alvadási faktorokat is ká
rosítaná. Az utóbbi években foko
zódott az érdeklődés a hepatitist 
okozó különböző vírusok iránt. Az 
enterovírushoz hasonló természetű 
А-vírus csak átmeneti viraemiát 
okoz, így a posttransfusiós hepa
titisekben jelentős szerepe nincs. 
Általánosan elfogadják, hogy az 
infectiv В-vírusra a DNA, DNA 
polymerase és HBcAg jellemző. 
Az antiHB s az immunitás jó indi
kátora. A magas antiHB c titer B- 
vírus replicatiót bizonyít. Feltéte
lezhető, hogy antiHB c pozitivitás 
esetén HBS Ag is található a savó
ban, ezt azonban a módszerek elég
telen érzékenysége miatt nem 
mindig lehet kimutatni. Nehezíti a 
megoldást, hogy az érzékenyebb 
módszerek gyakran adnak álpozi- 
tív eredményt a nem fertőzött do
norok, illetve a chronikus májbe
tegek vérében. Prince vizsgálatai 
szerint az A- és В-víruson kívül 
C-vírussal is számolni kell.

Ibrányi Endre dr.

В-v íru s hepatitis antiH B c-t  
tartalm azó transfusio után. Hoof- 
nagle, J. H. és mtsai (Veterans 
Administration Hospital, Washing
ton, DC 20422): New Engl. J. Med. 
1978, 298, 1379—1383.

Véradók HBS Ag vizsgálata lé
nyegesen csökkentette, de nem 
szüntette meg a transfusiót követő 
hepatitist. Ennek oka a módszer 
nem megfelelő érzékenysége, vagy 
egyéb aetiologia. Újabb vizsgála
tok arra utaltak, hogy HBS Ag ne
gatív, de antiHB о-t tartalmazó 
vér adása hepatitist okoz. A szer
zők is ezt a kérdést vizsgálták. 969 
transfusio után 0,4%-ban fordult 
elő hepatitis, l,3%ban pedig bio

kémiai és klinikai tünetek nélkül 
antiHB s-t és antiHBc-t találtak. 
A hepatitist okozó donor vérben 
HB s Ag nem, antiHBc azonban 
magas titerben volt kimutatható. 
Mielőtt kimondhatnánk, hogy az 
antiHBc pozitív vér serum hepa
titist okoz, a következő szempon
tokat kell figyelembe venni:

1. Az antiHBc fertőzőképességét 
további klinikai vizsgálatokkal 
meg kell erősíteni (esetleg csim
pánz-oltás). 2. Meg kell határozni, 
hogy az antiHBc pozitivitás mikor 
okoz hepatitist, hisz önkéntes vér
adók vérének 4%-a, rendszeres 
véradók vérének 30%-a antiHBc 
pozitív, ugyanakkor transfusiót 
követő hepatitis jóval kisebb szá
zalékban fordul elő. Biztos, hogy 
az antiHBc pozitivitás nem egyen
lő a transfusióra való alkalmatlan
sággal. В-vírus hepatitist HBS Ag 
negatív vér valószínűleg csak 
akkor okoz, ha antiHB c ti tere 
magas.

3. Az is kérdés, hogy az antiHBc 
szűrés pótolja-e a HBS Ag vizsgá
latot, vagy mindkettő elvégzen-

Ibrányi Endre dr.

„K ésleltetett” transfusiós hae
m olytikus reactiók: gyakran e ln é
zett jelenség. Solanki, D., McCur
dy, P. R. (Department of Hema
tology Georgetown Medical Divi
sion, DC General Hospital Wa
shington — Washington Regional 
Blood Program, American Red 
Cross, Washington): JAMA, 1978, 
239, 729—731.

A vvt. alloantitestek okozta 
transfusiós szövődmények két for
mája ismert:

1. acut klinikai,
2. „késleltetett” (subklinikai) 

haemolysis, amelyben a transfun- 
dált vvt.-k túlélése a recipiens ke
ringésében kezdetben normális, 
majd változó időtartamú latens 
periódust követően (2—21 nap) fo
kozott vvt. destrukció lép fel, 
melyre elsősorban a haematokrit 
értéknek a transfusio előtti szint
re történő esése utal. Fontos is
mérve, hogy hiányoznak az acut 
haemolysis manifest (drámai) kli
nikai tünetei.

Napjaink transfusiós szolgálatá
nak szervezettsége alapján az első 
forma ma már ritka kivétel (több
nyire adminisztrációs tévedések 
következményei), a „késleltetett” 
formával szemben azonban ez idő 
szerint védtelenek vagyunk: pre
ventive nem gátolható meg. A 
transfusio előtti kereszt-agglutina- 
tiós próbák negatív eredményt ad
nak, részint mert hiányoznak az 
alloimmunizációért felelős antites
tek a recipiens keringéséből (a 
„késleltetett” haemolysis primer 
immunválasz eredményeként jött 
létre), részint olyan preimmuni- 
zált egyénekről van szó, akiknek a 
serumában alacsony az antitest 
koncentráció, ily módon a rendel-



kelésünkre álló módszerekkel (kü
lönböző reactio-közegben végzett 
kereszt-agglutinatiós próbák) nem 
mutathatók ki. A „késleltetett” 
haemolytikus szövődmény oki kap
csolata a közelmúlt transfusiójával 
éppen emiatt fel sem vetődik, a 
latens periódus alapján többnyire 
autoimmun haemolytikus anaemia 
a diagnosis. Annak ellenére, hogy 
a transfusiós szövődménynek ez a 
tormája jól ismert a transfusiós 
szolgálat (és a haematológia) szak
emberei előtt, a gyakorló klinikus 
már kevésbé informált, holott a 
diagnosztikus problémán túlme
nően therápiás problémát is je
lenthet.

A szerzők 7 év alatt 8 beteget 
észleltek, valamennyien haemoglo- 
binopathiás betegek voltak (sarló
sejtes anaemia), negatív kereszt- 
agglutinatio után adott transfusiót 
követően 9—15 nappal gyors lefo
lyású (kb. 1 hét) vvt. destrukció 
eredményeként a transfundált do
nor vvt.-ek rapidan eltűntek a re- 
eipiensek keringéséből. A haemo
lytikus szövődményre csupán a 
haematokrit értéknek a transfusiót 
megelőző szintre zuhanása utalt, 
emellett az alapbetegség termé
szetéből eredően) a Hb A tartal
mú vvt.-k eltűntek a beteg kerin
géséből. A haematokrit érték rapid 
csökkenése egy beteg esetében is
mételt transfusiót tett szükséges
sé, amely a negatív kereszt-agglu- 
tinatio után acut haemolytikus 
szövődményt provokált lázas reac- 
vődményt és 24 órával az acut hae- 
moglobinuriával és minimális — 
mérsékelt (ámbár reverzibilis) ve- 
se-insufficientiával. 72 órával a 
..késleltetett” haemolytikus szö
vődmény és 24 órával az acut hae- 
molysist követően a recipiens se- 
rumában különböző specificitású 
alloantitestek voltak kimutatha
tók: anti-C, anti-E, antiJkb és an- 
ti-Fya. 2 esetben preimmunizált 
recipiensekről volt szó (4, illetve 
12 évvel ezelőtt transfusio), az an
titest specificitására vonatkozó do
kumentum nem volt hozzáférhető; 
ezekben a betegekben a transfusio 
előtti negatív kereszt-agglutinatio 
a preexistáló antitestek subdetec- 
tabilis mennyiségét jelenti, egyút
tal a .[.késleltetett” haemolytikus 
reactio latentia ideje is rövidebb 
volt: 3—7 nap.

A therápiás probléma kézenfek
vő: negatív kereszt-agglutinatio és 
negatív direkt Coombs próba után 
adott ismételt transfusióval acut 
klinikai haemolysist provokálha
tunk.

2 betegben kaptak az első trans
fusio után pozitív direkt Coombs 
reactiót. A pozitív direkt Coombs 
teszt értékes serológiai adat (mert 
a keringő antitestek hiányában is 
a közelmúltban adott transfusio 
alloimmunizációs hatását bizonyít
ja), azonban a negatív reactio nem 
zárja ki a transfusiós haemolyti
kus szövődményt: a donor vvt.-k 
rapid eltűnése miatt a Coombs 
reactio neagtív lehet.

A „késleltetett” haemolytikus 
reactio klinikai-laboratóriumi tör
ténése jól körülírható: manifest 
hemolysis nélkül a haematokrit 
érték indokolatlan zuhanása a 
transfusiót követő 2—21. napon. 
Felismerését főként az nehezíti, 
hogy a transfusiót követő 7. nap 
előtt alloantitestek általában nem 
mutathatók ki sem a keringő, sem 
blockolt formában, s indokolttá 
vált ismételt transfusio acut kli
nikai haemolysist okoz. A szerzők 
eseteiben az alloantitestek specifi- 
citása meghatározható volt (egy 
betegben több antitest is identifi
kálható volt), 2 betegben 4—9 hó
nap alatt eltűnt a keringésből, 1 
betegben 12 hónap után az indi
rekt Coombs reactio kifejezetten 
gyengébb intenzitású lett. Javasol
ják a preimmunizált egyének ellá
tását megfelelő „igazoló dokumen
tummal”, amely a beteg tulajdo
nában marad, ily módon bármikor 
hozzáférhető. Ambrus M ,ria dr_

L eukocyta- és throm bocyta-eon- 
ccntratum ok előállítása, különös 
tek intettel haem atológiai problé
m ákra. H. Höcker, E. Pittermann,
H. Blumauer: Infusionstherapie 
1977, 4, 106.

A cikk első részében összefog
lalja a hagyományos differenciál- 
centrifugálással, a continualis, ill. 
az intermittáló sejtszeparálással 
és a filtratiós leukopheresissel 
előállított leukocyta-, ill. thrombo- 
cyta-concentratumok főbb sajátos
ságait és adatait. Behatóan tár
gyalja a granulocyta-kinyerés fo
kozására alkalmazott módszereket 
(corticosteroidok. aethiocholanolon, 
dextran, hydroxyaethyl-keményítő. 
ill. testi megerőltetés), összehason
lítja a különböző leukopheresis 
módszerek hatásosságát. A bécsi 
Ludwigh Boltzmann Haematoló
giai és Leukaemia Kutató Intézet 
tapasztalatai alapján foglalkozik a 
thrombocyta- és a leukocyta-con- 
centratumok adásának javallatai
val, feltételeivel és a várható the- 
rapiás hatással. A hagyományos 
módszerekkel átlagban 2,6 X 10". 
szeparátorral 5,0—10,0X10" meny- 
nyiségű thrombocyta állítható elő. 
A leukopheresis módszerei nagy
ban befolyásolják a szeparálható 
sejtmennyiséget; szeparátorral 
2,5—3,5 X  10,n. filtratióval 2,6—
6,0 X  10ln mennyiségű fvs. nyer-

István Lajos dr.

Vörös vérsejt-concentratum ok  
transfusiójának javallatai. Baum- 
garten, K.: Infusiontherapie 1977, 
4, 101.

A teljes vér plasmájában jelen
tős mennyiségben vannak jelen 
élettani functióra nem képes fe
hérvérsejtek, thrombocyták, alva- 
dásfaktorok, biokémiai komponen
sek, emellett fragmentumok és 
thromboplastikus anyagok is elő

fordulnak. Az ilyen teljes kon- 
zervvér tárolása során egyre in
kább vörösvérsejt-suspenzióhoz 
válik hasonlóvá. A teljes vér át- 
ómlesztése több kockázattal jár, 
mint a vörösvérsejt-concentratum 
adása. A teljes vér-transfusio is
mert hátrányainak felsorolása után 
részletesen foglalkozik a feleslege
sen bevitt plasma révén előidézett 
volumen terheléssel. Teljes kon- 
zervvérrel a beteg Hbg és Htk 
szintjét sokkal nehezebben és na
gyobb kockázattal tudjuk emelni, 
mint vörösvérsejt-concentratum- 
mal. Didaktikus értékű táblázatot 
közöl a teljes konzervvér transfu
sio veszélyeiről, a vörösvérsejt- 
concentratum előnyeiről, ill. a vvt. 
concentratum javallatairól. Véle
ménye szerint ma a transfusiók 
legalább 50%-ában vvs. coneentra- 
tumot kellene adni, de Bécsben 
csak mindössze 2%-ában (!) kerül 
erre sor. Részletesen elemzi a vvs. 
concentratum alkalmazásából szár
mazó előnyöket a beteg, a donor és 
a vérellátás szempontjából. Fellép 
azon több európai országban fenn
álló gyakorlat ellen, hogy csak a 
plasmát használják fel és a vvs. 
concentratumot 100%-ban kiöntik.

István Lajos dr.

L eukocyta- és throm bocyta-con- 
ccntratum ok előállítása, különös 
tek in tette l a szervezési prob lé
m ákra. Barbara Blauhat: Infu
sionstherapie 1977, 4, 113.

A linzi vérellátó központban 
1975—76-ban 96 thrombocyta- és 
62 leukocyta-concentratumot állí
tottak elő „Haemonetics 30” típusú 
sejtszeparátorral. Ennek tapaszta
latai alapján tárgyalja a szepará
tor előnyeit a hagyományos módon 
készített thrombocyta-, ill. leuko
cyta concentratumokkal szemben 
A szeparátorral készült thrombo- 
cyta-concentratum javallatai kö
zött újszerű az 50 000 alatti throm- 
bocytaszámú betegeknek adott 
preventív substitutio. A javallat 
alapjául szolgáló thrombocytaszá- 
mot általában 10—15 OOO/mm3 kö
zött adja meg. A sejtszeparátorral 
készült leukocyta-concentratum 
javallatai annyiban térnek el az 
átlagos irodalmi felfogástól, hogy 
„kiterjesztett javallatnak” tekinti a 
normális fvs.-szám esetén nagy 
műtétek után fellépő—  eredetileg 
is súlyos lefolyású, ill. antibiotiku
mokkal resistens fertőzéseket és a 
szervi mykosisokat. A sejt-con- 
centratumok klinikai hatása a reci
piens alapbetegségétől, állapotától, 
kiindulási paramétereitől és a sub
stitutio mennyiségétől függ. A 
szervezési problémák okait a kö
vetkezőkben látja: 1. nem beter
vezhető, sürgős igény, 2. nem ki
elégítő klinikai információk a re- 
cipiensről (diagnosis, labor, lele
tek, eddigi kezelés), 3. hiányzó in- 
terdisciplináris szemlélet, 4. nem 
elegendő számú kompatibilis do
nor.

%
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Betervezhető fvs.- és thrombo- 
cyta-substitutiónál a mielőbbi HL- 
A tipizálást, ill. HL-A thrombo- 
cyta-ellenanyag vizsgálatot tart 
indokoltnak. Részletesen foglalko
zik a klinikusok és a vérellátó 
együttműködésének szükségességé
vel és módjaival. иШ п Lajog dr

Fejlődési rendellenességek
M agzati rendellenességek sp on 

tán v eté lések et követő terh essé
gekben. Gardiner, A. és mtsai 
(Sefton General Hospital, Liver
pool): Brit. Med. J. 1978, 1, 1016— 
1018.

Egy prospektiv vizsgálat során 
azt tanulmányozták a szerzők, 
hogy a spontán vetéléseket követő 
terhességekben milyen gyakori
sággal fordulnak elő a különböző 
fejlődési rendellenességek. E cél
ból összehasonlították 256, jelen 
terhességét megelőzően spontán 
elvetélt asszony magzatát hasonló 
számú kontrollal. Az index-pá
ciensek közül 17 szült fejlődési 
rendellenességgel gyermeket (ebből 
1 anencephalia és 1 spina bifida), 
míg a kontroll csoportból csupán 
4 anya. A különbség erősen szig
nifikáns (p <  0,01).

Ezt a jelenséget a szerzők egyi
kőjük azon korábbi feltevésével 
magyarázzák, amely szerint a 
spontán vetéléseket vagy halva 
szüléseket követően kóros tro- 
phoblast maradna vissza hosszabb 
időre az uterusban. és ez a gyor
san bekövetkező újabb terhesség
ben fejlődési rendellenességek, 
mindenekelőtt anencephalia és 
spina bifida kialakulásához vezet-

Gardó Sándor dr.

A z am nialis folyadék sejtjeinek  
gyorsteszt vizsgálata, m int a v e lő 
cső záródási defectusainak d iag
nosztikus segítsége. Ch. M. Gosden. 
D. J. H. Brock (Chim. and Popu
lation cytogenetics Unit, Western 
Gen. Hosp. Edinburgh): Lancet. 
1977, I. 919.

A szerzők a graviditas második 
trimesteréből származó 20 amnia
lis folyadékban vizsgálták a sej
tek összetapadását üvegfelületen; 
minden esetben velőcső-záródási 
defectus állott fenn. A sejtek ösz- 
szetapadását 9—100%-ban észlel
ték, 20 órás tenyésztés után. 92 
normális amnialis folyadékban 
ezen reakció előfordulása 6% alat
ti volt.

Az amnialis sejtek összecsapó- 
dása, összetapadása jellegzetesnek 
mutatkozott spina bifida esetében 
(1 eset) és anencephaliában (12 
eset), és különbözött a normális 
amniális folyadék epithelialis sejt
jeitől.

A szerzők által ajánlott techni-
_____  ka hasznosnak látszik a foetalis
1 QéZ, idegrendszeri defectusok korai int- 
17 0 0  rauterin diagnosztikájában az al-

fa-foetoprotein szint meghatáro
zása mellett.

(Ref.: Közismerten több fejlődé
si rendellenesség adhat téves alfa- 
foetoprotein szint emelkedést. Az 
utóbbi diagnosztikus értékét csök
kentheti az amnialis folyadék vér
rel történő szennyeződése. így 
minden egyéb kiegészítő módszert 
örömmel kell üdvözölnünk.)

László Aranka dr.

N égyeres köldökzsinórhoz társult 
többszörös fejlődési rendellenes
ség. Painter, D„ Russell, P. (King 
George V. Memorial Hospital, 
Campedown NSW, Ausztrália): 
Obstetrics and Gynecology 1977, 
50, 505—507.

Egy 32 éves asszonynak négy 
élő, egészséges gyermeke után az 
ötödik terhességből a 37. gestatiós 
héten 1550 g-os intrauterin elhalt, 
maceráit magzata született. A cse
csemőn többszörös fejlődési rend
ellenességet észleltek: ectopia cor
dis, kétlebenyes hasadt máj, két
oldali nyúlajak. farkastorok, coe- 
cum mobile. A köldökzsinórban 
négy eret találtak, a többletben 
levő szövettanilag a persistáló jobb 
véna umbilicalisnak bizonyult. Míg 
a kéteres (egy artériás) köldökzsi
nór és a fejlődési rendellenességek 
kapcsolatával kiterjedt irodalom 
foglalkozik, a háromnál több ér 
jelentőségére csak egy-két egyedi 
adat utal. Méhes Károly dr.

V isszaleng az inga  a m yelom e- 
ningokele kezelésében. Lorber. J. 
(Sheffieldi Egyetemi Gyermekkli
nika, Anglia): Mschr. f. Kinden- 
heilk. 1978, 126, 9.

Az ötvenes évekig nem jelentett 
problémát, hogy egy myelomenin- 
gakelét kezeljenek-e vagy ne; csak 
néhányat operáltak. — még ke
vesebb maradt életben. Családi 
vagy személyi tragédiát azonban a 
kérdés sohasem okozott.

Azóta jobb sebészi technika fej
lődött ki, mindenekelőtt a beépí
tett drainnel való liauor levezetés, 
amely az alaobetegség következté
ben kialakult hydrokephalus meg
oldására szolgál, továbbá újabb an- 
tibioticumok bevezetése folytán 
egyre több ilyen gyereket lehet ke
zelni.

A hatvanas évektől kezdve az
után a világ sok országában gya
korlatilag minden ilyen gyereket 
válogatás nélkül megoperáltak első 
életnapjaiban.

Azok a sebészek, akik a minden 
áron való műtéttel nem értettek 
egyet, féltek egy esetleges éles kri
tikától. A szülőket általában nem 
tökéletesen informálták a műtét 
kilátásairól, de ennél sokkal rosz- 
szabb volt tulajdonképpen, hogy 
magukat a spina bifidás újszülöt
teket nem tudták soha megkérdez
ni. (!) Ritkán lehetett ugyanis elő
re látni, milyen következmények

várnak a túlélő gyermekre. A 
sheffieldi egyetemi gyermekklini
kán is válogatás nélkül végeztek 
több mint ezer ilyen műtétet és 
eleinte örültek a műtétek sikeré
nek és egyáltalán annak, hogy va
lamivel végre kezelni tudták eze
ket a szerencsétlen újszülötteket.

Az idők múltával azonban egy
re fokozódó problémák merültek 
fel a túlélőkkel kapcsolatban. Mi
nél tovább éltek ugyanis, annál 
több idegsebészeti, orthopaed, uro
lógiai és egyéb műtétre szorultak. 
Maga a shunt implantációja is ál
landó veszélyt jelentett: a kezelt 
betegek 20%-a shunt-szövődmé- 
nyekben halt meg hétéves kora 
előtt. Később számos orthopaediai 
elváltozás alakult ki a túlélőkben: 
elsősorban kyphosis és skoliosis. 
Bár kétharmaduk normál intelli
genciával rendelkezett, azért a leg
több rossz tanuló volt. Legjobb 
esetben 10%-uknak van esélye 
arra, hogy felnőtt korukban önma
gukat eltarthassák. A többieknek 
legfeljebb egyszerűbb kézimunka 
megtanulásával kell beérniük. Leg
többjük azonban állandó szociális 
gondokat okoz családjának és a 
társadalomnak, és élete nagy ré
szét szociális otthonokban kényte
len leélni. A túlélők egyharmada 
testileg is visszamaradott, náluk 
csak annyi haszna van a műtétnek, 
hogy nincs vízfejük. Különösen 
szomorú azoknak a keveseknek a 
sorsa, akik szellemileg kevésbé re
tardálva megérik a serdülő- vagy 
felnőttkort, és betegségüket is be 
tudják látni. A szerző egyízben 
fiatal felnőtt spina bifidás betege
ket kérdezett meg. vajon hasonló 
betegségben szenvedő esetleges sa
ját gyermeküket engednék-e meg- 
operálni ? — Egyetlen beteg sem 
felelt igennel!!

Az 1959—68 között megoperált 
betegek közül a legjobb eredményt 
azoknál kapták, akiket első élet
napjukon megoperáltak: 4—14 év 
múlva a betegek fele még él. A ha
lálozás háromnegyede az első év
ben történt. A 424 túlélő közül 
mindössze 6 nem szenvedett vala
miféle károsodásban (hólyag kont
roll hiány, sphincter ani kontroll 
hiány; különböző kiterjedésű bé
nulások, bőrérzékenység hiány, 
hydrokephalus kialakulása). Szá
mos esetben ezek a károsodások 
igen súlyosak voltak; félelmetes 
decubitusok, incontinentia urinae 
vesefertőzésekkel, vesekövekkel és 
veseelégtelenséggel. A bénulások és 
orthopaediai elváltozások más ese
tekben olyan komplikáltak voltak, 
hogy akadt olyan beteg, aki 10 or- 
thooaediai műtétet volt kénytelen 
kiállni fiatal felnőtt koráig. A be
tegek közül számosán megvakul
tak, mások állandóan görcsöltek.

A károsodott gyermekek szeren
csétlen szülei közül sokan állan
dóan nyugtatót szedtek; családok 
szakadnak szét, egyesek öngyilkos
ságot követnek el. Az anyák nagy
része vonakodik félelmében újabb 
gyermeket világra hozni.



Mindezek mérlege alapján a 
szerző úgy találja: a myelomenin- 
gokele műtéti megoldásánál selec- 
tiónak van helye. Miközben hang
súlyozza, hogy ellensége az aktív 
euthanasiának, nagy anyaguk alap
ján nem találja értelmét a re
ménytelennek látszó esetek műtéti 
kísérletének. A nem operáltak 
azonban lehetőség szerint ne szen
vedjenek sokáig. Ez nem azt je
lenti, hogy egyébként ne kezeljék 
őket, de ne igyekezzenek minden
áron szerencsétlen életüket meg
hosszabbítani: tehát ne használja
nak inkubátorokat, antibioticumo- 
kat, ne igyekezzenek resuscitálni 
őket. Természetes, hogy szükség 
esetén analgeticumokat, sedativu- 
mokat vagy anticonvulsivumo- 
kat adni kell. A szülő ne vi
gye haza a kórházból a spina bi- 
fidás gyermekét; és a beteg halá
la után részesüljön genetikai ta
nácsadásban. Nem elhanyagolható 
a család szociális helyzete sem a 
műtéti megoldás szempontjából.

A selectiót 1971 óta alkalmazzák 
és azzal Angliában már egyetért 
a legtöbb idegsebész és gyermek- 
sebész. Nem elhanyagolható az 
sem, hogy megfelelő meggyőzés 
után maguk a szülők is egyetérte
nek a selectióval, melyre bizonyá
ra csak meghatározott ideig lesz a 
jövőben szükség — addig ugyanis, 
amíg a fejlődő antenatalis serum 
diagnosztika fejlődése folytán már 
praenatalisan meg lehet határozni 
az efféle károsodást már a mag
zatban, és idejekorán interruptiót 
lehet végezni. y a^ sz György ár.

Szülészet és nőgyógyászat
Császárm etszés utáni fertőzések.

Ledger. W. J. (1240 N. Mission Rd. 
Los Angeles, California 90 033): 
Geburtsh. Frauenh. 1978, 38, 177— 
181.

A szerzők 1972 szeptember és 
1973 augusztus közötti időszakban 
a hüvelyi szüléseket és császármet
széseket, az „intenzíven megfigyelt 
(belső kardiotokographia)” és „in
tenzíven meg nem figyelt”) csoport
ra osztotta és összehasonlította.

Különbség mutatkozott a méhen 
belüli fertőzések (endometritis) 
szempontjából az intenzíven meg
figyelt és meg nem figyelt szülő
nők között. Az intenzíven megfi- 
gyelteknek hüvelyi szülés után 
3,6%-ban, császármetszés után 
31,5%-ban keletkezett méhnyálka- 
hártya-gyulladásuk. A meg nem 
figyelteknél ugyanezek 1,2 és 
20.8%-ot tettek ik. Sepsises lázme
net bakteriaemiával a gyermek- 
ágvban 1,4%-ban fordult elő azok
nál. akiknél belső kardiotokogra- 
nhiát alkalmaztak és 0,5%-ban. 
akiknél nem alkalmaztak. Kife
jezett különbséggel mutatkozott a 
svermekágyban jelentkező sensi- 
ses lázmenet és bakteriaemia a 
császármetszéssel (4.1°/„) és a hü
velyen át szültek (0,4%) között.

Az intenzíven megfigyelt hüve
lyi szüléssel összehasonlítva a nem 
intenzíven megfigyelt császármet
szés lényegesen nagyobb rizikót 
jelent a lázas gyermekágyat ille
tőleg.

A szerző 150 kezdődő fertőzés 
klinikai tünetei esetén antibioticu- 
mot adott. A clindamycin — gen
tamicin kombinációt lényegesen 
jobbnak találta az ampicillin-gen- 
tamycin kombinációnál. Az előb
bi kombináció után lényegesen ke
vesebb a késői szövődmények szá-
ma 1S' Jakobovits Antal dr.

A naerob fertőzések a szülészet- 
nőgyógyászaiban. Ledger, W. J. 
(1240 N. Mission Rd., Los Ange
les, California 90 033): Geburtsh. 
Frauenh. 1978, 38, 174—176.

Súlyos fertőzések és sepsises 
shock eseteiben is az elsődleges 
kórokozó gyakran az E. coli, ami
re a kezelés kezdetekor figyelem
mel kell lenni. Másrészt ismere
tes, hogy a nőgyógyászati fertőzé
sek korai fázisában előfordul a 
csupán anaerob fertőzés. Az utóbbi
4—5 évben intézetükben a sepsi
ses infectiók 20—30%-ában anae
rob kórokozókat mutattak ki a 
vérből.

A szerző véleménye szerint a 
leghatásosabb antibiotikumok a 
clindamycin és a chloramphenicol. 
A kettő kezelési eredményei kö
zött statisztikailag szignifikáns 
különbség nincs. A fertőzések ké
sői fázisában azonban ezeknek az 
antibiotikumoknak korlátozott ha
tásuk van és az operatív beavat
kozás a leghatásosabb kezelés.

Jakobovits Antal dr.

Az elektiv szülésvezetés kocká
zata. Maisels, M. J. és mtsai (Mil
ton S. Hershey Medical Center): 
JAMA, 1977, 238, 2036—2039.

A Pennsylvanniai Neonatalis In
tenzív Centrum kollektívája az 1973 
januárja és 1976 márciusa között 
felvett eseteket analizálta. Felve
vő területükön évi 30 000 szülés 
történik. Az 1020 felvett betegből 
38 olyan volt, aki ún. elektiv szü
lésvezetés után került felvételre, 
azaz sem az anyai, sem a magzati 
állapot nem igényelt azonnali szü
lésbefejezést, de a szülést mégis 
lefolytatták sectióval vagy per vias 
naturales.

A 38 újszülöttből 33 (86,8%)
sectióval és 5 (13,2%) vaginalis 
úton született. A sectiós csoport
ban 29 betegen azért végezték el a 
műtétet, mert előzőekben szere
pelt már császármetszés. 3 anyánál 
a méhen az előzőekben valamilyen 
sebészi beavatkozás történt, végül 
egy terhesnél az indikáció a 40 
éves kor volt. A vaginalis úton 
született gyermekeknél feltétele
zett felhordás egy esetben, és 
programozott szülés 4 esetben volt

az indikáció. 18 újszülöttön alakult 
ki RDS, közülük 15 sectióval szü
letett. Az átlag terminus a szülé
szek szerint 38,3 +  1,4 hét volt, 
míg a valódi érettség 37.1 ±  1,6 
hétnek felelt meg. 11 újszülöttnél 
volt 3 vagy több hetes eltérés a 
szülész által megadott idő és a 
magzat valódi érettsége között. 
Ezt a Dubowitz score és egyéb 
vizsgálatok alapján állapították 
meg.

12 újszülöttet kellett CPAP-pal 
kezelni. Pneumothorax 4 esetben 
alakult ki, és egy újszülöttet vesz
tettek el. Ha csak a RDS-ben szen
vedő csoportot vizsgáljuk, akkor a 
szülészek által várt idő átlaga 
38,9 +  1,5 hét volt, ezzel szemben 
a valódi érettség csak 36,6 +  1,4 
hétnek felelt meg. Az átlagsúly 
2761 +471 g volt, és 6 újszülött 
2550 g alatt született. A kezelt 
gyermekek ápolási ideje átlag 12,7 
nap volt, és egy eset hozzávetőleg 
2600 dollárba került.

Elgondolkoztatónak találták a 
szerzők, hogy az RDS-ben szen
vedő újszülöttek esetében egyszer 
sem végezték el az amniocentesist, 
pedig ha a L/S ratio 2-nél na
gyobb, az RDS kockázata 1%-nál 
kisebb.

Megemlítik az amniocentesis szö
vődményeit, az 1—2%-ban előfor
duló esetlegesen fatalis magzati 
vérzést, de véleményük szerint В 
képernyős ultrahang berendezés
sel ez a komplikáció elkerülhető. 
Felvetik a császármetszés előtti 
vajúdtatás kérdését, hiszen a sec
tióval született gyermekek tízszer 
nagyobb kockázatnak vannak ki
téve, hogy RDS alakulhasson ki.

Hangsúlyozzák a felelősség kér
dését az elektiv szülésvezetésnél, 
hogy az arteficialis morbiditást és 
mortalitást minimálisra lehessen 
csökkenteni.

(Ref.: A közlemény adatait azért 
részleteztem, mert nagyon elgon
dolkoztató, hogy olyan műszere
zettséggel rendelkező államban, 
mint az USA, ilyen terminus el
számolások fordulnak elő. A szü
lész felelőssége a mesterségesen 
előidézett koraszülésben közismert, 
de talán nem egészen köztudott. 
Hazánkban a Perinatalis Intenzív 
Centrumok száma örvendetesen 
nő, de igazán szerencsés lenne el
kerülni. hogy azokban iatroaen 
eseteket kelljen kezelni, függetle
nül attól, hogy dollárba vagy fo
rintba kerülnek.)

Hegedűs Tibor dr.

Humán placentáris Iaktogén és 
choriogonadotropin d iabeteses ter
hességben. Artner, J., Baumung,
H., Ogris, E. (Krankenhaus der 
Stadt Wien-Lainz): Wiener klini
sche Wochenschrift, 1977, 89,
524—531.

68 diabeteses terhesnél rádiói m- 
munoassay-val határozták meg a 
szerzők a HCG és a HPL kon
centrációt a terhesség 6., 10., 18., 
22,. 26., 30., 34., 38. és 40-ik hété-
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ben. A vizsgálat célja annak meg
állapítása volt, hogy alkalmas-e a 
fenti hormonok koncentráció vál
tozásának ellenőrzése a magzati 
distress kockázatának felderíté
sére.

Megállapították, hogy a 32. ter
hességi héttől kezdődően az ese
tek túlnyomó többségében a HPL 
szérum koncentrációja 4500 és 
8000 ng/ml között váltakozott. Az 
esetek 28%-ában ennél magasabb, 
az esetek 15%-ában ennél kisebb 
értékeket mértek. A White B-D cso
portba sorolt betegeknél a HPL 
középértékek görbéje a 32. terhes
ségi héttől az egészséges kontrol
lokhoz képest magasabb értékeket 
mutatott. Az értékek nagy szórása 
(VK 30%) miatt azonban ez a kü
lönbség nem volt szignifikáns. 
Ugyanezen betegeknél a 10—22. 
terhességi héten a HPL középér
tékek görbéje az egészséges kont
roliakénál alacsonyabbnak bizo
nyult. A White A csoportba tarto
zó betegeknél csak a 22. terhessé
gi héten észleltek szignifikánsan 
kisebb HPL értékeket. A 34. hé
ten a HPL érték már a normál 
értéktartományban volt regisztrál
ható. A HPL szérumszint csökke
nése egészséges terheseknél a 37. 
héttől, diabeteses terhességben 
pedig már a 34. héttől észlelhető.

A diabeteses terhességben a 
White B-D és A csoportban a 3. 
trimesterben a HCG érték szigni
fikáns emelkedése észlelhető. A 2. 
trimesterben a HCG termelés nem 
mutat jellemző különbséget. A 3. 
trimesterben termelt HCG meny
mennyisége manifest és latens dia
beteses betegeknél egyaránt szigni
fikánsan emelkedett.

A vizsgált hormonok egyikének 
izolált termeléscsökkenése és'vagy 
mindkét hormon termelésének 
egyidejű csökkenése a magzat fo
kozott distress kockázatát jelenti.

Kusnyerik György dr.

Prosztaglandinok szerepe a női 
reproductiós működés szabályozá
sában. Perszianyinov, L. Sz. 
(Moszkva): Akusersztvo i gineko- 
logia, 1977, 8, 4—8.

A szerző irodalmi adatok és sa
ját vizsgálatai alapján ismerteti a 
prosztaglandinok (pg.) szerepét a 
nemi működésben.

Ovulatio: A folliculus érésével 
párhuzamosan növekszik annak 
pg. tartalma. Az indomethacin. a 
pg-szintézis inhibitora blokkolja az 
ovulatiót és a pg. praeovulatorikus

szintemelkedését a folliculusban. 
Állatkísérletekkel bizonyított, hogy 
az LH az ovulatiót csak a pg-ter- 
melés befolyásolása révén képes 
kiváltani. Az indomethacin ál
tal blokolt folliculusban az ovu
latio nem következik be, bár a 
cyclus hossza és a hormonsecretio 
változatlan.

A tuba uterina perisztaltikája és 
a petesejt transzportja: A PGE 
gátolja, a PGF fokozza a tubák 
spontán motilitását. A PGE, a tu
ba ampulláris, a PGF2-alfa a tuba 
isthmikus szakaszában van túlsúly
ban. A PGE| az ampulláris sza
kasz stabil tónusát, a PGE2-alfa 
az egész tuba ritmikus összehúzó
dását biztosítja. A PGF2-alfa fo
kozza a spermiumok penetráló 
képességét (a motilitás fokozása, a 
cervicalis nyák átjárhatóságának 
növelése révén).

A corpus luteum működésének 
szabályozása. Ellentmondó irodal
mi adatok láttak napvilágot. Az 
endogen PGF2-alfa természetes lu- 
teolysin, melyet emberben az 
ovariumok termelnek. A PGE|- 
alfa bejuttatása a corpus luteum- 
ba a vér progesteron szintjét csök
kenti. A PGE, fokozza, a PGF2 
pedig gátolja a corpus luteum 
progesteron termelését. Csapó sze
rint az exogen PGF,-alfa a pro
gesteron szint csökkenése miatt 
fokozza az uterus fájástevékenysé
gét. A progesteron szint csökkené
se az endogen PGF,-alfa termelé
sének növekedésével jár, ami to
vább csökkenti a vér progesteron 
szintjét. A pg. luteolytikus hatásá
nak mechanizmusa: a gonadotrop 
hormonok termelésének megvál
toztatása, a corpus luteum hyp- 
oxiája a PGF2-alfa capillaro-spas- 
tikus hatása miatt, közvetlen lu- 
teolvtikus hatás fermentactivalio 
révén.

Algomenorrhoea: A menstruatiós 
vér PGF2-alfa tartalma dysme
norrhoea esetén magasabb. Az 
exogen PGFi-alfa algomenorrhoeát 
vált ki, illetve az indomethacinum 
megszünteti az algomenorrhoea tü
netegyüttesét és az uterus fokozott 
tónusát.

Intrauterin contraceptio: Az
IUD fokozza a pg. szintézist, illet
ve az uterus tónusát. Feltehetően 
az IUD a steroid egyensúly meg
változását váltja ki, ami befolyá
solja a pg. termelést.

Terhesség és szülés: A nagy dó- 
zisú exogen PGF2-alfa a praeim- 
plantatiós fejlődés idején embryo- 
toxikus hatást gyakorol. A pg. si
maizom-összehúzódást kiváltó ha

tásával a szülés, koraszülés és ve
télés megindulásánál kell számol
ni. Többen a lactatio fokozódását 
észlelték exogen pg. hatására. A 
lactatio befolyásolása valószínűleg 
oxytocin kiáramlása vagy a pg. 
metabolitjai révén történik.

A pg. szerepet játszanak a köl
dökzsinór ereinek és a ductus ar
teriosus Botalli elzáródásában. Kí
sérleti adatok szerint a pg. a d. 
art. Botalli relaxatióját, míg az 
anyának adott indomethacin az ar
tériás vezeték megszületés előtti 
elzáródását okozza. Több kutató 
mutat rá, hogy a pg. a köldökzsi
nór ereinek spontán elzáródását 
váltják ki.

A szerző véleménye, hogy 
a pg.-k alkalmazhatók: trauma
mentes cervixdilatatióra, kora-, és
II. trimesterbeli terhességek meg
szakítására, szülésmegindításra és 
szülés alatti fájáserősítésre. A pg. 
inhibitorok alkalmazását illetően 
további vizsgálatokat tart szüksé
gesnek. Orosz András dr.

R ecidiv hüvelyi candidiasis. A 
bél-reservoir jelentősége. Miles, M.
R. és mtsai (Departments of Hu
man Development, Microbiology 
and Public Health and Student 
Health Center, Michigan State 
University East Lansing, Mich.): 
JAMA, 1977, 238, 1836—1837.

A szerzők azon feltételezés iga
zolására, hogy hüvely candidiasis 
esetén a bélcsatornában mindig 
van candida góc (reservoir), szi
multán bakteriológiai tenyésztést 
végeztek bélsárból és hüvelyvála
dékból candida albicansra (cand. 
a.) 98 olyan fiatal (18—20 é.) nő
nél, akiknek a hüvelyi candidiasi- 
sa háromszor vagy többször reci- 
divált. A vizsgáltak 52%-ában 
cand. a. tenyészett ki a bélcsator
nából és a hüvelyből egyaránt, 
47%-ban mind a hüvelyváladék, 
mind a bélsár candida-metnesnek 
bizonyult. Adataik szerint tehát, 
ha a cand. a. a székletből nem te
nyészett ki, sohasem volt kimutat
ható a hüvelyből sem, és megfor
dítva, ha a hüvelyváladékból cand. 
a.-t izoláltak, mindig megtalálták 
azt a székletben is. Vizsgálataik 
magyarázatot adtak a candida-va- 
ginitis természetére. Véleményük 
szerint a candida-vaginitis nem 
gyógyítható meg helyi kezeléssel. 
Az eredményes gyógyulás feltétele 
a cand. a. előzetes kiirtása a bél
csatornából. Kiss László dr.



K Ö N Y V I S M E R T E T É S

D. Lohmann, W. Schubert, M. 
K aw alle: Sym ptom e und Diag
nostik innerer K rankheiten. Jo
hann Ambrosius Barth Verlag, 
Leipzig. 1977. 2., átdolgozott kiadás. 
536 oldal. Ara: 42,50 M.

Lohmann és munkatársai köny
vének 2. bővített kiadása több 
mint 200 címszó alatt feldolgozza 
úgyszólván az egész belgyógyásza
tot. Jellegzetesen német könyv: 
rendszeres, alapos, lényegre törek
vő. Ez utóbbi viszonylag kis terje
delme miatt is szükségszerű.

Az egyes címszók: kórképek, 
syndromák, fontos tünetek, labo
ratóriumi esetleg rtg-leletek, vé
gül fontosabb diagnosztikus be
avatkozások. A könyv tárgyalja pl. 
a hypothyreosist, a glomerulo- 
nephritist, a köszvényt; a syndro
mák közül pl. az Adams—Stokes, 
Pickwick és Dressier tünetcsopor
tokat. Tárgyalt tünet a fejfájás, el
hízás. exophthalmus; laboratóriu
mi lelet az anaemia, kerek árnyék 
a tüdőben; végül egész fejezetben 
foglalkozik a bronchoscopiával 
vagy gastroscopiával.

A címszók alfabetikus sorrend
ben követik egymást. Terjedelmük 
1—2 oldal. Felépítésük sematikus. 
Először a tárgyalt kórkép, syndro
ma. vagy tünet okait, felosztását és 
legfontosabb ismérveit olvashatjuk 
néhány mondatban. Ezután követ
kezik a diagnosztikus rész. Ez több 
részre tagozódik: a kórelőzmény
re, a fizikális vizsgálat adataira, 
laboratóriumi leletekre, rtg-lele- 
tekre, és végül a kiegészítéskép
pen ajánlott consiliumok és eszkö- 
zös vizsgálatok felsorolását tartal
mazó részre.

A szöveg bal oldalán különböző 
színű függőleges csíkok húzódnak. 
A piros csík jelzi, hogy az anam- 
nesztikus adatokról van szó, zöld 
csík a fizikális vizsgálatra utal, 
barna csík a laboratóriumi, sárga 
a rtg-leletekre, végül a kék csík 
az ajánlott consiliumok és eszkö- 
zös vizsgálatok jelzése.

Az áttekintést számos táblázat és 
rajz könnyíti meg. Gyakran talál
kozunk olyan táblázattal, amely 1 
vagy több szerző adatai alapján 
egy adott kórkép tüneteinek %-os 
előfordulását sorolja fel.

Az eszközös vizsgálatok fejeze
teiben a szerzők felsorolják az in
dikációkat és kontraindikációkat 
s többnyire értékelik is az eljárás 
jelentőségét.

Lohmann és munkatársai az elő
szó szerint a gyakorló orvosnak 
írták könyvüket. A könyv felépí
tése: az alfabetikus sorrend, a 
fejezetek sematikus és jó áttekint
hetősége, a tömörség valóban al
kalmassá teszik a könyvet arra, 
hogy az igen elfoglalt gyakorló or

vos gyors és könnyű tájékozódást 
nyerjen. Látszik azonban, hogy a 
szerzők kórházi orvosok — Loh
mann és munkatársai a leipzigi 
városi kórház belgyógyászai — 
amennyiben a laboratóriumi, rtg 
és egyéb, csak kórházakban elvé
gezhető vizsgálatok felsorolása és 
értékelése fölöttébb hangsúlyozott. 
Éppen ezért a könyv a kórházak
ban és rendelőintézetekben működő 
belgyógyászoknak is nagyon ajánl
ható.

Az ilyen típusú, könnyen kezel
hető, a gyakorlatot szolgáló köny
vek igen elterjedtek. A közelmúlt
ban volt lehetőségem Claus Over- 
zier: „Systematik der inneren Me
dizin” c. hasonló jellegű könyvét 
e lap hasábjain ismertetni. Over- 
zier könyve therápiás tanácsokat 
is ad. Nyilvánvaló, hogy Lohmann 
és munkatársai „csak” diagnoszti
kai művet akartak írni — ami ki
tűnően sikerült. De éppen a könyv 
kitűnő volta miatt merném aján
lani, hogy a legújabb kiadást the
rápiás résszel bővítsék ki, ami a 
könyv gyakorlati értékét minden 
bizonnyal jelentősen növelné.

Ábrányi István dr.

L. W ille. M. Obiadon: N eugebo- 
renen-Intensivpflege. Grundlagen 
und Richtlinien. Springer Verlag

Berlin—Heidelberg—New York 
1978. 300 oldal, 39 ábra. 68 táblá
zat. Ára: 29, DM.

A heidelbergi gyermekklinika 
két vezető neoaatologusa az új
szülöttkori intenzív ellátás elméleti 
alapjait és klinikai gyakorlatát 
foglalta össze a Springer-kiadó 
..Klinikai Zsebkönyvtár" sorozatá
ban.

A négy részre osztott munka 
húsz fejezetben tárgyalja a meg
születést követő életszakasz ve
szély-helyzeteit.

Az első rész az ún. rizikó-új
szülöttel foglalkozik (az újszülött 
állapotának megítélése és kezelése 
a szülést közvetlen követően; a 
rizikó-újszülött szállítása; az új
szülött folyamatos észlelése).

A második rész — a légzésza
varok kórisméje és kezelése — 
szintén négy fejezetet foglal ma
gában (vérgázanalysis; 0 2 therá
pia; mesterséges lélegeztetés; tar
tós gépi lélegeztetés).

A harmadik rész az újszülöttko
ri akut kórállapotokat tekinti át 
(tüdőmegbetegedések; kardiológiai 
problémák; az idegrendszer meg
betegedései; akut hasi kórképek; 
icterus gravis és morbus haemoly
ticus; fertőzések; haematologiai 
kórképek; a véralvadás zavarai).

A negyedik rész két fejezetre 
oszlik: az intenzív therápia tech
nikai kérdései valamint a szülők 
az intenzív osztályon. Ez utóbbi 
fejezet egy eleddig figyelemre alig 
méltatott kérdést tekint röviden 
át és alighanem még a kívülálló 
olvasóval is megsejteti e munka- 
terület feszültséggel telített, kü
lönleges atmoszféráját (alcímek: az 
anya és gyermek hosszan tartó 
szétválasztásának következményei; 
a szülők tájékoztatása, a gyermek 
halálának megbeszélése; az inten
zív osztályok légköre stb.).

A mű célja: összefoglalás és át
tekintés. A tárgyalás ennek meg
felelően tömör, teljességre törek
vő. Az idézett irodalom gazdag és 
friss, jó lehetőséget nyújt az 
egyes kérdések elmélyültebb ta
nulmányozására. A kérdések pon
tokba szedettek, felsorolásszerűen 
követik egymást. Sok az összefog
laló táblázat, a tájékozódás köny- 
nyű és gyors, megannyi szerte
ágazó és bonyolult klinikai prob
léma között. A szerzők láthatóan 
munkaterületük sűrűjében élnek: 
fölösleges mondatuk nincs is talán.

Hiányosságot vagy éppen hibát a 
beavatottak közül persze annyian 
találhatnak e könyvecskében, ahá- 
nyan csak elolvassák. Éspedig nem 
is azért elsősorban, mivel a peri- 
natologia — és ezen belül az in
tenzív ellátás — iskolák és intéz
mények szerint eltérő felfogás és 
gyakorlat mellett is vezethet azo
nos eredményre — ahogy ezt ma
guk a szerzők is elismerik beveze
tő soraikban. (Egy ide kívánkozó 
példa: nehéz volna elképzelni ha
sonló jellegű hazai kiadványt 
olyan módon, hogy abban a peri
tonealis dialysisről még csak em
lítés sem esnék.)

A legfőbb nehézség, az anyag 
feloldhatatlan ellenállása, magá
ban a műfajban rejlik.

Vajon beszorítható-e egy kom
pendium zárt keretei közé maga az 
élet, az újszülött élete s főleg 
olyan kritikus körülmények kö
zött, amikor az éppen halni ké
szül? Pontokba foglalható, fejeze
tekre szabdalható-e a küzdelem, 
melyet a beteg s környezete vív 
végül is nem kisebb ellenféllel, mint 
minden rend, rendszer és harmó
nia ősellenségével: az entrópiá
val?

A feladat eleve megoldhatatlan
nak látszik s valójában az is. Nem 
a szerzőkön kell hát számonkér- 
nünk, ha könyvükben a tárgyalás 
didaktikus kényszere az élő anyag 
bonyolult és sokrétű mozgásait le
egyszerűsítve, nem egyszer torzan 
tükrözi.

Kisebb baj az, hogy a valós vi
szonyok az intenzív therápia e 
katekizmusában nem egyszer szét
töredeznek, elvesztik reális kap
csolatukat. (Az intratrachealis tu
bus eltávolítását — az extuba- 
tiót — például már a 119. oldalon 
megismerhetjük, míg a tubus be
helyezése — az intubatio — csak 
a 282. oldalon kerül tárgyalásra.)
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Ennél zavaróbb az a körülmény, 
hogy a felsorolások és osztályozá
sok bősége hovatovább elfedi a lé
lényeget, magának a szakmának a 
lényegét. Végül is a legfőbb prob
léma e specializált egységekben 
nem az, hogy az újszülött: beteg, 
hanem hogy ez a beteg „a halálán 
van”. A küzdelem tétje ennek 
megfelelően: maga az élet. Nem 
tekinthető szerencsésnek ezért, 
hogy a fejezetcímek közül a köz
vetlen életveszély-állapotok olyan 
tényezői maradtak ki, mint pl. a 
klinikai halál állapota, a perifériás 
keringés elégtelensége avagy az 
uraemia. (A „meghalásnak” közis
merten egyik leghétköznapibb me
chanizmusa: a shock. Nos, a peri
natalis periódus egyik főveszedel
mét — az endotoxin shockot — e 
könyvecske például még csak meg 
sem említi. E témakörben önálló 
tárgyalásra összesen csak a hypo- 
volaemiás shock érdemesült, az is 
a ,,haematologiai betegségek” fe
jezetében, az „anaemia” és a „po- 
lycytaemia” között — indokolat
lanul keltve idillikus hangulatokat 
a tájékozatlan érdeklődőben.)

Mindezek után felvetődik a kér
dés — minden könyvismertetés 
elmaradhatatlan kérdése —, hogy 
kinek is ajánlható e könyv. A kez
dőnek-e, aki talán úgy véli, hogy 
az intenzív therápia — mint vala
mi bonyolult zenemű — kottából 
biztonsággal lejátszható, avagy a 
szakembernek, aki minden bizony
nyal számos kérdésben saját ta
pasztalatainak bőségével egészít
hetné ki a szűkszavú fejezeteket.

Az igazság az, hogy erre a 
könyvre — ilyenfajta összefoglaló 
munkára — szükségük van mind
azoknak, akik intenzív osztályon 
dolgoznak. Az intenzív therápia: 
csoportmunka. Számos, egymástól 
esetleg messzire álló szakterület 
képviselői ötvözik eggyé. Naponta 
tapasztalhatjuk, hogy ennek az új- 
típusú orvosi munkának a sikerét 
és hatékonyságát mily könnyen 
megzavarhatja az eltérő szakterü- 
leletek eltérő gondolati és fogalmi 
rendszere.

„Néha eltűnődik az ember azon 
— írja Boulding, az általános 
rendszerelmélet egyik atyja — 
nem válik-e végül a tudomány a 
befalazott remeték gyülekezetének 
birtokává, akik sajátos különböző 
nyelveken mormolnak maguknak 
valamit, amit csak ők értenek 
meg.”

Nos, e „specializált süketség” 
feltartóztathatatlan terjedése kö
zepette az intenzív therápia össze
tett rendszere hozzásegíthet ahhoz, 
hogy a medicina megtalálja, újra 
megtalálja, bábeli tornyának épí
tése közén elveszített közös nyel
vét.

Ehhez azonban szükség van egy
séges fogalomrendszerre s e fogal
mi rendszert világosan összefoglaló 
értelmező szótárra. Wille és Obia
dén könyve ebben az értelemben 
ma hézagpótló munka, nagy ha

szonnal forgatható az intenzív the
rápia hétköznapjaiban.

Szántó Imre dr.

W ackenheim  A., Braun J. P.: 
The V eins o f the Posterior Fossa.
Springer, Berlin, Heidelberg, New 
York 1978. 157 old. Ara: 136,—
DM.

A két francia neuroradiológus 
könyve a hátsó scala részletes 
phlebographiájáról szól. Mindössze 
35 oldal szöveges részt tartalmaz, 
melyben didaktikus összefoglalást 
ad a hátsó koponyagödör vénáinak 
normális helyzetéről, majd rövi
den összefoglalja a radiographiai 
jelentőségű és angiographián ábrá
zolható erek normális és kóros el
helyezkedését. 125 oldalnyi atlasz, 
165 közleményre vonatkozó iroda
lomjegyzék és tárgymutató egé
szíti ki a könyvet. A neuroradio- 
logiai dokumentálásban alkalmaz
zák a subtractiót, nagyítást, melyet 
jól kiegészítenek sémás rajzok is.

Pontocerbellarisan a vermisben 
és az agytörzsben szerzők szerint a 
vénák segítségével jobban lehet 
localisálni, mint arteriographiával. 
Pl Cerebellaris tumorok vénás ké
pein az oralis vermis tumorok ál
tal a hátsóscalaban létrehozott 
diffúz hypertensio miatt felemelt 
a véna vermis superior és a prae- 
centralis véna, fel és előre dislo- 
calt a praepontin és optopedun- 
cularis vénás rendszer, lefelé- 
nyomott a véna vermis inferior. 
Kisagyféltekei tumorok a vascula
ris zóna vagy éppen saját ereik 
kirajzolódása mellett dislocalják a 
paravermialis és kisagyféltekei vé
nákat. Pontocerebellaris neurino- 
mák egyharmada a capillaris fá
zisban nem homogén vascularisa- 
tiót vagy avascularis zónát ad. 
Meningeomák vascularisatiója ho
mogén és kifejezettebb. Tágult 
draináló vénák válhatnak látható
vá, melyek megfelelnek a lateralis 
mesencephalicus vénáknak, vagy 
a IV. kamra recessus lateralis vé
nájának. A véna petrosa superior 
íve kiegyenesedhet, vagy hajlata 
invertálódhat, általában laterálisán 
dislocalódik, ritkán felemelt. Me
dialis dislocatiója pontocerebella
ris epidermoidtól származott. Pa- 
ramedialis elhelyezkedésű tumor 
hátrafelé, lateralis tumor fel vagy 
előre dislocalja a praecentralis vé
nát. A hátsó mesencephalicus vé
nák és az optopenduncularis véna 
dislocatiója a tumor supratentoria
lis terjedését jelzi. A sinus throm
bosis, vascularis malformatio vagy 
a hemangioblastoma capillaris 
rajza direct jeleinek vizsgálatában 
a módszer jobb minden más me- 
thodikánál. A hernialisatiók leírá
sában tág teret szentel a vermis 
felső pólusa feletti subduralis tér
be történő hernialisatiónak. Ton- 
silláris hernialisatiónál utal a vé
na vermis inferior és a véna ret- 
rotonsillaris superior alkotta 90 
fokos szög megváltoztatására. A 
könyvben a szűk tematika nem

határolódik el élesen, mert tár
gyalja például a véna cerebri in
terna helyzetét is, mely nem a 
hátsóscalában helyezkedik el, és 
még csak nem is a vertebralis 
rendszer kontraszt töltésével, ha
nem carotistöltés kapcsán válik 
láthatóvá.

Miután a tárgyalt betegségek ki
mutatása computeres tomographiá- 
val szélesebb körben és egysze
rűbben keresztülvihető, és megter
heléstől mentes, szerzők könyve 
minden bizonnyal egyike az utol
só phlebodiagnosztikus összefogla
lásoknak a hátsó koponyagödörről. 
A könyv jól szolgálja az angiogra- 
phiás diagnosztika elmélyítését, 
megmutatja a finom jelek diag
nosztikus értékét, ezért érdeklő
désre tarthat számot radiológusok, 
különösen neuroradiológiával fog
lalkozó szakemberek, idegsebészek 
és neurológusok körében.

Paraicz Ervin dr.

Fritz Reim er (hrsg.): M öglichkei
ten und Grenzen der Psychothera
pie im  psychiatrischen K ranken
haus. 9. W einsberger Kolloquium .
1978. Georg Thieme Verlag, Stutt
gart, 67 old.

A vékony kötet a weinsbergi 
tartományi elmekórház — úgy 
látszik, rendszeresen, ismétlődően 
megtartott — előadássorozatának 
anyagát közli. Az előadások a 
pszichiátriai kórházakban végez
hető pszichotherápia problémáiról 
szólnak. Mint az előszóból és W. 
Th. Winkler güterslohi professzor 
bevezető tanulmányából kitűnik, a 
német elmekórházakban mind több 
pszichotherápiás osztály nyílik, és 
a különböző hagyományos osztá
lyokon is mindinkább realizálják 
a pszichotherápia valamilyen for
májának alkalmazási szükségletét.

Winkler úgy fogalmazta meg a 
problémafelvetést, hogy azt érdemes 
szó szerint is idézni: „Általánossá 
vált az a belátás, hogy a pszichó
zisok gyógyszertherápiája sok 
esetben, sőt a legtöbb esetben ön
magában nem elég, hiszen leg
alább is az a helyzet, hogy a pszi
chózis kialakulásának másodlagos 
pszichoszociális konfliktusok a kö
vetkezményei, és ezekkel foglal
kozni kell. Gyakran azonban a 
pszichotikus kisiklások keletkezé
sében elsődlegesen és oki jelentő
séggel résztvesznek környezeti ká
rosító hatások, a gyermekkor 
megoldatlan konfliktusai és az 
azokból származó abnormis sze
mélyiségfejlődési formák is, így 
tehát nemcsak a jelenlegi pszicho
szociális konfliktusokat kell fel
dolgozni, hanem túl azokon a be
teg élettörténetét, abnormis sze
mélyiségszerkezetét és neurotikus 
mechanizmusait is.”

A pszichotherápia lehetőségeit 
és határait tehát a kötetben ol
vasható előadások a pszichózisok 
és más pszichiátriai kórképek ese
tében is keresik. Az előadásokból 
kikerekedő összkép biztató, a be-



számolók különböző módszerek jó 
felhasználhatóságáról adnak hírt. 
Az szinte természetes, hogy a kü
lönböző csoportmódszerek szélié
ben használatosak és a tapaszta
lat szerint jó hatásúak. Inkább 
feltűnő, hogy a verbális és nem
verbális csoportok mellett milyen 
nagy hangsúlyt kap a pszichodrá- 
ma és a Cohn-féle témacentrikus 
csoportmódszer. Az egyéni pszi- 
chotherápiák közül a Rogers-féle 
ún. nemdirektív módszert és a vi- 
selkedéstherápiákat látják külö
nösen hasznosnak. Winkler az ana
litikusan orientált pszichotherá- 
pia haszna mellett foglal állást. A 
pszichotherápia fő indikációs te
rületei mégis a neurózisok az el
meosztályon belül is, továbbá a 
határesetszindromák, csupán egy 
előadás foglalkozik a schizophre
nia specifikus pszichotherápiájá- 
nak kórházban alkalmazható mód
szereivel. Winkler írása mellett R. 
Bastine záróelőadása figyelemre 
méltó, ebben arról van szó, hogy 
a pszichotherápiában stratégiát 
kell kialakítani. Bastine stratégia
felfogása eredeti, ő újszerűén tipi
zálja a különböző általános pszi
chológiai hatásokat, és a különbö
ző kórképekben az ilyen hatások 
különféle kombinációit látja szük
ségesnek.

Az előadások különben elég ve
gyes értékűek, mégis érdemes el
olvasgatniuk őket. Minden előadás 
nagyon széles körű irodalmi tájé
kozottságra utal, és ha kevés újat 
is tanulhatunk a könyvből, az na
gyon világossá válik, hogy amint 
a pszichiátriai kórházi ellátás 
olyan fejlettségűvé válik, hogy a 
betegért távlatilag is vállalni kell 
a felelősséget (ha visszaesik, 
ugyanoda kerül vissza, és ambu
lanter is ugyanoda fordul), nyom
ban fontossá és szükségessé vá
lik a pszichotherápia, nem elegen
dő a hagyományos ellátási rend
szer. Ez számunkra is aktuális 
kérdés. A pszichotherápia alkal
mazásának színtere nálunk is 
gyakran a hagyományos kórház
struktúra lesz, számos olyan nehéz
ség és dilemma, amely a kötet elő
adásaiban megfogalmazódik, ná
lunk is hasonló módon jelentkez-
^et' Buda Béla dr.

Regulation of the Capacitance
vessels. (Editors: A. M. Chernukh,
B. I. Tkatchenko, A. G. B. Kovách 
and S. Biró) Akadémiai Kiadó, 
1978. (angol).

A szép kiállítású, 740 oldalas kötet 
egy Leningrádban 1973 őszén meg
rendezett nemzetközi szimpozionon 
elhangzott előadásokat tartalmazza 
kibővített, újabb adatokkal kiegé
szített formában. A keringésfizio
lógia legkülönbözőbb területein já
ratos — és földrajzilag egymástól 
meglehetősen távol élő — kutatók 
ezúttal az élettan és kórtan egyik 
igen elhanyagolt „mostohagyereké
ről”, a kapacitiv érterületről, an

nak sajátosságairól és szabályozá
sáról cserélték ki ismereteiket.

Amint azt szerzők az előszóban 
leszögezik: a vénás, alacsony nyo
mású vagy kapacitiv érterület mű
ködéséről alig rendelkezünk ösz- 
szefoglaló, konkrét ismeretekkel; 
hosszú ideig a kutatók figyelmének 
középpontjában az artériás rend
szer vizsgálata állt, az itt nyert 
adatokat szinte mechanikusan al
kalmazták, „extrapolálták” a vé
nás keringésre is, holott az utóbbi 
nemcsak nyomásértékeiben tér el 
az előbbitől. Ezért a könyv hézag
pótló.

B. Folkow (Svédország) osztotta 
föl a szervezet sorba kapcsolt ér
területeit funkcionális szempontok 
szerint, még a 60-as években. Itt a 
kapacitiv érterület szabályozásá
ban résztvevő aktív és passzív 
komponenseket elemzi. A. M. 
Chernuk (Szovjetunió) azokat a 
vénás funkciókat ismerteti, ame
lyek a szervek, főleg a szívizom 
mikrocirculatióját határozzák meg. 
A vázizomzat mikrocirculatiójának 
sajátosságait P. C. Johnson (USA), 
shockos változásait A. G. B. Ko
vách (Magyarország) és M. Gou- 
revich (Szovjetunió) tárgyalja. A 
kapacitiv érterület reflexes szabá
lyozásáról szól В. I. Tkatchenko 
(Szovjetunió), J. T. Shepherd 
(USA). B. Óberg (Svédország) N. 
Goryev (Szovjetunió) és G. P. 
Konradi (Szovjetunió) dolgozata. 
B. Johansson (Svédország) cikke a 
vénák simaizomzatának aktív álla
potával foglalkozik.

Egyes specifikus érterületek 
(agy, tüdő, szív, bőr, hasi erek) 
vértérfogatának és vénás keringé
sének szabályozásáról olvashatunk 
Y. Moskalenko (Szovjetunió), P. 
Aarseth (Norvégia) és 1. Beremz- 
hanova (Szovjetunió) dolgozatai
ban. Az ortostatikus hatásokra, 
hyperthermiára és munkavégzésre 
bekövetkező folyadéktér-változáso- 
kat elemzik H. L. Thron és K. 
Kirsch (NSZK) embereken és kí
sérleti állatokon tett megfigyelések 
és mérések alapján. A kapacitiv 
érterület traumás shockban tapasz
talt károsodásaival foglalkozik. S. 
Seleznev (Szovjetunió); a katekol- 
aminok és egyéb vasoaktiv anya
gok, prostaglandinok érhatásait is
merteti L. Lange (NSZK) és S. 
Mellander (Svédország). 1. Pre- 
rovsky (Csehszlovákia) a vénás ke
ringés aktív és passzív változásait 
ismerteti hypoperfúziós és hyper- 
perfúziós állapotokban. A haemor
rhagia érhatásait elemzi JVí. Guore- 
vich (Szovjetunió), a kapacitiv ér
terület lumenváltozásainak szabá
lyozását 1. Gedevanishvili (Szov
jetunió), P. Vanhoutte (USA) az 
adrenerg neurotranszmisszió choli- 
nerg gátlását vizsgálta vénás sima- 
izomzatban, V. Lishchuk (Szov
jetunió) pedig matematikai mo
dellt dolgozott ki annak vizsgála
tára, hogy a kapacitiv érterület 

'milyen szerepet tölt be a sziszté
más hemodinamika szabályozásá
ban.

Izolált simaizmokon, izolált szer
veken, kísérleti állatokon és végül 
embereken végzett kísérletek ered
ményeiről olvashatunk a kötetben. 
Egészséges és kóros körülmények 
között, véreztetéses, thermikus és 
traumás shockban egyaránt történ
tek vizsgálatok, tanulmányozták a 
kapacitiv érterület neuralis és neu- 
rohumoralis szabályozását, az ak
tív és passzív komponenseket mind 
az in vitro, mind a reflexes sza
bályozásban. A nagyszámú grafi
kon, táblázat és fotó, valamint a 
bőséges irodalomjegyzék további 
tájékoztatást nyújt a téma iránt 
érdeklődő kutatóknak és kliniku
soknak. Takács Lajos dr.

Friedrich Gensicke: Einführung 
in die Strahlenbiologie. VEB Ver
lag Volk und Gesundheit, Berlin 
1977. 116 oldal, 14 ábra, 13 táblá
zat. Ára: 8,— M.

A kis terjedelmű könyv szerzője, 
az NDK sugárvédelmi hivatalának 
vezetője — mint a bevezetőből 
kitűnik — a könyvet az egészség- 
ügyi szakiskolák céljaira állítot
ta össze. E feladatnak a kiadvány 
maximálisan megfelel. Mivel a 
nukleáris technika egészségügyi és 
ipari terjedése következtében egy
re szélesebb rétegek expozíciójával 
számolhatunk, a sugárbiológiai 
alapismeretek terjesztése időszerű.

A könyv 11 fejezetre tagolódik.
Az első fejezetben szereplő rövid 
történeti áttekintés után ismerteti 
a szerző az ionizáló sugárzások 
forrásait, a különböző sugárzásfaj
tákat és tulajdonságaikat, a kü
lönböző dózisfogalmakat és méré
seik alapelvét. Nagy érdeme, hogy 
a megértéshez elengedhetetlen, 
minimális matematikai eszköztárat 
használja. A harmadik fejezet a 
sugárhatás mechanizmusára vo
natkozó elméleteket tárgyalja. A 
következő fejezetekben a sejtekre, 
szervekre és szervrendszerekre ki
fejtett sugárhatás rövid összefog
lalása olvasható. A hatodik fejezet 
a teljes élőlényre vonatkozó hatá
sok leírása, főként az emberi szer
vezetre vonatkozó részletes adatok
kal. Itt kerül tárgyalásra az akut 
sugárbetegség és a sugárzások 
karcinogén hatásának kérdése is.
Külön fejezet foglalkozik a sugár
hatást módosító különböző ténye
zők (fizikai, kémiai, biológiai stb.) 
tárgyalásával és ehhez szervesen 
illeszkedik a sugárvédő anyagok és 
hatásuk ismertetésével foglalkozó 
fejezet. A 9. fejezet a sugárkáro
sodás terápiájának rövid összefog
lalása. A 10. fejezet különböző 
élőlények radioaktív anyag tartal
mával, a 11. fejezet pedig a sugár
hatás rizikójával, mindenekelőtt 
ennek genetikai vonatkozásaival 
foglalkozik. A kötetet rövid iroda
lomjegyzék és jól kezelhető tárgy
mutató teszi teljessé.

Niedetzky Antal dr. 1971



A Somogy megyei Tanács V. В. 
Egészségügyi Osztálya, Somogy 
megye Területi Vezető Kórháza, a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Oktató Kórháza és az Orvosegész
ségügyi Dolgozók Szakszervezete 
Somogy megyei Bizottsága, az Or
vostovábbképző Intézet Röntgeno- 
lógiai Tanszék, az Országos Rönt
gen és Sugárfizikai Intézet, a Pécsi 
Röntgenklinika, a Pécsi Klinikai 
Akadémiai Bizottság támogatásával 
1979. szeptember 27—28—29-én 
Siófokon a SZOT Bányász-üdülő 
kultúrtermében (Petőfi sétány 1.) 
továbbképző előadásokat és kerek- 
asztal-konferenciát rendez.

Szeptember 27., délután 15 óra 
Megnyitó

1. Hiev 1. dr., Verkman S„ dr.. 
Bonyai L. (Kaposvár): Az integrá
cióval szerzett tapasztalataink a 
Nagyatádi Kórház—Rendelőintézeti 
egység működése során (15 perc).

2. Virág B. dr., Czipri A. dr., Iványi 
E. dr., Sik L. dr., Puskás 1. dr. 
(Siófok): Amipaque myelographiá- 
val szerzett tapasztalataink (10 
perc).

2. Verkman S. dr., Löké M. dr.,Szé
kely S. dr. (Nagyatád) Az ileocoe- 
calis regio rtg-vizsgálatának jelen
tősége a gastrointestinalis rendszer 
differenciáldiagnosztikájában (10
perc).

4. Lendvay J. dr., Hiev 1. dr., 
Ballay L. dr., Báthory É. dr. (Bu
dapest, Kaposvár): Somogy megye 
orvosi röntgen munkahelyeinek su
gáregészségügyi helyzete (10 perc).

5. Barton A. dr., Szász K. dr. 
(Kaposvár): A ponto-cerebellaris 
regio neuroradiológiai vizsgálatá
nak módszerei és taktikája (10 
perc).

6. Báthory É. dr. (Kaposvár): Az 
uropoeticus rendszer tuberculoti- 
kus röntgenelváltozásai (10 perc).

7. Kelle M. dr., Huszár Zs. dr. 
(Kaposvár): Vastagbél torquatio (10 
perc).

8. Molnár L. dr., Iliev 1. dr., Bá
thory Ё. dr., Gombár L. dr. (Ka
posvár) : Somogy megye melanomás 
beteganyagának értékelése (10 
perc).

9. Darabos F. dr., Kertesy E. dr., 
Vojkovics I. dr. (Marcali): Prae- 
operatív diagnosztizált vékonybél
daganatok a kórház 5 éves anya
gában (10 perc).

Szeptember 28., 8.30 óra
Kerekasztal-konferencia

Irányelvek a gyomor-bél rönt
genvizsgálatok korszerű végrehaj
tásáról.

Moderátor: Prof. Csákány György
1972 (Budapest).

Résztvevők: Bozzay Ildikó dr. 
(Bpest.), Csitári László dr. (Kapos
vár), Dettre Gábor dr. (Kaposvár), 
Figus Albert dr. (Jászberény), 
Horváth László dr. (Pécs), Kelle 
Mária dr. (Kaposvár), Kelle László 
dr. (Nagyatád), Kovács Andor 
dr. (Budapest), Nemes Tihamér dr. 
(Kaposvár), Tárnok Ferenc dr. 
(Pécs), Virág Barna dr. (Siófok), 
Verkman Simon dr. (Nagyatád).

Szeptember 29., 8.30 óra: 
Kerekasztal-konferencia

Az ügyeleti sürgősségi röntgen
ellátás kérdései.

Moderátor: Somogyi Jenő dr. 
(Pécs).

Résztvevők: Álmos Sándor dr. 
(Szombathely), Bartha László dr. 
(Bpest.). Boros György dr. (Kapos
vár), Bőhm Klára dr. (Pérs), Csor
ba Lajos dr. (Kaposvár), Iliev Ilia 
dr. (Kaposvár), Кора János dr. 
(Kaposvár), Mihályfi János dr. 
(Kaposvár), Molnár Zoltán dr. 
(Pécs), Rozsos István dr. (Kapos
vár). Szántó András dr. (Veszp
rém), Szporny Gyula dr. (Kaposvár). 
Than Zoltán dr. (Székesfehérvár), 
Tóth Károly dr. (Kaposvár).

Tájékoztató:
Elszállásolásra és étkezésre vo

natkozó beosztás szeptember 27-én 
10 órától vehető át Siófokon, a 
Batthány Lajos u. 24. sz. Oroszlá
nyi Szénbányák Üdülőben, a rész
vételi díj befizetését igazoló szel
vény felmutatásával.

Részvételi díj: 600,— Ft.
Jelentkezési határidő: 1979. szep

tember 1.
Jelentkezési lap hiányában is le

het jelentkezni, név és lakcím meg
jelölésével. Cím: Somogy Megyei 
Kórház, 7400 Kaposvár „Somogyi 
Röntgennapok” jelzéssel.

A részvételi díj visszafizetésére 
lehetőség nincs.

Vetítési lehetőség 50 X 50 mm-es 
diapozitív, melyet a jobb felső sa
rokban számozni kérünk.

Hozzászólások időtartama 3 perc.

A M agyar K linikai Laboratóriu
mi D iagnosztikai Társaság 1979. 
november 8—9-én Debrecenben, az 
Orvostudományi Egyetem Elméleti 
Tömbjében Nagygyűlést tart.

Főtémái:
1. Laboratóriumi automatákkal 

szerzett hazai tapasztalatok, új 
irányzatok a laboratóriumi auto- 
matizációban.

2. A haemostasis laboratóriumi 
diagnosztikája.

A nagygyűlésen a két fő témá
hoz kapcsolódó, valamint szabadon 
választott előadásokra kerül sor.

Az előadások bejelentési határ
ideje: 1979. szept. 9.

Bővebb információk beszerezhe
tők: Muszbek László dr. 4012 Deb
recen, Pf. 40., Központi Klinikai 
Kémiai Laboratórium.

A Magyar Tudományos Akadé
mia Szerves- és Gyógyszeranaliti
kai Munkabizottsága 1979. nov. 
14-én egész napos ülés keretében 
rendezi meg klinikai kémiai szim- 
pozionját.

A rendezvényen — az orvosi la
boratóriumokban dolgozó orvos és 
vegyész szakemberek részére — az 
elektroanalitikai módszerek fej
lődéséről beszámolót tartanak: 
Pungor Ernő akadémikus, Endrő- 
czy Elemér, egyetemi tanár, Tóth 
Klára, Nagy Géza, Morvay József. 
Havas Jenő és Szabó Antal.

A rendezvény keretében de. és 
du. diszkusszióra is lehetőség van, 
egyrészt az ismertetett témakörök
ből. másrészt az orvosi laboratóriu
mok időszerű kérdéseiről.

A szimpozionon a részvétel díj
talan. Meghívó szept. 15-ig igé
nyelhető. Cím: Molnárné Perl Ibo
lya 1088 Budapest. Múzeum körút 
4'b, ELTE Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszék.

A M agyar A naesthcsiológiai és 
Intenzív Therapiás Társaság 1979. 
augusztus 29—30—31-én Zalaeger
szegen, a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán (Ságvári u. 21—23.) ren
dezi Vándorgyűlését.

Főtémák:
1. Szervezés és műszerezettség az 

anaesthesiologiában és intenzív be
tegellátásban.

2. Anaesthesiologiai és intenzív 
betegellátó osztályok jelentősége, 
lehetőségei a klinikai pharmacolo- 
giában.

1979. augusztus 29. (szerda)
8.30 óra

Ünnepélyes megnyitó 
9.15 óra 

Plenáris ülés
Elnökség: Lencz L., Berta L.
1. Prof. Jakab T.: Anaesthesiolo

giai és intenzív betegellátó osz
tályok személyi, műszerellátása és 
szervezési kérdései (30 perc).

2. Grósz J. (Zalaegerszeg): An
aesthesiologiai és intenzív betegel
látó osztáyunk 10 éves működésé
vel kapcsolatos tapasztalataink (20 
perc).

3. Prof. Dr. W. List (Graz): A 
műtét előtti klinikum — új feladat 
az anaesthesiológus számára.

4. Bacsa S. (Debrecen): A Deb
receni Orvostudományi Egyetem 
anaesthesiologiai és intenzív beteg
ellátó munkájának szervezési kér
dései.

5. Rozsnyói E., Tekeres M., 
Farkas K. (Pécs): Központi Inten
zív therápiás és Anaesthesiologiai 
Osztály 5 éves anaesthesiologiai 
munkájának elemzése.



S z ü n e t

Elnökség: Grósz J., Kroó M.

6. Móricz F., Mészáros R., Koncz
E., Barankay A., Richter T. (Buda
pest): 10 ágyas szívsebészeti in ten 
zív részleg folyam atos m űködésé
nek biztosítása.

7. Csépányi A., Sebestyén M., 
Benczédi Gy., Andies L. (Szolnok): 
Sürgősségi betegellátás kórházi 
m odellje.

8. Csépányi A., Sebestyén M. 
(Szolnok): Sürgősségi osztály k ét
éves m űködésének tapasztalatai.

9. Pintér S., Vámos J., Szűcs S. 
(Szolnok): G yerm ekintenzív Osz
tály szervezése és m űködésének  
feltételei.

10. Szabó J., Hormay M., Mátyus 
J. (Budapest): Központi anaesthe- 
siologiai és in tenzív  therapiás osz
tály 10 éves tapasztalatai.

11. Ugocsai Gy., Sári J., Gön
dör R. (Szeged): A prae- anaesthe- 
siologiai légzésvizsgálatok és aero- 
solos kezelések  szervezése, m űsze
rezettsége.

12. Tekeres M., Mezey B., Né
meth Gy. (P écs): A cardiologiai 
intenzív betegellátás értékelése a 
Pécsi Orvostudom ányi Egyetem en.

13. Ruttner P. (Nagykanizsa): In 
tenzív therapiás osztályunk a 
nagykanizsai kórház progresszív  
betegellátási rendszerében.

14. Heim T. (Nagykanizsa): A n- 
aesthesiologiai Osztályunk m űkö
déséről.

15. Várkonyi P. (B udapest): A 
gyerm ekanaesthesiologia és in ten 
zív therapia aktuális problém ái 
hazánkban.

16. Ábrándi E. (Békéscsaba): Az 
anaesthesiologiával szervezeti egy 
ségben m űködő központi IBO szer
vezési kérdései vidéki kórházban.

17. Nemes Gy. (Zalaegerszeg): 
Központi m űtőszolgálat szervezé
sének lehetőségei, tapasztalatai pa
vilonrendszerű kórházunkban.

18. Kajtsa E., Grósz J., (Zala
egerszeg) : Cardiopulm onalis re
suscitatio szervezete kórházunk
ban. Eredm ényeink.

19. Botoss J., Embey D. (Buda
pest) : Központi A naesthesiologiai 
és Intenzív B etegellátó Osztály szer
vezése az Országos Onkológiai In 
tézetben.

V i t a  — S z ü n e t
14.30 óra 

„A” sectio
Elnökség: Forgács I., Farbaky G.

20. Oszwald P. (Budapest): A fő
városi kórházak anaesthesiologiai 
ellátásának szervezési problém ái.

21. Oszwald P. (Budapest): A 
fővárosi kórházak intenzív beteg- 
ellátásának szervezési problém ái.

22. Hegyi L., Oszwald P. (Buda
pest): A D él-budai intenzív és in 
farctus ellátás űj m odellje.

23. Imre M. (Budapest): P av i
lonrendszerű kórház szervezési le 
hetőségei az anaesthesiologiában.

24. Thury P. (Budapest): A  m en
tőszolgálat szerepe az in tenzív  the- 
rápiás lánc kialakításában.

25. Pálos L. (B udapest): Hogyan  
nem  szabad az AITO-t üzem el
tetni.

26. Széli K. (Szom bathely): Az 
anaesthesiologiai szervezésének ká
tyúi.

27. Nagy V., Horváth I., Sarlós 
P. (Budapest): Szervezési n ehézsé
geink az anaesthesiologiai e llá tás
ban.

28. Vass-Eysen E. (K ecskem ét): 
„Lenni, vagy nem lenn i” — kér
dése a m agyar anaesthesiologia  
szem szögéből.

V i t a

14.30 óra 

„В” sectio

Elnökség: Ugocsai Gy., Kósik 
Gy.

29. Vigh A. (Budapest): Több te
lephelyes, integrált egészségügyi 
intézm ény anaesthesiologiai szer
vezési problém ái.

30. Morva L. (Tataháza): A h ely 
színi in tenzív  betegellátás szerve
zése.

31—32. Károvits J. (B udapest): 
A Lagosi Orvosegyetem  A naesthe
siologiai Tanszékén szerzett szer
vezési és szakm ai tapasztalatok.

a) oktatóm unka (alap- és post- 
graduális képzés),

b) központi m űtőtraktus m űkö
dése.

33. Németh É., Csiszár B., Her
man К., Bacsa S. (D ebrecen): Kör- 
légzéses narcosisrendszerben vég 
zett k ísérletes gázelegy — össze
tétel vizsgálatok  töm egspektrom é
terrel.

34. Aranyosi J., Berecz I., Во 
hátka S., Langer G., Szamaránsz- 
ky J. (D ebrecen): A naesthesiologiai 
kísérletes vizsgálatok egy k ife jlesz
tés alatt álló  vérgázelem ző töm eg
spektrom éterrel.

35. Sarlós P., Kovács Gy., Kiss
K. (B udapest): Műtét alatti beteg
ellenőrzés a MEDICOR gyártm á
nyú MM—21 monitorral.

36. Makláry E., Petruska S., Kiss 
J. (N yíregyháza): Tapasztalataink  
az intraoperativ EKG ellenőrzés
sel.

37. Marosi Gy., Sági 1., Pap 1., 
Simon Zs. (Szeged): Az é le tv eszé
lyes ritm us és vezetési zavarok  
ellátásának m egszervezése és m ű
szerigénye.

V i t a

1979. augusztus 30. (csütörtök)
8.30 óra

Közgyűlés

1. Elnöki beszámoló.
_ Főtitkári beszámoló.
3. Pénztárosi beszámoló.
4. Szám vizsgáló Bizottság beszá

molója.
5. Hozzászólások.

9.45 óra 

Plenáris ülés

Elnökség: Barankay A., Varga L.

38. Nagy G. (B udapest): A naesthe- 
siologiai és intenzív betegellátó  
osztályok jelentősége, lehetőségei 
a k lin ikai pharm acologiában (refe
rátum, 30 perc).

39. Kerpel-Fronius S., Boross J., 
Mészáros I. (Budapest): Intenzív  
B etegellátó  Osztály szcTepe a fá 
zis I. gyógyszervizsgálatban.

40. Mészáros I., Kerpel-Fronius
S. (B udapest): Intenzív B etegellá tó  
O sztály szerepe a fázis I. gyógy
szervizsgálatban.

41. B. Sármány J., Tóth S. (Bu
dapest) : A narkózis bevezetésére  
használt szerek hatásának e lem 
zése sejtszinten.

V i t a  — S z ü n e t  
11.00 óra 

„A” sectio

E lnökség: Pálos L., Uray Ё.

42. Barankay A., Schlotthauer J., 
Móricz F., Volcz M. (B udapest): 
A flunitrazepam  (Rohypnol) kar- 
diovaszkuláris hatása sú lyos v a l
vularis és ischaem iás szívbetegek  
anaesthesiájának bevezetésében.

43. Wittek L., Gecsényi M., Barna 
B., Hargitay Z., Adorján K. (Buda
pest) : Tapasztalataink az A rduan  
(RGH 1106) nevű új szteránvázas 
izom relaxánssal.

44. Boros M., Szécsi J. (S zeged ): 
Az A rduan R(RGH 1106) v izsgá 
lata izom ideg preparátum on.

45. Szenohradszky J., Marosi Gy., 
Tóth I., Bense S., Dömötötr 1., Bo
ros M. (Szeged): Az A rduan (RGH 
1106) klin iko-form akologiai v iz s 
gálata.

46. Darvas K., Pulay I., Alánt 
O., Bihari 1., Bombera G., Sebes
tyén J. (B udapest): A rduan (RGH 
1106) k linikai kipróbálása.

47. Volcz M., Schlotthauer J., 
Mészáros R., Barankay A. (Buda
pest) : Űj izom relaxans (Arduan) 
keringési hatásainak v izsgálata  sú
lyos szívbetegeken.

48. Százados M., Kalmár I., 
Grósz Gy., Soós J., Olajos M., Sza
bó Z. (Budapest): A  nitroprussid- 
Na hatása a m yocardium  kontrak- 
ciós erejében. K linikai és k ísérletes  
vizsgálatok.

49. Garas F., Matkó 1., Kovács 
G., Tóth 1., Boros M. (S zeged ): A 
nitroprussid natrium  (Nipride) an- 
aesthesiologiai alkalm azása.

50. Kalmár I., Százados M., Grósz 
Gy., Turbók E., Pongó Ё., Szabó Z. 
(B udapest): A narcotikum ok ha
tása a m yocardium  contractios 
erejére.

51. Horváth S., Deményi M., 
Murvay K., Averjanova N. (Deb
recen) : M űtét alatti cardialis prob
lém ák Partusistennel k ezelt terh e
seknél.

52. Révész J., Szarka J„ Aranyo
si J., Bacsa S. (D ebrecen): Systo 
les időintervallum ok vizsgálata  
postoperativ digitalizálás során.

53. Imre M. (Budapest): M etho- 
h exita l — Brietal a lkalm azása a 
narcosis bevezetésére.

54. Kremer J., Kerpel-Fronius S. 
(Budapest): A kom plex daganat-



therapia anaesthesiologiai vonat
kozásai.

55. Morva L. (Tataháza): Üj vo
lumenpótló szer (Neo-plasmagel) 
alkalmazása az alapszintű sürgős
ségi ellátásban.

V i t a  — S z ü n e t  
11.00 óra 

„B” sectio
Elnökség: Makláry E., Molnár E.
56. Boros M., Szenohradszky J., 

Matkó I., Kovács G., Bense S. (Sze
ged): Anaestheticumok hatásának 
monitorizálása „Cerebral Function 
Monitor”-ral.

57. Kroó M. (Budapest): Dopa
min, Isuprel és Tonogen haemody- 
namikai hatású low cardiac output 
syndroma kezelésében.

57/a. Szilasy Zs., Kroó M. (Bu
dapest) : A Nitroglycerin iv. hatá
sának vizsgálata ischaemiás szív- 
betegségek miatt operált betegeken.

58. Kun M., Tassonyi E., Vimláti 
L. (Budapest): Carticain (Ultra- 
cain) alkalmazása vezetéses és in- 
filtrációs érzéstelenítésre.

59. Tassonyi E., Baranyai M., 
Vimláti L. (Budapest): A capno- 
graph helye és szerepe a klinikai 
farmakologiai vizsgálatokban saját 
gyakorlatunk alapján.

60. Tassonyi E., Szabó G., Zemp
léni T. (Budapest): Farmakodina- 
mikai és farmakokinetikai vizsgá
latok az RGH 1106 jelű, Arduan 
elnevezésű új izomrelaxanssal.

61. Vimláti L., Kertész L., Tas
sonyi E. (Budapest): Űj izotóp 
dilutiós eljárás a keringő volumen 
és a functionalis extracellularis 
volumen (FEV) meghatározására a 
betegágy mellett.

62. Kristóf M., Lencz L. (Buda
pest) : A narkosis alatti monitori- 
zálás megkönnyítése „háti elektró
da” alkalmazásával.

63. Lencz L., Kristóf M. (Buda
pest) : A mechanikus intubációs 
sérülések kivédése, műanyag fog
védő alkalmazásával.

64. Tóth E. Zs., Széli K. 
(Szombathely): Laryngitis subglot
tica kezelése tartós nasotrachealis 
intubációval.

65. Horváth A., Tekeres M., Hud- 
vágner S. (Pécs): Műtéti szabad 
légútbiztosítás az intenzív therá- 
piában.

66. Kása I., Bacsa S., Averjanova  
N. (Debrecen): Nagy vénák canü- 
lálását követő szövődmények.

67. Móricz J., Sós J. (Szeged): A 
vena cava canül helyzetének mű
szeres ellenőrzése saját szerkeszté
sű toldalékkal.

68. Kupcsulik P., Hídvégi M., 
Sebestyén J., Darvas K. (Buda
pest): A vena jugularis interna 
percutan canülálásával szerzett ta
pasztalataink.

69. Méray J. (Szeged): A tra- 
cheotomia kérdése a szájsebészet
ben.

70. Jancsó J. (Szeged): Transla- 
ryngealis percutan érzéstelenítés 
szájsebészeti betegek éber intubá-

1974 lásához.

V i t a
1979. augusztus 31. (péntek)

8.30 óra
„A” sectio

Elnökség: Bacsa S., Gurdon J.
71. Gurdon J., Károvits J., Ko- 

leszár É. (Budapest): A Bain-kör- 
rel szerzett tapasztalataink az an- 
aesthesiologiában.

72. Hirsch T., Bogányi Gy. (Bu
dapest) : Narcosis ellenőrző rend
szer a csecsemő- és gyermek-an- 
aesthesiában.

73. Irházi K i s z e ly 1. (Kecske
mét) : Vérgázérétkek perioperativ 
változásai.

74. Irházi I., Kiszely 1. (Kecs
kemét) : Tapasztalataink zártrend
szerű narkózissal.

75. Baranyai L., Tassonyi E. (Bu
dapest) : Az osmolaritás mérésének 
jelentősége az intenzív betegellá
tásban és a tudományos kutatás
ban.

76. Baranyai L., Tassonyi E., 
Vimláti L. (Budapest): Vérgáz és 
elektrolit meghatározások a beteg
ágy mellett, s ennek jelentősége a 
tudományos információ-gyűjtésben 
az intenzív therapiás osztályon.

77. Vimláti L., Tassonyi E., Ba
ranyai L., Batta Gy. (Budapest): 
Pulmonalis capillaris nyomás (Ék 
nyomás) és arteria pulmonalis 
végdiastoles nyomás méréssel szer
zett tapasztalataink sebészeti bete
gek intenzív ellátásában.

78. Krasznai P., Tassonyi E. (Bu
dapest) : Intenzív észlelés a szülő
szobán, különös tekintettel a lum
balis periduralis anaesthesiában 
vezetett szülésekre.

79. Tassonyi E., Faragó I., Hor
váth P. (Budapest): Üj műszer
rendszer a neuromuscularis trans
missio mérésére.

80. Faragó 1., Tassonyi E. (Bu
dapest) : Telemetricus cardialis mo- 
nitorizálás a műtőben és az inten
zív therápiás osztályon.

81. Ugocsai Gy., Csikós E., Zádo- 
ri J. (Szeged): A lokálanaestheti- 
cumok kiválasztása a különböző 
regionalis érzéstelenítési módsze
rekhez.

82. Pólik T., Révész J. (Debre
cen) : Helyi érzéstelenítés szemésze
ti műtéteknél.

V i t a  — S z ü n e t
Elnökség: Boros M., Nemes Gy.
83. Mustárdy I., Ribáry O. (Sze

ged) : A fülműtétek érzéstelenítésé
nek problémái.

84. Hollós S., Kroó M. (Buda
pest) : A pulmonalis hypertonia 
postoperativ kezelésének újabb le
hetősége.

85. Janecskó M., Unk Ё., Pálos
L. (Budapest): Hypokalaemia ke
zelése retard káliummal.

86. Unk Ё., Janecskó M., Pálos
L. (Budapest): Kontrollált zsír
táplálás mű-enzimmel.

87. Kertész Á., Nagy A., Boros
M. (Szeged): Postoperativ embo
lia prophylaxis dextránnal.

88. Árokszállásy J., Tenk Ё., Dö
mötör 1., Megyeri A. (Szeged): Re
suscitatio a műtőben, tanulságok.

89. Ruttner P., Czigány S., Berta
S. (Nagykanizsa): Telemetriás EKG 
osztályunk gyakorlatában.

90. Szabó Cs., Csuka S. K. 
(Nagykanizsa): Resuscitatiós mun
kánkról: eredményesen újraélesz
tett infarctusos beteganyagunk ér
tékelése.

91. Vági H. (Nagykanizsa): Into- 
xikált betegek kezelésének intenzív 
therapiás szempontjai.

92. Ruttner P., Czigány A. (Nagy
kanizsa) : Anaesthesiologiai mód
szereink gyermekszemészeti műté- 
teinknél.

93. Mátz L., Ruttner P. (Nagy
kanizsa) : Szülészeti kórképekhez 
csatlakozó DIC intenzív therápiás 
vonatkozásai.

94. Béres K., Csuka S. K. (Nagy
kanizsa) : „Rizikó-betegek” sürgős 
altatása.

95. Fonó A. (Budapest): Az An- 
aesthesiologia és Intenzív Therapia 
c. lap néhány szerkesztési problé
mája.

96. Volcz M., Soltész B., Baran- 
kay A. (Budapest): Gelatintartalmú 
plazmapótszerek (Gelifundol, Neo- 
plasmagel) alkalmazása zárt 
szívműtéteknél.

97. Koncz E., Barankay A. (Bu
dapest) : Digitalis és béta- receptor
blokkolók alkalmazása szívműté
tek során.

98. Pénzes I., Kulka F. (Hódme
zővásárhely, Szeged): Az intenzív 
betegellátás fejlődésének tükröző
dése gyógyult ARDS-s betegeink
ben.

99. Sarlós P., Horváth I., Kiss K. 
(Budapest): Tapasztalataink az Al- 
thesin-Viadryl-G kombinációval.

100. Bodor G., Pintér Gy. (Buda
pest) : Tracheomalatias légcső-ob- 
structio kivédése.

101. Vadász G., Zubovics K., Kö
rösi A., Pálffy Gy. (Budapest): 
Szívinfarctus és rhythmuszavar 
tüdőműtétek postoperativ szaka
szában.

102. Zubovics K., Schere É. (Bu
dapest) : Tüdőmosás és alveolaris 
proteinozis kezelésében.

103. Gál Zs. (Budapest): An
aesthesiologiai problémák a Stock 
galléros betegek mediastinosco- 
piájánál.

8.30 óra 
„B” sectio

Elnökség: Széli K., Sarlós P.
104. Szántó L, Pleskott K. (Bu

dapest) : Vérgázvizsgálatok szerepe 
az akut légzészavarok felismerésé
ben és kezelésében.

105. Gergely Z., Lautih J., Ormos
K., Fábián Gy., Kováts M., Föl
des K. (Budapest): A narkózis 
alatti hőforgalom befolyásolása 
foszfodieszterázéra ható szerekkel.

106. Ragadics E., Hanzely B., 
Szabó E. (Baja): Subdózisú Ketalar 
alkalmazása „nehéz” gyermekek 
fogkezelésekor.



107. Kerekes I., Kiss I., Kósik 
Gy. (Kaposvár): Althesinnel szer
zett tapasztalataink.

108. Turbók E., Kónya L., Ola
jos M., Soós J., Pangó É., Kalmár 
J. (Budapest): Hasi aneurysma 
műtétek anaesthesiája és postope
rativ problémája.

109. Soós J., Százados M., Turbók 
E., Kónya L., Olajos M., Kalmár 1. 
(Budapest): Elektro-hypalgesias an
aesthesia gyermekek nyitott szív
műtéte során.

110. Hencz P. (Szeged): Transil- 
luminescentia: új non-invaziv diag
nosztikus módszer újszülöttek in
tenzív therápiájában és anaesthe- 
siájában.

111. Kovács Gy., Nagy V., Sarlós 
P. (Budapest): Vastagbélműtétek 
epidural érzéstelenítéséről.

112. Fodor M., Sarlós P., Barta- 
lics L. (Budapest): A serum dopa- 
min béta hydroxylase (DBH) akti
vitás változása posttraumás comá- 
ban.

113. Henye N., Sarlós P. (Buda
pest) : Üj lehetőségek az agysérül
tek kezelésében.

114. Kövesdi Gy., Szűcs S., Böj
tbe L., Pintér S. (Szolnok): Peri
tonealis dialysis jelentősége gyer
mekkori hasi sebészeti eseteink
ben.

115. Ónodi M., Веке G., Grósz 
J. (Zalaegerszeg): Intenzív beteg- 
ellátás az anaesthesiologia műsze
reinek ellenőrzése, és az ellátás 
szervezésének lehetőségei hygie
nes szempontból.

116. Bereczky Zs., Szabó T. (Bé
késcsaba) : A súlyos baleseti beteg
anyag komplex ellátása kórházunk
ban.

117. Nagy B. (Békéscsaba): Inter- 
disciplinaris intenzív therapias és 
általános bel. osztályon ápolt in- 
farctusos beteganyag összehason
lító elemzése.

V i t a  — S z ü n e t
Elnökség: Wittek L., Turcsán 1.
118. Szállási J. (Budapest): An- 

aesthesiologiai, reanimatiós lehető
ségek és gyakorlat szakrendelő
ben.

119. Gergely S., Juhász T., (Dom
bóvár) : Spinalis anaesthesiával 
szerzett tapasztalataink.

120. Juhász T., Gergely S. (Dom
bóvár) : Nervus abducens paresis: 
a spinal anaesthesia ritka szövőd
ménye.

121. Belicza M., Ács T., Varga J. 
(Budapest): Extrem hypothermia 
kapcsán alkalmazott intenzív the
rapia a helyszínen: néhány követ
keztetés.

122. Pásztor J. (Szolnok): Hyper
capnia előfordulása a rizikócso
portba tartozó betegek narkózisa 
folyamán.

123. Varga D., Penczner G., Ken- 
delényi E. (Budapest): Elsődleges 
műtétre kerülő sérültek anaesthe- 
siologiai feltételei és lehetőségei 
osztályunk anyagában.

124. Hormay M., Szabó I., Má- 
tyus J. (Budapest): Lehetőségeink

a postoperativ rhythmuszavarok 
megszüntetésével.

125. Mátyus J., Szabó 1., Hormay
M. (Budapest): Peritonealis dialy- 
sissel szerzett tapasztalataink az 
elmúlt 5 év esetei alapján.

126. Jelen E., Németh M., Grün
stem E. (Budapest): Dopaminnal 
szerzett tapasztalataink központi 
intenzív therapias osztályunkon.

127. Németh M., Jelen E., Má
tyus J. (Budapest): Aldactone al
kalmazása osztályunkon a rhyth
muszavarok kezelésében.

128. Grünstein E., Hormay M., 
Jelen E. (Budapest): Antiarrhyth- 
mias szerek okozta szív-ingerkép- 
zési és vezetési zavarokról.

129. Simon Zs., Sági I., Marosi 
Gy. (Szeged): Alkylphosphat mér
gezettek nagy dózisú Atropin keze
lése.

130. Móricz F., Bartek 1., Baran- 
kay A., Volcz M., Schlotthauer J. 
(Budapest): Cardioplegia — myo- 
cardialis protectio.

Tájékoztató:
Regisztrálás a Vándorgyűlés 

színhelyén: augusztus 28-án 16^ 
22 óráig; augusztus 29-én 8—13 és 
14—15 óráig; augusztus 30-án 8— 
12 és 14—15 óráig; augusztus 31-én
8—12 óráig.

5 X 5  cm diapozitív és 16 mm 
filmek vetítésére van lehetőség. 
Kérjük az ülésszak megkezdése 
előtt a diákat a vetítőnek átadni.

Előadások időtartama 8 perc.
Társaságunk vezetősége a ván

dorgyűlésen elhangzott előadásokat 
kiadvány formájában megjelenteti. 
Kérjük az előadásokat nyomdakész 
állapotban — elhangzásuk után — 
az üléstitkárnak átadni.

A Magyar A llergológiai és K lini- 
nikai Im m unológiai Társaság 1979. 
szeptember 14-én Kékestetőn, az 
Orvos-Nővérszálló nagytermében 
tudományos ülést tart.

9.30 óra
Prof. Hámori Artúr: Megnyitó.
Balla József: Házigazdái üdvöz
lés.
Üléselnök: Hámori Artúr.
Hajós Mária: Megemlékezés Ha

jós Károlyról.
A Hajós Károly emlékérem átadása

Edlinger Jenő, Mészáros Lajos, 
Havas Paula (Zalaegerszeg): Asth- 
más prevalencia és kivizsgálási 
szint Zalaegerszeg város és járás
ban.

Borsodi Klára, Madáchi László, 
Mészáros Klára, Varjas József 
(Miskolc): Egy terület teljes asth
ma bronchiale preavalentiájának 
meghatározása.

Seri István, Kecskés László, 
Kovács-Tuckányuk Katalin (Buda*- 
pest): Az asthma bronchiale, a ma- 
lignoma és a hypertonia familiáris 
előfordulása asthmás, tüdőtumoros

és egyéb tüdőbetegségben szenve
dők családjában.

Berta Gyula (Mosdós): Az asth- . 
ma bronchiale morbiditás Somogy 
megyében.

Üléselnök: Osváth Pál.
Mezei Györgyi, Cserháti Endre, 

Kelemen József (Budapest): Asth
más gyermekek családi anamnesi- 
sének elemzése.

Cserháti Endre, Mezei Györgyi, 
Kelemen József (Budapest): Bőr
próbák alakulása asthmás gyer
mekek felnőttkori utánvizsgálata- 
kor.

Kraszkó Pál, Rótt Zsuzsanna, 
Tomcsányi Attila (Edelény): Ter
helés indukált asthma bronchiale.

Vastag Endre, Tóth András, Nagy 
Lajos (Budapest): A légúti ob- 
strukció helye és mechanizmusa 
terhelés indukálta hörgőgörcsben.

Biró Barna (Miskolc): Kontrolált 
specifikus aerosol provokáció az 
exogén allergének okozta asthma 
bronchiale diagnosztikájában.

S z ü n e t
Üléselnök: Balla József.
Findeisen D. G. R. (Berlin): 

Van-e terápia resistens asthma? 
(német nyelven).

Levendel László, Lakatos Mária 
(Budapest): Biofeedback módszer 
alkalmazása a hörgi asthmás bete
geken.

Mészáros Lajos, Szakonyi Margit, 
Edlinger Jenő, Simán József (Za
laegerszeg) : Felnőtt asthma bron
chiales betegek specifikus hypo- 
senzibilizatiójának kései eredmé
nyei.

Berta Gyula, Naményi Miklós, 
Naményi Miklósné (Mosdós): Ér
demes-e hyposensibilizálni nem 
pollen eredetű allergiás asthma 
bronchialeban?

Üléselnök: Levendel László.
Toros Edit, Hajós Mária (Buda

pest) : Ketotifen asthma-prophyla
xis hatásának értékelése kettős vak 
kontrollal.

Nevihostényi György, Frank Kál
mán, Istók Márta (Budapest): A 
Zaditen használhatósága kisdedko
ri atopiában.

Kelemen József, Erdős Zoltán, 
Póder György, Cserháti Endre 
(Budapest): Ketotifen protektiv
hatása terhelés kiváltotta broncho- 
spasmusra asthmás gyermekeknél.

Mühlbacher Szilvia, Sámuel Ilo
na, Segyevi Jánosné, Bezdán Má
ria (Budapest): Thermoaerosolos 
komplex expectorátiós módszer ta
pasztalatai dyskriniás asthmásokon.

S z ü n e t
15.00 óra

Üléselnök: Hajós Mária.
Balla József (Mátraháza): Az 

asthma bronchiale gondozásának 
egyes kérdései.

Vértes László (Budapest): Asth
ma bronchiale és egészségnevelés. 1975



Várkonyi Péter, Demeter Mária, 
Hartyánszky István, Lozsádi Ká
roly (Budapest): Gyógyszer resis
tens status asthmaticus és a kis- 
vérköri volumenterhelés — egy 
eddig ismeretlen cardiorespirato- 
ricus veszélyállapot csecsemő- és 
kisgyermekkorban.

Koó Éva, Fehér G. Katalin (Bu
dapest) : Hydro-Adreson felszívó
dásának vizsgálata chronikus ste
roid szedő asthmás betegeken.

Üléselnök: Mészáros Lajos.
Endre László, Fachet József, 

Kovács Kornél, Náfrádi József, Os- 
váth Pál (Budapest, Szeged): Az 
alfaj-antitrypsin hiány — a gyer

mekkori exspiratorikus dyspnoe — 
és a trypsinnel kiváltható in vitro 
histamin liberatio összefüggése.

Nagy Lajos, Ferenczy Emőke 
(Budapest): A humorális kemotaxis 
és a polimorfonukleáris granulocy- 
ták számának változásai provokált 
hörgőgörcsben.

Raffai Irén, Tessényi Ildikó (Bu
dapest) : Salicylát érzékenység asth
más betegeinken.

Grallert Ferenc, Rótt Zsuzsa 
(Edelény): Légúti obstructio mint 
Strophantin mellékhatás asthma 
bronchiales betegeken.

Zárószó és értékelés: Hámori 
Artúr.

Tudnivalók:
Az előadások ideje (vetítéssel 

együtt) 8 perc, a hozzászólásoké 1 
perc.

50 X 50 mm-es dia és 16 mm-es 
(hangos) film vetítése biztosított. 
A jobb felső sarkukban megjelölt 
és számozott diák átadása és elő
zetes levetítése a szünetekben kívá
natos.

Részvételi díj 50 Ft, mely az ér
kezéskor a kongresszusi irodában 
fizetendő. (Ez a kiküldő szervre 
áthárítható a kapott elismervény 
alapján.)

Az ebédigény előzetes jelzését 
Szeptember 7-ig kérjük. Cím: 
Wiltner Willibald, Kékestető 3221.

Rövid határidővel, olcsón, szakszerűen vállaljuk
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PAN ANGIN9INJEKCIÓ 
ÉS DRAZSÉ

ÖSSZETÉTEL: 1 ampulla (10 ml) 0,4 g magne
sium asparaginicum anhydricumot (33,7 mg 
Mg++) és 0,452 g kalium asparaginicum anhyd
ricumot (103,3 mg K+) tartalmaz.
1 drazsé 0,140 g magnesium asparaginicum an
hydricumot (11,8 mg Mg++) és 0,158 g kalium 
asparaginicum anhydricumot (36,2 mg K+) tar
talmaz.
JAVALLATOK: Angina pectoris kezelésében ad- 
juvansként, szívinfa retus ban rhythmus-zavar ese
tén és utókezelésében, digitalis okozta rhythmus- 
zavar, digitalis-intoxicatio. Rhythmus-zavarok: 
tachyarrhythmia, ventricularis extrasystolia.
ELLEN JAVALLATOK: Acut és chronikus veseelég
telenség.
ADAGOLÁS: Naponta 3 X 2  drazsé vagy na
ponta 2 ampulla 50-100 ml 5 százalékos glu

cose oldattal felhígítva lassan, iv. vagy tartós 
cseppinfúzióban.
Prophylacticus célra: naponta 3 X 1  drazsé. 
Szívinfa retusban naponta 2 X 1  ampulla (reg
gel, este) 50-100 ml 5%-os glucose oldattal 
felhígítva, tartós cseppinfúzióban.
MEGJEGYZÉS: »i* Az infúzióban a Pananginnal 
együtt szükség esetén Strophantin, esetleg digi
talis készítmény adagolható.
Injekció: csak vényre kiadható, és az orvos rendel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) is
mételhető.
Drazsé: vény nélkül, egy alkalommal, legfeljebb a 
legkisebb gyári csomagolás vagy annak megfele
lő mennyiség adható ki.
CSOMAGOLÁS:
50 drazsé; térítési díj: 3,80 Ft.
5 ampulla; térítési díj: 2 ,- Ft.

Kőbányai Gyógyszerárugyár Budapest X.



Szegedi Orvostudományi Egyetem,
II. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Cserháti István dr.)

Felnőttkori aku t leukaem iák 
p ro g n o sisá t befolyásoló 
tényezők v izsg á la ta  58  e se t 
elem zése alapján
Varga Gyula dr., Krizsa Ferenc dr.,
Zoliéi Magdolna dr., Balogh Elemér dr. 
és Cserháti István dr.

A felnőttkori akut leukaemiák azon malignus hae- 
matológiai betegségek közé tartoznak, amelyeknek 
prognosisa ma is igen kedvezőtlen. Az utóbbi tíz 
évben mégis több nagy munkacsoport olyan thera- 
piás eredményekről számolt be, amelyek bizonyos 
fokú optimizmusra adnak okot. Mi az alapja ennek 
az optimizmusnak? A szerzők nagy részének véle
ménye szerint az egyik döntő tényező, mely eze
ket a kedvező eredményeket lehetővé tette, a ma 
leghatásosabbnak ta rto tt cytostaticumok — többek 
között cytosin-arabinosid, daunomycin, thioguanin, 
vincristin —, illetve ezeket a cytostaticum okat ta r
talmazó therapiás sémák kidolgozása, bevezetése 
(4, 18). További jelentős mozzanat az ún. „suppor
tiv” kezelés fejlődése (41). Végül az utóbbi évek
ben néhány munkacsoport olyan immuntherapiás 
eljárásokat dolgozott ki, melyekkel a remissio és a 
túlélés szignifikánsan m egnyújtható (10, 25, 30, 40).

Anyag és módszer ■

1973. szeptember 1. és 1978. július 1. között 58 fel
nőttkori akut leukaemiát észleltünk (chronikus granu- 
locytás leukosis blastos fázisát nem számoltuk eseteink 
közé). A betegek közül 30 nő, 28 férfi volt. Életkor 
szerinti megoszlásukat az 1. táblázat szemlélteti. A 
diagnosis felállítása minden esetben a kezelés meg
kezdése előtt készített vérkenetekből, ill. csontvelő-

kenetekből (aspiratiós csontvelő-biopsia) történt. A ké
netekből, a May—Grünwald—Giemsa-festés mellett, 
kivétel nélkül elvégeztük a peroxidase reakciót (21), 
ill. Sudan black В festést (33), az esetek nagy részében 
a PÁS reakciót (22), esetenként a nem specifikus es
terase reakciót (alpha-naphthyl-acetat esterase, 31), 
néhány esetben a naphthol-ASD-chloracetat esterase 
reakciót (27). A blastok monocyta irányba történő dif
ferenciálódásának kimutatására a serum és vizelet mu- 
ramidase meghatározását használtuk (5) (43 betegen 
történt e meghatározás). A leukaemiákat a készítmé
nyek retrospektív vizsgálata alapján a francia—ame
rikai—angol (FAB) munkacsoport által ajánlott kri
tériumok figyelembevételével osztályoztuk (2). Az akut 
lymphoid leukaemia három típusát (Lj—L3), az akut 
myeloid (non lymphoid) leukaemia hat típusát (Mj— 
M6) különböztettük meg.

A betegek túlélését a diagnosis felállításától ha
lálukig, a vizsgálatok lezárásáig, ill. addig az időpon
tig számítottuk, amíg ellenőrzésünk alatt állottak. Tel
jes remissiónak (CR) tekintettük, amikor a beteg kli- 
nikailag tünetmentes, a csontvelőben a blastok ará
nya normális, a periférián blast nem fordult elő, a fe- 
hérvérsejtszám (absolut granulocyta-szám), a throm- 
bocyta-szám normális, és a beteg nem anaemiás. Par
ciális remissio (PR) esetén á csontvelőben a blastok 
aránya 30%-nál kisebb volt, a periférián csak néhány 
százalékban fordultak elő blastok, ill. a beteg granu- 
lopeniás, thrombopeniás vagy anaemiás volt a keze
lések után, jóllehet szubjektív panasza, infekcióra 
utaló jel nem volt.

Indukciós kezelésként általában TRAP-sémát 
thioguanin, Daunorubicin (Rubidomicin), Ara-C (cy
tosin-arabinosid), Prednison (34) és a COAP-sémát 
(39) [Cyclophosphamid, Oncovin (Vincristin), Ara-C 
(cytosin-arabinosid), Prednisolon] használtuk (2. táb
lázat). Az eredeti leírástól annyiban tértünk el, hogy

2. táblázat. TRAP é s  COAP kezelési sém a

Gyógyszer
Dosis
mg/m2
nap

A gyógyszeradás 
'deje (nap) módja

Thioguanin 100 1—5 per os
Rubidomycin 40 1 i.v.
Ara-C (cytosin-arabinosid) 100 1—5 i.v.
Prednisolon 30 1—5 per os

C O A P  k e ze lé s i  sé m a

Cyclophosphamid 100 1—5 i.v.
Oncovin (Vincristin) 1 1 i.v.
Ara-C (cytosin-arabinosid) 100 1—5 i.v.
Prednisolon 100 1—5 i.v.

1. táblázat. Akut leukaem iás betegeink kor szerinti 
m egoszlása

Életkor
év

Esetszám

<19 2
20—29 9
30—39 7
40—49 9
50—59 12
60—69 11
70—79 4
80 > 4

Összesen 58

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 33. szám 
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a számunkra hozzáférhetetlen thioguanin helyett Leu- 
purint adtunk, az általunk használt maximális dosi- 
sok pedig a következők voltak: Leupurin: 150 mg/die, 
cytosin-arabinosid: 150 mg/die 5—8 órás infusióban, 
Daunorubicin (cerubidin): 60 mg/die, Prednisolon: a 
TRAP-sémában 60 mg/die, a COAP-sémában 90 mg/ 
die. A kezelések 5 napos ciklusokból állottak, köztük 
általában 7—10 nap szünetet tartottunk, néhány eset
ben ezt csontvelő-biopsiával igazolt csontvelő-aplasia 
miatt megnyújtottuk. A betegek egy része a kezelési 
szünetekben is kapott kis dosisban Prednisolont (20— 
30 mg/die). Idős, 60 év feletti betegeinknél a dosiso- 
kat általában redukáltuk, és hat esetben csak Leupu- 
rint és Prednisolont adtunk. Akut lymphoid leuk- 
aemiások indukciós kezelése Vincristin és Predniso
lon volt, az utóbbi években ezt Daunorubicin adásá
val egészítettük ki (L2-séma, 6). Rendszeresen adtunk 
lumbálisan Methotrexatot is (10 mg, havonta egy al
kalommal). A remissióba jutott betegek fenntartó ke
zelésként 1976-ig Leupurint és Prednisolont kaptak, 
ezután pedig havonta egy TRAP- vagy COAP-ciklust. 
Reindukció esetén lehetőleg a korábban még nem al

%
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kalmazott cytostaticumokat tartalmazó sémákat hasz
náltuk. Immuntherapiát nem alkalmaztunk. A speci
fikus kezelés mellett kiegészítő kezelésként (supportiv 
therapia) leggyakrabban friss teljes vért adtunk, mi
vel a kezelés hatására kialakuló pancytopenia vala
mennyi komponens szubsztitúcióját szükségessé tette. 
A szükségletnek megfelelően thrombocytasuspensiót és 
esetenként fehérvérsejt-koncentrátumot adtunk. Az 
utóbbiak készítéséhez sejtszeparátor nem állt rendel
kezésünkre. Az igen gyakori fertőzéses szövődmények 
miatt, ill. prevencióként széles spektrumú antibiotiku
mokat és antibiotikum kombinációkat kaptak a bete
gek. Vénásan gamma-globulint, megfelelő készítmény 
hiányában, nem adtunk.

A statisztikai feldolgozást (várható halálozás, re
latív halálozási arány kiszámítása, szignifikancia-szá- 
mítások stb.) a Pető és mtsai (28) által leírt módsze
rekkel végeztük.

Eredm ények

Két esetben észleltünk csontvelővizsgálatokkal 
igazolt praeleukaemiás stádium ot. Egyik esetben 
9 hónapig tarto tt, klinikailag pancytopeniának fe
lelt meg, sejtdús csontvelővel. A másik esetben két 
hónapig tartó  súlyos anaem ia előzte meg a leu k 
aemia kialakulását. Felvételkor a betegek kivétel 
nélkül anaem iásak és throm bopeniásak voltak, 60 
százaléknak láza, 2 0 % -nak súlyos infekciója (bron
chopneumonia, sepsis) volt. A diagnosis felállítása 
és a kezelés megkezdése közti néhány napos perió
dusban öt beteg halt meg (két bronchopneumonia, 
egy intracraniális vérzés, k é t idősebb beteg kerin 
gési elégtelenség).

Az 58 betegből a vizsgálatok lezárásakor 9 be
teg élt, egy pedig más országrészbe költözött, az 
észlelés megszakadt. Negyven beteg reagált a ke
zelésre (6 8 %  össz-remissio), ebből 12 CR (20%), 28 
pedig PR (48%) volt. A betegek túlélését az ábra 
szemlélteti. Egy hónap m úlva a betegek 72%-a élt, 
fél év m úlva 24%, egy év m úlva kb. 10%. U gyan
ezen a „life table”-en fe ltün te ttük  a remissióba ke-

Abra: Remissióba jutott és a kezelésre nem reagáló akut 
leukaemiás betegeink túlélése. A görbék melletti 
számok az egyes csoportokban a megfelelő idő
pontokban még élő betegek számát jelzik

rü lt betegek és a kezelésre nem reagáló betegek 
túlélését is. A remissióba került betegek túlélése 
sokkal jobb a kezelésre nem reagáló esetek túlélé
sénél. A különbség statisztikailag szignifikáns (p <  
0,001). Ha külön vizsgáltuk azt a 40 beteget, akik 
reagáltak a kezelésre, a complet remissióba került 
betegek túlélése szignifikánsan jobb volt, mint a 
partialis remissiót elért betegeké.

A FAB munkacsoport kritérium ai szerint va
lamennyi esetet tipizálni tudtuk. Csupán 5 lym
phoid leukaemia fordult elő (% típus 2, L2 típus 3). 
53 akut myeloid leukaem ia volt, megoszlásuk a kö
vetkező: 9 differenciálódás (érés) nélküli myelo
blastos leukaemia (Mi), 15 myeloblastos leukaemia 
érés jeleivel (promyelocyta leukaemia, М2), 19 mye- 
lomonocyta leukaem ia (M 4), 8  monocyta leukaemia 
(M5), végül 2 erythroleukaem ia (Mg). Ün. hyper- 
granuláris promyelocyta leukaem iát (М 3), melyhez 
diffúz intravasculáris coagulatio (DIC) gyakran 
társul, nem észleltünk. 24 myeloid leukaemiában 
találtunk Auer-pálcát a blastok 3—59%-ában. Dif
ferenciáldiagnosztikai jelentőségük a differenciáló
dás nélküli myeloblastos leukaem iánál (Mi) és a 
hypergranuláris promyelocyta leukaemiánál (M3) 
volt. Plasm a-nyúlványok előfordulása monocyta 
leukaem iára volt jellemző.

Vizsgáltuk a serum  muramidase-szint és a tú l
élés közti összefüggést. A betegeket három cso
portra osztottuk. Az első csoportba azok tartoztak, 
akiknél a serum m uramidase normális vagy m ér
sékelten em elkedett (1—99 у/ml), a második cso
portba soroltuk azokat, akiknél a muramidase- 
szint 1 0 0 — 2 0 0  у/m l között volt, míg a harmadik 
csoportba a magas serum  muramidase-szinttel ( 2 0 1  

у/ml felett) rendelkező betegek kerültek (3. táblá
zat). Látható, hogy az egyes csoportok között a 
relatív halálozási arány nem különbözik szignifi
kánsan. A táblázatból az is kiolvasható, hogy anya
gunkban a myeloid és a monocyta leukaemiák kö
zött nincs lényeges különbség túlélés szempontjá
ból. Az első csoportba tartozó 20 betegből 18 mye
loid ( 6  Mj, 12 M2), egy erythroleukaem ia és egy 
lymphoid leukaem ia (Li) fordult elő. A második 
csoportban csaknem kivétel nélkül myelomonocy- 
tás leukaemiák voltak (10 M4, 1 M 5 és 1 Mg), míg 
a 3. csoport többségét monocyta leukaemia alkotta 
(7 Mb, 4 И«).

3. táblázat. A felnőttkori akut leukaem iás betegek  
tú lé lé se  é s  a serum m uram idase-szint 
közötti ö ssz e fü g g é s

Serum-
muramidase
gamma/ml

Betegek
száma

Meghalt
0

Várható
halálozás
E

Relatív
halálozási
arány
O/E

1—99 20 18 19,691 0,9
100—200 12 9 8,541 1,0
201-nél nagyobb 11 7 5,736 1,2

Összesen: 43 34 33,968

Xa = 0,44
p>0,1
Az elváltozás nem szignifikáns.



Mivel a lymphoid leukaemiák száma igen kiesi 
(5 eset), ezek túlélését külön nem vizsgáltuk.

A kezdeti fvs.-számot tekintve, jelentős kü
lönbség csak 50 000 feletti kezdeti fvs.-szám esetén 
mutatkozott, itt a túlélés szignifikánsan rosszabb 
volt (4. táblázat). Nem volt lényeges különbség 
anyagunkban a 60 év alatti és 60 év feletti betegek 
túlélésében (5. táblázat) még akkor sem, ha a tú l
élést szignifikánsan befolyásoló kezdeti fvs.-szám 
hatását is figyelembe vettük az életkor mellett. A 
kezdeti haematokrit-, thrombocyta-szám, a betegek 
neme és a prognosis között nem találtunk össze
függést. A leggyakoribb halálok fertőzés volt (27 
beteg), vérzés okozta a halált, ill. a halál közvetlen 
beálltában szerepet játszott 12 esetben, 9 esetben 
egyéb volt a halálok (keringési elégtelenség, a tüdő 
leukaemiás infiltratiója, agy-oedema stb.).

Megbeszélés

Mely tényezők szabják meg leginkább a fel
nőttkori akut leukaem iák prognosisát? A szerzők 
többsége egyetért abban, hogy a remissio kialaku
lása, a leukaemia típusa, a beteg kora (60 év felett 
rosszabbak a kilátások) és a kezdeti fvs.-szám a 
legfontosabb prognosztikai tényezők (8 , 9, 13, 20, 
23, 36, 38). A fontossági sorrend azonban munka- 
csoportonként változik. A retrospektív vizsgálatok
ból egyértelműen kitűnik, hogy a leghosszabb túl
élésre azok számíthatnak, akiknél sikerült remis
siót elérni (13, 17, 20, 38). Természetesen a re
missio kialakulása u tán annak hosszát és a túlélést 
döntően a fenntartó kezelés sikere határozza meg. 
Anyagunkban is szignifikánsan jobb a remissióba 
került betegek túlélése, s ezt tekintjük a legfonto
sabb prognosztikai tényezőnek. Megjegyezzük 
azonban, hogy a „remissio kialakulása” csak bizo
nyos fenntartással sorolható a szorosabb értelem 
ben vett prognosztikai faktorok közé, mivel nem 
egy, a kezeletlen betegen meghatározható tényező
ről van szó, hanem a kezelés hatására kialakuló je
lenségről.

Sokrétűek a vélemények a leukaemia cytoló- 
giai típusának jelentőségével kapcsolatban. Az 
akut lymphoid leukaem ia prognosisa felnőttkor
ban ' rosszabb ugyan m int gyermekkorban (14), 
mégis jobb a myeloid leukaemiáénál (24). Eltérőek 
azonban a vélemények a myeloid leukaemia egyes 
típusait illetően. Therapiás szempontból a külön
féle típusok megkülönböztetésének nincs jelentő
sége, mivel az acut myeloid leukaemia fajtáinak 
kezelése egységes elvek szerint történik. Egyes 
munkacsoportok a cytológiai típust mégis jelentős 
prognosztikai tényezőnek tekintik (3, 24), W iernik 
és m tsai (42) a myelomonocyta, Currie (7) pedig a 
magas lysozym- (muramidase) szinttel járó mono- 
cyta leukaem iákat jobb prognosisúnak találták a 
myeloid leukaemiáknál. Ezzel szemben Shaw  (32) 
és Bennett (1) nem találtak lényeges különbséget 
a myeloid és myelomonocyta, valam int monocyta 
leukaem iák therapiás válaszában és prognosisában. 
A különböző eredmények hátterében feltehetően a 
némileg különböző therapiás eljárások (cytostati- 
kus kezelés és supportiv therapia), valam int a nem 
mindig egységes kritérium ok alapján történő tipi- 
2

4. táblázat. Felnőttkori akut leukaem iás betegek  
kezdeti fvs-szám a é s  tú lé lé se  közötti 
ö sszefü g g és

Kezdeti
fvs-szám

Esetszám Meghalt 
0

Várható
halálozás
E

Relatív
halálozási
arány
O/E

1—10 000 28 23 26,293 0,8
10 000—50 000 19 14 17,197 0,8
50 000 felett 11 11 4,465 2,4

Összesen: 58 48 47,955

X2 = 10,57
p <0,005

5. táblázat. Az életkor prognosztikai szerepe
felnőttkori akut leukaemiában

Életkor Esetszám Meghalt Várható Relatív
év 0 halálozás halálozási

E arány
O/E

17—59 39 34 34,41 0,9
60 felett 19 14 13,31 1,0

Összesen: 58 48 47,72

X* = 0,03
p>0,1
Az elváltozás nem szignifikáns

zálás állanak. Éppen ezt próbálta kiküszöbölni a 
FAB munkacsoport, amikor olyan új felosztást 
dolgozott ki, amely döntően a cytológiai ism érve
ket veszi figyelembe, és csak néhány cytokémiai 
kiegészítő eljárást igényel (2). Mi ugyan más ha
zai munkacsoportokhoz hasonlóan (26, 37) több 
hisztokémiai e ljárást is használtunk, de úgy gon
doljuk, hogy a mindennapi gyakorlat számára a 
myeloid irányba történő differenciálódás k im uta
tására elegendő a peroxidase reakció vagy a Sudan 
black festés, a monocyta irányba történő differen
ciálódás detektálására pedig a serum- és vizelet- 
muramidase meghatározása vagy a nem specifikus 
esterase reakciók egyike (NaF gátlással kiegészít
ve). Összehasonlítva a különböző leukaem ia típu
sokat, ill. a különböző m uram idase-értékkel bíró 
csoportokat, prognosztikai különbséget nem észlel
tünk. A kezdeti fvs.-szám és a prognosis között 
tendenciális összefüggés anyagunkban nem m utat
kozott. Szignifikánsan rosszabb azonban azoknak 
a prognosisa, akiknél a kezdeti fvs.-szám 50 000- 
nél magasabb.

Az irodalmi adatoktól némileg eltérő ered
m ényt kaptunk, amikor a kor prognosztikai szere
pét vizsgáltuk, ugyanis nem találtunk  lényeges kü
lönbséget a 60 év alatti és a 60 évnél idősebb be
tegek túlélésében. Ennek oka lehet a viszonylag kis 
esetszám, és az, hogy therapiás sém áinkat a 60 év 
feletti korcsoportnál igen messzemenően az egyedi 
szükségleteknek megfelelően módosítottuk, a dosi- 
sokat csökkentettük. Arra vonatkozóan, hogy 60 1981



év felett m iért kedvezőtlenebb a prognosis, több 
feltételezés született: a lelikaem iás sejtpopuláció 
proliierációs poolja kicsi; a betegek cytostatiku- 
mokkal szembeni tűrőképessége és a szervezet im
munológiai védekezőképessége csökkent (1 2 ).

Egyre többen keresnek kapcsolatot különféle 
sejtkinetikai paraméterek és a prognosis között 
(11). Hart és mtsai (16), a fentebb tárgyalt ténye
zőkkel együtt a leukaemiás sejtek jelölődési inde
xét (,,labeling index”) vizsgálták és ázt találták, 
hogy myeloid leukaemiában csak a jelölődési in
dex és a kor áll szignifikáns korrelációban a re
missióba kerüléssel és a túléléssel. Spitzer és mtsai 
(35) pedig a leukaemiás sejtek in vitro"növekedési 
típusa és a prognosis között tudtak szignifikáns 
összefüggést kimutatni.

Ha eredményeinket összehasonlítjuk más ha
zai centrum ok eredményeivel, döntő különbséget 
nem észlelünk (15, 19, 29). Sokkal rosszabbak azon
ban eredményeink a vezető leukaemia centrum ok 
eredményeinél (12). ahol a betegek 50%-a él egy 
év múlva, 2 0 %-a két év m úlva, és 1 0 %-a három  
év múlva. Mivel a ma leghatásosabbnak ta rto tt 
cytostaticumokkal rendelkezünk, a különbség első
sorban abból adódhat, hogy nincsenek meg a fel
tételeink a kezelés során m indig kialakuló csont
velő-elégtelenség szövődményeinek elhárítására, 
különösképpen az effektiv fehérvérsejtpótlásra.

Összefoglalás. A szerzők 58 felnőttkori akut 
Jeukaemiás beteget kezeltek TRAP (thioguanin. 
Rubidomicin, Ara-C [cytosin-arabinosid], Predni- 
solon)-séma és COAP (Cyclophosphamid, Oncovin 
[Vincristin], Ara-C, Prednisolon)-séma szerint. 
Negyven beteg került rem issióba (6 8 %), ebből 12 
teljes remissio (2 0 %), 28 pedig részleges remissio 
(48%) volt. Vizsgálták a remissióba kerülés, a kez
deti fvs.-szám, az életkor és a cytológiai típus 
prognosztikai szerepét. A remissióba került betegek 
túlélése szignifikánsan jobb volt a kezelésre nem 
reagálók túlélésénél. Kedvezőtlen prognosztikai 
jelnek bizonyult a magas kezdeti fvs.-szám. Anya
gukban az életkor és a myeloid leukaemiák cyto
lógiai típusa nem befolyásolta a prognosist.
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Az elmúlt 12 év alatt vírusizolálási kísérletek és 
szerológiai vizsgálatok ú tján  bizonyítékokat gyűj
töttünk a hazai kullapcs-encephalitis természeti gó
cok elhelyezkedésére vonatkozólag (1. ábra). A To- 
gavírus család flavivírus genusába tartozó kul- 
lancs-encephalitis (KE) vírustörzset 16 esetben ta 
láltuk meg eddig Magyarország különböző term é
szeti tájain kullancsokban, illetőleg vadon élő kis- 
emlős gazdaállatokban (1—6 ). A KE víruson kívül, 
az ugyanebbe a nemzetségbe tartozó Nyugat-Nilus 
(NyN) vírust Veszprém megyében és az Ipoly vidé
ken izoláltuk egy-egy esetben erdei kisemlősök 
agyából, illetőleg szerveiből (5, 6 ). A Bunyavírus 
családba tartozó Tahyna (TAH) vírustörzset először 
Zala megyében izoláltuk szúnyogokból (3). Egy- 
egy Uukuniemi (UUK) vírustörzset Zala és Veszp
rém  megyében (3, 5), egy Tettnang (TÉT) v írus
törzset Győr-Sopron (4), kettő t Vas megyében m u
tattunk  ki kisemlős véréből, illetőleg kullancsokból 
(7) (1. ábra). Közvetett, szerológiai adataink vannak 
arra  nézve, hogy az em lített tájakon Alphavírus 
nemzetségbe tartozó arbovírusok is előfordulnak 
(2 —6 ), ilyeneket azonban izolálnunk még nem si
került (1. ábra).

K utatásainkat 1974—75-ben, majd 1977-ben a 
Somogyi dombság területén folytattuk. Eredmé
nyeinkről az alábbiakban számolunk be.

Földrajzi adatok, anyagok és módszerek

Somogy megye közigazgatási területe a Dunántúli 
dombság legnagyobb részét, a Somogyi dombságot fog
orvosi Hetilap 1979. 120, évfolyam, 33. szám
2*

1. ábra: Arbovirus természeti gócok Magyarországon

lalja magában. Átmeneti jellegű terület ez mind dom
borzata, mind éghajlata, mind pedig e két tényező köl
csönhatásaként kialakult vizeinek, növénytakarójának 
és talajának tekintetében. Geomorfológiailag feloszt
ható a Balaton, a Sió- és a Kapós-völgy között elte
rülő Külső- és az ettől délnyugatra, a Dráváig elterülő 
Belső-Somogyra. Az előbbi lösszel fedett dombság, 
amely lépcsősen szakad le a Balaton és a Kapos felé, 
utóbbi pedig futóhomokkal borított buCkás vidék. A 
valamikor Balatonkeresztúrtól Balatonboglárig húzó
dott ingoványos, mocsaras területet lecsapolták és ter
mőfölddé változtatták, de a lefűződött mocsaras részek 
berekként visszamaradtak. Az ország legkedvezőbb ég
hajlatú körzete. Növényföldrajzi helyzetét tekintve 
lombos erdeiben a bükk és a tölgy az uralkodó fafaj. 
A csapadékban gazdag dél-somogyi dombokon a bükk 
alkot erdőket (8, 9).

Arbovírusok elterjedtségére irányuló vizsgála
tainkat Somogy megyében főleg a kaposvári, marcali, 
siófoki és nagyatádi járás területén végeztük. A kul
lancsok és szúnyogok gyűjtését és vírusizolálásra elő
készítését, a kisemlősök csapdázását, a vérminták vé
telét, továbbá a vírusizolálási kísérletek és az ellen
anyag vizsgálatok kivitelezését és értékelésének mód
ját korábban már ismertettük (3, 5).

Eredmények

Somogy megyei lakosok akut idegrendszeri 
megbetegedéseinek KE kóroktanával kapcsolatos 
szerológiai vizsgálatainkról 1958 óta gyű jtjük  az 
adatokat. Húsz év alatt, 317 eset közül 205 KE-t 
diagnosztizáltunk. A szeropozitív betegek lakóhe
lye zömében a kaposvári (24%), m arcali (26%), 
nagyatádi (25%) és siófoki (2 2 %) járásban volt és 
csak elenyésző hányada (3%) került ki a barcsi já 
rásból (2. ábra).

A szerológiai vizsgálattal igazolt KE betegek 
között 154 férfi és 51 nő szerepelt. A legfiatalabb 
4, a legidősebb 6 8  éves volt. A legtöbb m egbetege
dés m ájus—június—július hónapokban fordult elő 
(3. ábra), de néhány eset télen is jelentkezett.
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2. ábra: Kullancs-encephalitis megbetegedések előfordulása és természeti góckutatás Somogy megyében, 
1958-1977; 1973, 1974, 1977

Az Iharos melletti ágneslaki erdőben 1975. má
jusban elejtett 3 közönséges fácán (Phasianus col- 
chicus) közül egynek a vérében volt HÁG ellen
anyag KE vírussal szemben. A Balatonboglár mel
letti Irm a-pusztai Állami Gazdaságban 1977 tava
szán és őszén vizsgált 50—50 házikacsa (Anas pia-

egészséges erdészeti dolgozóktól 1972, 1973 és 
1977 őszén összesen 177 vérm intát vizsgáltunk meg 
KE (flavi-) és alphavirus Sindbis (SIN) antigénnel 
szembeni HÁG ellenanyag-tartalom ra. Közülük 31- 
nek (17%) a vérében találtunk  ellenanyagot KE és 

1984 18-éban (10%) SIN vírussal szemben (1. táblázat).



1. Táblázat. HAG ellenanyagok eg é sz sé g e s
erdészeti dolgozók vérsavójában  
alpha- é s  flavivirusokkal szem ben  
Som ogy m egye, 1972, 1973, 1977

Év Járás
Vizsgál
tak
száma

Alpha-
virus

Flavi
virus

1972 Nagyatádi 40 4 2
1973 Kaposvári 88 14 18
1977 Siófoki 49 0 11

Összesen Szám
%

177
100

18
10

17
13

2. Táblázat. A kaposvári, nagyatádi é s  siófok i járásban 
begyűjtött é s  vizsgált k isem lösök  
faj szerinti m egoszlása. 1975, 1977

A kisemlösök száma
Gyűjtőhely, év A.fl. C.gl. A.

agr.
M.

min.
Cr.

suav.
Ossz.

Kaposgyarmat, 1977 1 0 0 0 0 1
Szentbalázs, 1977 5 0 0 0 0 5
Iharos, 1975, 1977 26 16 16 1 1 60
Mike, 1977 10 2 0 0 0 12
Kereki, 1977 21-0 2’ 0 0 0 23

Összesen 63"“ 20- 16 1 1 101

J e lm a g y a rá za t: A.fl. = Apodemus flavicollis;
C.gl. = Clethrionomys glareolus;
A.agr. = Apodemus agrarius;
M.min. = Micromys minutus;
Cr.suav. = Crocidura suaveolens 

= KE virustörzs (КЕтг1.заКЕт23)
= identifikálatlan arbovirus törzs

thyrhynca domestica) vére nem tartalm azott el
lenanyagot SIN, a mesztegnyői termelőszövetkezet 
101 szarvasm arhájának (Bos taurus) vére pedig 
nem tartalm azott ellenanyagot sem KE, sem SIN 
vírussal szemben.

Szerológiai vizsgálatok és vírusizolálási kísér
letek céljára 1975-ban és 1977-ben 101 vadon élő 
kisemlős állatot gyűjtöttünk be. Ezek között tú l
súlyban A. flavicollist (sárganyakú erdei egér), A. 
agráriust (pirók egér) és C. glareolust (erdei pocok)

3. ábra: Szerológiailag igazolt KE esetek szezonális meg
oszlása Somogy megye, 1957—1977

találtunk. KE vírussal szemben HÁG ellenanyagot 
egy Kereki melletti erdőben fogott C. glareolus 
vérsavójában m utattunk ki (2. táblázat) .

A 2. táblázaton fe ltün te ttük  a 101 kisemlős 
véréből és belső szerveiből végzett vírusizolálási 
kísérletek eredményét. KE vírustörzset izoláltunk 
az egyik A. flavicollis véréből és szerveiből (KEm 
21-22), és egy C. glareolus szerveiből (KEm23). Egy 
eddig identifikálatlan arbovirus törzset izoláltunk 
egy további A. flavicollis szerveiből. M indhárom 
kismelős a Kereki m elletti erdőben 1977-ben ke
rült csapdába.

Vírusizolálás céljára ízeltlábú átvivőket (kul
lancs, szúnyog) 1974 őszén, 1975 tavaszán és nya
rán, továbbá 1977 tavaszán gyűjtöttünk. A 962 szí
vott és 4255 éhezett kullancsot, továbbá a 4007 szí
vott és 1149 éhezett szúnyogot fajok szerint csopor
tosítva, a 3. és 4. táblázaton m utatjuk be.

A különböző vad- és háziállatokról levett, szí
vott kullancsok között közel egyenlő arányban for
dultak elő I. ricinus és D. marginatus példányok 
és néhány H. concinna. KE vírust az egyik Iharos

3. Táblázat. Som ogy-m egyében gyűjtött é s  vizsgált kullancsok faj szerinti m egoszlása járásonként. 1974 ,1975 ,1977

Kullancsok száma
Gyűjtőhely I. ricinus 

Sz É
D. margin.
Sz É

H. concinna 
Sz É

Összesen 
Sz É

Barcsi 19 0 17 0 0 0 36 0
Kaposvári 185 655 73 0 0 12 258 667
Marcali 12 1115 59 59 0 0 71 1174
Nagyatádi 258' 1018 253 358 42 0 553 1376
Siófoki 40 1037" 4 1 0 0 44 1038

összesen 514- 3825" 406 418 42 12 962 4255

J e lm a g y a rá za t: 1 = fácánról, egy KE vírustörzs (KEmls)
" = éhezett nymphákból két KE vírustörzs (Kemle és KEm20) 
Sz = szívott; É = éhezett
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l. Táblázat. Szívott é s  éhezett szúnyogfajok lelőhelye, Som ogy m egye, 1975

Szúnyogfaj Kaposvári
É

Marcali
Sz

J á r á s

É
Siófoki
Sz É

Összesen
Sz É

Ae. sticticus 309 346 0 1 219 1 528
Ae. cantans 3 0 20 0 3 0 23
M. Richardii 0 311 10 4 18 315 28
Ae. vexans 10 1218 0 12 70 1230 80
Ae. annulipes 0 20 0 0 0 20 0
Ae. caspius 0 175' 0 4 0 179- 0
C. pipiens 0 17 1 9 3 26 4
Th. annulata 0 251 0 1 1 252 1
A. maculipennis 0 1223 0 104 1 1327 1
A. claviger 0 301 0 8 0 309 0
Ae. excrucians 0 1 0 0 0 1 0
Ae. flavescens 0 1 0 0 0 1 0
Ae. communis 0 0 0 0 1 0 1
Mansonia p* 0 0 0 0 480 0 480

Összesen 322 3864- 31 143 796 4007' 1149

• = TAHm2 vírustörzs izolálása

%
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m ellett fogott Phasianus colchicusról levett 52 db
I. ricinus nymphából izoláltunk (K Em l8 ).

Az éhezett kullancsok között is nagy m ennyi
ségben fordult elő I. ricinus. A Bálványos m ellett 
gyű jtö tt I. ricinus nymphákból 2 KE vírus törzset 
izoláltunk (KEml9) és (KEm20) (3. táblázat).

A  4007 szívott és 1149 éhező szúnyog között 
nagy számban fordult elő Ae. vexans és A. macul- 
lipennis. A z  egyik szívott Ae. caspius «csoportból 
egy TAH (TAHm2) vírustörzset izoláltunk (4. táb
lázat).

Megbeszélés

Hazai arbovirus természeti gócaink megisme
rése az erdőgazdasági dolgozók KE elleni aktív  im
munizálása bevezetése szempontjából alapvetően 
szükséges. A védőoltások eredményének értékelé
sekor ugyanis számítanunk kell egyéb, a term észet
ben cirkuláló és akut idegrendszeri megbetegedést 
vagy egyszerűen csak „nyári grippé”-t okozó arbo- 
vírusok előfordulására is. Ezek a vírusok m ara
dandó bénulást nem okoznak ugyan, de a néhány 
napig tartó^lázas állapot a gazdasági életben m un
kaerő-kiesést jelenthet.

Az alphavírusok valam elyik tagjának hazai 
előfordulását egészséges emberek, tehenek vérsa
vója HÁG ellenanyag-tartalm ának vizsgálata alap
ján  már korábban jeleztük (2, 3, 4). Somogy m e
gyében magas százalékban találtuk  meg az anti- 
alphavírus HÁG ellenanyagot a nagyatádi és a ka
posvári járásban lakó egészséges emberekben, de 
nem  tudtuk azt kim utatni tehenek, erdei kisemlő- 
sök és kacsák véréből. Az alphavírusok közül, az 
A frikában honos SIN vírust, amelynek átvivője 
szúnyog, gazdája m adár (10), a szomszédos Szlo
vákiában kim utatták m ár vadkacsából (1 1 , 1 2 ), 
hüllőből (13, 14), hörcsögből (15). Ez a vírus em ber
ben okozhat asepticus m eningitist (1 0 ).

A flavivírus csoportba tartozó KE vírus elő
fordulására a szerológiailag igazolt megbetegedések

alapján m ár számítottunk. Az erdőmunkások 10 
százalékos átvészeltsége is e vírus természetbeni 
cirkulációjának közvetett bizonyítéka. Tekintettel 
arra, hogy a HÁG ellenanyagok a fertőzést követő 
2—3 éven belül fokozatosan eltűnnek a vérből, a 
régebben erdészetben dolgozó, jelenleg szeronega- 
tív személyek között az átvészeltség m értéke ennél 
jóval m agasabb lehet.

A term észeti gócok állandóságának újabb bi
zonyítéka az, hogy egyik KE vírustörzsünket ép
pen Iharos mellett izoláltuk. Iharosberényben 
ugyanis m ár 50 évvel ezelőtt is előfo.rdult típusos 
KE megbetegedés (16). A bálványosi esetek egy új 
erdő telepítésén dolgozók közül kerültek ki. Itt a 
vírust kullancsokból is kim utattuk. Ez a természeti 
góc összefüggésben lehet a közeli Kerekivei, ahol 
több KE törzset is izoláltunk kisemlősökből.

A Bunyavírusok közé tartozó TAH vírustörzs- 
zsel szemben ellenanyagot m ár korábban is talál
tunk egészséges emberek és állatok vérében (17), 
sőt izoláltuk is a vírust a Mura m ellett gyűjtött 
kullancsokból (3). A TAH vírus néhány napos lá
zas állapotot okoz emberben (18). A Balaton déli 
partján  gyűjtö tt szúnyogokban előfordulása a 
„nyári grippék” etiológiájához szolgáltat adatokat.

Köszönetnyilvánítás. A góckutatás megszervezé
sében és véghezvitelében hatékony segítséget nyújtott 
Bata Géza dr. oszt. vez. főorvos és Baumgartner Ist
ván dr. oszt. vez. főorvos (Somogy megyei Kórház), 
Harkai László dr. főorvos, Baron Ferenc dr. főorvos 
és Tar József járványügyi ellenőr (Somogy megyei 
KÖJÁL). Fáradozásukért ezúton is köszönetét mon
dunk.

Összefoglalás. Somogy megye területén lakó 
138 egészséges erdészeti dolgozó és 317, a Somogy 
megyei Tanács Kórházában 1958 és 1977 között 
akut központi idegrendszeri megbetegedés tünetei
vel ápolt beteg vérm intáit anti-alpha- és anti-flavi- 
vírus' haem agglutinatio-gátló (HÁG) ellenanyag
tartalom ra vizsgálták meg. Anti-alphavirus ellen



anyagot az egészséges emberek 1 0 n/u-ában, anti- 
fla'vivírus ellenanyagot az egészségesek 17, a bete
gek 64%-ában találtak. Kereki és Iharos közsé
gek mellett fogott C. glareolus és Phasianus col- 
chicus vérében anti-flavivírus ellenanyagot talál
tak. Alphavirussal szemben állatvérekben nem 
találtak HAG' ellenanyagot. A Somogyi dombság 
területén 1974—1975-ben, majd 1977-ben, tavasz- 
szal és ősszel, összesen 1 0 1  vadon élő kisemlőst, 
5217 kullancsot és 5156 szúnyogot gyűjtöttek arbo
virus izolálás céljára. Egy-egy KE vírustörzset izo
láltak szopós egérben, szívott és éhezett 1. ricinus 
nymphákból, egy A. flavicollis heparinos véréből 
és belső szerveiből és egy C. glareolus belső szer
veiből. K im utattak egy eddig identifikálatlan arbo
virus törzset egy A. flavicollis belső szerveiből, to
vábbá egy TAH vírustörzset, szívott Ae. caspius 
szúnyogokból.
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I€MÁIN1PI1 keserűvíz

Megbízható, kiváló és ártalmatlan hashajtó
JAVALLATOK:
egyszeri erélyes hashajtás
— székrekedési hajlam,
— emésztési szervek pangása,
— aranyér bántalmak
— bélhurutok esetén
— elhízás ellen

ADAGOLÁS:
Egyszeri hashajtásra: 
2 — 3 dl hidegen

IVÓKÚRÁNÁL:
— kezdő adag napi fél borospohárral 

hidegen vagy langyosan
— bélhurutok kezelésére 

napi 1 — 2 dl melegen.

FOGYÓKÚRÁNÁL:
1/2 — 1 dl hidegen vagy langyosan 
az előírt diéta betartása mellett.

Az adag egyénileg változtatható.

MINDIG ÉHGYOMORRA FOGYASSZUK!



L I D O C A I N
drazsé 2 5 0  mg, injekció 10°]o (intramuscularis) antiarrhythmicum

A lidocain gátolja a kamrában a heterogén ingerképzést. 
A pitvar-kamrai és kamrai ingervezetést nem befolyásolja, 
vagy csak kismértékben lassítja. Negatív inotrop hatása 
alig van. A perctérfogatot, a szív-frequentiát és a vérnyo
mást nem befolyásolja jelentősen.

ÖSSZETÉTEL
1 drazsé 250 mg lidocain hatóanyagot,
1 ampulla 200 mg lidocainum hydrochloricum anhydricu- 
mot (2 ml vizes oldatban) tartalmaz.

JAVALLATOK
Lidocain drazsé:
— myocardialis infarctus acut szakához társuló nomotop 

vagy polytop, legalább 5/min gyakoriságú kamrai extra- 
systoiia kezelése és megelőzése;

-  legalább 5/min gyakoriságú chronikus kamrai extrasys- 
tolia, kamrai tachycardia, kamrai paroxysmalis tachy
cardia ;

— supraventricularis extrasystoliában kisebb hatású. 
Lidocain injekció, 10%-°s:
— a kamrai extrasystolék megelőzése és kezelése acut 

myocardialis infa retusban a kórházba szállítás előtt, il
letőleg az acut szak lezajlása után;

— coronariasclerosis talaján kifejlődő kamrai rhythmus- 
zavarok (kamrai extrasystolék és tachycardiák);

-  organikus szívbetegségekhez társuló kamrai arrhythmiák.

ELLENJAVALLATOK
II—III. fokú atrioventricularis block, cardiogen shock, ki
fejezett bradycardia, lidocain-túlérzékenység, valamint 
lidocainnal kiváltott grand-mal-rohamok az anamnesisben. 
a májműködés súlyos zavarai.

ADAGOLÁS
-  a Lidocain drazsé átlagos adagja felnőtteknek naponta

3-4 X 1 drazsé, amely esetleg 4 X 2  drazsé mennyisé
gig is növelhető;

— a kezelés prophylactikus céllal is végezhető, és hosszú 
időn át kúraszerűen folytatható;

-  a drazsékat evés közben kell bevenni, gyomorsavhiány 
esetén sósavbevitelről célszerű gondoskodni;

-  a Lidocain injekció 10%-os kizárólag intramuscularisan 
adható:

— acut myocardialis infarctusban, a kórházba szállítás 
előtt, egyszeri adagja általában 4 mg testsúlykilogrcm- 
monként (azaz 200—300 mg) im.;

-  a kamrai rhythmus-zavarok további kezelésére és meg
előzésére szokásos adagja 4 óránként 100-200 mg im.

MELLÉKHATÁSOK
A szokásos adagok után ritkán jelentkeznek.
Központi idegrendszeri melléktünetek: előfordulhat fejfá

jás, szédülés, álmosság, nyugtalanság, euphoria, fülzúgás, 
nyelv- és szájzsibbadás, beszéd- és látászavarok, desorien
tatio (elsősorban nagyobb adagok pl. 500 mg per os adag 
után). Az enyhébb tünetek a kezelés félbeszakítására meg
szűnnek, tremor, tonusos-clonusos görcsök esetén rövid 
hatású barbiturátok (pl. Venobarbital), illetve Seduxen ad
ható parenteralisan.
Cardiovascularis melléktünetek: nagyobb adagok után 
előfordulhat vérnyomásesés, frequentia-csökkenés. A fre- 
quentia-csökkenés esetén iv. 0,5-1 mg atropin, hypoten- 
sióban szükség szerint iv. sympathomimeticum, ill. /?-recep- 
tor izgató adható.

FIGYELMEZTETÉS

— keringési elégtelenségben, hypotoniában, májkárosodás
ban, korlátozott veseműködés esetén fokozott körültekin
téssel kell eljárni és kisebb adagokat kell adni.

MEGJEGYZÉS *

A Lidocain drazsé és injekció csak vényre adható ki. Az 
orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.

TÉRÍTÉSI DÍJ:

30 drazsé 7,40 Ft
1 0 X2  ml injekció 3,30 Ft

Г
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K LIN IK A I TANULMÁNYOK

Fővárosi János Kórház-Rendelőintézet,
Központi Röntgenosztály,
Radiogastroenterologia 
(főorvos: Balogh István dr.)

A r ö n t g e n v i z s g á l a t  
j e l e n t ő s é g e  a  v a s t a g b é l  
d i v e r t i c u l o s i s  
é s  s z ö v ő d m é n y e i n e k  
d i a g n o s z t i k á j á b a n
Demeter Jolán dr.* és Balogh Iván dr.

A vastagbél diverticulosis civilizációs betegség, 
amely az életkór előrehaladtával egyre nagyobb 
százalékban fordul elő. Elsőként Cruweílhier és 
Virchow  írták  le a m últ század közepén, bonctani 
anyagban (20). 1898-ban Graser foglalkozott az el
változással részletesen (22). A diverticulosis első 
radiológiai észlelése Case nevéhez fűződik 1915- 
ből (20). Hazai szerzők közül Udvardy foglalta ösz-

1. táblázat. A Fővárosi J á n o s Kórház Röntgen Osztályán 
2 év alatt (1976—1977) végzett irrigoscopiás 
vizsgálatok, illetve a vizsgálatok során  
észle lt vastagbél diverticulosis e se tek  száma

év irrigoscopiás 
vizsgálatok száma

diverticulosisos 
esetek száma %

1976 1623 114 7,0
1977 2020 192 9,1
Összesen 3643 306 8,0

sze a kim utatás lehetőségeit és a szövődményeket, 
1942-ben megjelent könyvében (22). Az első leírók 
aránylag ritka elváltozásnak tarto tták . Az utóbbi 
évtizedekben egyre nagyobb gyakorisággal észle
lik, a 60 év feletti betegeken 40,0%-ban, sőt 80 
éves kor felett 80,0%-ban (3, 17).

A diverticulosis aetiológiája, pathogenesise 
még nem tisztázott teljesen, főleg étrendi és egyéb 
civilizációs fak torra  vezetik vissza (17), em ellett 
azonban ritkábban congenitalis tényezőt is feltéte
leznek (12). Sokáig az angolszász országok beteg
ségének tarto tták , újabban azonban Európában és 
Észak-Amerikán kívül Közel-Keleten, Indiában, 
Japánban és Dél-Amerikában is szaporodik az ész
lelések száma (17). Az európai és észak-amerikai 
szerzők anyagában a vastagbél diverticulosis leg
gyakoribb a colon alsó harm adában, a sigma-bé- 
len és a colon descendensen, ritkább a flexura lie- 
nalison és colon transversum on, és kivételesen for
dul elő a colon ascendensen (1, 12, 13, 16). Ezzel 
ellentétben Japánban a diverticulumok túlnyomó 
része a jobb colonfélre, a colon ascendensre és coe- 
cum ra lokalizálódik. Az elváltozás lokalizáció-kü
lönbségének m agyarázatára még nem ism ert örök
letes fajtabéli praedispositiót tételeznek fel (25). A 
betegség világszerte terjedni látszik, lehet azonban 
hogy ez az átlagos életkor növekedésével és a diag
nosztikus módszerek tökéletesedésével is kapcsola
tos (23).

Vizsgálati anyag és eredm ények

A Fővárosi János Kórház központi röntgen- 
osztályának 2 év alatt (1976—1977) végzett összes 
irrigoscopiás vizsgálatából a diverticulosis eseteket 
értékeltük (1. táblázat). 3643 vizsgálat során 306 
esetben kórisméztünk diverticulosist. A 306 eset 
korcsoportonkénti megoszlását a 2 . táblázaton 
szemléltetjük. Azt találtuk, hogy amíg 50 éves kor 
a la tt az elváltozás 5,9%-ban, addig 70 év felett 
50,9%-ban fordult elő.

A vastagbél diverticulosis szövődményeinek ki
m utatásában a röntgenvizsgálatnak szintén jelen
tős szerepe van (3. táblázat). D iverticulitisre jel
lemző képet (oedemás, duzzadt, irritá lt redők, spas
ticus colon) 104 esetben (34,0%) találtunk, ez az 
irodalm i adatoknál kissé magasabb. Diverticulumo- 
kat tartalmazó bélszakaszon 24 esetben találtunk  
szűkületet, 2  esetben pedig teljes elzáródást.

2. táblázat. Vastagbél d iverticu losisos esete in k  korcsoport szerinti m egoszlása

év összes eset 51 év alatt 51—60 év 61 —70 év 70 év felett

1976 114 (100,0%) 7 (6,1%) 21 (18,4%) 32 (28,0%) 54 (47,7%)
1977 192 (100,0%) 12 (6,0%) 27 (14,0%) 51 (26,5%) 102 (54,0%)
összesen 306 (100,0%) 19 (5,9%) 48 (15,4%) 83 (27,2%) 156 (50,9%)

* Jelenlegi munkahely: Városi Kórház, Cegléd, 
röntgenosztály.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 33. szám
3

Az egyik: 54 éves nőbeteg, akinek 8 éve tudnak 
vastagbél-diverticulosisról. Második alkalommal ész
lelik ileusos tünetek miatt, régebbi és jelenlegi észle
lésekor is a feltételezett klinikai diagnózis: diverticu
losis okozta szűkület, illetve elzáródás. Irrigoscopia: a 
kontrasztanyag a sigma felső részén elakad, a beteg 
erős feszülésről panaszkodik. A sigmán több diónyi és
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3. táblázat. A 306 vastagbél d iv e r t ic u lo s iso s
betegünkben  é s z le lt  szövőd m én yek

szövődmény típusa esetszám %

diverticulitis 104 34,0
szűkület 24 7,8
teljes elzáródás 2 0,6
pericolicus infiltrátum 1 0,3
perforatio 3 0,9
vérzés 41 13,4

1. ábra: Irrigoscopiás vizsgálatkor a kontrasztanyag a sig
ma oralis harmadáig jut, itt elakad és várakozás 
után sem jut tovább. A sigmán számos diónyi és 
kisebb diverticulum telődik, itt spasticus haustra- 
tio is megfigyelhető

kisebb diverticulum  telődik fe l (1. ábra). K onzervatív  
kezelés m ellett az ileusos tü n etek  visszafejlődnek, m ű
tétre nem  kerül sor.

A m ásik: 69 éves nőbeteg, 4—5 napja fokozódó, 
majd teljessé  váló székrekedés m iatt kérik v izsg á la 
tát. A bal alhasban tapintható , érzékeny rezisztencia  
m iatt feltételezett k linikai d iagnózis: tumor sigm ae?  
Irrigoscopia: a kontrasztanyag a rectumot és a  sigm a  
alsó harm adát tölti fel, am elyen  szám talan apró d iver
ticulum  ábrázolódik. A sigm a fokozatosan e lk esk en ye
dik, a kontrasztanyag hosszabb  várakozás u tán  sem  
juttatható tovább. K onzervatív kezelés ezen esetben  
is eredm ényes volt, m űtétre n em  volt szükség.

Pericolicus infiltrátum nak megfelelő képet egy 
betegen észleltünk. Két, igen lényeges szövődmény 
kórismézésében nincs az irrigoscopiának szerepe. 
Egyik a szabad hasűri perforatio , amely — akut 
hasi katasztrófa képét adván  — természetesen csak 
nativ vizsgálatot igényel. 306 ism ert diverticulosisos 
betegünkből hármon tö rtén t ez idő alatt perforatio 
m iatt m űtét.

K özülük az egyik, 84 év es  férfi, akin coecum  d i
verticulum  perforált, paracolicus tályog alakult ki, s a

m űtét ellenére, sepsis tünetei között m eghalt (2. és 3. 
ábra). K ét másik, fiatalabb beteg a m űtét után fe l
gyógyult.

V ш ЯЯ И т  л
2. ábra: Az ileocoecalis regio felett medialisan solitaer 

diverticulum telődik

3. ábra: Az ileocoecalis tájon a colonban egy nagy folya
déknívó látható, felette a colon gázos, tágult. Az 
ileumnak megfelelően számos kisebb nívóárnyék 
figyelhető meg, amelyek felett az ileumkacsok 
kissé distendálnak. Rád. vél.: ileocoecalis orga
nikus elváltozásra utaló röntgenkép



A vérzéses szövődmény felismerésében, illetve 
a vérzés helyének lokalizálásában nem a röntgen- 
vizsgálat az elsődleges jelentőségű, annál is inkább, 
m ert a diverticulum szájadékban megtapadó vér
rög elzárhatja azt. A kérőlapokon fe ltüntetett an
amnesis szerint 41 betegnek volt rectalis vérzése, 
egyik esetben sem nagyon súlyos.

A colon diverticulosis, gyakorisága m iatt is — 
közismert elváltozás. Kevésbé ismertek azonban a 
szövődmények, illetve az a tény, hogy a vastagbél 
diverticulosis önmagában súlyos, akut vagy króni
kus hasi tünetegyüttest okozhat. A János Kórház
ban boncolásra kerülő összes eset közül évente 6 — 8  

alkalommal találnak élőben fel nem ismert, halál
hoz vezető vastagbél diverticulosist.

Ezen esetek egyike: 65 éves nőbeteg. 1956-ban 
jobb oldali petefészek-daganatot fedeztek fel, műtét 
nem történt. 1974-ben ileus miatt sebészeti osztályra 
került, állapota műtét nélkül rendeződött. Hazabocsá
tása előtt elvégzett irrigoscopiás vizsgálat colon diver
ticulosist mutatott ki (4. ábra). 1975. XII. 9-én került 
felvételre a János Kórház egyik belgyógyászati osztá
lyára, 6 hete fennálló panaszok miatt; eleinte napi 4—5 
hurutos széklet, majd székrekedés, étvágytalanság, há
nyás, általános leromlás. Laboratóriumi vizsgálatai 
gyorsult süllyedésen, fokozódó anaemián kívül egyéb 
eltérést nem mutattak. A betegnek mindvégig hőemel
kedése volt. Ismételt nőgyógyászati, sebészeti, recto- 
scopos vizsgálat során a kismedencét és a rectum 
mellső falát is beszűrő, porckemény rezisztenciát ész
leltek, amelyet inoperabilis nőgyógyászati tumornak 
tartottak. Irrigoscopiás vizsgálat a végbélnyílás fölött 
8 cm-rel észlelt nagyfokú szűkület alatt nem volt vé
gezhető. A továbbiakban tüneti kezelést alkalmaztak, 
s a beteg észlelésének 32. napján meghalt. A kórbon
colás során a rectum nagyfokú szűkületét, kiterjedt di- 
verticulosisát találták, a környezetben hegesedéssel, 
illetve subperitonealisan számos tályog képződésével. 
Nőgyógyászati tumora nem volt. A betegen tehát a di
verticulosis mint alapbetegség nem merült fel, annak 
ellenére, hogy az egész klinikai kép beleilleszthető lett 
volna, és diverticulosisa már egy éve felfedezésre 
került.

Megbeszélés

Az emésztőrendszerben előforduló diverticu- 
lumok kétfélék: ritkább a valódi — amikor a bél
fal összes rétege kiboltosul (pl. Meckel-diverticu- 
lum), gyakoribb az ál-diverticulum, amikor csak a 
nyálkahártya boltosul ki, az izomréteg helyben 
m arad. Ezen ál-diverticulumok leggyakrabban az 
erek átlépési helyén figyelhetők meg (4, 6 , 11, 15, 
22). Gyulladásmentes állapotban panaszt nem okoz
nak, az esetek 20—30%-ában azonban az elválto
záshoz gyulladás társul. Diverticulitis akkor fejlő
dik ki, ha a diverticulum szájadékát székletrög 
vagy a bélfal oedemája elzárja, s a béltartalom  
pang. Ha a gyulladás krónikussá válik, a bélfal 
megvastagszik, stenosis tünetek alakulnak ki. Ilyen 
esetekben bél tum ortól való elkülönítése nehéz dif
ferenciáldiagnosztikai problém át okozhat.

A gyakori, aku t gyulladások túlnyomó több
sége konzervatív kezelésre gyógyul, időnként azon
ban súlyos szövődmények alakulhatnak ki. A sza
bad hasűri perforatio, bélelzáródás, pericolicus tá 
lyog, belső sipolyképződés és súlyos vérzések m ár 
aku t ellátást, gyakran sebészi beavatkozást igé
nyelnek (5, 9, 10, 13, 21). Egyes adatok szerint az

4. ábra: A sigmán és a colon descendens alsó harmadán 
számos cseresznyényi és kisebb diverticulum lát
ható. A sigma oralis harmadában a lumen spas
ticus

összes eset 60%-ában fordul elő az élet során va
lamilyen szövődmény (7).

A diverticulosis legegyszerűbb és legbiztosabb 
kim utatási lehetősége a radiológiai vizsgálat (8 , 14, 
18, 20, 24). Endoscophoz csak differenciáldiagnosz
tikai nehézség esetén fordulunk (2, 19). A diverti- 
culumok a  röntgenképen m int gom bostűfejnyi-bor- 
sónyi-mogyoróbélnyi tasakok m utatkoznak a bélfal 
mentén, amelyekben a kontrasztanyag hosszabb- 
rövidebb ideig pang (3). Legegyszerűbben irrigo
scopiás vizsgálat során pozitív, illetve kettős kont
rasztanyagos fel töltéssel (báriumszulfát, m ajd leve
gő) ábrázolhatok. Kettős kontrasztanyagos módszer 
különösen alkalmas a társuló  diverticulitises elté
rések kim utatására. E tünetek  közül Udvardy (22) 
megfigyelése szerint legjellemzőbb a diverticulum - 
ba vezető, kifejezett harántredő. A diverticulum ok 
telődésének, a gyulladásos tünetek kim utatásának 
egyik feltétele az irrigoscopia előtt a gondos elő
készítés, alapos tisztítás.

Az elváltozás kim utatható gyom orröntgen so
rán is, a vastagbél felülről való telődésekor. Nem
egyszer előfordul az is, hogy az emésztőrendszerbe 
egyéb vizsgálat során be ju tta to tt kontrasztanyag 
(nyelési vizsgálat, eperöntgen) a diverticulum ok- 
ban hosszabb ideig megtapad, s így azok véletlenül, 
m ellékleletként felfedezésre kerülnek.

A szabad hasűri perforatio nativ vizsgálattal, 
a szűkület, elzáródás, sipolyképződés gondos fel- 
töltéses vizsgálattal igazolható. Ha olyan betegen 
lép fel ak u t hasi katasztrófa, akinek bél-diverticu- 
losisa m ár ismert, alapbetegségként ezt feltétlenül 
számításba kell venni. A diagnózist azonban meg
nehezíti, hogy ezen igen gyakori elváltozás, béltu
morral együtt is előfordulhat.
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Összefoglalva: az életkor meghosszabbodásával 
egyre gyakrabban találkozunk a vastagbél diverti- 
culosisával, illetve az azzal kapcsolatos differen
ciáldiagnosztikai nehézségekkel.

Közleményünk célja, hogy ráirányítsuk a fi
gyelmet erre a gyakori kórképre, diffúz és nem  
típusos megjelenési formáira, valamint a radioló
giai vizsgáló módszer jelentőségére

Köszönetünket fejezzük ki Balázs Márta dr. fő
orvosnőnek (kórbonctani osztály), valamint Blumen
feld Gyula dr. főorvosnak (II. belgyógyászati osztály) 
az adatok átengedéséért és értékes segítségükért.

összefoglalás. Szerzők a vastagbél diverticulo
sis kiterjedt irodalmából néhányat kiragadva az el
változás rövid történeti, földrajzi, megjelenésbeli 
ismertetését adják. Saját, kétéves irrigoscopiás 
anyagukból értékelik az összes eset, valamint a szö
vődmények egyes jellegzetességeit. A differenciál
diagnosztikus nehézségek szemléltetésére egy ha
lálhoz vezető colon diverticulosis esetet ismertet
nek.
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Kardiológiai Tanszék 
(igazgató: Gábor György dr.)

C saládszű rési v izsgá la tok  
hypertroph iás 
cardiom yopathia (ASH) 
o b stru c tiv  form ájában
Cserhalmi Lívia dr., Lengyel Mária dr., 
Kökény Mihály dr., Sulla Imre dr. 
és Huszár Gézáné

A hypertrophiás obstructiv cardiom yopathiát m ár 
legelső leírói congenitalis (23), illetve familiáris 
(2, 4, 12) eredetűnek vélték. Braunwald  (3) csak a 
fiatalkori súlyos form ákat ta rto tta  familiárisnak, 
szerinte 65—70%-ban sporadikus a megbetegedés. 
Az öröklődő jelleg kim utatását megnehezítette, 
hogy mint később kiderült, a betegek családtagjai 
között igen sokszor non obstructiv típusú a beteg
ség és így kevésbé jellegzetes klinikai tünetekkel 
já r (14). Clark és mtsai (6 ) echocardiographiával 
végzett családszűrés során a hypertrophiás cardio- 
m yopathiára jellemzőnek ta r to tt  aszimmetrikus 
septum  hypertrophia (ASH) autosom dominans 
öröklődését észlelték.

S aját korábbi megfigyeléseink (8 , 10) ASH be
tegség gyakori familiáris előfordulására utaltak. 
Jelen vizsgálataink célja az volt, hogy első lépés
ként az intézet gondozásában levő obstructiv ASH- 
ban szenvedő betegek első fokú rokonai között 
végzett szűréssel igazoljuk a betegség familiáris 
jellegét.

Vizsgáltuk a betegség előfordulásának gyako
riságát a szűrésben részt vett hozzátartozók között, 
figyeltük továbbá az obstructiv és non obstructiv 
form ák előfordulási arányát. Az ASH (+ ) esetek
ben néztük a betegségre jellemző panaszok előfor
dulását és a betegségre funkcionálisan jellemző
nek ta rto tt non invasiv vizsgálati adatokat (1 0 ). 
Az ASH (—) egyéneken az EKG eltéréseket figyel
tük meg.

Betegek

A családszűrést obstructiv ASH-ban szenvedő be
tegek első fokú rokonai (testvér, szülő, gyerek) köré
ben végeztük.
Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 33. szám

23 beteg családtagját, összesen 82 egyént vizsgál
tunk, 3—67 éves kor között, 38 férfit, 44 nőt. A 23 csa
lád élő tagjai kzül 17 nem jelent meg a vizsgálatokon, 
22 egyén korábban exitált. A betegség fennállását az 
echocardiographiás diagnosztikus ismérv: 1,3 feletti 
septum — hátsó bal kamra fal vastagsági arány (17, 
18) alapján tekintettük bizonyítottnak.

Módszer

Az echocardiographiával igazoltan ASH (+) egyé
neken anamnézist vettünk fel, gondozási lapon re
gisztráltuk a fizikális statust, vérnyomást, EKG, PKG, 
carotis és apex görbe készült.

Vizsgáltuk a szubjektív panaszok és a hangtani 
jelek előfordulását (systolés zörej, III., IV. hang), a 
carotis görbe alakját, az emelkedési időt (út), mértük 
a systolés intervallumokat (praeejectiós periódust: 
PÉP, isovolumetriás kontrakciós időt: ICT, ejekciós 
időt: LVET és a teljes systole időtartamát: QA2). A 
saját regressziós együtthatókkal korrigált PÉP, LVET 
és QA2 értékeket hasonlítottuk össze a Weissler sze
rinti normál értékekkel (9). Az apex görbén a pitvari 
és systolés hullám amplitúdójának arányát (a/H)-t, az 
a hullám szélességét és az izovolumetriás relaxatiós 
idő (IVR) értékét mértük. A septum/hátsó bal kamra
fal vastagsági arányon kívül echocardiographiával 
mértük a végdiastolés átmérőt (Dd), a septum vég- 
diastolés vastagságát (IVSD), valamint a bal pitvari 
átmérőt és a mitrális billentyű diastolés záródási se
bességét (DZS). Mind az ASH (+), mind az ASH (—) 
családtagok esetén vizsgáltuk az elektrokardiogramm 
eltéréseit. A szignifikancia vizsgálatokat kétmintás t 
próbával végeztük.

Eredmények

ASH előfordulása
A 23 vizsgált család közül 19-ben észleltük ASH 

előfordulását. A 4 negatív család élő tagjainak azon
ban 41%-a nem jelent meg vizsgálaton.

A 82 családtag közül 35 esetben (43%) állapítot
tunk meg echocardiographiával bal kamra hypertro- 
phiát; 5 esetben obstructiv ASH-t, 27 esetben non 
obstructiv ASH-t és 3 esetben idiopathiás koncentri
kus hypertrophiát (1. táblázat, 1. ábra).

A 35 beteg közül 18 nő, 17 férfi volt, életkoruk 
8—67 év.

Szubjektív panaszok

A betegek közül 3 egyén volt panaszmentes. 
Egyébként a többi esetben az ASH-ban előforduló pa
naszok jelentkeztek: fáradékonyság, szédülés, syncope, 
dyspnoe, angina, palpitatio. A fáradékonyság után az 
angina, dyspnoe és szédülés volt a leggyakoribb.

ASH obstruktiv betegek 

családjai 'első fokú rokonai

1. ábra: A betegség előfordulása a vizsgált családok, il
letve első fokú rokonok között
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1. táblázat. Obstructiv ASH-ban szenvedő betegek  
családszűrése

ASH (+) család ASH (—) család

23 19
Vizsgált ASH (+) Koncentrikus
elsőfokú obstructfv nem hypertrophia
rokon obstructiv
82 5 27 3

4
ASH (—) 

47

Hangtani jelek
A 35-ből 20 esetben észleltünk ejectiós systolés zö

rejt, 28 esetben pitvari (IV.) és 5 esetben III. hangot.

Carotis görbe
9 esetben volt bisferiens, 7 esetben abortiv tidal 

hullám mutatkozott, 19 egyén görbéje normális alakú 
volt (2. ábra).

Az út értéke 7,76 +  1,42 ms volt.
Systolés intervallumok
Betegeinken korábbi eredményeinkkel egyezően a 

normál értékekkel összehasonlítva az ICT, PÉP, PEP/ 
LVET értékének ASH-ra jellemző csökkenését észlel
tük. A QA2 is rövidebb volt, ugyanúgy, mint gondozott 
non obstructiv betegeinken. Az LVET eltérése nem 
volt szignifikáns (3. ábra).

Apex görbe
Az a/H értéke 20 +  8,3 volt, az a hullám széles

sége 82,2 +  22,1 ms, az IVR 99,1 +  21,2 ms. Az értékek 
nem tértek el szignifikánsan az intézetünkben gondo
zott non obstructiv ASH betegcsoportban észleltektől 
(4. ábra).

Echocardiographia
A Dd az obstructiv és non obstructiv csoportban
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ASH +családtagok 

hangtani tünetek

systoles zörej

carotis görbe alakja III. hang
út = 7,76±1,42ms

2. ábra: A beteg családtagok hangtani tünetei és a caro
tis görbe jellemzői

systolés intervallumok

•  normálistól 
eltérés sign.

3. ábra: A beteg családtagok és az ASH-ban szenvedő 
gondozott betegek systolés intervallumainak elté
rése a normális értékektől

egyaránt megrövidült, bár az eltérés nem szignifikáns. 
Az IVSD mindkét csoportban meghaladta a normál 
értéket. A bal pitvari átmérő különösen az obstructiv 
csoportban jelentősen megnagyobbodott. A DZS mind
két csoportban jelentősen csökkent, kifejezettebben az 
obstructiv csoportban (2. táblázat).

EKG
ASH (+ ) esetekben 19 beteg EKG-ján találtunk 

eltérést (2. táblázat), ezek kóros Q hullám, delta hul-

APEX görbe adatai

a/H a« IVR

4. ábra: A beteg családtagok és az ASH-ban szenvedő 
gondozott betegek apex görbéjének adatai



lám, WPW vezetési zavarok, illetve kamrai és pitvari 
hypertrophia jelei voltak.

ASH (—) esetekben 21 betegen mutatkoztak a fen
ti EKG jelek; WPW és pitvari hypertrophia kivételé
vel (3. táblázat).

Az EKG eltérések gyakorisága tekintetében nem 
volt szignifikáns eltérés a két csoport között. Ugyan
csak nem különbözött a kóros Q hullám és a kamrai 
hypertrophia előfordulási gyakorisága az ASH (+) és 
ASH (—) csoportban.

Megbeszélés
A hypertrophiás cardiomyopathiáról ír t legko

rábbi közleményekben találunk m ár u ta lást a be
tegség családi előfordulásáról (2, 4, 12, 22). A kór
kép pathológiai jellegzetességének, a szív asym- 
m etrikus hypertrophiájának első leíró ja Teare 
(24) is észlelte az elváltozás tesvérpáron történő 
jelentkezését.

A fam iliáris jellegű megbetegedések gyakori
ságát illetően eltérő vélemények voltak az iroda
lomban. Braunwald (3) betegei 36, Cohen (7) 20%- 
ában észlelte, Burchett (5) 20 betege közül csak 1 
esetében volt igazolt a családi eredet. A szerzők e 
tekintetben a szívpanaszok, illetve fiatal korban 
bekövetkezett hirtelen halál fellépését értékelték 
a családtagokon, a panaszmentes családtagok vizs
gálatával nem foglalkoztak (22). Kétségtelen, hogy 
a panaszmentes családtagok szűrésére az invazív 
jellegű haemodynamikai vizsgálat széles körben 
nem volt alkalmazható, de ily módon a familiáris 
és sporadikus esetek elkülönítése mégsem tekint
hető teljesen megalapozottnak.

A fam iliáris esetek észlelése felhívta a figyel
met a betegség változatos megjelenési form ájára 
is, m inthogy sok esetben a haemodynamikailag 
igazolt obstructiv form ában szenvedő egyének csa
ládtagjain kiáramlási obstructio nélküli hypertro
phiás cardiomyopathia volt kim utatható (14, 15, 16).

A Teare (24) által m ár leírt patológiai elválto
zás, a szív asym m etrikus hypertrophiája echocar- 
diographiával a septum  és bal kam ra hátsó fal 
vastagságának arányával jellemezhető és diagnosz
tikus ismérvnek elfogadott. Clark és m tsai (6 ) 30 
echocardiographiával és haemodynamikai vizsgá
latta l bizonyítottan ASH-ban szenvedő beteg első 
fokú vérrokonait vizsgálva 28 betegnek legalább 
1 családtagján kim utatták . Gyermekeken relatíve 
csekélyebb százalékban észlelték, ez részben mé
rési nehézségekkel magyarázható.

Az intézetünkben 10 év során észlelésre kerü lt 
és rendszeresen gondozott betegek között m ár ko
rábban is megfigyeltük a betegség 2  vagy több csa
ládtagon való jelentkezését (8 , 1 0 ).

Vizsgálatainkat obstructiv ASH-ban szenvedő 
betegeink elsőfokú rokonain kezdtük, a gyerm eke
ket 3 éves kor fe le tt néztük. 23 család 82 élő tag já t 
vizsgáltuk (szülő, testvér, gyerek). A 22 korábban 
elhalálozott családtagra vonatkozóan néhány eset
ben feltételezhető volt a cardialis eredetű hirtelen 
halál, de megbízható sectiós leletek hiányában nem 
tek in tettük  igazoltnak a betegséget. A 23 családból 
csak 4 esetében nem  volt kim utatható a rokon érin
tettsége, de a vizsgálatról távol maradó családtagok 
m agas százalékos aránya (41%) éppen ezen csalá-

2. táblázat Echocardiographies adatok

Normál
Familiáris ASH
Obstructiv N° rlobstructiv

n 56 5 23
Dd mm 
X±SD 46,2±5,2 43,8±3,56 43,61 ±6,36
P < NS NS
IVS mm 
X±SD 8,1 ±1,6 16,4±2,07 15,17±1,67
P < 0,01 0,01
Bp mm 
X±SD 23,06±4,25 34,8±4,87 28,85±6,97
P < 0,001 0,01
DZS mm/s 
X±SD 101,5±18,9 35,2±4,87 66,65±20,01
P < 0,001 0,001

p — eltérés a normáltól 

2. táblázat

ASH (+) családtagok ASH (—) családtagok

Vizsgált Vizsgált
egyének száma: 35 egyének száma: 47
EKG eltérés: 19 EKG eltérés: 21
Q hullám: 15 Q hullám: 13
Delta hullám: 1 Delta hullám: 3
WPW: 1 WPW: —

Balszárblock: 3 Balszárblock: 3
Jobbszárblock: 1 Jobbszárblock: 1
Bal kamra Bal kamra
hypertrophia: 7 hypertrophia:
Jobb kamra hypertrophia: 2 Jobb kamra hypertrophia:
Mindkét kamra Mindkét kamra
hypertrophia: 2 hypertrophia: —

Bal pitvar Bal pitvar
hypertrophia: 1 hypertrophia: —

Mindkét pitvari Mindkét pitvari
hypertrophia: 4 hypertrophia: —
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dókban megkérdőjelezi a szűrővizsgálat értékelhe
tőségét (5. ábra). A  82 első fo kú  rokon között ész
lelt igen magas, 43%-os előfordulási arány a hy-  
pertrophiás cardiomyopathia familiáris jellegét iga
zolja.

Figyelemre méltónak ta rtju k , hogy az echo- 
cardiographiával kiszűrt betegeken az obstructiv  
ASH 14%-os és a non obstructiv  ASH 77%-os elő
fordulása mellett 9%-ban koncentrikus bal kam ra 
hypertrophiát is észleltünk, melynek secundaer je l
lege kizárható volt, így szintén familiáris eredetű  
manifesztációnak tartjuk . Feltételezhető, hogy az 
asym m etrikus, vagy irreguláris bal kamra hyper- 
trophiával járó hypertrophiás cardiomyopathia és 
az úgynevezett idiopathiás koncentrikus bal kam ra  
hypertrophia aetiológiai kapcsolatban állnak és 
ugyanazon öröklődő szívizom-elváltozás különböző  
klinikai megjelenési formái.

Az obstructiv forma előfordulási aránya nem  
tért el lényegesen a Clark és mtsai (6 ) által ész
lelttől.

Bár a betegek 9%-a volt csak panaszmentes, 
a meglevő szubjektív tü n e tek ;  fáradékonyság, szé
dülés, dyspnoe, szívtáji fájdalom , palpitatio — el
lenére szívbetegségüket eddig még nem ism erték 
fel, kardiális kezelésben nem  részesültek. Ebben 
szerepet játszhat, hogy nem  minden esetben volt 
hallható zörej a szív fe lett, a pitvari hang ugyan 
a betegek kb. 75%-ában vo lt kimutatható, de ala
csony frekvenciája következtében észlelése nehe
zebb, gyakran subaudibilis.

K orábbi vizsgálataink szerint ASH betegség  
obstructiv és non obstructiv formájára egyaránt 
jellem zőnek találtuk a diastoles károsodást, illetve  
a bal kam ra distensibilitási zavarát, továbbá az ir- 
regulárisan hypertrophisált kamra működési asy- 
nergiáját, a myocardium fokozo tt kontraktilis ere
jét és a jó systoles pumpa funkció t (1 0 ).

A hypertrophiás bal kam ra diastolés beáram - 
lási akadályának és a fokozott pitvari kontrakció 
jeleként ezen betegeinken is a gyakori p itvari hang 
mellett az apexcardiogrammon a pitvari (a) hu l
lám és a systolés hullám (H) arányának m egnöve
kedését, az a hullám szélességének kiszélesedését, 
az izovolumetriás relaxatiós idő megnyúlását lát
tuk. Ezen mutatók nem  különböztek szignifikán
san a gondozott betegekétől. A carotis görbe alakja 
nem ad biztos támpontot a betegség m egállapítá
sára — m int azt már előzetesen is m egállapítot
tuk (8 , 1 0 ) —, újonnan k iszű rt betegeinken is csak 
egynegyed részben m utatkozott a típusosnak ta r 
tott bisferiens forma. A z emelkedési idő m egrövi
dülése azonban új betegeinken is kim utatható volt.

A carotis görbéből m ért systolés időértékek  
változásai megegyeztek a gondozott betegeinken 
végzett korábbi vizsgálataink során észleltekkel 
(9, 10). Így a bal kam rai izovolumetriás nyom ás
emelkedés gyorsulására u ta lt az izovolumetriás 
kontrakciós idő (ICT) és a preejectiós periódus 
(PÉP) megrövidülése.

A z  egészségesekre jellemzőnek ta rto tt é rték 
nél alacsonyabb volt a PEP/LVET hányados is, 
mely fokozott systolés pum pa funkciót jelzett.

A  bal kamra funkcióra és falvastagságra vo
natkozó echocardiographiás mutatók a beteg csa

ládtagok esetében ugyancsak hasonló eltéréseket 
m utattak m int a gondozott esetekben  (10, 19).

Jellemző a szűkebb bal kamra, a kifejezetten  
vastag septum, a beáramlást akadályt jelző csök
kent DZS érték. Ü jabb mérési adatot is értékel
tünk, a bal pitvari átmérőt, m elynek jelentős nö
vekedését észleltük. Ennek két oka lehet, a vég- 
diastolés nyomás emelkedése és a mitrális regur
gitatio (2 0 ), előbbi értéke a distensibilitási zavar 
fokával kapcsolatos, a mitrális insufficientiát pe
dig ASH-ban szenvedő betegeink 8 6 % -ában észlel
tük (1 0 ).

Jelenleg k iszűrt familiáris eseteinkben is a 
diastolés funkciózavar, illetve a bal kamra beáram- 
lási akadálya az obstructiv betegeken súlyosabb
nak bizonyult, a DZS csökkenés m értéke és a bal 
pitvar tágulata nagyobb fokúnak mutatkozott.

A  bal kamra funkció eltérései a beteg család
tagokon a kom plex non invazív vizsgáló módsze
rek eredménye alapján súlyosságban nem külön
böztek az in tézetünkben gondozott hypertrophiás 
ASH-ban szenvedő betegekétől.

A  szűrővizsgálataink során nyert új tapaszta
latunk, hogy az EKG-n mutatkozó eltérések na
gyobb figyelm et érdemelnek a betegség korai fe l
ismerésében, illetve a familiáris jelleg igazolásá
ban.

Az EKG jelek  diagnosztikus értékét eddig ke
véssé hangsúlyozták a kórképben, kétségtelen, 
hogy sem a p itvari és kamrai hypertrophia tünetei, 
sem a vezetési zavarok nem tekinthetők specifikus
nak (22). A septum  hypertrophiára jellemzőnek 
tartják  a kóros Q hullámot, m elyet korábban gon
dozott betegeink egynegyedében észleltünk (1 0 ).

Az újonnan vizsgált családtagokon kb. 54%- 
ban láttunk EKG eltéréseket. Em ellett igen fontos
nak tartjuk azt az észrevételt, hogy az echocardio
graphiás vizsgálat alapján negatívnak tartott ese
tekben is 44°/o-ban volt kimutatható EKG elválto
zás. Az EKG eltérések előfordulási gyakorisága 
nem különbözött szignifikánsan a két csoportban, 
jellegük is megegyezett. Az ASH (—) egyéneken 
az EKG jelek egyéb oka kizárható volt. A kóros 
Q hullám az ASH (+ ) esetekben gyakoribb volt 
(42%), m int a gondozott csoportban, de figyelemre 
méltó módon az ASH (—) esetekben is csaknem 
ugyanilyen gyakran láttuk. Ugyanígy, a bal kam ra 
hypertrophia EKG jeleinek gyakorisága sem k ü 
lönbözött szignifikánsan az ASH (+ )  és ASH (—) 
családtagok között.

K ét feltételezés lehetséges, egyrészt, hogy az 
EKG tünetek egyetlen manifesztációját jelentik a 
familiáris szívbetegségnek, de feltételezhető az is, 
hogy igen korán, még a jelentősebb és egyéb mód
szerekkel kim utatható  hypertrophia kialakulása 
előtt jelentkeznek.

Epstein (13) szerint lehetséges, hogy bizonyos 
esetekben a m yocardium  strukturális eltérései k á 
rosíthatják a vezető rendszert, esetleg rhythm us- 
zavarokat okozva, mielőtt még a septum-megvas- 
tagodás echocardiographiával m érhető lenne. M in
denesetre, a kóros EKG-val bíró, de még echocar
diographiás vizsgálat alapján negatív és panasz- 
mentes családtagok utánkövetése ad majd lehető
séget ezen kérdés megválaszolására.
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CAVI N TON
injekció, tabletta

ÖSSZETÉTEL

1 ampulla (2 ml) 10 mg, 1 tabletta 
5 mg vinpocetinumot tartalmaz.

HATÁS

A Cavinton javítja az agyi perfusiót 
és ezáltal az agy oxigén ellátását. 
Állatkísérletekben javítja a kísérle
tesen létrehozott hypoxia utáni agyi 
regenerációt.

Direkt szívhatása nincs.

JAVALLATOK

Különböző eredetű (postapoplexiás, 
posttraumás vagy sderotikus), agyi 
keringészavarok psychés vagy neu
rológiai tüneteinek: emlékezészava
rok, aphasia, apraxia, mozgászava
rok, szédülés, fejfájás csökkentésére. 
Hypertensiv encephalopathia, inter- 
mittáló vascularis cerebrális insuffi- 
ciencia, angiospastikus agyi kórké
pek, továbbá endarteritis cerebri.

Ischaemiás agyi károsodásokban, elő
rehaladott agyi arteriosclerosisban a 
kollateralis keringés javítására.

Szemészetben az érhártya és ideg
hártya vascularis, elsősorban arterio- 
sclerotikus, ill. angiospasmus okozta 
maculadegeneratiók, partialis throm - 
bosisok, érelzáródás következtében 
kialakuló másodlagos zöldhályog.

Fülészetben korral járó vascularis, 
vagy egyes toxikus (gyógyszeres) 
halláscsökkenések, labyrinth eredetű 
szédülés.

ELLENJAVALLAT

Terhesség.

A D A G O LÁ S

Acut esetekben naponta 3x10 mg-ot 
lehetőleg csepp-infuzióban, vagy iv. 
ötszörösére hígítva lassan adagolni, 
majd a kezelés napi 3x1—2 tabl.-val

folytatható. Krónikus esetekben a 
javasolt kezelés naponta 3x1—2 
tabl. A fenntartó adag napi 3 x1 tabl. 
hosszabb időn keresztül.

G Y Ó G Y SZ E R K Ö L C SÖ N 
HATÁS

Az eddigi tapasztalatok szerint a tab
letta interakciót nem okoz, ezért 
kombinációs kezelésre is alkalmas. 
Az injekció heparinnal incompati- 
bilis, ezért heparinos fecskendővel 
nem adható és nem kaphatja olyan 
beteg, aki heparin kezelésben ré
szesül.

MELLÉKHATÁSOK

Kismértékű vérnyomáscsökkenés, 
ritkán tachycardia fordulhat elő. 
Tartós kezelés esetén a vérképet 
időnként ellenőrizni kell.

MEGJEGYZÉS ^

Csak vényre adható ki. Az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb há
rom alkalommal) ismételhető.

C SO M A G O LÁ S

50 tabletta Térítési díj: 23,— Ft
10 ampulla Térítési díj: 14,— Ft

KŐBÁNYÁI GYOGYSZERARUGYAR, BUDAPEST



Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a családi 
előfordulás rendkívüli gyakoriságát tekintve a be
tegség familiáris eredetű és relatíve gyakori kór
képnek tekinthető. A  diagnosis valószínűsítésére a 
családi jelleg m elle tt  a panaszmentes egyéneken  
egyéb organikus szívelváltozás hiányában észlelt 
EKG eltérések szolgálhatnak a gyakorló orvos se
gítségére és egyben indokolják a szakintézetbe kül
dést.

összefoglalás. Szerzők az Országos Kardioló
giai Intézetben gondozott 23 obstructiv típusú hy- 
pertrophiás cardioimyopathiában (ASH) szenvedő 
beteg elsőfokú vérrokonai, összesen 82 egyén kö
zött a betegség 43%-os előfordulása alapján igazol
ták a kórkép fam iliáris jellegét. Az echocardiogra- 
phiával kiszűrt betegeken az obstructiv és non ob
structiv típusú asym m etrikus bal kam ra hypertro
phia mellett 9% -ban koncentrikus hypertrophiát 
észleltek, melyet szintén familiáris eredetű mani- 
fesztációnak tartanak. A bal kam ra funkció elté
rései a beteg családtagokon a komplex non invasiv 
vizsgáló módszerek eredményei alapján súlyosság
ban nem különböztek az ASH-ban szenvedő gon
dozott betegekétől. A nem érin te tt családtagok ese
tében feltűnő volt a 44%-ban észlelt EKG eltérés. 
A kóros EKG előfordulási gyakorisága az ASH (+ ) 
és ASH (—) családtagok között nem  különbözött.

Ennek alapján feltételezhető, hogy az EKG eltérés 
ezen familiáris kórképben megelőzi a morfológiai 
és funkcionális elváltozások kialakulását, így korai 
diagnosztikus értékkel bír.

IRODALOM: 1. Bodrogi Gy., Világi Gy.: Orv. 
Hetil. 1972, 113, 5. — 2. Brachfeld, N., Gorlin, R.: Me
dicine. 1959, 38, 415. — 3. Braunwald, E. és mtsai: Cir
culation. 1964. Suppi. 4, 1. — 4. Brent, L. В., Aburano,
A., Fisher, D. L.: Circulation. 1960, 21, 167. — 5. Bur- 
chell, H. B.: Cardiomyopathies; США Symposium, 
1964, 29. — 6. Clark, С. E., Henry, W. L., Epstein, S. E.: 
New Engl. J. Med. 1973, 289, 714. — 7. Cohen, J. és 
mtsai: Brit. Heart J. 1964, 26, 16. — 8. Cserhalmi L., 
Rév J.: Orv. Hetil. 1975, 116, 2163. — 9. Cserhalmi L., 
Rév J., György M.: Cardiologia Hungarica. 1976, 3, 5. 
— 10. Cserhalmi L.: Kandidátusi értekezés. 1976. —
11. Cserhalmi L.: Medicina, Budapest, 1971, 2, 99. —
12. Davies, L. C.: Brit. Heart J. 1952, 14, 206. — 13. Ep
stein és mtsai: NIH Conference, Ann. of Int. Med. 
1974, 81, 650. — 14. Goodwin, J. F., Oakley, С. M.: Br. 
Heart J. 1972, 34, 545. — 15. Goodwin, J. F.: Mod. Con
cepts Cardiovasc. Dis. 1972, 41, 41. — 16. Goodwin, 
J. F.: Am. Heart J. 1975, 89, 269. — 17. Henry, W. L., 
Clark, C. E., Glancy, D. L.: New Engl. J. Med. 1973, 
288, 989. — 18. Henry, W. L., Clark, С. E., Epstein, S. 
E.: Circulation. 1973, 47, 827. — 19. Lengyel M., Cser
halmi L.: Cardiologia Hungarica. 1975, 3—4, 175. — 
20. Lengyel M.: Orvosképzés (közlés alatt)'. — 21. Ma- 
nasek, F. J.: Am. J. Cardiol. 1970, 23, 149. — 22. Meer- 
schwam, I. S.: Hypertrophic obstructiv cardiomyopa- 
thie 1969, Amsterdam. — 23. Schminke, A.: Dtsch. 
Med. Wschr. 1907, 33, 2082. — 24. Teare, R. D.: Br. 
Heart J. 1958, 20, 1.

LYCURIM iniekci
ÖSSZETÉTEL
1 üveg 30 mg liofilizólt ritrosulphan.-ot tartalmaz; 1 
oldószerampulla 5 ml natr. chlor, inj. 0,9%-ot tar
talmaz.
JAVALLATOK
Hodgkin-kór, non-Hodgkin-lymphomák, autoimmun 
betegségek.

ELLENJAVALLATOK
Csontvelő-, vese-, májelégtelenség.
ADAGOLAS
Az üveg hatóanyagát az oldószerampulla tartalmá
val kell feloldani. Az injekciót mindenkor lassan, 
intravénáson kell alkalmazni! Ha a vénák rosszak, 
a Lycurim-oldatot — necrosis megelőzésére — na
gyobb hígításban ajánlatos adni.
Felnőtteknek: átlagos napi adag 30 mg vagy napi 
0,6 mg/kg.
Immunológiai kórképekben: immunszuppresszív keze
lésre naponta 30—60 mg intravénáson.
Az alkalmazás átlagos időtartama 10 nap. Egy-egy 
kúra során az összadag a 600 mg-ot nem haladhat
ja meg.
Gyermekeknek: 1 m2 testfelszínre naponta, másod- 
naponta 30 mg adható intravénáson. Egy-egy kúra 
során adagolt összdózis 1 m2 testfelszínre számítva 
a 300 mg-ot nem haladhatja meg.

Az első Lycurim-kúrát célszerű kórházban végezni a 
fvs.- és a thrombocyta-szám 3-4 naponkénti ellen
őrzésével. A következő kúra 3 hét szünet után kezd
hető el, ha az első kúra hatásos volt.
Kombinációs terápia: májrákban Vincristinnel kom
binálható.

MELLÉKHATÁSOK
Átmeneti thrombopenia, leukopenia, amely steroid 
adására vagy a készítmény kihagyására rendeződik. 
Ritkán gastrointestinalis ' panaszok (émelygés, há
nyás).

FIGYELMEZTETÉS
Az újabb kúra elkezdése előtt és a kezelés során a 
fehérvérsejt- és thrombocyta-szám ellenőrzése szük
séges. Ha a kezelés folyamán a fvs.-szám 3500 alá, 
a thrombocyta-szám 70 000 alá csökken, a kezelést 
fel kell függeszteni! Ha a fvs.-szám 4000, de a 
thrombocyta-szám 80 000-re csökken, a napi adagot 
úgy kell lecsökkenteni, hogy az 30 mg-nál több nem 
lehet!

MEGJEGYZÉS
4E< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozó

intézeti) felhasználásra van forgalomban.

CSOMAGOLÁS
10 poramp.-j-10 oldószeramp. térítési díja: 17,60 Ft

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X. %
1999



N A P  R О S Y  N
tabletta mV 200 Antirheumatica
ÖSSZETÉTEL: 1 tabi. 250 mg naproxent tartalmaz.
HATÄS: A Naprosyn tabletta gyulladásgátló, láz- és fáj
dalomcsillapító hatású, nem steroid jellegű készítmény. 
Gyulladásgátló hatása adrenalectomizált állatokon is je
lentkezik, ami azt jelzi, hogy nem a hypophysis-mellékvese 
humoralis regulációs rendszeren keresztül, hanem közvet
lenül hat. Gyulladásgátló hatásának pontos mechanizmusa 
— hasonlóan más gyulladásgátlóékhoz — nem ismert, de 
feltételezhető, hogy a prosztaglandin-szintetáz gátlásának 
nagy szerepe van a gyulladáscsökkentő hatás kialakulá
sában. A többi nem steroid gyulladásgátlóhoz viszonyítva 
kevésbé bizonyult ulcerogen hatásúnak. A cardiovascularis, 
valamint a központi és vegetatív idegrendszert nem, vagy 
csak minimális mértékben befolyásolja.
JAVALLATOK: Rheumatoid arthritis, egyéb krónikus ízületi 
gyulladások, spondylitis ankylopoetica (m. Bechterew), 
arthrosis különféle formái, spondylosis, spondylarthrosis, 
extraarticularis rheumatismus különböző formái (lumbago, 
egyéb myalgiák, fibrositisek, neuralgiák, bursitisek, peri
arthritis humeroscapularis, epicondylitis humeri stb.).
ELLENJAVALLATOK: Gyomor- és nyombélfekély, továbbá 
kifejezett máj- és vesekárosodás esetén csak állandó or
vosi ellenőrzés mellett adható.
Terhesség alatt nem rendelhető. 16 évesnél fiatalabb be
tegek ne szedjék a gyógyszert, mivel jelen pillanatig fiatal- 
korúakon és gyermekeken még nincs elég tapasztalat.
ADAGOLÁS: Kezdő és szokásos fenntartó adagja napi 
2 X  250 mg (reggel és este étkezés után). Szükség esetén 
napi 3 tabletta is adható (750 mg össz-dózis) a fájdalmak 
napszakos jellege szerint: 2 tabletta reggel, 1 tabletta 
este, illetve 1 tabletta reggel és 2 tabletta este. Hosszan 
tartó kezelés alatt az adagolás napi 375-750 mg-os hatá
rokon belül változtatható, a megfelelő adagokat ugyan
csak naponta kétszer kell beadni.

MELLÉKHATÁSOK: Ritkán gyomorégés, gyomorfájás, teli- 
tettségi érzés, enyhe szédülés vagy rosszullét, fejfájás, a 
gyomor-béltraktusban átmeneti jellegű vérzés. Igen ritkán 
bőrkiütés, thrombocytopenia.
GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK 
Kerülendő az együttadás
— magnéziumoxid és alumíniumhidroxid tartalmú antaci- 

dumokkal (gátolják a Naprosyn felszívódását);
Csak óvatosan adagolható
— orális anticoagulansokkal (anticoagulans hatás fokozó

dik;
— szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypoglykaemia 

veszélye);
— difenilhidantoinnal (ennek szérumszintjét toxikusig emel

heti) ;
— szulfonamidokkal (ezek toxicitását fokozhatja).
FIGYELMEZTETÉS: Szalicilérzékeny egyénekben urtikáriát, 
aszthmás rohamot válthat ki.
Tartósabb alkalmazásakor a vérzési idő meghosszabbodá
sát okozhatja.
Gyomor- vagy nyombélfekély esetén, vagy ha a betegen 
gyulladásgátló gyógyszerek szedése kapcsán már fellépett 
gyomor- vagy bélvérzés, alkalmazása állandó orvosi ellen
őrzést igényel.
Orális anticoagulánsokkal együtt adva a prothrombin időt 
ellenőrizni kell!
Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal együtt adva az 
antidiabetikum adagját újra be kell állítani!
MEGJEGYZÉS: i« Csak vényre adható ki. Az orvos rendel
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS: 30 db tabletta 22,- Ft.
FORGALOMBA HOZZA: Alkaloida Vegyészeti Gyár, Tisza- 
vasvári, Syntex licencia alapján.

ALKALOIDA VEG YÉSZETI GYÁR, TISZAVASVÁRI



PA TH O LÚ G IA I TANULM ÁNYOK

Szegedi Orvostudományi Egyetem,
Kórbonctani és Kórszövettani Intézet 
(igazgató: Ormos Jenő dr.),
I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Varró Vince dr.)

A basa lis  membrán
elek trondenz á ta lak u lása
m em branoproliferativ
g lom eru lonephritisben ,
basalm em bran
á ta lak u lássa l
a lépsinusokban
Ormos Jenő dr., Mógori Anikó dr. 
és Sonkodi Sándor dr.

A vese-biopsiák elektronmikroszkópos feldolgozá
sa 1962-ben különös glomerulus-elváltozás felis
meréséhez vezetett: a basalis membrán a m em bra
noproliferativ glomerulonephritisek (MPGN) bizo
nyos eseteiben igen feltűnően sötét (=  elektron
denz) volt (SBM) (5, 14). Az u ltrastruk turális kép 
annyira jellegzetes és elütő, hogy egyesek (16, 24, 
38) új nozológiai egységet („dense deposit disease”, 
„intramembranosus glom erulonephritis”) tételez
tek fel. Mások (8 , 19, 22, 27) Habib és m tsai (17) 
nyomán nem tekintik különálló kórform ának, ha
nem a MPGN 2. típusáról beszélnek, ha a basalis 
membrán elektrondenzzé vált, enélkül pedig 1 . tí
pusról. B ár a másfél évtized alatt ism ertetett ese
tek száma meghaladja a 150-et (27), az aetio-patho- 
genesist illetően a legújabb m unkák is rejtélyről 
beszélnek (22, 38). Észleléseinkről nemcsak azért 
kívánunk beszámolni, m ert hazánkban ilyen ese
teket még nem ism ertettek (csak összefoglaló 
m unkákban említik: 6 , 34), hanem mivel eseteink

Az Egészségügyi Minisztérium 4—07—0301—0/0 
számú „Nedvkeringési kutatások” tárcaszintű kuta
tási főirányához minisztériumi szintre kiemelten el
fogadott kutatómunka alapján. A téma címe: „A vese- 
parenchyma pathológiás pusztulását, újraképződését és 
átalakulását befolyásoló tényezők vizsgálata morpho- 
lógiai módszerekkel”.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 33. szám

különböző súlyosságúak, s az egyikben olyan meg
figyelésre is alkalmunk nyílt, am inek jelentősége 
lehet a pathogenesis megítélésében.

Esetismertetés
4 betegünk közül 3-nak tű-biopsia révén nyert 

veseszövetét vizsgáltuk fény- és elektronmikroszkóp
pal (az 1. esetben három alkalommal). A biopsiás 
vizsgálat a szokásos módon történt (lásd: 29, 34). A
4. esetben a műtétileg eltávolított két vesét vizsgál
tuk szövettanilag, paraffin és félvékony metszetek
ben. A félvékony metszeteknek az előzőleg paraffinba 
ágyazott anyagból való készítési módját más mun
kánkban ismertettük (12, 33).

Klinikai adatok
1. eset: N. I. leány, betegsége 1967-ben, 11 éves 

korában kezdődött fejfájással, étvágytalansággal, ge
nerálisait oedemával, hypertoniával. A Szegedi OTE 
Gyermekklinikáján állt kezelés alatt, 1973 óta pedig 
a Szegedi OTE I. Belgyógyászati Klinikáján. Kezdet
ben steroid kezeléssel próbálkoztak, eredménytelenül. 
Hypertensiv encephalopathia és cardialis decompen- 
satio alakult ki, és peritonealis dialysis is szükségessé 
vált. Ezután állapota javult, de az állandó protein
uria miatt immunosuppressiv kezelést (Immuran, Leu- 
keran) vezettek be, amelyet 3 éven keresztül (1967— 
1970) folytattak. 1973 tavaszán vizenyők jelentkezése 
és vesetáji fájdalom miatt került újra felvételre. Ek
kor lényeges vesefunkciós eltérést nem észleltünk, s 
tensiója is normális volt. Fehérjeürítés 1—2 g/24 óra. 
Serum C3 complement 1973—76 között 14—31 mg%. 
1973-ban kóros májfunkciós értékek jelentkeztek, Au. 
antigen persistáló pozitivitással; a máj-biopsia chro
nicus agressiv hepatitist mutatott. Az újra bevezetett 
Prednisolon kezelés után nemcsak a májfunkciók ja
vultak, hanem jelentősen csökkent a fehérjeürítés is. 
Férjhez ment, majd 1976-ban szövődménymentesen 
egészséges gyermeket szült.

Vese-biopsia 4 alkalommal történt: 1969, 1972, 
1974, 1977. Az 1973-ban megkísérelt vese-biopsia során 
lépszövetet nyertünk.

2. eset. H. K., 18 éves leány. 1965-ben, 8 éves ko
rában kezdődött a betegsége testszerte jelentkezett 
oedemával. Gyakran kezelték kórházban, nephritis 
chronica diagnózissal. Legutóbbi felvételekor (1975. 
december) nephrosis syndroma állott fenn, 150/90 
Hgmm vérnyomással, serum összfehérje 4,1 g%, fehér
jeürítés 1,4—10,4 g/24 óra, serum kreatinin és kreati- 
nin clearance normális, serum C3 complement 22 mg%. 
Vese-biopsia 1975. decemberben történt.

3. eset. K. S., 24 éves nő. 1968 óta áll chronicus 
nephritis miatt orvosi ellenőrzés alatt. Proteinuriája 
az évek során fokozatosan emelkedett. Az első észle
lés után 6 évvel nephrosis syndroma alakult ki. Se
rum összfehérje 4,5 g%, fehérjeürítés 4—10 g/24 óra, 
serum kreatinin 1 mg%, tensio 130/80—150/90 Hgmm. 
A vese-biopsia eredményének birtokában 1974-ben 
therapiás utasítással (steroid kezelés) távozott. Vese- 
biopsia 1974-ben történt.

4. eset. P. I., 17 éves leány. 1959-ben, 4 éves korá
ban kezdődött betegsége, acut nephritisszel. 1963-ban 
ismételten észlelték. 1967-ben scarlatinája volt. 1972- 
ben chronicus uraemia miatt intermittáló haemodia- 
lysist kezdtek a Szegedi OTE I. Sebészeti Klinikáján, 
ahol befolyásolhatatlan hypertensio (250/140 Hgmm) 
miatt mindkét veséjét eltávolították, melyek szövet
tani vizsgálatra kerültek. Septicaemia következtében 
meghalt. A nephrectomia előtt 36-szor, összesen 64 
alkalommal részesült haemodialysisben.

Morphológiai vizsgálatok

Az 1., 2. és 3. eset vese-biopsiáinak szövettani ké
pét együtt ismertetjük. Az elváltozás mindig vala
mennyi glomerulust és a kacs egészét érintette, de glo- 
merulusonként és a kacs egyes segmentumaiban inten
zitásában eltérő volt. A mesangium kiszélesedett, nor
málisan vagy — gyakrabban — fokozottan (elsősorban
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az 1. és 3. esetben) sejtdús volt. A capillarisok fala 
majdnem mindenütt megvastagodott, de nem egyen
letesen. E  megvastagodást kisebb mértékben sejtsza
porulat, inkább pedig eosinophil PAS pozitív szövet 
hozta létre. A capillarisok lumene többé-kevésbé be
szűkült; a lumen a kacsok egyes részein főleg a 3. 
esetben tűnt el. A 3. esetben a kacsban segmentalis, 
sejtszegény, hyalinos területek is keletkeztek, melyek 
éles határ nélkül folytatódtak az itt különösen vastag, 
eosinophil capillaris-falban. A 3. esetben a látott glo- 
merulusok egyharmada teljesen hyalinisalódott. A 
kacs és a Bowman-tok között összenövések előfordul
tak. Az 1. eset glomerulusainak többségében lobularis 
szerkezet keletkezett. Minden glomerulusban, de nem 
mindig az egész kacs területén kimutatható volt a 
basalmembran erős megvastagodása, ami különösen 
methylenkékkel volt erősen festhető félvékony met
szetben, a Jones-féle ezüstözéssel viszont halványabb, 
barnás színt adott (1. és 2. ábra). Ugyanez a basal
membran elváltozás egyes gócokban kimutatható volt 
a Bowman-tokban, a tubulusokban, arteriolákban sub- 
intimalisan, továbbá a fibroticus interstitium olyan 
basalmembran kötegeiben is, amelyekről már nem 
lehet megállapítani, hogy milyen képlet maradványát 
képezték. Atrophiás tubulusokat, az 1. és 3. esetben 
pedig interstitialis fibrosist és kereksejtes beszűrődést 
is láttunk.

Az elektronmikroszkóp a fénymikroszkóposan is 
látott jelenségeken kívül feltüntette a capillaris-fal 
basalmembránjának nem ritka kettőzetét, sőt többszö
rössé válását, a néhol — az 1. esetben gyakori — mes- 
angialis interpositiót, továbbá a jellegzetes basalmem
bran elváltozást (3. ábra). A basalmembranban, mely 
erősen, de egyenetlenül megvastagodott, igen sötét 
(elektrondenz), homogén, erős nagyítással finoman 
granuláltnak tűnő, éles határú területek jöttek létre, 
melyek néhol csak a lamina densát, másutt a basal
membran egész vastagságát bevonták s a capillarisok 
falának és a perimesangialis basalis membránnak leg
alább a felére kiterjedtek. Ahol a basalmembran több
rétegű volt, a sötét átalakulás rendszerint csak az 
egyik (vastagabb) rétegben jött létre. A néhol felsza
porodott mesangialis matrix elektrondenz átalakulá
sát határozottsággal nem tudtuk kimutatni.

A 2. esetben egyéb sötét anyagot, immundeposi- 
tumot nem láttunk. Az 1. esetben kis mennyiségben 
subepithelialisan és subendothelialisan előfordult sö
tét, granularis, subendothelialisan részben felritkult, 
immundepositumnak tartható anyag. A 3. esetben ez 
a subendothelialis granularis immundepositum nem 
ritkán egybefolyt a hasonló elektrondenzitást mutató, 
de kis nagyítással nem granularis vastag basalmem- 
brannal. Az 1. eset későbbi szakában kivételes, a 3,- 
ban kevésbé ritka subepithelialis depositumok epi- 
membranosus jelleget mutattak, részben fellazultak, s 
a hám felől is keskeny basalmembran-híd határolta

1. ábra: 3. ese t .  A g l o m e r u l u s  c a p i l l a r i s a in a k  b a s a l -  
m e m b r á n ja  a  l e g t ö b b  helyen m e g v a s t a g o d o t t ,  
fe l tű n ő e n  sö té t r e  f e s tő d ik .  A se j t -p ro l i f e ra t io  e n y 
h e  fokú. A B o w m a n - t o k  b a s a l m e m b r á n j á b a n  itt 
n e m  jö tt  létre a z  e lv á l to z á s .  Félvékony m etsze t ,  
m e t h y lé n k é k - b á z ik u s  fu ch s in  festés ,  560 X

2. ábra: 1. ese t .  A g lo m e ru lu s -k a c s  b a s a l i s  m e m b r á n j a  
a  l e g t ö b b  h e lyen  h a l v á n y a b b r a  ezüstöződik ,  m int  
a z  itt e lv á l to z á s t  n em  m u t a t ó  B ow m an-tok  b a -  
s a lm a m b r á n .  A m e s a n g iu m  k iszé lesede t t ,  a  c a 
p il laris -fal  m e g v a s t a g o d o t t .  Félvékony m etsze t ,  
Jo n e s - fé le  ezü s tö zés ,  560 X

ezeket, mely azonban nem vált elektrondenzzé.
A Bowman-tok és a tubulusok (proximalis) basal- 

membranja a jóval ritkább sötétté válás helyén néhol 
sokkal erősebben megvastagodott, mint a glomerulus- 
kacs basalmembranja, s ebben helyenként felritkulá
sok, sőt üregek is létrejöttek. Az arteriolában látott 
subintimalis elektrondenz átalakulás 1974-ig kevéssé 
volt intenzív (1. eset).

A granulocytákat néha csak az endothel lamina 
fenestratája vagy az sem választotta el a sötét basal- 
membrantól. Néhol plasmasejtek simultak a sötét ba- 
salmembránhoz.

1. esetünkben a négy vese-biopsia képe között 
annyi eltérés mutatkozott, hogy erős sejt-proliferatio 
és lobularis szerkezet 1972-ig látszott. Epimembranosus 
immundepositumok 1974-ben jelentek meg, 1977-re fel
lazultak. Az elektrondenz átalakulás 1974-re és főleg 
1977-re mindenütt kiterjedtebbé vált, az arteriolák fa
lában is. A tubularis basalmembranban 1977-re igen 
kifejezetté vált a lyukacsos fellazulás, és sok konkre- 
mentumot is tartalmazott.

Immunhisztokémiai vizsgálatok: 1. eset. 1972 (Be
regi dr., Semmelweis OTE, Gerontológiai Kutató Cso
port) : IgG és C3 szakaszos, durva, granularis fluoresz
cencia a glomerularis basalmembranon; IgM és fibrin 
negatív. 1974 (Szabó dr., Szegedi OTE, Bőrgyógyászati 
Klinika): IgG szakaszos, granularis fluoreszcencia a 
glomerularis basalmembranon és néhány érfalban. 
1973 (Szabó dr., Szegedi OTE, Bőrgyógyászati Klinika) 
lép-biopsia: a sinusok falában polyvalens savó lg tar
talmat mutatott ki. 2. eset (Szabó dr., Szegedi OTE, 
Bőrgyógyászati Klinika): IgG és C3 minden glomeru
lusban diffúz, granularis, néhol az erek falában is gra
nularis fluoreszcencia. 3. eset (Szabó dr., Szegedi OTE, 
Bőrgyógyászati Klinika): IgG és C3 minden glomeru
lusban szakaszosan granularis, helyenként az erek 
falában és a tubularis basalis membránban is granu
laris fluoreszcencia.

A 4. esetben a két eltávolított vese együttesen 
200 g volt, finoman szemcsés felszínnel, elkeskenyedett 
kéregállománnyal. A vese-parenchyma kiterjedten el
pusztult. A látott 167 glomerulus közül 140 teljesen 
hyalinossá vált, de sejtmagokat tartalmazott. A még 
megtartott glomerulus-kacsokban lobularis szerkezet 
és intracapillaris sejt-proliferatio mutatkozott. A fél
vékony metszetekben a teljesen hyalinos glomerulu- 
sokban is látszott a basalmembran hálózat maradvá
nya, s ebben, akárcsak a 3. eset hyalinos glomerulu- 
saiban is, a vastag basalmembran Jones (21) szerint hal
ványabbra, barnára ezüstöződött. A hyalinisatio kez
detben az intracapillaris sejt-proliferatio körül, a ca
pillaris-falban és a mesangiumban mutatkozik, majd



a capillarislumen eltűnésével a kacs egészen hyali- 
nossá válik, de a podocyták és a Bowman-tok pari
etalis hámja sokáig megmarad, duzzadttá válva, s 
gyakran képződik pseudotubulus. A tubulusok túl
nyomó többsége atrophiás vagy eltűnt, de egy-egy hy- 
pertrophiás tubulus előfordult. Az interstitium kiszé
lesedett, mérsékelt fokú kereksejtes beszűrődést, sőt 
csíraközponttal bíró nyiroktüszőket is tartalmazott. Az 
arteria interlobularisokban és arcuatákban erős, az 
interlobarisokban enyhe mucoid intima proliferatio 
(haemodialysis intima fibrosis) jött létre, az interlo
baris és segmentalis artériákban pedig elastica hyper
plasia is.

Az 1. esetben, az 1973-ban elvégzett biopsia lép- 
szövetet eredményezett. Az ebből készült félvékony 
metszetekben felismerhető volt a sinusoidokat körül
vevő fenestrált hálózatos basalmembran megvastago- 
dása és methylenkékkel való fokozott festődése (4. áb
ra). Elektronmikroszkóppal igen feltűnően látszott a 
basalmembran hálózatnak a vesében látotthoz telje
sen hasonló egyenetlen megvastagodása, ami egy mik- 
ronnyi vastagságot is elért (5. ábra). A megvastago
dott basalmembran elektrondenzzé vált, egész vastag
ságában vagy csak részben; ez utóbbi helyeken a meg
lehetősen élesen elhatárolt sötét terület többnyire a 
basalmembran széli részét hagyta érintetlenül. A ho
mogen elektrondenz basalmembran igen erős — 30 000- 
szeres eredeti — nagyítással finom egyenletes granu- 
latiót mutatott, sőt néhol úgy tűnt, mintha a granulu- 
mok sorjában rendeződve filamentaris szerkezetet hoz
tak volna létre.

Megbeszélés
A  SBM Franciaországban a vesebiopsziák 1,75 

—2,5%-ában (3, 16), az NSZK-ban 0,6%-ban (8 ), 
az USA-ban 0,4%-ban (27), saját elektronmikrosz
kóppal is feldolgozott anyagunkban 1,3%-ban for
dult elő. A MPGN-ek mintegy 20 (10—35) százalé
kában mutatkozik (2, 8 , 11, 13, 18), ilyenkor be
szélünk 2. típusú MPGN-ről. A MPGN akkor lobu
laris, ha az előtérben álló mesangialis sejt- és/vagy 
m atrix-szaporulat a kacsot lebenyezett szerkeze
tűvé teszi. A 2. típusban a mesangium többnyire 
csak mérsékelten szaporodik fel, így érthető, hogy 
lobularis MPGN-ben ritkább a SBM, m int az ön
m agában is jóval gyakoribb, egyszerű (=  nem lo
bularis) formában (8 , 11). Saját 1. és 4. esetünk

3. ábra: 1. eset. A membranoproliferatív glomeruloneph- 
ritisre jellemzően a basalmembran többszörössé 
válása és mesangialis interpositio a capillaris- 
falat megvastagítja. Neutrophil granulocyták 
vannak a falban és a beszűkült capillaris lu
menben. A podocyták lábnyúlványai többnyire 
egybefolytak. A basalmembran nagy kiterjedés
ben megvastagodott és elektrokondenzzé vált. 
Uranylacetátos és ólomcitrátos kontrasztozás, 
4500 X

4. ábra: 1. eset. Lép-biopsia. A sinusokat övező fenestrált 
basalmembran-hálózat a megvastagodás és a 
sötét festődés révén feltűnővé vált, girlandszerű 
képet éredményezve (nyíl). Félvékony metszet, 
methylenkék-bázikus fuchsin festés, 1400 X

lobularis volt, az 1 .-ben az irodalomban olvasható 
leírásokhoz viszonyítva erős intracapillaris sejt- 
proliferatióval.

A 2. típusú MPGN, kivéve a korai eseteket, 
fénymikroszkóppal is felismerhető, ha speciális 
festési eljárásokat alkalmazunk, elsősorban félvé
kony metszetekben, de a biztos diagnózishoz álta
lában elengedhetetlennek ta rtják  az elektronm ik
roszkópos vizsgálatot (10, 16, 27, 36). 1. esetünket 
csak az elektronmikroszkópos vizsgálattal kóris- 
méztük, de utólag a félvékony metszeten is felis
m ertük a SBM-t. 2. és 3. esetünkben a félvékony 
metszet alapján felm erült gyanúnkat elektronm ik
roszkóppal igazoltuk. Csak 4. esetünkben m ertük a 
diagnózist elektronmikroszkóp nélkül felállítani. 
Ezüstözött félvékony metszeten még az olyan obli- 
terálódott glomerulusban is felismerhető a SBM, 
amely haem atoxylin—eosin metszetben úgyszólván 
semmi részletet nem m utat. Jellemző az egyenetle
nül megvastagodott, s m ethylenkékkel és számos 
egyéb festékkel sötét, de a Jones (21) szerint fe
kete helyett halványabbra, barnára ezüstözhető 
basalis membrán. Az imunfluoreszcens vizsgálat 
során a C3 kizárólagos jelenléte veti fel a 2 . típusú 
MPGN alapos gyanúját, az esetek túlnyom ó több
ségében az immunoglobulin ok közül legfeljebb 
IgM fordul elő (18, 25, 27, 30, 36). Egyesek pró- 
perdint is rendszeresen kim utattak (20, 27). Fontos 
diagnosztikus jel, hogy a C3 helyenként a Bowman- 
tok és a tubulusok m entén is kim utatható. Mor- 
phológiai vizsgálat nélkül, pusztán klinikai adatok 
alapján semmiképpen sem lehet felism erni (8 ).

Az általában gyerm ek- vagy fiatal felnőttkor
ban kezdődő 2. típusú MPGN befolyásolhatatlan, 
progressiv vesemegbetegedés, melynek során azon
ban nem ritkák  a spontán remissiók (17, 23). A re
missio sem já r a proteinuria eltűnésével (16). A 
legnagyobb, s leghosszabb idő óta m egfigyelt be
teganyaggal rendelkező Galle és M ahieu  (16) 40 
esete közül 2 0 -ban alakult ki irreverzibilis vese- 
elégtelenség. Az ismételt vesebiopsziák a rra  utal
nak, hogy a SBM kiterjedése az idő folyamán 
többnyire növekszik (16), de a prognózis szempont
jából m aguknak a glomerulusoknak a vizsgálata 2003



kevesebb támpontot nyújt, m int annak m egállapí
tása, hogy mennyire k iterjed tek  a tubulusok és az 
interstitium  másodlagos elváltozásai (27). Mint m in
den glomerularis betegségben, itt is rossz prog
nosztikai jel a félholdképződés (22, 27). A nephro
sis syndroma és a hypertonia együttes jelenléte 
kedvezőtlen kórjóslatot je len t (27). Az esetek több 
m in t felében létrejön nephrosis syndroma, de a 
hypertonia, főleg kezdetben, nem  gyakori és több
nyire enyhe, kivéve, ha veseelégtelenség is k iala
ku lt (16, 27, 36).

1 . betegünk sikeresen kihordott terhessége és 
hogy ez nem váltott ki rosszabbodást, kétségessé 
teszi Lamb és mtsai (27) feltételezését, mely szerint 
a terhesség kedvezőtlenül befolyásolja a betegsé
get. Habib és mtsai (18) 6  esetet írtak le sikeres 
terhességgel. Lamb és m tsai (27) 2 esetében és Mac
Donald (28) 4 esetében terhes nőn m anifesztálódott 
a megbetegedés.

A pathogenesis szempontjából rendkívül érde
kes, hogy a vese-transplantatum okban mindig meg
jelenik a basalis m em bránok elektrondenz á tala
kulása, ha emiatt a megbetegedés m iatt tö rtén t a 
transplantatio, éspedig akkor is, ha a kóros veséket 
korábban eltávolították (4, 15, 18, 22, 27, 37). Soha
sem észlelték viszont, ha más vesemegbetegedés 
m iatt került sor vese-transplantatióra. A transplan- 
tatum okban lehetőség nyílt a korai elváltozások 
megfigyelésére; m ár 6 — 1 2  nap múlva igen k iterjed 
ten létrejött a glomerulus-kacs, a mesangium és a 
Bowman-tok basalis m em bránjának elektrondenz- 
zé válása, de ekkor még a basalis membrán meg- 
vastagodása és minden egyéb glomerulus-elváltozás 
nélkül, kifogástalan vesefunkció mellett. A serum  
complement-komponenseinek jellemző eltérése 
(alacsony C3, de többnyire normális értékű korai 
reactiós komponensek) és a C3 domináló m egjele
nése a vese basalm em bran jaiban a complement 
activálódás alternatív reakcióútjára utal (18). Galle 
és Mahieu (16) kémiai vizsgálatai szerint nem  ra 
kódik le idegen anyag (immunglobulin) a basalis 
m em bránban, hanem a basalis m em bránt alkotó 
glycoproteinek, am inosavak mennyisége, aránya 
változik meg. Nem tud juk , hogy ez vezet-e a 
complement-rendszer rendellenességére, vagy fo r
dítva (18).

Ha a complement alternatív  reakcióút ak tivá
lódása az elsődleges, annak kiváltásában szerepel
het chronicus antigenaem ia (35). Az esetek jelen
tős részét megelőzte felsőlégúti vagy egyéb fertő 
zés (18, 20, 27, 36), de ennek az oki szerepe az 
ilyen lassan, alattomosan kezdődő körfolyam atok
ban mindig kérdéses.

Bár az esetek többségében az elektronmikrosz
kópos és az immunfluoreszcens vizsgálatok szerint 
a 2. típusú MPGN csak a jellegzetes glomerulus- 
el változásokkal jár, nem hanyagolhatok el azok az 
esetek sem, amelyekben subendothelialis vagy epi- 
m em branosus immundepositumok is k im utatha
tók. Lehetségesnek ta rtjuk , hogy az előzetes vagy 
közben létrejött infectiók ezekben játszanak szere
pet. Határesetek, kom binált formák, akárcsak a 
membranosus nephropathiában (29), a 2. típusú  

2004 M PGN-ben sem ritkák. Így értékelhető, hogy dia

betes mellitusos vesekárosodásban is m utattak ki 
SBM-t (9), továbbá talán a MPGN-nek az Anders 
és mtsai (1) által legújabban megkülönböztetett 3. 
típusa, amelyben a basalm embran ezüstözhetősége 
tér el az SBM-étől. Ismeretes, hogy immunkcomp- 
lex nephritisben a hepatitis В antigen kulcsszere
pet tölthet be, s hogy a hepatitishez társuló glo
merulonephritis különböző jellegű lehet (7, 22, 26, 
31, 32), de tudomásunk szerint a 2. típusú MPGN- 
nel kapcsolatban még nem észleltek hepatitist. Az
1 . esetünkben a hepatitis elsődleges oki szerepe 
kizárható, hiszen a vesebetegség alatt fejlődött ki, 
de mégsem valószínű, hogy egyáltalán ne befolyá
solta volna a kórfolyamat korábbi képét. Feltéte
lezzük, hogy a hepatitis oki szerepet játszott abban, 
hogy u tána subepithelialisan (epimembranosus) 
depositumok is megjelentek.

A basalmembran-elváltozás a glomerulus-ka- 
csok capillaris-falában a legkifejezettebb, s bár leg
többször nem  terjed ki a kacs minden részletére, 
minden glomerulusban létrejön, tehát diffúz. Ritka 
az elektrondenz átalakulás a mesangium m átrixban 
(16, 18). Azokat a megfigyeléseket (8 , 9, 16, 22, 27, 
30, 36), melyek szerint a vesében a Bowman-tok, 
a tubulusok és az erek basalis m em bránja is átala
kul, de inkább csak gócosan, magunk is megerősít
hetjük, sőt a fibrosus interstitium ban olyan átala
kult basalis membrán részleteket is találtunk, ame
lyekről m ár nem lehetett megállapítani, hogy mi
lyen elpusztult képlethez tartoztak.

Elsősorban a fentebb említett, transplantatu- 
mokban végzett megfigyelések és a kémiai analízis 
alapján vetődött fel annak a lehetősége, hogy rend
szerbetegségről van szó, amely a vesében mani
fesztálódik (15, 16). Ügy véljük, alátámasztja ezt 
az elképzelést az a tudom ásunk szerint egyedülálló 
megfigyelésünk, hogy — 1 . esetünkben — a vesén 
kívül, éspedig a lép basalm em bran-hálózatában is 
kiterjedten létrejött az elektrondenz átalakulás. 
Feltételezhető, hogy a glomerulonephritisek két is
m ert pathogenetikai típusa (antiglomerularis ba
salmembran betegség, immuncomplex betegség) 
m ellett itt egy harm adikról van szó, melyben a 
complement-aktiválódás alternatív  reactió-útja sze
repel, de csak további vizsgálatok deríthetnek fényt 
arra, hogy a valószínűleg általános basalmembran

5. ábra: 1. eset. Lép-biopsia. A dongasejtek mellett lát
ható basalmembran egyenetlenül megvastago
dott, nagyrészt elektrondenzzé vált. Kontraszto
zás uranylacetáttal és ólomcitráttal, 15 000 X



elváltozás során m iért éppen a vesére manifesztá
lódik a progressiv, befolyásolhatatlan kórfolyamat. 
Ezek alapján — a kevert formák előfordulásának 
hangsúlyozása ellenére is — úgy véljük, hogy a 
glomerulonephritisek külön típusával, nozológiai 
egységgel állunk szembe.

Köszönetnyilvánítás:
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok egy részének 

lehetővé tételéért köszönetünket fejezzük ki a Szegedi 
OTE, Biokémiai Intézetnek, továbbá az MTA Szegedi 
Biológiai Központjának. A klinikai adatok szíves ren
delkezésre bocsátásáért köszönet illeti a szegedi Gyer
mekklinikát (1. eset) és a szegedi I. Sebészeti Klinikát 
(4. eset).

összefoglalás. A m em branoproliferatív glome- 
rulonephritisnek a basalm embran elektrondenz át
alakulásával járó ún. 2. típusát ism ertetik 3 élő és 1 
meghalt eset kapcsán. Két esetük azt példázza, 
hogy a glom erulonephritis e formája sem mindig 
határolható el élesen egyéb típusoktól. Egyik bete
gük, akit 9 éven á t figyeltek (4 vese-biopsia), s akin 
közben chronicus agressiv hepatitis is fellépett, ez
után szövődménymentesen egészséges gyermeket 
szült. E betegben — elsőként — vesén kívüli szö
vetben, éspedig a lépben is kim utatták a basalis 
membrán elektrondenz átalakulását. Ezen észlelé
süket az irodalmi adatokkal egybevetve úgy vélik, 
hogy általános basalm em bran betegségről van szó, 
melynek pathomechanizmusa valószínűleg eltér az 
ism ert glomerulonephritises pathomechanizmusok- 
tól. önálló  glomerulonephritis típusnak, nozológiai 
egységnek tartják .

Megjegyzés a korrektúrához
1. esetünkben 1977 után nehezen befolyásolhatóvá 

vált a hypertonia, a nephrosis syndroma fennáll, a 
vesefunkció enyhén beszűkült. A májfunkciós értékek 
normálisak.
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számára megörökíteni
a sugárvédelem fejlődésének hazai történetét,

az elért, nemzetközileg is elismert eredményeinket.
A mű jelentős része a röntgen- és radioaktív sugárzások orvosi alkalmazásának 

sugárvédelmi kérdéseivel fog foglalkozni.
A szerkesztőség kéri, hogy akinek bármilyen ide vonatkozó, kevésbé ismert do

kumentum, publikáció, fénykép, anekdota, saját közlemény stb. van a birtoká
ban, szíveskedjék ezek megtekintésének lehetőségéről értesíteni, illetve az elküld
hető anyagot, mint pl. saját sugárvédelmi tárgyú publikációnak a jegyzékét a Ma
gyar Tudományos Akadémia III. osztálya, IRPA Magyar Nemzeti Bizottsága 
címére (Budapest, Münnich F. u. 7., 1051) eljuttatni.
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Williams kanadai szemész és Marfan  francia gyer
mekgyógyász 1876-ban, ill. 1896-ban írta le első
kén t a M arfan tünetegyüttest. Pathológiai jellem 
zője a minden szervre kiterjedő, örökletes jellegű, 
kötőszöveti dystrophia. Legfeltűnőbb klinikai tü 
netei a magas term et, hosszú végtagok, kéz- és láb
ujjak, dolichostenomelia, arachnodactylia. Hosszú 
fej, keskeny arccal, mellkasdeformitás, laza ízüle
tek, fejletlen izomzat és subcutan zsírszövet. To
vábbi jellemzők az ectopia lentis, az aorta insuffi
cientia, mely később aneurysm ává fejlődhet és dis- 
sectióra, ru p tu rá ra  hajlamos. Később sok más 
szerző is leírta az elváltozásokat, melyek következ
m ényeként a tünetek és szövődmények ta rk a  sora 
alakulhat ki. Mindez érthető, m iután a kötőszöveti 
rendszer betegségéről van szó.

A diagnózist biztosíthatja a fentebb leírtakon 
kívül a hüvelykujj tünet, ill. még pontosabban 
diagnosztizálhatjuk a Varga-féle index alapján. El
különítendő laboratóriumi vizsgálattal (Cutter-féle 
gyorstest) a hasonló phenotípussal járó homocys- 
tinuriától.

Örökletes betegség, mely általában autosoma
lis dominans, de rokonházasságokban és endogá- 
miás vidéken recessiv öröklődést is leírtak. Hazánk
ban is gyakori. Varga adatai szerint előfordulása 
0,41%e körül van (4). Számos különböző jellegű ha
zai közlés ismeretes. A legtöbb M arfan-esetet Fa
zekas és m tsai gyűjtötték. Szabolcs-Szatmár me
gyében 300-nál több beteget tartanak  nyilván és 
gondoznak. Ez az esetszám a világirodalomban is 
egyedülálló.

Gondozottaik közül 5 volt gravid, 1 betegük 
ugyanakkor polytheliás is.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 33. szám

A M arfan-syndrom a legsúlyosabb szövődmé
nye az aortafal dilatatiója, aneurysma-iképződés és 
a dissectióra, rup tu rára való nagy hajlam . A te r
hesség elősegíti ennek kialakulását, így a rup tu ra  
veszélyét is fokozza. A rtg  mellett komoly diag
nosztikus segítséget jelenthet az echográfiás vizs
gálat, am ely terhesség esetében sem ellenjavallt.

Esetismertetés
Sz. I.-né, 17 éves gravida 35 hetes retardált ter

hességgel került 1977. IX. 5-én kórházunk szü lészeti 
osztályára. Édesanyja 38 éves korában ex itá lt, tudo
m ásunk szerint system ás lupus erythem atosusban. A p
ja él, egészséges, testvére nincs. 6 éves kora óta tud
nak M arfan-syndrom ájáról, m elyet az I. sz. G yerm ek- 
klinikán diagnosztizáltak.

T erhessége kezdetén genetikai tanácsadáson járt, 
ahol felv ilágosították  a várható következm ényekről. 
A kockázatot vállalta.

E llenőrzése során terhessége 26. hetében  in com 
petentia cervicis kezdődött. Az im m aturus vagy  prae
maturus szülést legalább olyan nagy kockázatnak te 
kintettük m int az érettet, sőt így m ég a m agzat sorsa 
is kudarccal fenyegetett. Ezért határoztuk el, hogy  
tokolízis védelm ében m éhszáj-cerclage-t végzünk. G ra- 
viditása retardáltán fejlődött tovább.

1977. IX . 8-án belgyógyászati osztályunkra került, 
cardiorespiratoricus állapotának hirtelen  rosszabbo
dása, fenyegető  tüdő-oedem a, em bolia pulm onum  gya
núja m iatt.

F elvéte li statusából kiem eljük magas, vék on y  ter
metét, hosszú végtagjait, arachnodactyliáját, m ellkasi 
deform itását (kiugró sternocostalis ízü let), acrom e- 
galoid vonásként hatalm as orrát, e lá lló  nagy  fü leit, 
közel ü lő szem eit, ptotikus szem héjait.

Szem észeti vélem ény: kisebb bulbusok, szabad  
szem m ozgások, egyenetlenü l m élyebb csarnok, lencse  
helyéből k issé  elm ozdult, papillák épek.

K ezdettől fogva k ifejezett az acrocyanosisa és 
nagyfokú a dyspnoéja. Szíve jobbra kettő, balra  há
rom ujjal nagyobb, a pulzus peckelő, a láb fejek en  a 
pulzálás látható  is. RR: 130/50 Hgm m, frequentia: 
120/min. H allgatózási le le te  kettős aorta v itium nak  
felel m eg, de a kam rai septum  defectust sem  leh etett  
kizárni. M ája, lépe nem  tapintható.

E K G -n 120/min sinus tachycardia, bal anterior  
hem iblock, V j-2-ben negatív  T hullám , I—A VL— 
V/,-5- 6-ban  ST depressio, V4-ben ST e levatio  látható.

K om penzáló kezelés e llenére állapota nem  javul. 
K ezelése 6. napján nagyfokú hypoxia je len tk ezik  je 
lentős nyugtalansággal. Szülészeti és anaesthesio lóg ia i 
helyszíni konzílium  alapján a m ielőbbi sectio  caesa
rea m ellett döntünk, az anya életveszélyesn ek  íté lt 
állapota m iatt (a retardált 35 hetes m agzat m elle tt is). 
Ennek előkészítésére az in tenzív  osztály átveszi. A m ű
tét e lvégzése  során egy 1600 g-os 30 cm -es fejkörfo- 
gatú, retardált koraszülöttet nyerünk, 1 perces A pgar 
7 és 5 perces Apgar 8-as értékkel.

M űtét közben 2 perces asystolés periódusát s ik e
resen leküzdöttük. Az újszülöttet azonnal á tszá llítta t-
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juk az I, Női Klinika perinatalis intenzív centrum  
részlegébe, ahonnan később  koraszülött osztályra k e 
rül. A z anya a zavartalan gyerm ekágy 4. napján kom 
penzáló kezelésre v isszam egy  a belgyógyászatra. Az 
ekkor végzett mellkas röntgenen  lapos ívű, m élyen  
álló  rekeszek láthatók, a sz ív  balra eléri a la tera lis  
m ellkasfalat, jobbra kb. 2 h .-u jja l nagyobb. A z aorta 
kezdeti szakasza tágabb. Em physem ás tiszta tüdők, 
tág centrális pulm onalis erek  láthatók.

A PKG aorta in su ffic ien tia  m ellett szól (1. ábra). 
Az E K G -n a korábbihoz hason lítva eltérésként 1— 1 
kam rai ES látható.

Laboratóriumi le le te ib ő l m egem lítjük a v a sh iá 
nyos anaem iát (se. vas: 47 r% ), az alacsonyabb se. össz- 
ieh érjét (4,9 g°/0). K étheti é sz le lés  alätt Ferrlecit tar
talm ú infusiókat, kezdeti láza  m iatt V ibram ycint és 
Streptom ycint adunk; kom penzáló  kezelésre á llapota  
javul és 1977. október 7 -én  körzeti orvos k ezelésébe  
otthonába bocsátjuk.

18 nappal később nehézlégzésről, szívdobogásról, 
m ájtáji feszülésről, hányingerrő l panaszkodva keresi 
fel osztályunkat. Az E K G -n gyakori kamrai E S-ket 
észlelünk. Ismét felvesszük. Ekkori státusából k iem el
jük: anaem iás küllemét, a korábban nem  tap intható  
hepar m ost 2 h.-ujjal nagyobb , a szív felett a korább i
nál hangosabb a diastolés zörej, 120/min tachycardia, 
extrasystoles arrhythm ia észlelhető. Á polásának 7. 
napján, a korábban P K G -va l és auscultatióval reg iszt
rált d iastolés zörej je lleg e  a beteg állapotának rosz- 
szabbodása mellett m egváltozik . A zörej in tensitása , 
am plitúdója megnő, m orm oló jellegűvé és tap inthatóvá  
válik, az egész diastolét k itö ltve  szalagszerűen m egy  
át systo les zörejbe (2. ábra).

A  beteget már a zörej ilyen  nagyfokú m egvá lto 
zása elő tt konzíliumba k ü ld tü k  az Orsz. Érsebészeti 
Intézetbe (prof. Solti F erenc), ahol részletes haem o- 
dynam ikai kivizsgálásra előjegyezték . Az akut rosz- 
szabbodásra való tek intettel novem ber 3-án soron k í
vü l átveszik .

A bal arteria fem oralison  bevezetett katheterrel 
történt angiographia során hatalm as aorta aneurys- 
m át találnak, amely az aortaszájadékot is m agában  
foglalja  és majdnem az arteria  anonym áig terjed az 
aorta ascendensen.

M ivel M arfan-syndrom ára az aorta m édiájának  
cysticus degeneratiója je llem ző , feltételezik, hogy az 
aneurysm a szülést követő növekedése dissectio k ö v et
kezm énye, m ely ugyanekkor az aortaszájadék tágu la - 
tát és a b illentyűelégtelenség fokozódását vonja m aga  
után. Ez magyarázhatja a zörej intenzitásának, fokozó
dását. A  betegen m űtétet terveznek.

Erre technikai okok m ia tt nem  kerülhet sor, sú 
lyos decom pensatiója m iatt osztályunkra v issza h e ly e 
zik. Á llapota rohamosan rom lik . N éhány nap m úlva  
cardiorespiratoricus in su ffic ien tia  tünetei között hal 
meg.

Sectiókor 620 g-os sz ív e t találnak, a szív csúcsát 
a bal kam ra alkotja. A bal kam ra fala jelentősen m eg
vastagodott, a jobb kam ra fa la  arányos tú ltengést m u 
tat. A szív  valam ennyi ürege nagym értékben kitágult, 
a b illen tyűk  anatóm iailag épek . A szívburokban 40 m l

halványsárga, tiszta folyadék van. A bal kam ra endo- 
cardium án petechiák. Az aorta kezdeti része az egész  
ascendensre terjedően kitágult, a kiboltosulás fő leg  az 
elülső, jobb oldalsó részen kifejezett. A fő ér külső  
szakaszán liv id  szederjes, vörös elszíneződés látszik. 
B elterületén, közvetlenül a b illentyűk  felett kezdődő, 
fonal vastagságú, zegzugos lefutású, laposan előem el
kedő „gyűrődések” tűnnek elő, m elyeket a fa ltó l e l
em elni nem  lehet. E m ellett a V alsalva-tasakok felett  
és az ascendensen is több h elyen  az érfal belső rétege  
berepedt, levá lik  az alapjától. A  repedés m entén  a 
szonda 2—3 m m -re vezethető  be a rétegek közé. Az 
intim a-szakadások (összesen három ) eltérő csúcsirányú  
„V” alakot képeznek (3. ábra). (Sectiót végezte és a 
rajzot készítette Séta Márta dr.)

A koszorús verőerek tágasak, néhány kölesnyi 
sárgás folt van a belterületen. A z izomzat barnásvörös, 
jellegzetes szerkezete felism erhető.

A szív-, ille tve  aortaelváltozásokon kívül a sectió 
kor m inden szervre kiterjedő, súlyos pangásos je len 
ségek észlelhetők. H alálát az alapbetegség szövődm é
nye, az aorta ascendens aneurysm áján k ialakult repe
dések, keringési elégtelenség okozta.

Szövettani vizsgálat: az aorta falában, fő leg  a 
m édiában a szerkezet fellazu lása, van G ieson-festéssel 
az elastikus rostok feltöredezése figyelhető m eg, az 
alapállom ányban toluidinkék festéssel m etachrom asiás 
(lila) festődésű  anyag, savanyú  m ucopolysaccharida  
m utatható ki. N éhol az adventitiában hegesedés a la 
kult ki, ezt a korábbi dissectiókra vezetjük vissza. A  
vasa vasorum ok épek. A M arfan-syndrom át a m ak
roszkópos boncolás és a szövettan  egyértelm űen iga 
zolta.

Megbeszélés
Az irodalomban általánosan elfogadott a fel

fogás, hogy a M arfan-syndromás nő 20 éves kora 
körül még vállalhatja a terhességgel járó kockáza
tot. Esetünk azt bizonyítja, hogy a letális szövőd
mény már 20 éves kor a la tt is kialakulhat. Nagy 
gondot okozott, de tétlenségre kárhoztatott a terhes 
asszony azon akarata, hogy figyelmeztetések elle
nére gyermekét meg akarta  szülni.

Szülészeti, ill. belgyógyászati—cardiológiai vo
natkozásban az eset tanulsága szerint figyelembe 
kell venni a következőket:

3. ábra.

2. ábra: Sz. I. 77. 11. 02. Aorta



a) a terhességgel együttjáró hyperkinézis és 
volumenterhelés az aneurysma kialakulásának ve
szélyét fokozza, különösen a terhesség második fe
lében. A szülés és a korai gyermekágy mind per 
vias naturales, mind sectio caesarea útján, közvet
len életveszélyt jelen t a M arfan-syndromás nőre.

b) A  terhesség alatti állandóan fennálló hyp
oxia fokozott magzati retardatiót okozhat az utero- 
placentáris keringés javítása ellenére is.

c) A M arfan-syndroma egyes összetevői ked
vezőtlenül befolyásolják a terhes m éh védő-gátló 
rendszerét és enzimatikus egyensúlyát.

d) Örökletes betegség, tehát sikeres terhesség 
és szülés után is fennáll a kudarc lehetősége.

e) Ha a  terhes minden felvilágosítás ellenére 
vállalja a terhességet, ezt egész tartam a alatt szo
rosan kell ellenőrizni, szükség esetén intézetben 
kell elhelyezni intenzív kezelés, ill. a szövődmények 
lehetőség szerinti kivédése végett. Ilyenkor feladat 
javítani a keringési viszonyokat és oxigénellátást. 
Alaposan megfontolandó az idő előtti méhtevé-

kenység gyógyszeres gátlása, de ajánlatos a terhes
séget optimális időben, sectio ú tján  befejezni.

A szülés után még gondosan kell figyelni 
a marfanos beteget utólagos szövődmények lehe
tősége miatt.

Összefoglalás. M arfan-syndromás terhes aneu
rysma dissectiója és rupturája. A szerzők 17 éves 
M arfan-syndromás nőbeteg önként vállalt terhes
ségének és szülésének (sectio caesarea) lefolyását 
ismertetik. Szülés után 3 hónappal a -beteg meg
halt dissecaló aneurysm a aortae és szívelégtelenség 
következtében.

IRODALOM: 1. Fazekas A.: Orv. Hetil. 1972, 113, 
2381. — 2. Fazekas A. és mtsai: A Magyar Kardioló
gusok Társasága 1976. évi tudományos ülése. Előadás
kivonat. 150. — 3. Sherman, E., Richard, L., Berko- 
witz: Obstet. Gynecol. 1976, 47/3, 358. — 4. Varga
В.: Üjabb eredmények a szemészetben. Orsz. Szemé
szeti Intézet kiadványa, 1976, 2, 51.
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kenőcs V OOO Antirheumatica
mV 2 0 0  Nem glucocorticoidok

Ö S S Z E T É T E L :
1 tu b u s (50 g) 0,0075 g cap sa ic in u m -, 0,05 g ae th e ro le u m  
lavendu lae-, 1 g a e th y liu m  n ico tin icu m -, 4,5 g ae th y len g ly co - 
lu m  sa licy licum  h a tó a n y a g o t ta r ta lm a z  lem o sh a tó  k en ő csb en .
J A V A L L A T O K :
A rth ro sis  (o s teo a rth ro s is) , m yalg ia , sp o n d y la rth ro s ish o z  csa t
lakozó  n eu ra lg iák , k ró n ik u s  p o ly a r tr it is  (rh e u m a to id  a r th r i 
tis) , egyéb a r th r i t is e k , ten d o v ag in itisek  m eg n y u g o d o tt sz a k á 
b an . S p o rto ló k n ak  bem eleg ítésk o r.
E L L E N  J A V A L L A T  :
M inden gyu lladás a k tív  szaka .
A L K A L M A Z Á S :
A  k ív án t te s tfe lü le te t langyos szap p an o s v ízzel lem o ssu k , 
sz á ra z ra  tö rö ljü k , és a  kenőccsel v ék o n y an  b e k e n jü k . Iz ü 
le ti m egbeteg ed ések b en  a kezelést 3 n ap o n  á t  eg y szer, m ajd  
az t követően n a p o n ta  k é tsze r  (reggel és este) v ég ezzü k . B e
m elegítés cé ljábó l a  kenőcsb ő l 4—5 cm  csíko t a sp o r to ló  g y ú 
rá sa k o r  a b ő rb e  dö rzsö lü n k .
M E L L É K H A T Á S O K :
E setleg  b ő rtú lé rzék e n y ség , m ely  a n tih isz ta m in o k k a l k ed v e 
zően b efo lyáso lható .
F IG Y E L M E Z T E T É S :
Az egész b ő rfe lü le t eg y szerre  tö rté n ő  kezelése tilos. A k en ő 
csö t csak  ép és t is z ta  b ő rfe lü le ten  szab ad  h aszn á ln i. B e k en és 
u tá n  a  kezet m eleg  v ízben , sz ap p an n a l gondosan  m eg  kell 
tisz títan i. B edörzsö lés u tá n  a b ő r k ip iru lá sa , á tm e leg ed ése  
s ezzel egy idejű leg  csípős, égető érzés je len tk ez ik , m e ly  kb. 
1 ó ra  elte ltével fo k o za to san  m egszűnik . F riss  s é rü lé s re  a lk a l
m azn i nem  szabad .
M E G J E G Y Z É S :
V ény n élkü l is k ia d h a tó .
C S O M A G O L Á S : I T É R ÍT É S I D ÍJ :
50 g-os tubus. I 5,— F t/tu b u s

%
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PÁLYÁZATI

H I RDET MÉNYEK

(307/b)
A Csorna v á ro s i T anács K ó r h á z -  

R endelőin tézet igazgató  főo rv o sa  p á 
lyázato t h ird e t 1 fő  szem ész s z a k o r
vosi á llásra .

Ille tm ény a  sz o lg á la ti időtő l fü g g ő en  
a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM—MŰM sz. 
együttes re n d e le tb e n  fo g la lta k n a k  m eg 
felelően.

L akást a v á ro s i tan ács  b iz to sít e lőze
te s  m egbeszélés a lap ján .

A Győr m egyei K órház szem észe ti 
osz tálya a  k ó rh á z i e lhe lyezést k ív án ó  
szem észeti b e teg ek  részé re  e lhelyezést, 
a  szak o rv o so k n ak  pedig m egfele lő  
szakm ai n ap o t b iz tosít.

E lsősorban sz ak o rv o so k  p á ly á z a tá t 
v árju k , de szak v izsg a  e lő tt á lló k  is 
b e n y ú jth a tjá k  p á ly á z a tu k a t, m e r t  le 
hetőség  n y ílik  a  szakv izsgához sz ü k sé 
ges idő e ltö lté sé re  a  G yőr m egyei K ó r
ház  szem észeti o sz tá lyán .

N ém eth  G y u la  d r. 
igazgató  fő o rv o s

(308/b)
A M átészalkai v á ro s i T anács E g y esí

te t t  Eü. In tézm én y e in ek  igazgató  fő 
orvosa (M átészalka, Salla i I. u. 2. sz. 
4701) p á ly áza to t h ird e t  a  k ó rh á z —re n 
delő in tézet sz em észe ti o sz tá ly án  b e tö l
tendő  osz tályvezető  főorvosi á llá s ra .

A p á ly áza to tt e ln y erő  3 é v re  szóló 
vezető i m eg b ízás t k ap . Az á llá s  b e tö l
téséhez szem ész szakorvosi k é p e s íté s  
és 10 éves szem ész  szakorvosi g y a k o r 
iak C7ÍÍlíQP!JPC

Ille tm ény a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM— 
MüM sz. e g y ü tte s  r. sze rin t -j- v eze tő i 
pótlék.

O rv o sházaspárok  előnyben  ré sz e sü l
nek .

A pályázat e lfogadásával k é tszo b ás  
összkom fortos tané  esi b é r la k á s t b iz to 
sítunk .

A szabá ly sze rű en  fe lszere lt p á ly á z a to 
k a t  a szo lgálati ú t  b e ta rtá sá v a l a  m eg 
je lenéstő l sz á m íto tt  30 n ap o n  b e lü l az 
in tézet c ím ére  (M átészalka, S a lla i I. u. 
2. sz. 4701) k e ll m egkülden i.

C siszár G u sz táv  d r. 
igazgató  fő o rv o s

(309/b)
A M átészalkai v á ro s i T anács E g y esí

te t t  Eü. In tézm én y e in ek  igazgató  fő o r
vosa  (M átészalka, S alla i I. u. 2. sz. 4701) 
p á lyázato t h ird e t  a  k ó rh áz—re n d e lő in 
téze t be lgyó g y ásza ti o sz tá lyán  b e tö lte n 
dő osz tályvezető  főorvosi á llá s ra .

A  pály áza to t e lnyerő  4 é v re  szóló 
vezetői m eg b ízás t kap . Az á llá s  b e 
tö ltéséhez sz ak o rv o s i k ép esítés  és 10 
éves belgyógyász szakorvosi g y a k o r la t 
szükséges.

Ille tm ény  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  r. sze rin t +  v eze tő i 
pótlék.

O rvosházasp áro k  előnyben  ré sz e sü l
nek.

A p á ly áza t e lfogadásával k é tszo b ás  
összkom fortos ta n á c s i b é r la k á s t b iz to 
sítunk .

A sz ab á ly sze rű en  fe lszere lt p á ly á z a 
to k a t a szo lg á la ti ú t  b e ta r tá sá v a l a 
m egjelenéstő l sz ám íto tt 30 n a p o n  b e lü l 
az in tézet c ím é re  (M átészalka, S a lla i I. 
u. 2. sz. 4701) k e ll  m egkülden i.

C siszár G u sz táv  d r. 
igazgató  fő o rv o s

%
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(310/b)
A XVI. k é r . S zakorvosi R e n d e lő in té 

zet igazgató fő o rv o sa  (1163 B p., Sh . J ó 
k a i u. 3.) p á ly á z a to t h ird e t:

1 fő rh e u m a  szakfőorvosi,
1 fő rh e u m a  szakorvosi,
1 fő üzem orvosi,
1 fő lab o r sz ak o rv o s i á llá so k ra . 
Ille tm ény  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 

MüM sz. re n d e le tb e n  fo g la lta k  sz e rin t.
F rie d m a n n  E d it d r. 

igazgató  fő o rvos

(311/a)
T a ta b á n y a  v á ro s i T anács V. B. 

E gészségügyi O sztá ly  v eze tő je  (2801 T a
tab án y a  V., F e lsz ab ad u lás  té r  8.) p á 
lyázato t h ird e t:

3 fő fo g la lk o zású  g y e rm ek k ö rz e ti á l
lásra ,

3 fő fo g la lk o zású  k ö rze ti o rvosi á llásra ,
2 fő fo g la lk o zású  üzem orvosi á llásra , 

m elyből az eg y ik  á llás be lgyógyászati 
szakv izsgához k ö tö tt.

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  ren d e le t a lap ján .

O rvosi á llá so k h o z  m egfelelő  lak ás t 
b iz to sítunk .

M ellékállás v á lla lá s á ra  lehetőség  van. 
É venkén ti ip a rv id é k i ju ta lo m .

P a p p  F e ren c  d r.
v á ro s i főorvos

(313/a)
A K a z in c b a rc ik a i v á ro s i K ó r h á z -  

R endelő in tézet ig azg a tó ja  p á ly áza to t 
h ird e t a  B o rso d i V egyi K om binát 
ü zem egészségügy i sz o lg á la tán á l m eg
üresedő  ü zem o rv o si m u n k ak ö rre .

B érezés a  sz o lg á la ti id ő n ek  m egfelelő  
b é rté te l fe lső  h a tá r á n  k e rü l m eg á lla 
p ításra . M u n k a k ö ri pótlék , k észen 
lé ti d íjazás és év i 6—10 ezer F t-ig  te r 
jedő  b á n y a v id é k i ju ta lo m  b iz tosíto tt.

A csa ládos p á ly ázó  ré szé re  az üzem  
3 szobás ö sszk o m fo rto s  szo lgála ti la k á s t 
biztosít.

A la k á s sa l k a p cso la to san  fe lm erü iő  
összes k ö ltsé g e k e t az üzem  fedezi. E l
sőso rban  o rv o sh á z a sp á ro k  p á ly áza tá t 
v á rju k , m iv e l a  h á z a s tá rs  ré sz é re  k ö r 
zeti orvosi, v a g y  üzem i k ö rze ti orvosi 
á llá s t b iz to s ítu n k , ku lcsszám  szerin ti 
b é rp la fo n n a l. B alogh  E rnő  dr.

k ó rházigazgató
(314)

D abas N ag y k ö zség i T anács elnöke 
(D abas, B ik sza  M iklós ú t  381.) a  Já rá s i 
H ivata l E gészségügy i O sztályával 
eg y e té rté sb e n  p á ly á z a to t h ird e t  kö rzeti 
orvosi á llá s ra .

A m u n k a k ö rh ö z  3 szobás kom fortos, 
garázzsa l e l lá to tt  k e r te s  szo lg á la ti lak ás 
b iz tosíto tt.

B érezés a  3/1977. EüM —MüM u t. a lap - 
d r. P é tik é  Já n o sn é

m b. tan ácse ln ö k

(315)
D u n a ú jv á ro s i K ó rh áz—R endelő in tézet 

igazgató fő o rv o sa  (D unaú jváros, K o rá
n y i S. u. 4—6.) p á ly á z a to t h ird e t  a  v á 
ros te rü le té n  eg y  k ö rze ti g y e rm ek o rv o 
si á llá s ra . A z á llá s  azonnal elfog lal
ható .

I lle tm én y  a  szo lg á la ti idő tő l fü g 
gően.

L ak ás m eg b eszé lés  tá rg y á t  képezi.
C sák E n d re  dr.

k ó rh á z —ren d e lő in téze t 
igazgató  főorvos

(316)
A F ő v á ro si Já n o s  K ó rh áz—R endelő- 

in tézet (B u d a p e s t X III. k é r . D iósárok  u. 
1.) fő igazg a tó  fő o rv o sa  p á ly áza to t h i r 
det a k ó rh á z  Ideg -E lm e o sz tá ly án ak  
segédorvosi á l lá s á ra  változó  m u n k a 
helyre.

N éh án y  éves g y a k o rla tta l re n d e lk e 
zők e lő n y b en  ré szesü ln ek .

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EüM — 
MüM sz. e g y ü tte s  ren d e le t szerin t.

S inkovics M átyás dr. 
fő igazgató  főorvos

(317)
F őv áro si IV. k é r . T an ács IV—XV. 

kér. K ó rh áz—R e n d elő in téz e tén ek  fő igaz
gató fő o rv o sa  (B pest, N y á r u. 99. 1045) 
p á ly áza to t h i rd e t  egy sebész szakorvosi 
á llásra . S zak o rv o si b izo n y ítv án n y a l, 
vagy  h o sszab b  g y a k o rla ti  idővel ren d e l
kezők p á ly á z h a tn a k . I lle tm én y  m egál
lap ítá sa  a  3/1977. (VIII. 1.) EüM —MüM 
sz. e g y ü tte s  re n d e le t a la p já n  a  szolgá
la ti id ő n ek  és sz ak k é p e s íté sn e k  m egfe
lelően tö r té n ik .

Az á llá s  azo n n a l betö lthe tő .
M arton  Z o ltán  dr. 
fő igazgató  főorvos

(318)
Az O rszágos M unka- és Ü zem egészség

ü g y i In téze t igazgató ja  p á ly áza to t h ir 
d e t a C sepel Vas- és F ém m ű v ek  Üze
m i R endelő in tézetében  (B udapest, 1751 
Pf. 93.) sebész és onkológus szakorvosi 
á llá so k ra .

B érezés és beso ro lás a 3/1977. (V ili. 
19.) EüM —MüM sz. e g y ü tte s  ren d e le t
b en  fo g la lta k  a lap ján .

Je le n tk e z é s  h e ly e : C sepel M űvek
R endelő in tézet, B u d a p est XXI. kér. 
G y árte lep . T im á r  M iklós dr.

in téze ti igazgató
(319)

A  S em m elw eis O rv o stu d o m n y i E gye
tem  p á ly áza to t h ird e t közegészségügyi 
és já rv á n y ü g y i e llenőri á llá s ra .

Az á llá s  betö ltéséhez az OTKI Egész
sé g ü g y i Fő isko la  K ara  K özegészségügyi 
és Já rv á n y ü g y i sz ak án  sz e rz e tt képesí
tés , to v áb b á  a k ó rh ázh y g ién e  te rü le tén  
tö b b  éves g y ak o rla t szükséges.

B é rezé s  az egészségügyi dolgozók bé
re z é sé re  vonatkozó  3/1977. (VIII. 19.) 
EüM —M üM sz. re n d e le t a la p já n  tö r té 
n ik .

A  p á ly á z a to k a t a  Sem m elw eis O rvos- 
tu d o m á n y i E gyetem  S zem élyzeti és O k
ta tá s i  O sztá lyára  (B udapest, Üllői ú t 
26. sz. 1085) k é r jü k  b e n y ú jta n i a m eg
je le n é s tő l szám íto tt 3 h é te n  belül.

(320)
A  K iskunfé legyháza  v á ro si T anács 

V. B. K órház—R endelő in tézet igazgató 
fő o rv o sa  (6100 K isku n fé leg y h áza , F ad- 
ru sz  J .  u. 4. sz.) p á ly á z a to t h ird e t 1 fő 
r tg -sz a k o rv o s i á llásra .

B érezés szolgálati id ő tő l függően  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM—MüM sz. u ta s í
tá s  szerin t.

L a k á s  m egbeszélés tá rg y á t  képezi.
T ó th  S ándor dr.
igazgató  főorvos

(321)
A  K isku n fé leg y h áza  v á ro s i T anács V. 

B. K órház—R endelő in téze t igazgató 
fő o rv o sa  (K iskunfé legyháza , F ad ru sz  J . 
u. 4. sz. 6100) p á ly á z a to t h ird e t 1 fő 
if jú sá g i orvosi á llásra .

B é rezé s  szolgálati idő tő l függően  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM sz. u ta s í
tá s  szerin t.

A z á llá s  b e tö ltésénél e lő n y b en  része
sü ln e k  a  gyerm ek-, v ag y  be lgyógyá
sz a ti szakkép esítésse l rendelkezők .

L a k á s  m egbeszélés tá rg y á t  képezi.
T ó th  S ándor d r. 
igazgató  főorvos

(322)
F ő v á ro si István  K ó rh áz—R endelő in té

ze t fő igazgató  főorvosa  (Bp. IX., N agy
v á ra d  té r  1. 1096) p á ly á z a to t h ird e t — 
v á lto zó  m u n k ah e lly e l — áthelyezés 
fo ly tá n  m eg ü resed e tt V értranszfúziós 
Á llom áson  tran szfuzio lógus á llásra  
(Is tv án  K órház).

E lő n y b e  részesü l az a  pályázó, ak i 
la b o r  szakorvosi g y a k o rla tta l ren d e lk e 
zik .

A z a lkalm azás és b érezés fe lté te le it a 
fe n n á lló  rendelkezések  h a tá ro zzák  m eg.

A z á llás  azonnal b e tö lth e tő .
B a lázs T am ás dr. 

fő igazgató  főorvos
(323)

F ő v áro si István  K ó rh áz—R endelő in té
ze t fő igazgató  fő o rv o sa  (Bp. IX., N agy
v á ra d  té r  1.) p á ly áza to t h ird e t az in té 
ze ti g y ó g y szertá rb an  — változó  m u n k a 
h e ly ű , beoszto tt gyógyszerész i á llásra .

K ó rh áz i vagy in fú z ió s lab o ra tó riu m i 
g y a k o r la tta l rende lk ező  pály ázó k  e lőny
b e n  részesü lnek .

A z a lkalm azás és b érezés fe lté te le it a 
fe n n á lló  rend e lk ezések  sz ab ják  meg.

A z á llás  azonnal b e tö lth e tő .
B a lázs T am ás dr. 

fő igazgató  főorvos
(325)

973/III. V isegrádi u. R endelő in tézet, 
B u d a p est, Sebészet f e lira tú  bélyegzője 
1979. V. 9-től é rv én y te len , m ivel elve
sze tt.

968 sz. V isegrádi u . R endelő in tézet 
B u d a p e s t II. O rr-g ég e -fü l osz tály  fe l
i r a tú  bélyegzője 1979. VI. 26-tól é r 
v é n y te le n  m ivel e lveszett.

L ad án y i A ndrásné  
g azd aság i osztályvezető



A Cseh Gerontologiai Társaság 
III. kongresszusa (Ceské Budejo- 
vice, 1979. június 7-én és 8-án.)

A Cseh Gerontológiai Társaság 
2 évenként rendezi kongresszusát: 
1975-ben Hluboká-n, 1977-ben és 
1979-ben Ceské Budejovicé-ben 
tartották „Gerontologiai Napok” 
címmel. Az elhangzott teljes anya
got könyvben megjelentetik.

(Ceské Budejovice-ről hadd em
lítsük meg a következőket: világ
hírű az 1847-ben alapított Hardt- 
muth — jelenleg Koh-i-noor — ce
ruzagyár. 1832-ben pedig a város
ból indult Linz-be Európa első, 
sínen járó lóvasútja.)

A III. kongresszusra június 7-én 
és 8-án került sor a Művelődési 
Központban. A fő témák: szociá
lis gerontologia; a szociális ottho
nokban élő idősek problémái; a 
szociális intézetek munkájának ge
rontologiai kérdései; gerontopsy- 
chologia. Az ünnepélyes megnyitó 
során név szerint köszöntötték a 
külföldi vendégeket. A résztvevő
ket a helyi vezetőkön kívül dr. Ji- 
roush docens, a Cseh Szocialista 
Köztársaság egészségügyi minisz
terének első helyettese is üdvözöl
te, részletesen méltatva a gerorito- 
logia jelentőségét és fejlesztésének 
szükségességét. (Példamutatóan 
egész nap jelen volt a kongresszu
son.)

A szakmai programot Pacovsky 
professzor, a Cseh Gerontologiai 
Társaság elnöke és Hermanova, a 
Társaság főtitkára főreferátuma 
vezette be. Az idősek idült beteg
ségeinek kezelésében a geriátriái 
és a szociális rehabilitáció jelentő
ségét emelték ki. Ehhez az inté
zeti orvosok gerontologiai szemlé
lete szükséges. A szerzők anyaga 
(a prágai Károly Egyetem III. Bel
gyógyászati Klinika statisztikája) 
is igazolta, hogy a magasabb élet- 
korúak mind többszöri és mind 
hosszabb kórházi kezelést igényel
nek. Elkerülendő az idősek szegre
gációja. A feladatok megoldása 
kétségtelenül (multidiszciplináris) 
összefogást követel.

Petrus, Pola és Reban koreferá- 
tuma Csehország déli megyéinek 
gerontológiai epidemiológiáját ösz- 
szegezve szemléltette az idősek 
számának és arányának fokozatos 
növekedését. E tények az egész
ségügy ez irányú fejlesztésének el
odázhatatlan kérdését húzzák alá. 
Somatikus vonatkozásban a gyógy
szerártalmakat (digitalis intoxica
tio, thiazid iatrogenia) és a folya- 
dék-elektrolit-egyensúly biztosítá
sát emelték ki.

Huml korreferátuma a területi 
szociális otthonokban élő idősekről 
beszélt. Közöttük mind több a

mozgásképtelen, incontinens, stb. 
Ápolásuk nem csekély feladat. To
vábbi gond a diéta biztosítása (pl. 
a szerző területén, Csehország déli 
megyéiben a gondozottak 6%-a cu
korbeteg). A morbiditásban és a 
mortalitásban a myocardialis in
farctus és a bronchopneumonia 
vezet. Célul kell kitűzni a fizikai 
aktivitás minél további megtartá
sát; az irreverzibilis károsodás le
hetőség szerinti megelőzését, ill. 
megjelenésének késleltetését.

Az első ülésszakon hangzottak el 
a külföldi vendégek előadásai. 
Rühland, az NDK Gerontológiai 
Társaságának elnöke az idős korra 
való felkészítés, a komplex egész
ségügyi, társadalmi ellátás döntő 
fontosságát elemezte. A szociális 
otthonokban élő idősek számára 
mindenképpen biztosítani kell a 
többi nemzedékkel és a környezet
tel való kapcsolatot. Az életkornak 
és a teljesítőképességnek megfe
lelő munkatherapia feltétlenül 
ajánlatos. (Közbevetőleg jegyezzük 
meg, hogy az NDK-ban, Saalow- 
ban a szerző vezetése alatt álló 
szociális otthonokban mindez ma
radéktalanul meg is valósul. Né
hány részletes adatot az Orvosi 
Hetilap 1979. évi 120. évfolyamá
nak 21. számában az 1267—1268. ol
dalon közöltünk.)

E sorok írója az idős cukorbete
gek gondozásának néhány aktuális 
feladatára mutatott rá: a multi
morbiditásból következő multithe- 
rapia veszélyeire; az oralis antidia- 
beticumok súlyos hypoglycaemiás 
következményeire; az insulin-adás 
nehézségeire, stb. Végül, mint a 
Magyar Gerontologiai Társaság 
titkára, a nemzetközi tudományos 
együttműködést méltatta, kiemelve 
a vendéglátók régóta kifejezésre 
jutó törekvéseit Magyarország 
irányában.

Dohnál Csehország néhány észa
ki megyéjének adatai alapján hív
ta fel a figyelmet arra, hogy az 
idősek kórházi ápolásának indoka 
kb. 7з részben szociális jellegű! Az 
idős ember egyedül él; vagy házas
társa beteg — gondozásra képte
len; a család nem törődik vele, 
vagy a fiatalok éppen szabadságon 
vannak stb. (Az elmondottak 
egyébként sajnos, más országban — 
így, bármennyire szomorú — ha
zánkban is érvényesek.) Sokan 
csak azért kerülnek kórházba 
vagy szociális otthonba — folytat
ta az előadó — mert családjuk, gye
rekeik nem törődnek velük. Mind
ennek érzelmi és szakmai hatásai 
mellett rendkívüli gadasági terhei 
is vannak!)

Hájek, négy szociális otthon el
megyógyász konzíliárusa, az adap
tációs nehézségekre utalt. Az idő

sek egymás iránti kapcsolata álta
lában „szomszédi'’ és nem „csalá
di” jellegű: „maiadaptáció” jellem
ző. (Gondoljunk arra, hogy az egy
másnak teljesen idegen idősek 
akkor kényszerülnek zárt — sőt, 
szobai — közösségbe, amikor al
kalmazkodóképességük beszűkült. 
Ez utóbbi tényre évtizedekkel ez
előtt Korányi Sándor már utalt!) 
Gyakori a depressio, a konfliktus 
helyzet, a heveny psychotikus re
akció.

Zaremba és Vozehova különböző 
körülmények között (egyedül; 
gyermekeivel egy lakásban — egy 
városban; messze, de saját lakásá
ban) élő plzeni 80 éves és afeletti 
személyeket kérdezett meg: hol 
akar hátralevő éveiben lakni, ill. 
mi a véleménye a szociális otthon
ról. A válaszok túlnyomó többsé
ge szerint a „legideálisabb” meg
oldás: saját lakásban egyedül, il
letve házastárssal, de a gyerekek 
„közel lakjanak”. A szociális ott
honról lesújtó véleményeket adtak.

Dub az idősek cukorbetegségéről 
beszélt, megjegyezve: amely szociá
lis otthonban a személyzet (beleért
ve az orvost is) nem érdeklődik a 
diabetes mellitus iránt, ott a cu
korbeteg „nehéz helyzetben” van. 
Mind a személyzetnek, mind a be
tegnek „tanulnia kellene” a diéta, 
a gyógyszerelés stb. terén. A szo
ciális otthoni idősek esetén is gon
dolni kellene cukorbetegségre, sok
szor ez áll pl. a neuropathia hát
terében, nem ritkán észlelhető 
Kimmelstiel—Wilson-syndroma.

Hermanova, a Cseh Gerontolo
giai Társaság főtitkára az idős em
berek megélhetési lehetőségeiről 
adott áttekintést.

Kümpel az idősek psychés veze
téséről beszélt. Említette a psychés 
aktivitás minél további fenntar
tásának elvét és hasznosnak minő
sítette a zenetherapiát.

Rubes a dél-csehországi onkoló
giai statisztikák összegezése alap
ján az időskori rosszindulatú da
ganatok növekvő számára és ará
nyára utalt. Megfigyelése szerint az 
idős kor küszöbén (60 év körül) 
hirtelen emelkedik a férfiakon a 
rák morbiditás.

Vojtechovsky a psychosomatikus 
medicina híve. Megfigyelése — 
egyezően az irodalommal —, hogy 
az idősek reactiv depressiójának 
hátterében gyakran a házastárs 
elvesztése, az azt követő izoláció 
explorálható. Gyakori, hogy rövid 
idő múlva a másik házastárs is 
meghal. A házastárs elvesztése 
„rizikó” a másik házastárs szá
mára.

Eis és Pavlova az orthopaediai 
osztályon operált és az onnan 
hazabocsátott idősek gondozási 
problémáit elemezte.

Chyle és Kobleova a szociális 
otthonok élelmezési nehézségeit vá
zolta. Az idősek részére is pótolni 
kellene a vitaminokat, ásványi 
anyagokat. A tapasztalatok szerint 
túl sok a zsír és kevés a fehérje; 
különösen gondot okoz a diéta biz
tosítása.
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A kongresszuson néhány szlo
vákiai előadó is szerepelt:

Virsik docens, a Csehszlovák Ge
rontológiai Társaság elnöke, Lito- 
mericky, a Társaság főtitkára és 
Smolenová (Pozsony) a szociális 
otthonokban élő idősek között ész
lelt légzési elégtelenségről tartott 
előadást. Hegyi (Malacka) azzal 
foglalkozott, hogy az idős betegek 
a kórház elhagyása után milyen 
szociális és egészségügyi körülmé
nyek közé kerülnek. Varsányiová 
(Malacka) a szociális otthonokba 
kerülők, illetve ott élők alkalmaz
kodásának psychologiai vonatkozá
sait fejtegette.

A társasági programok közül, 
jellege miatt kiemelendő Dr. Milos- 
lav Vacek polgármester fogadása, 
amelyen igen érdekes és hasznos 
tájékoztatások hangzottak el. Va
cek polgármester röviden vázolta 
a város fejlődését, majd részlete
sen elemezte az egészségügy hely
zetét, gondjait, eredményeit. Mon

danivalóját csehszlovák egészség- 
ügyi szakemberek egészítették ki. 
Szóba került — többek között a 
rendelőintézetek szakember ellá
tottsága, a szakdolgozók létszá
ma, stb. A valóban igen szívélyes 
légkör jellemzésére csupán hadd 
emeljük ki a polgármester aszta
lánál a magyar nemzeti zászló 
várt.

Néhány gondolat a rendezésről. 
Zökkenőmentes volt a kongresszus 
(a diavetítés is.) Elsősorban össze
foglaló jellegű előadásokat iktattak 
be a rendezők, tehát a hallgatóság 
értékes körképeket kapott a szo
ciális gerontológiáról. A konkrét 
gyakorlati részletkérdések megbe
szélésére az élénk vita adott al
kalmat. Hozzátehetjük, hogy nem 
volt „vitatkozás”: mindenki egyet
értett abban, hogy az idős nemze
dék iránt óriási a felelősségünk és 
egyúttal rendkívül sok a tennivaló 
szociális, társadalmi megbecsülésük 
és gondozásuk terén is. Az egyes 
előadások említéséből kiderül,

hogy gyakorlatilag Magyarorszá
gon is hasonló, sőt azonos felada
tok vannak.

Örömmel éreztem a magyar ge
rontológia elismerését is; értékel
ték Beregi Edit dr., a Magyar Ge
rontológiai Társaság elnöke alap
kutatásait és Hun Nándor dr., a 
Társaság főtitkára „Bevezetés a 
szociális gerontológiába” című mo
nográfiáját. A rendezők irántunk 
érzett megbecsülését tükrözi, hogy 
ismerve e sorok írójának közvet
len érdeklődési körét, kongresszusi 
kísérőként, tolmácsként Dr. Ivan 
Rames főorvost, a helyi poliklinika 
osztályvezető belgyógyászát kérték 
fel, aki szintén az idősek cukorbe
tegségével foglalkozik, fgy alka
lom nyílt a cukorbeteggondozásba 
is bepillantani.

A szívélyes meghívást Pacovsky 
professzornak, elnöknek és Herma- 
nova főtitkárnak köszönöm.

Vértes László dr.

M E G J E L E N I
D E M O G R Á F IA
1979. 1. szám

V argáné T eghze-, G erber Z su z sa n n a , 
Ö ry Im re  d r., Szabó P ál d r . : A z is 
k o lá ra  v a ló  érettséggel k a p c so la to s  
v iz sg á la to k  eredm énye, az a lk a lm a s s á 
got b efo lyáso ló  tényezők b u d a p e s ti  
g y e rm ek ek n é l.

H an s-Jo ach im , H o ffm an -N o w o tn y : A 
csökkenő  n épesség  s tru k tu rá lis  v o n a t 
k o zása in ak  szociológiai e lem zése.

Jo u b e r t K á lm án  Születésisú ly- és sz ü -  
le té s ih o ssz -ad a to k  a lk a lm asság a  ú j 
sz ü lö ttfe jle ttség i s ta n d ard  k ia la k í tá 
sá ra .

H orváth  M ih á ly  d r . : Cigány c se c se m ő k  
h a lá lo z á sá n a k  sa já tosságai B a ra n y a  
m egyében . II. Halálozás é le tk o r  és 
szü le tési sú ly  szerint.

A rá k h a la n d ó sá g  tá rsa d a lm i-g a z d a sá g i 
h e ly ze t sz e rin t.

E G É S Z S É G T U D O M Á N Y  
1979. 2. szám
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R udnai O ttó , Szentgáliné C só riá n  E r 
zsébet, L á n y i Béla, A dám  M á ria , 
M ilch H e d d a : Salm onella su rv e il la n c e  
M ag y aro rszág o n  1972—1976.

Kiss P iro sk a , M ilch H edda: K leb s ie lle a e  
tr ib u s  b a k té r iu m a i á lta l o k o zo tt ú j 
sz ü lö ttk o ri já rv á n y . II. B a k te rio ló g ia i 
v izsg á la to k .

F űzi M iklós, if j. Fűzi M iklós: A  P a s -  
te u re lla  pneum o tro p ica  a m in o sa v  d e -  
k a rb o x iláz  ak tiv itá sán a k  d ia g n o sz tik a i 
é rtéke .

D u ra  G y u la : A  kém iai k ö rn y e z e ti  á r 
ta lm a k  tan u lm án y o zásán ak  n é h á n y  
h ig iénés szem pontja .

B erencsi G yörgy , K ertai P á l:  L a b o ra 
tó riu m i m unkah ig iéne , v egy i o n k o g e -  
nezis.

A ran y  Is tv á n , R ády P éter, B ó já n  F e 
renc , K e r ta i P á l:  Az u re tán , d im e til-  
p itro z am in . P a ra q u a t és b u tilá lt  h id -  
ro x y to lu o l h a tá s a  az egér tü d ő  a n a e ro b  
te jsa v te rm e lé sé re  és a g lukózis k u lc s 
en z im ein ek  ak tiv itására .

T á tra i E rzséb e t, H udák A ran k a , B a rc z a  
G yörgyi, U n g v ári G yörgy: A  m e ta -  
x ilo l m ag za tk á ro sító  h a tá sá n a k  v iz s 
gála ta .

J . N. Z sin k a  A gnes: L an n á t h a tá s a  a 
p a n k re á sz  k ü lső  szekréciós m ű k ö 
désére .

C o n stan tin o v its  G yörgyi, B edő M agdol
na, S zépvö lgy i Ju d it, A n ta l M agdol
na, N agy  K a ta lin : L a n n á t és k o f
fein  k ö lc sö n h a tá sá n a k  v izsgála ta .

S aw insky  A n ta l : A v ib rác ió  em beri 
sz e rv e ze tre  g y a k o ro lt h a tá s á n a k  la 
b o ra tó riu m i v izsgála táró l.

P é te r S án d o r, Czeizel E n d re : Az ólom  
h a tá sa  a  rep ro d u k c ió ra .

M A G Y A R  O N K O L Ó G IA  
1979. 2. szám

B aló-B anga J .  M., W eber, G., M orris, 
H. P., H e in r ic h , P. C .: I. Foszfori- 
bozil p iro fo sz fá t (PRPP) sz in te tá z  (ЕС 
2. 7. 6. 1) je len lev ő  m en n y iség én ek  
m érése  m á j-  és m á jrá k  (M orris H e
p a to m a 8999) p re p e rá tu m o k b a n .

B aló-B anga J .  M., W eber, G., M orris, 
H. P., H e in rich , P. С .: II. A fosz ío ri- 
bozil p iro fo sz fá t (PR PP) sz in te tá z  ge
n e tik a i re g u lá c ió ja  no rm ál, d iffe ren 
ciálódó n eo p la sz tik u s , v a la m in t éhez- 
te te tt  m áj szöve tb en .

Schw eiger O ttó  dr., T o m csány i A ttila  
d r . : А В2 m ik ro g lo b u lin  je len tő sé g e  a 
p rim e r h ö rg ő rá k b a n .

L ehoczky G yőző  d r . : A m é h n y a k rá k  
gyógy ítás sz em lé le tén ek  a lak u lá sa  
ö tven év fo ly a m á n .

F eh é r Já n o s  d r ., Ja k a b  L a jo s d r., P o
zsonyi T e ré z  d r., G ráf F e re n c  d r . : 
Im m u n g lo b u lin o k  és g lü k o p ro te id e k  
ly m p h o g ra n u lo m ato s isb an .

B eetke, E., B ien e n g räb e r, V., H afke,
P., K ittn e r , К . H . : A fém  fogm űvek  

h a tá sa  a  p a ra d o n tiu m ra  és az á llcson 
to k ra  k o b a ltb e su g á rz á sn á l — á lla tk í
sé rle tes v iz sg á la to k .

b ő r g y ó g y á s z a t i  
É S  V E N E R O L O G IA I S Z E M L E  

1979. 3. szám
M eyer-R ohn, J . : A n em -g o n o rrh o eás  

u re th ritis e k  d iag n ó z isa  és te rá p iá ja .
Húsz S án d o r d r ., B erkó  G yörgy i, K o

vács L ászló  d r ., Szabó É va dr. és Si
m on M iklós d r . : A k r io p ro te in e k  der- 
m ato ló g ia i v o n a tk o zása i.

Somos Z su z sa n n a  d r . : A gyo m o r- és 
d u o d en u m n ed v  IgA  im m u n g lo b u lin 
ta r ta lm á n a k  m eg h a tá ro zása , je le n tő 
sége.

Szabó É va d r ., F re c sk a  I ré n  d r., K o
vács L ászló  d r ., és S im on M iklós 
d r . : A  SZO TE B ő rk lin ik a  10 éves m e- 
lanom ás b e te g a n y a g á n a k  k lin ik o p a to -  
lógiai é r té k e lé se .

K árp á ti S aro lta  d r. és C saba M agdolna 
d r . : A datok  a  k ló r -a c n e  p a thom echa- 
n izm usához és k lin ik u m áh o z .

Soós G yöngyvér, K irá ly  Á rpád  és 
V askó Is tv án n é : E x te rn á k  irán y íto tt 
k lin ik a i v izsgálata .

M A G Y A R  N Ő O R V O S O K  L A P J A  
1979. 3. szám

Z solnai B éla d r., P a jo r  A ttila  d r . : 
A bortusz- és sz ü lésin d u k c ió  a  te rh e s
ség  14—36. h e téb en  ex traam n iá lisan  
a lk a lm azo tt P ro s ta g la n d in  F 2-alfával.

D oszpod József d r., E gyed  Je n ő  dr., 
K odaj Im re  dr., Z ilah y  Ild ikó , Gáti 
Is tv án  d r . : P ro te in m e n te s  b o rjú v ér 
e x tra k tu m  (Solcoseryl) h a tá sa  foe- 
to p lacen trá lis  egység  m űködésére .

B a tá r  István  dr., L a m p é  László d r . : 
IUM — új típ u sú  m éh en  belü li fogam 
zásgátló  eszköz.

G im es Rezső d r., P o lg á r  M ária d r . : 
S tan d a rd  sp e rm a  és s ta n d a rd  ny ák  
fe lh aszn á lá sa  az in  v itro  sp e rm ap e
n e trác ió s  tesz tek  a lk a lm azása  során .

B e m a rd  A rtú r  dr., Z so ln a i B éla dr., 
V arga  B e rta lan  d r., W iest W olfgang 
d r . : Az ad ren e rg  a lfa  és b é ta  re 
cep to ro k  szerepe  az em b eri petefészek 
v a sc u la ris  re n d sz e ré n e k  m űködésében .

K elem en Já n o s  d r., S zegvári M enyhért 
d r . : M éhrákos b e te g e k  életveszélyes 
v érzésén ek  k ezelése  p e rc u tá n  k a té te 
res  a r te r ia  iliaca  in te rn a  em bolizá- 
cióval.

T re it  S ándor dr., G im es Rezső dr., Csö
m ö r S ándor d r . : K rio te rá p ia  a lk a l
m azása  a  cerv ix  jó in d u la tú  elváltozá
sa in a k  gyógykezelésére .

D vorácsek  Éva d r., T ö rö k  Im re  dr., 
L am pé László d r . : P ro g ra m o z o tt szü
lés és ú jsz ü lö ttk o r i h y p e rb iliru b in -  
aem ia.

Rigó Já n o s  dr., K eresz tes  László dr., 
H alm os László d r . : A  m éhrepedésrő l.

Godó G yörgy dr., Sas M ihá ly  d r . : H y- 
p e rp ro lac tin ae m iá s  b e teg  P arlo d e l k e 
zelése k ap csán  b ek ö v e tk eze tt te rh e s
ség.

T a llián  F eren c  d r . : A  D onalg in  szere 
p e  a  m éh k ö rn y ék i g y u llad áso k  the- 
rá p iá já b a n  és az IU D  to le ran c ia  j a 
v ítá sá b an .

V erő T ib o r d r . : T a p a sz ta la to k  Rigevi- 
d o n n a l — az egyén i igényekhez  iga
zodó an tikoncepció  k e re téb en .

K iss E rnő  d r . : A k lim a x  psz ichés tü 
n e te in ek  kezelése.



latrogen ártalm ak R ouen): N ouv. Presse méd. 1978, 
7, 3817.

Szim pozion az am inogiikozidok  
toxicitásának értékeléséről. F onto
sabb eredm ények, therapiás a lk a l
mazásuk. (Paris, 1978. márc. 9. A 
Nouv. Presse méd. 1978, 7, 42. kü- 
lönszám a). B evezető: Godeau, P. 
(Service de M édecine Interne, P i-  
tié-Salpétriére, P ar is): Nouv.
Presse méd. 1978, 7, 3815—3816.

A z am inogiikozidok (streptomy
cin, neomycin, parom om ycin, ka- 
namycin, gentamycin, tobram ycin, 
lividom ycin, sisom ycin, m etilm y- 
cin, amikacin, ribostam ycin) toxi
kus hatása a vesében és a belső 
fülben érvényesül.

A vesekéregben felhalm ozódva a 
vesefunkció rom lását, végül o ligu - 
riás veseelégtelenséget okozhatnak. 
A folyam at többnyire reverzibilis. 
Adagolásukban óvatosabbak le t 
tünk: a nephrotoxikus kom biná
ciókat kerüljük, a dózist a v e se 
károsodásnak m egfelelően  á llap ít
juk meg. Sorvadt izomzatú időse
ken és alultápláltakon „látszólag  
norm ális” serum  creatinin szint 
m ellett a vese excretiós képessége  
csökkent lehet. Ilyenkor csak ki
sebb gyógyszeradagokat adhatunk. 
(A serum creatinin  szint a v e se 
funkción kívül az egyén aktív se jt
töm egétől is függ!) Az egyén i 
gyógyszerérzékenység is különbö
ző. Előrelépést az exponált egyé
nek kiszűrése, a károsodott v e se 
funkció m ainál koraibb fe lism e
rés fog jelenteni.

Az ototoxicitás csökkent g lom e
rulus filtratio m ellett a leggyako
ribb. Ép vesefunkció  esetén v a ló 
színűleg interferencia jön létre a 
stria vascularis A PT -ase-val, m eg
változik  a perilym pha és az endo
lym pha közötti natrium  pum pa  
m űködése. Cochlearis, vestibularis  
vagy kevert tünetek jelentkeznek. 
A vestibularis laesio  prognózisa  
jobb, a cochlearis többnyire m a
radandó. A betegek korai fü lészeti 
szűrése m indenképpen fontos. S aj
nos a hallászavar sokszor csak  
4000 Hz felett m utatkozik, és k li-  
nikailag a beszédzóna károsodásáig  
teljesen  latens marad. Ezért e lh ú 
zódó therapia alatt e lengedhetet
len  az audiogrammos ellenőrzés. 
A vestibularis funkciót calorikus és 
elektronystagmogrammos v izsgá
latokkal kövessük. N incs m indig  
párhuzam  a cochlearis és vestib u 
laris károsodás között.

Wenczl Miklós dr.

Az am inozidok nephrotoxicitása.
Fillastre, J. P. (Service de N éph- 
rologie, H őpital B oisguillaum e,

Szám os gyógyszer okoz akut vagy  
krónikus veseparenchym a károso
dást. Szövettanilag glom erularis, 
vascularis, tubularis és in terstitia 
lis nephropathiákat különbözte
tünk m eg. A  kialakulási m echa
nizm ust m ár kevésbé ism erjük. Á l
talánosságban direkt toxikus vagy  
hypersensibilisatiós immun folya
matról van  szó. Az am inogiikozi
dok direkt toxikus hatásúak és 4— 
9%-ban okoznak vesekárosodást.

M agyarázatul az alábbiak szol
gálnak. A perctérfogat 20%-a 
áramlik át a viszonylag k is súlyú  
vesén. A jelentős m ennyiségű  
gyógyszer így  elsősorban az erő
sen vascularizált vesekéregbe jut. 
A tubulusokban a transcellularis 
gyógyszeráram lás is intenzív. A  
vesesejtekben és felü letükön a 
vérszinthez viszonyítva jelentős 
am inozid koncentrálódás jön lé t
re. Ennek hatására m egváltozik a 
tubulus enzim ek m űködése. Végül 
az enzim uria révén mód n yílik  a 
vesekárosítás korai felism erésére. 
Biztatóak a cellu laris transm em b- 
rán transzport változásairól szóló  
kísérletek. Wenczl Miklós dr.

Az am inozidok felhalm ozása és 
m egm aradása a veseparenchym á- 
ban. Rudhardt, M., Blanchard, P., 
Fabre, J. (Policlin ique de M édeci
ne et D ivision  de N éphrologie, dé- 
partem ent de Médecine, U niver- 
sité de G én év é): Nouv. Presse méd. 
1978, 7, 3819—3823.

Wahlig, Alfthan és Luft ism er
ték fel, hogy az am inozidok a v e 
sében a többi szervhez képest fe l
tűnő koncentrációt érnek el. E l
sősorban a proximalis kanyarula- 
tos csatornák epithelsejtjeinek ly- 
sosomáiban, vagy extracellulari- 
san a kórokozók körül halm ozód
nak fel. A  lysosom ákat károsító  
hatásuk 200 ttg/g koncentráció fe 
lett vá lik  k ifejezetté. M ethoxyflu - 
ran, H g-só vagy A m photericin-B  
kezelés ezt tovább súlyosbítja.

A szerzők patkánykísérletben 4 
mg/kg gentam ycint. sisom ycint 
vagy 25 m g/kg am ikacint adtak  
intraperitonealisan, hogy a hum an  
therapiában szokásos 6—7 ug/m l 
serum szintet biztosítsák.

Egyszeri gentamycin inj. után a 
gyógyszer a serum ban 1 óra m úl
va éri el m axim ális szintjét, átlag  
6,3 /ig/m l-t, m ajd gyorsan csök
ken és 6 óra m úlva már csak nyo
m okban m utatható ki. A v esek é
regben viszont ekkor éri el m a x i
mumát, átlag  123 ug/gram m  érté
ket, m ely  a m axim ális serumszint

20-szorosának fele l m eg. Ezután  
csak nagyon lassan csökken, 4 hét 
m úlva m ég 7 «g/gram m  a szintje. 
A vizeletben 2 hétig jelentős  
m ennyiségben található (45 ug/ 
ml), nyom okban pedig több héten  
át m utatható ki. Ezt a tényt ér
dem es figyelem be venni a szokásos 
bakteriológiai kontroll v izsgá la 
toknál.

A gentamycint 21 napon át na
ponta adva a kéregben az első  hét 
végére 356 ttg/gram m  szöveti k on
centrációt ér el, m ajd ezen a sz in 
ten m arad. A  kezelés után  2 h é t
tel m ég 50 /xg/gramm feletti, 8 hó
nap m úlva 7—9 Kg/gram m  a szin t
je. A koncentráció-csökkenés m ér
téke az idő m úlásával csökken; 
am íg a gyógyszer fé lid eje  az első  
héten  5, addig a 4. és 8. hét kö
zött az 50 napot is m eghaladja.

Sisomycin és amikacin hasonló  
szin teket eredm ényez.

F entiek  m ellett nem  észleltek  
károsodást a vesefunkciókban és a 
szövettani feldolgozás során.

E gyidejűleg chinint adva a g en 
tam ycin  kéregkoncentrációja m eg
lepetésszerűen  tovább em elkedett. 
Az am inozidok a tubulussejtet v a 
lószínű leg basalis és lum en fe lő li 
oldalán is penetrálják. A  chin in  
csak a lum en felő li oldalon, a sejt 
„kijáratánál” foglalja el az am ino
zid helyet. Wenczl Miklós dr.

Az am inozidok felhalm ozódása a 
szövetekben. A  gentam ycin  és 
tobram ycin összehasonlító v izsgá 
lata egészséges veséjű  betegeken.
Sehen tag, J. J. (D épartm ent de 
Pharm acologie, U niversité de 
l ’État de N ew  York, B uffalo, M il
lard F illm ore Hospital, B uffalo,
N. Y .): N ouv. Presse méd. 1978, 7, 
3824—3829.

A gentam ycin  (G.) és tobram y
cin (T.) 3— 10°/0-ban okoz v esek á 
rosodást, am it serum szint m egha
tározásokkal is csupán az esetek  
30—40% -ában tudunk korán k i
m utatni. P harm acokinetikájuk jobb  
m egism erésétől várhatunk továb 
bi javu lást. G lom erulusfiltráció- 
val változatlan állapotban távoz
nak a szervezetből. Serum  sz in t
jük az utolsó inj. után k ez
detben gyorsan (alfa-fázis), m ajd  
nagyon lassan (béta-fázis) csök 
ken, m ég 10 napon túl is k im u tat
hatók. A  gyors fázist egyrészes, a 
lassút csak 2 teres m odellel leh et  
m agyarázni. A centrális térbe — 
vérbe — adott gyógyszer döntő h á 
nyada a vesén  keresztül gyorsan  
kiválasztódik, m atem atikailag az 
alfa-esés, A - és K e állandók je l
lem zik  (Ke a v izelettel v a ló  k iv á 
lasztás gyorsaságának á llan d ója ); 
a többi gyógyszer szöveti térben 
oszlik el — elsősorban a v e sek é 
regbe áram lik  —, ennek gyorsasá
gát К  1—2 állandó jelzi. A  v e sé 
ben a gyógyszer felhalm ozódik  és 
csak lassan  jut ism ét a centrális  
térbe, onnan a v izeletbe — ezeket 
a béta-esés В  és  К  2—1 állandók  201 3
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jelzik . A serum szint csökkenése  
tehát a vesekiválasztástól és a 
szöveti felhalm ozástól függ.

A szerző súlyos in fek ció  miatt, 
egyébként egészséges v eséjű  bete
geket kezelt G.-nel va g y  T.-nel. 
K ezelés alatt és után 10—20 na
pont át m érte a serum , a vizelet 
és sectio  esetén a szöveti koncent
rációkat. Eredményeit a 2 reke- 
szes pharmacokinetikai modell 
alapján számított értékekkel ha
son lította  össze. A m odell para
m étereit az utolsó G. va g y  T. inj. 
után m ért serum koncentrációk  
esésének  legkisebb n égyzetek  nem  
lineáris regressio analysiséből 
nyerte. A  param étereket stim ula- 
tiós programban a serum  koncent
rációk és a szöveti gyógyszer- 
m ennyiség  előrejelzésére használ
ta.

A  görbét az alfa és b éta  lejtés, 
az A és В állandó felhasználásával 
gépi adatfeldolgozó seg ítségével 
szerkesztette meg Biexponenciális 
egyenlete szerint Cp =  A e— at +  
B e—ßt. Előre kiszám ította, hogy 
különböző időpontokban m ennyi 
gyógyszert fog találni a  szervezet
ben és a vizeletben. A  m ért és a 
stim ulációval kalkulált serum  
koncentrációk teljes összhangban  
voltak . Igazolni tudta, hogy a se
rum koncentrációk va lób an  a 2 
részes m odellnek m egfele lően  vá l
toznak.

A gyors fázis fé lid eje  a creati- 
nin clearance-től fü ggően  2—45 
óra között változhat, a la ssú é több 
mint 100 óra. T.-nel ö sszehason lít
va G.-nél a serum csúcsok és vö l
gyek magasabbak, a centrá lis e l
oszlás kisebb, a szövetfelhalm ozó
dás m agasabb, a szövetclearance  
alacsonyabb; gyorsabban hatol a 
szöveti térbe és onnan gyorsabban  
is távozik . Míg a vesék  a testsúly  
1% -át sem  teszik ki, addig  a G. 
40% -át tartalmazzák, a tüdőkben  
15% található. N ephrotoxicitás ese
tén 3— 5-ször annyi gyógyszert ta
lá lt a szövetekben, m in t ép  vesé
ben. Igazolta, hogy a szövetfelhal
mozás és a nephrotoxicitás párhu
zamosan halad, a pharm acokineti
kai m odellje alkalm as ennek  e lő 
rejelzésére. A T. kevésb é nephro- 
toxikus, m int a G. V eseelég te len 
ség, dehydratio és d iuretikus ke
zelés fokozza a G. nephrotoxici- 
tását. Wenczl Miklós dr.

G entam ycin és tobram ycin  
nephrotoxicitása kutyán. Tartós 
inl'usiós és egyszeri in travénás in- 
jectiós adás összehasonlító vizsgá
lata. Thompson, W. L. (Western 
R eserve University, C leveland, 
O h io .): Nouv. Presse m éd. 1978, 7, 
3830—3831.

A szerző 40 kutyának 10 napon 
át G .-t vagy T.-t adott tartós infu- 
sióban vagy naponkénti inj.-han, 
m iközben a napi átlagos serum  
koncentrációkat azonos szinten  
tartotta. A creatinin clearance T. 
in j. esetén  naponta átlag  14%-kal, 
tartós infusióban adva 40%-kal

csökkent. U gyanez G .-nél 43%-ot, 
ille tv e  85% -ot tett ki. Tartós in - 
fusiós kezelést tehát nem  szabad  
végezn i, az in j.-k  szám át is csak  
óvatosan szaporítsuk. A napon
kénti egyszeri intermittáló kezelés 
a leghatásosabb és a legkevésbé  
toxikus. A  vesekárosodás á lta lá 
ban a 4. és 6. nap között m utatko
zott, többnyire progresszívnek b i
zonyult és a serum  jconcentrációk  
exponenciá lis em elkedései k ísér
ték. G. kezelésnél a vesekéreg kon
centrációk  szignifikánsan m aga
sabbak. Wenczl Miklós dr.

A  gentam ycin  és tobram ycin  
nephrotoxicitás m eth icillinnel vagy  
cephalotinnal együtt adva. L iet- 
m an, P. S. (The Johns Hopkins 
U niversity  School of M edicine, B a l
tim ore, M aryland.): Nouv. P resse  
m éd. 1978, 7, 3833—3834.

A szerző kettős vak prospektiv  
random izált tanulm ányt végzett 98 
septicaem iára gyanús belgyógyá
szati betegen . N ephrotoxicitásként 
értékelte, ha a kiindulási 3 mg°/o 
alatti serum creatinin 0,5 mg%- 
kal vagy  ennél többel em elkedett, 
il le tv e  ha a 3 mg°/0-os vagy afölöt
ti k iindulási érték 1 mg°/0-kai
vagy  többel nőtt. Igazoltnak vette  
a nephrotoxieitást, ha a serum  
creatin in  em elkedése előtti 72 
órában egyéb okot nem  talált, 
egyébként lehetségesnek  v é lem é
nyezte. K iderült, hogy cephalotin
nal együtt adva a G. és T. sokkal 
nephrotoxikusabb, m intha m eth i
c illin n e l adjuk. N em  látott viszont 
szign ifikáns különbséget a G. és 
T. nephrotoxicitása  között.

Wenczl Miklós dr.

A z am inozidok és cephalospori- 
nok hatása az em beri vese p rox i
m alis tubulusára. M ondorf, A. W. 
(C entre de Méd. Int. U n iversité  
de F rancfort — Francfort, A lle- 
m agne F éd éra le): Nouv. Presse  
m éd. 1978, 7, 3835—3837.

A z alanin-amino-peptidáze (AAP) 
a proxim alis tubulus egyik  fő  en- 
zym je, a kefeszegély  m em brán  
alkotó része. 24 órás v izeletben  
norm álisan  1—3,5 E található, en- 
zym atikusan  és im m unológialag  
könnyen  kim utatható. T oxikus 
(akut tubularis necrosis) vagy  
gyulladásos m em brán laesióknál 
értéke m egem elkedik  a v izeletben .

A  szerző egészséges önkéntesek
nek cephalosporinokat (cepham an- 
dol, cephasolin , cefacetril, cefa lo- 
tin) és am inozidokat (gentam ycin, 
sisom ycin , tobram ycin, am ikacin, 
m etilm ycin) adott. E nzym atikusan  
és 25-szörösére koncentrált v iz e 
letből im m unológiai m ódszerrel 
m érte a v ize lette l ürülő A A P -t. 
M egállapította, hogy a két antib io
tikum  csoport különbözőképpen  
hat a proxim alis tubulus m em b
ránjára. Cefacetril enyhén  fokoz
za, a többi cephalosporin pedig

nem  befolyásolja az A A P ürítést. 
Ezzel szem ben az aminozidok 
progresszíve em elik  értékét a v ize 
letben és kum ulálódnak a k efesze
gély m em bránon. L eggyengébb a 
tobram ycin és legerősebb az ami
kacin hatása. A kezelés alatt és 
után végzett vesefunkciós v izsgá la 
tok nem  m utattak változást. G en
tam ycin kezelés 2. vagy 3. napja 
előtt adott a cephalotin vagy  ce
phasolin képes gátolni a gentam y
cin m em brán hatását. Utóbbi 
azonban a kis esetszám  m iatt — 
a szerző szerint is — m ég m eg
erősítésre szorul (3 betegen  v izs-

Wenczl Miklós dr.

A m inozidok toxieitásának előre
jelzése. W helton, A. (The Johns 
Hopkins U niversity, F aculté de 
M édecine, Baltimore, M aryland): 
Nouv. P resse méd. 1978, 7, 3838— 
3843.

A pyelonephritis kórokozói a 
vese papillaris és m edullaris réte
gében találhatók. A  szerző egész
séges kutya vesék 3 rétegében  
mérte az antibiotikum ok koncent
rációját hydrált és dehydrált á lla 
potokban, változó v izelet pH m el
lett. Az állandó „therápiás” serum - 
szintet iv . perfusióval tartotta  
fenn. V eseszövet/serum  és v ize let/ 
serum  koncentrációk arányát hatá
rozta m eg. Ez penicillin G e se té 
ben dehydráláskor a papillában  
20-szorosra, a vizeletben 500-szo- 
rosra nőtt, míg hydrálásra csak 
kissé em elkedett. M egjegyzi, hogy 
a szokásos antibiotikum  érzékeny
ségi korongok nem  fe le ln ek  meg 
ilyen m agas szöveti és v ize le t kon
centrációknak. Carbenicillinnél 
hydrálásra a papillában 17-szere- 
sére, a m edullában 6-szorosára  
nőtt az arány, dehydráláskor alig  
em elkedett. Ampicillin, cephalo
sporin, sulphonamid koncentrá
ciókra a hydráltsági állapotnak  
alig, az aminozidok (a.) koncent
rációjának pedig egyáltalán  nem  
volt befolyása.

Feltűnő volt az a. erős accumu- 
latiója a vesekéregben, m ely  a 
hydráltsági állapottól független . A 
legtoxikusabb neomycin koncent
rációja a cortexben a serum szint 
35-szörösére, a gentamycin (G.) 
20-, a kanamycin 9,6-, a tobramy
cin (T.) 6,7- és a streptomycin 1,6- 
szorosára em elkedett. A T. poten
ciális toxieitása  tehát gyengébb a
G.-nál. U ltrafiltrációval v izsgálva  
a kéreg horm ogenizátum  T. köté
se 59%, G. kötése 85% -os volt. Az 
ultracentrifugás v izsgálat arra 
utalt, hogy á G. intracellularisan  
részben szabad, részben fehérjé
hez kötve helyezkedik el.

Az a .-kát a glom erulusok filtrá l
ják. A  le írt vizsgálatok arra u ta l
nak, hogy aktív transzport-m echa
nizm usoknak is szerepük van, a 
proxim alis tubulusokban valószí
nűleg reabsorbeálódnak, a peritu
bularis capillarisokból történő sec
retio is szerepet játszhat accum u-





ÖSSZETÉTEL

1 tabletta 0,25 mg d-norgestrelt és 
0,05 mg aethinyloestradiolumot tar
talmaz.

HATÁS

Az OVIDON két komponensű, orá
lisán alkalmazható anticoncipiens, 
amely az ovuláció gátlásával hat. 
Optimálisan alacsony hatóanyag
tartalma miatt ritkán okoz mellék
hatást, a szervezetet nem károsítja, 
a későbbi — már kívánt — terhes
séget nem befolyásolja.

ALKALMAZÁS ÉS A D A G O LÁ S

Az OVIDON tabletta szedését a 
menstruatio első napjától számított
5. napon kell elkezdeni, és 21 napon 
át napi 1 tablettát kell azonos nap
szakban, lehetőleg este bevenni. Ezt 
követően 7 nap szünetet kell ta r
tani, ami alatt menstruatio-szerű 
megvonásos vérzés jelentkezik. Füg
getlenül ennek bekövetkeztétől és 
tartamától az 1 hetes szünetet kö
vető napon az újabb 21 napos kúra 
megkezdhető. A fenti adagolási mód 
mindaddig folytatható, amíg a te r 
hesség megelőzése kívánatos. Rend
szeres szedés esetén a fogamzásgátló 
hatás az 1 hetes tablettaszedési szü
netre is kiterjed.

ELLENJAVALLATOK

Hepatitis utáni állapotok, súlyos 
idiopathiás terhességi icterus és sú
lyos terhességi pruritus az anamne- 
sisben, Dubin-Johnson- és Rotor- 
syndroma, májműködési zavarok, 
cholecystitis, thrombosis-készség, 
súlyos organikus szívbetegség, chro- 
nikus colitis, az endocrin mirigyek 
betegségei, malignus tumorok, első
sorban emlő-carcinoma, továbbá lac
tatio és intolerantia.

MELLÉKHATÁSOK

A kúra kezdetén esetleg jelentkező 
gastrointestinalis tünetek, mellfeszü
lés, testsúlynövekedés a folyamatos 
kezelés során rendszerint csökken
nek vagy megszűnnek. 
Varicositasban, epilepsiában, hyper- 
toniában, depressióval járó psychiat- 
riai kórképekben, diabetes mellitus- 
ban a készítmény alkalmazása körül
tekintést igényel.

MEGJEGYZÉS »£<

Rendelhetőségét a 23/1973. és mó
dosítása, a 13 1974. eü. miniszteri 
utasítás szabályozzák.

„Csak vényre kiadható, és az orvos 
rendelkezése szerint (legfeljebb há
rom alkalommal) ismételhető.”

CSO M A G O LÁ S

21 tabletta. Térítési díj: 2,20, Ft



latiójukban. Em elkedő serum  neo
m ycin és G. koncentrációk hatásá
ra az accum ulatiós kapacitás te
lítődését figyelte  meg, a szöveti 
serum  koncentráció aránya csök
ken. T .-nél ezt nem  észlelte. Egy
idejűleg a proxim alis tubulussej- 
tek penetrációját gátló chinint ad
va, nem  észlelt változása a T. ará
nyokban. A z a. glucose vagy  glu- 
cosam in frakciójának lehet szere
pe az aktív transzportban és spe
cifikus inhibitorok kellenek  a 
kérgi accum ulatio gátlásához. A 
szerző ezeket a specifikus inh i
bitorokat kutatja rem élve, hogy 
előre jelezni tudja majd az a. cor
ticalis felhalm ozódását. A m ennyi
ben nem  gátolják a baktérium ok  
am inozid felvételét, k lin ikailag is 
jelentősek  lesznek. V izsgálja a 
diuretikum ok hatását a H enle- 
kacsra és a cephalosporinokét az 
a. kérgi felhalm ozódására.

Annak eldöntésére, hogy beteg 
vesében hogyan változik az anti
biotikum ok koncentráció aránya, 
a szerző praetransplantatiós neph- 
rectom iával nyert súlyosan beteg  
em beri vesék et perfundált G.-nel, 
carbenicillinnel vagy T .-nel. A 
kapott eredm ényeket összevetette  
egészséges kutyavesén  nyert ada
taival. B eteg vesében m indhárom  
antibiotikum m al nagyon alacsony  
arányt kapott. A G.-kötő kapacitás 
erősen csökkent. A serum  kon
centráció em elésével ez csak kis 
határon belü l növelhető, m ert a 
therapiás és toxikus szérum szintek  
közel állnak egym áshoz. A kéreg
koncentrációk alig  haladják m eg a 
belső rétegekét. Carbenicillinnel 
hasonló eredm ényre jutott. J e len 
tős észlelés, hogy szem ben az 
egészséges vesében  tapasztaltak
kal, beteg vesében  a T. koncent
ráció a kéregben, a velőben  és a 
papillában is felü lm úlja  a G .-t. A 
különbség ugyan nem  nagy, de a 
vesében m ár 6—10 ug /m l-es kon
centráció hatásos lehet. A  szerző  
úgy gondolja, hogy veseelég te len 
ségben okosabb T.-t adni, bár 
hangsúlyozza, hogy klin ikai ta 
pasztalatokkal m ég nem rendelke-
ZUnk' Wenczl Miklós dr.

B evezetés a cochleo-vestibularis 
toxicitásboz. Conraux, C. (C linique 
ORL., CHU de Strasbourg.): Nouv. 
Presse méd. 1978, 7, 3845.

Az am inozidok ototoxicitását 
m ár a csoport első tagjának, a 
streptom ycinnek 1947-ben történt 
alkalm azásánál felism erték. Caussé 
1949-es egérkísérletei a C orti-szerv  
szőrsejtjeinek  károsodását igazo l
ták. Prim erek a sensorialis és se- 
cunderek a centrális laesiók. 
M asszív in toxicatio  esetén a coch
learis és vestibularis pályák és 
központok károsodásán k ívü l a 
test- és térérzés is zavart szenved, 
és egyensúlyzavarok is tám adhat
nak. A m inozid ototoxicitásnál e l
sősorban a Corti szerv külső szőr- 
sejtjei károsodnak, a sejtdegenera-

tio a  csiga basalis részén veszi 
kezdetét. A  m echanizm us, úgy tű
nik, a bacterium okra va ló  hatás
hoz hason lít, a ribosoma 30 S al
egység  szintjén  a genetikai kód 
engram m ája károsodik. A z anti
b iotikum  ribosom ákhoz kötődése 
téves am inosavképzést ind ít el. A 
stria vascularis prim er vagy se
cunder károsodása okozza valószí
nű leg  a labyrinth folyadékban az 
antib iotikum  retentióját, magas 
koncentrációját és lassú  elim iná- 
lódását. M int ism eretes, a stria 
vascu laris a labyrinthfolyadék  
fe lszívódásáért felelős. A  kezdeti 
gyógyszerek , m int streptom ycin, 
kanam ycin , neomycin, fram ycetin  
oto tox ic itása  sokkal k ifejezetebb  
volt, m in t az új am inozidoké.

Wenczl Miklós dr.

T obram ycin  és a többi am inozid  
ototoxicitása . Federspil, P. (Uni- 
versité  Sarroise-Hom burg, A lle- 
m a g n e): Nouv. Presse m éd. 1978, 
7, 3846— 3848.

A szerző több mint 2000 tengeri
malac kísérletre alapozza m egálla
p ításait.

A m inozid  kezeléskor a belsőfül 
sz itaként szerepel, összegyűjti és 
retineálja  a gyógyszert. A z adag
gal arányosan növekszik a peri
lym pha gyógyszer koncentrációja, 
kritikus küszöb nincsen. Egyszeri 
subcutan inj. után a koncentráció  
lassan növekszik, az 5. órában a 
serum éval azonos és 18—25 óra 
m úlva azt m eghaladva m ég jelen 
tős szin tű . Gentamycin, tobramy
cin, amikacin félideje a perilym - 
phában 12, 11, illetve 10 óra. Hosz- 
szas k ezelés alatt a tox icitás nö
vekszik , valószínűleg a tox ikus ha
tások lin eáris összegeződése révén. 
R etárd készítm ények a toxicitás  
csökkentésére nem alkalm asak, a 
rövid serum  csúcsértékek kevésbé  
veszélyesek . Uraem iában a serum  
és perilym pha am inozid koncent
rációja is magasabb.

A szőrsejtek  osm ium os fixálása  
je len tős haladást jelent a cochlea
ris károsodás kísérletes v izsgá la 
tában. A  szőrsejtek a csiga hasi
sától csúcsa felé  haladva csökke
nő szám ban pusztulnak el. E lekt
ronm ikroszkóppal a külső szőrsej
tek csúcsi részében sötét testecs- 
kék felszaporodását látn i, m ely  
hisztokém iailag lysosom a szaporu
latnak fe le l meg. A vestibularis 
károsodások a középponttól a peri
féria fe lé  haladva csökkennek és 
fokozódnak a macula cristánál.

A z összes aminozid m inőségileg  
azonos károsodást okoz. A  tobra
mycin m ellékhatása a gentam ycin- 
hez és sisom ycinhez képest en y
hébb. A z amikacin elsősorban  
cochlea károsító, ez a tobram yci- 
néval azonos fokú és a gentam y- 
cin tox ic itásán ak  kb. a fele.

Á llatokon  igen m agas adagok  
kellenek  — különösen tobram ycin- 
ből — , hogy ototoxicitást érjünk  
el

Wenczl Miklós dr.

A m inoglicozid antib iotikum ok  
ototoxicitásának összehasonlítása.
Brum ett, R. E. (D épartm ent Z. 
d’O torinolaryngologie et de P har- 
m acologie, Faculté de M édecine de 
l ’U n iversité  de l ’Oregon, Portland  
U SA ): Nouv. Presse méd. 1978, 7, 
3849— 3853.

A szerző a gentamycin (G.), 
tobramycin (T.), sisomicin (S.) és 
amikacin (A.) relatív ototoxicitását 
vizsgálta . M indegyikből 50, 100, 
150 m g/kg-t, A .-ből és S .-ből m ég  
200 m g/kg-t adott naponta su b cu 
tan 10— 10 tengerim alacnak 4 h é 
ten át. A  plasm ában a p erilym - 
phában m érte a gyógyszer k on 
centrációját. A  tízes csoportokból 
7 álla ton  hallás- és 3-on farm ako- 
kinetikai vizsgálatokat végzett. A  
halláskárosodást kezelés után 2—4 
hétig  követte, ui. ilyenkorra k u l
m inált. A  hallásrom lást a k ö v et
kezők alapján állapította m eg: 1. 
P reyer-fé le  fü lkagyló reflex  v iz s 
gálata, 2. a szőrsejtek akciós p o 
ten ciá lt létrehozó képessége: 1 
m V  cochlearis potenciálhoz szü k 
séges átlagos hangerősség m érése  
először magas, m ajd alacsony  
hangfrekvencia m ellett. A  kerek  
ablak m em bránjára h elyezett  
elektróda potenciálját ism ét han g
gá alak ítva  m eggyőző eredm ényre  
jutott. 3. h iányzó szőrsejtek szá 
ma sectio  kapcsán.

A zonos dosis m ellett o to to x ic i- 
tás szem pontjából a G. a S .-re, a
T. az A .-re hasonlított. U tóbbi 
kettő kevésbé toxikus. Egyszeri 150 
m g/kg-ot adva m indegyikből, far- 
m akokinetikájuk hasonlónak b izo 
nyult. Csupán a T. csúcsértékei 
voltak  alacsonyabbak a plasm ában  
és a perilym phában, utóbbi h e 
lyen  pedig később érte el m a x i
m um át. Többszöri in j.-k  esetén  a
G. és S. koncentrációk a p lasm ában  
és perilym phában sokkal m agasab
bak voltak . Először a kü lső  szőr
sejtek , ezeknek is kezdetben a 
belső, m ajd középső, végü l kü lső  
sejtsora károsodott. Ezt követte  a 
belső sor károsodása. A laesiók  a 
csiga basisa (magas frekvencia) 
fe lő l progrediáltak a csúcsa (a la
csony frekvencia) felé. Az első  
csiga ív  szőrsejtjei (basis) sokkal 
kisebb T. adagra pusztultak el, 
m int a m ásodik vagy harm adik  
ívé. G. kisebb adagban okozott 
ugyanolyan károsodást, m int a T. 
A szőrsejtek  pusztulása vég leges  
halláskárosodást jelent.

Wenczl Miklós dr.

A m inozidok ototoxicitásának k li
nikai értékelése. Tobram ycin és 
gentam ycin  összehasonlítása. Fee,
W. E. jr. (Départem ent d’O tolaryn- 
gologie, Stanford U niversity  M edi
cal Center, Stanford, C a liforn ia ):
N ouv. P resse méd. 1978, 7, 3854—
3855.

A z am inozidok ototoxicitása  reá
lis veszély . A  szerző osteom yeliti-  
ses, endocarditises és bél-cc. m iatt 
m ű tött betegeken 23 tobramycin 2017



(T.) és 45 gentamycin (G.) kezelést 
végzett. A  betegek a gyógyszert 
legalább 4 napig, napi három szor, 
1 órás infusióban kapták. K ezelés  
előtt, a la tt é s  után ton á lis  é s  voca
lis  audiogram , elektronystagm o- 
gram, vesefunkciós v izsgá la t és se
rum  szin t m eghatározások történ
tek. A  következő toxicitási krité
riumokat alkalmazta: 1. cochlearis: 
a hallás frekvenciától függetlenü l 
legalább 20 decibellel csökkent, 2. 
vestibularis: a 1,5 perc m úlva  
m ért calorikus nystagm us lassú  
fázisa 30% -kal vagy többel lassúb- 
bodott, 3. nephrotocicitás; a) mér
sékelt: creatinin clearance 33% -kal 
vagy többel csökkent, m iközben  a 
serum  creatinin norm ális szinten  
m aradt, b) valódi: e lőb b ih ez  ké
pest a norm ális serum creatin in  1,5 
m g% -nál magasabbra, a  kóros pe
dig 0,5 mg% -kal em elkedett.

K iinduláskor eseteinek 80% -ában  
észle lt kóros augiogramot. Javasol
ja, hogy minden am inozid therapia  
előtt végeztessük el a h a llá sv izs
gálatot, ha nem akarunk téves kö
vetkeztetésre jutni. G. k eze lé s  m el
lett sokkal gyakrabban találkozott 
nephrotoxicitással, m íg ototox ici- 
tást ille tően  a két antib iotikum  
csaknem  azonos volt. H angsú lyoz
za, hogy 1,1 mg°/0 feletti serum 
creatinin szintnél coch learis tox i- 
citással kell szám olni; a  várható  
tox ic itást illetően m egem líti még 
az am inozid  összadag (előzetes k e
zelések!) és az audiogramküszöb- 
görbe sü llyedés fontosságát.

Wenczl Miklós dr.
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N éhány aminozid csoportba tar
tozó antibiotikum  coch leo-vestibu - 
laris toleranciájának tanu lm ányo
zása. Conraux, C. (C linique, О. R.
L., С. H. U de Strasbourg): Nouv. 
P resse m éd. 1978, 7, 3856— 3858.
A  szerző ép és csökkent v esefu n k 
ciójú, va lam int veseelégtelenségben  
szenvedő nem  dialyzált é s  haem o- 
d ia lizá lt betegeket k eze lt 2 hétig  
gentamycinnel (G.), i l le tv e  tobra- 
mycinnel (T.). A fen ti betegség  
esetén  sorrendben G .-ből 3 X  80 
mg, 1 X  40 mg/die intram uscularis, 
dialyzáltaknak a shunt vén á s ré
szébe a dialysis végén 80 m g; T- 
ből 3 X  100 mg, 3 X 50  m g, 1 X  
50 m g/d ie  intram uscularis, a 
shuntbe 50 mg adagot adott. K e
zelés elő tt, alatt és u tán  cochleo- 
vestibu laris vizsgálatokat végzett. 
A  30 G .-nel kezelt b etegek  közül 
12-n alakult ki irreverzibilis káro
sodás, ebből 8 került k i a vese- 
e lég te len ség i csoportból. A  25 T.- 
nel kezelt beteg közül 6 -nak  lett 
irreversib ilis laesiója, 5 v o lt  kö
zülük a veseelégtelenségben  szen
vedő. A  toxicitás és a  G. serum - 
szin tek  között (2,5—3 ug/m l fe 
lett) d irekt kapcsolatot látott.

A  k ét antibiotikum nak követ
kező azonos tulajdonságaira hívja  
fe l a figyelm et:

1. Elsősorban perifériás vestibu- 
láris károsodást okoznak, mely

többé-kevésbé dosis-dependens. A 
károsodás kétoldali szim m etrikus 
je llege  okozza valószínűleg, hogy 
a széd ü léses panaszok hiányoznak  
vagy enyhék.

2. K önnyen  alakulnak ki egyen 
súlyzavarok, m elyeket a klinikus 
nem  vesz  észre — különösen ágy
ban fek vő  betegeken —, em iatt 
észrevétlen  m arad az intoxicatio  
kezdete.

3. A  gyógyszereket idejében e l
hagyva a tünetek regresszióra  
hajlanak, ellenkező esetben m ara
dandóvá válnak. A  kezelést fo ly 
tatva, különösen  ha nagy adagot 
adunk, ism ételjük  a gyógyszert, 
m ég inkább ha rövid időn belül, 
akkor fő leg  időseken rokkantsági 
állapotot idéznek elő. A beteg  
képtelen  segítség  nélkül fe lá lln i 
vagy h elyzetét változtatni. I lyen 
kor a vestibu laris funkciók újrata
nulása, begyakorolt vizuális és 
proprioceptiv „m ankók” haszná
lata és psychotherapia a szom orú  
therapiás út.

4. A z ototoxicitás létrejöttében  
nem  játszanak  nagy szerepet sem  
a kor, sem  az előzetes coch leo- 
vestibu laris károsodások.

5. A z egyetlen  fontos tényező a 
glomerulus filtráció foka. V ese
elégtelenségben  m indig csak na
gyon óvatosan adhatók az am ino- 
zidok. Sú lyos szövődm ények m in 
dig fe l nem  ism ert veseelég te len 
ségben adott nagydózisú am ino- 
zidtól következtek  be.

K étli, hogy a lividomy cinnek 
nincs m ellékhatása. Ú jabban a 
ribostamycinröl hírlik, hogy nem  
ototoxikus. Kisded és óvodáskori 
m aradandó süketségre, ille tve  sü 
ketném aságra kárhoztatott betegei 
is vo ltak , akiket sepsis és m en in 
gitis m iatt kezeltek  am inozidokkal!

Wenczl Miklós dr.

A z am inozidok ototoxicitásáról 
tartott szim pozion következtetései.
Conraux, C. (Clinique О. R. L., С.
H. U . de Srasbourg): Nouv. P resse  
méd. 1978, 7, 3859—3860.

A  kísérletek igazolták, hogy a 
cochlearis károsítás alapja a külső  
szőrsejtek  laesiója, különösen a 
belső  sejtsoré, a csiga basalis ívén ; 
az okozott süketség a magas frek 
venciasávb an  kezdődik. A  stria  
vascu laris károsodása okozza a la 
byrinth  fo lyadékban a gyógyszer- 
retentiót, m elynek koncentrációja  
a vérszin tek k el korrelál, n incs vér-  
labyrinth  barriere. A  már k ia la 
ku lt o totox icitás javulásának m e
chanizm usa m ég tisztázatlan. Is
m ételt am inozid  adással a laesiók  
összegeződnek (additio). A vesti
bularis károsodásokról kevesebbet 
tudunk. Ü gy tűnik, m echanizm u
suk azonos a cochlearisével. A z  
újabb am inozidok a toxicitás csök 
kenő sú lyossági sorrendjében: si- 
somicin, gentamycin (G.) tobramy
cin (T.), amikacin (A.). K lin ikailag  
a T. k evésb é toxikus, m int az A., 
m ert k isebb  adag kell azonos th e 
rapiás hatáshoz. G. és T. e lsősor

ban vestibulotoxikusak, a livido- 
mycin elsősorban cochleotoxikus.

A  klinikumban a tünetek k ev és
bé drámaiak, m int kísérletesen. N e  
feledjük, hogy az am inozidok m ég  
therápiás adagban is lehetnek o to -  
toxikusak! K özepes adagok és jó  
vesefunkciók  esetén szövődm ények  
általában nem  lépnek fel, a b e 
tegnek szubjektív  panasza sincsen , 
a laesiók csak cochleo-vestibularis 
vizsgálatokkal tárhatók fel. E zeket 
sokkal gyakrabban kellene v ég ez 
nünk, különösen elhúzódó k eze lé s
nél, nagy adagnál, hogy m ég k ezd e
ti reverzibilis stádiumban fed h es
sünk fel esetleges károsodást. E x t
rarenalis vagy  valódi v e see lég te 
lenségben gyakoribbak az o to to x i
kus m ellékhatások, sokszor irrever
zibilisek. Kisdedkorban m aradandó  
süketném aságba torkollhatnak. 
Igen fontos a beteg jó k ikérdezése  
régebben folytatott kezelésekről. A  
beteget figyelem m el k ísérve a m e l
lékhatások az esetek többségében  
elkerülhetők. E lengedhetetlen , 
hogy m egkérdezzük kapott-e már 
előzőleg aminozid antibiotikumot, 
m egállapítsuk vesefunkcióit, b e teg 
hez szabott dosist alkalm azzunk, 
kockázatos esetben kezelés közben  
figyeljük a cochleo-vestibularis 
funkciókat N e feledjük: je len leg  
nincs o lyan  therapiánk, am ely  
valóban m eggyógyítaná a m ellék 
hatásokat! wenczl Miklós dr.

S zervátü lte tés
Az im m unológiai serkentés h a 

tásm ódja és alkalm azása szerv 
transzplantációnál. P. Bihl, G. H er
mann (Im m unologische A bteilung  
der Chirurgischen U niversitätsk iin . 
K öln): D tsch. med. W schr. 1977, 
102, 1690— 1698.

A vesék  sikeres átü ltetése m eg
felelő  szöveti tipizálás, va lam in t  
az im m unrendszer cytostaticum ok- 
kal történő suppressiója seg ítsé 
gével érhető  el. Ideális le n n e  az 
im m unrendszer részleges suppres
siója, csak a transzplantált a n ti
gén ellen i im m unválasz gátlása, az  
egész szervezet befolyásolása n é l
kül.

Az im m unológiában k ét je le n 
ség ism ert, m ely  a transzp lantá- 
tum ellen i im m unválaszt sp e c if i
kusan elnyom ja: az im m untoleran
cia és az im m unológiai serkentés  
(enhancem ent-jelenség).

Az im m unológiai serkentés j e 
lenségét először 1907-ben írták  le. 
Flexner és Jobling sarcom ét ü l
tettek át patkányból patkányba. 
Az adó patkány sarcom a sejtje ib ő l 
hővel k ezelt em ulziót készítettek , 
m elyet 30 nappal a transzp lantá
ciót m egelőzően a kapó p atk án y
nak intraperitoneálisan beadtak. 
Az így k ezelt patkányokban az  
átültetett tum or lényegesen  gyor
sabban nőtt, m int a k eze le tlen ek 
ben. Ezt a jelenséget 1932-ben Ca
sey serkentésnek nevezte. A ser 
kentés k ifejezés tehát a  tum or



im m unológiából szárm azik . 1952- 
ben Kaliss és Molomut bebizonyí
totta’, hogy a serkentést egy  oldha
tó faktor váltja ki, s passzíve át
v ihető . 1954-ben Snell felism erte, 
hogy e z  a humorális faktor csak 
akkor keletkezik, ha a z  adó és ka
pó á lla tok  között H -an tigén  kü
lönbség  van. Syngen állatokban 
nem  fordul elő ez a  je lenség .

A transzplantációs im m unoló
giában a serkentés sikeres útnak 
bizonyu lt az átültetett szervek k i
lökődésének  a m egakadályozására.

Ma im m unológiai serk en tés alatt 
tartós allotranszplantátum  túlélést 
értünk, m elyet

a) a kapó transzplantáció előtti 
ak tív  im m unizálásával érnek el, 
am ikor az  adó szövetével, vagy az 
adóval syngen állat szövetével tör
tén ik  a z  im munizálás. E z az  aktív 
serkentés,

b) v a g y  passzív serkentéssel ér
hető e l, amikor is a z  ad ó  szövete 
ellen  term elt antiszérum m al kezel
jük  transzplantáció e lő tt  a  kapót.

Ez a z  ún. serkentő antiszérum, 
m ely  a z  adó szövete e llen  terme
lődött, előállítható o lyan  álla
tokban is, m elyek az ad óval allo- 
gének  (alloantiszém m ), valam int 
olyanokban is, am elyek  xenogének  
(xenoantiszérum ).

Ü gy  tűnik, hogy a tum orserken
tés létrejöttében közöm bös, hogy 
a serkentő  antiszérum  előállításá
hoz tum orszövetet, v a g y  normál 
szövetet használunk-e fe l. Az is 
m ert, hogy ezekben az esetekben  
nem  tum orspecifikus an tigén ek  ve
zetnek  a serkentő-antitestek  kiala
kulásához, hanem bizonyítottan  a 
histocom patibilitási antigének , me
lyek  a tum orsejtek és norm álsejtek  
fe lsz ín én  is m egtalálhatók.

A  serkentés k iváltásához ma e l
sősorban alloantiszérum m al tör
tént passzív serkentési eljárás 
használatos. Batchelor é s  mtsai 
olyan vesetranszplantáció után, 
ahol H incom patibilitás volt az 
adó és  kapó között, serkentő an
tiszérum  alkalm azásával, immun- 
suppressio nélkül, három  hónapig 
leh e tő v é  tudták tenni a  beültetett 
szerv működését.

H ogyan tudják a serk en tő  antites
tek a transzplantátum ot a  kilökő
déstől m egvédeni? E kérdés évek  
óta v itatott, de még a m ai napig 
sem  tisztázott. E llentm ondásosnak  
tűnik, hogy az ism ertetett aktív és 
passzív im m unizálási módszerrel 
nem  a  transzplantátum  kilökődésé
nek m eggyorsítását, h an em  a re- 
jekció  késleltetését tu d ják  elérni. 
Ha in  v itro  a serkentő antiszéru- 
m ot H -antigénekkel h ozzuk  össze, 
cytotox ikus és agglutináló  hatású
nak bizonyultak. M iért n em  káro
sítja  a passzív serkentésre alkal
m azott antiszérum  a transzplantá
tum ot?

A serkentő antitestek hatásának  
m agyarázatára eddig a  következő  
teóriákat állították fel:

1. A z afferens teória alapja, 
hogy a serkentő an titestek  a 
transzplantátum  an tigén jeit lefe
dik, így  gátolják az im m uncom pe-

ten s sejtek á lta li felism erést és 
ezen  sejtek szenzibilizálódását.

2. A centrális teória lényege, 
hogy a serkentő antitestek k özvet
len ü l gátolják a gazda-lym phocy- 
ták  reakcióját.

3. Az efferens teória alapján lé t 
rejöhet a gazda-lym phocyták  
szenzibilizálódása, de hatásukat 
n em  tudják k ifejteni, m ivel a  cé l
antigéneket a serkentő antitestek  
lefedik .

Önm agában egy ik  elm élet sem  
á llja  meg te ljesen  a helyét, a v iz s 
gálati eredm ények ellentm ondóak. 
S ok  adat szól am ellett, hogy a 
serkentő antitesteknek perifériás és 
centrális hatásuk is van. B izonyo
san  túl egyszerű az a feltevés, hogy  
it t  valam ilyen  blokkoló m echaniz
m usról van szó, feltételezve, hogy  
a serkentő an titestek  több helyen  
gátolják a hum orális és cellu láris  
im m unválasz kifejlődését. Sok jel 
m utat arra, hogy az antigénre k i
fejlődő  im m unválasz serkentő  
(helper-sejtek) és gátló (suppres- 

sor-sejtek) befolyás a latt áll, m e ly 
ben  a  T- és B -lym phocyták k ö lcsön
hatásban vannak. Feltehető, hogy  
a  serkentő an titestek  ezt a bonyo
lu lt  szabályozó m echanizm ust b o 
r ítják  fel. A  serkentés je lensége  
több, mint a klasszikus, B urnet- 
fé le  passzív im m untolerancia. A  
serkentésnél ak tív  im m untoleran
cia  alakul ki, m ely  az im m unvá
la sz t nem gátolja, csak m od ifi
kálja.

Emberen terápiás céllal a pasz- 
sz ív  serkentés alkalm azása leh et
séges. Az eddig  szerzett tapaszta
latok  alapján m ég a kezelés s ik e 
réről vagy sikertelenségéről korai 
nyilatkozni. Ha nem  is lehet m eg
akadályozni te ljesen  a transzplan
tátum  kilökődését, a beü ltetett 
szerv  hosszú tú lé lése  és az im m un- 
suppressiós k ezelés átm eneti n é l-  
külözhetősége is nagy ered 
m ény. Humán vonatkozásban id eá 
lis  az alloantiszérum  alkalm azása  
len n e, azonban ennek előállítása  
n em  lehetséges. A  xenoantiszérum  
ép p o ly  hatásos, azonban az a lle r 
g iás kom plikációk m iatt az a lk a l
m azása nehézkes. A technikai 
problém ákon túlm enően a serken
tő antitestek további kutatása  
szükséges ahhoz, hogy ezek szé le 
sebb körben alkalm azást nyerhes
sen ek  a transzplantált betegek  
gyógykezelésében.

Pálóczi Katalin dr.

V eseátültetés m alignus nephro
sclerosis okozta hypertonia és ter
m in a lis  veseelégtelenség  m iatt.
A ltrogge, G. és m tsai (Bel. és Urol. 
K linika, D üsseldorf): Dtsch. med. 
W schr. 1977, 102, 1843.

A primer renalis hypertonia 
előre meghatározhatatlan időpont
ban malignus formába megy át és 
terminális veseelégtelenséget okoz
hat. Ebben a stádiumban aktív ke
zelés nélkül 80% a mortalitás, míg 
a korszerű antihypertensiv kezelés
ben részesülő betegek kb. 50%-a 
hal meg 3 éven belül. A klinikai

lefolyás alapján kell dönteni a b i
lateralis nephrectom iáról, am ely  
után, ha m eg is marad a  hyperto
nia, de gyógyszeresen kezelhetővé  
válik. A  haem odialysis hatásossá
ga azt m utatja, hogy m ég biztosan  
malignus nephrosclerosis eseteiben  
is a hypertonia bizonyos m értékig  
befolyásolható a só- és a  fo lyadék
egyensúly helyreállításával.

A következő kezelési lehetőség  a 
veseátültetés. A z USA transzplan
tációs regiszterének 1975-ös adatai 
szerint 4,9% -ban m alignus neph
rosclerosis vo lt a  veseátü ltetésben  
részesült betegek  alapbetegsége.

A szerzők histo logiailag  igazolt 
malignus nephrosclerosis, valam int 
hypertonia, term inalis vesee lég te
lenség m iatt 3—64 hónapig haem o- 
dialysisben is részesült 6 betegen  
végeztek veseátü ltetést. H árom  be
tegen a veseátü ltetés előtt, azt kö
vetően pedig egy  esetben történt 
kétoldali nephrectom ia. 24—105 
hónappal a veseátü ltetés után v a 
lam ennyi beteg norm otoniás volt, 
csak egy szorult antihypertensiv  
gyógyszerekre. A z ész le lési idő 
alatt az  átü ltetett vesék en  m alig
nus nephrosclerosis nem  fejlődött 
ki. A transzplantátum  tú lélése  
ugyan olyan arányú volt, m int más 
esetekben. A  veseátü ltetés jobban  
rehabilitálta a betegeket, m int a 
haem odialysis. ^  Qyörgy dr

Mikrobiológia és fertőző 
betegségek

M endeli öröklődésm enet vagy  
fertőző ágens? A K uru-antigén  és 
az A ustralia-antigén  „leckéje”.
Harper, P. S. (Section of M edical 
Genetics, D epartm ent of M edicine, 
Univ. Hosp. of W ales, H eath Park, 
Cardiff CF 4 4X W .): Journal of 
Medical G enetics, 1977, 14, 389— 
399.

Az 1976. év i orvosi N obel-d íj, 
m elyet két „nagy fertőző” beteg
séggel kapcsolatban a K uru- és 
A ustralia-antigén  felfedezőinek  
ítéltek oda, első m egközelítésben  
nem  áll szoros kapcsolatban a k li
nikai genetikával. Pedig nem csak  
B. S. Blumberg kezdte a pályát 
genetikusként, hanem  az A ustra- 
lia-antigént is eredetileg  genetikai
lag determ inált serum  fehérje  
rendszernek hitték, és a K uru-be- 
tegség, m ás nem  tropikus ence- 
phalopathiákkal együtt is örököl
hető betegség volt 20 évve l ezelőtt.

A  K uru- és A ustralia-antigén  
:,story”-jában a koncepció fejlőd é
se igen tanulságos és rengeteg új 
kérdést vet fe l: 1. E lképzelhető-e, 
hogy je len leg  genetikailag deter
minál tnak h itt betegségek va lójá
ban in fectiosus eredetűek? 2. Az 
átvihető, fertőző ágens v iszont sze
repet já tszh at-e  a betegséget pro
dukáló speciá lis gének ak tiv itásá
ban? 3. É rdem es-e m indazon b e
tegséget kritikusan felülbírálni, 
ahol a m endeli öröklődést a fam i-
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liáris halm ozódás alapján fe lté te 
lezhetjük. A szerző igennel fe le l 
ezekre a kérdésekre.

Ezután részletesen leírja, hogyan  
bizonyosodott be a K uru-betegség- 
ről, hogy nem  különböző penetran- 
ciáról, öröklődő dom ináns génről 
van  szó, m ely a heterozygota nő
ket érinti és a hom ozygota gyer
m ekeket betegíti meg, hanem  egy  
„intracerebralis inoculatióval” ter
jedő slow  vírus tehető fele lőssé  a 
rem egéssel, ataxiával kezdődő, h a 
lá lla l végződő betegségért, az ú j- 
guineai fore nyelvcsoportba tarto
zó őserdei kannibáloknál. (Gajdu- 
sek ui. fe lfigyelt arra, hogy a 
gyásszertartás során az asszonyok  
és gyerm ekek ették m eg a k evés
bé ízes agyvelejét a K uru-s h a 
lottnak.) A későbbiekben az in fec 
tiosus eredet bebizonyosodott a v í
rus sikeres izolálásával és a juh  
kergekórjával való a szövettani ro
konság alapján. Ugyanakkor m eg
válaszolatlan maradt a genetikai 
faktorok szerepe, h isz ném ely csa 
ládban nagyobb halm ozódást m u 
tatott a betegség, és csak bizonyos 
kannibál törzsekben fordult elő. V é
gül is Gajdusek nagy érdem e n em 
csak az, hogy az őserdőben é lve  
klin ikailag m egközelítve sikerült 
bebizonyítania egy genetikai b e 
tegség fertőzéses eredetét, hanem  
hatására m egindultak a kutatások  
m ás chronikus degeneratív ideg- 
rendszeri betegségekben is. íg y  d e
rült ki, hogy két „legfam iliarisabb- 
nak” hitt progressiv praesenilis  
dem entiában, a C reutzfeld—Jakob- 
és az A lzheim er-betegségben is 
slow  vírusról van szó, ugyanarról, 
m ely  a juh kergekórját és a 
nerc encephalopathiáját okozza, 
m ely  nem  term el ellenanyagokat, 
hővel és form alinnal szem ben re- 
zisztens. A H ungtington chorea is 
m utat ném i klin ikai és pathologiai 
hasonlóságot az előbbi betegségek
kel, de átvitele em lősökre eddig  
nem  sikerült, és v itathatatlanul 
regulárisán m endelező betegség. 
A z autosom alis dom inantiát b efo 
lyásolhatja azonban nem  m endeli 
faktor, esetleg intrauterin, környe
zeti hatás, vagy vírus, vagy e se t
leg  a beteg phenotypusát „m odifi
k á ló” ivarsejt m utáció. H unting
ton chorea juven ilis eseteiben  
apai örökítésnél a típusos chorea  
helyett gyakran csak rigiditást lá 
tunk, az apai életkortól függően, és 
ezt kizárólag az autosom alis do
m ináns öröklődésm enet alapján  
m agyarázni nem  lehet. Tehát a 
„legm endelibb genetikai betegség
ben” is operál, vagy operálhat 
nem -m endeli faktor!

A  következőkben a szerző az 
A ustralia-antigén  felfedezésének  
történetét m ondja el, m elyet 
Blum berg jogosan genetikailag  
determ inált polym orph rendszer
nek tartott, m ert populációs k ü 
lönbségeket m utatott, néha au to
som alis recessiv fam iliaritással.

A Down-kórral, leukaem iával 
kapcsolatban az A ustralia-antigén  
genetikai m egközelítése m ég jogo- 

2020 sabbnak tűnt. A m ájbetegségek

ben szenvedők ism ételt vizsgálatai 
azonban bizonyították a vírus 
aetiologiáját, tehát dom ináns és 
m ultifaktoriális módon öröklődő 
chronikus m ájbetegségek A ustra
lia-antigén pozitivitással in fectiosus  
eredetűvé vá ltak  egyszerre.

Két gondolattal egészíti ki a 
szerző ezt az eszm efuttatást, egy
részt rám utat arra a paradox hely 
zetre, hogy a vírus aetiologia ism e
retében a carrier anya genetikai 
kockázata sokkal m agasabb lett be
teg utódra nézve, m int azt a m en
deli öröklődés ism eretében eddig  
becsültük. M ásrészt pedig hangsú
lyozza, hogy az infectio  terjedését 
befolyásolhatja genetikai praedis- 
positio, az edidgi epiderm iologiai 
felm érések alapján.

Ezek után a L eber-féle opticus 
atrophiában és az A lport-féle  
öröklődő süketséggel és nephropa- 
thiával járó A lport-syndrom ábán  
m endeli öröklődésm enetet utánzó, 
vagy azzal együttható környezeti 
faktorokat tárgyalja, m ajd típusos 
m endelező betegségekben a kör
nyezeti faktorok befolyásoló  szere
pét (pl. PK U , m aternalis h istid in - 
aemia, congen italis m yotonia stb.).

V égezetül összefoglalja azokat az 
általános tanulságokat, m elyek  a 
két felfedezés izgalm as m egszü le
téséből levonhatók: 1. Egy beteg
ség verticalis á tv itele  több gene
ráción keresztül nem  feltétlenü l 
bizonyít autosom alis dom ináns 
öröklődés m ellett. 2. Fam iliáris 
halm ozódás egyértelm ű m endelezés  
nélkül nem  je len t fe ltétlen  m ulti
faktoriális öröklődést. 3. A  geneti
kai basis h iánya a genetikai ta
nácsadás gyakorlatában a gen eti
kai kockázat nagyfokú em elkedé
sét jelentheti, am ennyiben környe
zeti faktor vagy vírus determ inál.
4. Elsősorban m aternális átv itelle l 
öröklődő betegségnél m indig  fe l
merül az intrauterin  vagy hasonló  
környezeti faktorok szerepe. 5. A  
m endeli öröklődés nem  zárja ki a 
környezeti faktorok szerepét a be
tegség m anifestatiójában, á tv ite lé
ben.

(R e/.: Az 1976. évi orvosi Nobel- 
díjasok méltatása Kenéz János dr. 
által az Orvosi Hetilap hasábjain 
1977-ben szinte kiegészítése ennek 
a cikknek, mert a két nagyszerű 
víruskutatóról is többet mond, és 
összefoglalja az Australia-antigén 
story-ját, és a slow vírus fertőzés 
tanulmányozásának forradalmas 
korszakait.)

Szollár Judit dr.

A recidiváló herpes lab ia lis  ter
m észetes lefo lyása . A ntiv irális the- 
rápia hatékony alkalm azhatósága  
céljából végzett vizsgálatok.
Spruance, S. L. és m tsai (Div. Inf. 
Dis., Dep. Intern. Med., U niversity  
of Utah C ollege of M ed icine): 
N ew  Engl. J. Med., 1977, 297, 69— 
75.

Az ajak és periorális tájék  reci
diváló herpes sim plex  fertőzése

vizsgálatok  és becslések  szerint a 
populáció 20—40%-ában fordul elő. 
A fertőzések  többsége enyhe lefo
lyású és spontán gyógyul, egy része 
azonban gyakori előfordulásával 
zavaró lehet, vagy súlyosabb for
m ája hegeket hagyhat. A  recidi- 
vák kezelésében  eddig próbálkoz
tak im m unizálással, h ely i kem o
terápiás szerek alkalm azásával, az 
eredm ények azonban nem  kielé- 
gítőek, am inek többféle oka lehet: 
a lefo lyás a különböző egyéneken  
eltérő, sőt ugyanazon a betegen is 
lehet változó; a helyi kezelést nem  
kezdik e l időben; nem  elég  m eg
bízható a betegek m egítélése a 
kezdet, a fájdalom, a laesiók  és a 
gyógyulás idejét illetően . M ivel la
boratórium i állatokban, sőt em be
rek herpes zoster és mucocutan  
fertőzéseiben  is több új antivirá
lis szer bizonyul hatásosnak, a 
szerzők igyekeztek felderíteni a 
recidiváló herpes lab ia lis pontos 
le fo lyását klinikai é s  virológiái 
vizsgálatokkal olyan szem pontból, 
hogy az antivirális szerek itt is ha
tékonyan alkalm azhatók legyenek.

V izsgálataikban nagyobb számú 
beteg szerepelt, közöttük 80 olyan  
önkéntes, akiknek anam nézisében  
ajak vagy  periorális tájék  hólyag- 
csás recidiváló  herpes sim plex fer
tőzés vo lt. A betegekkel telefon- 
kapcsolatot tartottak, hogy a tüne
tek jelentkezésekor m inél koráb
ban m egkezdhessék a vizsgálato
kat. A betegek egy részét csak k li
n ikailag figyelték  m eg, m ásik ré
szének laesióiból váladékot vettek, 
a harm adik csoport laesióiból biop- 
siát készítettek, a negyedikéből 
pedig váladékot és b iopsiás anyagot 
is vettek . Kezdettől m inden bete
get 4—5 napig naponta vizsgáltak, 
később a 8—9. vagy 10-ik napon, 
majd a 18— 19. vagy 20-ik napon. A 
betegek  egy részének nyálát is 
vizsgálták  herpesvirus jelenlétére.

A  v írus-izolálást nyú lvese sejt- 
tenyészeten  végezték, a  titert pla- 
que-titrációs m ódszerrel határoz
ták m eg. A  biopsiával nyert anya
got részben hom ogenizálása után  
helyezték  sejttenyészetre, részben 
co-culturában tenyésztették. A k i
tenyésztett vírust csirke-em brió és 
bárány foetus vesesejtekben  iden
tifikálták , a típusba tartozást kine
tikai neutralizációval határozták 
meg.

A zt találták, hogy a betegek  
többségénél a kezdeti szakasz — 
égés, viszketés, b izsergés — 6 órá
n á l kevesebb  ideig tartott, majd 
erythem a, papula, vesicu la  alakult 
ki m ár az első 12 órában. A hó- 
lyagcsás stádium  általában 48 óráig 
m aradt m eg, ezt követte  a feké- 
lyes-pörkös szakasz. A pörk leesé
se 192 +  71 óra, a te ljes gyógyulás 
200 +  102 óra.

A fájdalom  az első  24 órában a 
legkifejezettebb, utána rohamosan 
csökken és 6 nap után már csak 
a betegek  10%-ánál található m eg  
enyhe form ában. A laesiók  kiter
jedése is legnagyobb az első 24 
órában és ekkor m axim ális a v í
rus izolálhatóságának a lehetősé-



ge, valam int legm agasabb a virus- 
titer is. A vírus izolálás a vesicu 
la stádium ban az esetek  81%-á- 
ból a fekélyes-pörkös szakban  
34u/o-ból járt eredm énnyel és 120 
óránál m ár egyetlen esetben  sem  
volt sikeres. A  nyálból csak  az 
esetek 10% -ában tudtak v írust te 
nyészteni é s  itt a  titer is  alacso
nyabb volt.

K om plem ent-dependens neutra- 
lizáló antitesteket vizsgálva a bete
geknél, a reconvalescens fázisban  
jelentős titer em elkedést nem  ta
láltak.

A recidiváló herpes lab ia lis je l
legéből, a betegség lefo lyásának  
pontos m egfigyelésből, il le tv e  a 
virológiái vizsgálatok eredm ényei
ből m egérthető az alkalm azott v í-  
ruskem otherápiás szerek nem  k e l
lő hatásfoka. A  szerzők ered m é
nyei szerint a korábbi m eg ítélések 
kel ellentétben a herpesvirus sza
porodása nem  a tünetek kezdetén  
m axim ális — a prodroma, ery th e
ma, papula stádium ban vírus m ég  
alig nyerhető —, de m axim um át 
éri el a vesicu láris szakban. íg y  
tehát a 48 óra körül vagy azután  
kezdett kezelés term észetesen nem  
leh et kellően hatásos. Ha viszont a 
betegek tudják, hogy a tünetek  
kezdetén m inél korábban je len t
kezniük kell és a kezelés az e lső  12 
órában elkezdhető, úgy a kellően  
m egválasztott kem otherápiás szer
rel a betegség lefolyása kedvezően  
m egváltoztatható. K ülönösen fo n 
tos ez a recidiváló herpes labialis  
súlyosabb form áinál és im m unsup- 
presszált betegek  mucocutan fertő 
zéseiben, ahol többek között ade- 
nin-arabinosid-5’m onofoszfát a lk a l
mazása jöhet szám ításba.

A szerzők m indenesetre úgy v é 
lik, hogy elem ző vizsgálataikat 
m ég sok hasonlónak kell k ö v et
nie, és indokolt több antiv irális  
szer kipróbálása placebóval össze
hasonlítva a recidiváló herpes la 
b ialis fertőzések hatékony kezelése  
érdekében. Kulcsár Gizella dr_

A  diphteria jelen legi helyzete.
W indorfer, A. (K inderklinik der 
U niversität E rlangen-N ürnberg): 
Dtsch. med. W schr. 1977, 102, 1747.

M inden betegség, am ely nincs 
állandóan jelen  és nem  fenyegeti 
az em beriséget, néhány évtized  
után feledésbe m egy. Ha az orvo
soknak nem  válik  szem élyes é lm é
nyévé, akkor csupán a betegség  
neve marad fenn  — az ism eretek  
és a gond együtt tűnnek el-.

Ezzel a gondolattal vezeti be át
tek intő referátum át a szerző. N é
m etországban a diphtheria (di.) 
m ég 1946-ban is sok áldozatot sze
dett. (145 000 beteg közül 7576 halt 
meg.) 1952 óta járványgócok a la 
ku lnak  ki gyerm ekközösségekben. 
M ind a m egbetegedések száma, 
m ind az elvesztett eseteké je len té
keny. Egy-egy gócban 16 közül 2 
haláleset, 42 beteg közül 6 h a lá l
eset volt. Pathologiai dokum entáció

csupán a klinikán ápolt betegről 
áll rendelkezésre. Még 1977-ben is 
voltak  egyes városokban járvány
gócok, 11, ill. 17 esettel.

A  h ely i epidém iák terjedését a 
következő körülm ények befo lyáso l
ták: 1. N em  ism erték fe l a beteg
séget. 2. Csak antibiotikum m al ke
zelték a betegeket, ak iknek torok
váladékából nem  tudták k im utat
ni a kórokozót. 3. B akteriológiai 
bizonyíték csak egy e lveszte tt be
tegnél volt, sectiós anyagból. 4. A 

m itis” typus okozta a járványo
kat. M agas a törzs toxinterm elése.
5. A gyerm ekek di. e llen i védőoltás
ban vagy egyáltalán nem  részesül
tek, V. elégtelenül részesültek véd ő
oltásban. Hiba, hogy az egészség- 
ügyi hatóságok csak egyes terü le
teken m űködő orvosokat figyelm ez
tettek a járvány veszély re és a ten 
nivalókra, a napi sajtó tájékozta
tását pedig nem tekintették auten
tikusnak. 1975.X. és 1977. V. között 
152 di. m egbetegedést észleltek , 15 
beteget vesztettek  el. A  m agas to- 
xinterm elésű  törzset valószínű leg  
Indiából és Svájcból hurcolták be.

Következtetések: 1. Di. gyanúja  
esetén nem  szabad antitoxikus sa
vót adni. Az angina lacunarist na
ponta k ell ellenőrizni és konfluáló  
lepedék, subm andibularis nyirok
csomó duzzanat növekedése e se 
tén 6—8000 IE, súlyosabb, ill. to x i
kus tünetek  észlelésekor 12—20 000 
IE, 50 000 IE antitoxikus lósavót 
kell adni. Intézeti ápolásra gyak
ran szükség lehet.

A beutalási diagnózisban szere
peljen a di. gyanúja, m ert a fiatal 
kórházi orvosok alig ism erik a kór
képet. Több esetben adtak an tito
xikus di. e llen i savót angina lacu 
naris, vagy m ononucleosis inf. e se 
tén. D iagnosztikusán 2 torokvála
dék kenet vizsgálata szükséges. Az 
eredm ény m egérkezése előtt in d o
kolttá teheti a klinikai kép a savó 
kezelést. A z antibiotikus therápia  
kiegészítésképpen szükséges. A leg 
fontosabb, hogy az NSZK terü le
tén sok k ívánnivaló  van a prophy
laxis terén. Az iskolásgyerm ekek  
60—80%-a nem  részesült v éd őo l
tásban. A felnőttek  di-te toxoiddal 
való védelm ét is javasolja. A z o l
tási propagandát kell fokozni.

(Ref.: A közlemény ismertetése 
megkívánja, hogy a referens hoz
záfűzze az észrevételeit. Megdöb
bentő a járványgócok nagy száma, 
a megbetegedések frequentiája és 
a magas halálozás. Sajnos nem de
rül ki, hogy az egészségügyi ható
ságok mit tettek a gócok felszámo
lása érdekében. A hazai oltási fe
gyelem mellett ritkaságszámba 
megy, ha egy-egy járványgóc ki
alakul — elhanyagolt környezetben 
és a védőoltástól „megmenekített” 
gyermekekben. Ezeknek a gócok
nak a felszámolását a KÖJÁL eré
lyes intézkedése nyomán siker ko
ronázza. A betegséget az orvosok 
többsége személyes élményként 
nem ismeri, de az infektológia és 
a gyermekgyógyászat oktatása nem 
mulasztja el a tárgyalását, a diffe

renciáldiagnosztika kérdéseit is 
belevéve. Di. gyanúja esetén nem 
„gyakran”, hanem mindig a hospi- 
talizáció a tennivaló. Nem derül ki 
a közleményből, hogy a torokvála
dék bakteriológiai vizsgálatánál 
csak a kenet, vagy a tenyésztés 
eredményét is megkövetelik-e. A 
tenyésztés vizsgálati módszeréhez 
ragaszkodunk. Ellentmondások van
nak a savókezelés indikációjában 
is. Az angina lacunaris lepedő
kének, a nyirokcsomóknak a vizs
gálata több napon át nem lehet a 
savókezelés alapja — de a késede
lem forrása annál inkább. A serum 
antitoxikus titerének meghatározá
sa, a klinikai kép és a bakterioló
giai tenyésztés eredményének 
együttese Nyerges munkássága 
alapján elfogadott alapja az anti
toxikus savókezelés javallatának. A 
meghatározás gyorsasága a kése
delmes cselekvést kizárja. A szerző 
álláspontja csak védőoltásban nem 
részesített populációra lehet érvé
nyes. A hazai mintaszerű oltási fe
gyelem, a morbiditási és halálozási 
statisztikánk megerősíthetik a szer
zőt a prophylaxisról vallott nézeté
nek helyességében.)

Farkas Éva dr.

D issom inált észak-am erikai b las
tom ycosis okozta m ellék vese e lég 
telenség. Eberle, D. E. és mtsai 
(M edical Service. V eterans Adm in. 
Mosni tál. U niversity of Tennessee. 
M em nhis): JAM A, 1977. 238,
2629—2630.

Az észak-am erikai b lastom ycosis 
nem ritkán okoz m ellék vese lae- 
siót. ennek ellenére ritkán ész le l
nek hatására m anifest m ellékvese  
elégtelenséget. A szerzők 63 éves 
betege recurráló ízü leti fá idalm ak- 
kak rm eum oniával és bőrlaesiók- 
kal került felvételre. Eeltűnő volt. 
hogv vérnyom ása 100 Hgm m  alatt 
volt. és egyéb laboratórium i leletei 
is m ellék vese insuffic ien tiára  utal
tak. A direkt v izsgálat és a sero- 
logiai nróbák b lastom ycosis fen n 
állását igazolták. A m ohotericin-B  
kezelésre (összesen 2.2 g). valam int 
corticosteroid su b stitu te s  therá- 
niára a beteg b lastom vcosisa gvó- 
gvult. M ellékvese in su ffic ien tiá ia  
fenntartó corticosteroid kezelés 
m ellett egyensúlyi helyzetbe került. 
Az esetet azért közlik a szerzők, 
hogy felh ívják  a figyelm et a b las
tom ycosis e ritka szövődm ényére, 
am elvnek felism erése és kezelése  
nélkül a beteg élete  nem  m enthe
tő meg.

(Ref.: Hasonló szövődmény elő
fordulására európai blastomyco
sis — cryptococcosis — esetén is 
érdemes gondolni.)

Berkessy Sándor dr.

Pneum ocystis carinii pneum o
nia előfordulása im m unológiailag
egészséges gyerm eken. Rao, M. és 
mtsai (Dept, of Pediatrics. D ow n-
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state M edical Center, B rooklyn , N. 
Y.): JAM A, 1977, 238, 2301.

P neum ocystis carinii okozta  
pneum oniát koraszülötteken és 
im m unhiányban szenvedő g y erm e
keken észlelnek. A szerzők 7 h ó 
napos betege jo. középső leb en y  
pneum oniával került fe lv é te lre . A  
haem ocultura és a trachea asp ira
tum bacteriologiailag ster iln ek  b i
zonyult. M ivel a beteg á lta lán os  
állapota rohamosan rosszabbodott, 
cephaloth in  therápiát k ezd tek  el, 
de javu lást nem észleltek. A  k e
zelés 4. napján ezért a pneum oniás  
tüdőrészletből tűbiopsiát végeztek . 
A biopsiás anyagban —  k en et
ben — ism erték fel a p n eu m ocys-  
tis cariniit. E lelet b irtokában  tri- 
m ethroprim +sulpham ethoxazol k e
zelést indítottak, m elynek hatására  
napokon belül javulás k övetk ezett  
be és k ét hét elteltével a  gyógyu 
lás k lin ikailag és röntgenológiailag  
is egyértelm űvé vált. A  b e teg  T- 
és В -sejt aránya norm ális vo lt, a 
lym phocyták normálisan reagáltak  
phytohaem agglutininre é s  concava- 
lin -A -ra  is. Ugyancsak norm ális  
volt a beteg im m unglobulin  le lete  
is.

A z eset két szem pontból érdekes: 
egyrészt, mert im m unológia ilag  
egészséges gyermekeken m an ifesz
tá lódott a pneum ocystis infectio , 
m ásrészt, hogy az ism ertete tt keze
lésre gyors gyógyulás k övetk ezett  
be. Ma a legtöbb szerző a pneum o
cystis carinii specifikus gyógysze
rének tartja a tr im ethoprim  +  
sulpham ethoxazol kom binációt.

Berkessy Sándor dr.

Cytomegalovirus ok ozta  ence
phalitis im m unológiailag egészsé
ges felnőttön. P h illips, C. A. és 
m tsai (Dept, of M edicine, U niver
sity  of Vermont C ollege  o f  M edi
cine, Pittsfield, M a ss .): JAMA, 
1977, 238, 2299—2300.

A cytom egalovirus in fe c tio  nem  
ritkán zajlik le tü n etm en tesen . Ha 
tü n etek et okoz, leggyakrabban  a 
m ononucleosis in fectioeára hason
lít. Am ennyiben a  fer tő zés  conge- 
n ita lis , m icrocephaliával, m entalis  
retardati óval, sük etséggel jár. Az 
utóbbi időben gyakran észlelték  
olyan  felnőtteken, ak ik  im m unsup- 
pressiv  therápia k övetk eztéb en  im - 
m unanergiás állapotban voltak . A 
közlem ényben ism ertete tt 52 éves 
férfibeteg  <orvos) sú ly o sfo k ú  bi- 
fron ta lis fejfájással, n au seáva l és 
lethargiáva'l, valam int a  biceps, a 
triceps és a m. d elto id eu s gyenge
ség év e l került ész le lésre . A  cyto- 
m egalovírust v ize le téb ő l sikerült 
izolálni. K ezelésként n a p i 15 m g/ 
kg vidarabint a lk a lm a zta k  iv., 
am ire a beteg gyógyult, v írusm en
tessé vált. Az im m unológia i v izs
gálatok  normális im m unglobu lin - 
term elést, T- é s  В -s e j t  functiót 
igazoltak. Másik — 20 é v e s  diétás
n ővér — betegük is  fejfájással, 
m ajd  ismétlődő ep ilep sia s roham ok- 

2022 kai került intézetbe. A  cytom egalo-

vírust vizeletéből, liquorából, va la 
m int a  b iopsiával n yert agyszöveté
ből leh etett kim utatni. N api 15 m g/ 
kg (ossz: 900 m g) vidarabin keze
lésre ep ilepsiás roham ai végérvé
nyesen m egszűntek, te ljesen  p a 
naszm entessé vált. Im m unológiai 
vizsgálatokkal ennél a betegnél 
sem  találtak  zavart sem  a ce llu 
laris, sem  a hum oralis im m unap
parátusban.

A vidarabin kezelés hatásosságát 
gyerm ekeken m utatták ki, de fe l
nőttön is igazolták. A  két eset ér
dekessége, hogy egyik  beteg sem  
szenvedett im m unanergiában, ill. 
nem  részesültek  im m unsuppressió- 
ban. A  cytom egalovirus infectio  
aquiratiója foglalkozásukkal sem  
volt okozati összefüggésbe hozható  
(am int azt későbbi vizsgálataikkal 
tisztázták), fertőződésük acciden
talis lehetett. A z egyébként nem  
m ellékhatásm entes vidarabin fe l
nőttön is alkalm azható anélkül, 
hogy toxikus hatásával szám olni 
kellene, ha a napi adag nem  ha
ladja m eg a 15 mg,/kg-ot.

Berkessy Sándor dr.

G ennyes tüdőártalom , Peru or
vosi-társadalm i problém ája. Caba- 
lero M endez, A. (Hosp. Nino, L i
ma, P eru ): Rev. Cuban. Pediat. 
1977, 49, 209—217.

Peruban v iszonylag gyakran f i 
gyelhetők m eg gyerm ekeken geny- 
nyes tüdőelváltozások, am elyek  
heveny bronchopulm onalis bánta l-  
m akhoz csatlakoznak, 1958—1965 
között 9921 gyulladás közül 935 
(9,4%) gennyedt el.

1970— 1975 között a L im ai G yer
m ekkórházban 59 471 gyerm eket k e
zeltek  ezek  közül 10 165-ön ta lá ltak  
heveny légúti gyu lladást (17,2%). 
E légú ti gyulladásban szenvedő  
gyerekek közül 1505 esetben k övet
kezett be az  elgennyedési szövőd
m ény (14,8%). A  betegek  55,3% -a 
fiúgyerm ek v o lt é s  66,8%-a két 
éven  aluli; csupán a  betegek  
5,5% -a tek in th ető  kórházi fertőzés
nek. M egdöbbentő, hogy a 1505 b e 
teg közül 1143 esetben (75,9%) 
nem  történt bakteriológiai v izsgá
lat, a  fenm aradó 362 esetben  a 
következő kórokozókat ta lá ltá k : 
Staphylococcus aureus 120-szor 
(33,1%), K leb sie lla  m organii 117- 
szer (32,3%), Sa lm onella  35-ször 
(9,6%), Streptococcus 27-szer  
(7,4%), E. coli 18-szor (4,9%), 
Pseudom onas 13-szor (3,6%), Pro
teus 12-szer (3,3%), D. pneum oniae  
11-szer (3,2%) és H. in fluenzae 9- 
szer (2,5%).

A betegek  55,6% -át 30, a
24,3% -át 60 napon tú l k e lle tt kór
házban kezeln i. 668 (44,4%) gyó
gyult m eg, 544 (36,1%) távozott ja- 
vultan , 3-at (0,3%) engedtek  ki rossz 
állapotban és 290 m egbetegedés 
(19,2%) végződött halálla l. A  kór
házi m ortalitás az  egyéb betegsé
gekre vonatkozóan a fenti időszak
ban (1970— 1975) 13,0 és 19,5% kö
zött változott.

E szövődm ényes légúti betegsé
gek m egelőzésére a szerző fon tos
nak tartja a lakosság széles réte
geinek n evelését, védoltás-soroza- 
tok végzését, a  véradó szolgálat 
kiszélesítését é s  a  bizalom  fokozá
sát az egészségüggyel szem ben.

Nikodemusz István dr.

Ecchinococcus fertőzés A rizoná
ban és Ü j M exikóban élő am e
rikai indiánokban. Schatz, P. A. 
(Parasit. D is. D ivis. Bureau E pi
demiol. CDC, Atlanta/Ga. 30333, 
U S A ): A m er. J. Epidemiol. 1977, 
106, 370—379.

A rizonában és Ű j-M exikóban az 
utóbbi években  halm ozottan for
dultak e lő  Ecchinococcus granulo
sus által okozott fertőzések (egy 
cystával rendelkező kóros képletek  
elsősorban a májban). 1974-ben  
kezdődött egy  rendszeres járvány- 
tani k iv izsgálás. 1969—1976 között 
retrospektiv vizsgálatokkal részben  
21 eddig ism eretlen  esetet derítet
tek fel, ezek  közül 19 navajo- 
indiánok között lépett fe l éspedig  
két egym ástól független rezervá
ció területén , a másik két beteg  
fehér bőrű vo lt és nem állt a töb
bivel kapcsolatban.

A k om plex  vizsgálatok k im utat
ták, hogy a parazita láncot az in 
diánok nyájőrző kutyái, am elyek  
teljesen  szabadon élnek, tartják  
fenn s ezek  viszik  rá a lkalom ad
tán juhokra. A juhok bizonyos 
tájegységek szerint különböző  
arányokban fertőzöttek férgekkel, 
s az em berek akkor kapják m eg a 
fertőzést, ha házilag levágott és 
feldolgozott juhok húsát fogyaszt
o k -  Nikodemusz István dr.

A sa lm onella  enteritis és sa l
m onella  ürítés antibiotikus thera- 
piája. K indler, U. és m tsai (Med. 
Einrichtungen der Univ. D üssel
dorf, 1. Med. Kiin.): Dtsch. med. 
Wschr. 1977, 102, 1720.

A sa lm onella  enteritisben a has
m enés általában gyorsan m egszű
nik, a  bacterium  ürítés azonban  
m ég bizonyos ideig elhúzódhat. 
190 szövődm énym entes salm onella  
enteritisben  (s. e.) szenvedő bete
get és 80 tünetm entes salm onella  
csíraürítőt (s. csü.) kezeltek  anti- 
bioticum okkal (chloram phenicol, 
am picillin , cotrim oxasol, ill. ri- 
fam picin  +  cotrim oxasol kom biná
cióval.)

E löljáróban utalnak a s. e. és a 
s. csü .-k  antibiotikus kezelésének  
ellentm ondó irodalmi adataira.

A  h even y  s. e. és a s. csü.-k  
epidem iológiáját, in fectiós-hygien i- 
kus situatióját és a bacterium  
ürítők sanatióját tek itve  állás- 
foglalásuk  az eddigi elvek tő l nem  
tér e l. Többek között foglalkoznak  
azzal a kérdéssel, hogy a kóroko
zók in vitro antibiogrammja nem 
fedi a klinikai tapasztalatokat, ami 
kapcsolatos a fiziológiás bélflórá



val. A fen ti antibioticum ok csök
kentik a Coli-flórát, ez viszont 
kedvez a salm onella-csíráknak. Ta
pasztalataik szerint a tüneti bél
tisztítás és a cotrim oxasol (nem  
károsítván a fiziológiás bélflórát) 
alkalm as arra, hogy a salm onella  
bacterium ürítést m egrövidítse. A 
lactu lose-kezelés ilyen vonatkozás
ban a therapia gazdagodását je
lenti.

Végül érintik  az antibiotikus 
therapia a latt kifejlődő csíra-re- 
sistentia kérdését. Az ily  módon  
elhúzódó széklet-bacterium  ürítés 
káros hatása még m indig cseké
lyebbnek látszik , m int a kórokozó 
kifejlődő antib iotikum -resistentiá- 
ja, különösen akkor, ha a system ás 
salm onellosist (pl. osteom yelitis, 
m eningitis, sepsis, abscedatio stb.) 
kell kezeln i antibioticum m al (ami
nek értéke egyébként kétségtelen, 
ha antibioticum  érzékeny bacte- 
riumról van  szó).

Érdekes tapasztalatuk v o lt az is, 
hogy a 79 s. csü.-ből a therapiájuk  
kezdetén csak  25-öt ta lá ltak  sal
m onella pozitívnak. Ha teh át nem  
válogatott esetekről van  szó, a 
bacterium  ürítés realitása fontos 
kérdés leh et a salm onella bacte
rium ürítők „azonnali”-antib iotikus  
therapiáját illetően.

Következtetéseik: 1. A  szövőd
m énym entes s. e. és a s. csü.-k  
kezelése az általános belgyógyá
szati e llá tá s szabályain belü l a 
bélpurgatióra szorítkozlhat. A nti
biotikus therápiát a system ás sa l
m onella fertőzésekben k ell a lkal
mazni. 2. A szövődm énym entes s. 
e. és a tünetm entes s. csü .-k  anti
biotikus k ezelése a  hosszadalm as 
bacterium ürítés veszélyét rejti 
magában. M ég fontosabb, hogy az 
antibiotikus csíra-resistentia k ifej
lődése (vagy kifejlesztése? — Re/.) 
a system ás salm onellosis antib io
tikus k eze lését nehezíti m eg. Ké
tes esetekben az antibiotikus therá- 
pia 10—14 napnál ne legyen  hosz- 
szabb. A  csíraürítőket kontroll 
(bacteriologiai) vizsgálatnak kell 
alávetni, m iliő-változással, m ielőtt 
a további rendszabályokat — be
leértve a k linikai kezelést is — 
m egszabnánk. Вапш Kornél ^

M ycoplasm a pneum oniae okozta 
családi fertőzés. Azimi, P. H. Ko
rányi, K. J. (Medical M icrobiology  
and Dept, of Pediatrics, Ohio 
State U niversity , Columbus, Ohio): 
Clin. Pediatrics, 1977, 16, 1138.

A m ycoplasm a pneum oniae in 
tézeti és laktanyai endem iáival 
már több közlem ény foglalkozott. 
Egyes leírások  szerint a  kontakt 
gyerm ekek 84—94%-án, a felnőttek  
41—65% -án várható m an ifest fer
tőzés. Erre utal a héttagú család 
hat tagjának — köztük a szülők
nek — benignus alsó és fe lső  lég
úti m egbetegedése, néhány héten  
belül. V alam ennyi családtagnál az 
ellenanyag titer (com plem ent fixa - 
tiós teszt) jelentős em elkedésével

igazolták  a kórokozót. A betegeket 
erythrom ycinnel kezelték.

Vadász György dr.

Toxicomania
Dohányzás és alkoholizm us: gaz

dasági következm ényeik összeha
sonlítása. Luce, В. R., Schweitzer,
S. О. (M assachusetts Departm ent 
of Public Health; School of P ub
lic  Health, Univ. of California, Los 
A n g e les): N. Engl. J. Med. 1978, 
298, 569—571.

A  szerzők a dohányzás gazdasá
gi k ihatásait elem zik, ism ertetik  
egészségügyi és egyéb vonatkozá
sú  közvetlen és közvetett költsé
geit — 1976. év i dollár-értékben  
kifejezve. Eredm ényeiket egybeve
tik  a m ásik súlyos egészségügyi és 
gazdasági következm ényekkel járó 
problém ának, az alkoholizm usnak, 
Bt, ry korábbi felm érései során  
nyert ilyen  jellegű  adataival.

Először Cooper és Rice 1972-es 
vizsgálatai alapján táblázatban is 
m ertetik  bizonyos, a dohányzással 
szoros összefüggésben levő  beteg
ségcsoportok direkt, egészségügyi 
ellátási és indirekt (jövedelem ki
esésből származó) költségeit. Esze
r in t a neoplasm ás betegségek te l
jes (direkt és indirekt) költsége  
17,3 m illiárd dollár, a keringési 
betegségeké 40, a respiratiós beteg
ségek é 16,4, a baleseteké 26,67 m il
liárd dollár volt. Ezen költségek
nek  sorrendben 20%-a, 25%-a,
40% -a, ill. 1,1%-a vezethető v isz- 
sza  a dohányzásra (,,dohányzási 
fak tor”).

Táblázatból olvashatjuk le a do
hányzás által 1976-ban előidézett 
direkt egészségügyi kiadások össze
gét, am i 8,2 m illiárd  dollár, az 
U SA  teljes direkt ezészségügyi költ
ségeinek  7,8%-a. A dohányzással 
okozati összefüggésben álló beteg
ségek  évi összköltsége 27,5 m illiárd  
dollár volt, a m inden betegségre  
szám ított direkt és indirekt költsé
gek  11,3%-a. Ezt a m agas százalé
kos arányt az magyarázza, hogy a 
daganatok, a cardiovascularis és 
respiratorikus betegségek m orbidi
tását és m ortalitását a dohányzás 
je lentősen  növeli.

A z Egyesült Á llam okban 1975- 
ben a kereskedelm i bevétel 4,6%-a 
szárm azott dohányterm ékekből. 
A bban az évben összesen  607 m il
liárd  cigarettát vásároltak, am ely  
egy  felnőtt (18 éves és idősebb) 
lakosra szám ítva átlag 4121 db 
(azaz 206 doboz) cigarettát jelent. 
15,7 m illiárd dollárt fizettek ki 
az am erikaiak dohányterm ékekre  
(ebből 14,4 m illiárdot cigarettára), 
5,8 m illiárd dollárt adók form ájá
ban. 1975-ben 60 m illió  dohányzót 
tartottak szám on (National Cancer 
Institu te adatai), akik abban az 
évben  egyenként 240 dollárt köl
töttek  506 doboz cigarettára. A  do
hányból szárm azó kiskereskedelm i 
bevéte l az összes, szabad rendelke

zés alá eső jövedelem  1,5% -a volt.
A  továbbiakban a szerzők a do

hányzás és alkoholizm us gazdasági 
következm ényeit hasonlítják  össze.

1974-ben 30 m illiárd dollár ér
tékű szeszes ita l fogyott e l az 
Állam okban, ez a kereskedelm i 
összbevétel 3%-a, tehát a dohány- 
term ékekből szárm azó bevéte l k ét
szerese. U gyanazon évben 18,9 m il
liárd liter alkoholt vásároltak , 
azaz egy felnőtt lakosra 10,1 1 ju 
tott. A szerzők táblázatban tü n te
tik  fel az alkoholfogyasztás és a 
dohányzás 6 kategóriába csoporto
sított gazdasági következm ényeit az
1976. évre vonatkozóan. L eo lvas
hatjuk, hogy az alkohol abusus 
m iatti term elésk iesés 20,5 m illiárd , 
a dohányzás m iatti 19,1 m illiárd  
dollár. A tűzkárok költségei, am e
lyek  eredete az a lkoholizálásra v e 
zethető vissza, 375 m illió, a  do
hányzással okozott tűzkároké 176 
m illió  dollár. A  direkt egészség- 
ügyi ellátás költsége az a lkoholiz
m us következtében 11,9 m illiárd , a 
dohányzás m iatt 8,2 m illiárd , 
együttesen 20,2 m illiárd dollárt 
tesz ki. Ez az öszeg az U SA  1979. 
évi egészségügyi k iadásainak  
20%-a. Ehhez hozzáadva a jö v e 
delem kiesésből szárm azó ind irek t 
költségeket, az alkohol és n ikotin  
abusus egészségkárosító hatásából 
eredő évi kiadás m egdöbbentő ösz- 
szeg: 59,9 milliárd dollár, a m in 
den betegségre vonatkozó te ljes  évi 
kiadás közel 25%-a.

A szerzők végü l arra h ív ják  fel 
a figyelm et,, hogy m íg az a lkohol 
által okozott productiv itas-csökke- 
nés szem beötlő, addig a dohány
zással összefüggésbe hozható ter
m eléscsökkenés m integy „ lep lezett” 
form ában — bizonyos betegségek  
m orbiditásának és m ortalitásának  
növelésében m utatkozik m eg. K e
véssé ism eretes, hogy ez a jöved e
lem kiesés csaknem  ugyanolyan  
mértékű, m int az alkohol esetében , 
annak 95%-a.

Tóth Katalin dr.

A lkohol és a gyógyszeres in ter- 
actiók. M om belli, G. (Med. Univ. 
Kiin., B ern ): Schw eiz, med. W schr. 
1978, 108, 453.

Az alkohol és gyógyszerek in ter
ferenciájának problem atikája igen  
széles körű és bonyolult. A k u t és 
chronikus alkoholfogyasztás esetén  
a gyógyszerek resorptiója és m eta- 
bolism usa m egváltozhat. A z a lko
hol direkt vagy  indirekt m etabo- 
lism usa révén különböző gyógy 
szerekkel interferálódhat. A lk oh o l- 
fogyasztás és egyidejű  gyógyszer
bevétel esetén  általában a k ö v et
kező interferenciák  veendők tek in 
tetbe: a) akár a gyógyszer, akár az 
alkohol felszívódásának m egvá lto 
zása; b) a b iotransform atio b efo 
lyásolása (a lebontás gátlása  vagy  
gyorsulása); c) interactiók a cé l
szerveken, fő leg  additív va g y  sy- 
nergisztikus hatás; e) a lk oh o l-an -  
tabus-szerű reactiók.
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Ezen interferenciák p rob lem ati
kája biológiai érdekessége m elle it  
klinikailag is releváns és a gya
korló orvos számára is igen  fontos. 
A therápiás döntések id ü lt a lko
holizmus esetén  gyakran problem a
tikusak, és a beteg alapos ism ere
tét, az alkoholfogyasztás m értékét, 
valam int az alkohol és a kérdéses  
gyógyszer interactiójának alapos 
ism eretét követelik .

ifj. Pastinszky István dr.

Artéria subclavia aneurysm a  
ruptura heroinistán. W hayne, N. 
G., Spitz, W. U. (Wayne Country  
Medical E xam iner’s O ffice, 400 
East L afayette, Detroit, M ichigan  
48226): Z. Rechtsm edizin, 1978, 81, 
127—149.

Az intravénás kábítószer adásá
nak szám os szövődm énye ism ert, 
subacut bacterialis endocarditist, 
hepatitist közöltek leggyakrabban. 
Heroin abusus esetén ism ert a 
rhabdom yolysis, valam int a H or- 
ner-syndrom a a percutan adott in -  
jectiónak a nyakon levő Sym pathi
kus rostokra kifejtett károsító ha
tása következm ényeképpen. H eroin  
élvezők a könyökhajlati v isszere-  
ken kívül gyakran választják  b e
adási helynek  a nyelv frenulum át, 
a kéz- és lábujjak közötti szövetet, 
penis gyököt valam int a nyakat. 
Ezeken a helyeken a többszörös 
injectio beadás miatt hegesedések  
alakulnak ki. A szerzők 33 éves  
hirtelenül e lh a lt férfi esetét ism er
tetik. A jobb vena jugularis ex -  
ternán többszörös tűbeszúrási n yo 
mot figyeltek  meg. Az érfal h ege- 
sedett és tojásnyi a pleuralis űrbe 
perforált aneurysm át találtak . Az 
arteria és a vena közötti ö sszek öt
tetés kialakulhatott közvetlenü l 
tűszúrás által, vagy k özvetve  a 
gyulladásos folyam at átterjedése  
kapcsán is. M ikroszkóppal a p er i
vascularis hegszövetben szab á ly ta 
lan kristályokat tartalmazó, id e 
gentest típusú granulom atosus szö 
vetet m utattak ki, m elyet h ero in is
ták által gyakorta használt ta lcu m -  
nak tartanak. A  vegyvizsgálattal a 
vérm orphin-szint em elkedett vo lt 
(a heroin a májban m orphinná  
m etabolizálódik).

D ifferenciáldiagnosztikai szem 
pontból szóbajöhet az E h lers— 
Danlos syndrom a, m elyben e lő fo r
dulhat az a. subclavia spontán  
rupturája is.

Balogh István dr.
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Alkoholos m ájártalom . W illiam s,
R., M. D avis (Liver Unit, K in g ’s 
College H ospital and M edical 
School, London SE 5): Proc. roy. 
Soc. Med. 1977, 70, 333—336.

Az utóbbi években m ind az a l
koholfogyasztás, mind a m ájcir-  
rhosisból eredő halálozás a v ilág  
legnagyobb részén em elkedett. Így  
N agy-B ritanniában is az u tóbbi 20 
évben az alkoholfogyasztással

együtt növekedett az alkoholos cir- 
rhosisok incidenciája. Míg ugyan
is az alkoholos májcirrhosisban  
szenvedőknek 1959—64 között még 
csak 33% -a került ki a nagyivók  
közül, addig  ez az arány 1964—69 
között 51% -ra, 1976-ban pedig már 
65%-ra em elkedett.

Az alkohol káros májhatása zsír- 
infiltratióban, alkoholos hepatitis
ben és cirrhosisban nyilvánulhat 
meg. A zsírmáj a legkorábbi alko
holos m ájelváltozás és valószínű
leg  a m áj m egváltozott triglycerid  
anyagcseréje hozza létre. Á ltalá
ban jóindulatú , az alkoholfogyasz
tás elhagyására reversib ilis folya
mat, de am erikai alkoholistákon  
zsírem boliás halálozást is tapasz
taltak és erre elsősorban a néger 
nők voltak  érzékenyek.

Az alkoholos hepatitist gyulla
dásos sejtin filtratióval járó m áj- 
sejtnecrosis jellem zi, alkoholos 
hyalinként ism ert intracellularis 
eosinophil járványokkal és zsíros 
rárakódásokkal. A centrilobularis 
necrosisok fibrosishoz és scleroti- 
kus centrá lis hyalin  necrosisokhoz 
vezethetnek. Az alkoholos hepatiti
sek m ortalitását 10—30% között ad
ják m eg, és a halál többnyire he- 
patikus enkephalopathiához, infec- 
tióhoz és gastrointestinalis vérzé
sekhez társul.

Az alkoholos májcirrhosis klasz- 
szikus képében  a fibrotikus köté
sek á lta lában  m ikronodularisak, 
de lobularis nagyságot is képezhet
nek. A cirrhosis progressziójánál a 
m ájsejtek  hyperplasiája következ
tében az elváltozás m akronodula- 
rissá vá lh at és ez az egyéb eredetű 
cirrhosisoktól e lkü lön ítését m eg
nehezíti. A  feltűnő zsíros infiltra- 
tio, vagy a velejáró alkoholos he
patitis azonban segíthet a diagno
sis fe lá llításában , de ehhez segítsé
get adhat az alkoholos anam nesis 
is, annak ellenére, hogy néhány  
rejtett eredetű  cirrhosist is néha 
helytelenül alkoholos eredetűnek  
tartottak.

Az epidemiológiai kutatások 
minden k étséget kizáróan bebizo
nyították, hogy a növekvő cirrho
sis gyakoriság szoros összefüggés
ben áll az alkoholfogyasztással, 
így  kim utatták , hogy a nagyivók  
többségében zsírm áj, 30% -ában al
koholos hepatitis, 10% -ában pedig 
m ájcirrhosis fejlődik  ki, bár egy- 
harm adukban még ism ételt vizsgá
lattal sem  találtak abnorm alitást. 
Szoros összefüggést lá ttak  a m áj
ártalm ak súlyossága, valam int az 
alkoholfogyasztás m értéke és tar
tama között. Gondos histologiai 
vizsgálatok sem  vonták kétségbe 
azt a k lin ik a i m egfigyelést, hogy 
az alkoholos hepatitis praecirrho- 
sisos elvá ltozás. Az alkoholos he
patitis, il le tv e  m ájcirrhosis kocká
zatával járó ita lm ennyiség nagysá
gát azonban nagyon nehéz m egha
tározni.

A májsejtnecrosis mechanizmusa 
még nem  eléggé tisztázott, de fe l
tételezik, hogy  azt az alkoholnak, 
vagy egyes m etabolitjainak direkt 
toxikus hatása okozza. Ilyen  szere

pe az alkohol egyik  fő m etabolit- 
jának, az acetaldehydnek is lehet, 
de az utóbbi időben az alkoholos 
hepatitis pathogenesisében az im 
m unm echanizm us szerepe is e lő 
térbe került. A feltételezések  sze
rint az alkohol, arra fogékony  
egyéneken stim ulálja  a m ájsejt-ár- 
ta lm at okozó im m unreakciót és a 
folyam at progressiója akkor vár
ható, ha az ivás folytatásával az 
antigen  stim ulusa fennm arad. Azt 
a legkisebb alkohol m ennyiséget 
viszont nem lehet meghatározni, 
am ely m ellett a cirrhosis progres
siója  még m egakadályozható len 
ne. A z im m unreakciók az alko
holos m ájcirrhosis kifejlődésében is 
fontosak lehetnek, am it az a m eg
figyelés is alátám aszt, hogy az 
autoantitestek m egjelenését és 
m egszaporodását a vérben, mind az 
alkoholos hepatitisben, mind a 
cirrhosisban tapasztalták, zsírm áj
ban viszont nem. U gyanakkor a l
koholos cirrhosisban és chronikus 
activ  hepatitisben m egnőtt a HLA  
В 8 antigének gyakorisága, va la 
m int a HLA A 28 hiánya is.

A nemek szerepét illetően: az 
utóbbi időben jelentősen  m egnőtt 
az alkoholfogyasztás a nők között 
is és a m egfigyelések  szerint a nők 
(főleg 45 éves kor alatt) az alko
holos m ájártalm akra érzékenyeb
bek, m int a férfiak. De nem csak  
érzékenyebbek, hanem  azok sú lyo
sabb form ában zajlanak le és prog- 
nosisuk  is rosszabb. Ezt tám aszt
ja  alá az a tapasztalat, hogy az a l
koholos hepatitisben és cirrhosis
ban szenvedő nők között az auto
antitestek  incidenciája is m aga
sabb, és az ivást tovább folytató  
nőknek a halálozása is szignifikán
san nagyobb, am ennyiben ezeknek  
5 év  után csak 30%-a maradt é le t
ben, a tovább ivó  férfiak 72% -á- 
val szem ben. Angeli István dr.

Az  alkohol endokrinológiai és
anyagcsere hatása. Marks, V., 
W right J. W. (U niversity of Sur
rey and St Luke’s Hospital, G uild
ford) : Proc. roy. Soc. Med. 1977, 
70, 337—344.

A z alkohol endokrin hatásával 
foglalkozó közlésekben nincsen  
hiány, de pontos meghatározása  
m égis nehéz, m ivel a m egfigyelé
sek a kívánt feltételeknek  több
nyire nem  feleltek  meg.

Felism erték, hogy az idült alko
holfogyasztás sok klasszikus jele, 
m int a virágos arcszín, a karcsú 
végtagokkal együtt látott kövér 
arc és törzs, a vékony és sérülé
k en y  bőr a Cushing-syndrom ához 
hasonlít. K iderült az is, hogy az 
idü lt alkoholfogyasztóknak kora 
reggel magasabb a plasm a cortisol 
szintjük, és hogy az alkohol tartós 
elhagyása után ez norm alizálódik. 
A z idü lt alkoholisták kisebbik ré
szében extrém  hypercortisolaemia 
jön létre a napszakos ritmus za
varával és az exogen  ACTH corti
sol válasza is excessiv  lehet. En
nek pontos oka m ég ism eretlen, de



szóba jöhet a hypothalam us-hypo- 
physis-adrenalis rendszernek a tú l
zott ivás stresse  által létrejött hy- 
perstim ulatiója, valam int a perifé
riás szövetek csak hypercortisol- 
aem iára reagáló  érzékenysége.

A korábbi e llentétes fe lté te lezé
sek  ellenére az alkohol kom olyabb  
form ában csak akkor stim ulálja  a 
cortisol secretiót, ha már a részeg
ség klinikai b izonyítékai is fen n á ll
nak. Az alkohol és stress-szituá- 
ciók elv iselhetőségét is szám ításba  
véve csak viszonylag  nagy és tar
tós alkoholfogyasztás esetén vár
ható a b izonyítható adrenocorti
calis hyperfunctio, bár m ár 
absztinens alkoholistán is észleltek  
több hétig tartó hypercortisol- 
aem iát egy üveg  w hisky egy na
pos elfogyasztása után.

A z idü lt alkoholfogyasztásra  
azonban az adrenocorticalis hyper- 
activitásnál jellem zőbb és nagyobb  
fontossággal bír az alkohol hatá
sára létrejött — látszólag reversi- 
bilis — hypothalamus-hypophysis- 
adrenalis insufficientia, sőt az A d- 
dison-kór és delirium  trem ens bi
zonyos k lin ikai és biokém iai ha
sonlóságai a lapján  egyesek arra a 
következtetésre jutottak, hogy az 
adrenocorticalis elégtelenség a 
chronikus alkoholizm us végstád iu 
m a és ezért ACTH kezelést java 
soltak. A zt is  feltételezték , hogy  
az idült alkoholizm us a hypoadre- 
nocorticalism us talaján jön létre, 
bár erre m eggyőző biznyítékok  
nincsenek, sőt a m ellékvesekéreg  
elégtelenség koncepcióját az a lko
holizm us pathogenesisében többen  
kétségbe is vonják. Kim utatták, 
hogy az insu lin -indukálta  hypo
glykaem ia cortisolaem iás válasza  
az idült a lkoholisták  egy részében  
elm arad, vagy  kom oly form ában  
lecsökken, ugyanakkor a növek e
dési hormon válaszát érintetlennek  
is találták. O lyan m egfigyelések is 
vannak azonban, hogy az alkohol a 
növekedési horm on secretiót sz in 
tén a csökkenés irányába képes 
befolyásolni.

A  gonadfunctiót illetően szám í
tásba kell ven n i, hogy azt a m áj
károsodások is befolyásolhatják és 
lehet, hogy ebben inkább az alko- 
hol-indukálta m ájbetegségeknek, 
m int az alkoholnak magának van  
szerepe. 13 aktívan  ivó chronikus 
alkoholistában a 17-béta-hydroxy- 
androgen sz in tet nem, de az LH 
és FSH horm on szint átlagát szig 
nifikánsan m agasabbnak találták.

A z alkoholfogyasztással kapcso
latos hypoglykaemiáknak 4 típ u 
sa érdemel em lítést. Az a lkohol
indukálta (éhezéses) hypoglyk- 
aem ia, a chronikus alkoholisták re
activ  hypoglykaem iája, az alkohol 
álta l k iváltott reactiv hypoglyk- 
aem ia. Az alkohol-indukálta kop- 
lalásos hypoglykaemia csaknem  
kizárólag a glykoneogenesis a lko
hol okozta gátlása, elnyom ása kö- 
veteztében jön létre. A chronikus 
alkoholisták egy  részében észlelt 
ACTH hiány azonban azt su ga ll
ja, hogy ebben a hypothalam us- 
hypophysis-m ellékvese hypofunctio

is járulékos tényező lehet, am elyet 
a glykocortocoid kezelés m egelőző  
hatása is bizonyítana. Ilyen  vonat
kozásban a növekedési hormon 
secretio reversibilis csökkenésének  
a szerepe is felm erült. A gyógy
szer-indukálta hypoglykaemiák
alkoholos potenciálására jó példa 
a m egszokott insulin adag m ellett 
alkohol hatására létrejött — nem  
egyszer végzetes — insu lin -hypo- 
glykaem ia. Ü gy tűnik, hogy az a l
kohol a m egnövekedett glucose 
szükséglet májból történő k ielég í
tését akadályozza, bár ennek lé 
nyege m ég nem  ism ert, sőt az al
kohol m ég az intenzív m ozgás ál
tal k ivá ltott hypoglykaem iát is elő
segítheti.

[Ref.: A heveny alkoholfogyasz
tás sulfonylurea kezelés mellett 
még külön is növeli a hypoglyk- 
aemiás veszélyt, mivel a glyko
neogenesis gátlásán kívül azoknak 
még feleződési idejét is megnyújt
ja. Az idült alkoholfogyasztás v i
szont' már inkább megrövidíti a 
sulfonylureák feleződési idejét és 
ezáltal a tolerantiát rontja. Idült 
alkoholistákon a glucose felvételt 
követő reactiv hypoglykaemia is 
korábban és könnyebben jöhet 
létre, de ebben a cortisol-szint 
emelkedésének hiánya is szerepet 
játszhat. Alkohol indukálta reactiv 
hypoglykaemiában az alkohol a 
béta-sejtek glucosera adott insu
lin válaszát fokozza, és hogy az 
egészségeseken sem jelent ritkasá
got, azt a szerzők intézetének egy 
általam már korábban referált 
közleménye (O’Keefe, S. J. D., 
Marks, V.: Lancet, 1977, 1, 1286) 
bizonyítja, amelyben kimutatták, 
hogy a gin és tonik (alkohol +  cu
kor) együtt nagyobb insulinaemiát 
és sokkal kifejezettebb hypoglyk
aemiát provokál, mint az alkohol- 
mentes tonik (cukor) egymagában.]

Angeli István dr.

A tú lzottan  ivók (alkoholisták) 
korai kiszűrése. Aron, E. (Clin. 
Méd. Fac. Méd. T ours): M éd. N ut
rit. 1978, 14, 173—178.

Az alkoholizm us áldozatainak a 
becslése nem  fejezi ki a tu lajdon
képpeni ártalm ak összességét, mert 
csak a szám os kóros á llapottal, a 
sok társadalm i drámával, a bűnö
zéssel, a közlekedési és term elési 
balesetekkel foglalkozik. A  h iva
talos becslés számára nem  hozzá
férhető az alkoholizm us fe lelőssége  
a korai szenilizm usban, az egész
ségügyi kiadásokban és a term e
lékenység csökkenésében.

Az alkoholizm us ellen i hatásos 
küzdelem nek el kell érni azt, hogy 
ki lehessen  em elni a nagym érték
ben szeszfogyasztó egyéneket, még  
20—40. életévük  között, am íg még 
nem lesznek  károsodottak vagy  al- 
kohol-dependensek. Az orvosi tes
tület a jövőre vonatkozóan egy k i
m utatási m ódszert állított be, am ely  
m egérdem li a figyelm et.

A gam m a-G lutam yl-T ransferase  
C'GT) olyan máj eredetű  enzim , 
am elynek  képzését az alkohol e lő 
seg íti. Vérben az ak tiv itása  nem  
változik , ha a kérdéses szem ély  nem  
fogyaszt testsú lykilogram m onként 
1 g alkoholnál többet naponta. A 
m eghatározást könnyen el lehet 
végezn i minden laboratórium ban, 
nem  költséges. K evés m ennyiségű  
vért kell a vizsgálathoz leven n i és 
szobahőn sokáig m egm arad az en 
zim. N éhány kórtanilag jó l m eg
határozható betegségtől e ltek in tve  
(cholestasis, m ájdaganatok, görcs
o ldó  kezelés) a “ GT érték  em elk e
dése a vérben az alkoholizm us k i
m utatásának fajlagos eljárása. Ha 
az egyén abbahagyja az alkohol 
rendszeres fogyasztását, az érték  
szem m el láthatóan rövid idő alatt 
leesik , ez elősegíti az egyén  m eg
győzését és ellenőrzését.

E próba csak az alkoholisták  
80—85% -nál pozitív. Ennek e llen é
re elképesztő adatokat szolgáltat 
arról, hogy az alkoholizm usnak m i
lyen  jelentősége van  az egyes b e 
tegségekben. V oltak olyan éred- 
m ények, m iszerint a kórházban k e
zelt férfiak  50%-a s a kórházban  
k ezelt nők 25%-a az a lkoholfo
gyasztás m iatt lett beteg s a lá tszó 
lag  egészséges férfilakosság 35% -á- 
ban m agas értékek m utatkoztak. 
R endkívül fontos, hogy a gam m a- 
G lutam il-T ransferase m eghatáro
zások a vérvizsgálók  önálló  ré
szét alkossák s m inden laborató
rium ban el lehessen végezn i rutin
szerűen. Ez lehetővé teszi a fran 
cia orvosok számára, hogy az a l
koholizm us csapása e llen  a v éd e
kezést fokozzák.

Nikodemusz István dr.

K lin ikai és laboratórium i v izs
gálatok 132 oldószer abusus eset
ben. W atson. .T. M. (W oodside 
H ealth Center. Barr Street, G las
gow ): Med. Sei. Law . 1978, 18,
40—43.

A z oldószer abusus, ism ertebb  
nevén  a ragasztószer inhaláció  
m ár az 1950-es évek  óta ism ert az 
am erikai irodalom ban. Ettől az idő
től kezdve Afrikában, K anadában, 
•Tapánban, M exikóban, D él-A frik á-  
ban, Svédországban és N yugat- 
Európában is elterjedt. A  k özle
m ény összefoglalja az oldószer 
abusus toxicológiai vonatkozásait.

20 hónap alatt 132 esetben  115 
gyerm ek és fiatal fe ln őtt (106 fiú  
és 9 leány) került vizsgálatra. A 
leggyakrabban előforduló korcso
port m indkét nem ben a 13—15 
évesek é volt. Az alkalm azott sze
rek között voltak: ragasztóanya
gok, szárító-tisztítószerek, festékek , 
hajlakkok, öngyújtó-töltőanyag, 
köröm lem osó. Az in haláció  m ódja  
az ille tő  anyag szerint különböző  
volt. A köröm lem osót és az ön
gyújtó-töltőanyagot közvetlenü l az 
üvegből vagy a szerkezetből in - 
halálták. A szárító-tisztító  anya
got és a festékeket beáztatott



rongyról vagy zsebkendőről lé le 
gezték be. A ragasztószer in h a lá -  
cióra leggyakrabban p o lie tilén  
zacskót alkalmaztak.

Az ész le lt akut és chron ikus e l
változások következők vo ltak :

Aceton akut hatásként con ju n c-  
tivitist, tracheitist, bőr-erythem át 
okozott. Széntetraklorid akut káro
sodásként légzésmegállást, sz ív r it
m uszavart, májnecrosist és akut 
veseelégtelenséget • okoz, krón ikus  
hatásai memóriazavarok, p araesth e-  
siák, m áj- és vesekárosodások. Tef- 
raklóretilén akut hatása kisebb  
fokú bőr-, tüdő és cornea irr i
tatio, krónikus toxicitása k isebb  
fokú m á j- és vesekárosodás volt. 
Toluol akutan látásromlást, k am 
rai r itm uszavaft és görcsöket hoz 
létre, krónikus hatása an aem ia , pe- 
techiák, csontvelő aplasia. Triklór- 
etán akut bőr-, cornea- é s  tü d ő
izgató hatású, krónikus esetb en  
m áj- és vesekárosító. Triklóretilén 
akut hatása  légzésbénulás és sz ív 
ritm uszavar lehet, k rón ikus’ to x i
citása m áj- és vesekárosodásban  
jelentkezik.

Az arcon 7 esetben vo lt k lin ik a i 
tünet m egfigyelhető, az ún. ra
gasztó szippantok kiütését a h ab i
tualis inhalálók  között 4 esetb en  
észlelték . Az elváltozás sz im m et
rikusan az orr két oldalán a lak u lt  
ki, com edók, papulák és pustu lák  
form ájában, a szerzők szerin t v a ló 
színű leg az orra helyezett p o lie t i
lén zacskó hatására. N éh án y  e se t
ben az oldószer inhaláció b a le se t
tel vo lt kapcsolatos (égés stb .).

Baloah István dr.

N europathia d in itrogénoxid  
(N^O) abusus következtében. La-
zyer, R. B. és mtsai (D epartm ent 
of N eurology, University of C a lifor
nia School of Medicine, S an  F ran
cisco R egional Medical Center, 
Oakland, California): N eurology , 
1978, 28, 504—506.

A  szerzők 3, addig te ljesen  
egészséges kórházi dolgozó fiatal 
férfin (két 35 éves fogorvos é s  egy  
22 éves kórházi technikus) rend
szeres és nagymérvű N 30  abusus 
következtében  fokozatosan k ia la 
kuló, dom inánsan sensoros típusú  
alsóvégtagi neuropathiát f ig y e ltek  
meg. A motoros és sensoros idegek  
vezetési sebessége csökkent volt. 
Az abusus megszüntetése u tá n  á l
lapotuk fokozatosan ja v u lt, csak  
m inim ális m aradványtünetek v o l
tak észlelhetők.

Eddig csak az akutan k ia lak u ló  
psychés tünetekről tudtunk, peri- 
pheriás neuropathia m iatt szö v ő d 

mény eddig lényegében  nem volt 
ism eretes. Ez a szövődm ény az iro
dalom szerint csak ritkán fordul

Kovács Miklós dr.

Vesebetegségek
A secunder hyperparathyreoidis

mus sebészi szem pontjai. Zühlke, 
V. és mtsai (K iin. u. Poliklin. für 
A llgem einchirurgie, Abt. für N eph
rologie, Med. K lin ik  der Univ. 
G öttingen): D eutsche m edizinische  
W ochenschrift 1977, 102, 822—826.

C hronikusan haem odialyzált v e 
sebetegek tartós kezelése során — 
s e betegek  szám a az utóbbi idők
ben erősen em elked ik  —, m indin
kább előtérbe kerülnek az ásvá
nyi-anyagcserezavar (renalis osteo
dystrophia) diagnosztikus és therá- 
piás problém ái. A szerzők 12 bete
gük adatait ism ertetik , akiken a 
veseelégtelenség és a dialysis kö
vetkeztében k ialakult secunder h y 
perparathyreosis m iatt a parathy- 
reoideák subtotalis resectiójára k e
rült sor; ennek kapcsán részletesen  
elem zik a diagnosis fö lá llításá
nak és a m űtéti indicatiónak le 
hetőségeit.

10,5 mg°/,i fölötti calcium szintet 9 
betegen találtak, 3 beteg calcium - 
értékei a norm ál tartományban  
voltak. Az ion isált Ca a vizsgált 4 
beteg közül csak az egyikben volt 
em elkedett. A serum  alkalikus 
phosphatase ak tiv itását 8 betegben  
találták em elkedettnek . M egállapí
tották, hogy a hypercalcaem ia és 
az alkalikus phosphatase atkivitása  
közt, ille tve  az enzim aktivitás és a 
radiologiailag k im utatható csontel
változások közt határozott corre
latio nem  észlelhető . Parathorm on- 
szint m eghatározására 6 esetben  
került sor, 4 alkalom m al bizonyult 
m agasabbnak; a horm onszint 
em elkedése m inden esetben elm a
radt a prim er hyperparathyreosis- 
ban talált értékektől, m elynek oka  
lehet, hogy a tartósan dialyzált b e
tegeken a Ca és a Mg em elkedése  
kisebb m érvű, nagy részük ui. a 
dialysatum  útján a szervezetből 
kiürül. T ípusos radiológiai jelek a 
12 beteg közül 11-en m egfigyelhe
tők voltak, a renalis osteodystro- 
phiát je llem ző lágyrész-elm eszese- 
dések azonban csak 5 betegen  
voltak láthatók, túlnyom órészt pe- 
riarticularisan ehleyezkedtek e l ; 
perifériás artériás m ész-depositio  3, 
nephrocalcinosis 2 esetben je len t
kezett.

A k lin ikai tünetek  közt csont- és 
ízületi fájdalm ak, nagyfokú v isz 
ketés szerepeltek  leggyakrabban.

Az uraem iás betegek közt általában  
előforduló v iszketés ezeken a bete
geken csaknem  csillapíthatatlan  
volt, többszörös dialysis is csak  
m inim ális enyhülést eredm énye
zett. D uodenalis ulcus, ill. recidi- 
váló pancreatitis fönnálltára visz- 
szavezethető gastrointestinalis pa
naszok 3 betegen  jelentkeztek.

8 esetben végeztek  subtotalis pa- 
rathyreoidectom iát. Műtét e lőtt 1, 
azt követően két napon át került 
sor a betegek haem odialyzáló ke
zelésére. A m űtét során előbb a 4 
m ellékpajzsm irigyet fö lkeresve  
abból próbaexeisio  történt, s csak 
hyperplasia’ szövettani diagnosisa  
esetén végezték  el a subtotalis 
resectiót: előbb  a makroszkóposán  
legkevésbé m egnagyobbodottnak  
tűnő m ellékpajzsm irigy 50% -os re- 
sectióját végezték , s csak ezt kö
vetően került sor a második 3 in 
toto történő eltávolítására. Egy b e 
tegen m ellékpajzsm irigy adenom át 
találtak, itt csak ezt az egy para- 
thyreoideát távolították el, m ivel a 
másik három  histologiailag épnek  
bizonyult, 3 további esetben pedig  
a szövettani le le t alapján került 
sor az ep itheltestek  eltávolítására.

A h istologiailag igazolt hyperpla
sia alapján végzett subtotalis m ű-' 
tét eredm ényei igen jók voltak: az 
erős v iszketés minden esetben  
megszűnt, 2— 3 hét e lte ltével a 
csontfájdalm ak is m érséklődtek  
vagy m egszűntek. A radiológiai és 
a laboratórium i leletek norm alizá
lódtak. A d ialyzáló  folyadék Ca- 
és M g-tártalm ának m egfelelő m eg
választásával hypocalcaem iás pa
naszok nem  fordultak elő.

A renalis osteopathia form ája  
csonthistologiai vizsgálatok alap
ján lehet osteopenia, ill. osteom a
lacia vagy osteitis fibrosa jellegű . 
A vizsgált betegek  közt m indkét 
típusú károsodás m egfigyelhető  
volt, legtöbbször kevert form át 
észleltek, ezen belül azonban a se 
cunder hyperparathyreosisra je l
lemző elváltozások  dom ináltak. A 
dialysis-specifikus faktorok k iv á l
totta osteopen iával, ill. -m alaciá 
val szem ben tehát ezeken a b ete
geken az osteofibrosis túlsúlya volt 
m egfigyelhető, mely a secunder 
hyperparathyreosis következm énye. 
A szerzők felh ívják  a figyelm et 
arra, hogy ezekben az esetekben  
a subtotalis parathyreoidectom ia  
sikeres therápiás lehetőséget jelent, 
míg az osteopen iás alakok k eze lé 
sében csak az idejekorán végzett 
vesetransplantatio jelent szám ot
tevő kezelési lehetőséget. A csorit- 
biopsiás le le t a kezelés m egválasz
tásában döntő. Winkler Gábor dr.



K Ö N Y V I S M E R T E T É S

Transplantation. Handbuch d. 
A llgem einen  Pathologie. 6. kötet, iS. 
rész, Springer Verlag, B erlin— 
H eidelberg—N ew  York, 1977. Szer
kesztette J. W. M asshoff, 1070 o l
dal. Ara: 340,— DM.

H atalm as kötet, a Springer k éz i
könyvek elsőrangú kiállításában, 30 
szakértő szerzővel. A bevezető fe 
jezetek  az em ber fő h istocom pati- 
bilitási rendszereit ism ertetik, g e 
netikájukat, biológiájukat, k ém iá
jukat, a lym phocyták jelentőségét 
és a transplantáció filogenetikai, 
ontogenetikai adatait. Ezt követően  
három  fejezet tárgyalja az a llo 
graft rejectiót, az ebben résztvevő  
sejt-rendszereket, a tolerancia je r 
lenségét és m echanizm usát. Ezután  
egyes sejtek (elsősorban csontvelő) 
és szervek-szövetek  (bőr, kötőszö
vet, cornea, csont) transplantáció- 
jával részletesen foglalkozik egy-  
eg'y fejezet. Furcsa, hogy hiányzik a 
vese-, m áj-, sz ív - stb. transplan
táció fontos fejezete. Ezek csak „A  
kísérletes és k linikai szerv-trans- 
plantációs reakció általános patho- 
log iája” cím ű fejezetben szerepel
nek. A  befejező 4 fejezet c ím e i: 
Radiációval indukált tolerancia, 
Im m unosuppressio antitestekkel 
(antilym phocyta serum ), G yógysze
rek és toxicitásuk, Graft- V ersus- 
Host-reakciók. Ebből a rövid tar
talm i felsorolásból is nyilvánvaló, 
bogy eléggé egyenetlen  a tartalm i 
m egoszlás, mert am íg egyes fe jeze 
tek (pl. csontvelő, cornea, csont) 
eléggé részletesen tárgyalják a szö
vetnyerést, tárolást-konzerválást a 
transplantációt m egelőzően, a se 
bészeti m ódszereket, addig a leg 
fontosabb életm entő eredm ényes 
vese-transplantáció csak im itt-  
am ott van m egem lítve. U gyanak
kor szám os alapvető im m unológiai 
tém a sok fejezetben átfedően is 
m étlődik. A szerkesztési egyen et
lenségek és hiányosságok n y ilván 
valóak. Az állatkísérleti eredm é
nyek is eléggé keverednek az e m 
beri adatokkal.

Egy technikailag gondosan kezelt 
könyv m egjelentetése hosszadal
mas munka. A fogalm akat (pl. a 
HLA nom enklatúrát) és az irodal
m at áttekintve valószínű, hogy ezt 
az 1977-ben m egjelent kötetet a k i
tűnő szerzők többsége legalább 2— 
3 évvel ezelőtt írhatta és a szer
kesztési elképzelés m ég régebbi. 
Sok m indent m ásképp kellene ma 
már m egfogalm azni. Közben a kö
tetet szerkesztő W illi M asshoff is 
m eghalt, a szerkesztést Hans C ot
tier és Ekkehard Grundm ann vette  
át. Ök írták az előszót, m elyben az 
elavu lást elism erve m egem lítik, 
hogy m egkérdőjelezhető az ilyen  
gyorsan fejlődő tudom ányágban  
m int az im m unológia és transplan
tatio, a nehezen összeálló nagy k é

zikönyvek kiadásának a jogossága. 
Mégis úgy vélik , hogy a lapvető  té
nyek összegyűjtése egy szétszórt 
területről ilyen  áron is jogosult és 
ebben vélik  a kiadás indokoltságát 
m egtalálni. N ehéz ezzel a fö lfogás
sal egyetérteni, mert aki a trans- 
plantációnak kutatója, a ligha k í
váncsi egy régebbi szövegre, aki 
viszont m ost fog neki, az a leg fr is
sebb eredm ényekből és tapaszta la
tokból szeretne elindulni. Így b i
zony nehéz meghatározni, kinek, 
m ilyen olvasóknak az érdek lődé
sére szám íthat ez a szép k iá llítású  
drága könyv. Nagyobb könyvtárak
ban a fejezetek  cím ei szerint sza 
kosított. 1975 előtti irodalom  á tte
kintésére jó szolgálatot tehet.

Petrányi Gyula űr.

von Воск. К. D.: Sozialm edizi
nische P roblem e der H ypertonie  
in der Bundesrepublik D eutsch 
land. Essener H ypertonie-K ol
loquium Schloss Hungenpoet, 24/ 
25. Juni 1977. Georg T hiem e V er
lag Stuttgart. 1978. 188. o. 17 ábra, 
20 táblázat. Ára: DM 15.—

A kötet az Essenben 1977-ben  
tartott H ypertonia K ollokvium  
anyagát tartalmazza. A találkozó  
valóban interdisciplináris m egb e
szélés volt, m ert klinikusokon és 
kutató orvosokon kívül közgazdá
szok, újságírók, szerkesztők és te
levíziós szakem berek is szerep el
tek.

A bevezető előadásokban többen  
hangsúlyozták, hogy ma m ár ep i
dem iológiai vizsgálatokban nem  
elegendő, hogy egy betegségnek  
előfordulását és adott populációban  
m egfigyelhető m egoszlását ism er
jük, hanem  például a hypertonia  
esetén tudni kellene azt is, ho
gyan hat a hypertonia a m orta li
tásra, a kórházi ágyakat m ilyen  
arányban veszik  igénybe hyperto- 
niások, hogyan hat a hypertonia a 
m unkaképességre, m ilyen m érték 
ben lesz okozója korai rokkant
ságnak stb. stb,

A N ém et Szövetségi K öztársa
ságban a hypertoniások szám át 
egyesek 6, m ások 9 m illióra b ecsü 
lik, ezeknek több mint fe le  a 60 
év feletti korcsoportba esik . A 
konferencia reálisnak tartotta azt 
a becslést, m ely  szerint a hyper- 
toniásoknak csak 50%-a tud b eteg 
ségéről és ezeknek is csak 50% -a 
kap kezelést. Többen h iányolták  
az epidem iológiai képzés e lm ara
dottságát az NSZK-ban és ennek  
egyik jellem ző példájaként a h y 
pertonia epidem iológiájának kérdé
sét em lítették .

M eggyőző adatokkal b izon y íto t
ták a rizikó-faktorok szerepét a 
hypertonia kialakulásában, m elyek

közül az elhízás kapta a legn a 
gyobb hangsúlyt. A só szerepét k i
em elve G ross rámutatott, hogy a 
német kenyérben sokkal több a só, 
mint akár az angol, akár az am e
rikai kenyérben.

Több előadás tárgyalta a b eteg 
ség anyagi konzekvenciáit. A m eri
kai adatok szerint az antihyper- 
tenzív kezelés által m egakadályo
zott agyi inzultusok és sz ív in fark 
tusok költségkihatása csak eg y n e
gyede a hypertonia kezelési k ö ltsé 
geinek. (Stokes, J., Carm ichael, D.
C. cit W einstein , M. C., N ew  Eng. 
J. Med. 1978, 299, 307.; Stason, W. 
B., W einstein , M. C. N ew  Erigi. J. 
Med. 1977, 296, 732.) Ez term észe
tesen nem  jelenti azt, hogy a h y 
pertonia kezelését abba k ell h agy
ni — állap ította  m ég a k on feren 
cia — de a kutatási prioritás k ér
dését ilyen  adatok a N ém et Szö
vetségi Köztársaságban is erő te l
jesen befolyásolják.

A töm egkom m unikációs eszkö
zök je len levő  reprezentánsai azt 
fejtegették, hogyan lehetne a v ér
nyomás m érést „népszerűsíteni”, 
„szórakozássá tenni”, úgy ahogy  
már népszerűsíteni lehetett a kar
csúságot, vagy  a kocogást és abban  
sem talál senki k ivetn ivalót, hogy  
a benzinkútnál m in d en k i., maga  
méri a töm lők nyomását. A" sajtó  
képviselői azt az álláspontot kép 
viselték, hogy a hypertonia a n e 
hezen ..eladható” betegségek  közé 
tartozik. Ha egy neves szem ély i
ség rákos m egbetegedéséről adnak  
hírt áz újságban, nem csak több 
példányt tudnak eladni a lapból, 
hanem az onkológiai rendelések  
látogatottsága is ugrásszerűen m eg
nő. U gyanez a hypertoniával kap
csolatban nehezen elképzelhető .

A b iztosító társaságok szám unk
ra útvesztőnek  tűnő szerteágazó  
problem atikája szinte az egész ér
tekezletet végigkísérte. A  v izsg á 
i t o k  és a kezelések költségeit i l 
letően az előadó és hozzászóló or
vosok is m eglepő tájékozottságot
árultak el. ,Kaldor Antal dr.

H ans-R udolf Henche: D ie A rth 
roskopie des K niegelenks. B erlin— 
H eidelberg—N ew  York: Springer  
Verlag. 1978. — 163 zöm ében sz í
nes ábra, 90 oldal. Ára: 128,— DM.

A könyvben  a szerző a térd ízü 
let betegségeiről és sérü léseiről 
arthroskopiával nyert 6 éves ta 
pasztalatait írja le. A könyv m eg
jelenése igen  időszerű, m ert az 
arthroskopos vizsgálat a k ísérleti 
szakaszból k ilépett és k lin ikai ru
tinvizsgálattá  vált.

Szerző útm utatást k íván  adni 
sebészek, orthopaedek és rheum a- 
tologusok szám ára, ehhez a ma  
még újszerűnek látszó, de tu la j
donképpen egyszerű vizsgáló  m ód
szernek az elsajátításához és k iv i
telezéséhez.

A könyv 17 fejezetre oszlik . A 
történelm i visszapillantás után a 
szerző a különböző arthroskopok 2027



e lő n y e it  és hátrányait tárgya lja  és 
fog la lkozik  az instrum entarium 
m al. Majd a folyadék és  gáz kö
zeg b en  történő v izsgá la tró l ír és 
m egállapítja, hogy legelőnyösebb  
C 0 2 gázzal feltöltött térdízületet 
arthroskóppal vizsgálni, d e a gáz
fo ly a d ék  kombinációnak is  vannak  
e lő n y e i. Külön fejezetet szen tel a 
dokum entációnak és hangsú lyoz
za, hogy az arthroskopia fő  előnye  
a fotódokumentáció leh etőségében  
van .

A javallatok tárgyalásánál m eg
á llap ítja , hogy az arthroskop ia  e l
v é g z é se  akkor indikált, ha  k lin i
k a i és röntgenológiai ism é te lt  v izs
gá latokkal bizonyos tü n e tek e t kel
lő en  megmagyarázni n em  sikerül. 
Java lla ta i: bizonytalan sérülés
u tán  arthrotomia h e lyett: pontosan  
n em  lokalizálható, h ón ap ok  óta 
fen n á lló  térdízületi fá jd a lo m  oká
n ak  vizsgálata; porcsérü lés esetén  
a m ű tét szükségességének m egál
la p ítá sa ; szolgálhat e llen ő rző  v izs
g á la t céljára is, pl. porctransp lan- 
ta tu m  beépülésének, v a g y  a sza
lagplasztikák eredm ényességének  
az ellenőrzésére; m űtéti beavatk o
zás után fennmaradó panaszok  
ok án ak  vizsgálatára reop eratio  he
ly e tt:  a synovia á llap otán ak  v izs
gá la tára; végül próbakim etszésre, 
ill. szabad ízületi testek  e ltá v o lítá 
sára.

A  vizsgálat am bulanter is  végez
h ető  helyi érzéstelen ítésben, de a 
szerző  véleménye szer in t jobb a 
narcosis.

Ism erteti a beteg fe lk ész íté sé t a 
vizsgálatra, az arthroskop karban
tartásá t és vizsgálatra történ ő  elő
k ész ítését, a beteg fe k te té sé t és a 
b eh ato lási helyeket.

R észletesen  végigvezet a  v izsgá
la t egyes részein, hogyan  k ell az 
eg ész  térdízületet á ttek in ten i, hogy 
sem m i ne kerülje el a fig y e lm ü n 
ket, m elyek  a nem lá th a tó  részek, 
hol hibázhat a vizsgáló é s  hol szo
k ott tévedni a kezdő.

A z  anatómiai áttekintés u tán  be
m u ta tja  az egészséges térd  arthro- 
sk o p iá s leletét, igen jó sz ín es  fén y 
k ép ek k el, magyarázó szö v eg g e l és 
sém á s rajzokkal, utána következik  
a pathologiás elváltozások bem uta
tása  az arthroseopia szem szögéből. 
T árgyalja  a capsula syn ov ia lis , a 
m eniscusok, a porc e lvá ltozása it, a 
chondropathia patellae, az  osteo
chondrosis dissecans arthrosko- 
p iás képét, végül az e lü lső  kereszt
sza la g  elváltozásait. A z u to lsó  fe
je z e t az arthroskoppal e lvégezh ető  
k iseb b  műtétek technikai k iv ite le 
zésérő l szól.

A  könyvet bőséges irodalom - 
jeg y zék  és tárgym utató egészíti 
ki. Érdekes, hogy nem e m líti a hol
lan d  Harold Robert E ik elaarn ak  a 
70-es évek közepén m egjelen t 
arthroskopiás könyvét.

Renner Antal dr.

F ran c Novak: G ynäkolog ische  
Operationstechnik. P icc in  Editore- 
P ad ova , Springer-Verlag, B erlin—

H eidelberg— N ew  York, 1978, 420 
oldal, 399 részben színes ábra. 
Ára: DM 220,—

E m űtéttan i könyvet a lju b lja 
nai női k lin ik át több évtizeden  át 
vezető  N ovak  prof. írta, akit 
Európa egy ik  legism ertebb nőgyó
gyász-operatőrének tartanak. A 
könyvhöz az előszót K. R ichter  
m üncheni professzor írta, a ford í
tást M. G irotti berni és A. E. 
Schaer zürichi klinikai főorvosok  
végezték.

Az e lső  fejezet (26. oldal) 
általános m űtéttani szem pontokat 
tárgyal. A z évtizedes gyakorlat 
alapján k ialakult tapasztalatok  
alapján tárgyalja  az operatőr, az 
asszisztencia, a m űtősnő feladatát, 
előkészü lését, a m űtéti tem pót, 
biztonsági szem pontokat, m űtéti 
előkészítést, technikai, taktikai 
szem pontokat, valam int a postope- 
rtív kezelést.

A m ásodik  fejezet a vaginalis  
m űtétekkel foglalkozik. E löljáró
ban a javallatokat, technikai m ű
fogásokat ism erteti, am elyek  b iz
tosítják a m űtét sikeres k iv itelét. 
R észletesen  tárgyalja a vag in a lis  
hysterektom iát, a Schauta-m űtétet 
és annak variánsait. A továbbiak
ban a kolporrhaphia, az incon tin en 
tia, a cerv ix  m űtétek és a v u lv ek -  
tom ia k iv ite lezését tárgyalja.

A  hai-m adik fejezet az abdom i
nalis m űtétek  leírását tartalm azza  
az abdom inalis hysterektom iától az 
adnexum okon végzett m űtétekig  
bezáróan. N agy teret szentel a 
klasszikus, és az általa továb b fej
lesztett W ertheim  m űtétnek, 
am elyből 30 év  alatt 1662-t 
végzett. R endkívül tanulságos a 10 
éves periódusokban elért ered m é
nyek és szövődm ények tárgyalása. 
B izonyítja az összeszokott team  
fontosságát, a gyakorlat je len tő sé
gét. A k önyv szerzője tu lajdon
képpen a collum -rák  m űtéti k eze
lésével szerzett magának e lism e
rést.

Az abdom ino-vaginalis m űtétek  
fejezetében  a Strassman m űtétet, 
a vastagbélből végzett h ü velyk ép 
zést, az incontinentia  Ingelm an— 
Sundberg m űtétét és a k iterjesztett 
vu lvek tom iát tárgyalja.

A függelékben  a kisebb nőgyó
gyászati m ű téteket ism erteti.

A könyv beosztása eltér a m eg
szokott m űtéttan i könyvekétől, de 
racionálisnak bizonyul. M ondani
va ló it nagyon jól rajzolt ábrákkal 
teszi érthetővé.

A könyv anyagán végigvonul a 
több m int 3 évtizedes m űtői te 
vékenység  tapasztalata; olyan f i 
nom ságokra h ívja  fel a figyelm et, 
am elyeket m ás m űtéttani könyvek  
nem, vagy  alig  em lítenek, holott 
azok az operatív  therapiában je 
lentősek.

A szöveg  könnyen olvasható, a 
kiállítás szép.

N em  leh et eléggé hangsúlyozni 
a gyakorlati szem léletet, am ellyel 
m unkáját összeállította. Szin te  
m inden m űtétnél találkozunk  
olyan fontos utalásokkal, a m ely e 

ket ilyen  egyszerűen, érthetően  
csak egy rendkívüli tapasztalattal 
rendelkező operatőr tud közölni.

A könyvből a kezdő szakem ber 
a m űtéttant jól elsajátíthatja, 
azonban úgy érzem, hogy olvasása  
igazi öröm et a már járatos szak
em bernek okozi, aki egy-egy  utalá
sát, m egjegyzésének sú lyát tudja  
igazán értékeln i. Sas т Ш у  dr

Ilaberm ehl G.: G itf-T iere und 
ihre W affen. (Zweite, neubearbei
tete und erweiterte, A uflage), 
Springer Verlag Berlin— H eidel
berg—N ew  York 1977 152 oldal, 36 
ábra, 6 színes oldal és 21 táblázat. 
Ára: DM 22,80.

A könyv megírásához a legna
gyobb im pulzust — a szerző sze
rint — Kaiser és Michel 1958-ban 
m egjelent „D ie Biochem ie der tie 
rischen G iften  c. m unkája adta. 
További inspirációt je len tett a 
N em zetközi Toxinologiai T ársaság
nak a m érgező állatokról és az á l
lati m érgekről a néhány évve l ké
sőbb Sao Paolóban m egtartott 
szim pozionja.

Azok az európai turisták, akik 
mind nagyobb számban utaznak  
trópusi va g y  szubtrópusi terü letek 
re, régóta várnak olyan zseb
könyvre, am ely tájékoztatást 
nyújt az ott veszélyt je lentő  m ér
gező állatokról, és az állatok okoz
ta m érgezésekről. Csupán a tenge
rek v izében  található m érgező á l
latok 40—50 000 m érgezést okoznak  
évente. E m érgező állatok fe lét a 
szám u n k ra ' oly ism eretlen halak  
és kagylók teszik  ki. A tengeri á l
latokkal va ló  érintkezés közel évi 
300 em ber halálát okozza. Sokkal 
több em bert veszélyeztet a kígyók, 
skorpiók, pókok és rovarok csípé
se, m arása. A mérgező k ígyóm a
rások szám a m eghaladja az évi 
1 700 000-et, a halálos marások  
száma a 40 000-et. A skorpiók  
70 000 em bert csípnek m eg egy 
esztendő alatt csupán M exikóban, 
és a m érgezések  közül 200 halálos 
kim enetelű .

Ha a könyvet a klinikai tox iko- 
lógus igén yéve l vesszük kezünkbe, 
azonnal m egállapíthatjuk, hogy az 
nem toxikológiai szakkönyv. Ez 
főleg a terápiás fejezetek olvasása  
közben derül ki. A szerző a borító  
lapján je lz i is, hogy a könyv egy 
aránt íratott orvosok, biológusok, 
kém ikusok és turisták szám ára. A 
tanulságos bevezetés után állattani 
csoportosítás szerint külön-külön  
fejezetek  foglalkoznak a Coelen- 
teratákkal és Cnidariákkal, a Mol- 
luscákkal, a Gastropodákkal és To- 
xoglossákkal, az Arthropodákkal, 
az Echinodermatákkal, a Piscesek- 
kel, az Amphibiákkal, a Reptiliák- 
kal. A könyv egyébként a tox ik o
lógiával foglalkozó orvosok szá
mára is igen  hasznos, m ert szeren
csés arányokban egészíti ki a m ér
gezési szakkönyvek klin ikai anya
gát. R észletesen  írja le a m érgező  
állatok küllem ét, kedvenc tartóz



kodási helyét, tám adási és v éd e
kezési készségét. Felhívja a f ig y e l
m et a veszélyesebb fajtákra és a 
prognosztikai tájékoztatással utal 
az ellátás sürgősségére. A törté
nelm i és néprajzi utalások szín es
sé teszik az egyébként tudom ányos 
színvonalú ism eretterjesztést. A 
A könyv célja it meghaladó m ér
tékben ism erteti a szerző az utób
bi évek biológiai, biokém iai és to- 
xinológiai kutatásainak eredm é
nyeit, nem riad vissza a legrészle
tesebb szerkezeti képletek és 
szekvenciák közlésétől sem. A z ér
dekesebb állatok tárgyalása során  
(pl. a bom bázó bogár és tengeri 
uborka leírásánál) részletesen is
m erteti a m éregterm elés és k ibo
csátás izgalm as kém iai és b io ló 
giai folyam atait. Több táblázat tá 
jékoztatja az olvasót a közepes és 
a halálos m éregm ennyiségekről.

A therápiás fejezetekben elsősor
ban az elsősegélynyújtás leh etősé
geivel, m ódozataival foglalkozik  
részletesebben a szerző. T erm ino
lógiáját a laikus is megérti. A la i
kusok tájékozódását még az is 
könnyíti, hogy 3 oldalon törődik az 
orvosi szakkifejezések m egm agya
rázásával. A  toxikológiai centru
mok m unkáját is segíti azzal, 
hogy pontosan ism erteti a kígyó, a 
skorpió, a pók és halm érgek ellen i 
savókat előá llító  intézetek cím ét. 
39 vázlatos térképen m utatja be a 
szerző a fontosabb mérgező állatok  
felle lhetőségét és elterjedését, töb 
bek között a kagylókét, korallokét, 
skorpiókét, a pókokét, tengeri k í
gyókét. A viperák közül fajtán 
ként m egtalálhatjuk a V. ammo- 
dytes, az V. aspis, a V. ursini, a 
V. berus által veszélyeztetett terü
letek  térképeit.

A  könyvben értékes gyakorlati 
tanácsokat adó fejezetet találunk  
a terrárium barátok számára; a ta 
nácsok főleg a m érgezések m egelő
zését célozzák éppenúgy, m int a 
bevezetésben olvasható „4 paran
csolat” : Eszerint: 1. Nem szabad  
m ezítláb járni. 2 . 'A lkonyat után  
különösen óvatosnak kell lenni. 3. 
Olyan követ szabad csak m egm oz
dítani, am ely a latt biztosan nem  
tartózkodik kígyó. 4. Olyan helyre, 
am elyet e lőzetesen  nem  v izsgá l
tunk m eg alaposan, nem szabad le 
feküdni.

A könyv anyagában való e lig a 
zodást jól szolgálja -a beűrendes 
és felosztást bem utató tartalom - 
jegyzék. Az egyes fejezetek végén  
található irodalm i utalások k iszé
lesítik  a m unka jelentőségét.

A könyv ékessége a 12 színes 
ábra, am ely a Latrodectus mactan- 
sot („fekete özvegy” pókot), a Chi- 
racanthium punctiorumot, az Aste- 
rians rubenset (tengeri csillagot, a 
Holothuriát (tengeri uborkát), a 
Chironex fleckerit (medúzát), az 
általa okozott bőrelváltozást, a 
Dendrobates histrionicust (békát), 
a Heloderma suspectrumot (szala
mandrát), a Vipera berust (keresz
tes viperát), a Crotalus lepidust 
(csörgőkígyót), a Micruroides

euryxanthust (korallkígyót), a Ti
tus serrulatusokat (násztáncot járó 
skorpiókat) biológiai környezetben 
ábrázolja.

A szérum okkal foglalkozó fe je 
zetből egy  fontos cím et érdem es
nek tartunk közzétenni: D eutsches 
Serum Inform ations-Zentrum  W il- 
helm a-Z oo D-7000 Stuttgart T ele
fon (0711) 54 14 18.

lÁzár Imre dr.

A. Sz. Prangisvili, A. F. Serozija, 
F. V. B asszin  (pod obscsej redak- 
c ij ) : Bezszoznatyelnoe. Priroda,
funkcii, m etodii isszledoványija — 
The U nconscious. Its nature, fu n c
tions and m ethods of study. 1978. 
Izdatyelsztvo ..M ecniereba”, T b ili
szi. Tom 1. =  786 old., ára: 4 ru
bel 50 кор.; Tom 2. =  686 old., 
ára: 4 rubel 30 кор.

A Grúz Tudományos A kadém ia  
P szichológiai Intézetének gondozá
sában a m últ év utolsó napjaiban  
igen figyelem re méltó k iadvány  
jelent m eg. K ét hatalmas kötetben, 
oroszul, angolul, németül és fran 
ciául kiadták egy olyan kongresz- 
szus előadásanyagát, am elyet csak  
most, 1979 októberében fognak  
m egtartani Tbilisziben. A kong
resszus tárgya a tudattalan p szi
chológiája lesz. A tudattalan kér
désével a szovjet pszichológia rég
óta behatóan foglalkozik, egy  
irányzata, az ún. U znadze-féle  
grúz iskola pedig éppen e lm éle te i
nek középpontjába állította a foga l
mat. Ez az iskola a tudattalan be
állítódások nagy jelentőségét hang
súlyozza a viselkedés szabályozá
sában. A szovjet lélektan ezen  k í
vül a pszichoanalízis kritikájának 
jegyében is  sokat foglalkozott a 
tudattalan problém ájával. M int is 
meretes, korábban a pszichoanalí
zist a szovjet tudom ány egyérte l
műen és m eglehetősen sum m ás 
módon elu tasította  és ideológiai bí
rálatban részesítette. A pszicho
analízis egyes nézeteihez hasonló  
álláspontok képviselete m iatt az 
U znadze-iskola sem  kapta m eg a 
szovjet tudom ányos életben azt a 
helyet, am ely  őt m egilletné.

Az októberben tervezett és kü
lönleges gondossággal sok év  óta 
előkészített konferencia éppen en 
nek a helyzetnek  m egváltoztatását 
igyekszik m unkálni. A cél az, hogy  
elfogulatlanul, tudom ányos objek
tivitással, a legkülönbözőbb irány
zatok és iskolák  szakem bereinek  
bevonásával vizsgálják m eg a tu 
dattalan koncepciójának m ai á llá 
sát, és azokat a pszichológiai je 
lenségeket, am elyek tudattalan  
term észetűek. A szovjet szakem be
rek e célk itűzés keretében v á lla l
ják a konfrontációt olyan nyugati 
szakem berekkel, akik v iszont a 
pszichoanalízis — vagy más, abból 
szárm azó irányzat hívei. M int a 
kötet szerkesztői (akik közül 
Basszin m oszkvai professzor, aka
démikus hazánkban is ism ert a

pszichoanalízist bíráló előadásai és 
cikkei révén) hangsúlyozzák, nem  
m ondtak le a pszichoanalízis kriti
kájának szándékáról, U znadze e l
m életének  talaján állnak a tudat
talannal kapcsolatosan, azonban a 
kritikai álláspontoknak n y ílt és 
őszinte vitában kell k ikristá lyosod
niuk.

E szerkesztési koncepció jeg y é
ben valam ennyi felkért előadó ta
nulm ányát a kötet te lje s  terjedel
m ében, eredeti nyelven  (az orosz 
nyelvűeket angol összefoglalással 
ellátva) közük. Egy harm adik kö
tet is m eg fog jelenni 1979 elején , 
ebben látnak m ajd napvilágot a 
m ég kim aradt előadások, m ajd  
pedig — a szerkesztők tervei sze
rint — 1980 elején egy terjed el
mes negyedik kötet a v iták  ered 
m ényeit foglalja majd össze.

A szerkesztés következetes n y ílt
sága valóban figyelem re m éltó, és 
ez m utatja, hogy a szovjet p szich o
lógia új utakat keres. Több n yu
gati szerző (pl. a francia Chertok, 
akiknek pszichoanalitikus szem lé 
letű  könyve időközben oroszul is 
m egjelent, Günter A m m on, vagy  
az am erikai Nancy R ollings) v itá 
ba száll Basszin korábbi nézeteivel 
és a pszichoanalízisről korábban  
kialak ított szovjet felfogással. Más 
szerzők — főleg am erikaiak  és 
franciák — elm életi szem pontból 
és k ísérleti adatokai védelm ezik  a 
pszichoanalitikus e lm életép ítm ény  
egyes tételei. Persze, a  kü lföld iek  
többségének is vannak kritikai 
m egjegyzései egyes pszich oan a liti
kus gondolatokkal szem ben.

De nem csak a külföld i előadók  
álláspontjainak szabadsága teljes, 
a különböző szovjet nagyvárosok
ban dolgozó szovjet szakem eberek is 
nagyon széles skálán helyezkednek  
e l nézeteikkel, több szerző pl. ku
tatásokat és m egfigyeléseket ír le, 
am elyek a védekező mechanizmu
sok szerepéről szólnak, vagy  am e
lyek  az elfojtás m echanizm usát 
kísérletesen  igazolják, ill., am elyek  
a tudattalan folyamatainak dina
mikáját és pszichopathológiai je 
lentőségét (pl. a gyermekkori 
pszichotraumák e lfojtásának  kór
nem ző, tünetkeltő befolyását), stb. 
dom borítják ki, akad viszont olyan  
szerző is, igaz, csak egy, aki to 
vábbra is ragaszkodik ahhoz, hogy  
a tudattalan ideológiailag hibás, 
téves konstrukció, a v e le  v a ló  fog 
la lkozásnak nincs létjogosu ltsága  
(tőle a szerkesztők kom m entárban  
határolják e l magukat).

A két nagy kötet közel 1500 o l
dalán 139 előadás te ljes szövege  
olvasható, a különböző szerk esz
tői bevezetőkkel és összekötőszö
vegekkel együtt. A kötetek  tem a
tikus felép ítésűek, ezt az a lcím ek  
is tükrözik, az alcím ekben fe ltü n 
tetett fogalm ak általában egy-egy  
nagy tem atikus egységet jelö lnek . 
Az első  kötet alcím e: A tudatta
lan gondolatának fejlődése, a m á
sodiké: Az álom, a klinikum és a 
kreativitás, a hozzánk m ég el nem  
ért harm adik köteteié pedig: A
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megismerés, a kommunikáció és 
a személyiség lesz.

A  139 előadást term észetesen  
egy recenzió keretében n em  lehet 
ism ertetn i. Talán elegendő, ha azt 
m ondjuk, hogy a kü lföld i előadók  
között a neurofiziológia, az á lta lá
nos és klinikai lélektan, valam int 
a pszichotherápia és pszichiátria  
szám os világhírű k ép v ise lő je  is 
m egtalá lható  (csak néh án yat a ne
vekből: K. H. Pribram, G. Fischer 
C. S. H all, Henry Ey, D. Anzieu, 
Lacan, Althusser, V alabrega, Wid- 
locher, Ansbacher, C rem erius, M.
M. G ill stb.) A szovjet cikkek  
többsége magas színvonalú , nagy 
tájékozottságról árulkodó, jó l m eg
írt m unka. Mind a kü lfö ld i, mind 
pedig  a szovjet előadások közül 
többnek  önmagában is k om oly  ér
ték e van  a tárgyalt problem atikán  
belül, vagyis a kutató szakfo lyó
iratban  is szívesen k eresn é meg 
őket, ha cikkek lennének.

A sajnos alacsony — 8000 — 
példányszám ban m egjelen t k ét kö
tet kom oly szerkesztői te ljesít
m ény is, a  négy n yelvű  szöveg
ben valóban alig van több nyelvi 
hiba annál a tucatnyinál, am fre a 
külön  kis lapra nyom tatott hiba
jegyzék  felhívja a figyelm et. A te
m atikus elrendezés jól sikerü lt, és 
ez valószínű leg hozzájárul m ajd az 
anyag  átekinthetőségéhez. Érdekes 
kérdés, hogyan fog m ajd  a v ita  le 
bonyolódni, és főleg: m it fog  tar
ta lm azn i az összefoglaló negyedik  
kötet. A kiadvány egészéb en  re
m ényt kelt. hogy a p szichoanalí
zis m egítélésének problém ája vé
gül kim ozdul a holtpontról, és a 
kategorikus ideológiai elutasítás 
nem  ad tovább m en lev e le t azok 
szám ára, akik ezen a c ím en  egy 
sor tudom ányágban (pszich iátriá
ban, pszichológiában, m ű vészete l
m életben  stb.) elzárkóztak a kor
szerű  ism eretanyag egy n agy  terü
lete  elől, és annak m egism erését 
m ások  számára is gátolták .

A  recenzens köszönettel tarto
zik a kötet két grúz szerk esztő jé
nek, Prangisvili és Serozija  pro
fesszoroknak a két kötet m egkül
déséért. Talán érdem es m egem lí
teni, m ert a kiadvány szellem éhez  
je llem ző  adalék, hogy a tudatta
lanról tervezett nem zetközi konfe
rencia hírére a recenzens levélben  
je len tk ezett és előadást kü ldött be 
(„Words, Concepts and R egulation  
of B ehavior. Toward a Sem antic  
T heory of U nconscious” cím en), 
ezt a szerkesztők e lfogadták , ennek  
szövege a harmadik k ö tetb en  jele

nik m ajd m eg, elküldték a k iad
ványt és k ilátásba helyezték a 
m eghívást a konferenciára, m in 
den előzetes kapcsolat vagy h iv a 
talos közbenjárás nélkül.

Buda Béla dr.

D ie G em eindeschw ester. A uto
renkollektiv. Federführend: MR. 
Dr. med. C laus Richter: VEB V er
lag V olk  und G esundheit, Berlin
1978. (351. oldal, 9. ábra, 12. táb
lázat). Á ra: 21,— M.

A körzeti ápolónők m űködési 
területük lakosságának gyógyító
m egelőző és szociális ellátásában  
— m egkülönböztetett figyelem m el 
a gyerm ekekre és az idős korúak- 
ra — kom oly szerepet töltenek be. 
Feladatuk ellá tása  jó szakm ai fe l-  
készültséget, önálló gondolkodást, 
kezdem ényezési készséget és fe le 
lősségtudatot kíván. Az eredm é
nyesebb m unka elősegítésére a 
könyv szerzőkollektívája kézikönyv  
gyanánt fog la lja  fejezetekbe a kör
zeti ápolónő tevékenységének leg 
fontosabb gyakorlati tudnivalóit, 
de sú lyponti kérdésként tárgyalja  
a körzeti ápolónő egészségügyben  
elfog la lt h e lyét és kapcsolatrend
szerét, szakm ai képzése és tovább
képzése m ódját, és a szám ára n é l
kü lözhetetlenü l szükséges és m un
kájával kapcsolatban felm erü lhe
tő legfontosabb  jogi kérdéseket is. 
K ifejtik  az egészségvédelem m el és 
hygiénével kapcsolatos tudnivaló
kat és tenn ivalókat, s részletesen  
ism ertetik  a specifikus életkori 
kórképeket, ille tv e  egyes k iem elt 
betegség-csoportok optim ális e llá 
tásához szükséges feladatrendszert 
és ism eretanyagot.

Az I. fejezet  „a körzeti ápolónő  
az N D K -b an ” cím szó alatt röviden  
ism erteti az NDK egészségpolitiká
jának főbb célkitűzéseit, és ehhez  
kapcsolódóan szól az állam polgá
rok egészségügyi és szociális e llá 
tottságáról, és azokról a tevék en y
ségi területekről, am elyeken k e
resztül ez m egvalósul. A szerzők  
kiem elten  tárgyalják  az am buláns 
ellátást. A  cím ek adekvátan rész le
tesen  ism ertetik  a körzeti ápolónő  
helyét a szocialista  NDK egészség
ügyében, és vezető  szerepét az e l
látott terü leten  és m unkakörben, 
valam int kapcsolatrendszerét a h e 
ly i tanácsi és egészségügyi szer
vekkel, társadalm i szervezetekkel. 
R észletesen  elem zik a körzeti 
ápolónő feladatait a gyógyító-m eg
előző és szociális' ellátásban, is 
m ertetik  a m unkájával kapcsola

tos szervezés- és vezetéstechnikai 
ism ereteket, valam int a ve le  szem 
ben tám asztott követelm ényeket.

A II. III. és IV. fejezet a .szak
mai képzés és továbbképzés e lm é
leti és gyakorlati vetü leteivel, a he
lyes m unkaszervezés és tervezés  
fontosságával és m etodikájával 
foglalkozik. Kitér az egészség-, 
munka-, és a tűzvédelem  kérdé
seire is.

A Ví. és VII. fejezet a könyv  
egyik súlyponti, és a körzeti ápoló
nők szám ára talán leglényegesebb  
része. Az egészségügyre vonatkozó  
és az egészségügyön keresztül rea
lizálódó jogszabályok bem utatása
kor részletesen  analizálja m ind
azokat a polgárjogi és családjogi 
problém ákat, am elyekkel m unká
juk kapcsán szem be kerülhetnek.

A  Vili.  átfogó témakör a hy
giene. a legrészletesebben kifejtett, 
és a tárgy valam ennyi terü letét 
m élységében és terjedelm ében is 
felölelő fejezet, a környezet-hygié- 
nétől az élelm iszerhygiénén k e
resztül a speciális védőin tézkedé
sekig.

A IX. fejezet a körzeti nővér  
teendőinek aspektusából fog la lk o
zik a gyógyszerekkel, forgalom ba  
hozataluk feltételeivel, tárolásuk, 
alkalm azásuk és felhasználásuk  
m ódjával.

A X. fejezet a pszichológia spe
ciálisan a körzeti ápolónőre adap
tált m ódszereinek ism ertetése.

A XI. témakör az egyik  leg fon 
tosabb és állandóan je len levő  kör
zeti ápolónői tevékenység, az egész
ségnevelés területeit öleli fel, longi
tudinálisán végigkísérve azt az 
egyes életszakaszokon.

Az utolsó fejezetek XII— 
XVlIl-ig  a gyermekek, fia ta lko
rúak, idős állampolgárok, va la 
m int a család egészségügyi e llá tá 
sáról, és az ebben speciálisan  a 
körzeti ápolónőre háruló tanács
adói, gyógyító, illetve gondozási 
feladatokról szól, a korspecifikus 
kórképek ism ertetésével. A  könyv  
a rehabilitáció fontosságának és 
m ódszereinek ism ertetésével és a 
legfontosabb diagnosztikus és terá
piás eljárások bem utatásával zárul.

Ö sszegezvén e széles spektrum ú  
ism eretanyagot felölelő kötetet úgy 
vélem , nem csak a körzeti ápoló
nőknek nyújthat segítséget m un
kájuk értékeléséhez, ille tv e  új is
m eretek elsajátításához, hanem  b i
zonyos fejezetei hasznos tanács
adók lehetnek  még a gyakorló or
vos szám ára is.

Olaszy Annamária dr.



A Magyar M entésügyi Tudom á
nyos Társaság (MMTT) 1979. szep 
tem ber 12-én 10.00 órakor, a M a
gyar Tudom ányos Akadém ia nagy
term ében tartja alakuló közgyűlé
sét.

Az alapszabály-tervezet m egtár
gyalása és elfogadása után a tár
saság a MOTESZ keretében, a lap
szabályainak elvei szerint m űkö
dik, s célk itűzéseink érdekében  
tevékenykedik.

Célja a m entésügy fejlesztése, a 
társasági tagok ism ereteinek b őv í
tése. Feladata a szocialista m en
tésügy szem léletének és m ódszer
tanának terjesztése; hazai és k ü l
földi eredm ények ism ertetése, s 
azok gyakorlati alkalm azásának  
elősegítése. K iadványok szerkesz
tésével is segíti az ism eretek szé
les körű terjesztését.

A MMTT rendes tagja leh et a 
m entésügy elm életi vagy gyakor
lati m űvelője, aki felvételét b e lé 
pési nyilatkozatban kéri; kötelezi 
magát az alapszabályok m egtartá
sára, s a tagok sorába felveszik .

T iszteletbeli tag lehet, aki a 
m entésügy terén kiem elkedő értékű  
m unkásságot fejt ki, s ennek e l
ism eréseként a vezetőség javasla 
ta alapján a közgyűlés m egvá
lasztja.

Pártoló tag lehet az a term észe
tes vagy jogi szem ély, aki, ille tve  
am ely az M M TT-hez csatlakozni 
kíván és az elnökség pártoló tag
ként felveszi.

Évi tagsági díj rendes tagoknak  
100,— Ft, pártoló tagoknak 50,— 
Ft; belépési díj 100,— Ft (m ely  
egyben az első  évi tagdíj is).

A belépési szándékot kérjük az 
MMTT Intéző Bizottságának te le 
fonon (123-430/117), vagy írásban  
(1395 Budapest, Postafiók: 426.) je 
lezni. A belépni szándékozóknak  
— még a rendezvény előtt — a 
Társaság alapszabálytervezetét, 
m unkatervét, a vezetőség javasolt 
névsorát és az alakuló közgyűlés 
programját m egküldjük.

A Magyar G erontológiai T ársa
ság és a Magyar Im m unológiai 
Társaság 1979. augusztus 31-én  
(péntek) 15 órakor Budapesten, a 
Sem m elw eis OTE II. B elgyógyá
szati K linika tanterm ében (VIII., 
Szentkirályi u. 46.) tudományos 
ülést tanít.

Makinodan, T.: (California): Az 
öregedés im m unológiai vonatkozá
sai (angolul).

A Központi Fizikai Kutató In té
zet 1979. augusztus 27—31. között 
Budapesten, a  MTESZ Székház
ban (V., K ossuth L. tér 6.) rendezi 
a Szocialista Országok Folyadék- 
kristály Konferenciáját.

A konferencián a folyadékkris
tályok szerkezetével, tu lajdonsá
gaival, m olekuláris dinam ikájával, 
rheologiai-elektrooptikai tulajdon
ságaival, valam int a különböző te
rületeken való  alkalm azásával fog
lalkoznak.

Ennek keretében augusztus 28-án 
(kedd) és 31-én (péntek) a Klinikai 
Alkalmazási Részleg tudom ányos 
programja:

Aug. 28. (kedd) 9.00 óra

Megnyitó

De Rossi D., Ricci M., Dario P. 
(Pisa) Folyadékkristály eszközök  
biom edikális alkalm azása (25 perc).

Grossman В., Lipinski A.. Kus- 
nierz J. (Lodz, R zeszow ): F olya
dékkristály hőm érséklet indikáto
rok alkalm azása az orvosi diag
nosztikában (25 perc).

Sebestyén Gy., Gergely V., Kézy 
Gy., Solymossy O., Virág S., Mé
száros Z. (B udapest): K oleszteri- 
kus Folyadékkristály vizsgálatok  
patkányokon, a Probon és Indom e- 
fchacin gyulladás e llen i hatásának  
kim utatására (20 perc).

Blokhin J., Sideldikova T. 
(O dessa): A Folyadékkristály ter- 
mográfia szerepe bizonyos orvos
szakértői kérdésekben (15 perc).

Lelik F. (D abas): A K utánterm o- 
gráfia alkalm azása bizonyos m oz
gásszervi elváltozásoknál (15 perc).

S z ü n e t
Schmidt P. (B erlin): F olyadék- 

kristályok term ográfia szerepe a 
kéz sugársérüléseinek diagnoszti
kájában (15 perc).

Amiéi, P. (Párizs): A K utánter- 
mográfia szerepe a férfi sterilitás  
diagnosztikájában. A varicokele  
kérdés (15 perc).

15.00 óra

Kézy Gy. (D abas): Érpatologiai 
kérdések. A Kontaktterm ográfia  
szerepe lovaik és szarvasm arhák  
vénagyulladásainak diagnosztiká
jában (15 perc).

Aarts N. (T ilburg): A K utánter- 
mográfia szerepe a perifériás ar
teria elzáródások diagnosztikájá
ban (20 perc).

Szántó A. (Veszprém): A carotis 
stenosis és a kontakt term ográfia  
(15 perc).

Poszterek bemutatása.

Aug. 31. (péntek) 9.00 óra

Tricoire, J. (Párizs): A kontakt- 
termogirádjiia é s  az em lődaganatok  
kórism ézése.

Milbrath, J., Shaffer, К., Mos- 
kovitsz, M., Fox, S. (U SA ): A lap- 
term ográfia és az em lőrák korai 
diagnózisa.

Lolbeck, H. (H am burg): V an-e 
valódi szerepe a folyadékkristály  
term ográfiának az em lőrák korai 
diagnosztikájában?

Gordenne, W. (L iége): A z em lő
daganatok és a kontaktterm ográ
fia.

Lattanzio, V. (B ari): A folyadék- 
kristály term ográfia alkalm azása  
az em lő daganatainál.

De Benzis C. és munkatársai 
(R óm a): A therm ográfia szerepe az 
em lőrák bőráttételeinek  korai fe l
ism erésében.

S z ü n e t
Buiko, A., Tsukalo, A. (O dessza): 

Folyadékkristály term ográfia a 
szem  és a szem üreg daganatainak  
kóri'smézésében.

De Santis, M., De Remis, C. és 
m unkatársai (R óm a): A term ográ
fia értéke a m alignus m elanom ák  
felism erésében.

Zaporozan, V., Hait, O. és mun
katársai (O dessza): A folyadék- 
kristály term ográfia diagnosztikai 
lehetőségei a nőgyógyászatban.

Tricoire J. (P árizs): L apterm o- 
gráfia alkalm azása különféle kór
képeknél.

Pruter R. (Berlin): A kontaktter
m ográfia alkalm azása az arc daga
natainál.

Az elődások és a v ita  nyelve an
gol, szinkron tolm ácsolás nincs.

Az elnökök az ülések végén m a
gyar összefoglalást tartanak.

A részvételi díj 1600 Ft.

A M edicina K önyvkiadó kiadásá
ban 1979. m ájus—június—július 
hónapokban az alábbi szakkönyvek  
jelentek  m eg:

Baranyi Károly: A biológiai m o
dellezés m atem atikai alapjai 
(Aesculap sorozat) fűzve 45,— Ft.

László Nándor (szerk .): H igiéné  
az élelm iszer-kereskedelem iben

fűzve 16,— Ft.
Balázs Éltes A.—Horváth K .— 

Tonelli M. (szerk .): M edicusszem - 
m el kötve: 40,— Ft.

Csaba György (szerk .): A b io ló
gia aktuális problém ái 16. kötet 

fűzve 26,50 Ft.
Siegl&r János: K linikai határte

rületek I. G yerm ekgyógyászat és 
fertőző betegségek kötve 37,—- Ft.

Szántó L.—Molnár I.: A belgyó
gyászati ügyelet abc-je (6. átd. k.)

kötve 47,— Ft.

A B udapesti Orvostudom ányi 
Egyetem en 1953/54 évben végzett 
orvosok 25 év es  találkozójukat
1979. szeptem ber 29-én (szom ba
ton) este 18.00 órakor rendezik  
m eg a „Hotel B udapest” (II., S z i
lágyi E. fasor) kultúrterm ében.

Jelentkezés és érdeklődés a Szer
vezőbizottságnál: K orányi F. és S. 
Kórház Főigazgatósága, Budapest 
(1074) Ailsóerdősor u. 7., tel.: 421- 
941.

A M agyar G yerm ekorvos T ársa
ság É szaknyugat-D unántúli Cso
portja 1979. szeptem ber 6—7—8-án  
Szom bathelyen, a M arkusovszky  
Kórház előadóterm ében a (Marku
sovszky u. — a Csoport 25 éves, a 
M arkusovszky K órház 50 éves és a 
Szom bathelyi G yerm ekkórház 75 
éves fennállása  alkalm ából — tu
dományos ülést tart.

%
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1979. szeptember 6., csütörtök,
9.00 óra

Üdvözlések
Török János (V eszprém ): Elnöki 

m egnyitó .
E lnök: Török János (V eszprém ).
Prof. Frank Kálmán (B p est.): 

V as m egye gyerm ekegészségügyé
nek m ú ltja  (20 perc).

Beliznay Pál (Szom bathely): 75 
év e  n y ílt meg a mai Szom bathely i 
G yerm ekkórház. (10 perc).

S z ü n e t
E lnök: Lőrinczi Kázmér (Székes- 

fehérvár).
Hetényi Ferenc dr., Helyi Pál, 

Oroszlán László (Z a laegerszeg): 
Gyermekgyógyászati ellátás kór
ház—rendelőintézeti egységben (8 
perc).

Pettier Gyula, Sólyom Zoltánná 
(Z alaegerszeg): G yógyszertú lérzé
k en y ség  előfordulása gyerm ek k ör
zetb en  (8 perc).

Széchenyi Erzsébet, Bocsák And
rás, Escher Klára, Hetényi Fe
renc, Csaba Gyula (Z a laegerszeg): 
Szűrővizsgálatok za laegerszegi 
bölcsőde-óvoda-iskola egységben  
(8 perc).

Cselényi Gabriella, Wittmann 
Mária, Uhl Károly (A jk a ): E lsőosz
tá lyosok  vizelet-szűrővizsgálatával 
szerzett tapasztalataink (8 perc).

Bender Krisztina (Szom bathely): 
K iterjesztett iskolaorvosi v izsg á la 
tokkal szerzett tapaszta latok  (8 
perc).

Zengő Elemér (Z ánka): A  tábo
rozás gyermekorvosi a sp ek tu sa i (8 
perc).

Zengő Elemér, Nagy Istvánná, Z. 
Marton Valéria (Zánka): A  Szalai- 
teszt értéek  a gyerm ekkorban (8 
perc).

Kutor Jenő, Dorner Mária, Kiss 
Györgyi (Keszthely): A z anyai 
ápolás reális igénye, leh e tő ség e  és 
szervezése  gyerm ekosztályon (8 
perc).

Oláh Katalin (S zom b ath ely ): 
F oglalkoztatás gyerm ekosztályon  
(8 perc).

S z ü n e t

E lnök: Kutor Jenő (K eszthely).
Uhl Károly, Bélay Mária (Ajka): 

A K etalar-anaesthesia d iagn oszti
kus alkalm azása (8 perc).

Készéi Károly, Nagy György, 
Tóth Tibor (M osonm agyaróvár): 
D iagnosztikus nehézséget okozó 
petefészektöm lők a gyerm ekkorban  
(6 perc).

&
2032

Szakáll István, Laki István 
(N agykan izsa): Ritka m érgezések  a 
gyerm ekkorban (8 perc).

Puklics István (N agyk an izsa ): A 
vesicoureteralis reflex a gyerm ek- 
orvosi gyakorlatban (8 perc).

Baráth Károly, Lőrinczi Kázmér 
(Székesfehérvár): M öller— Barlow  
kórra utaló csescem őkori cson tel
v á ltozás (6 perc).

S z ü n e t
Elnök: Uhl Károly (Ajka).
Szénásy József (B pest.): A gyer

m ekkori agydaganatok diagnoszti
kájának és kezelésének története (20 
perc).

Prof. István Lajos, B. Egyed Ág
nes, Szabó László, Masát Péter 
(Szom bathely): A  gyerm ekkori
H odgkin-kór diagnosztikájában és 
therápiájában bekövetkezett vá lto 
zások (15 perc).

József Imre, Tóth József, Gás
pár Éva (K isbér): Szeptikus és 
toxikus betegeink k ezelése során  
szerzett tapasztalataink (8 perc).

Garda Károly, Garzuly Ferenc, 
Kovács Katalin, Nyuli László 
(Szom bathely): R ubeola enkepha- 
litises eseteink  (8 perc).

Kovács Zoltán (E ger): Szám ítás- 
technikai m ódszerek alkalm azása a 
gyerm ekgyógyászatban (film m el, 20 
perc).

1979. szeptember 7., péntek,
8.30 óra

Elnök: Méhes Károly (Győr).
Prof. Karmazsin László (D ebre

cen) : A  postnatalis adaptatio b io
lógiai problém ái (20 perc).

Kecskés József (D ebrecen): Tö
rekvéseink  a k issú lyú  koraszülöt
tek  postnatalis adaptatiójának tá 
m ogatására (10 perc).

György Ilona (D ebrecen): P eri
natalis agysérülés; m ai szem léle
tünk és időszerű feladataink  (8 
perc).

Erdész Mária, Török János 
(Veszprém)': Az újszülöttkori ap- 
noes állapotok m egelőzése theo- 
p h yllinnel (8 perc).

Scherer Erzsébet, Gagyi Dénes 
(Szom bathely): A lveolaris levegő 
szökés újszülöttkorban (8 perc).

Lakatos Lajos (D ebrecen): A D- 
pen icillam in  valószínű hatásm echa
nizm usa újszülöttkori hyperbiliru- 
binaem iában (8 perc).

Halász Katalin, Török János 
(V eszprém ): H yperbilirubinaem ia
— fénykezelés — B 2-vitam in  (8 
perc).

Kövér Katalin (Székesfehérvár): 
A n ti-c  okozta iso im m unisatio  cse- 
retransfusióval k ezelt esete  (6 
perc).

Szakolczai Ilona (G yőr): Patho- 
logiás újszülöttek húgysavürítése (8 
perc).

S z ü n e t
E lnök: Oroszlán László (Zala

egerszeg).
Maródi László (D ebrecen): A 

polym orphonuclearis leukocyták  
szerepe az újszülöttek  aspecifikus 
védekezésben  (8 perc).

Réthy . Ildikó, Gacs Mária 
(V eszprém ): В csoportú strepto
coccus fertőzések újszülöttkorban  
(8 perc).

Koller Imre, Gagyi Dénes 
(Szom bathely): Gépi lé legeztetés és 
C PA P iatrogén fertőzéses szövőd
m ényei (8 perc).

Réthy Ildikó (Vezsprém A kom p- 
lem entrendszer sajátosságai és je 
lentősége az újszülöttkorban (10 
perc).

M. Tóth Antal, Réthy Ildikó 
(Veszprém): V éralvadsi zavarok az 
újszülöttkorban (8 perc).

Kiss József, Szabó Zsuzsa 
(Veszprém:) A z ikerszülések je len 
tősége az újszülött-halálozásban  
(8 perc).

Csikós János, Méhes Károly 
(Győr): Ú jszülöttek  X -chrom atin  
vizsgálata (8 perc).

Gagyi Dénes, Farkas Kálmán 
(Szom bathely): Ü jszülöttkori n esi
dioblastosis (6 perc).

Csorba Sándor (D ebrecen): A  
gliandin fizikokém iai és im m uno
lógiai tulajdonságai; az an tigen i- 
tás, az ellenanyagképzés és a pa- 
thom echanizm us kérdései v izsgá
latának tükrében (20 perc).

1979 szeptember 8., szombat,
8.30 óra

Elnök: Cholnoky Péter (Szom bat
hely).

Osztovics Magda (B pest.): Az
1975. óta végzett magzati v izsgá la 
tokai szerzett tapasztalatok (20 
perc).

Lőrinczi Kázmér (Székesfehér
vár) : Adatok a gyerm ekkori pha- 
com atosisok korai kórism éjéhez (8 
perc).

Horváth Zoltán, Barsi Ernő (Sop
ron): C affey-syndrom a (6 perc).

Gáthy István (Veszprém): E cto
dermalis dysplasia (6 perc).

Horváth Zoltán, Brenner József 
(Sopron): Hidroticus ectoderm alis 
dysplasia esete  (6 perc).

Szabó Dénes (Tata): Em bryopa- 
thia alcoholica (8 perc).

Török János, Tímár Károly 
(Veszprém): Családi (congenitalis?) 
nephrosis (8 perc).

Kövesdi György, Szűcs Sándor, 
Pintér Sándor (Szolnok): A  v e le 
született hasfali h iány sebészi k e
zelésének újabb lehetőségei (8 
perc).

Szabó László (Szom bathely): Ű j- 
szülöttkorban felism erhető osteo- 
chandrodysplasiák (8 perc).

Balogh László (B pest.): N éhány  
ritka veleszü letett fejlődési rend
ellenesség (film m el, 15 perc).

S z ü n e t
Elnök: Szakáll István (N agykani

zsa).
Kamarás János (B pest.): C onge

nitalis v itium hoz társuló atelecta- 
siás tüdőterületek aetiologiája és 
klinikai jelen tősége (20 perc).

Török Jánosné (V eszprém ): 
N em -strukturális szívhibák újszü
löttkorban (8 perc).

Mayer Gizella, Lőrinczi Kázmér 
(Székesfehérvár): N agyértranszpo- 
zíciós eseteink  (8 perc).

Búzás Emil (Szom bathely): A 
gyerm ekkori rheumás láz ep ide
m iológiai h elyzete  É szak-D unántú- 
lon 1Ö68. és 1977. között (15 perc).



Kovács Tibor, Búrom Éva, Gyo
pár Attila, Schwaiger Eva, Seress 
Irén, Somossy Annamária, Tímár 
Géza, Vámos Klára, Zsák Mária 
(Győr): A  csecsem őtáplálás v izsgá
lata Győrött (8 perc).

Cholnoky Péter, Öry Imre 
(Szom bathely, Bpest.): A z anyate
jes táplálás W H O -vizsgálatának  
néhány tanulsága (20 perc).

Török János (V eszprém ): Elnöki 
zárszó.

A M iskolc m egyei Városi Tanács 
Vasgyári Kórház és a H eves m e
gyei Ü zem egészségügyi Szolgálat
1979. augusztus 23—24-én M iskol
con, a N ehézipari M űszaki Egye
tem  I. és II. sz. előadóterm ében és 
augusztus 25-én Egerben a SZMT- 
székházban Nagyüzemi Központok 
Kórházainak II. Tudományos Ta
lálkozóját rendezi.

1979. augusztus 23., csütörtök,
9 óra 30 perc

Fövényi Mihály ár., M iskolc 
m egyei Városi Tanács eü. osztá ly- 
vezetője: Üdvözlés.

Drótos László, az MSZMP M is
kolc városi bizottság első  titkára: 
M egnyitó.

Zsögön Éva dr. egészségügyi á l
lam titkár: Az üzem egészségügy h e
lye az in tegrált betegellátásban.

S z ü n e t
Béleczki L. dr.: (Bpest.): A z üze

mi dolgozók m orbiditásának v izs
gálata a keresőképtelen esetek  
elem zésével.

Szeppelfeld S. dr. (M iskolc): A 
dolgozók szociális helyzetének a la
kulása az állam i nagyberuházások  
hatására.

Martos I. dr. (B pest): A ME
DICOR M űvek fejlesztési tervei a
VI. ötéves tervben.

Ditrói S. dr. (Miskolc): E redm é
nyeink az integrált betegellátás  
üzemi területén.

Czibere Tibor dr. akadém ikus: 
Zárszó.

1979. augusztus 23., csütörtök,
14.00 óra

A sectio

Elnök: Novák J. dr.
Titkár: Papp T. dr.
Téma: A korszerű égési osztályok 

tervezése és szervezése.
Spiró Éva (Bpest.): M egnyitó.
Prof. F. Zdravic (Ljubljana): 

Égési sérültek központjának ter
vezése szervezése és m űködése.

Prof. S. Teich-Alasia (T orino): A 
torinói égési osztály tervezési, szer
vezési és üzem eltetési tapasztalatai.

Simkó I. dr. C. SC., Bláha 
J. dr., Sándor L. dr (K osice-Saca): 
H ygienes szem pontok m eghatározó  
je llege egy égési osztály szervezé
sében és m egépítésében.

Novák J. dr., (Budapest): S p e
cia lizált égési osztályok létjogosu lt
sága és jellege.

Domonkos J., Novák J. dr., Mer
kel D. dr. (Budapest): Égési osz
tá ly  és szakrendelő a győri M egyei 
Kórházban.

Csontos Cs., Sziklai B., Ditrói S. 
dr., Papp T. dr. (Budapest, M is
kolc) : A  M iskolci V asgyári Kórház 
Égési Osztálya előterveinek ism er
tetése.

Tordai F., Dorogi L. (B udapest): 
Égési osztályok technológiai terve
zése és annak problém ái.

Dorogi L., Tordai F. (Budapest): 
Égési osztályok speciális hydrothe- 
rapiás és hygienes technikai prob
lém ái.

Pólya E. (B udapest): Korszerű  
égési osztály létesítése panelm űtő  
m odulokból.

Kelemen S., Novák J. dr., Ráth 
A. I. (B udapest): Régi épületben  
m űködő égési osztály rekonstruk
ciója.

Biró Ё. dr., Petrássy K. dr. (Mis
kolc) : A z intenzív osztály jelen tő
sége az égett gyerm ekek e llá tásá
ban

V i t a  — S z ü n e t

Elnök: Fövényi M. dr.
Titkár: Kása M. dr.
Tém a: Időszerű egészségügyi

szervezési kérdések.
Fejes I. dr. (G yőr): A z üzem - 

egészségügy helyzete G yőr-Sopron  
m egye integrált intézm ényeiben.

Zeltner Gy. dr. (Ózd): A z in teg 
ráció tapasztalatai a z Ózdi Kór
ház—R endelőintézetben.

Fekete T. dr., Csire B. dr., Bar
na E. dr. (M iskolc): Az integráció  
eredm ényei az üzemi átralm ak b el
gyógyászati ellátásában.

Zeltner Gy., dr., Varga T.dr., Esze- 
nyi G. dr., Branovics L. dr. (Ó zd): 
Az in ten zív  ellátás szervezeti fe l
ép ítése és m űködésének eredm é
nyei kórházunkban.

Marx Gy. dr. (Z alaegerszeg): A 
zalaegerszegi üzemi szakrendelés 
szám kódos kartonrendszere.

Zeltner Gy dr., Panyi M. dr., 
Varga T. dr., Eszenyi G. dr., Mol
nár T. dr. (Ózd): K ivizsgáló-akut 
és krónikus utókezelő részlegeinek  
funkcionális kapcsolata és együtt
m űködésük tapasztalatai.

Gácsi M. dr., Csurgay E. dr. 
(Csepel): A  keresőképtelen m orbi
ditás üzem i vizsgálatának tovább
fejlesztése.

Zeltner Gy. dr. (Ózd): 8 ágyas 
fe lvéte li egységünk szerepe és je 
lentősége a sürgősségi ellátásban.

Molnár L. dr., Tóth E. dr.. Barzó 
P. dr., Bíró B. dr. (M iskolc): A 
pulm onológiai szakrendelés helye, 
szerepe és lehetőségei az üzem 
egészségügyi ellátásban.

Zeltner Gy. dr. (Ózd): „N appali 
Kórház” létesítésének  jelen tősége  
a m ozgásszervi betegek korszerű  
kezelésében.

Kormos Z. dr. (M iskolc): M eg
előző üzem i-rheum a rendelés kér
dései és feladatköre.

1979. augusztus 23., csütörtök,
14.00 óra

B sectio
Elnök: Barzó P. dr.
Titkár: Kaáli 1. dr.
Tém a: Környezeti ártalmak

(diagnosztikus és therápiás prob
lémák, szűrések).

Madácsy L. dr., Borsodi K. dr., 
Kadocsa I dr., Mészáros K. dr., 
Varjas J. dr. (M iskolc): G yerm ek
kori asthm a prevalencia M iskolc  
város III. kerületében.

Kispál E. dr., Bombay B. dr., 
Peja M. dr., Madácsy L. dr. (M is
kolc) : O bstruktiv tünetekkel járó  
bronchológiai elváltozások csecse
m ő- és gyerm ekkorban.

Bíró B. dr., Barzó P. dr. (M is
kolc) : M űszeres v izsgálatok  trachea  
és nagyhörgő szűkület k im utatá
sára.

Mu Dr. Petr Artner és mtsai 
(O strava): V italograph m int
screening vizsgálat a kohókőm ű- 
veséknél a tüdő m űködése szem 
pontjából.

Bíró B. dr., Gyuricskó F. (M is
kolc): A légúti obstructio korai k i
m utatására szolgáló áram lás-volu 
m en görbe k iértékeléséhez k ész í
tett egyszerű, rövid szám ítógépes  
program.

Galambos Ё. dr., Gombosi K. dr. 
(Bpest): Foglalkozási asthm a esete.

Németh L. dr., Galambos Ё. dr. 
(Budapest): A  siderosisról.

Szabó J. dr. (M iskolc): F e lső lég 
úti m egbetegedések  nagyüzem i 
dolgozóknál.

Barzó P. dr. (M iskolc): A  korsze
rű bronchoscopos m űszerek szerepe  
és je lentősége a pulm onológiai 
m egbetegedések diagnosztikájában  
és therápiájában.

Barzó P. dr.. Molnár L. dr., Tóth 
E. dr. (M iskolc): A  bronchofiber- 
scop és az irányítható M editech/R  
katéter alkalm azása (film vetítés).

V i t a  — S z ü n e t

Elnök: Szentgyörgyi D. dr.
Titkár: Barna E. dr.
Nagy E. dr. (G yőr): A  M agyar 

V agon- és Gépgyárban történő  
szűrővizsgálatokkal kapcsolatos ta 
pasztalatokról.

Juhász L. dr. (M iskolc): B e lgyó 
gyászati szűrővizsgálat TNT üzem 
ben különös tek intettel a m áj á l
lapotára.

Molnár K. dr., Kőmíves S. dr. 
(K isvárda): Fiiból E (szerves fo sz-  
forsav-észter) m érgezés k övetk ez
tében fellépő  toxicus palyneuritis.

Szilárd Sz. dr., Szentgyörgyi D. 
dr., Nagy Gy. dr. (Leninváros, M is- 
kol): Ű jabb adatok a toluol to x i-  
cologiájához m ájbiopsiás v izsg á la 
tok alapján.

Tatár E. dr., Juhász L. dr. (L e
ninváros, M iskolc): B enzolexpositio  
és chronikus lym phoid leukaem ia  
vegyipari üzem ben.

Somorjai J. dr., Tomka A. dr. 
(M iskolc): A króm ozás üzem egész
ségügyi problém ái.

%
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Lencsés К. dr., Bocsor E. dr. 
(M iskolc): Ó lom expozícióban dol
gozók szűrővizsgálatának érték e
lése.

Ujj E. dr., Szentgyörgyi D. dr., 
Szilárd Sz dr. (Leninváros): R eha
bilitáció; alkalmassági, időszakos 
vizsgálatok és a gondozás kapcso
lata.

Filmvetítés (TVK L eninváros): 
V egyipari balesetek m unkahely i e l
látása. I. Égési sérülések.

Vi t a
1979. augusztus 24., péntek,

9.00 óra 
Plenáris ülés

Csótai János, M iskolc m egyei 
város tanács elnökhelyettese: M eg
nyitó.

Fűzi István dr., az E gészségügyi 
Dolgozók Szakszervezetének fő tit
kára: A szakszervezet egészségp o
litikai feladatai.

A tesvérvárosok küldöttei üdvöz- 
lik a kongresszust és fe lk ért elő
adásaikat megtartják.

S z ü n e t  
A sectio

Elnök: Ágoston M.
Titkár: Kiss M.
T ém a : Orvostechnikai készülékek. 
Ditrói S. dr., Énekes S. dr., Kis- 

pál E. dr., Szabó J. dr.. Tóth J. dr. 
Keresztury S. dr. (M iskolc): A  hő
ártalom  jelentősége a fü l-o rr -g ég é
szeti gyakorlatban (T herm ovíziós 
felm érés)

Szecső G. dr. (M iskolc): A  kör
zeti orvosi g yakorlatban szerzett 
tapasztalatok a KTD-1-2 készü lék 
kel.

Koós J. dr., Sidló G. dr., Pósa- 
laky L. dr., Brntovics I. dr., Papp
S. dr., Végh V. dr., Bíró B. dr. 
(M iskolc): A Miskolci Szénbányák' 
Lyukói Bányaüzem ében K TD —2 
készü lékkel végzett szűrővizsgála
tok tapasztalatai.

Bereczky E. dr. (M isk o lc): A 
KTD-1 és KTD-2 diagnosztikai 
táska m elegüzem i m unkahelyen  
való alkalm azása.

Ditrói S. dr., Barna E. dr., Ré- 
thly Gy. dr. (M iskolc): A  KTD ké
szü lékek  üzemi alkalm azásának ta
pasztalatai

Kaáli I. dr., Dudás L. dr. (Mis
kolc) : Tapasztalataink a KTD-4 
sportorvosi táskával v ég ze tt  v izs
gá lataink  során.

Ágoston M., Kiss M., Szepesi L. 
dr. (B pest és M iskolc): B iov issza 
csatolás létrehozására a lk a lm as ké
szülék.

Brunner T. dr. (M isk o lc): Kor
szerű orvostechnikai k észü lék  al
kalm azásának közgazdasági k iha
tásai.

Kiss M. (M iskolc): K om plex  
diagnosztikai készülékrendszerek  
h elyzete  és fejlesztési tendenciái.

V i t a
Film vetítések

1. Gould Godart BV cég (H ollan
dia) : Orvostechnikai készülékek  
bem utatása.

2. Medicor: Táskadiagnosztika.

S z ü n e t
1979. augusztus 24., péntek,

11 óra 15 perc

В sectio

E ln ök : Prof. Berecz E.
Titkár: Szita L. dr.
Tém a: Környezetvédelem.
Nagy L. dr. (M iskolc): Jódnyo- 

mok és gyors egyszerű kim utatása  
és m eghatározása ivó-, ásvány-, és 
gyógyvizekben.

Horváth L. dr. (M iskolc): T ele
pülési szennyvíziszap steril v ízte
len ítése és a szűrőlepény kom posz
tálása.

Takács J. (M iskolc): E lfolyó tisz
tított szennyvizek  csírátlanítására  
végzett szűrési k ísérletek.

Juhász J. dr. (M iskolc): Felszín  
alatti v izek  elszennyeződésének  
problém ái a hasznosítás során.

Gavallér I. (M iskolc): B.-A. Z. 
m egye levegőtisztaság védelm i 
helyzete.

Woperáné Serédi Á. dr. (M is
kolc) : N itrogénoxidok képződési 
körülm ényeinek  vizsgálata földgáz- 
tüzelésnél.

Szűcs I., Mikó J. dr. (M iskolc): 
A célm űvek  környezeti porszennye
zésének vizsgálata.

Lorencz S.-né dr. (M iskolc): A 
..CONTIFLO” folyam atos áram lású  
autom atikus vegyelem ző rendszer
rel levegőim m isszióm érés során 
szerzett tapasztalatokról.

Szita L. dr. (M iskolc): A környe
zetszennyezés és a korrózió egy- 
m ásrahatása az egészségügyi in téz
m ényekben.

Tompos E. dr. (M iskolc): Szenek  
pirittartalm ának csökkentése szén 
előkészítési m ódszerekkel.

Wéber J. dr. (M iskolc): K örnye
zetvédelm i feladatok az a lum í
n ium - és rézkohászatban.

Kováts A. (M iskolc): M egelőző  
zajcsökkentés.

V i t a
1979. augusztus 24., péntek 

14 óra 30 perc

A sectio

Elnök: Déváid J. dr.
T itkár: Kónya K. dr.
T ém a: Egészségvédelem a ter

melés szolgálatában.
Déváid J. dr. (M iskolc): A halló

szerv zaj okozta károsodásával 
kapcsolatos orvosi feladataink.

König M. dr. (K aposvár): Zajos 
expositióban  dolgozók h allásv izs
gálatának jelentősége.

Páka L. dr. (Ó zd): H allásjavítás 
és rehabilitáció.

Simon J. dr., Balla L. dr. (Buda
pest) : A krónikus CS2 expozíció 
neurológiai és otoneurológiai vizs
gálatával szerzett tapasztalataink.

Hochenburger E. dr., Martikány
D. 1. dr. (G yőr): Az „Earprotecto- 
m eter” m űszaki ism ertetése.

Bokor A. dr., Szepesi L. dr. (M is
kolc) : A  zajártalom  belgyógyászati 
vonatkozásai.

Bangó E. dr., Dombi M. dr., Ta
más P. dr., Laihó K. (M iskolc): A 
zajártalom  kom plex hatása és a 
zajvédelem  lehetősége.

V i t a  — S z ü n e t
Elnök: Fekete T. dr.
Titkár: Lyócsa J. dr.
Mu Dr. Petr Artner és mtsai 

(C sehszlovákia): Biokém iai tan u l
mány a m agas hőm érsékleten dol
gozó aczélüzem i dolgozók szám ára.

Bereczki E. dr., Bokor A. dr., 
Csire B. dr., Tóth O. dr. (M iskolc): 
Tapasztalatok hypertonia szűrések  
kapcsán az LKM -ben.

Lyócsa J. dr., Csire B. dr. (M is
kolc) : A nagyüzem ekből am bulan
ciánkra sürgősséggel került b ete
gek elem zése 5 év tükrében.

Füredi Gy. dr., Hollósi L. dr., Tí
már Geng P. dr., Biró A. dr. (Cse
pel) : G yógyszer hatékonyságának  
vizsgálata üzem i körülm ények k ö 
zött.

Csire B. dr., Fekete T. dr., Bar
na E. dr. (M iskolc): A hypertonia  
kezelés problém ái veszélyes m un
kakörben dolgozóknál.

Bereczki E. dr., Csire B. dr. 
(M iskolc): M elegüzem i dolgozók  
élettani param étereinek változásai 
m unkavégzés közben.

Mu Dr. Petr Artner és mtsai 
(C sehszlovákia): ön töd e és m agas 
hőm érséklet hatása a vérnyom ásra.

Önody M. dr., Schiefner Gy. dr. 
(M iskolc): A Dupuytren contractura  
üzem egészségügyi vonatkozásai.

Horváth A. dr. (M osonmagyar
óvár) : H őexpositióban dolgozók  
időszakos vizsgálata a MOTIM- 
ban.

Farkasdy J. dr. (M iskolc): T eszt- 
vizsgálatok a foglalkozási derm ato- 
zisok m egelőzésében.

V i t a  — S z ü n e t

Elnök: Mitsányi A. dr.
Titkár: Szepesi L. dr.
Téma: Ergonómia.
Stjepan Vidacek (Zagreb) D ol

gozók szem ély iség  dim enziójának  
összefüggései és alkalm azása a 
többm űszakos munkához.

Ditrói S. dr., Szepesi L. dr., Bor
bély J. (M iskolc): E gészségügyi
ergonóm iai együttm űködés gyakor
lati tapasztalatai és további fe l
adatai.

Borbély J., Stehlik E. (M iskolc): 
A m unkafeltételek  hatása a dolgo
zók fizikai és pszichikai igén yb e
vételére.

Barna S.né (M iskolc): A pszicho
lógiai tevékenység szerepe a b a l
esetek csökkentésében a Lenin  
Kohászati Művekben.

Kostyó Gy. (Csepel): N euroticus 
dispozíció vizsgálata E ysenek-féle  
MMQ kérdőívvel.

Szepesi L. dr., Papp S. dr., Tö
möri Zs. dr. (M iskolc): B iofeedback  
diagnosztikai és therápiás leh etősé
gei egyes pszichoszom atikus m eg
betegedések  esetén.



Kurucz J. (Ózd): Kohászati tech
nológiai körülm ények között dol
gozók fizikai és fiziológiai terhelé
sének vizsgálata.

Lakatos Z. dr. (Ó zd): Ergonómia 
az üzem egészségügy szolgálatában  

Urbán Zs. dr. (Salgótarján): Az 
időjárásérzékenység egyes munka- 
lélektan i kérdései.

Szepesi L. dr. (M iskolc): A k li
m ax egyes m unkalélektani prob
lém ái.

1979. augusztus 24., péntek,
14 óra 30 perc

B sectio

Elnök: Bárkái L. dr.
Titkár: Ferencz T. dr.
Tém a: A nődolgozók egészség- 

védelme a nagyüzemek környeze
tében.

Steven F., Delneky M. D. (U SA ): 
A nő foglalkozási ártalm ai.

Bárkái L. dr., Sándor Cs. dr., 
Barna P. dr. (Miskolc): N agyüze
m ekben dolgozó m unkásnők siker
telenül végződött terhességeinek  
elem zése.

Tárkányi B. dr. (G yőr): A fluor 
problém ája a m egelőző nőgyógyá
szati ellátásban — különös tekin
tettel a trichomonas vaginalisra.

Adorján 1. dr., Kiss J.-né (Mis
kolc) : N éhány környezeti ártalom, 
gyógyszerszedés és é lvezeti szerek 
fagysztásának felm érése értékelé
se az LKM fizikai nődolgozóinak  
egy csoportjánál.

Csorna B. dr., Hollósy J. dr., Kol- 
tay M. dr. (M iskolc): A terhesség  
kim enetelét befolyásoló tényezők  
ipari környezetben.

Bárok J.; dr., Simon L. (Vison- 
ta ): Term ogram m etriával szerzett 
tapasztalatok em lőszűrő vizsgála
tok során.

Kiss L. dr., Konczvald B. dr., 
Truppolai T. dr. (M iskolc): Kora
szülések vizsgálata a foglalkozás 
tükrében.

Hardonyi A. dr., Bárkái L. dr., 
Nagy D. dr. (M iskolc): Fizikai 
m unkát végzők nőgyógyászati m ű
tétéinek gyógyulása és a betegek  
rehabilitációja.

Zelena J. dr., Hardonyi A. dr., 
Pógyor M. dr. (M iskolc): H üvely
gyulladások területünkön.

Tárkányi B. dr. (G yőr): T extil
üzemi R endelőintézet N őgyógyá
szati Szakrendelésének tapasztala
tai 8000 beteg kom plex kivizsgálá
sával kapcsolatban.

Peleskei L. dr., Horváth Zs. dr., 
Bárkái L. dr. (M iskolc): Fizikai és 
szellem i m unkát végző nők perina- 
tologiai adatai.

V i t a  — S z ü n e t  
Elnök: Molnár L. dr.
Titkár: Hardonyi A. dr.
Téma: Munkahelyi ártalmak, új 

vizsgálati módszerek.
Nagy F. dr. (M iskolc): Tapasz

talataink a D oppler-elv alapján  
működő ultrahang áram lásvizsgáló  
készülékkel.

Meskó É. dr. (Kerepestarcsa) 
Carotis keringési zavarok Doppler 
vizsgálatának digitális szám ítógé
pes értékelése.

Molnár L. dr., Schay É. dr., Sá
rospataki A. dr. (B udapest): Vénás 
és nyirokkeringési zavarok m űtéti 
megoldásai.

Somos Zs. dr. (Budapest): A lsó  
végtag phlebographiával nyert ta 
pasztalataink.

Sonkoly 1. dr., Daróczy P. dr. 
(D ebrecen): A R aynaud-syndrom a  
m icrocirculatiós vonatkozásai.

Vincze E. dr. (Kaposvár): L ocá- 
lis vibrációnak kitett dolgozók  
vizsgálata.

Barna E. dr., Csire B. dr., Fekete
T. dr., Önody M. dr. (M iskolc): 
Vibrációs ártalom nak kitett dolgo
zók időszakos vizsgálatának tapasz
talatai a Lenin K ohászati M űvek
ben.

Molnár L. dr., Bálint A. dr., Gö
csej K. dr., Sebes B. dr. (B pest.): 
A krónikus verőérbetegek szűrő- 
vizsgálata és gondozása.

Pejtsik J. dr., Kovács E. dr. 
(C sepel): Adatok az egésztest-v ib 
ráció nőkre gyakorolt hatásához.

Kovács K. dr. (E ger): Vibrációs 
szűrővizsgálat végzése  a M átravi- 
déki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ságnál.

V i t a
Eger, SZMT-székház

1979. augusztus 25., szombat,
9.00 óra

Kozma József dr.: M egnyitó. 
Vaskó Mihály, a H eves m egyei 

Pártbizottság első titkára: Üdvöz
lés.

Prof. Zoltán J., Donáth A. dr. 
(B udapest): Balassa János a hely
reállító  sebészet m egalapítója ha
zánkban.

S z ü n e t  

A sectio

Elnök: Prof. Zoltán J.
Titkár: Tóth L. dr.
Tém a: Plasztikai és helyreállító 

sebészet.
Prof. S. Teich-Alasia (Olaszor

szág) : A tradicionális plasztikai se 
bészet előnyei a m icrochirurgiával 
szem ben.

Gulyás G. dr., Kartik 1. dr., Má
té F. dr., Takács L. dr. (Budapest): 
A rterianyelű lebenyek  alkalm azása  
borhiányok pótlására.

Ackermann A. dr. (B udapest): A 
Budapesti Szájsebészeti Klinikán  
kezelt 230 m unkahelyi balesetes 
beteganyagának értékelése.

Ditrói S. dr. (M iskolc): A Réthy- 
fé le  metszés.

Donáth A. dr., Tóth L. dr. (Bu
dapest, M iskolc): H elyreállító  m ű
tétek üzemi sérülések után.

Jurcsák L. dr. (Debrecen): Fül- 
kagylótum orok m űtéti m egoldásá
ról.

Kárász L., dr., Ditrói S. dr., Tóth 
L. dr., (M iskolc): A m andibulatöré- 
sek com pressziós osteosynthesisé- 
vel nyert tapasztalataink.

Tóth I. dr., Bárkái L. dr., Ditrói
S. dr. (M iskolc): Plasztikai seb é
szeti elvek hüvelyi m űtéteknél.

Ditrói S. dr., Heiner В. dr., Tóth 
L. dr. (M iskolc): DX-1 panorám a  
fogászati röntgenberendezés szere
pe a m axillo -facia lis és m andibula  
sérülések ellátásában.

Fiedler M. dr. (M iskolc): A  m a
xillo-facia lis és m andibula sérü l
tek m űtéti érzéstelen ítése osztá
lyunkon.

V i t a  — S z ü n e t

Elnök: Deák F. dr.
Titkár: Szunyogh L. dr.
Téma: Traumatológia.
Török P. dr., Dobai J. dr., Kaáli 

L. dr., Várhegyi Z. dr. (M iskolc): 
Frontobasalis koponyasérültek  
com plex traum atológiai e llátása .

Somogyi Sz. dr., Bálványossy P. 
dr., Szita J. dr. (B udapest): A pa
tella törések kü lső  rögzítés nélkü li 
kezelésének eredm ényei.

Bálványossy P. dr., Somogyi 
Sz. dr., Dévay K. dr. (B udapest): 
A combcsont per- és supracondy- 
laer törésének m űtéti k ezelése és 
rehabalitációja.

Egyed B. dr., Eőry A. dr., Man- 
ninger J. dr., Veres Т.-né, Czeyda 
Pommersheim F. dr. (B udapest): 
Traumás eredetű peripherias sen -  
soros idegsérülések  űj objektív  
vizsgálati m ódszerei.

Horváth F. dr., Török P. dr., 
Bánvölgyi A. dr., Rácz S. dr. (M is
kolc) : E choencephalographiás ta 
pasztalatok a neurotraum atologiai 
diagnosztikában.

Szandányi I. dr., Radó S. d.r, Dé
vay K. dr. (B udapest): A láb szár
törések kezelésének  m egítélése a 
rehabilitáció szem pontjából:

Dékány Gy. dr., Szunyogh L. dr., 
Temesi Z. dr., Bezerényi T. dr. 
(M iskolc): A z üzem i balesetekből 
szárm azó sérü lések  osztályunk  
munkájában (1974— 1978)

Dóra F. dr. (V isonta): E lsősegély-  
nyújtás, balesetellátás a Thorez  
K ülfejtéses B ányánál.

Radó S. dr., Szandányi I. dr., Szi
ta J. dr. (B udapest): A traum ato
lógiai osztályok utógondozási m ű 
ködésének jelentősége.

V i t a  — S z ü n e t  

Elnök: Zeltner Gy. dr.
Titkár: Ferenczi Zs. dr.
Téma: Intenzív betegellátás.
Schay É. dr., Csatár, dr., Haj

nal M. dr. (B udapest): Ű jabb  
szem pontok az oxyologiai b e teg e l
látásban.

Panyi M. dr., Zeltner Gy. dr., 
Varga T. dr., (Ó zd): A m yocardia- 
lis infarctus akut fázisának an ti-  
coaguláns kezelése és a secunder  
preventio gyakorlata osztályunkon.

Zeltner Gy. dr., Varga T. dr. 
(Ó zd): Adatok a heveny ritm us
zavarok kom binált (gyógyszeres -j- -  
elektrom os) kezeléséhez.

%
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Panyi M. dr., Nyárádi A. dr., 
Mezőfi M. dr., Zeltner Gy. dr. 
(Ózd): H eveny cerebrovascularis 
katasztrófák első  ellátásának ta- 
tapsztalatai

V i t a
Ditrói Sándor dr.: Zárszó.

Eger, SZMT-székház

1979. augusztus 25., szombat
10.00 óra

В sectio

Elnök: Pósalaky L. dr.
Titkár: Pógyor M. dr.
Téma: Megelőzés, gondozás, re

habilitáció.
Iván Viszkocsil, Magda Karolio- 

va (B ratiszlava): Az égések  m eg
előzése az iparban speciális véd ő
ruha segítségével.

Horváth S. dr., Szűcs M. dr. 
(Debrecen) :Az ischaem iás sz ívb e
tegség korai felism erése. A  M agyar 
G ördülőcsapágy-m űvekben végzett 
kom plex szűrővizsgálat adatai.

Mu Dr. Peter Artner és mtsai 
(C sehszlovákia): Ergonom v izsgá 
lat coronary desease diagnosis 
szem pontjából.

Papp S. dr. (M iskolc): Szívbeteg  
gondozás beindítása és tapaszta la
tai rendelőintézetünkben.

Varga T. dr., Zeltner Gy. dr. 
(Ózd): Kardiológiai rehabilitáció  
lehetőségei és gyakorlata intéze
tünkben.

Molnár K. dr., Kántor l.-né (Kis- 
várda): Serum -cholinesterase-akti- 
vitás szűrővizsgálatok  jelentősége a 
szerves foszforsav-észter tartalmú  
növényvédő szerek által előidézhető  
m érgezések m egelőzésében.

Mezőfi M. dr., Zeltner Gy. dr., 
Panyi M. dr., Magyar Zs. dr. (Ózd): 
Drogok okozta cytopeniák gyako
risága osztályunk beteganyagában.

Hérics M. dr., Oláh V. dr., Szabó
E. dr. (M iskolc): A lkoholista m áj
betegeink és gondozásuk során 
szerzett tapasztalataink.

Szodoray S. dr., Soltész P. dr. 
(Sátoraljaú jhely): A lkoholfogyasz
tás e lem zése  az egyén foglalkozása  
szerint.

Takács J. dr., Ferencz T. dr. 
(M iskolc): A dalék a M ondor-beteg- 
ség kortanához.

Mu Dr. Peter Artner (Cseh
szlovákia) : Syndrom a algicum  ver- 
tebrogenes-tanulm ány a fém öntők
nél.

V i t a  — S z ü n e t
Elnök: Kozma J. dr.
Titkár: Tóth J. dr.
Szűcs M. dr., Horváth S. dr. 

(D ebrecen): Vezető beosztású dol
gozók kom plex szűrővizsgálata.

Bódy Gy. dr. (M iskolc): Az ép í
tőipari munkások szűrővizsgálatá
nak tapasztalatai.

Varsányi G. (B udapest): Munka- 
védelm i problém ák és azok pers
pektivikus lehetőségei intézetünk  
fejlesztése kapcsán.

Villányi 1. dr.. (Szeged): A gon
dozás jelentősége a táppénzes szá
zalék  csökkenésében.

Perlaky A. dr., Takács M. dr. 
(B udapest): K ísérlet a neuroticus 
gondozás m egszervezésére: „Élet- 
vezetési tanácsadás”.

Szakolczai É. dr. (B udapest): A 
m egváltozott m unkaképességű dol
gozók rehabilitációjának helyzete, 
lehetőségei a kohászati üzemekben.

Verebélyi T. dr. (Ó zd): Rehabi- 
bilitációs tapasztalatok egy kohá
szati üzemben.

Joó M. dr. (Csepel): Szem sérülé
sek  és rehabilitáció.

Adorján B. dr. (M iskolc): A lég
zőszervi betegek rehabilitációja a 
B orsodi Szénbányáknál.

Pénzes G. dr. (M iskolc): K is- és 
középvállalatok közös főfoglalko
zású üzemorvosi ellátásának ta
pasztalatai.

V i t a
Szervező iroda: V asgyári Kórház 

igazgatói titkárság, 3520 Miskolc, 
K órház u. 1. Pf.: 20-719.
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EUNOCTIN
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ÖSSZETÉTEL: 1 tabletta 10 mg nitrazepam-ot tartalmaz.
HATÄS: A limbicus rendszerben, elsősorban a hippocam- 
puson át ható altató, mely ezen központi idegrendszeri 
functionalis központok ingerküszöbét emelve akadályozza 
az élettani alvást gátló emotionalis -ingerek érvényre ju
tását, így elősegíti a physiológiai alvást. Elaltató hatása 
30-50 perccel az oralis adagolás után fejlődik ki és 6—8 
óráig tart. A polysynapticus gerincvelői reflexek gátlása 
útján izom-relaxans hatást is kifejt. A harántcsíkolt izmok 
tónusos-clonusos görcsét oldja, anticonvulsiv hatása is 
van.
JAVALLATOK: Különböző eredetű alvászavarok, álmatlan
ság. Izomtónus-fokozódással járó organicus neurológiai 
megbetegedések. Fokozott psychés feszültséggel, szoron
gással járó psychiatriai kórképek, fekvőbeteg-gyógyinté
zetben kiegészítő kezelésére.
ELLENJAVALLAT: Myasthenia gravis.

ADAGOLÁS: Felnőtteknek este V2—T tabletta (5—10 mg), 
idős, legyengült egyéneknek V 4 -V 2  tabletta (2,5-5 mg), 
csecsemőknek és gyermekeknek 0,25 mg/kg. Az organicus 
neurológiai és psychiátriai kórképekben alkalmazandó 
dosist esetenként kell meghatározni.
FIGYELMEZTETÉS: Az Eunoctin hatását az alkohol poten
ciálja, ezért az Eunoctin-kúra során az alkoholfogyasztást 
kerülni kell. Más, központi idegrendszerre ható szerekhez 
hasonlóan a terhesség első harmadában az Eunoctin tab 
letta alkalmazása nem ajánlatos. Eunoctin bevétele után 
10-12 óráig gépkocsit vezetni, magasban, veszélyes mun
kahelyen dolgozni nem lehet.
MEGJEGYZÉS: t§i Csak vényre adható ki, és az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalmmal) ismétel
hető.
CSOMAGOLÁS
10 tabletta térítési díj: 2,— Ft.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.



1. Táblázat. Az utánvizsgált esetein k  sú lym egoszlása

Súivrn jgoszlás 3 9 E

720— 850 g 2 2
851—1000 g 4 3 7

1001—1250 g 4 10 14

Főv. Tanács Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézete, 
Csecsemő és Gyermekosztály 
(főorvos: Korányi György dr.),
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
Vizsgáló és Tanácsadó Intézete 
(vezető: Lányi Miklósáé dr.)

A z ig e n  k is  sú ly ú  
ú js z ü lö t te k  is k o lá s  kori 
u tá n v iz s g á la tá n a k  
ta p a s z t a la t a i
Rajk András dr., Csiky Erzsébet 
és Korányi György dr.

Az elmúlt évtizedekben a kis súlyú és pathológiás 
újszülöttek perinatális ellátásának megjavulásával 
egyre több ilyen újszülött m arad t életben. Érthető 
tehát, ha megnövekedett az érdeklődés e gyerme
kek későbbi sorsa, későbbi testi, lelki fejlődése 
iránt. Vizsgálatok ezreit végezték el és számos köz
leményben számoltak be eredményeikről. E vizs
gálatokból több értékes következtetést lehetett le
vonni.

Az egyik legfontosabb az volt, hogy nem  re
ménytelen és kilátástalan orvosi feladat e betegek
kel intenzíven foglalkozni, sőt éppen ellenkezőleg, 
minél több helyes ■ erőfeszítés történik  a korszerű 
perinatalis ellátás érdekében, annál kevesebb a 
károsodások száma.

A másik fontos megállapítás az volt, hogy m in
den orvosi ténykedés ellenére e gyermekek még 
mindig erősen veszélyeztetettek és a károsodottak 
nagy többsége e csoportból származik.

1971-ben megvizsgáltuk az 1967—70 között 
osztályunkon kezelt igen kis születési súlyú (szó- 
használatunkban az 1251 g-nál kisebb súllyal szü
letettek, továbbiakban IKU) volt újszülöttjeinket. 
E vizsgálat célja elsősorban az akkoriban korsze
rűsödő osztály m unkájának értékelése volt egy 
olyan időszakban, mikor még a személyi ellátott
ság és a -technikai felszereltség a jelenleginél jóval 
kedvezőtlenebb volt (15).

Eredményeinket akkor igen kedvezőeknek ta r 
tottuk. A korai utóvizsgálatok a túlélők igen jó 
testi és szellemi fejlettségét bizonyították. A vizs
gált gyermekek fiatal kora m iatt (másfél-három 
év) azonban finomabb minőségi elemzésre akkor 
nem  volt mód.

Jelen m unkánkban az 1971-ben már vizsgált 
igen kis súlyú újszülöttek iskolás kori vizsgálatá
nak tapasztalatait ismertetjük.

A z Eü. M inisztérium  3.2.15. sz. tárcaszintű kuta
tási főirányaihoz elfogadott „A m agzat és az újszülött 
betegségeinek kutatása” c. tém ában végzett kutató
m unka alapján. Szám jel: 8—09—0500—03—1/K.

Orvosi Ffetilap 1979. 120. évfolyam, 34. szám

Beteganyag

1967. január 1—1970. decem ber 31-ig osztályunkon  
140 1251 g-nál kisebb sú llya l szü letett ú jszü löttet ke
zeltünk. Ebből 94-en m eghaltak  (67,4%), 46 m aradt 
életben (32,6%). A tú lélők  közül 28 leány és 18 fiú. 
Hat ikerpár. 1971-ben 26 gyerm eket tudtunk m egvizs
gálni, 1976-ban 22 gyerm eket hoztak el u tóvizsgála
tainkra. 14 leányt és 8 fiút. A  leányok közül 6 gyer
mek ikerterhességből szárm azott. Sú lym egoszlásukat 
az 1. táblázat mutatja.

A sú ly  és gestatiós idő szerinti m egoszlásukat az
1. ábra m utatja.

Az ábrán látható, hogy 2 fiú és 2 leány intrauterin  
hypotrophiás volt. Jelen v izsgálat időpontjában a gyer
m ekek átlagos életkora: 7,5 év  (5 év 7 hónap—9 év 4 
hónap).

Az anyák életkora: 14 esetben 21—30 év  között, 
7 esetben 31 évnél idősebb, 1 esetben 20 éves volt.

Az anyák iskolai végzettsége: 2 esetben  8 á lta
lánosnál kevesebb, 10 esetben 8 általános, 10 esetben  
érettségi, fő iskolai végzettségű anya nem  volt.

A  házasságok helyzetét tek in tve a gyerm ekek  szü
letésekor valam ennyi rendezett volt. K ésőbb 2 anya  
elvált és újra férjhez ment.

E seteink lakáskörülményeit tek in tve közepesnél 
rosszabb lakással egyik sem  rendelkezett, többségük
nél jó volt. Az egy főre jutó jövedelem  1200 és 2600 Ft 
között volt.

A vizsgálat módszere 

Anamnézis
B elgyógyászati és neurológiai vizsgálat. T estm é

retek fe lv é te le  (súly, hossz, fejkerület), EEG, szem é
szeti v izsgálat, audiológiai vizsgálat.

A pszichológiai vizsgálatok  során nem  értük be 
csupán azoknak a m ódszereknek az a lkalm azásával, 
m elyek a fogyatékosság állapotát a norm álistól e lkü 
lönítik. Sokoldalú  és m élyebb elem zéssel arra keres
tünk választ, hogy az igen alacsony születési sú ly  — 
m ely az egyetlen  olyan faktor, am i m inden vizsgált 
gyerm ekre egyaránt vonatkozik — okoz-e a norm a- 
litás határain belül is sajátos szem élyiségelváltozást, 
illetve a különböző készségeket illetően  értékrendbeli 
eltolódást. E kérdések tisztázására a következő pszi- 
chodiagnosztikai eljárásokat alkalm aztuk.

Az anyátó l részletes pszichológiai anamnézist v e t
tünk fel. A  nevelési körülm ényekről m indkét szülőtől 
tájékozódtunk. L evél útján kértünk a gyerm ekekről 
pedagógiai véleményt. A z in te lligen tia  m érésére a 
Wechsler-féle intelligencia tesztet alkalm aztuk. Ez a 
teszt azt az e lvet alkalm azza, hogy az em ber értelm i 
képességei egym ásba integrálódva, dinam ikus kölcsön
hatásban m űködnek, de 2 lényeges, egym ástól m égis  
elkülöníthető színtéren az absztrakt és a konkrét (ver
bális és cselekvéses) problém ák m egoldási területén .
A m ódszerrel m eghatározható külön a praktikus, cse 
lekvésben k ifejeződő és külön a verbális, beszédben  
m egnyilatkozó intelligencia szin tje és az összesített ( ~ \  
eredm ények alapján az álta lános intelligencia  quotiens. Ц Я  
Az in telligenciaszin t felm érésére k iegészítőként а X  1
Goodenough-féle emberábrázolást értékelő skálát is -----------
lelhasználtuk. 2039



1. ábra.

A  mozgásérettséget (Oseretzky), a visuo-motoros 
coordinatiót (Frostig és B ender), a szociális érettséget 
(D oll), a figyelmet (P ieron) is vizsgáltuk, va lam int  
személyiségvizsgálatot végeztünk  V ilágjátékkal, D üss- 
m esék  és családrajzok alapján. V izsgáltuk a gyerm e
kek  iskolai teljesítményeit az írás, olvasás, szám tan  
terü letén . Beszédüket tartalmi és alaki szempontból 
elemeztük.

A  vizsgálatok szám szerű  adatait, ahol erre leh ető 
ség  volt, hazai, többségében  hazánkban használatos  
k ü lfö ld i standardekkel vetettü k  össze, m indig anya
könyvi életkorukat véve alapul. A psychológiai v iz s 
gálatoknál a teljesítm ények  objektív értékelése érde
k éb en  a standard érték k el nem  rendelkező v izsgálati 
eljárásoknál kontroll párokat alkalmaztunk. A  k on t
roll párok kiválasztása a következő szem pontok sze 
r in t történt: azonos életkor, 2500 g-nál nagyobb szü 
le té s i súly; negatív p erin ata lis anam nézis és a gyer
m ek ek  minden szem pontból való átlagos jellege: szo
c iá lis  ökonomikus háttér, iskolai teljesítm ények.

Eredmények és megbeszélés

A  jelenleg vizsgált gyermekek újszülöttkori 
kortörténeteit előző közleményünkben részletesen 
elemeztük.

Most a terhességi anamnézisből a következő
k e t emeljük ki: 2  gyerm ek született első terhes
ségből, 7 gyermek m ultigravida első szüléseként, 13 
gyerm ek ismételt terhesség, ismételt szülésből szár
mazik. A vizsgált gyerm ekek szülését megelőzően 
15 anyának terhességmegszakítása, 6  anyának 
spontán vetélése volt. Csak 5 esetben volt a  te r 
hesség zavartalan, m íg 1 1  esetben vérzés, fenye
gető vetélés, 4 esetben idő előtti burokrepedés, 2 
esetben septicus állapot előzte meg a szülést. K ét 
ik erp ár császármetszéssel született, 2  esetben m e
dencevégű fekvés, 16 esetben sima szülés volt. Két 
gyerm ek kivételével m inden gyermek nagyon v árt 
gyerm ek volt, hiszen 12 esetben 27 évnél idősebb 
anyának egyetlen gyerm ekéről volt szó, 4 esetben 
pedig sorozatos abortusok után várták  a terhesség 
sikeres befejezését.

Ű jszülöttkorukban eseteink közül 13 gyerm e
ken találtunk hypoxiára  utaló adatokat (asphyxia, 
apnoe, IRDS, anaem ia neonat.), csak 2 gyerm eken 
a lakult ki morbus haemolyticus neonat, és vált 
szükségessé vércsere. Csak egy gyermeken ta lá l
tu n k  agyvérzésre u taló  tüneteket a perinatalis idő
szakban. Két gyerm eken interstitialis pneum onia
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zajlott le 2 hónapos korban. K ét gyermeken súlyos 
késői hypoproteinaemia m ellett dermatitis desqua- 
m ativát kezeltünk. Átlagosan 3 és fél hónapos ko
rukban kerültek hazaadásra.

Eseteink között az irodalm i adatokkal meg
egyezően nagyobb a leányok száma és több az iker 
gyermek is.

Az anyák életkora eseteinknek több m in t fe
lében 27 év felett volt. Vizsgált gyermekeink szo- 
cio-ökonomikus helyzete valószínűleg véletlensze
rűen az anyák iskolai végzettségét, a házasságok 
helyzetét, lakáskörülm ényeket és az egy főre jutó 
jövedelm et vizsgálva, átlagosnak mondható.

A gyermekek mozgásfejlődésének átlagértékeit 
és szórását az irodalom egyes adataival összevetve 
a 2. ábrán ábrázoltuk.

Ezek alapján eseteink átlagosan 10 hónapos 
korban ültek fel önállóan (7—14. hónap). 11 hóna
pos korban álltak fel önállóan (9—20. hónap). 14 
hónaposán indultak el kapaszkodás nélkül (9—24. 
hónap). Összehasonlítva Pikier E. és a Denver szű
rőteszt adataival, úgy találtuk, hogy a gyermekeink 
a naptári korukat véve alapul átlagosan korábban 
ültek, álltak és indultak el, m int Pikier esetei, vi
szont később m int a Denver tesztben megszabott 
norm ál értékek (2 0 ).

A m ásodik vizsgálatig  9 gyerm ek került kórházi 
kezelésre (ebből 5 háromszor vagy  többször is). B eteg
ségeik  többségükben felsőlégútiak . Három esetben  szá
m oltak be lázas convulsióról, m ely nem ism étlődött. 
Láztalan görcsroham  egy sem  volt.

S aját eseteink megbetegedésgyakoriságát vizs
gálva elmondhatjuk, hogy nem  volt gyakoribb a 
megbetegedések száma m int az átlagpopulációban. 
Ebben valószínűleg szerepet játszhatott a szülők 
fokozott védelme és az a körülmény, hogy csak 
4 éves korban kerültek nagyobb gyermekközös
ségbe. A budapesti 25—36 hónapos gyermekek 
m orbiditási viszonyait vizsgáló munkacsoport nem 
talált számottevő különbséget a 2500 g-nál kisebb

Jelek:
Denver
Pikier 2500 g ■ = 
Pikier 2000 g >  
Saját 1250 g =>

Kapaszkodás
nélkül
elindul

1 .... ИЗ
t 1— I 1 1 1— I 1— I 1— r ~

6 10
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és а 2500—2999 g-mal születettek morbiditása kö
zött és idült kóros folyamatok gyakoriságát tekint
ve (1). A vizsgált gyermekek körében egyéb iro
dalm i adatokkal egyezően a kiállott betegségek 
között a légúti megbetegedések vezetnek gyakori
ságukat illetően (17, 16).

V izsgált eseteink testi fejlődését a bostoni egye
tem  sú ly - és hosszfejlődési percentil görbéire vetítve  
vizsgáltuk  (3. ábra).

A  következőket állapíthatjuk m eg. Mind a súly, 
m ind a hosszfejlődésben a lányok közül 4, a fiúk közül 
1 gyerm ek testm érete esett a 10 percentil vonal alá. 
A többiek  testm érete egyen letesen  oszlott m eg a 90 és 
10 percentil között. Ha ezeket a m éréseredm ényeket a 
6 év v e l ezelőttiekkel hasonlítjuk össze, azt találjuk, 
hogy azóta 7 leány és 1 fiú  súlya és 1 leánynak a 
hossza a normál övezetet jelentő 90-es és 10-es per
centil közé került. A  fejkörfogat növekedése mindkét 
nem ben, m indkét vizsgálatkor a norm ál övezetbe  
esett.

Tehát az IKU-k iskolás korra m ár testi fejlő
désük egyes param etereiben elérhetik éretten szü
letett kortársaikat. Ha ebben a korban még jelen
tős az elmaradásuk, az vagy súlyos perinatalis 
károsodásra vagy egyéb krónikus ártalomra vezet
hető vissza, nem a születési súly függvénye  (4). 
A koraszülöttek későbbi testi fejlődését vizsgáló 
szerzők különböző nagyságú m intákat vizsgálva 
m egállapították, hogy a testi fejlődés param éterei
nek átlagértékei az évek folyamán az 50 és a 10

percentil között húzódó vonalban találhatók (4, 7, 
8 , 14, 16, 18).

Eseteink belgyógyászati vizsgálata során egyet
len esetben sem  találtunk betegséget a vizsgálat 
időpontjában. A gyermekek fizikális vizsgálata 
során észlelt elváltozások közül em lítésre méltó, 
hogy viszonylag gyakran lá ttunk  rachitises m arad
ványtüneteket, mely a D-vitam in profilaktikus 
adásának elégtelenségére utal.

Eseteink egynegyedében lágyéksérv vagy sérv
m űtét nyoma volt látható. Ladstätter anyagában 
18—30% Hampó 6,1%, Karászi 8,4%-ban talált 
sérvet koraszülötteken (12, 14, 16).

A neurológiai vizsgálat során két esetben  ta lá l
tunk súlyos neurológiai tüneteket (hem iparezist, athe- 
tózist, extrapyram idalis tüneteket). N yolc esetb en  en y 
he tüneteket (reflex-, tónusdifferenciákat, hypo-hyper- 
reflexiát, centr. fac ia lis  parezist, anisochoriát, dysd ia- 
dochokinezist). 12 eset tünetm entes volt. Az EEG vizs
gálatot 18 gyerm eken  tudtuk elvégezn i. 5 esetb en  ko
rának m egfelelő  és kóros eltérés nélküli elek trogene-  
zist, 12 esetben .enyhe eltérést (asym m etria, in stab ili
tást) 1 esetben k lin ikai tünetek nélkül paroxizm usos  
je leket találtunk.

Ezeken belül 10 esetben a gyermek koránál ki
fejezetten éretlenebb  elektrogenezis volt regisztrál
ható.

A neurológiai vizsgálat eredményei igen ha
sonlóak Stuart és mtsai (1977) hasonló nagyságú 
m intán kapott eredményeihez (2. táblázat). K iem el- 2041
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jük, hogy anyagunkban egyetlen epilepsziás sem 
volt.

A z EEG vizsgálatok során kapott eredmények 
megerősítik W ohlm uth és Fráter megállapítását, 
m iszerint a koraszülöttségre jellemző közös EEG 
nincsen (23). Sok volt az éretlenebb elektrogenezis. 
Az EEG és a talált kisebb és nagyobb károsodások 
között nem találtunk korrelációt.

A szemészeti vizsgálat során 10 gyerm ek látását 
épnek találtuk, 2 gyerm eknek retrolentáris fibroplá- 
ziája van. 10 gyerm eken strabizm ust, em ellett 5 e se t
ben myopiát, 4 esetben hyperm etropiát találtunk.

A szemészeti vizsgálatok fontos tapasztalata, 
hogy eseteinknek 54,5%-ában volt valamilyen sze
mészeti eltérés. Borbás A. iskolás gyermekek szű
rése során 2 0 .6 % -ban talált valamilyen szemészeti 
eltérést, tehát koraszülöttek esetében csaknem há
romszor annyi volt, m int az ossz populációban (3). 
Ez egyrészt az iatrogen ártalm ak elleni fokozott 
küzdelemre (hyperoxia!), másrészt a koraszülöttek 
korai szemészeti gondozására hívja fel a figyelmet.

Hallásvizsgálatot 16 gyerm eken végeztek. 14-ben  
ép  hallásküszöb görbét (20 dB-ig), 2-ben perceptiós 
típusú halláscsökkenést észleltünk. A R ibári-féle h a l-  
lásfáradás vizsgálat során a hallásküszöb-m eghatáro- 
zás után 5 percig 85 db erősségű 2000 H z-es fo lyam a
tos hangot adnak a vizsgálandó fülbe. Ezután k ik ap 
csolják a fárasztó hangot és m egfigyelik , m ikor tér  
vissza a vizsgált szem ély  eredeti hallásküszöbe. A  fá 
rasztó hang k ikapcsolása után m ért idő a fáradás 
mértéke. E vizsgálattal 13 ép hallásküszöbű gyerm ek  
közül 4-ben nem  volt észlelhető  a terhelő hang fárasz
tó hatása. A 16 kontroll gyerm eken egyetlen  esetben  
sem  volt hallásfáradás (Tulok A ndrásné m egfigyelése).

A hallásvizsgálat során a hallásküszöb-megha- 
tározás kiegészítése a hallásfáradás vizsgálatával 
azt eredményezte, hogy az ép hallásküszöbű gyer
mekek 69%-ában is a retrocochlearis laesio finom  
jeleit találtuk meg. Hallási figyelem zavaraiban 
ezt számításba kell venni.

Eseteink között a legsúlyosabb neurológiai és sze
m észeti eltéréseket 2 leánygyerm eken halm ozottan ta 
láltuk. E gyerm ekek testi fejlettsége is a 3 percentil 
alatti sú ly- és hossznövekedésnek m egfelelő. E gyikük
ben jobb oldali hem iparesist, athetoid  hyperkinezist és 
retrolentáris fibroplasiát te ljes am aurosissal á lla p ít
hattunk meg. E k islány  értelm i fogyatékos az im b e-  
cillitás szintjén (IQ =  36), hyperm otilis, dekoncentrált. 
Mint halm ozottan sérült, speciális gyógypedagógiai 
fejlesztésben részesül intézeti elhelyezéssel.

A másik gyerm eken ugyancsak féloldali pyram is 
tüneteket kéz-trem orral, retrolentáris fibrop lasiát 
nagyfokú látáscsökkenéssel észleltünk. Szintén értelm i 
fogyatékos a debilitás szintjén (IQ =  65) hyperm otilis, 
figyelm e hypervigil, hypotenax. Ö is gyógypedagógiai 
intézetben él, de értelm i szin tje lehetővé teszi iskolai 
szinten történő fejlesztését.

E 2 gyerm eken speciális és korlátozott szám ú  
pszichodiagnosztikai m ódszerrel dolgozhattunk. íg y  
eredm ényeik csupán az intelligencia  és a m agatartás
kép vonatkozásában hasonlíthatók a többiekéhez.

A pszichológiai anamnézis és exploráció, vala
m int a pedagógiai vélem ény adataiból kiem eljük  
a következőket:

A z  esetek döntő többségében az anyák aggo
dalommal viselték terhességüket. Lelkileg m egvi
selte őket, hogy gyerm ekük korán és kis súllyal 
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lést követően a csecsemőjüktől való teljes izoláció. 
A szoptatás elhagyásával is fellazult az anya— 
gyermek kapcsolat. Sajátos, atípusos élethelyzetbe 
kerültek. Ennek következtében az anya irányulása 
a gyermek felé szorongással teli, túlzottan aggódó, 
elbizonytalanodott volt. Ezért fordult elő sok eset
ben, hogy az apa elsődleges, hangsúlyozottabb sze
repe érvényesült a nevelésben.

Vizsgáltjaink az első három életévben a foko
zott törődés és óvás légkörében otthon nevelődtek 
(overprotection). A 4. életévben kerültek gyermek
közösségbe, óvodás szinten. 16 gyerm eket a tan
kötelezettségi kor betöltésével közvetlenül az óvoda 
javaslatára iskoláztak be normál létszámú (nem 
korrekciós!) általános iskolai 1. osztályba. Az is
kolaév első harm adában kivétel nélkül mindegyik
nél komoly problémák m utatkoztak.

A gyermekeket hypermotilitásuk, dekoncent- 
ráltságuk, fáradékonyságuk, továbbá grafomoto- 
ros éretlenségük és önállótlanságuk m iatt számos 
kudarcélmény érte. Komoly beilleszkedési nehéz
ségeik voltak. Az iskolás életmód kezdeti terhelé
sei több gyermek esetében szorongást, alvászavart, 
enuresist és egy gyerm ek esetében encopresist vál
tott ki. Később a m agatartási problémák fokozato
san enyhültek, de az idősebbek írás és kézimunka 
terén még a 2 . osztályban is igen gyenge osztály
zatokat szereztek.

Vizsgáltjaink közül két gyermeket m entettek 
fel 1 évre a tankötelezettség alól koraszülöttség 
miatt. R ajtuk kívül 2 őszi születésű gyermek volt, 
akik szintén közel 7 éves korukban kerültek beis
kolázásra. E 4 gyermeken nem észleltek kirívó 
iskolaéretlenségi tüneteket. Tanulm ányi átlaguk 
intelligenciszintjüknek sokkal inkább megfelelt 
m int 6  éves korban beiskolázott, kis súllyal szü
letett társaiké.

Kilenc szülő számolt be arról, hogy gyerme
kénél a hypermotilitás az életkor előrehaladtával 
fokozatosan csökkent, viszont az iskolás korral fur
csa, rossz szokások alakultak ki: pl. körömrágás, 
ujjtördelés, szájhuzogatás, ajakrágás és egy esetben 
szemhéj tie. (A kontroll csoport gyermekei közül 
csak egyetlen gyermek esetében szerepel ilyen pa
nasz!) Mind a szülők, mind a pedagógusok jellem
zésében figyelemreméltóan gyakoriak a gyermekek 
önállótlanságára, ügyetlenségére, holm ijuk rendet
len kezelésére és a gyerm ektársaságban félénk, bá
tortalan m agatartásukra te tt utalások.

A gyermekek teljesítm ény tesztben elért ered
m ényeit a 4. ábra m utatja.

Az eredm ényeket elemezve először az értelmi 
fejlettség színvonalát tárgyaljuk. Intelligencia quo- 
tiensük átlagosan alig m arad el az abszolút normál 
100-as értéktől: 99,89. A két értelm i fogyatékos 
IQ-ét is beleszámítva: 95,38-as az átlagérték. Ez 
irodalmi adatokkal összehasonlítva feltűnően ma
gas átlag. Az esetek kis száma m iatt ezt nem is 
értékelhetjük az IKU -re jellemző adatként. (Vi
szont hasonló születési súlyú csoport más módsze
rekkel történő vizsgálatának eredm ényeit saját 
eredményeinkkel nem  hasonlíthatjuk össze.)

Az intelligencia és egyéb pszichés functiók 
részletező, mélyebb 'elemzése azonban olyan érté
kes adatokat szolgáltatott, melyekre vonatkozóan
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m ár több irodalmi megegyezést találtunk (7, 8 , 9, 
10, 18, 24, 25).

Vizsgáltjaink intelligenciastruktúrája egyenet
len. Praktikus intelligenciaátlaguk 8,47 ponttal 
alacsonyabb, m int a verbális (r: 0,53; p >  0,05). 
Teljesítményeik azonban még az előbb em lített két 
faktoron belül is szóródnak. A verbális intelligen
cia területén az élethelyzetek megítélésében, a 
praktikus területen pedig a részek egésszé való 
összeillesztésében, a hiányok észrevevésében és a 
m intakövetésben lényeges elm aradást m utattak , 
míg más területeken átlagos és átlag feletti volt 
a teljesítményük. A pszichikus funkcióknak ez a 
diszharmóniája, a Zazzo (26) által heterokróniának 
nevezett jelenség organikus idegrendszeri károso
dást jelző pszichodiagnosztikus jegy. Ugyancsak 
erre utal a vizuo-perceptiós, illetve vizuo-motoros 
elmaradás. A Frostig-teszt a lap ján  vizuo-perceptiós 
quotiens átlaguk 86,05. A Bender-teszt összesített 
pontszáma több m int 2 éves elm aradást m utat. E 
2  teszten belül is az alakkonstancia és az alak hát
térből való felfogásának zavara, a formák máso
lásakor a hézag hangsúlyozása, aránytalanság és a 
térbeli orientáció zavara külön-külön is organikus
jegy.

A legnagyobb negatív irányú, normál szóró
dáson kívüli értéket képviselő quotiens értéket a 
mozgásérettség, mozgáskoordinációt vizsgáló Ose- 
retzky-féle teszttel kaptunk: 80,26. A gyermekek 
a nagymozgások (pl. járás, futás) terén viszonylag 
jobb szinten teljesítettek. A kézgyorsaságot, kéz
ügyességet vizsgáló próbákban azonban több m int 
2 éves elm aradásuk volt. Egy-egy mozdulatuk pon
tos kivitelezését együttmozgások hátráltatják . Moz
gásuk ritm ustalan, a 4 végtag együttmozgása ke
véssé harmonikus.

A verbális és praktikus intelligenciaszint közti 
különbség korrelál az alacsony szintű vizuo-per
ceptiós, vizuo-motoros teljesítményekkel, valam int 
2*

a mozgáséretlenséggel. (Wechsler VQ—PQ— Fros
tig alakkonstancia: r: 0,76, p: 0,001; alak^háttér: 
r: 0,51, p: 0,02; VQ—PQ—Bender: r: 0,57, p: 0,01; 
VQ—PQ— Oseretzky: r: 0,72, p: 0,001.) M indeb
ből következik, hogy ezeknek a funkcióknak az 
átlagképességekhez viszonyított elm aradása együt
tes tünetcsoportként értelmezhető.

A heterokronia jelenségéhez társul még a hy- 
permotilitás, dekoncentráltság, hyperprosexia (hy- 
pervigil, hypotenax figyelem), fáradékonyság, ér
zelmi labilitás. Megfigyelhető még a té r és az idő
beli tájékozottság alacsonyabb színvonala és a 
pszichés funkciók terén egy sajátos ritm uszavar. 
Mindezek lehetséges következményei, másodlagos, 
ráépülő tünetek az iskolai teljesítménybeli zavarok 
és a beszédproblémák. K ét gyermek kivételével 
mindnél szerepel írás probléma. Vonalvezetésük 
egyenetlen nyomatékú, s nem képesek tem pót ta r 
tani. A kontroll csoporthoz viszonyítottan három 
szor több a helyesírási hibájuk. (Dyslexiás tü n e t 
ugyanakkor csak 1 esetben fordult elő!) Beszédük 
renyhe artikulációjú, ritm ustalan. Iskolai kudar
caik különösen az első iskolai évben kirivóak, ké
sőbb m agatartásuk, bár továbbra sem probléma- 
mentes, mégis iskolaéretté válik, írás tantárgyból 
is elérik az elégséges, esetleg a közepes osztályza
tot. Tényleges intelligenciaszintjükkel azonban so
hasem arányos iskolai bizonyítványuk.

Fitzharding és Steven  in trau terin  hypotro- 
phiások késői utánvizsgálatakor ugyancsak magas 
IQ átlagot találtak (95—101). Ugyanakkor a fiúk 
50%-ának, a lányok 36%-ának gyenge volt az is
kolai teljesítm énye (8 ). Az intelligenciaszinthez vi
szonyított elvárás és a valódi iskolai teljesítm é
nyek közötti különbséget ők is jellemzőnek talál
ták vizsgáltjaiknál.

2. Táblázat. Az 1000 g-nál é s  az 1250 g-nál k isebb
szü letési súlyú újszülöttek  tú lé lési aránya 
é s  a nagyobb károsodások  incidenciája 
egyes közlem ényekben (Stuart é s  m tsai 
után)

Szerzők Vizsgált
időszak

Újszü- Utóvizs- 
löttkort Qáltak
túlélők Szá- Ко-0//0 ma ra

Nagyobb 
károsodás 
N %

< 1000 g 
Lubchenco 
és mtsai (1963) 1947—50 7 10 é 7 100
Fitzhardinge 
és Ramsay (1972) 1960—66 5 5 é 2 40
Francis-Williams 
és Davies (1974) 1961—68 _ 12 < 4 é 2 17
Alden és mtsai 
(1972) 1965—70 13 20 <10 hó 6 30
Stuart és mtsai 
(1977) 1966—75 32 27 1—8é 2 7
< 1250 g 
Lubchencho 
és mtsai (1 963) 1947—50 27 10 é 22 81
Drillien (1969) 1953—60 — 36 <7 é 23 64
Fitzhardinge 
és mtsai (1 973) 1960—66 33 32 5 é 9 28
Vapaavuori és Räihä
(1970) 850—1 250 g 1966—67 45 22 2 é 3 14
Fitzhardinge (1975) 1970—72 30 19 1 é 5 26
Saját anyag 
650—1250 g 1967—70 32 22 6—9é 2 9 S l
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Francis Williams és Davies ugyancsak felhívja 
a figyelm et arra, hogy a norm ál IQ-ű volt kora
szülöttek egyötödének tanu lási és beilleszkedési 
nehézségei vannak az iskolában (1 0 ).

A pszichés funkciók desintegrált fejlődésme
netének, de feltételezésük szerint a sajátos anya— 
gyerm ek kapcsolatnak, a tú l féltő nevelési körül
m ényeknek és a tényleges érettségükhöz viszonyí
to tt aránytalan  terhelésnek ugyancsak következ
ményes tüneteként értelm ezhető a szociális éret
lenség (szociális érettségi quotiensük átlaga a Doll- 
skála szerint: 8 6 ), valam int a személyiségvizsgá
latok alapján is kirajzolódott személyiségjegyeik. 
A karati impulzusaik gyengébbek. Érzelmi, hangu
lati labilitás jellemzi őket. Többségük a kontroll 
párhoz viszonyítva önállótlanabb, s m agatartásuk
ban az anamnézisben és explorációban ism ertetett 
neurotikus személyiségjegyek fordulnak elő.

A le írt tünetegyüttes a vizsgált gyermekcso
port 6  tagjára hangsúlyozottan érvényes. ( 2  gyer
m ekre, egy egypetéjű, első terhességből származó 
ikerpárra  viszont egyáltalán nem!)

A  tünetcsoport m egfelel az irodalomban oly 
sokat vitatott m inim ális cerebralis dysfunctio  
(MCD) syndromának. Mi nem  foglalunk állást e 
syndrom a létezését illetően, de vizsgálataink konk
ré t tapasztalatai azt bizonyítják, hogy kis súlyú 
újszülöttek esetében ilyen tünetegyüttessel szá
m olnunk kell (28).

A múltban az IK U -k közül csak igen kevesen 
m arad tak  életben és ezek között is igen nagyszámú 
volt a testileg és szellemileg károsodott gyermek. 
Az elm últ két évtizedben megjelent az IKU-k utó- 
vizsgálataival foglalkozó közlemények főbb ada
ta it összegezi a 2. táblázat (Stewart és mtsai után).

A z adatok tükrében jól követhető, hogy a szü
lészeti és a neonatológiai ellátás javulásával lénye
gesen megnőtt a túlélők száma és ezek között egyre 
kevesebb a károsodott gyermek.

Az igen kis súly újszülöttekkel foglalkozó ha
zai első közlés Bán Ilonától 1930-ban jelen t meg 
(2 ). Ö még csak az életképesség alsó határaival 
foglalkozik. Számszerű adatokat nem közölt. Iva- 
nics P. és Wiener K. 1949 és 1952 között 3 és fél 
év a la tt az 1000 g-nál kisebb súlyú újszülöttek 25,2 
százalékos, az 1000—-1250 g-os súlyúak 68,2%-os 
túléléséről számoltak be (13). Az azóta m egjelent 
a koraszülöttek utóvizsgálatával foglalkozó hazai 
közlések e súlycsoporttal külön nem foglalkoztak 
és adataik nehezen összehasonlíthatók. Hampó E. 
a Tomcsányi úti K oraszülött Otthonban 1949 és 
1952 között 380 koraszülött utóvizsgálatát végezte 
el, ebből 57 (15%) volt 1250 g-nál kisebb születési 
súlyú. Hároméves korig 3 gyermeknél találtak sú
lyos idegrendszeri károsodást (5,3%) (12). Molnár 
S. és Andrásofszky B. a szombathelyi koraszülött
osztályon 1950—55 között 6  év alatt ápolt 941 kö
zül az 1000—1500 g-os súlykategóriában 36%-os, 
az 1 0 0 0  g-nál kisebb súlyúaknái 8 %-os túlélésről 
szám oltak be és súlyos idegrendszeri károsodást 
4,3%-ban találták egész koraszülöttanyagukban

f-j-W (17>-
Karászi B. 1970—72 között született Nógrád

--------  m egyei 703 túlélő összes koraszülött között 4,4%-
2044 ban  talált károsodást. I t t  a 10 életben m aradt 1000

g alatti koraszülött között 50%-os volt a súlyos 
károsodások aránya (14).

Saját anyagunkat összehasonlítva a külföldi 
szerzők hasonló anyagával m egállapíthatjuk, hogy 
az újszülött kort túlélők arányát tekintve osztá
lyunk megközelítette, illetve elérte egyes jelentő
sen specializált és jól felszerelt klinikák eredm é
nyeit. Sajnálatos, hogy a 46 túlélő gyermekből csak 
22 (47,8%) tudtuk utánvizsgálni, így anyagunk 
nem  volt alkalmas statisztikai következtetések le
vonására. Jelen munkánk célkitűzése az életben 
m aradottaknak nem mennyiségi, hanem minőségi 
vizsgálata volt. Hasonló jellegű, multidisciplináris, 
e súlycsoporttal foglalkozó és késői utánvizsgálat- 
ról hazai anyagon nincs irodalm i közlés. Ezért úgy 
gondoljuk, 2 2  eset részletes elemzése is értékes 
újabb adatokat szolgáltat.

K övetkeztetések

1. A z igen kis súlyú újszülöttek a koraszülöt
tek  között is különleges helyet foglalnak el.

2. Ha iskolás korban még testi fejlettségük 
re tardáció ját észleljük, az súlyos perinatális káro
sodásra vagy egyéb krónikus ártalm akra vezethető 
vissza, nem a kis születési súly függvénye.

3. Az idősebb gyerm ekkorban nagyobb jelen
tőségük van az enyhébb idegrendszeri és érzék
szervi károsodásoknak és ezek következményei
nek.

4. Az enyhébb idegrendszeri és érzékszervi 
károsodások felismeréséhez nélkülözhetetlenek a 
pszichológiai vizsgáló módszerek is.

5. Az igen kis súlyú újszülöttek között figye
lemre méltó gyakorisággal fordulnak elő szemé
szeti eltérések.

6 . Az igen kis súlyú újszülöttek számára fon
tos lenne az iskolás kort megelőzően speciális, rész- 
képességeket fejlesztő korrekciós foglalkozásokat 
szervezni. Pszichomotoros éretlenség esetén szük
ségük van egy év iskolai felmentésre.

7. Szervezett gyermekorvosi, pszichológiai, 
gyermek pszichiátriai és gyógypedagógiai foglal
kozás szükséges a károsodások korai felismerése 
és therapia céljából.

Köszönetünket fejezzük ki Nagy Aladár dr.-nak  
(Országos Idegsebészeti Tudom ányos Intézet) az EEG 
vizsgálatok, Tulok Andrásné gyógypedagógusnak (Or
vostovábbképző Intézet) az audiológiai v izsgálatok  e l
végzéséért és Illyés Sándor dr. kandidátusnak (G yógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola) értékes tanácsaiért.

összefoglalás. Szerzők 22 igen kis súlyú (1251 
g-nál kisebb) újszülött kisiskolás kori 5—9 éves 
korban tö rtén t utóvizsgálatának eredm ényeit köz
ük. Vizsgálták betegeik testi és mozgásfejlődését, 
gyermekorvosi, neurológiai, EEG, szemészeti és 
hallásvizsgálatot, valam int részletes pszichológiai 
vizsgálatot végeztek. A vizsgált igen kis súlyú volt 
újszülöttek súly- és hossznövekedése iskolás korra 
általában elérte a kornak megfelelő norm ál értéke
ket, de az 50 percentil a la tt maradt. A vizsgált igen 
kis súlyú újszülöttek esetében a nagymozgások 
fejlődése nem késett számottevően a nem  kora
szülöttekhez viszonyítva, viszont a finom m anipu
latio és kézügyesség, a koordinális mozgások fej-



lettsége jelentősen elmaradott. Figyelemre méltó
nak tartják , hogy 1 2  esetben találtak szemészeti 
eltérést, mely háromszor nagyobb m int amennyi 
az átlagnépesség körében található. A pszichológiai 
vizsgálatok során a vizsgáltak IQ-ét 95,38-nak ta 
lálták. Hat esetben enyhe cerebralis dysfunctio 
pszichológiai jeleit észlelték. Felhívják a figyelmet 
a kóros tünetek korai felismerésének és kezelésé
nek szükségességére.

IRODALOM: 1. Az 1—60 hónapos budapesti gyer
mekek testi fejlettsége, szociáldemográfiai és morbi
ditási viszonyai. A Népességtudományi Kutató Intézet 
közleményei 45. Budapest, 1977. — 2. Bán 1.: Gyógyá
szat. Í930, 49. — 3. Borbás A.: Magyar Pediat. 
1973, 1—2, 14. — 4. Benedict A., Csáki P.: Zur Frage 
der Entwicklung von Kindern mit niedrigem Geburts
gewicht. Akadémiai Kiadó. 1969. — 5. Balogh E.: Ma
gyar Pediat. Suppi. 1977, 17. — 6. Bjerre, I.: Acta 
Paediatr. Scand. 1975, 64, 859. — 7. Drillien, C. M.: 
The growth and development of the praematurely 
born infant. Livingstone, Edinburgh, 1964. — 8. Fitz-

hardinge, P. M., Steven, E. M.: Pediatrics. 1972, 50, 
50. — 9. Fitzhardinge, P. M.: Pediartics. 1975, 56, 162.
— 10. Francis-Williams, I., Davies, P.: Developm. 
Med. and Child. Neurology. 1974, 16, 709. — 11. Fráter 
R., Wohlmuth G.: Acta paediat. hung. 1960, 1, 4. — 
12. Hampó E.: Gyermekgyógy. 1953, 4, 50. — 13. Iva- 
nics P., Wiener K.: Gyermekgyógy. 1953, 2, 54. — 14. 
Karászi В.: Nógrádi Orvosok Lapja. 1976, VII. 3. —
15. Korányi Gy. és mtsai: Orv. Hetil. 1973, 114, 547.
— 16. Ladstätter, L.: Pädiatr. u. Grenzg. 1971, 10, 315.
— 17. Molnár S., Andrásofszky B.: Gyermekgyógy. 
1958, 9, 35. — 18. Neligan, G. A. és mtsai: Born too 
Soon or Born too Small! London. W. Heinemann Med. 
Books Ltd. 1976. — 19. N. Somogyi-Tóth Zs., Ormai V.: 
M. Pszich. Szemle. 1965, 22, 124. — 20. Pikier E.: Ada
tok a csecsemő mozgásának fejlődéséhez. Akadémiai 
Kiadó. 1969. — 21. Stewart, A. L. és mtsai: Arch. Dis. 
Child. 1977, 52, 97. — 22. Várbíró В. és mtsai: Orv. 
Hetil. 1971, 112, 2071. — 23. Wohlmuth G., Fráter R.: 
Acta paediat. hung. 1965, 6, 297. — 24. Wiener, G. és 
mtsai: Pediatrics. 1965, 35, 434. — 25. Wiener, G. és 
mtsai: Pediat. rés.'1968, 2, 110. — 26. Zazzo, R.: En- 
fance. 1960. 4—5. — 27. Teber, A. és mtsai: Clin. Pe
diat. 1977, 16, 307. — 28. Török 1.: Orv. Hetil. 1978, 
119, 691.

ANTELEPSIN
ta b le tta

é

A 3 0 0  

A n tie p ile p tica

ÖSSZETÉTEL: 0,25 mg, ill. 1 mg clonazepamumot tartalmaz tablettánként.
JAVALLATOK: önmagában is, de főleg más, korábban hatástalannak mutatkozó anti- 
epileptikumokkal együtt adva a következő rohamformákban: Lennox-szindróma, West- 
szindróma, bilaterális masszív myoclonus, elemi és komplex tünetegyüttessel járó par
ciális rohamok, terápiarezisztens valódi absence-ok, tonusos-clonusos rohamok, photo- 
sensitiv epilepszia.
ADAGOLÁS: Ind ividuális; függ az életkortól, a klinikai képtől és az egyéni tűrőképes
ségtől. A kezdő adagokat, főleg a kezelés elején jelentkező mellékhatások csökken
tése érdekében (átlagosan 3—4 hét alatt) fokozatosan kell emelni a szükséges fenn
tartó adagok eléréséig.
J a v a so l t  n a p i  f e n n ta r tó  a d a g o k :

%  csecsemőknek (1 éves korig) 
ф  kisgyermekeknek (1—5 év) 
ф  iskolás gyermekeknek (6—16 év)
Q  felnőtteknek

A napi adagot 3—4 részre kell elosztani.
MELLÉKHATÁSOK: F á r a d é k o n y s á g ,  a ta x ia ,  s o m n o le n t i a ,  j á rá s i  zav a ro k ,  i zo m -h y p o -  
ton ia ,  a m e ly e k  ren d sze r in t  a  g y ó g y sz e re s  k e z e lé s  e l e j é n  j e le n tk e z n e k  é s  a  k e z e lé s t  
t o v á b b  fo ly ta tva  á l t a l á b a n  c s ö k k e n n e k ,  m a jd  s p o n t á n  m eg szű n n ek .
Csecsemőkön, kisgyermekeken fokozott nyálelválasztás és a bronchusok hiperszekré- 
ciója fordulhat elő
Annak ellenére, hogy a clomazepam az epilepsziás betegek magatartászavarát ked
vezően befolyásolja, ritkán agitáltság, ingerlékenység vagy agresszivitás figyelhető 
meg.
FIGYELMEZTETÉS: Főleg csecsemőkön és mozgásszegény kisdedeken a légutak sza
badon tartására fokozottan ügyelni kell.
A lk a lm a z á s a  korai t e r h e s s é g b e n  m e g f o n to la n d ó ,  d e  m e g f o n to la n d ó  a z  a  k ö rü lm é n y  
is, hogy  a  t e r h e s s é g  s a  g y ó g y sz e re s  keze lés  m e g s z a k í t á s a  is a  b e t e g s é g  r o s s z a b b o 
d á s á h o z  veze th e t .
A gyógyszeres kezelés, illetve a gyógyszer hatásának időtartama alatt alkoholt fo
gyasztani, járművet vezetni, magasban vagy veszélyes gépen dolgozni tilos.
CSOMAGOLÁS: 50 X 0,25 mg 

50 X LOO mg
ELŐÁLLÍTJA: VEB A rzneim it te lw erk  D r e s d e n  -  NDK

EXPORTALJA: intermed — export-import 
DDR 102 Berlin 
Schicklerstr. 5/7

0,5—2 mg
1.0— 4 mg
3.0— 6 mg
3.0— 8 mg

%
2045

MAGYARORSZÁGON FORGALOMBA HOZZA: GYÓGYÉRT



N A R R  О S Y  N
tabletta mV 200  Antirheumatica
ÖSSZETÉTEL: 1 tabl. 250 mg naproxent tartalmaz.
HATAS: A N aprosyn tabletta gyulladásgátló, láz- és fáj
dalomcsillapító hatású, nem steroid jellegű készítmény. 
Gyulladásgátló hatása adrenalectomizált állatokon is je
lentkezik, ami azt jelzi, hogy nem a hypophysis—mellékvese 
humoralis regulációs rendszeren keresztül, hanem közvet
lenül hat. Gyulladásgátló hatásának pontos mechanizmusa 
— hasonlóan más gyulladásgátlóékhoz — nem ismert, de 
feltételezhető, hogy a prosztaglandin-szintetáz gátlásának 
nagy szerepe van a gyulladáscsökkentő hatás kialakulá
sában. A többi nem steroid gyulladásgátlóhoz viszonyítva 
kevésbé bizonyult ulcerogen hatásúnak. A cardiovascularis, 
valamint a központi és vegetatív idegrendszert nem, vagy 
csak minimális mértékben befolyásolja.
JAVALLATOK: Rheumatoid arthritis, egyéb krónikus ízületi 
gyulladások, spondylitis ankylopoetica (m. Bechterew), 
arthrosis különféle formái, spondylosis, spondylarthrosis, 
extraarticularis rheumatismus különböző formái (lumbago, 
egyéb myalgiák, fibrositisek, neuralgiák, bursitisek, peri
arthritis humeroscapularis, epicondylitis humeri stb.).
ELLENJAVALLATOK: Gyomor- és nyombélfekély, továbbá 
kifejezett máj- és vesekárosodás esetén csak állandó or
vosi ellenőrzés mellett adható.
Terhesség alatt nem rendelhető. 16 évesnél fiatalabb be
tegek ne szedjék a gyógyszert, mivel jelen pillanatig fiatal- 
korúakon és gyermekeken még nincs elég tapasztalat.
ADAGOLÁS: Kezdő és szokásos fenntartó adagja napi 
2 X 250 mg (reggel és este étkezés után). Szükség esetén 
napi 3 tabletta is adható (750 mg össz-dózis) a fájdalmak 
napszakos jellege szerint: 2 tabletta reggel, 1 tabletta 
este, illetve 1 tabletta reggel és 2 tabletta este. Hosszan 
tartó kezelés alatt az adagolás napi 375-750 mg-os hatá
rokon belül változtatható, a megfelelő adagokat ugyan
csak naponta kétszer kell beadni.

MELLÉKHATÁSOK: Ritkán gyomorégés, gyomorfájás, telí
tettségi érzés, enyhe szédülés vagy rosszullét, fejfájás, a 
gyomor-béltraktusban átmeneti jellegű vérzés. Igen ritkán 
bőrkiütés, thrombocytopenia.
GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATASOK 
Kerülendő az együttadás
-  magnéziumoxid és alumíniumhidroxid tartalmú antaci- 

dumokkal (gátolják a Naprosyn felszívódását);
Csak óvatosan adagolható
-  orális anticoagulansokkal (anticoagulans hatás fokozó

dik;
-  szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal (hypoglykaemia 

veszélye);
-  difenilhidantoinnal (ennek szérumszintjét toxikusig emel

heti) ;
-  szulfonamidokkal (ezek toxicitását fokozhatja).
FIGYELMEZTETÉS: Szalicilérzékeny egyénekben urtikáriát, 
aszthmás rohamot válthat ki.
Tartósabb alkalmazásakor a vérzési idő meghosszabbodá
sát okozhatja.
Gyomor- vagy nyombélfekély esetén, vagy ha a betegen 
gyulladásgátló gyógyszerek szedése kapcsán már fellépett 
gyomor- vagy bélvérzés, alkalmazása állandó orvosi ellen
őrzést igényel.
Orális anticoagulánsokkal együtt adva a prothrombin időt 
ellenőrizni kell!
Szulfanilurea típusú antidiabetikumokkal együtt adva az 
antidiabetikum adagját újra be kell állítani!
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kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.
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ERED ETI KÖZLEM ÉNYEK

Debreceni Megyei Kórház-Rendelőintézet,
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 
(főorvos: Surányi Sándor dr.),
Központi Laboratórium 
(főorvos: Lázár József dr.)

A m a g z a t i  t ü d ő  
é r e t t s é g é n e k  m e g í t é l é s e  
a  m a g z a t v í z  o p t i k a i  
d e n z i t á s a  a l a p j á n

Az ism ertetendő vizsgálatainkban alkalmazott 
módszer alapját Sbarra és mtsainak  az a megfi
gyelése képezte (13, 14), hogy összefüggés van a 
magzatvíz turbiditása és a lecithin-sphyngomyelin 
hányados nagysága között. A turbiditás objektiven 
meghatározható egy olyan hullám hossztartom ány
ban, ahol az esetleg jelenlevő pigm entek — biliru
bin, haemoglobin, meconium — nem abszorbeál
nak; ez alapján — az extrem  szennyeződéstől elte
kintve — anyagunkban felhasználtuk a meconiu- 
mos és véres magzatvizeket is. Copeland és mtsai 
azt találták, hogy ha az általuk vizsgált magzat
vízm inták így meghatározott optikai denzitás ér
téke 0,100 vagy magasabb volt, akkor az L/S arány 
az esetek 98%-ában 2 vagy nagyobb (4). Két meg
fontolásból is érdemesnek tarto ttuk  az utánvizsgá- 
la takat: egyik, hogy az igen egyszerű módszerrel 
nyert eredményeik jó korrelációt m utattak  az L/S 
aránnyal, másik, hogy eredményeiket nem vetették 
egybe a magzatok klinikai állapotával, s így csak 
közvetett úton utalnak a módszer prognosztikai 
értékére.

Boros Miklós dr., Dán Anikó dr., 
Vásári Irma dr. és Varga Piroska dr.

A koraszülött-halálozás egyik vezető oka a mag
zati tüdő éretlensége következtében kialakuló idio- 
pathiás respiratiós distress syndroma (IRDS). Az 
érett m agzati tüdő funkcióképességét az alveolusok 
felületaktív foszfolipoidjai biztosítják, melyek a 
magzatvízből is kim utathatók. A magzatvíz foszfo- 
lipoidjainak mennyiségi meghatározásával vagy va
lamely általuk befolyásolt fizikokémiai jellemző 
mérésével tehát tájékozódhatunk a m agzati tüdő 
Várható funkcióképességéről.

Mivel a foszfolipoidok kémiai módszerekkel 
történő meghatározása speciális anyagokat, szak- 
képzettséget kíván és időigényes (5, 7, 9, 15), ezért 
kórházi körülmények között csak nehezen alkal
mazható. Em iatt világszerte egyre inkább a mag
zatvíz foszfolipoid tartalom tól függő jellemzőit 
vizsgálják, s ebből következtetnek a felületaktív 
anyagok jelenlétére és mennyiségére. Ezek közül 
jelenleg a legszélesebb körben elterjedt Clements
1972-ben le írt módszere (3), mely a magzatvízen kí
vül gyomortartalomból is elvégezhető, ágy melletti 
módszer (2, 16). Mivel azonban a Clements-teszt 
esetében az eredmény szubjektív megítélése a ta
lálati biztonságot rontja (1, 9, 11), szükség van 
gyors, kórházi körülmények között is alkalmazható, 
objektív módszer kidolgozására. Az erre irányuló 
törekvések egyik példája a magzatvíz aktuális fe
lületi feszültségének, illetve annak változásának 
meghatározása Wilhelmy-mérleggel (12). Bár az így 
nyert adatok saját tapasztalataink szerint is jól in
formálnak a várható klinikai állapotról (6 ), a mű
szer nehéz hozzáférhetősége m iatt a módszer szé
les körű alkalmazására egyelőre nem szám ítha
tunk.

Anyag és módszer

V izsgálatainkban 123 m agzatvízm intát vettünk; 
valam ennyit m egindult szüléskor, részben burokre- 
pesztés alkalm ával, részben idő előtti burokrepedés 
után, szülőszobai felvételkor. A m intavétel az esetek  
többségében intraam nialis katheterrel, k ivéte lesen  
punctiós tűvel történt; Gruber és Euler v izsgá lata i sze
rint e kétféle  anyagvételi mód a m agzatvíz param éte
reit nem  változtatja m eg (8). A m intákat fe lh aszn á lá 
sig + 4  °C-on tároltuk, Janetzky-centrifugán 2000 g-nél 
10 percig centrifugáltuk, majd Spekol fotom éteren  1 
cm -es rétegvastagságú küvettában 650 n m -n él foto- 
m etráltuk. A  m éréseket kórházunk 1978-ban k ia lak í
tott perinatológiai laboratórium ában végeztük. Egy
idejű leg  elvégeztük a C lem ents-teszteket m agzatv íz
ből és gyom ortartalom ból egyaránt.
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1. ábra: A magzatvíz optikai denzitása szerint „éretlen” 
újszülöttek klinikai állapota a gestatiós kor és a 
születési súly függvényében
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3 adaptációs zavar vagy IRDS 
] tünetmentes, téves negatív

2. ábra: A magzatvíz optikai denzitása szerint „éretlen" 
magzatok megoszlása

Eredm ények

Eredményeink értékelésekor a Copeland által 
ajánlott 0 ,1 0 0 -as optikai denzitás értéket vettük 
határnak az érett és éretlen  újszülöttek elkülöní
tésére. E h a tá r  figyelembevételével a 123 m intából 
76 m utato tt 0,100 vagy afö lö tti — tehát pozitív — 
optikai denzitásértéket; ebben a csoportban 69 
magzat é re tt  volt súly és gestatiós kor szerint egy
aránt, öt pedig időre szü le te tt kis súlyú magzat. 
Az újszülöttek klinikai á llapo ta  kifogástalan volt, 
adaptatiós zavar sem fo rdu lt elő. Két esetben téves 
pozitív eredm ényt kap tunk ; ez az arány megfelel 
az irodalm i adatoknak.

47 m intában kaptunk 0,100 alatti optikai den
zitás é rték e t; e magzatok tüdeje  tehát a m agzat
víz vizsgálatok eredménye alapján éretlen. Az 1. 
ábrán az optikai denzitás szerin t éretlen újszülöt
tek klinikai állapotát tü n te ttü k  fel a gestatiós hét 
és születési súly függvényében. Mind a négy éret
len újszülöttünket IRDS-ben veszítettük el. Továb
bi két IRDS fordult elő a koraszülött súlycsoport
ban; valam ennyi koraszülött adaptatiós zavar m iatt 
intenzív megfigyelés, illetve kezelés alatt állt. Az 
érett súlytartom ányba eső újszülöttek esetén is elő
fordult egy IRDS; további 19 újszülöttön tapasz
taltunk enyhébb-súlyosabb adaptatiós zavart. Ez a 
ccsoport azért jelentős, m e rt az optikai denzitás 
érték akkor jelezte a funkcionális éretlenséget, mi
kor az a  gestatiós kor és születési súly alapján 
nem volt várható. A m agzatvíz vizsgálat alapján 
funkcionálisan éretlen újszülöttek megoszlását a
2. ábrán foglaljuk össze. A nnak ellenére, hogy a 
csoportban csak 36,1% v o lt a koraszülött születési 
súly szerint, az esetek közel 79%-ában a lakult ki 
adaptatiós zavar vagy IRDS. A szándékosan ala
csonyra választott h atár ellenére csak 21,3% a té 
vesen negatív  eredmény, am i jobb az irodalom ban 
található adatoknál.

összehasonlításképpen: a párhuzamosan vég- 
2048 zett Clements-próbák pozitív  és negatív irányban

összesen 18 esetben tévedtek, ezek alapján a ta lá
lati biztonság 85,4%. Klinikai jelentőségű, hogy a 
tévesen jelzettek között 1 IRDS és 5 adaptatiós 
zavar volt.

Az újszülöttek klinikai állapotának értékelését 
gyermekgyógyászok végezték (osztályunk neonatoló- 
gusa, az I. gyermekosztály subintenzív újszülött-rész
lege, illetve — IRDS esetén — a Debreceni OTE Gyer
mekklinika Perinatalis Intenzív Központja). A diagnó
zis felállításakor IRDS-nek tekintettek minden olyan 
esetet, ahol a jellemző klinikai tüneteken kívül a sav
bázis viszonyok és mellkas röntgenfelvétel is típusos 
képet mutatott, a sectio során pedig a fagyasztott met
szetben a hyalinmembran kimutatható volt. Minden 
egyéb légzészavart — a transitoricus tachypnoétól a 
24 órát meg nem haladó CPAP kezelést igénylő ese
tekig — adaptatiós zavarnak tekintettek.

Megbeszélés

K apott eredm ényeink alapján a magzatvíz op
tikai denzitásmérését alkalmasnak tartjuk  a szüle
tendő magzat esetleges légzészavarának előrejel
zésére.

Előnyei:
1. Megbízhatóan jelzi a tüdő funkcióképessé

gét (találati biztonság: 90,2%). Gestatiós kor sze
rin t nem várt esetekben is figyelmeztet az adapta
tiós zavar lehetőségére, tehát m ár szülés előtt fel
készülhetünk — gyermekgyógyászok bevonásával
— a funkcionális éretlenség m iatt kialakuló zava
rok elhárítására.

2. Számszerű, objektív eredm ényt ad; az érték 
48 órás tárolás során nem változik.

3. Egyszerű, olcsó, kórházi körülmények között 
is gyorsan elvégezhető, minimális műszerezettség 
m ellett is. Sorozatvizsgálatra alkalmas.

Az amniooentesisre berendezkedett intézetek 
a módszert a szülésbefejezés időpontjának megvá
lasztására is használhatják. Törekszünk vizsgála
taink ilyen irányú kiterjesztésére.

összefoglalás. Szerzők 123 é re tt és koraszülés 
esetében vizsgálták a magzatvíz optikai denzitása, 
illetve a születő magzatok klinikai állapota közötti 
összefüggést. Az egyszerű és gyorsan elvégezhető 
módszert alkalm asnak ta rtják  az IRDS veszélyezte
tettség szülés alatti diagnosztizálására, mely külö
nösen fontos a gestatiós kor szerint nem várt ese
tekben.
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Megyei Tüdőgyógyintézet, Miskolc,
III. Tüdőosztály 
(főorvos: Barzó Pál dr.),- 
Központi Laboratórium 
(főorvos: Csokonay László dr.)

A  s e r u m  L D H  v i z s g á l a t  
é r t é k e l h e t ő s é g e  a  
t ü d ő i n f a r k t u s  
k ó r i s m é z é s é b e n
Barzó Pál dr., Csokonay László dr.,
Tóth Erzsébet dr. és Molnár Lajos dr.

A pulmonalis embolia és — infarctus felismerése 
(13, 15) még ma is sok nehézségbe ütközik. A je
lenleg legtöbb segítséget nyújtó izotópos (2 0 ), vala
mint angiographiás vizsgálatok elterjedtsége vi
szont egyelőre nem teszi lehetővé az igénynek 
megfelelő, szélesebb körben való felhasználásukat. 
Ezért számos olyan törekvéssel találkozunk, ame
lyek egyszerű kém iai-laboratórium i módszereket 
igyekeznek keresni a tüdő-embolisatio és -infarctus 
kórismézésének megkönnyítésére.

A szakirodalomban ellentmondó adatok olvas
hatók (1, 3, 4, 5, 8 , 9, 10, 11, 17, 19) a serum  laktát- 
dehidrogenase (a továbbiakban SLDH) aktivitásá
nak megváltozásáról tüdő-embolia és -infarctus 
előfordulásakor. Ennek hazai kontrolijáról nincs 
tudomásunk, így érdemesnek láttuk ilyen irányú 
vizsgálatok végzését.

A következő kérdésekre kívántunk választ 
kapni:

1. R tg-árnyékkal járó tüdő-infarctusban az 
SLDH aktivitás emelkedett-e;

2 . a serum  glutaminsav-oxállecetsav, ill. gluta- 
minsav-pyroszőlősav trasaminase (a továbbiakban 
SGOT, SGPT) értékek változnak-e és milyen mér
tékben tüdő-infarctusban, továbbá

3. van-e párhuzam az SLDH, valam int az 
SGOT és SGPT aktivitás növekedése között;

4. pneumoniásokban az SGOT, SGPT, SLDH 
aktivitás fokozott-e;

5. milyen az SLDH értékek alakulása egészsé
gesekben.

Anyag és módszer

Intézetünk III. tüdőbelosztályán 1973 és 1978 kö
zött 100 tüdő-infarctusos beteget kezeltünk. A tüdő- 
infarctus diagnosisát a típusosnak tartott anamnesis, 
a fizikális vizsgálat, a röntgenkép, ill. dinamika, az 
EKG és a kórlefolyás alapján mondtuk ki. Egy-egy 
alkalommal radioizotópos technika igénybevételére is 
lehetőségünk nyílt. (Kazai Lajos fizikus: Megyei Ve
zető Kórház, Miskolc, radiológiai osztály, izotóp labo
ratórium). A gyanús kórképeket, így rtg-árnyékot nem 
adó folyamatot sem vettünk az anyag feldolgozásakor 
figyelembe. Két esetet boncolás igazolt. Ezen minden
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valószínűség szerint tüdő-infarctusos csoportból 100 
betegben határoztuk meg az SLDH, az SGOT és 
SGPT aktivitást a feltételezett szóródástól számított
2. napon. Az SLDH meghatározásához a Lac-Dehis- 
trate tesztet (Warner-Lambert Со.) használtuk. A vizs
gálatot az előállító cég utasítása szerint végeztük. Az 
SLDH aktivitás felső határa 78 U/L-ig tartható normá
lisnak. Az SGOT és SGPT értékeket 40 Wroblewsky 
E-ig vettük normálisnak.

Kontrollként 100 egészséges, valamint ugyancsak 
100, legalább egy teljes lebenyre kiterjedő, rtg-árnyé- 
kot mutató pneumoniás egyént vizsgáltunk meg az 
említett módon. Az 1. ábrán az infarctusos, a pneu
moniás betegekből és az egészségesekből álló csoport 
SLDH aktivitási értékeinek histogrammját mutatjuk 
be. Feltüntettük rajta a normális felső értékhatárt és 
az infarctusos betegek konfidencia intervallumát. Az 
utóbbit úgy kaptuk meg, hogy normalitás vizsgálatot 
végeztünk z2 próbával. Ennek eredményeként azt ta
láltuk, hogy csak az infarctusos csoport értékei köze
lítik meg a normális eloszlást. Ezért csak itt adhattuk 
meg a konfidencia intervallumot. (A konfidencia in
tervallum megmutatja, hogy az infarctusos betegek 96 
százalékában e tartományban várhatók az SLDH ér
tékek.)

Eredm ények
A 100 tüdő-infarctusos beteg közül 6 8 -ban, 

azaz 71%-ban kaptunk fokozott SLDH aktivitást, 
az átlag 88,7 U/L volt, 181 U/L és 18 U/L szélső 
értk  mellett. A konfidencia intervallum  79,1—98,4 
U/L közöttinek bizonyult. Az SGOT, valam int az 
SGPT középértékét 12 E-nek, ill. 8,4 E-nek ta lá l
tuk. A legmagasabb egyedi szélső érték az SGOT- 
ra és SGPT-re vonatkoztatva 52 E, ill. 75 E, a leg
alacsonyabb pedig 3 E, valamint 2 E volt. A kont
rollként szerepeltetett egészségesek átlagos enzim 
aktivitása a következőképpen alakult: SLDH 44 
U/L, SGOT 5,5 E, SGPT 3 E. A pneum oniás bete
gek SLDH aktivitásának átlagát 57 U/L-nek ta lá l
tuk, az SGOT és SGPT középarányosai szintén a 
norm álisnak vett tartom ányon belül helyezkedtek 
el. Az egészségesek és pneumoniások SLDH ak ti
vitási értékeinek döntő többsége a norm álisnak 
megadott felső értékhatárt nem érte el, és kívül 
esik a konfidencia intervallumon.

Tüdő-infarctusos betegeinkben az SLDH és 
SGOT aktivitása együttesen egy alkalommal, az 
SLDH és SGPT négy esetben, m indhárom  enzimé 
pedig három ízben fokozódott. Egyszer észleltünk 
SGOT aktivitás növekedést normális SLDH érték  
mellett.

Megbeszélés

Vizsgálataink azt m utatják, hogy tüdő-infarc- 
tusban az SLDH aktivitás ugyan növekedhet, de 
kiemelkedő értékek nem várhatók. A norm álisnak 
megadott felső h a tá r t elérő vagy ezt m eghaladó 
aktivitás viszont járulékos adatként m ár figye
lembe vehető infarctus gyanúja esetén. Az ábrán  
jól nyomon követhető, hogy a tüdő-infarctusos be
tegek jellemzőnek tartható  aktivitási é rték ta rto 
m ányai viszonylag jól elkülönülnek az egészsége
sekétől és a pneumoniásokétól. Az egészségesek és 
pneumoniások SLDH értékei viszont nem választ
hatók el élesen egymástól.

Wacher és m tsai (19), Morawetz és Lingard 
(10), Lüders (9) az -SLDH aktivitás fokozódását 
m int a tüdő-embolisatióval és -infarctussal együtt- 2049
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járó jelet említik. Szűcs és mtsai (17) 83%-ban, 
Möslinger (11) 64%-ban, Ferlinz (4) 60%-ban ta 
lált magasabb szintet tüdő-emboliában és infarc- 
tusban. Anyagunkban ez az érték 71% volt. Ter
mészetesen az SLDH aktiv itás tüdő-infarctusban 
való értékelhetőségének esélyeit rontja az a körül
mény, hogy az értékek az acut szakaszban érik  el 
csúcspontjukat (1) és 4—5 nap múlva ism ét nor
málissá válhatnak. Mivel tüdő-infarctusban ritk a
ság, hogy a kórfolyamat egyetlen embolisatiós szó
ródás következményeként alakul ki, az erre gyanús 
időszakban érdemes legalább m ásodnaponként 
SLDH vizsgálatot végezni.

A szakirodalomban le írt kifejezett SGOT, 
SGPT emelkedést (7) mi nem  tapasztaltuk. A trans- 
aminasaemia a heparin kezelés következménye is 
lehet (16). Észleléseink a lap ján  feltételezhető, hogy 
transam inase aktivitás fokozódás esetén m ár m áj
károsodással is kell szám olni (12). Ezért m agasabb 
SGOT, SGPT értékekkel együtt fennálló fokozott 
SLDH aktivitás, tüdő-infarctus mellett szóló adat
ként nem  vehető figyelembe. Ki kell zárni azokat 

.a megbetegedéseket, am elyek maguk is SLDH ak
tivitás fokozódással já rh a tn ak  (6 ). Kísérletes vizs
gálatok szerint mind a hypoxia, mind a hyperoxia 
az SLDH aktivitás fokozódásához vezet (2). Ugyan
csak növekszik az SLDH aktivitás acut jobb szív

fél elégtelenségben a hirtelen kialakuló májpangás 
m iatt (14). Vehilov és mtsai (18) viszont chronicus 
cardialis decompensatióban alacsony total SLDH 
aktivitást figyeltek meg.

A kapott eredm ények kiértékelése után, a 
vizsgálatok megkezdése előtt fe lte tt kérdésekre a 
következő válasz adható:

1. Tüdő-infarctusos betegek SLDH aktivitása 
az esetek 71%-ában mérsékelten fokozott, az 
SGOT, SGPT értékek gyakorlatilag a normális ha
táron  belül m aradnak.

2. Az egészségesek és a pneumoniások SLDH, 
SGOT, SGPT aktiv itása a kóros szintet csak kivé
telesen éri el.

3. Nem értékelhető a módszer olyan társbeteg
ségek esetén, amelyek egyébként is fokozott SLDH 
aktivitással járnak  (6 ).

Köszönetét mondunk Dusza Árpád tanárnak 
(Miskolc, Földes Ferenc gimnázium) az adatok számí
tógépes értékeléséért.

összefoglalás. A szerzők 100 tüdő-infarctus
ban szenvedő beteg SLDH, SGOT és SGPT akti
vitását vizsgálták. Kontrollként 100 egészséges 
egyén és 1 0 0  pneum oniában szenvedő beteg ada
ta it dolgozták fel. Tüdő-infarctusban a betegek 
71%-ában m érsékelten fokozott SLDH aktivitást 
találtak  a transam inase szint emelkedése nélkül. 
Az egészségesekben és pneumoniásokban az SLDH 
értékek a normális tartom ányon belül helyezked
tek el. Az SLDH aktivitás m érsékelt fokozódása 
tüdő-infarctus gyanújakor járulékos adatként az 
utóbbi lehetőségét alátám asztja, ha olyan társbe
tegségek kizárhatók, amelyekben az SLDH szint 
emelkedett.

IRODALOM: 1. Baum, G. L.: Textbook of Pul
monary Diseases. Second Edition. Little, Brown and 
Co., Boston, 1974. — 2. Chvapil, M.: Life Sciences. 1976,
17, 761. — 3. Coodley, E. L.: JAMA. 1969, 207, 1307.
— 4. Ferlinz, R.: Prax. Pneumol. 1976, 30, 199. — 5. 
Ferlinz, R.: Lungen- und Bronchialerkrankungen. G. 
Thieme Verlag, Stuttgart, 1974. — 6. Goreczky L., Sós
J.: Klinikai kémiai-laboratóriumi zsebkönyv. Medici
na Kiadó, Budapest, 1974. — 7. Knipping, H. W., Rink,
H.: Klinik der Lungenerkrankheiten. F. К. Schattauer 
Verlag, Stuttgart, 1964. — 8. Lanzinger, G., Morl, H.: 
Deutsches Ärzteblatt. 1976, 73, 3101. — 9. Luders, K.: 
Fortschr. Med. 1978, 96, 859. — 10. Morawetz, F., Lin- 
gard, W.: Prax. Pneumol. 1974, 28, 578. — 11. Möslin
ger, D.: Laboratoriumuntersuchungen beim Lungen
infarkt. Beitr. Klin. Tuberk. 1968, 137, 309. — 12. Ne- 
mesánszky E., Végh M.: Laboratóriumi diagnosztika. 
1976, 2, 23. — 13. Rossman, 1.: JAMA. 1974, 230, 1677.
— 14. Schmidt, E., Schmidt, F. W.: Kleine Enzym-Fi
bel. Boehringer Mannheim GmbH. Mannheim. 1973. —
15. Sharma, G. V. R. K., Sasahara, A. A.: J. Chron. 
Dis. 1975, 2.8, 253. — 16. Sonnenblick, M., Oren, A., 
Jacobsohn, W.: Brit. Med. J. 1975, 3, 77. — 17. Szucs 
M. M. és mtsai: Ann. Intern. Med. 1971, 74, 161. —
18. Vekilov, F. M., Rzaev, N. A., Bytotova, K. G.: 
Probl. Tuberk. 1977, 55, 44. — 19. Wacker, W. E. C. és 
mtsai: JAMA. 1961, 178, 108. — 20. Wagner, H. H. Jr.: 
Amer. Rev. Resp. Dis. 1976, 113, 203.



KLINIKAI TANULMÁNYOK

Debreceni Orvostudományi Egyetem,
I. Sebészeti Klinika 
(igazgató: Szeleczky Gyula dr.)

T é v e d é s e k  a  d if f e r e n c iá lt  
s z e r k e z e t ű  p a p illa r is  
p a jz sm ir ig y r á k o k  m ű té ti é s  
k ie g é s z í t ő  k e z e lé s é b e n
Balázs György dr., Lukács Géza dr. 
és Csáky Gergely dr.

A z  eg y e s  p a jzsm ir ig y rá k  t íp u so k  k lin ik a i és m or-  
p h o ló g ia i tu la jd o n sá g a , p ro g n o sisa  n agyon  e ltér  
eg y m á stó l. E zek et a k ü lö n b ö ző  és je llem ző  sa já to s
sá g o k a t a szak irod a lom  a k ü lö n le g e s  b io ló g ia i tu 
la jd o n sá g  g y ű jtő n é v e n  fo g la lja  ö ssze . H a a m a lig 
n u s  p a jzsm ir ig y tu m o ro k  v a la m e n n y i fo rm á já t á l
ta lá b a n  carcinom án ak  te k in tjü k  és  a k eze lés  során  
n e m  vesszü k  f ig y e le m b e  a k ü lö n b ö ző  szö v e tta n i 
t íp u so k  je lle g z e te ssé g e it , a k k o r  h ib á k a t k ö v e th e 
tü n k  el, a m e ly ek  m arad an d ó  fu n k c ió za v a ro k b a n  
é s /v a g y  rosszabb  p ro g n o sisb a n  n y ilv á n u lh a tn a k  
m eg .

K ö z lem én y ü n k b en  k é t  f ia ta lk o r i p ap illar is t í 
p u sú  p a jzsm ir ig y rá k  k ez e lé se  során  ész le lt tö b b 
szö rö s  tév ed ésrő l szá m o lu n k  be.

Esetismertetés

1. M. R.-né, 19 éves V. hónapos gravida 1976 áp
rilisában jelentkezett klinikánk pajzsmirigy szakren
delésén. Kórelőzményében elmondta, hogy 1974-ben az 
egyik sebészeti osztályon pajzsmirigyműtéten esett át. 
A szövettani vizsgálat utólag carcinomát (cc. papillare 
gl. thyr.) és nyirokcsomóáttétet mutatott ki. Ezért egy 
másik intézetben még ugyanazon év júliusában teljes 
pajzsmirigy- és féloldali regionalis nyirokcsomó-kiir
tást végeztek. A második műtét után kétoldali recur
rens paresis miatt gégekanült helyeztek be. A beteg a 
postoperativ időszakban cobalt besugárzásban, 131J 
isotop és pajzsmirigyhormon substitutiós kezelésben 
részesült.

A fenti előzmények ellenére a beteg ragaszkodott 
a terhesség megtartásához, ezért került sor a consi- 
liumra. A vizsgálatok során localis és távoli metasta- 
sisokat nem találtunk. A beteg általános állapota kifo
gástalan, a terhesség eddigi lefolyása zavartalan, szö
vődménymentes volt. A klinikai vizsgálatok és a papil
laris típusú pajzsmirigyrákok biológiai tulajdonságai
nak ismerete alapján nem tartottuk indokoltnak a 
graviditás megszüntetését és 1976-ban 3200 g-os élő, 
érett fiú magzatot szült. Ezt követően 1977-ben Réth 
I—II. eredménytelen hangréstágító műtéten esett át
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1. ábra: 19 éves nőbeteg nyakfelvétele thyreoidectomia, 
radicalis nyaki block-dissectio és tracheostomia 
után

és jelenleg is szelepes gégekanült visel (1. ábra). Az
1978-ban végzett ellenőrző vizsgálatok alkalmával az 
anya recidiva- és panaszmentes, gyermeke egészséges, 
korának megfelelően fejlett. A beteg 1974 óta rokkant- 
nyugdíjas.

2. M. A., 26 éves férfit 1973-ban vették fel a Deb
receni OTE Tüdőklinikára. Előzőleg másfél évig réz- 
és vaspor ártalomnak kitett munkahelyen dolgozott. 
Beküldő dg.: pneumoconiosis. (Siderosis?) A diagnózis 
alapját a mellkas rtg-felvétel képezte, amennyiben nor
mális légzésfunkciós értékek mellett mk. o.-on, az alsó 
lebenyek területén azonos intenzitású, gombostűfejnyi 
gócokból álló rajzolatot mutattak ki (2. ábra).

A beteg kórelőzményében más intézetben 1969- 
ben struma nodosa miatt végzett göb-enucleatio és re
gionalis nyirokcsomó-excisio szerepelt. A műtéti prae- 
paratumokban utólag magasan differenciált adeno- 
papillaris pajzsmirigyrákot és nyirokcsomó-metastasist 
találtak. Ezért — újabb műtét nélkül — nyaktáji co
balt irradiatiós kezelésben részesítették.

A kórelőzményi adatok ismeretében a pneumo
coniosis—siderosis mellett differenciáldiagnosztikai
szempontból felvetődött az inadaequat kezelésben ré
szesült pajzsmirigy-carcinoma tüdő-metastasisának le
hetősége is. Az időközben vett tüdő-biopsiás anyag 
szövettani vizsgálata a feltételezést teljes mértékben 
igazolta (cc. adenopapillare metastaticum e gland, 
thyr. ortum pulmonis). Ezt követően a beteg 131J iso
top kezelésben részesült és jelenleg panaszmentes, 
munkaképes, ennek ellenére betegsége miatt rokkant- 
nyugdíjas. Az 1977-ben készült mellkas felvételen a 
tüdó-metastasisok már nem látszanak, gyógyultak (3. 
ábra).

Megbeszélés

A  f ia ta lk o r i p ap illar is szerk eze tű  p a jz sm ir ig y 
rák az e g y ik  le g je lle g z e te se b b  b io ló g ia i tu la jd o n - 2051



2. ábra: 26 éves férfibeteg mellkasfelvétele. Mindkét ol
dalon az alsó lebenyek területén pajzsmirigyrák 
disseminált áttétei

Sággal rendelkező tum ortípus. Szinte valamennyi 
egyéb szervből kiinduló carcinomával szemben je l
lemző rá, hogy a p rim aer tum or csaknem mindig 
szerven belül helyezkedik el, gyakran mikroszko
pikus, a környező nyaki szervekkel nem kapasz
kodik össze, általános tum ortüneteket nem okoz 
(5). Más szavakkal az esetek egy részében nehezen 
diagnosztizálható, de a radicalis sebészi kezelés 
szám ára könnyen hozzáférhető. Gyakran képez 
regionalis nyirokcsomó (1, 5, 9, 10) és/vagy tüdő
á tté te t (6 ), amelyek olykor tumorspecificus klini
kai elváltozások hiányában — az első klinikai tü 
netei lehetnek az alapbetegségnek. A leggyakoribb 
pajzsmirigyrák típus és főképp a fiatalkori göbös 
golyvákban fordul elő (4, 11). Ú jabban tartós thy- 
reostaticus kezelésben részesült hyperthyreoticus 
strum ákban is k im uta tták  (8 ). A legjobb progno- 
sisú malignus tum orok közé tartozik (1, 15, 17) és 
adaequat komplex kezelés után a betegek több 
m int 80%-a teljesen meggyógyul. Sorozatmetszet 
szövettani vizsgálatokban kim utatták, hogy a p ri
m aer carcinomák m integy 30%-ban multifocalisan 
helyezkednek el a pajzsm irigyben (1 2 , 2 0 ).

Mindezen jellegzetességek alapján — amelyek 
a biológiai tulajdonság legfontosabb meghatározói 
— a papillaris pajzsm irigyrákok komplex kezelé
sének irányelveit a következőkben foglalhatjuk 
össze.

1. A tumoros pajzsm irigylebeny teljes eltávo
lítása, az ellenoldali lebeny subtotalis resectiója, a 
V. jugularis interna m elletti regionalis nyirokcso
mók gondos ellenőrzésével. Ha sikerül, célszerű 
m indkét oldali recurrenst kipraeparálni, hogy a 
késői súlyos szövődm ényeket megelőzhessük. 
Egyébként az ellenoldali lebenyen végzett subto
talis resectio éppen azt a célt szolgálja, hogy leg
alább az egyik oldali recurrenst tudjuk megkímél
ni, m ert a kétoldali paresis olyan postoperativ szö
vődményeket eredményez (első eset), amely súlyo
sabb következményekhez vezet, m int a jó progno- 
sisú alapbetegség.

A regionalis nyirokcsomó-metastasisok eseté
ben ma már minden tapasztalt sebész megelégszik 

2 0 5 2  az ún. módosított nyaki dissectio elvégzésével, az

az a megnagyobbodott tum oros nyirokcsomók eltá
volításával. Ugyanis a radicalis nyaki block-dissec- 
tio olyan súlyos nyaki deform itást és funkcióza
vart okoz, amelynek eredm énye sincs arányban a 
funkciókímélő műtétek eredményeivel (13, 14, 15, 
16, 18, 2 0 , 2 1 ).

2. A postoperativ komplex kezelés elengedhe
tetlen része az élet végéig tartó  pajzsmirigyhor- 
mon substitutio. Egyrészt azért, m ert a papillaris 
típusú pajzsmirigy-carcinomák jelentős hányada 
hormondependens, másrészt a TSH termelés sup- 
pressiója m iatt (7).

3. A minden esetben alkalm azott kiegészítő 
jódizotóp kezelésről megoszlanak a vélemények. Az 
indikáció függ a lehetőségektől is. Több m int 100 
papillaris pajzsmirigyrák közel 2 0  éves megfigye
lése alapján szerintünk igazolt tüdő-m etastasis ese
tén ez elengedhetetlen része az adaequat kezelés
nek (6 ). Regionalis nyirokcsom óáttét esetén is cél
szerű, de nem  feltétlen fontos alkalmazni, míg me- 
tastasism entes betegekben elegendő a postoperativ 
horm on-substitutiós therapia.

A külső sugárkezelés — cobalt, rtg — ma már 
túlhaladott. Egyfelől a visszahagyott ép pajzsmi
rigyben malignus transform atiót indíthat meg (2 , 
3), másfelől genetikus károsodást okozhat és a ké
sői prognosist nem javítja (19).

4. A kiegészítő kezelés fontos része még a post- 
operativ gondozás és rehabilitatio. Ennek legfonto
sabb részei a legalább félévenkénti physicalis vizs
gálat és a horm on-substitutio hatásosságának el
lenőrzése, ill. a távoli m etastasis kim utatása érde
kében az évenként végzett m ellkasfelvétel és egész- 
test-scintigraphia. Rendszeres gondozás mellett 
ezek a betegek teljes m értékben rehabilitálhatók, 
a jó prognosis miatt eredeti foglalkozásukat foly
ta thatják , sőt — mint első esetünk példája bizo
nyítja — a családalapítást is felelősséggel vállal
hatják. Összességében teh á t a fiatalkori papillaris 
típusú pajzsmirigy-carcinoma m iatt m űtött és adae
quat kom plex kezelésben részesült betegeket indo
kolatlan rokkantnyugdíjasoknak tekinteni.

Az elmondott therapiás elvek ismeretében 
m indkét betegünk kezelése során többszörös téve-

3. ábra: Ugyanazon beteg kontroll mellkasfelvétele 13,J 
Isotop kezelés után



dés történt. Az elsőben tévedésnek tekinthető a 
m aradandó következményekkel járó túlzott radi- 
kalitás, mind a pajzsmirigy, mind a regionalis nyi
rokcsomók teljes eltávolítását, ill. a kiegészítő co
balt kezelést illetően. Tévedés volt a beteg rok
kantnyugdíjaztatása és a terhesség contraindiká- 
lása. Második esetünkben inadaequat volt a m űtéti 
kezelés, az utólag kiderült szövettani diagnózis is
meretében nem végezték el a lobektomiát, az ellen
oldali subtotalis resectiót és a módosított nyaki 
dissectiót. Továbbá a beteg ugyancsak postopera- 
tiv cobalt kezelésben részesült, ugyanakkor nem 
alkalm aztak hormon-substitutiót. Ebben az esetben 
is indokolatlan volt a rokkantnyugdíjaztatás, és 
végül egyik betegünk sem részesült gondozásban.

Összefoglalás. Szerzők két papillaris szerke
zetű pajzsmirigyrákos beteg kezelése során észlelt 
hibákról és tévedésekről számolnak be. Ism ertetik 
e daganattípus biológiai tulajdonságainak legfon
tosabb klinikai és morphológiai jellemzőit, továbbá 
a komplex kezelés alapelveit.

IRODALOM: 1. Balázs Gy.: A pajzsmirigyrákok 
kliniko-pathológiai vizsgálata és a sebészi kezelés

szempontjai. Kandidátusi értekezés. Debrecen. 1975. —
2. Balázs Gy. és mtsai: Magyar Onkológia. 1973, 17, 
133. — 3. Balázs Gy. és mtsai: Zbl. Chir. 1973, 98, 1842.
— 4. Balázs Gy. és mtsai: Z. Kinderchir. 1974, 14, 366.
— 5. Balázs Gy., Krasznai G.: Wien. kiin. Wschr. 1974, 
86, 339. — 6. Balázs Gy. és mtsai: Chirurg. 1977, 48, 
325. — 7. Balázs Gy. és mtsai: Magyar Sebészet. 1978, 
31, 218. — 8. Balázs Gy. és mtsai: Chirurg. 1978, 49, 
699. — 9. Block, M. A.: Ann. Surg. 1977, 185, 133. — 
10. Geissinger, W. T. és mtsai: Ann. Surg. 1974, 179, 
734. — 11. Hazard, J. В.: In Thyroid Neoplasia. Proc. 
of the 2nd Imperial Cancer Research Fund Sympo
sium. London. Academic Press, 1968. pp. 3. — 12. lida,
F. és mtsai: Cancer. 1969, 24, 764. — 13. Keminger,
K.: Münch, med. Wschr. 1966, 108, 321. — 14. Labhart, 
A.: Schweiz. Rundschau Med. 1978, 67, 812. — 15. 
Lindsay, S.: In Thyroid Cancer. Springer Verlag, Ber
lin—Heidelberg—New York, 1969. pp. 29. — 16. Po- 
lyánszki T. és mtsai: Nyaki daganatok sebészete. Me
dicina. Bp. 1978. pp. 95. — 17. Schumann, J.: Dtsch. 
med. Wschr. 1977, 102, 1324. — 18. Stahlsmidt, M.: 
Dtsch. med. Wschr. 1977, 102, 1649. — 19. Swelstad J. 
és mtsai: Arch. Surg. 1977, 112, 380. — 20. Thompson,
J. A., Jackson, I.: Brit. J. Surg. 1967, 54, 1007. — 21. 
Tollefsen, H. R. és mtsai: Amer. J. Surg. 1972, 124, 
468.

Az 0MKER bem utató terem  1 9 7 9  m ásodik félévi p rogram ja
(Bp. VI., Népköztársaság útja 36.)

Szeptember 11—19-ig 

Szeptember 25—26-ig 

Október 4—10-ig

Október 31-november 2-ig 

November 14—15-ig 

November 21—23-ig 

December 4—20-ig

OMKER BÖRZE
Orvosi műszer- és készülékvásár
MERZ +  DAGE AG (Svájc) önálló kiállítása
(a MAHÍR rendezésében)
CHIRANA Csehszlovák Külkereskedelmi 
Vállalat orvosi műszer és készülék 
kiállítása
ERBE ELEKTROMEDIZIN (Ausztria) 
önálló kiállítása (a MAHIR rendezésében) 
HELLIGE (NSZK) önálló kiállítása 
(a MAHIR rendezésében)
Fogászati műszerek és anyagok 
bemutatója
Általános orvosi műszer- és készülékkiállítás

A kiállítások ny itv a ta rtá sa : naponta 9 - 1 6  óráig szom bat-vasárnap zárva

1979. második félévi vidéki kiállításunkat
október 17-19-ig SZOMBATHELYEN a Művelődési és
Sportházban
(Szombathely, Március 15. tér 5.) rendezzük Változás lehetséges!
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MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet,
Coronaria Őrző Egység 
(főorvos: Vajda György dr.)

A brady-tachycard ia  
syndrom a d iag n o sz tik u s és  
th e rap iá s  n eh ézség e irő l
Vitray János dr., Szabóki Ferenc dr. 
és Vajda György dr.

Célunk a gyakorlatban előforduló egyik a rrh y th 
mia illusztrálása, melynek fel nem  ismerése vagy 
téves arrhythmia-analízis súlyos, esetleg letalis szö
vődményhez vezethet.

A brady-tachycardia syndrom át (továbbiakban 
BTS) a beteg sinus csomó syndrom a (továbbiakban 
SSS) egyik megjelenési form ájának ta rtják  (1, 2, 
3, 4, 5, 6 ). SSS-ról beszélhetünk a következő ese
tekben :

1. Sinus bradycardia. K ritérium a: 60/perc alat
ti, ritmusos, a P vektor iránya alapján sinus csomó 
eredetűnek tartható  ritmus. Természetesen ez hete
rogén csoport, azaz nem m inden sinus bradycardia 
mögött áll valódi SSS.

2. Sinoauricularis blokkok. Ezek lehetnek I— 
II—III. fokúak. Első fokú, ha a sinus csomó (továb
biakban SCS) ingerülete és a P hullám  megjelenése 
közti idő a normálisnál hosszabb. Ez felszíni EKG- 
val nem diagnosztizálható. Másodfokú a blokk, ha 
asystoliás szünetet látunk (sinus eredetű P hullám  
sincs!), mely a sinus ütések ciklushosszának több
szöröse. A másodfokú sinoauricularis blokk lehet 
Wenckebach vagy Mobitz típusú. Az előbbi esetben 
a PP távolságok rövidülnek az asystoliás pauza 
előtt (8 , 18). Harmadfokú sinoauricularis blokk: 
sinus kilépési („exit”) blokk. Nem különböztethető 
meg felszíni EKG-val a következő csoporttól.

3. Sinus megállás („sinus-pauza”, „sinus-ar- 
rest”). K ritérium a: asystoliás, P  hullám nélküli 
szünet, melyet sinus újraéledés vagy pótütés követ. 
Az előbbi esetben sem többszöröse a szünet a sinus 
ütések ciklushosszának.

A második és harm adik csoport alatti a rrhy th - 
m iákat leggyakrabban pótütések, pótritm usok  kí
sérik. Megfelelő frekvenciájú, időben létrejövő, m a
gasról (pl. a pitvarból) vezérelt pótritm usok esetén 
panaszok általában nincsenek. A SSS felism erése 
azonban ezen csoportba tartozó esetekben a leg
könnyebb az előbb felsorolt, klasszikus EKG jelek 
alapján. A pótritmusok képződhetnek a szívben 
bárhol (leggyakrabban valam elyik pitvarban, si
nus közelben, sinus-coronariusban, atrioventricula
ris junctióban), és ami tém ánk szempontjából még 
lényegesebb, frekvenciájuk bárm ilyen lehet. T ehát 
nem mindig bradycard, hanem  magas frekvenciájú 
pótritm usok is lehetnek („escape”, azaz pót-tachy- 
cardiák). Ez vezet á t a következő csoporthoz:
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4. Brady-tachycardia syndroma. Korai leírása 
Short (9) nevéhez fűződik. A bradycard alak azo
nos a fen t felsoroltak valamelyik formájával, a ta- 
chycard alak felfogható m int felgyorsult pótritm us 
(„accelerált escape-ritm us”). Diagnosztikus és the
rapiás nehézsége éppen ebben rejlik: a tachycard 
paroxysmussal jelentkező beteg szokott szerekkel 
való kezelése, ill. elektromos kardioverzió mani
fesztálhatja az eredeti bradycardiát, m áskor azon
ban ennél súlyosabb asystoliás, extrem  bradycar- 
diás form át hoz létre. A terápia által kiválto tt bra
dycardia súlyossága attól függ, hogy milyen helyet
tes pacemaker sejtcsoport kezd működni. Például 
a SCS és atrioventricularis junctio (továbbiakban 
AVJ) egyidejű betegsége, ún. binodalis betegség 
esetén pótütés csak mélyebbről, gyér frekvenciával 
vagy egyáltalán nem  jelentkezik.

A SSS többi form ájának diagnosztikus problé
m áival nem foglalkozunk (hazai irodalom: 18, 19, 
20). M egemlítjük azonban, hogy a csupán sinus 
bradycardiát m utató esetekben a heterogén klini
kai csoportból a valódi sinus csomó betegeket csak 
a SCS és perinodális szövet működésének felméré
sére alkalmas vizsgálatokkal lehet kiválasztani (7, 
10). E két ism ert vizsgálat: a sinoatriális vezetési 
idő (továbbiakban SAVI) és a sinus csomó újraéle- 
dési idő (továbbiakban SUI) mérése (13, 14). Meg
jegyzendő azonban, hogy a szerzők többsége a 
teendő, azaz á végleges pacemaker indikálása szem
pontjából e vizsgálatoknál döntőbbnek ta rtja  a 
megfelelő idejű Holter-monitorizálást. A panaszok
kal (enyhe megszédüléstől az Adams—Stokes-roha- 
mig) egy időben a monitorszalagon észlelt ritm us
zavarok a pacem aker-beültetés javallatát képezik. 
A kóros SUI és/vagy SAVI önmagukban, klinikum 
nélkül, még az e kórkép diagnosztikájában és the- 
rapiájában nálunk előrehaladottabb országokban 
sem indikálnak végleges pacem akert (8 , 1 1 ).

Őrzőnkben SU I-t m érünk N arula és mtsai (12) 
módszere és k ritérium ai szerint. A vizsgálat lénye
ge: magas frekvenciával ingereljük a jobb pitvart, 
m ajd az ingerlést leállítva az utolsó ingerelt p itvar
akció és az első sinus eredetű P hullám  (sinus ú j
raéledés) közötti távolság a SUI. A kapott értékek 
az eredeti sinus ciklushosszra korrigálhatok: ún. 
korrigált SUI. A távolság a SCS autom áciájára ad 
felvilágosítást, kóros megnyúlása „csökkent” auto- 
m áciát jelent. Az em lített szerzők által leírt mód
szer egyszerűsített változat, mely a SCS szűrés 
jellegű vizsgálatára alkalmas, kóros eredmény to- 
vábbvizsgálatot igényel.

Esetismertetések

A  közölt elektrokardiogramm ok az 1. számú 
eset kivételével M ariott-féle bipoláris mellkasi el
vezetéssel készülték, melyet coronaria őrzőnkben 
monitorizáláshoz használunk. Néhány görbén a ki
írónak a m onitor-alarm  egység által való autom a
tikus indítása látható. A mechanika késése kb. 300 
—400 ms.

1. sz. eset. Sz. G., 65 éves férfibeteg. Anamnézisé- 
ből: 5 éve tud obliteráló arteriosclerosisról és közepes 
fokú hypertoniáról. Felvétel előtt egy évvel más kór-



házban kezelték acut alsófali infarctus miatt. Másfél 
hónappal felvételét megelőzően kezdődtek paroxysmu- 
sos palpitatio-érzései, alatta eddig EKG nem készült. 
Terhelésre dyspnoés, egyéb dekompenzációs panasza 
nincs. Nitromintre szűnő angina pectorisai szoktak 
lenni. Otthoni gyógyszerelés: napi 1 tbl. Digoxin, 3 tbl. 
Dopegyt, Nitromint. Felvételekor sinus rhythmust ész
lelünk, normofrekvenciás, normotoniás. Nyugalomban 
manifeszt dekompenzációs tünete nincs. A mellkas 
röntgenen jobbra minimálisan, balra másfél ujjal na
gyobb aortás szív. Laboratóriumi eltérést nem talá
lunk. Az EKG-n lezajlott diaphragmalis infarctus je
lei. Kórlefolyása: az otthoni gyógyszerelést lényegesen 
nem változtatva a 10. napon hirtelen kezdődő palpita- 
tiót panaszol. Az EKG-n 148/min frekvenciájú sinus 
tachycardia látszik, Wenckebach-periódusok az atrio
ventricularis átvezetésben, kamra-complexus csak rit
kán marad ki ( l /а ábra). 20 mg Trasicorra a sinus ta
chycardia nem változik, de az atrioventricularis blokk 
aránya nő (1/b ábra). (A még előzőleg alkalmazott ca- 
rotis-masszázs eredménye hasonló volt.) Mivel a bejö- 
veteli normofrekvenciás sinus ütemet szerettük volna 
visszaállítani, a béta blokkolót kihagytuk, és két nap 
múlva — a változatlanul fennálló tachycardia miatt 
— 0,5 mg Digoxint adtunk iv. Ekkor 60/min frekven
ciájú sinus ütem áll vissza, melyet azonban sinus le
állás és junctionális pótütések tarkítanak (1/d ábra). 
Mindezt (hibásan) nem véve figyelembe, napi 1 tbl. 
Digoxin adását folytattuk. A hetedik napon: junctio
nális rhythmus, teljes sinus leállás, pitvari elektromos 
mozdulatlanság (ún. „atrial standstill”, sem antero- 
grad, sem retrograd pitvari hullám nem látszik (í/e 
ábra). A szer kihagyása után még sinus coronarius ta- 
chycardiát (1/f ábra), majd az eredeti sinus tachycar
diát észleltük, de a bejöveteli normofrekvenciás sinus 
ütemet nem tudtuk helyreállítani. Diagnosis: SSS. Ta- 
chy-bradycardia variáns. St. p. inf. myoc. Terápia: 
végleges demand endocardiális pacemaker és digitalis.

Esetünk olyan BTS példája, ahol a taohycard 
alak paroxysmusos sinus tachycardia, a brady-va- 
riánst gyógyszer manifesztálja. Jól m utatja továb
bá a klinikum  és az anatóm iai laesio helye közti 
kapcsolatot: a leggyakrabban előforduló koszorú
ér anatómia alapján diaphragm alis infarctusban a

jobb coronaria záródott el, és a SCS és AVJ együ t
tes sérülése valószínű.

2. sz. eset: B. S.-né, 54 éves nőbeteg. Anamnézisé- 
ből: két éve vannak palpitatióval kísért paroxysmu
sos rosszullétei, közben készült EKG nem volt birto
kunkban. A felvételt megelőző délután hirtelen esz
méletvesztése volt, mely a felvétel napján többször 
megismétlődött. Az eszméletlenség időtartama rövid, 
15—20 másodperc alatt spontán oldódik. Gyógyszert 
nem szedett. Felvételkor AVJ tachycardiát látunk, 
frekvencia 140/min. Haemodynamikailag jól tűri (2/a 
ábra). Miközben (elsietve!) elektromos kardioverzióra 
készülünk, a monitoron kifejezett sinus bradycardiát 
észlelünk. Ideiglenes pacemaker elektródát vezetünk 
be. Ezalatt és a későbbiekben is számos tachy-brady, 
ill. brady-tachy váltást látunk. Ritmusváltáskor a be
teg fekve is collapsus-érzésről számol be. (2/b ábra: 
tachy-brady átmenet. Az ábra jobb oldalán sinus bra
dycardia látható, bal oldalon AVJ tachycardia. Jobb 
kamrai endocavitalis görbe. 2/c ábra: brady-tachy át
menet. Bal oldalon AVJ rhythmus, jobb oldalon AVJ 
tachycardia. Egyébként bal oldalon hatástalan pace
maker tüskék láthatók: az elektróda kimozdult, repo- 
nálás volt szükséges.) A 2/d ábra csak azt mutatja be, 
hogy az AVJ tachycardiát sikerül a kamrából felül
vezérelni, de a vezérlés leállításakor a paroxysmus 
nem szűnik meg. A nyilvánvaló diagnosis miatt sem
milyen gyógyszeres terápiát nem vezetünk be, hanem 
pacemaker beültetését szorgalmazzuk. Diagnosis: SSS. 
Tachy-brady variáns. Terápia: végleges myocardialis 
készenléti pacemaker és digitalis.

Esetünk olyan BTS példája, ahol a tachycard 
variáns AVJ tachycardia, a brady rhythm us egy
szer (valószínűleg) sinus bradycardia, m áskor AVJ 
lassú rhythm us. Ezt a bradycardiát nem  gyógyszer 
manifesztálta. Az elvégzett vizsgálatokkal az a lap
betegséget nem tudtuk  tisztázni.

3. sz. eset: M. B.-né, 84 éves nőbeteg. Régebben 
per os beállítható diabetes mellhúsról, arterioscleroti- 
kus típusú hypertoniáról, enyhe kisvérköri dekompen- 
záeióról tudott. Egy éve észlelnek paroxysmusos pit- 
var-fibrillatiókat. EKG dokumentáció van. Felvétele is
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paroxysmusos palpitatio miatt történik. Otthoni gyógy
szerelés: napi 1 tbl. Cedilanid, 2 tbl. Visken, 3 tbl. Bu- 
carban. Felvételekor sinus rhythmusban van, dekom- 
penzációt nem észlelünk. Mellkas röntgenen a szív 
balra kifejezetten nagyobb, megközelíti a laterális 
mellkasfalat. Kitöltött szívöböl. A bal atrioventricula
ris billentyű vetületében meszesedés (mitralis vitium 
zörejét nem hallottuk). A laboratóriumi eredmények 
normálisak, a diabetes mellitus kompenzált. Kórlefo
lyás: az otthoni gyógyszerelés lényeges változtatása 
nélkül a harmadik napon magas kamrafrekvenciával 
kísért pitvarfibrillációt észlelünk. Visken és Chinidin 
kombinációval kémiai kardioverziót kezdünk. Ezek 
kezdő dózisa mellett asystolia, klinikailag Adams— 
Stokes-roham alakul ki (3/a ábra). Ideiglenes trans- 
venás pacemakert helyezünk be, a szereket kihagyjuk. 
Néhány óra pacemaker ritmus után spontán sinus 
ütem állt vissza, de a 60/min frekvenciájú sinus ütem 
mellett a 45/min-ra beállított pacemaker időnként mű
ködni kezd (3/b ábra). A pacemaker kikapcsolásakor 
látszik, hogy a sinus frekvencia egy sinus (vagy közel 
sinus?) eredetű korai ütés után 44/min-ra vált (3/c 
ábra). Az 5. napon a sinus rhythmus ismét pitvar- 
fibrillációba megy át (3/d ábra: a görbe első két ütése 
sinus ütem, majd a 3. és 4. ütés előtti P hullám más 
alakú, ezután P hullám nélküli gyors két ütés követ
kezik. Későbbiekben a pitvarfibrilláció állandósult.) A 
magas kamrafrekvenciát a beteg haemodynamikailag 
rosszul tűri, alatta orthopnoés, valamint az előre- 
pumpafunkció acut rosszabbodásának jeleit látjuk. 
Pacemaker védelemben 0,8 mg Isolanidot adunk iv. 
A szer a pitvarfibrillációt 30 perc múlva kifejezett 
sinus bradycardiára, SCS leállásra és AVJ pótütésre 
változtatja (3/e ábra). (Az ábrán a pacemaker átmene
tileg kikapcsolva.) Diagnosis: SSS. Brady-tachy va
riáns. Időskori, degenera tív annulus calcificatio? Te
rápia: végleges, készenléti endocardiális pacemaker, 
digitalis, beta blokkoló.

Esetünk olyan BTS-t példáz, ahol a tachycard 
variáns haemodynamikailag rosszul tolerált p itvar
fibrilláció, a bradycard alak  sinus bradycardia. A 
pitvarfibrilláció digitálist igényel, de ez csak pace
m aker védelemben adható. A kémiai kardioverzió 
asystoliát eredményezett.

Megbeszélés

Eseteinket nem  ritkaságuk, ellenkezőleg, vi
szonylagos gyakoriságuk, valam int diagnosztikus és 
therapiás buktatóik  m iatt ta rto ttu k  figyelemre 
méltónak. Tanulságokat elsősorban a gyakorlat szá
m ára vonunk le.

1. és 3. számú esetünk olyan BTS-t m utat be, 
ahol gyógyszer manifesztálja a brady variánst. 
Eseteinkben túldozirozásról nem volt szó, hiszen 
az em lített adagok nagyon messze vannak a toxi
kustól, sőt inkább kezdő, kis adagoknak mondha
tók. Betegeink serum  creatinin szintje és iono- 
gramm ja normális volt, így renális gyógyszerreten- 
cióra vagy dysionia és gyógyszer okozta kölcsön
hatásra nem gyanakodhatunk. Szokás a digitalis és 
chinidin ilyen dózisaira kapott m ellékhatás esetén 
„túlérzékenységről” beszélni (természetesen nem 
allergiás értelemben), és ismeretes az a klinikai ta 
pasztalat, hogy minél súlyosabban beteg a szív 
(elektromos és haemodynamikai értelemben egy
aránt), annál „érzékenyebb” a gyógyszerekre. Nyil
vánvalóan arról van szó, hogy az em lített szerek, 
melyeknek ism ert elektrofiziológiai tulajdonságuk 
a sinoatriális és atrioventricularis struktúrák veze
tésének gátlása, ugyanitt előforduló, de lárváit 
blokkot manifesztálnak. (A chinidinre és digitális
ra kapható m ásik típusos „túlérzékenységi” tünet- 
csoportot kam rai ektopiák képezik. Normális iono- 
gramm  m ellett valószínűleg itt is a vezetési és ref- 
rakteritásbeli inhomogenitásnak, azaz a reentry 
mechanizmus feltételeinek a gyógyszerek által való 
manifesztációja áll a háttérben.)

Em lített k é t esetünkben a helyes diagnózishoz 
ezekkel a — korántsem  szándékos — pharmacoló- 
giai próbákkal ju to ttunk: norm ális dózisban adott 
szerekre kóros vagy túlzott válasz alapján. Pace
m aker védelemben a „próbák” akár szándékosan 
is végezhetők. Eseteink óta többször végeztünk is 
ilyen blokk-provokációt.
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A Robébi „A” kémiailag és mikrobiológiailag ellenőrzött tej, tejzsír, 

növényi olaj, laktóz, szacharóz, ásványi anyagok és vitaminok homo- 

genizátum ából porlasztva szárítási gyártástechnológiával előállított 

tápszerkészítmény. A fia ta l csecsemő nagy fehérjeszükségletének 

megfelelő fehérjetartalm at biztosít. Kalóriaértéke azonos az anyate jé

vel (71 Kai).



Robébi ТГ
GYÖGYTÄPSZER

ÖSSZETÉTEL
Robébi „A” 
tápszerpor, %

Robébi „A”
fogyasztásra kész tápszeroldat
(1 dl) g/100 ml

Anyatej, 
g/100 ml

Fehérje 14,6 2.10 1,2
Zsír 23,6 3,40 4,0
Szénhidrát 55.5 8.00 7,0
Ásványi anyagok -f vitaminok 3,3

100 g =  492,8 Kai
0,50
100 ml (1 dl) 71 Kai

0,2
100 ml 71 Kai

Vitamintartalom 100 ml- (1

Vitamin A 
Vitamin Bi 
Vitamin B2 
Vitamin B6 
Vitamin C 
Vitamin E 
Biotin 
Niacin
Ca-pantotenát

dl-) ben

300 NE 
0,08 mg 
0,12 mg 
0,05 mg
6.00 mg
1.00 mg 
0,01 mg 
0,80 mg 
0,20 mg

JAVALLATOK
Az anyatej tel|es hiánya esetén annak pótlására, ill. csökkent 
tejelválasztás esetén az anyatej kiegészítésére adható az első 
3 élethónapban, ill. a 4,5 kg (max. 5 kg) testsúly eléréséig.

A TAPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE
A dobozban levő adagolókanálkával (1. kanál tápszer =  5 g) any- 
nyiszor 3 lesimított kanálnyi tápszerpoFt (kb. 15 g) veszünk 
ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készíteni. 
A tápszeroldatot felforralt és 60°C-ra hűtött vízzel készítjük el. 
A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) hozzá
adása szükségtelen.
A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel 
kell használni!

nek adagolni. Az esetben, ha más — nem tejes — ételt (pl. 
főzeléket) is kap, akkor a tejadagok számát megfelelően csök
kenteni kell.

Az egyszeri tápláláshoz szükséges mennyiségek kb. a követ
kezők:
3 kg-os csecsemőnek 2 adagolókanál tápszerpor + 75 ml

( / Á dl) víz, napi 6 alkalommal;
4 kg-os csecsemőnek 4 adagolókanál tápszerpor 125 ml

(1 / A dl) víz, napi 5 alkalommal.

A fenti táplálási ajánlatot csak általános irányelvként közöljük. 
Bármilyen észrevétel esetén orvos vagy védőnő tanácsát kell 
kérni.

Megjegyzés: anyatej pótlására, továbbá gyógyítás céljára, csecse
mők táplálkozási zavarainak megszüntetéséhez az első 3 hónap
ban, ill. 4,5 (max. 5) kilogramm testsúly eléréséig rendelhető, 
minden esetben térítésmentesen. Rendelésére jogosultak mind
azok az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás keretében 
a csecsemőellátas a feladatkörükbe tartozik.

ADAGOLÄS
A napi adag testsúlykilogrammonként 150 ml (másfél dl) tápszer
oldatnak felel meg. Ha az orvos másként nem rendelkezik, ezt
a mennyiséget elosztva napi 5—6 alkalommal kell a csecsemő- Csomagolás: 500 g 30,90 Ft

GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR



1 . sz. esetünk érdekes abból a szempontból is, 
hogy a tachy variánst paroxysmalis sinus tachy
cardia képviselte. Ezt a paroxysm ust az irodalom 
az utóbbi években egyre gyakrabban említi, beso
rolja a supraventricularis paroxysmusok közé, és 
valószínűsíti, hogy a sinus csomón belüli vagy a 
SCS és környező pitvarszövet közötti reentry  me
chanizmuson alapul (15, 16, 17). így ez a paroxys
mus fajta is jól beillik a SSS egyre táguló fogalom
körébe. (Itt jegyezzük meg, hogy a carotis-sinus 
hyperaesthesiát bizonyos, inkább didaktikai meg
fontolás m iatt nem soroltuk fel a SSS alakjai kö
zött.)

2 . sz. esetünk azt a m indig szem előtt tartandó 
igazságot példázta számunkra, hogy a nem  resusci- 
tatiós jellegű elektromos kardioverziót soha nem 
szabad elsietni.

A gyakorlat számára a következő tanulságokat 
vonjuk le: amennyiben egyéb, nyilvánvaló és is
m ert aetiologia nincs (mitralis vitium, WPW syn
droma stb.), mindenféle supraventricularis paro
xysmus m ögött állhat SSS. Ilyenkor a BTS tachy- 
card alakjával állunk szemben. Ha a beteg régebbi 
EKG görbéje, anamnézise ismeretlen, igen nehéz 
annak eldöntése, hogy a paroxysmus mögött SSS 
van-e, a terápia szempontjából azonban döntő je
lentőségű. Segíthetnek:

1. a tachycardiás paroxysm us gondos EKG 
analízise. M int em lítettük, az ún. pót-tachycardiák 
bárhonnan és bármilyen frekvenciával eredhetnek, 
mégis a figyelmet felhívhatja az illető pacem aker- 
sejtcsoport megszokott, „ak tív” paroxysmusától 
eltérő, valamivel alacsonyabb frekvencia. Például 
nodalis tachycardia 120—130/min frekvenciával; a 
reentryn alapuló, aktív AVJ paroxysmus frekven
ciája általában ennél magasabb. Gyakoriak még a 
viszonylag alacsony frekvenciájú ectopiás paroxys

musok (15), frekvenciájuk szintén kb. 120—130/

2. Bizonyos idejű várakozás minden olyan 
esetben, ahol a tachycardia megszüntetését a hae- 
modynamikai állapot nem  sürgeti. Ezalatt a brady  
variáns spontán jelentkezhet.

3. A paroxysmusra adott konvertáló gyógy
szerelés nem várt hatása: ohnidin, beta blokkoló, 
digitalis, synchron DC shock kezdő dózisaira ex
trem  bradycardiák.

4. M onitorizálás: ez az egyetlen módszere an
nak, hogy a spontán brady-tachy átm eneteket ész
leljük. Másrészt monitorizálni kell ahhoz, hogy a 
m ár megkezdett gyógyszeres kardioverzió váratlan  
ha tásá t időben észleljük. Ezért másokkal egyetér
tésben felhívjuk a figyelm et a rra  ,hogy nemcsak 
az elektromos, hanem  a gyógyszeres kardioverziót 
is monitorizálás alatt szükséges végezni. Ügy gon
doljuk, hogy az általános belgyógyászati osztályok 
szám ára sem elérhetetlen egy m onitor, ill. m oni- 
torizálásra használható szkóp. Alkalmazásával el
kerülhető a nem ritka „digitalis és chinidin syn
cope”.

összefoglalás. A szerzők összefoglalják a beteg 
sinus csomó syndroma alakjait. Három esetükkel 
a brady-tachycardia syndromát mutatják be. Fel
hívják a figyelmet a diagnózis nehézségeire és a 
therapia veszélyeire olyan esetben, amikor a beteg 
tachycard paroxysmussal kerül felvételre és a hát
térben levő sinus csomó betegség nem ismert. Ese
teikből elsősorban gyakorlati tanulságokat von
nak le.
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GENETIKAI TANULMÁNYOK

I. Gyermekklinika
(igazgató: Gerlóczy Ferenc dr.),
Országos Haematológiai és Vértransfusiós Intézet 
(igazgató: Hollón Zsuzsa dr.)

Ö sszefüggések  
a HLA an tigének  és 
a gyerm ekkori d iab e tes  
között
Barta Lajos dr., Simon Zsuzsa 
és Gyódi K. Éva

Az insulindependens juvenilis diabetes és a histo- 
compatibilitási rendszer B8  és Bwl5 antigénjei 
között több kutató szoros összefüggést ta lá lt (16, 
15, 13, 4).

Cathelineau adatai szerint az insulindependens 
diabetes és a HLA rendszer kapcsolatában geográ
fiai helyzettől függően eltérések vannak. Itáliában 
a B18 antigénnel, Franciaországban Bwl5 antigén
nel találtak összefüggést (3). Fajtabéli eltéréseket 
Patell és mtsai nem tud tak  kim utatni a diabetes és 
a HLA rendszer kapcsolatában. Európai, mexikó- 
amerikai és afrikai insulindependens diabetesese- 
ket vizsgáltak, és m indhárom  em berfajtában kim u
tatható a B8  és a Bwl5 antigének túlsúlya a kont
roll populációhoz viszonyítva (14).

Előző vizsgálatainkban erős significans kap
csolatot találtunk a gyerm ekkori diabetes és a B8 , 
valamint a B8 , Bwl5 antigének együttes előfor
dulása között. A B8 , Bwl5 antigének együttes elő
fordulásakor a viszonylagos kockázat 18, vagyis 
ezen antigénhordozók tizennyolcszor gyakrabban 
betegednek meg m int azok, akik ezt a genetikai 
készletet nem hordozzák (1 ).

Ludvigsson és mtsai (8 ) ugyancsak gyerm ek
kori diabetesben vizsgálták a B8  és Bwl5 antigé
nek előfordulását. A B8  antigén significansan 
gyakoribbnak m utatkozott a beteg populációban a 
kontrolihoz képest (P <  0,01), míg a Bwl5 antigén 
gyakoriságában lényeges eltérést nem találtak 
(P >  0,5). Cudworth adatai szerint a juvenilis dia
betesben nem  biztos, hogy m aguk a B8 , Bwl5 an
tigének felelősek a diabetesre való érzékenyítésért, 
de legalábbis „linkage disequilibrium ban” (B8  

antigén asszociációja az A, C, D locus egyes anti
génjeivel a véletlennél gyakoribb) egy vagy több

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 34. szám
4*

génnel elősegíthetik a diabetesre való fogékonysá
got (4). A diabetes kifejlődésének viszonylagos koc
kázata megnövekszik olyan egyedekben, akik Al, 
B8 , Cw3, Dw3 haplotípusokat, valam int A2, Bwl5, 
Dw4 haplotípusokat örökölnek (13, 12, 11, 2).

Anyag és módszer
Munkánkban a HLA rendszer В locusának azon 

antigénjeit vizsgáltuk, amelyek irodalmi adatok sze
rint az insulindenpendens diabetesesekben gyakrabban 
fordulnak elő (12, 6, 5). Vizsgálatainkban — az előző
nél jóval nagyobb beteganyagban — tanulmányoztuk 
а B8, Bwl5, valamint а B18, Bw35 antigének előfor
dulását. 286 insulindependens diabeteses beteget tipi
záltunk B8 és Bwl5 antigénekre és ezek közül 115-öt 
B18, Bw35 antigénekre is. A szelekció úgy történt, 
hogy olyan betegeket tipizáltunk, akik vagy B8-ra 
vagy Bwl5 antigénre pozitívak vagy mindkettőre ne
gatívak voltak. A diabetes diagnosztizálása minden 
esetben a 14. életév betöltése előtt történt.

Megvizsgáltuk azt is, hogy insulindependens dia
beteses gyermekekben, akiknek első fokú rokonaiban 
juvenilis típusú diabetest találtunk, milyen gyakori 
az ún. „marker” antigének előfordulása. Ha valóban 
provokáló faktor a B8, Bwl5, akkor a vártnál is gya
koribb lesz előfordulásuk. 36 diabeteses első fokú ro
kont tipizáltunk (9 diabeteses testvérpárt, 9 szülőt és 
gyermekét, akik ugyancsak fiatalkori diabetesben 
szenvedtek).

A HLA antigének tipizálása standard NIH mikro 
lymphocyta cytotoxicitási módszer segítségével mono
specifikus antiszérumok felhasználásával történt (10).

A módszer lényege: a savóban levő cytotoxikus 
ellenanyag complement jelenlétében károsítja a lym- 
phocytákat. Antitest-antigén reakció következtében a 
sejthártya károsodik, permeabilitása fokozódik, és a 
festék (pl. eozin) számára átjárhatóvá válik, tehát a 
sejt megfestődik. A megfestódött sejtek százalékából 
következtethetünk a reakció erősségére.

A statisztikai számítást a %2 próba alapján végez
tük el. A significans éltérések nagyságát a négyme
zős kontingencia táblázat alapján, a betegséggel való 
kapcsolat erősségét a Woolf-féle matematikai képlet
tel fejeztük ki (17).

Eredmények

A z 1. táblázat diabeteses gyermekekben a B8 ,
Bwl5, B18, Bw35 antigének előfordulását, vala
m int e phenotípusok kom binációját m utatja. A B8  

(39,16%, szemben 16,19%-kal) és a Bwl5 antigén 
(18,53%, szemben 7,95%-kal) gyakoriságában sig
nificans a különbség az egészséges populációhoz 
viszonyítva. E két antigén, valam int a B8 , B18 és 
a B8 , Bw35 antigének találkozásakor significans 
eltérés állapítható meg. A viszonylagos kockázat 
B8 , Bwl5 anigének találkozásakor a legmagasabb 
(10, 2), de viszonylag magas a B8 , B18 (7,1), vala
m int a B8 , Bw35 (3,8%) .antigének kapcsolódása
kor is.

A 2. táblázat a HLA antigének és az első fokú 
diabeteses rokonok összefüggését m utatja. Mivel a 
juvenilis diabetesben szenvedő első fokú rokonok 
heterogén csoportot képeznek, külön tün te tjük  fel 
a diabeteses testvéreket, a diabeteses szülőket, és 
azok diabeteses gyermekeit. 18 diabeteses testvér 
közül 6  testvérpár B8  antigénhordozó, 10 esetben 
diszkrepancia áll fenn a m arker antigén megosz
lását illetően. A diabeteses szülő és gyermek vizs
gálatakor 8  esetben a diabeteses szülő és gyermeke 
B8  antigénre pozitív. H at esetben a diabeteses szü
lőben és gyermekében B8  antigén pozitivitást te 
kintve eltérés áll fenn. Figyelemre méltó az a tény, 2061



1. táblázat B8, Bw15, B18, B w 35 antigének m egoszlása  d iab eteses gyerm ekekben (n =286) összeh ason lítva  
a kontrollcsoporttal (n =352)

HLA antigének Kontroll Diabeteses gyermekek P Viszonylagos
kockázat

2  B8 57 (16,19%) 112 (39,16%) <0,001 2
2  Bw15 28 (7,95%) 53 (18,53%) <0,001 2
£B18 37 (10,51%) 14* (12,17%) ns. —
2  Bw35 81 (23,01%) 27* (23,47%) ns. —

В 8, Bw15 3 (0,85%) 25 (8,74%) <0,001 10
В 8, B18 3 (0,85%) 7* (6,08%) <0,001 7
B8, Bw35 8 (2,27)% 10* (8,69%) <0,01 4
Bw1 5, B18 3 (0,85%) 1* (0,86%) ns. —
Bw15, Bw35 3 (0,85%) 2* (1,73%) ns. —
B18, Bw35 6 (1,70%) 1* (0,86%) ns.

*115 esetből történt a meghatározás 
ns. = nem signifikans
(A vizsgált antigénekre negatív eseteket nem tüntettük fel)

2. táblázat Az ún. „marker" an tigének  m egoszlása d iab eteses elsőfokú  rokonokban

B8 + Bw15 + B8,Bw15+ B8+ B8 + Bw15+ Bw15 + B8, Bw15—
B8 + Bw15 + B8, Bw1 5+ B8— Bw15 + B8, Bw15+ Bw1 5— B8, Bw15—

Diabeteses testvérek 
Esetszám = 18 
(9 testvérpár)

6* — — 4 2 2 2 2

9 gyermek és az egyik 
szülő diabeteses 
Esetszám = 18

8*. 2** 2** 6 — — — —

* Diabeteses testvéreknél: 6 esetben egyező marker antigén pozitivitás van
** Diabeteses szülő és diabeteses gyermekénél: 12 esetben találtunk azonos pozitivitást a marker antigénekre

hogy 286 insulindependens diabeteses gyermek kö
zül 9  betegnek volt juven ilis  típusú diabeteses 
szülője. A B8  és Bwl5 antigénnel való viszonyu
kat a 3. táblázat fejezi ki. A B 8  antigén frekven
ciája a diabeteses szülőkben significans (P <  0,01), 
gyermekeikben közel significans a kapcsolat (0,05 <  
P <  0,1) a diabeteses gyermekpopulációhoz viszo
nyítva is.

Megbeszélés
Vizsgálatainkban a diabeteses gyermekekben 

a B8  és Bwl5 antigének jelenléte gyakoribb m int 
az egészséges populációban. Az antigének együttes 
előfordulását tekintve a B 8 , Bwl5, valam int B8 , 
B18, továbbá B8 , Bw35 antigének frekvnciája m a
gasabb a beteg populációban. Az első fokú dia
beteses rokonok között a B 8  antigénhordozók szá
ma a teljes diabeteses populációhoz képest is emel
kedett. Ez az emelkedés a diabeteses gyermekek 
diabeteses szüleiben significans.

Feltételezhető, hogy valamennyi diabeteses 
gyerm ek szülei diabetesre hajlamosító génhordo
zók, de feltűnően — a várható  gyakoriságot is 
m eghaladva — azokban m anifesztálódott juvenilis 
típusú diabetes, akik B8  hordozók voltak. Ez a kö
rülm ény is bizonyíték a B 8  antigén és a juvenilis 
típusú diabetes szoros összefüggése mellett.

K ülön megbeszélés képeznek azok az esetek is, 
am elyekben a szülő B8 -ra  pozitív, míg gyermeke 

2062 negatív (lásd 3. táblázat).

A szülő és gyermek diabetesénél anticipáció 
áll fenn, ami Jörgensen (7) szerint azzal kapcsola
tos, hogy a nem  diabeteses szülőtől is örököl a 
gyermek diabetesre hajlamosító faktorokat. így 
elképzelhető, hogy a diabeteses B 8  antigénre pozi
tív és az egészséges, B8  antigénre negatív szülőknek 
diabeteses gyermeke lesz, aki a B8  antigént nem 
hordozza. А В8  és a Bwl5 antigének jelenléte te r
mészetesen nem  feltétlenül szükséges a fiatalkori 
diabetes kialakulásához, de m indenképpen kocká
zatot növelő fak to r a diabetes manifesztációjában.

3. táblázat B8, Bw15 antigének m egoszlása  juvenilis 
típusú d iabeteses szülőkben é s  azok 
d iab eteses  gyerm ekeiben, összehasonlítva  
a te ljes d iabeteses populációval

HLA antigé
nek

Juvenilis típusú 
diabeteses szülő, 
diabeteses 
gyermeke

Juvenilis
típusú
diabeteses
szülő

Teljes
diabeteses
popu
láció

B8 5* 6** 82
Bw15 1 1 27
B8, Bw15 1 1 24
Negatív a
vizsgált
antigénre 2 1 144
Esetszám 9 9 277

* 5 <P <P10 
** P <0,05



Összefoglalás. A diabetes manifesztációja szem
pontjából az ún. „m arker” antigének előfordulását 
vizsgáltuk. A B8  és Bwl5 antigének előfordulása 
significans növekedést m utat a kontroll csoporthoz 
képest. A betegség kialakulásának szempontjából 
a B8 , Bwl5 antigének együttes előfordulása esetén 
van a legnagyobb kockázat, de B8 , B18 és a B8 , 
Bw35 antigének együttes előfordulásakor is vi
szonylag nagy a kockázat. A diabetes családi hal
mozódásakor a B8  antigén frekvenciája emelke
dett a teljes diabeteses populációhoz képest is, ez 
az emelkedés a diabeteses gyermekek diabeteses 
szüleiben significans.
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leg e s te  bevenni. E z t követően  7 n ap  sz ü n e te t kell ta r ta n i ,  am i a la tt m e n s tru a tio sz e rű  m eg 
v o n áso s  vérzés je le n tk e z ik . F üggetlenü l e n n e k  b ek ö v e tk ez té tő l és ta r ta m á tó l az 1 h e te s  sz ü n e 
te t  k övető  n apon  az  ú ja b b  21 napos k ú ra  m egkezdhető . A  fe n ti adag o lás i m ód m in d ad d ig  
fo ly ta th a tó , am íg  a te rh e ssé g  m egelőzése k ív án a to s . R en d szeres szedés ese tén  a fo g am zásg á tló  
h a tá s  az 1 hetes ta b le tta sz ed ési sz ü n e tre  is k ite r je d . H a a ta b le tta  b evéte le  egy n a p o n  e lm a ra d , 
ez t leg röv idebb  id ő n  belü l póto ln i kell. N em  te k in th e tő  fo ly am ato sn ak  az o v u lác ió g á tlás , h a  
a  k ú ra  fo lyam án  2 ta b le t ta  bevétele  k ö z ö tt 36 ó rán á l h o sszab b  idő te lik  el. A k ezelés so rá n  
ese tleg  je len tk ező  e n y h e , pecsételő  v é rzés  n em  in d o k o lja  a  k ú ra  m eg szak ításá t. E rő seb b  
á ttö ré se s  vérzés e se té n  a tab le tta  szedésé t a b b a  kell h ag y n i, és a vérzés 1. n a p já tó l sz á m í
to t t  5. n ap o n  ú ja b b  21 n ap o s k ú rá t kell e lkezd en i. Az á ttö ré se s  és pecsé te lő  v érzés je le n tk e z é se  
az O V ID O N -kúrák e lő reh a lad táv a l c sö k k en , m a jd  re n d sz e rin t m eg is szűn ik . F u n c tio n a lis  
v é rzészav aro k , k ö zép id ő s fá jdalom , d y sm e n o rrh o e a  e se tén  az OVIDON ta b le tta  th e ra p iá s  é r té k ű .

M ELLÉKHATÁSOK : A k ú ra  kezdetén  ese tleg  je len tk ező  g a s tro in te s tin a lis  tü n e te k , m e llfe szü 
lés, te s tsú ly n ö v ek ed és  a  fo lyam atos k eze lés  so rá n  re n d sz e rin t c sö k k en n ek  vag y  m eg szű n n ek . 
V arico sitasb an , ep ilep s iá b an , h y p e rto n iáb an , dep ress ió v a l já ró  p sy c h ia tr ia i k ó rk é p e k b e n , d ia 
b e te s  m e llh ú sb an  a  k ész ítm é n y  a lk a lm azása  k ö rü lte k in té s t igényel.

M EG JEG Y ZÉS: C sak  v é n y re  adható  k i. A z o rvos re n d e lk ezése  sz e rin t (leg fe ljebb  h á ro m
alk a lo m m al) ism éte lh e tő .

C S O M A G O L Á S : 21 ta b le t ta  T é ríté s i d íj : 2,20 Ft.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.
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VENORUTON
kapszula, injekció H 600 Antivaricosica

ÖSSZETÉTEL: 1 kapszula 300 mg 0-(/?-hydioxyuethyl)-rutosidea-t tartalmaz. 1 ampulla 
(5 ml) 500 mg 0-(/?-hydroxyaethyl)-rutosidea-t tartalmaz

JAVALLATOK:
Kapszula: Thrombosis (mély thrombophlebitis) kezelésben adjuvánsként az oedema-kész- 
ség, vagy meglevő oedema csökkentésére, majd folytatólagosan a thrombosis klinikai 
gyógyulása után az akadályozott vagy nehezített vénás visszafolyás miatt.
Krónikus vénás insufficientiában (postthrombotikus állapot, varicositas), a végtag dekom- 
penzált vénás keringésének (oedema, induratio, recidiváló thrombophlebitis, dermatosis, 
ulcus cruris) kompenzálására, a kompenzáció elérése után annak fenntartására, a moz
gásterápia támogatása céljából.
Primer és szekunder varicositas oedemával, induratióval, dermatosisszal, ulcus crurisszal 
járó állapotaiban műtéti előkészítés és utókezelés céljából.
Felületes thrombophlebitisben, elsősorban a végtag postthrombotikus vénás keringési 
zavara esetén.
Nodus haemorrhoidalis kezelésére, főleg gyulladt csomók esetén.
Különböző eredetű lágyrészvizenyóvel járó állapotokban (contusio, distorsio után, 
posttraumás oedema, agyvizenyő stb.).
Különböző eredetű mikrocirkulációs zavarok esetén (pl. fagyás után).
Az artériás rendszer sikeres rekonstrukciós műtétéit követő úr. revascularisatios oedema 
befolyásolására.
Primer és szekunder lymphoedema esetén.
Injekció: Általában akut phlebologiai elváltozások:
Thrombosis (mély és felületes thrombophlebitisek) adjuváns kezelésére, az oedema-kész- 
ség, ill. meglevő oedema csökkentésére.
Nodus hemorrhoidalis kezelésére gyulladt csomók esetén
ELLENJAVALLATOK: Jelenleg nem ismeretesek.

ADAGOLÁS:
Kapszula: Lökésterápia: z X l  kapszula naponta (6-8 napig).

Fenntartó kezelés; 1 kapszula naponta (4-6 héten át, esetleg tovább is).
A kapszulát étkezés közben, rágás nélkül kell lenyelni.
A therápia eredményessége jelentősen függ a kielégítő dozírozástól (kórállapottól füg
gően megállapított idejű, rendszeres adagolás).
Indokolt esetben a napi 600 mg-ot is túl lehet lépni (maximálison 3 X 1—2 kapszula/die, 
6-8 napig).
Injekció:
Másodnaponként 1 ampulla im. vagy iv„ súlyosabb elváltozások esetén naponta is 
lehet alkalmazni.
A klinikai kép javulása esetén oralis (kapszula) fenntartó kezelésre térhetünk át.
MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ismételhető. Az orvos akkor rendelheti, ha azt a területileg, illetve szak
mailag illetékes fekvőbeteg-ellátó osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.
CSOMAGOLÁS:
50 kapszula, térítési díja: 31,80 Ft.
20 ampulla, térítési díja: 35,40 Ft.

ELŐÁLLÍTÓ:

ÜOGAL GYÓGYSZERGYÁR, DEBRECEN

ZYMA AG (Svájc) licencia alapján.



Megyei Egyesített Kórház-Rendelőintézet, Tatabánya, 
I, Belgyógyászati Osztály 
(főorvos: Zulik Róbert dr.)

la tro g en  kamrai 
tachycard ia
Zulik Róbert dr.

A kam ra tachycardia ritka form ájában az elektro
mos polaritás periodikusan változik és a szív elekt
romos tengelye 180°-os fordulást m utat. A ritm us
zavar elnevezése is erre utal: kaotikus kamrai ta 
chycardia, bár a külföldi irodalomban használatos 
megjelölés (a franciában „tachycardie en torsade 
de pointe”, a ném etben „V entrikuläre Tachycardie 
m it Spitzenum kehr”) jobban jellemzi az elváltozás 
lényegét.

A kam rai ritm uszavar e form ájának kezelése, 
lefolyása eltér a klasszikus kam rai tachycardiáétól. 
Ü jábban bizonyos gyógyszerek alkalmazásakor is 
leírták, ezért tanulságosnak ta rtju k  esetünk ismer
tetését.

Esetismertetés

A 65 éves nőbeteg régebbi anamnézisében terhes
ségi cholostasis, 10 éve magas vérnyomás, egy éve 
munkadyspnoe, effort angina szerepel. Felvétele előtt 
3—4 héttel bizonytalan fájdalmak jelentkeztek a jobb 
hypochondriumban, hasa megpuffadt, bokavizenyő 
alakult ki. Szédülésről, eszméletvesztésről nem tett 
említést. Vizsgálatkor a jóltáplált nőbetegen subicte- 
rus látszott. A tüdő bázisai felett pangásos zörejeket 
hallottunk. A szívtompulat balra két ujjal haladta meg 
a med. clav. vonalat, a szívhangok ritmusosak. RR: 
130/90 Hgmm. A has ascites miatt elődomborodó, a 
máj 3—4 u. haladta meg a bal bordaívet, tömött tapin- 
tatú. Kisfokú lábszár-oedema.

Laboratóriumi leleteiből: vizelet, vérkép, vércu
kor: normális. Se. bi.: 3,2 mg (dir.: 2 mg, ind.: 1,2 
mg%). Thymol: 4.9 E. SGOT, SGPT, se. alkalikus 
phosphatase normális. EKG: sinus rhythmus. Bal típus. 
Tt lapos.

A tüneteket részben cardialisnak, részben a máj- 
cirrhosis vascularis decompensatiójának tulajdonítot
tuk. Therapiásan Isolanid injekciót (napi 1 amp.) és 
négynaponként 2 tbl. Furosemidet — káliumpótlás 
mellett — alkalmaztunk. A kezelésre az ascites és a 
lábszár-oedema csökkent.

Észlelésünk hetedik napján — egy nappal a Furo
semid bevétele után — stenocardiás panaszai miatt 
félreértés következtében két tbl. Cliniumot vett be. 
(Bevétel előtti elektrolitértékek: se. Na: 138 maeq/1, 
se. K: 3,5 maeq/1, se. Cl: 90 maeq/1; EKG: 74/min, si-
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EKG Adams—Stokes-roham alatt (monitor regisztrálás): az 
első és második sorban 3, ill. 5 s tartamú kaotikus kamrai 
tachycardia. A harmadik sorban „R on T" polytop kamrai 
ES-ek

nus rhythmus. Bal típus. Tj-j lapos. QT: 0,44 s — nor
mál érték Hegglin—Holzmann szerint: 0,36 s.

A második Clinium tbl. bevétele után fél órával 
Adams—Stokes-rohamok alakultak ki. A folyamatos 
EKG monitorozás „R on T” típusú kamrai extrasysto- 
lék mellett „torsade de pointe” kaotikus kamrai tachy- 
cardiát mutatott (1. ábra). ív. Panangin adására (3 
amp. infúzióban) a syncopék megszűntek, de még órá
kon át „R on T” bigeminia látszott. Per os káliumadás 
mellett (napi 3 X 2  tbl. Panangin) a további észlelés 
alatt ritmuszavar nem jelentkezett.

Megbeszélés

A  kam rai tachycardia periodikus tengelyfor
dulásával járó form ájának EKG és klinikai jelleg
zetességeit Dessertenne (1) foglalta össze és külö
nítette el a kam rafibrillációtól. Előzetesen Wiggers 
(16) pseudofibrillációként, Schwartz  és Hallinger 
(1 2 ) kaotikus kam rai tachycardiaként írta  le, a m a
gyar irodalomban Kerkovits (5) ism ertette.

A klinikai tünetek syncopés rosszullétek for
májában jelentkeznek, amelyeket a haemodinami- 
kai elégtelenség m iatt különböző ideig tartó  káro
sodások kísérnek (epileptiform görcsök, aphasia 
stb.). A tachycardia gyakran csak rövid ideig ta rt 
és szédülést, palpitációt okoz (6 ).

Az EKG jellegzetes elváltozásai a következők: 
percenként 160—300 szaporaságú, kiszélesedett, rit- 
musos kamrakomplexusok. A kam rafibrillációval 
ellentétben az egyes kam rakom plexusok jól elkü
löníthetők. Legfontosabb jellemzője a kam rai ki
lengések am plitúdójának periodikus változása, 
négy-öt periódus u tán  az elektromos tengely 180°-ot 
fordul. A tachycardia gyakran spontán szűnik és 
visszatér az alapritm us (1 ) (1. ábra).

Az elváltozás electropathológiai oka Desser
tenne (1) szerint a repolarisatio (Q—T(U) idő tar
tam) megnyúlása, ami extrasystolék, „R on T ” ex- 
trasystolék fellépését megkönnyíti. Ilyen típusú  
extrasystolékat gyakran lehet roham  előtt, ill. köz
ben regisztrálni. Az extrasystolék szaporodása vé
gül is ventricularis tachycardiához vezet. A perio
dikus tengelyfordulást a vezetőrendszer változó 
refrakteritásával magyarázzák (1). Az EKG kép 
magyarázható Rosenbaum  trifascicularis kam rai 
ingerületvezetési elméletével is. Az EKG kép sok
ban hasonlít a bidirectionalis tachycardiához. Ro
senbaum  szerint ilyenkor a jobb Taw ara-szár ál-

%
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landóan, a bal anterior és posterior fasciculus al
ternálva blokkolódik. Kaotikus kam rai tachycardiá- 
ban a bal fasciculusok blokkja progresszív és perio
dikusan változó (6 , 1 0 , 1 1 ).

A repolarisatio meghosszabbodása több okra 
vezethető vissza: bradycardia (sinus bradycardia, 
sinuatrialis block, a-v block különböző fokozatai); 
hypokalaemia, hypomagnesaemia, antiarrhythm iás 
gyógyszerek, különösen digitalisszal együtt adva 
(3, 7, 8 ). Klauser és mtsai (6 ) három esetében é* 
betegünkön is hypokalaemia volt. Esetünkben a 
ritm uszavar a második tbl. Clinium bevétele u tán  
alakult ki. A Clinium (Lidoflazin) per os bevitel 
után 2—4 óra múlva eléri a maximális vérkoncent
rációt, órákon-napokon belül T hullám lelapulás, 
Q—T(U) megnyúlás jelentkezik, amit részben a 
szimpatikus tónust fokozó hatásával (13), részben 
a szívizom kálium anyagcseréjére gyakorolt hatásá
val (2) magyaráznak. K ennelly  (4) 35 betegen ösz- 
szehasonlította a kinidin és a Lidoflazin an tiar- 
rhythmogén hatását pitvarfibrillációban. Tizennégy 
Lidoflazinnal kezelt betegből hatban jött lé tre  a 
kezelés 1— 8  napja között kam rai tachycardia. A 
magyar irodalomban Fazekas és Kiss (2), Nieder
land (9), Szám  (14) ism ertetett Lidoflazin kezelés 
a la tt létrejövő kamrai ritm uszavarokat.

Betegünkön az előzetes digitalizálás és diure- 
tikus kezelés enyhe hypokalaem iát okozva poten- 
ciálta a Clinium arrhythm ogén hatását. Feltétele
zésünket megerősíti a beteg negatív anamnézise és 
az, hogy a későbbiek folyam án ritm uszavar nem 
jelentkezett. Hasonló ritm uszavart ism ertetett Tí
már és Bruncsák (15) két digitalizált betegen Co- 
rontin alkalmazásakor. A corontin (Prenylamin) 
bradycardizál, a Cliniumhoz hasonlóan m egnyújtja 
a QT időtartam, s így lehetőséget ad az a rrh y th 
mia kialakulására. A roham ok gyakran spontán

szűnnek. Gyógyszeres kezelés a pathomechanismus 
ismeretében egyszerű: káliumadás m ellett a repo- 
larizációt gyorsító szerek (Isuprel), intracardialis 
elektromos stimulálás aján lo tt (2, 6 , 15). Bradycar- 
dizáló antiarrhythm iás szerek (Lidocain, kinidin, 
béta-receptor blokkolók) adása tilos.

összefoglalás. A cardialisan decompensalt, 
máj-cirrhosisos betegen digitalis és diuretikus ke
zelés közben tévedésből bevett két tbl. Clinium után 
Adams—Stokes-rohamok jelentkeztek. Az EKG 
kaotikus kam rai tachycardiát m utatott. A rohamok 
kálium adására megszűntek. Az elváltozás oka a 
digitalis és diureticumok okozta hypokalaemia volt, 
ami a Clinium arrhythm ogén hatását kiváltotta. 
Az eset ismertetésének célja, hogy a klinikumban 
jól használható gyógyszer alkalmazásakor fokozott 
körültekintésre h ívja fel a figyelmet.

IRODALOM: 1. Dessertenne, F.: Arch. Mal. Coeur. 
1966, 59, 263. — 2. Fazekas T., Kiss L.: Orv. Hetil. 
1977, 118, 1051. — 3. lseri, L. T., Freed, J., Bures, A. 
R.: Amer. J. Med. 1975, 58, 837. — 4. Kennelly, M. B.: 
Brit. Heart J. 1977, 39, 540. — 5. Kerkovits Gy.: Magy. 
Belorv. Arch. 1975, 12, Suppi. 82. — 6. Klauser, H., 
Klauser-Reucker, C., Moccetti, T.: Schweiz, med. 
Wschr. 1977, 107, 1191. — 7. Mathey, D. és mtsai: Dtsch. 
med. Wschr. 1973, 98, 2132. — 8. Molte, G. és mtsai: 
Arch. Mal. Coeur. 1970, 63, 83. — 9. Niederland, F., 
Poor F.: Orv. Hetil. 1976, 117, 1935. — 10. Rosenbaum, 
M. В. és mtsai: Amer. Heart J. 1969, 78, 4. — 11. Se- 
paha, C.: Brit. Heart J. 1962, 24, 61. — 12. Schwartz, S. 
P., Hallinger, L. N.: Amer. Heart J. 1954, 48, 390. — 13. 
Széplaki S. és mtsai: Orv. Hetil. 1974, 115, 25. — 14. 
Szám 1.: Orv. Hetil. 1977, 118, 1077. — 15. Tímár S., 
Bruncsák A.: Orv. Hetil. 1978, 119, 719. — 16. Wiggers.
C. L: Amer. Heart J. 1929, 5, 351.

Rövid határidővel, olcsón, szakszerűen vállaljuk

a ROVAROK és RÁGCSÁLÓK irtásá t
Szerződés esetén árengedmény!

„AGROSZER" Önálló Közös Vállalkozás. (Rovarirtó részleg)
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RÖVID
M ŰTÉTTECHNIKAI KÖZLEM ÉNYEK

Orvostovábbképző Intézet,
II. Sebészeti Klinika 
(igazgató: Kun Miklós dr.),
Allatorvostudományi Egyetem,
Sebészeti és Szemészeti Tanszék 
(tanszékvezető: B. Kovács András dr.)

S e r o m u s c u l a r i s  
f o l t p l a s z t i k a  é s  a n n a k  
k l i n i k a i  a l k a l m a z á s a  
d u o d e n u m - c s o n k  z á r á s á b a n
Lengyel Endre dr., Kun Miklós dr.,
Somogyvári Kálmán dr. és Vimláti László dr.

A gyom or-resectiók m ortalitásában legjelentősebb  a 
varratelégtelenség, m ely  legtöbbször a duodenum - 
csonknál van  (11 ,13) és 50%-ban halálos k im enetelű  
(5, 15, 17). Az eredm ények javítását az ún. „nehéz duo
denum -csonk” ellátásában idők folyam án többféle mó
don k ísérelték  meg:

1. K ülönböző zárási m ódszerek a fek ély  radikális 
eltávolítása után:

A legelterjedtebb Bsteh és Nissen eljáráson  kívül 
még többet közöltek, így  hazánkban Ambrus (1), 
Gombkötő (2), Kun (10), Littmann (11), Szabó (15, 16).

A csonkot záró varratoknak m ás szövetekkel 
(cseplesz, m esocolon) va ló  fedése. R égebben m egkísé
relték a csonknak a hasfalba való varrását (12), újab
ban pedig jejunum -kaccsal való  fedését (6, 7, 9, 19) is.

Szövetragasztók alkalm azása (3, 4, 14, 18, 20).
2. A  praepyloricusan, transpyloricusan (8) vagy 

postpyloricusan záró p a llia tiv  resectiók.
3. A  csonk decom pressiója: Brrmn-sipoly, gyomor- 

szonda, katéter duodenostom ia vagy jejunostom ia.
4. B iztonsági drain behelyezése.
A varratbiztonság n övelése érdekében dolgoztuk  

ki m i is újabb m ódszerünket, m elyet a sikeres kísér
letek után a klinikum ban is alkalm aztunk.

Kísérleti módszer

A kísérleteket 12 kutyán  végeztük. A z á llatok  gyo
m orfalából kb. 4—6 X  8—12 cm -es darabot resecaltunk, 
ezt steril fiziológiás konyhasóoldatban átm ostuk, majd 
a subm ucosába bőven konyhasóoldatot fecskendezve, a 
nyálkahártyát könnyen eltávolítottuk. A m egm aradt 
serom uscularis részt kezdetben autolog, későbbiekben  
allogen transplantatum  form ájában is alkalm aztuk. 
Erre egyrészt szükségünk is volt (a tárgyalandó gyo- 
m or-perforatiók zárásában), másrészt v izsgá ln i k íván
tuk, m ilyen  különbség észlelhető  kutyák esetében  az 
autolog, ille tv e  allogen leb en y  m egtapadásában.

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 34. szám

1. ábra.

A foltokat m inden  esetben H istocryl-N -B lau  szö- 
vetragasztóval ragasztottuk fel. A  következő m űtéte
ket végeztük:

1. Gyomorvarrat fedése. 6 kutyán a gyom orfal re- 
sectiója után a sebet egyrétegű befordító tovafutó  
varrattal zártuk, am i fö lé autolog vagy  a llogen  foltot 
ragasztottunk fel.

2. Gyomor-perforatio zárása. 6 kutya gyom orfalán  
2,0—2,5 cm nagyságú perforatiós n yílást készítettünk, 
m elyet varrat nélkü l allogen fo lt ráragasztásával zár
tunk (1. ábra).

Eredmények
Mind a 12 á lla t a k ísérletek egész időszaka alatt 

tünetm entes volt. B onctani ellenőrzés és szövettani fe l
dolgozás a 7. és 90. postoperativ napok között kü lön
böző időpontokban történt. A foltok  m akroszkóposán  
te ljesen  épnek látszottak, jól tapadtak és jó l zártak. 
L ényeges eltérést az autolog és a llogen  fo ltok  m eg- 
tapadása közt nem  tapasztaltunk. A perforatio helyét 
a m űtét után 5 h éttel sekély bem élyedés jelezte.

A  szövettani vizsgálatokat 10%-os form aldehyd  
oldatban való fixá lás, paraffinba történt beágyazás 
nyom án haem atoxilin—eosinnal, va lam int van Gieson- 
fé le  eljárással m egfestett m etszeteken végeztük.

Az elvarrt és fo ltta l leragasztott gyom orsebekben  
a m űtét utáni 10—14. napra a m űtéti terü let vonalát 
m indenütt ép nyálkahártya fedte be. A  transp lantatu- 
m ok szervülésének je le i folyam atosan ész le lh etők  v o l
tak. A  belső izom réteg lebontásával fokozatos átépülés 
kezdődött, m iközben az izom rostok h e lyét vérerekben  
gazdag, sejtdús angiofibroblast szövet fog la lta  el, 
am elyben a 16—21. naptól kezdve kötőszöveti sejtek  és 
újonnan képzett kollagén  rostok jelen tek  m eg. A  külső, 
hosszanti izom réteg m ég a 30. napon is jó l felism erhető  
volt. Az 50—70. nap közötti időszakra a fo ltok  csak-

2. ábra.
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3. ábra.

nem teljesen átépültek eredeti izomkötegeik már csak 
nyomokban voltak láthatók, helyüket mindenütt fel- 
rostozódott kötőszövet foglalta el (2. ábra). Serosájuk 
ép, szabályos felépítésű volt.

A gyomor-perforatiók zárásra szolgáló allogen 
transplantatumok lumen felé eső felületére a műtét 
utáni 11—14. napon a környező gyomor-nyálkahártya 
felől egyrétegű hengerhám kúszott és azt a 35—40. 
napra m ár teljesen befedte. A hengerhám alatt a 
propria mirigyeinek fokozatos kialakulása is észlel
hető volt (3. ábra). Az átépülés az autolog transplan- 
tatumhoz hasonlóan folyt le.

Klinikai alkalmazás
4 betegben végeztük módszerünkkel a duodenum- 

csonk zárását. A kb. 3,5 X  5 cm-es foltot az eltávolí
tásra kerülő gyomorrész mellső falából, fiziológiás

2068 4. ábra.

konyhasóoldattal va ló  felduzzasztás segítségével, a lu 
m en m egnyitása nélkül, sterilen nyertük és a felhasz
nálásig penicillint és streptom ycin! tartalm azó kony
hasóoldatba helyeztük. Minden esetben serosai felszí
nével a szabad hasüreg felé tekintve, H istoacryl-N - 
Blau szövetragasztóval rögzítettük a csonkra.

Három betegünkben a mély, pancreasba penetráló, 
stenotisalo, illetve vérző  ulcus eltávolítása  után az 
egyrétegű varrattal nehezen és nem  m egnyugtatóan  
zárható csonkot fedtük serom uscularis folttal és végez
tünk Billroth II. szerinti resectiót antecolicus nagygör
bületi anastom osissal és B raun-sipollyal. A betegek  
zavartalanul gyógyultak, panaszm entesek.

Negyedik, 74 éves betegünkben a pancreasba p e
netráló, vérző ulcus perforált. A hatalm as perforatiós 
nyílást elvarrni leh etetlen  volt. A ntrectom iát végez
tünk retrocolicus anastom osissal. A  duodenum -csonk  
roncsolt, necroticus szé le it kivágva és pár öltéssel ösz- 
szehúzva, csak a serom uscularis fo ltta l sikerült m eg
bízhatóan zárnunk. N oha a már fennálló  súlyos peri- 
tonitist nem  tudtuk k ivédeni és a beteg 60 órával a 
m űtét után exitált. sectiós anyaga m égis hasznos tá
jékoztatást nyújtott. A  foltot makroszkóposán épnek  
találtuk, m indenütt jól tapadt, herm eticusan zárt.

Mikroszkópos lelet (4. ábra): az átnézeti képen  
fölül középen látszanak a perforatiós nyílás szélei (a), 
am iken a már je lzett necrosis nyom ai fellelhetők. A lul 
a ráragasztott serom uscularis lebeny látható  (b). Ebben 
60 óra után nem  vo lt gyulladásos beszűrődés, noha a 
peritoneum on erős gyulladásos reactio volt.

Megbeszélés

Jones (6) cikkében m egállapítja: „Sem  a jelen leg  
alkalm azott m űtéti technikák, sem  a prim aer drainage 
nem  oldja m eg tökéletesen  a problém ás duodenum - 
csonk kérdését.” Indokolt tehát m inden újabb k ísér
letezés az eredm ények javítására.

Serom uscularis foltplasztikai m ódszerünk az á llat- 
kísérletekben m inden esetben tökéletes védelm et b iz
tosított, még a varratokkal nem egyesített perforatiós 
nyílst is elzárta. Szövődm ényt nem  észleltünk. A lkal
m azása a három  betegben is sikeresnek mondható, 
m ert zavartalanul gyógyultak. N egyedik  betegünk ese 
tében  is — bár a 60 órás m egfigyelés rövid idő — a 
folt jól zárt.

Összefoglalás. Szerzők a tápcsatornán végzett m ű 
tétek  varratelégtelenségének m egelőzésére, a varrat
biztonság növelése érdekében állatkísérletekben k idol
gozott új m ódszerüket ism ertetik. A  gyom orfalból k i
a lakított serom uscularis foltot H istoacryl szövetragasz
tóval rögzítve a gyom orsebek varratsorának fedésére, 
ille tve  m űvi gyom or-perforatiók zárására próbálták  
ki. Tapasztalatuk szerint a foltok életképesek  voltak  
m inden  esetben tökéletesen  zártak. A  m ódszert 4 beteg  
csonkjának zárásában is sikerrel alkalm azták.
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HORUS

A. Lorenz, a csípőficam  
kezelésének  aty ja  125 évvel 
eze lő tt s z ü le te tt

Mozgalmas, szinte regénybe illő életét különleges 
írói talentum m al örökíti meg „Segíthettem ” (Ich 
dürfte helfen) című önéletrajzában.

Első emlékei Weidenauból, az egykori sziléziai 
tartom ányi városkából származnak. Itt született 
1854. április 21-én. Az anyja sziléziai parasztlány 
volt, aki iparoshoz ment férjhez. Az idősebb Lorenz 
nyergesm ester volt.

A kisfiú egyszer talált az utcán egy fél kesz
tyűt. Boldogan vitte az anyjához: ,,na, most m ár 
gazdag és nagy ember vagyok”. Fiacskám — 
mond az anyja — ha tényleg nagy ember akarsz 
lenni, akkor a hiányzó másik fél kesztyűt is meg 
kell találnod. Ez a jelentéktelen, kis esemény egész 
életében sarkallta, m ert m indig kereste a másik 
kesztyűt — a magasra ju tást —, hogy nagy ember 
lehessen.

Felfogóképessége korán felcsillant: apjához 
kártyapartira  jö tt vendégek egyike megkérdezte, 
ki tudja u tána betűzni, hiba nélkül a következő 
leírt szót: „Konstantinopolitanischerdudelsackpfei- 
fe r”.

Sikertelen próbálkozások után megszólalt az 
egyik kártyapartner: „latinul beszélünk vagy já t
szunk?” A kis Lorenz gyerek is megszólalt és he
lyesen elm ondta; megtoldva azzal, hogy csak oda 
kell figyelni és nem a k árty ára  — közben egyre 
távolodott szigorú apja keze ügyéből.

1 2  éves korában kereskedősegédnek akarták  
adni, azonban a fiú m indenáron tanulni óhajtott. 
8  év gimnázium, utána az egyetem? . . .  — A csa
lád szegény volt, ezért a fiú t elküldték, K lagenfurt 
mellett St. Paulba az egyik nagybátyjához, és fel
vették a konviktusba. Itt tanulhatott, am ellett a 
kórusban kellett énekelnie. M ár a második évben, 
m int korrepetitor, némi pénzhez jutott. A gim ná
zium felső osztályait m ár K lagenfurtban végezte, 
ahol akkor olcsó volt a megélhetés. Magánórákból 
viszonylag jól élt. Egy jóm ódú családnál házitaní- 
tóskodott, ahol a Hans fiú t kellett oktatni, akivel 
eddig mások nem értek el eredm ényt. A fiatal Lo
renz m egpróbált erélyes lenni, azonban Hans úrfi 
egy napra megszökött, erre k itették  a szűrét.

E váratlan  kudarc u tán  a véletlen mégis se
gítette. Egyik barátjának rokona Magyarországon, 
az Arad melletti Guharonczon házitanítót keresett; 
így elutazott oda. A gyerm ekeket olyan jól oktatta,

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 34. szám

hogy később tanítványát, A lfrédet könnyen sike
rü lt felvétetni a klagenfurti gimnáziumba. Amikor 
elbúcsúzott tőle és Bécsbe indult, nem is gondolta, 
hogy a leendő kínai nagykövettől búcsúzott el.

20 éves volt, am ikor Bécsben felkereste Lán
gért, anatóm us professzort, aki szintén hosszabb 
ideig élt Magyarországon. A professzor segítette a 
fiatal Lorenzet és az intézet könyvtárában kataló
gust készíttetett vele, ahol volt alkalm a kalligrá
fiáját bizonyítani. A tehetséges fiatalem ber szá
m ára az orvosi tudom ány tanulása nem  is je lentett 
nehézséget, inkább a megélhetés. Pénze elfogyott, 
így kénytelen volt tanulm ányait feladni. A dékán 
különösen rideg hangon utasította el, am it soha
sem fe le jte tt el. Ez mégsem törte meg a szívós aka
ratát, életvidámságát. Addig járta  a m inisztériu
mot, m íg megnyerő egyénisége révén hozzájutott 
300 F t stipendiumhoz. Á tadáskor az idős m iniszteri 
tanácsos mondta neki: „fiatalem ber, a legrosszabb 
ínség idejére emlékszik legszívesebben az ember 
idős korában — én is szegényen kezdtem ” — meg
veregette a fiatal Lorenz vállát — kinek szeme el
homályosult, visszatartott zokogása felcsuklott.

Egyenesbe kerülve, Langer professzor egy al
kalom m al meglepődve hallgatta, am int az egykori 
katalógusíró medikusa éppen az osteologiáról ta r
tott társa inak  lendületes demonstrációt. „Magából 
jó oktató lesz, két év m úlva kinevezem dem onstrá
tornak” — mondta a végén.

Ez volt pályafutásának első sikere.
Közben a klinikákat is kellett m ár látogatnia. 

Elsősorban arra a kérdésre keresett választ, „mi a 
rák?”. Kissé csalódott a szakemberek tájékozatlan
ságában, és valahogy a sebészet felé kezdett von
zódni, am it az anatóm iai előtanulm ánya is megala-
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pozott. Majd elnyerte a doktori oklevelét, ami még 
nem  jelentette azt, hogy m ár „nagy em ber” lett.

A sebészeti klinikára kerülve szorgalma A lbert 
professzornak — főnökének — is feltűnt. Lorenz 
volt az, aki nappal és é jje l mindig kéznél volt. 
Megbecsülték. Ha ez az állás és ez a jó mód jelen
te tte  a hiányzó másik kesztyűt, akkor úgy vélte, 
hogy ezt megtalálta.

A lbert módfelett sze rette  a látványos előadá
sok tartását, megemlékezve a nagy Listerről, a 
narkózisról és az új sebészeti technikáról, m elynek 
révén úgyszólván ma m ár a betegségek sebészileg 
gyógyíthatók. Az előadást igazoló érdekes esetek 
bem utatására Lorenz egy érdekes beteggel akart 
kedveskedni főnökének. Egy kislányt hozott be, 
akinek messziről látszott a kacsázó járása, és gerin
cének kentaur-állása. A professzor elvörösödött és 
lángoló szeme tőrként d ö fö tt az igyekvő asszisz
tense szemébe. Nevetségessé volt téve, am it a kis 
bájos beteg ártatlan nevetése némileg csökkentett. 
Ez v o lt az a betegség, m elyet m ár Hippokrates is 
ism ert, — azóta jóllehet 2300 év telt el — m ind
eddig gyógyítani nem s ik e rü lt : a v e l e s z ü l e 
t e t t  c s í p ő f i c a m .

A 30 éves Lorenz ekcém ájának esete, m elyet a 
L ister-féle karbololdattól kapott, eléggé ism ert. 
Megjegyzi, hogy ez időben is a divat a tudom ány
ban is éppoly zsarnok volt, m int másutt is az élet
ben. A főnöke javaslatára („ha a nedves sebészet
tel nem  boldogul, próbálkozzék a szárazzal”) az 
o r t h o p a e d i á t  — választotta.

E szakmában a m esterének  lett a tanítója. 
Ügy érezte, hogy az égből pottyant le (hasi sebész 
sze rete tt volna lenni, nem  „to rna tanár”), azonkívül 
tű rn ie  kellett a „gipszdocent” gúnynevet.

Első, feltűnést keltő könyvét a gerincferdülés
ről írta . Elméletileg úgy gondolta, hogy oka a kis
ízület funkcionális, illetve alaki egyenetleség, m e
lyet a gerincszakasz távo labb i része kompenzál.

Ezt az egyoldalú m unkavégzés és a dextrodo- 
m inatio  fokozza és így a lak u l ki a scoliosis. Mivel 
a segm entben mélyreható elváltozások jönnek létre, 
egyelőre gyógyíthatatlannak vélte.

A gerinc-tbc esetében gipszkötést, később 
gipszágyat készített, m ely a fájdalm at csökkent
hétté. Közben hangsúlyozottan ajánlotta a szabad 
levegőt és napfényt, m ely a beteg általános állapo
tá t javíthatja. Az eredm ényes kezelés a jóh írét 
növelte.

Hosszas utánjárás, ta lán  küzdelem után léte
s íte tte  — jórészt a sa já t költségén — az Egyetemi 
O rthopaed Ambulantiát, a csípőficam kezelésében 
a szakemberek előtt jelentősége ismert, ez te tte  
világhírűvé.

Sohasem vitatta a helyretételben Pravaz, ill. 
Paci prioritását, mégis a rögzítő módszerének (Lo- 
renz-gipsz) kidolgozásával v á lt azon betegség gyó
gyító jává, melynek kezelésével mások évezredek 
óta h iába próbálkoztak. E betegségről írt könyve 
rendk ívü li alapossággal tá rg y a lja  az egyes fejeze
teket. Szerinte a lányokon való gyakoriság a me
dencealkatuk miatt van. A geographiai eltéréseket 
is felism erte, valamint azt, hogy az öröklődést á t
vivő alany az asszony.

A túlfeszített m unkam enet és a „kollegiális” 
gúnyolódás m iatt gyomorpanaszai jelentkeztek. 
Betegségével egy jónevű belgyógyászhoz ment, aki 
megvizsgálva kijelentette: „nem  a gyomrával, ha
nem az idegeivel van baj. 8 —2 -ig dolgozzon, ebéd 
után feküdjön le és aludjon az eszméletlenségig, 
este töltse az idejét írással”.

E tanácsra aránylag ham ar rendbejött, majd 
a dongaláb kezelésével kezdett foglalkozni. A fer
dülés kiegyenlítésekor szerinte az acélrugó elve ér
vényesül, m ert ha a kifli alakot kifelé hajlítjuk, 
a láb rugalm asan visszapattan. A francia brism ent 
forcée és a különböző készülékek nyomási necro- 
sist okoztak. Lorenz jött rá  a finom modelláló re- 
dresszálásra, mellyel fokról fokra elérte a láb ki- 
egyenlítését és így — mint a szobrász az agyagot — 
az élő szövetet tudta form álni.-

Híre nőttön nőtt és tengerentúlra is elhívták. 
Egy chicagói iparmágnás 7 éves lányát kezelte. A 
gyógyítás u tán az újságban azt olvasta: „Dr. Lo- 
renzet el kell fogni!” — ugyanis nem volt engedé
lye a praktizáláshoz. M ásnap hatalmas term etű  
rendőr jö tt utána, erre egy mellékutcába osont, de 
a két lábon járó törvény észrevette és vállára tette 
a kezét.

— Ugye, ön Dr. Lorenz?
— Igen, jó, hát mehetünk.
— Azért jöttem , hogy hálásan megköszönjem a 

húgom kislányának gyógyítását. . .
Az orvosi vizsga mégsem m aradt el. Az egye

tem nagyterm ében történt a vizsgáztatás. Tisztá
ban volt azzal, hogy már eléggé elfelejtette a ré 
gen tanult egyéb szakmákat. I t t  botrány lesz!

Az elnök kérdése: mit tud  mondani a csípőfi
cam kezeléséről? — Elmondta. Utána tapsorkán, és 
így lett doktor Amerikában is.

Tisztelői, sőt rajongói száma egyre nőtt.
Az újságírók is körülvették, az egyik odam ent 

és megkérdezte, mondja, m aga az a doktor, aki egy 
m űtétért 1 millió dollárt kapott?

— Nem, nem  én vagyok, kérem  — én kétm illiót 
kaptam.

Szinte alig volt nyugta a betegektől. Az egyik 
újság megemlékezett arról, milyen sok szegény 
gyermeket is gyógyított ingyen, talán azért, m ert 
ő is szegény volt és az eke szarvától em elkedett a 
magasba.

Utána Washingtonba h ívta Roosevelt elnök el
beszélgetésre. Majd úgyszólván valamennyi neve
sebb város vendégül látta. Csaknem az egész vilá
got bejárta: Egyiptom, India, Ceylon, m ajd ismét 
Amerika. Hazajövet az egyik kórház belgyógyá
szati osztályát kapta meg orthopaed am bulantiá- 
nak. Ekkor m ár 70 éves v o l t . . .

Az első világháború kitörése után vagyonát 
elvesztette. Az internacionalis praxisa is megszűnt. 
Nem m aradt más hátra, ism ét tengerentúlra m en
ni és ott kezelni az orthopaed betegeket. Bár a régi 
„kedves” kollégái fagyosan fogadták, annál inkább 
tün te te tt az ifjúság mellette. M unkájának anyagi 
jövedelmét az osztrák követségen át szegény gyer
mekek alapjára küldte. Hazakerülve nemcsak a 
gyermekek, hanem  az egyetem  részére is hozott 
nagy összegű ajándékot.



Annak idején a régi dékán fagyosan kiutasí
totta. Gondolta, na, most bosszút á l l . . .  Az új dé
kánnak átadta az összeget azzal a kikötéssel, hogy 
„bosszúból” csak a szegény diákok között ossza 
szét.

Bőven ju to tt a St. Paul-i iskolának is, ahol 
annak idején mint ingyenes szegény diák tanult 
— 60 évvel ezelőtt.

A nagy ember végső gondolatai közül megem
líthető a Nyomorékotthon felállításának sürgetése 
és az orthopaed megelőzés jelentőségének hangsú
lyozása. Mint írja: a preventív orthopaedia végső 
célja a testi fogyatékosok számának csökkentése, 
esetleg megszüntetése — ha ezt elértük, az ortho
paedia önmagától elmúlik — ami egyben az (orvos-) 
tudomány való győzelme lesz. Jóslása m ár kezd 
beválni, m ert az orthopaedia megelőző kezelése ná
lunk is kezd tért hódítani (korai orthopaed szűrő- 
vizsgálat).

Most emlékezve születésének 125 éves évfor
dulójára (92 évet élt) meghatottan ha jtjuk  meg a 
hódolat zászlaját a nagy Lorenz emléke előtt, aki 
nemcsak az orthopaed gyógyításban, hanem  a gyer
mekek igaz szeretetében is világhírű volt.

Pap Károly dr.

IRODALOM: 1. Lorenz, A.: Die sogenannte ange 
borene Hüftverrenkung. Stuttgart, 1920. — 2. Lorenz, 
A.: Pathologie und Therapie der angeborene Hüft
gelenksverrenkung. Wien u. Leipzig, 1895. — 3. Paci, 
A.: Studio et osservatione sulla luzzacione iliaca con
genita e sua eure razionale. Genova, 1888. — 4. Pra- 
vaz, I.: De la curabiliti des luxations congenitales da 
femur. Lyon, 1864. — 5. Valentin, B.: Geschichte der 
Orthopädie. G. Thieme, Stuttgart, 1961.

M ax-Fernand Jay le , 
a haptoglobin fe lfedező je

Auvergne-i családból származott. A családnak több 
tehetséges tagja volt. Apja kiváló szülész-nőgyó
gyász professzor Párizsban, érdemei folytán a Sor
bonne csarnokában felállították mellszobrát. Jayle 
bár kiválóan vizsgázik a klinikai tárgyakból, in
kább az elméleti m unka felé vonzódik, elsősorban 
az orvosi kémia érdekli. Alig 25 évesen fiatal ku
tatóként 1938-ban felfedezi a haptoglobint. 27 éves 
korában m agántanár. Megnősül. Egy hónappal há
zasságkötése után az általa kidolgozott haptoglobin 
meghatározási metodikához szükséges etilperoxid 
felrobban a laboratóriumban. Megvakul. Bátyja 
akkor m ár Franciaország egyik legism ertebb sze
mésze, egyetemi tanár, de a megszállás által ketté
osztott Franciaországban a Marseille-ben élő test
vér nem tudott Párizsban élő öccse segítségére 
sietni.

További élete egy állandó és fényes tanulság
tétele a lélek és szellem felsőbbségének a test fe
lett. Házasságából négy gyermek született. Fele
sége, a négygyermekes anya, a nagy család gond
jai m ellett időt tudott szakítani, hogy férjének tu 

dományos közleményeket olvasson fel. Tudatosan 
nevelte mem óriáját. Férj és feleség közösen dol
gozott, és a harm onikus családi élet biztosította az 
előrehaladást.

Polonovski halála után 1954-ben 40 évesen 
megkapta az orvosi kémiai tanszéket az orvosi fa
kultáson. Koncentrálóképessége és m em óriája el
képesztő teljesítm ényekre képes. Egyszer hallott 
táblázatokat hónapok múlva is recitál. Látszólag 
ugyan el van vágva a világtól, mégis még a legki
sebb újdonságokról is értesül. A kutatásban avant- 
garde gondolkodásmódja van, ugyanakkor p rak ti
kus. Kutatóintézetében az egyetemen, gyakorlati 
laboratórium ot is berendez, és kórházak, klinikák 
számára rutinszerűen végez igen magas szinten 
klinikai-kém iai vizsgálatokat, főleg a fehérjekém ia 
témaköréből. Különleges vizsgálatok céljából egész 
Nyugat-Európából jön hozzá anyag. Súlyt fek te t 
arra, hogy az elméleti tanszék fiatal szakem berei ne 
veszítsék el a betegággyal való kapcsolatot. Az egyes 
kutatórészlegeket elsőrangúan felszereli. Ügye
sen gazdálkodik a rutinm unkából származó anyagi 
eszközökkel. Gazdagítja felszerelését, m unkatársai 
számára kiegészítés ju t belőle a szerény elm életi 
fizetésekhez. Számos ösztöndíjas keresi fel inté- 
etét, ahol kitűnő munkalehetőségeket és baráti 
légkört találnak. Talán a középkorban a Sorbonne-t 
látogató külföldiek találhatták  ugyanazt az atm osz
férát m int a jelenkor ösztöndíjasai Jayle in tézeté
ben. A volt ösztöndíjasok úgy térnek vissza hozzá 
m int atyai baráthoz és szellemi vezetőhöz.

Kitűnő előadó. Előadásmódja annyira szemlé
letes, hogy szavakkal leírva meg tud ja jeleníteni 
hallgatósága előtt a legbonyolultabb részleteket is. 
Nyelvezete, szép orgánum a és precíz artikulációja 
nyelvi élménnyé teszi előadásait. Csodálatos az 
időérzéke. Mindig tudja, mikor já r le az előadásra 
szánt idő. Néha ellenőrzi önmagát zsebórájával, 
amelyen nincs üveg, és a mutatók állását tap in tva  
állapítja meg a pontos időt. (Szobájában fo ly ta to tt 
megbeszélések alkalm ával, ha alkonyat felé h a jlo tt 
az idő, ezt megérezte és meggyújtotta az íróasztal
lám pát beszélgetőpartnerei számára.) Teljes biz
tonsággal mozog a katedra előtt, amikor áb rá t ve- 
títtet, kilép a fény útjából. Látóként viselkedik és 2071



magától értetődőnek találja, hogy vele szemben is 
mint látóval viselkedjenek.

Szakmailag legnagyobb ha tást apja gyakorolta 
rá, akinek hatására intenzíven foglalkozott a ste
rilitás, a terhesség biokémiai problémáival, és m un
katársaival együtt mind jelentős metodikai eredm é
nyeket, mind biokémiai, patológiai és terápiás ered
ményeket é rt el. Egyike le tt a hormonok perku tán  
alkalmazása előfutárainak. Ezen a téren is m eg
mutatkozott a szervezőtehetsége és gyakorlati 
szemlélete. A terhes- és csecsemőgondozó in tézet
ben egy eredményeiről híressé vált laboratórium ot 
teremtett, am elyet ma is évente több tízezer pá
ciens keres fel, m ert egész Franciaországban ez az 
egyetlen ilyen típusú intézmény.

Az elm életi kutatás világában igen korán elő
kelő helyet biztosított neki a haptoglobin felfede
zése. 1938-ban kim utatta, hogy az emberi vérben 
van egy anyag, amely a hemoglobinnal kötődve, 
annak peroxidáze aktiv itását oly mértékben m eg
növeli, hogy eléri a valódi növényi verdoperoxi- 
dázok aktivitását. 1939-ben tisztázta az ism eretlen 
anyag fehérjeterm észetét és nevet is adott neki: 
haptoglobin. A név első tag ja  görög: haptein =  kö
tődni, tapadni. E felfedezésével messze megelőzte 
a klinikai fehérjekutatások korszakát. Az ú jonnan 
felfedezett fehérjével csaknem  egy évtizedig elég 
szűk körben foglalkoztak. Ez a fehérje pedig, sa
játságai folytán, ,,nagy tém ának” ígérkezett. K ü
lönleges tulajdonsága: szétbonthatatlan kom plexet 
képet a hemoglobinnal, am elytől fiziológiásán vi
szont m indig el van választva. Igen ham ar kide
rült, hogy tipikus aku t fázis protein, és eléggé 
nagy mennyiségben van jelen  a vérben: átlagosan 
mintegy 1 g/liter. A hemoglobinnal komplexet fo r
málva a RES-be jut, és m ind a vasat, m ind a fe
hérjét, vagy annak legalább egy részét, m egm enti 
a szervezet számára. Szerkezetileg bizonyos hason
lóságot m u tat a Bence—Jones-fehérjével és abban 
is hasonlít arra, hogy sajátos módon viselkedik hő 
hatására. Ennek ellenére nem  lehet közvetlenül 
rokonságba hozni a két fehérjét. Kémiai bak terio 
lógiai hatásokkal szemben meglepő ellenállást m u
tat, ezért értékes adatokat szolgáltathat, pl. az igaz
ságügyi orvostan gyakorlatában. A haptoglobin 
biokém iáját gyakorlatilag Jayle és iskolája tisz
tázta. Elméleti és klin ikai szakemberekből álló 
teamek vezetésével fe ltá rták  az alapvető élettan i 
és kórélettani vonatkozásokat. A haptoglobin m á
sik különleges sajátsága, hogy genetikailag deter
minált rendszerként jelenik  meg. A haptoglobin és 
a Gc rendszerek tanulm ányozása terem tette meg 
az ún. szérum csoportok fogalmát, s így jelentős, 
új genetikai 'irányú kutatásokat indított meg. 15 
évvel Sm ithies  klasszikusnak számító kem ényítő
gél vizsgálatai előtt, am elyekkel feltárta a hapto
globin rendszert, Jayle m ár kimutatta a két alap
vető variáns létezését: a monomer, illetve polim er 
haptoglobin molekulákat. A kutatás akkori fe jle tt
ségi állapotában nem ju th a to tt el a haptoglobin 
rendszer teljes feltárásáig. De a különleges fehérje 
felfedezésén túl, a biokémiai, élettani, kórélettani 
alapism eretek mellett, lerak ta  a biokémiai alapo
kat a genetikailag determ inált haptoglobin rend- 

2072  szer megértéséhez is. A haptoglobin azóta nagy

karriert futott be. Hemoglobinhoz és gázokhoz va
ló sajátos viszonya m iatt az űrélettan kutatói is ér
deklődnek iránta. Igazságügyi orvostani jelentő
sége közismert. A haptoglobin fenotípusok földün
kön való eloszlása valószínű összefüggéseket m utat 
az emberiség szétvándorlásának jelenségeivel. 
Egyik fontos tényezője a paleoszerológiai vizsgá
latoknak. Az állati haptoglobinok tanulmányozása 
pedig jelentősen segítette a filogenetikai kutatások 
jó néhány adatának m egértését és interpretálását.

Jayle szakmai m unkáján túl igen sokat te tt a 
vakokért. A vak intellektueleket meggyőzte, hogy 
koncentrációs képességük magasabb m int az átla
gos emberé. A vakírást nem tanulta  meg, m ert 
m unkájában nem vette volna hasznát. Elősegítette 
az intellektuális vakok és rosszullátók szövetségé
nek megalakulását, majd két évtizeden át támo
gatta. A szövetség számára m agnetotékákat léte
sített, amelyekben magnószalagra mondva nagy
számú szépirodalmi és tudományos munka, sőt 
folyóirat áll a tagok rendelkezésére.

Utolsó évei különösen fájdalm asak voltak: 
vaksága következtében súlyos balesetet szenvedett 
és gerincoszlopának sérülése m iatt vaskorzettben 
kellett élnie. Egy második baleset combcsonttörést 
okozott nála. M ankóin mégis m egjelent a fakultá
son, vezette intézetét és tan íto tt 1978-ban bekö
vetkezett haláláig.

Hevér Ödön dr.

A k é t Davida
Az anekdota nem  tartozik a hiteles történeti for
rásanyagok kategóriájába, mégis, akár a mondá
nak, mindig van valami, valóságmagva és m iként 
a jól sikerült japán  tusrajz, egyetlen vonással ké
pes jellemző képet adni valakiről. Nyíregyházán 
annak idején Gerlei tanár úr (aki mindkét Davida 
professzort jól ismerte, az anatóm iát az ifjabbik- 
nál hallgatta) mesélte az alábbi történetet:

Kolozsvárott az orvosi fakultáson valamikor 
a sokat em legetett Ferenc József-i „boldog béke
időben” egy király i ösztöndíjas medikus jólfelké- 
szültsége tudatában  az anatóm ia szigorlat előtt 
bejelentette, neki kitűnő kalkulust kell kapnia, kü 
lönben fuccs az előkelő stipendiumnak. Davida 
Leó professzor ekkor szinte szavaló diákként fel
pattanva előadta Czuczor Gergely híres versének 
saját változatát: „Ha úgy akarja a király, Davida 
akkor félreáll — kérdést nem  adok, elégséges.” 
Képzelhető, a medikus aligha köszönte meg az 
előre benyújtott jegyigény ily váratlan kielégíté
sét. E frappáns anekdota a rra  enged következ
tetni: Davida Leó professzornak volt humorérzéke, 
bátorsággal fölérő tekintélytiszteletlensége és adott 
a tógamundér becsületére. Unokaöccse sajnos ko
rán kavernát szerzett, s úgy általában ez a tüdő
beli kicsiny vérezgető vészbarlang nem szokta egy 
orvos szellemét hum orosra hangolni. Kevéske 45 
esztendejének tetemes részét is szanatóriumokban 
töltötte, így csak egy ígéretes pálya korai ketté-



törését tud juk  konstatálni. Davida Leó szép kort 
ért meg, ám  nem tartozott a term ékeny tudósok 
közé. Félszázada hunytak el, azonos esztendőben. 
Felértékelni őket túlzás, elhallgatni figyelmetlen
ség lenne.

A Davida orvosdinasztia három  nemzedékből 
állott. A galíciai Srogow helyiségből származó fa
mília első ismert tagja, Davida Sándor jólmenő 
pesti orvosi gyakorlatig vitte. Noha gyermekgyó
gyászatból disszertált (Generalis morbis infantum. 
Budae, 1840) „gyermekáldás néki nem  adatott”. 
Hogy hiányérzetét enyhítse, adoptálta unokaöcs- 
csét, az 1852-ben született (Srogow-Dolny) Davida 
Leót, aki m ár középiskolás korában sok örömet 
szerzett nevelő szüleinek. Háláját szófogadással és 
kitűnő bizonyítványokkal rótta le, s természete
sen az orvosi fakultásra iratkozott. Hármas okle
velét, az orvosdoktorit, a sebész- és szülészmeste
rit 1876-ban szerezte meg Budapesten. Már medi
kus korában sejteni lehetett, hogy nem fogja a 
nagybátyja rendelőjét használni. Különösen a le
író és tájbonctanhoz volt érzéke, több pályadolgo
zatát tün te tték  ki előbb biztató elismeréssel, majd 
állami ösztöndíjjal. Thanhoffer tan ár szövettani 
laboratóriumából m ár 1875-ben dolgozatot közölt 
az Orvosi Hetilap hasábjain a Boncztani átmetsze
tek állandó eltartásáról, és egyes testrészek meg- 
kövítéséről. Kettős fűrészt szerkesztett metszetek 
készítésére fagyasztott állapotban, azokat két üveg
lemez közé téve, tartósító folyadékba helyezte. így 
akár egész láb vagy nyakm etszeteket is tudott de
m onstrálásra tartósítani. Belekóstolt más elméleti 
tárgyba is, így lett Balogh Kálmán  mellett gyógy
szertani gyakornok, de szigorló korára visszatért 
a morfológiához, Mihalkovics Géza Fejlődéstani 
Intézetébe. Embrilógiai érdeklődése később is meg
maradt. Végzés után Lenhossék József Anatómiai 
Intézetébe került, ahol a boszniai okkupáció idejét 
leszámítva (akkor katonaorvosként ténykedett) 
nagy rem ényekre jogosító előmenetelre tett szert. 
Olyannyira, hogy a Kolozsvárról 1881-ben Buda
pestre távozó Török Aurél professzor üresen ma
radt bonctani katedrájára Davida Leót hívták 
meg, egyelőre helyettesi minőségben, hiszen még 
m agántanári habilitációja sem volt. A kolozsváriak 
valószínűleg A z ágyéki és keresztgerinczagyi du- 
czok többszörösségéről c. előadása, majd dolgo
zata alapján figyeltek fel Lenhossék József pro
fesszor első tanársegédjére, s az is valószínű, hogy 
a Pestre kerü lt nagynevű pártfogó nem akart szé
gyenkezni egykori tanintézete előtt. 1882-ben az 
idegbonctan tárgyköréből m agántanárrá habilitál
ták, még ugyanez év nyarán a leíró- és tájbonctan 
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Davida 
em lített dolgozatából és a m ellékelt ábrából 
kitetszik, hogy a ganglion sacrale formájában 
a ganglion sacrale fonatát írja  le, amely a 
kismedence paravertebralis kötegének sympathicus 
dúcaiból tevődik össze, s természetesen többszörös, 
noha addig nem fordítottak rá különösebb figyel
met. Üj munkahelyén az első dolgozata A nyaki 
idegek gyökei- és csigolyaközti duczainak maga
tartásáról a perobrachia egy esetében  címmel 1881- 
ben jelent meg Az Orvos-Természettudományi Ér
tesítő hasábjain. A perobrachia a k ar veleszületett

csonkasága, e diagnózisa ma m ár alig használatos, 
í'ejlődési rendellenességnél az interocostális ide
gek sem fejlődnek ki normálisan, egy esetből pe
dig általánosító következtetéseket nem lehet le
vonni. M indazonáltal a Virchow’s Archiv . . . né
m etül is leközölte, ez volt a belépője a nemzetközi 
szakirodalomba, am it később nemigen v e tt igény
be. A kolozsváriak orvosi fórum ának 1882. évfo
lyam ában jelent meg az Eddig nem észlelt szürke 
duczokról az ágyéki és keresztidegek hátsó gyö
kein  c. rövid dolgozata, amelyek elkülönítendők a 
nagyhírű Hyrtl által leírt Ganglia aberran tia  nevű 
idegcsomócskáktól. Hyrtl szerint ezek nem  valódi 
idegducok, mivel nincs szürkeállományuk. Davida 
némelyikben talált, ezért a Ganglia aberran tia  gri
sea névmódosítást javasolta, és kicsinyített valódi 
megfelelője a csigolyaközti dúcoknak. Érdekes és 
egyben érthetetlen viszont, hogy nem em líti, mi
lyen módszerrel vizsgálta az em lített gangliono- 
kat. Hiszen Golgi m ár 1873-ban kidolgozta az 
ezüstnitrát festést, ennek alapján leírta a ganglion- 
sejtek meszes degenerálódását, s ez a m ethodus 
az idegszövettani vizsgálatok forradalm át jelen
tette. Pedig az orvosi szak szerkesztője Hőgyes 
Endre volt. Ugyanebben a kötetben értekezik A 
gerincagyi idegek mellső és hátsó ágainak képző
dési módjáról. Ezek szerint az „idegfonalak a csi
golyaközti duczok környi sarkaiból indulnak  ki, 
igen szorosan fekszenek egymáshoz, s egymással 
párhuzamosan futnak le”, melyeket vizes ecetsav
val választ el a környező szövetektől. Az anakro
nisztikus vizsgálati módszerek nem írhatók Davida 
szakmai rovására, „szegény ember vízzel főz” ala
pon volt kénytelen dolgozni. Purjesz Zsigmond  
professzornak, az első magyar nyelvű belgyógyá
szati tankönyv írójának pl. nem volt laboratóriu
ma. Hőgyes a szabályt erősítő kivétel, aki jószerrel 
egy sufniban végezte csodálatos kísérleteit. A z asso- 
ciált szemmozgások idegmechanizmusáról. A  nagy 
h iányt maga Davida érezte leginkább (m ert tan ár
társai valamennyien Pestre vágytak, ő pedig Mi
halkovics halálával a  felajánlott katedrát sem  fo
gadta el), ezért kelt ú tra  1882-ben, m ajd 1885-ben, 
hogy a nyugati egyetemeken tapasztalatokat gyű jt
sön, s azt a m ajd felépítendő egyetemnél gyümöl- 
csöztesse. Így is történt. Végre 1888-ban m ár fel
épült a minden igényt kielégítő anatóm iai épület, 
mely az alagsorral együtt közel hatvan helyiséggel 
rendelkezett. Ezt tarto tta  élete fő m űvének, meg 
azokat a csontmetszeteket, amelyek a sta tikai és 
funkcionális arch itek túráját m utatják. Az intézet 
felépítése után főképp az utánpótlás nevelésével, 
az irányítással és az oktatással törődött. Szövet
tannal többé nem  foglalkozott, hiszen a közelében 
volt egy laboratórium , amely a neurohisztológia 
egyik európai fókusza volt, az A páthy Istváné. A  
continuitás contra contiguitás vitába 6  m ár aligha 
szólhatott volna bele. Az I. világháború v ihara  az 
egyetemet sem kímélte. A trianoni döntés u tán 
követte fakultását, s csak akkor vonult nyuga
lomba, amikor az Szegeden új otthonra lelt. 1923- 
ban még egyszer felébredt benne a pom pás pre- 
parátor. Rendellenes szívgyűjtőerekről és ezeknek  
beszájadzásáról a felső üres érben címmel dolgo
zatot adott a M agyar Orvosi A rchívum nak, ame- 2073



lyet ném et nyelvű közlésre is érdemesnek találtak .
Davida Leónak nem volt szellemi örököse csa

ládjában, ezért követte nagybátyja példáját. Test
vérének, Davida Miklós doktornak a fiát, akit 1907- 
ben avattak  Budapesten orvosdoktorrá, kolozsvári 
intézetébe csábította. A tehetséges Davida Jenő  
(született 1884-ben) érdeklődésben nem nagybáty
ját, hanem annak m esterét, Lenhossék Józsefet 
követte, aki utolsó évtizedében cranioscopiával 
foglalkozott (Az emberi koponyaisme, A Szeged- 
öthalm i ásatásokról stb.). Kolozsvár egyébként is 
patinás hagyománnyal b írt ezen a téren. Davida 
Leó tanszéki elődje volt a neves antropológus Tö
rök Aurél, a párizsi P. Topinard  professzor egy
kori m unkatársa, kézikönyvének egyik fordítója. 
Így lett Davida Jenő nagybáty ja intézetében Török  
Aurél m űvének folytatója. Az É rtesítő . . . hasáb
jain 1911-ben jelent meg a Kraniometriai vizsgá
latok magyarországi lakosokon  című m onográfiá
ja, noha nem  külön kötetben. A nagynevű előd 
— mint mondja — „csak m agyar koponyákat” 
vizsgált, ő minden populációból. Párizsi szokás sze
rin t a súlyát állakpocs nélkül, az űrtérfogatot Broca 
módszere: söréttel, a Töröké: kölessel m egtöltve 
mérte, s így jön ki az 1300— 1400 cm3 körüli érték. 
Aztán szélességi jelzők a k é t arcus superciliaris 
közt, a hosszúsági pedig az arcus supranasalis és a 
protuberentia occipitalis ex terna közötti vonaltá
volság. Poll gumihólyagot helyezett a koponyaűr
be, azt töltötte fel folyadékkal, de módszerét sem 
Török Aurél, sem R. Virchow  nem fogadta el. 
Weissbach egyismeretlenes egyenletet állított fel a 
mérésre, amely a következő:

cm3 : X =  100 : 85,58
Közismert az agy súlya és az űrtérfogat kö

zötti összefüggés. Vizsgált magyar, román, szász, 
rutén koponyákat, m integy háromszázat, de sem 
miféle karakterisztikus következtetést nem vont le 
belőle, hacsak azt nem, hogy antropológiai alapon 
kibogozhatatlanul összekeveredett népességgel van 
dolgunk. 1913-ban jelent m eg ugyanott az A da tok  
az átmeneti varratok persistálásához, majd 1914-

ben a Tájbonctan, különös tekin tettel az orvostan
hallgatók igényeire. Mihalkovics Géza 1888-ban 
megjelent könyvének teljes címe: A  leíró ember- 
boncztan és a tájboncztan tankönyve szövettani és 
fejlődéstani vázlatokkal, de a különben kitűnő 
könyv regionális anatóm iai áb rákat nem  tartal
maz. Ezt pótolja szemléltetően Davida Jenő köny
ve. Az I. világháborúban katonaorvosként vett 
részt, még a behívó előtt m agántanárrá habilitál
ták. A vesztes háborúban örökre elvesztette egész
ségét, kavernával vánszorgott haza. A közben fő
városunkba települt egyetemre. Nagy lelkierővel 
egyik szanatóriumban sikerült erőre kapnia, s ami
kor 1921-ben nagybátyja Szegeden nyugalomba 
vonult, ő került fiatalon a katedrára. Sőt amikor 
Veszprémy Dezső a szövet- és fejlődéstan tanára 
1924-ben elhunyt, ennek az előadása is reá hárult. 
„Fogyó ereje növekvő lázában” igyekezett öregbí
teni a Dávidok hírnevét, oktatott, ku ta to tt — s 
szenvedett. A Természettudományi Közlöny Pót
füzetében még m egírta feltűnést keltő A nem i sa
játságok és az ivarm irigyek  c. tanulm ányát, aztán 
elm ent a svájci Churba Hans Castorp sorsát vál
lalni. Sajnos onnan többé élve nem  té rt meg. Sze
geden helyezték örök nyugalom ra az 1929. március 
26-án elhunyt professzort. A legnagyobb veszteség 
öreg nagybátyját érte, m ert ő valóban pótolhatat
lant tem etett, a családi hagyom ány folytatóját. 
November 24-én ő is követte unokaöccsét, adjunk
tusát, tanárutódját. K ívánságának megfelelően 
(akár Purjesz Zsigmondot) a kolozsvári Házson- 
gárdi temetőbe költöztették. Kiss Ferenc profesz- 
szor nekrológja szerint a magyar orvosok mellett a 
rom án orvosok is m egadták neki a végtisztességet, 
elbúcsúztatták, megkoszorúzták sírját.

Ez a fanyar hum orú ember különben zárkózott 
term észetű volt, az ifjabbik rem ény nélküli re
ménykedő. A szövettant Apáthy Istvántól tanulta, 
de mikor lett volna ideje azt kam atoztatni! Nem 
számítjuk őket az első vonalba. Viszont m últunkat 
szegényítenénk, ha csak a legnagyobbakra emlé
keznénk. Szállási Árpád dr.

cé /z A a /á A  é/efz Az/̂ AeAem. 
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A Robolact kém iailag és mikrobíológiailag ellenőrzött tej, iejzsír, 

dextrin, maltóz, laktóz, szacharóz, ásványi anyagok és vitaminok ho- 

m ogenizátum ából porlasztva szárítási gyártástechnológiával előállí

tott tápszerkészítmény. A tej a lap ú  tápszer nagy fehérje- és kisebb 

zsírtartalm a a  koraszülöttek sa já to s tápanyagszükségletének felei 

meg.



Roboloct
GYÖGYTÄPSZER

1

ÖSSZETÉTEL
Robolact 
tápszerpor, %

Robolact fogyasztásra kész
tápszeroldat
100 ml (1 dl) g/100 ml

Anyatej, 
g/100 ml

Fehérje 17.1 2,6 1.2
Zsír 9,9 1.5 4,0
Szénhidrát 66,0 10,0 7,0
Ásványi anyagok +  vitaminok 4,0 0,60 0,2

100 g =  421,5 Kai 100 ml (1 dl) 63,9 Kai 100 ml =-- 71 Kai

Vitamintartalom 100 ml- (1

Vitamin A 
Vitamin В,
Vitamin Bj 
Vitamin B,
Vitamin C 
Vitamin E 
Biotin 
Niacin
Ca-pantotenát

dl-) ben

300 NE 
0,08 mg 
0,12 mg 
0,05 mg
6.00 mg
1.00 mg 
0,01 mg 
0,08 mg 
0,20 mg

JAVALLATOK

Koraszülöttek vagy 3 kg-nál kisebb testsúlyú 1—2 hónapos 
csecsemők mesterséges, ill. kevert táplálására alkalmas tej 
alapú tápszerkészítmény.
Átmeneti táplálásként dyspepsia, ill. enteritis diétás kezelésére 
is alkalmazható.

A már felbontott dobozból a tápszerport két héten belül fel kell 
használni!

ADAGOLÁS
A napi adag általában a testsúly l /s—Ve-ának felel meg. Ezt 
annyi részre kell elosztani, ahányszor etetjük a csecsemőt 
A tápszer kizárólag az orvos utasítása alapján és ellenőrzése 
mellett adható!

Megjegyzés: Koraszülöttek, 3 kilogrammnál kisebt testsúlyú 
csecsemők részére anyatej pótlására, valamint átmenetileg 
dyspepsia, enteritis diétás kezeléséhez 1 éven aluliaknak rendel
hető, minden esetben térítésmentesen. Rendelésre jogosultak 
mindazok az orvosok, akiknek a gyógyító-megelőző ellátás kere
tében a csecsemőellátás a feladatkörükbe tartozik.

A TAPSZEROLDAT ELKÉSZÍTÉSE

A dobozban levő adagolókanál kával (1 kanál tápszerpor =  5 g) 
annyiszor. 3 lesimított kanálnyi tápszerport (kb. 15 g-ot) ve
szünk ki, ahány deciliter (100 ml) tápszeroldatot akarunk készí
teni. A tápszeroldatot felforralt és 60 °C-ra hűtött vízzel ké
szítjük el. A gyógytápszerhez további adalékanyagok (pl. cukor) 
hozzáadása szükségtelen. Csomagolás: 500 g 30,50 Ft

e
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Toxicomania
Alkoholizmus: orvosi vagy po

litikai probléma? R. E. R endeli 
(Univ. D ept. Psychiatry, Royal 
Edinburgh Hospital, Edinburgh  
EH10 5 H F ); Brit. med. J. 1979, 1, 
367—371.

Az e lm ú lt 20 év alatt az alkoho
lizm us betegség-koncepciója hiva
talos té te llé  lett; a kutatások is 
abból indu lnak  ki, hogy az alko
holisták pszichológiailag v a g y  bio- 
kém iailag különböznek azoktól, 
akik képesek  m értékkel inni. 
Ebből következően az a lkoholiz
mus m egoldása az orvos feladata, 
m elyhez a korm ányzatnak szem é
lyi és anyagi erőket kell b iztosíta
nia. E „betegség-m odell” ellenére  
az alkoholizm us folyam atosan ter
jed világszerte , összes következm é
nyével együ tt. Nem m éltányoljuk  
eléggé azt a tényt, hogy ez a la
kosság összes alkoholfogyasztásá
val szorosan korrelál, és a Le- 
derm ann-m odell alapján a lakos
ság össz-alkoholfogyasztásának kis 
m értékű em elkedése is az alkoho
listák szám ának relative nagyobb  
növekedését eredm ényezi. Ennek  
talán interperszonális okai vannak: 
aki többet iszik, társaságát is 
többször kínálja, akik a kínálást 
viszonozni fogják, és így  tovább  
(ún. „ lavina-effek tus”). A z alkoho
lizm us m ai orvosi kezelése a be
utaltak m in tegy  30% -ában ered
m ényes csupán, ez is válogatott 
beteganyagot feltételezve (!). Érde
kes m egfigyelés, hogy a gondosan  
összeállított, gazdag, sokoldalú  és 
bonyolult kezelésm ódok általában  
nem eredm ényesebbek a legegy 
szerűbbeknél: egy angliai v izsgá 
latban 50 beteg ilyen m indent fe l
ölelő kezelésben  részesült, míg 
másik 50-nek egyszerűen azt 
mondták, hogy nem szabad inniuk  
többé, és ennek  m egtartásáért m a
guk fe le ln ek  — egy év m ú lva  e l
lenőrizve a két csoport javu lásá 
ban nem  v o lt szignifikáns kü lönb
ség.

Az alkoholizm us rohamos terje
dése az e lm ú lt idők gazdasági fe l
lendülésével esik  egybe, m ely  
együtt járt az alkoholárusítás e l
lenőrzésének lazulásával, és az a l
kohol árának viszonylagos csökke
nésével. A zonos m ennyiségű sz e 
szes ital árát ma fele annyi idő  
alatt keresi m eg az átlagos nyu gat
európai m unkás, mint 1950-ben, 
míg pl. a kenyér áráért 22% -kal 
többet k e ll dolgoznia. K orábbi ta 
pasztalatok arra utalnak, h ogy  a 
szeszes ita lok  ára és hozzáférhető
sége jelen tősen  képes befo lyáso ln i 
a fogyasztást; ugyanakkor a b e 
tegség-m odell alapján k ia laku lt 
gyakorlat nem  tud gátat v etn i a

n övek vő  alkoholizm usnak és kö
vetkezm ényeinek  (balesetek, cir
rhosis, öngyilkosság, erőszakos 
bűncselekm ények, egyes carcino- 
m ák stb.). Ezért a m egoldásnak  
szükségképpen politikai je llegű
nek  — azaz össztársadalm inak — 
k ell lenn ie; m inél tovább késik az 
ily en  fellépés, annál nagyobb árat 
k ell fizetnünk érte. A z akadályok  
p ersze  halla tlanok: a term előipar 
v éd en i fogja profitját, sőt a poli
tik u sok  is ellenszegülnek majd, 
m ert ilyen  lépés népszerűtlenné  
teh eti őket (és m ert m aguk is k i
em elk ed ő  alkoholfogyasztók). A 
betegség-koncepció  ugyanis m in
denk inek  kényelmes': rossz érzé
sek nélkü l ihatunk, h iszen a „nor
m á lis” ember nem  lesz  alkoholis
ta; az ipar bátran propagálhatja  
az ita lokat, hiszen azok legfeljebb  
egyesek n ek  ártalm asak; a politiku
sok elkerülhetik  a népszerűtlen in 
tézkedéseket; még az alkoholista is 
m egta lá lja  benne igazolását, hiszen  
„betegségéről” nem  tehet, nem fe 
le lő s  érte, m eggyógyítása pedig  
m ások  h ivatali kötelessége.

T erm észetesen  olyan  népszerűt
len  intézkedést, m int az italárak  
rad ikális (legalább háromszoros!) 
em elése  és az árusitás radikális 
korlátozása, kiterjedt fe lv ilágosí
tássa l k ell egybekötni m ár iskolás
kortól kezdve. Sokan azt hiszik, 
az alkoholizm us csak az „alsóbb 
rétegek ” problém ája; a tények ez
zel szem ben igazolják, a legtöbb  
alkoholt (N agy-Britanniában leg
a lábbis — Ref.) az alkalm azottak  
és sze llem iek  fogyasztják . Az or
vosok  között pl. az alkohol több 
karriert tört derékba, m int bárm ely  
m ás ok. A felvilágosításnak ész
szerűnek  kell lennie: nem  k íván
hatja, hogy m indenki legyen an
tia lkoholista  (bár ha az etanolt 
ma á llíto tták  volna elő, em beren  
való  alkalm azását b iztosan nem  
engedélyeznék!), de m eg kellene  
tan ítan i mindenkit, hogy m ond
juk 80 g alkoholnál többet inni 
naponta ártalmas — valamint, 
arra, h ogy  ez m ennyi sörnek, pá
lin kának  stb. felel m eg. Ez nehéz, 
de előbb-utóbb elkerülhetetlen  
feladat, m ert az alkoholizm ust k i
zárólag orvosi problém aként ke- 
kezeln i m a már tarthatatlan.

(R e/.; Az alkoholizmus betegség- 
koncepciójának nyílt elutasítása 
napjainkban legalábbis szokatlan. 
A szerző gondolatmenetét a Leder- 
mann-modellre építi, mely szerint 
a lakosság összfogyasztása és az 
alkoholisták száma között törvény- 
szerű összefüggés van; csakhogy 
semmi sem bizonyítja, hogy az 
összfogyasztás esetleges adminiszt
ratív csökkentése esetén is érvé
nyes maradna a modell. Sajnos

nem ismerünk egyetlen országot 
sem, ahol a fogyasztás jelentős 
csökkenése volna a tendencia, te
hát ahol ezt megvizsgálhatnánk. 
Az viszont igaz, hogy a betegség
koncepció elfogadása nem vezetett 
sehol az alkoholizmus csökkenésé
hez, sőt növekedési ütemének las
sulásához sem: ennyiben jogosak a 
szerző kérdései. Az égető kérdés 
megoldásához minden lehetséges 
elképzelést mérlegelni kell.)

Bánki M. Csaba dr.

Alkohol-embryopathia. Leiber,
В. (Zentrum d. Med. Inform at., 
U niv. Frankfurt): D tsch. med. 
Wschr. 1978, 103, 88D.

Ma már n incs kétség  afelől, 
hogy az alkohol az egyetlen  nagy 
m ennyiségben iható  és e lv ise lh ető  
narkotikum, korunknak va ló szín ű 
leg  legjelentősebb teratogen ágen 
sének m utatkozik. A  m ai tú lhajtott 
és élvezet után vágyódó világban  
szám os fiatal és leendő asszony  
keres látszólagos v igaszt az a lko
holfogyasztásban. A m íg 1969-ben az 
N SZK -ban 600—800 000 alkoholfo
gyasztót regisztráltak — addig ez 
a szám  1975-ben 1 200 000-re em el
kedett (köztük 300 000 nő). A  szá 
m ítások szerint az N SZK -ban  
éven te  legalább 6000 alkoholista  
terhes nő tételezhető  fel. Ezeknek  
fe lében  szám olni kell töb b é-k evés-  
bé károsodott dysm orph és (vagy) 
fejlődési hibában szenvedő, m en
tálisán  retardált gyerm ek világra  
hozatalával, akik alkohol-em bryo- 
pathiában szenvednek. N yugta lan í
tó  az a körülm ény is, hogy a ter
hesség alatti idü lt a lkoholfogyasz
tás veszélyei m ég alig  ism ertek . 
Ezen kórkép helyes k lin ikopatho- 
genetikai és teratologiai m egn eve
zése: alkohol-embryopathia, emb- 
ryopathiás alkoholismus syndro
ma.

A kórkép tünettana: 1. k o faszü 
lés és/vagy születési fogyatékossá
gok, prae- és postnatalis csökkent 
növés; 2. gyakori súlyos (részben  
leta lisan  végződő) anaphylaxiás  
állapotok az újszülöttkorban, ha
sonlóképpen gyakori hajlam  hypo- 
glycaem iára, hypocalcaem iára és 
icterus prolongatusra; 3. típusos 
cranio-facialis dysm orph iák: k i-  
sebb-nagyobb fokú m icrocephalia, 
m yopathia, m yopia, strabismus^ 
ptosis, blepharophim osis, ep ican-  
thus, m ikrogenia relatív  progna- 
th iával, az orr hypo- vagy  dysp la- 
siája, a hom lok hypertrichosisa, 
lanugo persistens, a f ü lkagyló  m ély  
vagy  ferde állása, néha farkastorok  
és egyéb dysplasiák; 4. ízü leti-, 
k éz- és lábanom áliák; derm atogly- 
phák atypiái, köröm  hypoplasia; 5. 
cardiovascularis defectusok és dys
p lasiák: kam raseptum - és p itvar-  
septum -hiány, ductus arteriosus 
persistens; capillaris haem angio- 
m ák, egyik köldökér aplasiája; 6. 
genito-analis dysplasiák (hypospa- 
dialis, kis szem érem ajak hypop la- • 
sia, vagina septa, rövid gát, fovea



coccygea); 7. cerebralis dysplasiák: 
cortex hypoplasia relatív hypogy- 
riával; kamratágulat, corpus callo
sum agenesia; az agy microarchi- 
tecturájának dysmorphiája; ence
phalocele; a psychomotoros fejlő
dés zavarai., a spontán activitás 
csökkenése; mentalis retardatio;
8. alkalmilag egyéb: tölcsérmell, 
számfeletti mamilla stb. Nem min
den tünet fordul elő obiigát mó
don; a kórismézésben viszont dön
tő a multiplex dysplasia-dysmor- 
phia-komplexus és az anya (korai) 
terhessége alatt igazolt alkohol- 
abusus.

A kóroktant illetőleg a mai tudá
sunk szerint jól ismert tény, hogy 
az alkohol súlyos sejtoszlási m é
reg. Alacsony dosisokban a máj 
gyorsan dehydrogenizálja és le
bontja, viszont az embryonalis foe- 
talis máj dehydrogenase-készlete 
csak mintegy tizedrésze a felnőt
tekének. Mivel az alkohol teljes 
mértékben átmegy a placentán, 
nyilvánvaló, hogy már aránylag 
csekély alkoholmennyiség is az 
embryonalis organogenesist zavar
ja és dysplasiát eredményezhet. A 
korai terhességben enyhe vagy 
középsúlyos rendszeres alkoholfo
gyasztás 30—50 (vagy még több!) 
%-ban vezet alkohol okozta mag
zatkárosodásra, korai abortusra, 
halva szülésre vagy szervi dyspla- 
siára. A kritikus hatásos határ
adag 60—80 g tiszta alkohol (kb. 
hat palack sör vagy fél liter bor) 
körül van.

A prophylaxist illetően a prae
natalis károsodások csak csekély 
mértékben javíthatók. Az alkohol- 
embryopathiás gyermek fejlődése 
a súlyosabb formákban korlátozott. 
Mind az újszülött-, mind a csecse
mőkorban, mint rizikó-gyermekek 
állandó gondozásra szorulnak, hi
szen az anyák családja gyakran 
nem intakt, és a gyermekek inté
zetben, otthonokban nevelődnek. 
Mivel az alkohol-embryopathia sú
lyos cerebralis szövődményekkel 
járhat, abszolút indicatiót képez a 
terhesség megszakítására, annál is 
inkább, mert az eddigi tapasztala
tok szerint az alkohol abstinentia 
után egészséges és normális gyer
meket szülhetnek.

ifj. Pastinszky István dr.

Alkoholbeteg nők interruptiójá- 
nak kérdéséhez. Majewski, F. és 
mtsai (Univ. Kinderklinik, Univ. 
Tübingen): Dtsch. med. Wschr. 
1978, 103, 895.

Idült alkoholizmusban szenvedő 
nőkön nagy a rizikó, hogy alkohol- 
embryopathiával károsodott gyer
meket szülnek. Lemoine és mtsai- 
nak (1968) közlése óta 1977 végéig 
csaknem 400 alkohol-embryopa- 
thiás gyermek jellegzetes testi és 
szellemi retardatiójáról számoltak 
be az irodalomban. A tübingeni 
gyermekklinikán megfigyelt több 
mint 90 eset is az alkohol-embryo- 
pathia preventiójára hívja fel a fi- 
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A legtöbb szerző álláspontja 
egységes abban, hogy idült alkoho- 
lismusban szenvedő nők terhessége 
esetén az interruptio mellett fog
laljon állást, de az irodalomban 
eddig nem számoltak be idült al
koholbeteg nőkön elvégzett inter- 
ruptióról. A szerzők három idült 
alkoholista terhes betegén elvég
zett interruptio kapcsán mind a 
három foetus hypotroph volt és 
fejlődési zavarokat mutatott: ala
csonyabb testsúly és testhosz, külső 
dysmorphiák: retrogenia, előre mu
tató orrluk, formátlan orr, mélyen 
fekvő fül; súlyos agyi dysplasiák: 
a nucleus dentatus és az olíva érés 
zavarai, az elülső thalamus-mag 
spongiosus fellazulása, tricuspida
lis stenosis, gyomorfejlődési zava
rok.

Napjainkban az alkohol-embryo
pathia a leggyakoribb teratogen 
noxa folytán létrejövő embryona
lis fejlődési zavar. A francia sta
tisztikák szerint az összes károso- 
dási fokokat illetőleg mintegy 3%0; 
ezek a számok arra utalnak, hogy 
az alkohol-embryopathia veszélye
sen gyakori. Az interruptiora való 
indicatio minden egyes esetben a 
leggondosabban bírálandó el.

ifj. Pastinszky István dr.

Alkoholizmus az NSZK-ban.
Münch, med. Wschr. 1978, 120, 
303.

Az alkoholizmus minden fára
dozás ellenére emelkedik és az évi 
növekedés 10%-os. Az NSZK-ban 
kb. 1 millió az alkoholisták száma 
és ezeknek 10%-a még nem érte el 
a 25. életévét. Azt pedig sajnos 
még mindig nem veszik tudomá
sul, hogy az alkohol négyszeresen 
nagyobb egészségrontást okoz, 
mint a drogok és dohányzás. 1975- 
ben az NSZK-ban az egy főre jutó 
alkoholfogyasztás tiszán 12,4 liter 
volt, ami 296 üveg sörnek, 255 
üveg bornak, illetve 11 üveg ége
tett szeszesitalnak felel meg. Az 
elfogyasztott alkoholmennyiség ér
téke 33 milliárd nyugatnémet már
ka volt.

Egy bajor felmérés szerint min
den második 12—24 éves fiatal 
rendszeresen fogyaszt szeszes italt. 
Így nem csoda, hogy a bajor terü
leten az alkoholbetegek száma 60— 
80 ezerre tehető és közülük évente 
8000 szorul kórházi kezelésre. Min
den negyedik alkoholista nő és 
93%-uk 25 éven felüli. Már a napi 
40 g-os alkoholfogyasztás is máj- 
károsodás veszélyével jár.

Nemi erőszak 3 ezrelékes alko
holszint ellenére. A giesseni egye
tem törvényszéki orvostani intéze
tének irattárában 20 év alatt se- 
xuális bűncselekményt elkövető 
fettesek 40 000 vérvételének aktáit 
nézték át. Közöttük 472 olyan ese
tet találtak, akiknek a tett idejé
ben végzett véralkohol vizsgálata 
is felmérhető volt. A becslések 
szerint minden harmadik bünte
tendő szexuális cselekményt alko

holos befolyásoltság alatt követ
tek el. Persze a tettesek az alko
holt csaknem mindig enyhítő kö
rülményként próbálták feltüntetni.

Az alkohol hatása alatt nemi 
erőszakot elkövetőkre a 20—29 
éves életkor volt a jellemző, 31%- 
ban 1,6 és 2,0 ezrelékes véralkohol
szintet tudtak kimutatni. A giesse
ni anyag tetteseinek 10%-a volt 19 
éven aluli, 3%-a pedig 60 éven 
felüli. Meglepő volt, hogy még a 
magas alkoholszint is a nemi erő
szaknak sem az elkövetését, sem 
az elkövetés képességét nem korlá
tozta. Így 96 tettesnek a véralko
hol koncentrációja 2,1, 33-nak 2,6, 
12-nek pedig 3,1 ezrelék felett volt.

Egyes törvényszéki orvosszakér
tők véleménye szerint az alkohol 
mindenekelőtt a gátlások megszün
tetése által befolyásolja az erősza
kos cselekmény elkövetését, nem 
pedig a szexuális cselekmény mo
tiválása révén. A tanulság pedig 
az, hogy a részegek gyakran sok
kal potensebbek, mint amennyire 
azt feltételezik. AngeU Ш п  dr

Az alkohol-okozta károsodások 
morbiditásának analízise az NDK- 
ban. Váradi, E.; Dt. Gesundh.-We
sen, 1978, 33, 60—62.

Szükség esetére az NDK minden 
polgárának kórházi felvétele in
gyenesen biztosítva van. Az évi 2,3 
millió kórházi felvételből 0,7%, ill. 
15 934 volt alkoholos károsodásra 
visszavezethető. 7203-at alkoholiz
mussal, 4496-ot májcirrhosissal, 
2132-t az alkohol toxikus hatása 
miatt, 1643-at alkoholos psychosis- 
sal, 460-at alkohol és gyógyszer 
kombinációs hatása miatt vettek 
fel.

A kórházi kezelés időtartama 
igen különböző, átlagosan 40 nap 
volt. A toxikus alkohol hatás és 
gyógyszerkombináció miatt felvet
tek azonban általában 3 nap után 
elbocsátásra kerültek, de ezekben 
az esetekben az akut mérgezést és 
nem az alkoholizmust kezelték. Az 
alkoholizmussal felvettek átlago
san 60 napot, az alkoholos psycho- 
tikusok 40 napot, az alkoholos 
májcirrhosisban szenvedők 25 na
pot töltöttek kórházban. Ezek az 
adatok azt jelentik, hogy 1975-ben 
az NDK 182 200 kórházi ágyából 
1500 ágyat (1000 ágyból 8-at) al
koholos károsodások miatt kellett 
igénybe venni. E betegek kéthar
mada psychiatriai, egynegyede bel
gyógyászati, 5%-a neurológiai és 
sebészeti, 2%-a pedig egyéb ágyat 
foglalt el. 1970 és 1975 között az 
alkoholizmussal és alkoholos psy- 
chosissal kezeltek száma folyama
tosan emelkedett, bár ebben a 
diagnosztikus és szervezési feltéte
lek javulása is jelentős szerepet 
játszott és a specializált kórházi 
osztályok száma is megnőtt. A 
felvételre került betegek számának 
növekedése azc iban az ápolási idő 
megrövidülésév 1 járt, és az átla
gok az egyes 1 ;rületek között je
lentősen variálódtak.



A férfiakat négyszer gyakrab
ban vették fel kezelésre annak e l
lenére, hogy a nők aránya az u tób
bit öt évben nagyobb m értékben  
nőtt. A legtöbb kórházi fe lvéte l a 
30— 50 évesek között történt. Á lta 
lánosságban elm ondható, hogy az 
egész NDK -ban m egnőtt az a lk o
holista  betegek szám a és csökkent 
ezeknek kórházi ápolási ideje, 
m égpedig 1970-től 1975-ig 65 n ap 
ról 50 napra. A  diagnosztikus k ri
térium ok egységesítése az a lk oh o
lista  betegek kórházi fe lvéte lén ek  
és gyógykezelésének lehetőségeit, 
ezálta l pedig az alkoholisták gon 
dozásának lehetőségeit is fokoz-
^a^ a ' Angeli István dr.

Az alkoholizmus epidemiológiá
jának vizsgálata az NDK-ban. M ö
bius, P., S. Schirm er: Dt. G e- 
sundh.-W esen, 1978, 33, 59—60.

A z alkoholizm us kérdésének szé 
lesebb  körű epidem iológiai v iz sg á 
lata  az N DK -ban is még csak  a 
kezdeti lépéseknél tart. A szerzők  
sem  az alkoholizm us már szin te  
áttekinthetetlen  irodalm át akarják  
összefoglalni, hanem  egy repre
zentatív  szúrópróbáról adnak szá 
m ot, amit interjú-m ódszerrel v é 
geztek  3 kerületben.

A  m egkérdezett férfiak 36,6% -a 
fogyasztott naponta, illetve a hét 
több napján rendszeresen alkoholt, 
sőt a 20 és 30 éves életkor között 
ez az arány m agasabb, 47,5% volt. 
A nők 16,2%-a vo lt rendszeres sz e 
szes ital fogyasztó, 55 éves kor fe 
le tt  pedig m ár 26,2%. A m egkér
dezett férfiaknak 6,4%-a, a nőknek  
pedig  19,7%-a nem  ivott eg y á lta 
lán  szeszes italt.

A z iskolai végzettséget tek in tve  
a szakm unkás férfiak  38,2%-a, az 
iskolázatlanoknak pedig 60%-a fo 
gyasztott rendszeresen és naponta  
szeszes ital. Sokkal alacsonyabb, 
13,8% volt azonban ez az arány a 
szak - és fő iskolát végzetteknél. 
Statisztikailag nagyon szignifkáns, 
hogy míg az e lv á lt és özvegy fér 
fiaknak 45,9%-a ivott, addig a 
nőtleneknek csak 27,8%-a. A  nők  
között ez az arány 23,4%, ille tv e  
15,5% volt.

A z előnyben részesített ita l a 
fiatalok  23,2%-ában a sör vo lt  
egym agában, az életkor em elk ed é
sév e l azonban az esetek fe léb en  a 
sört koncentrált szeszes ita lokkal 
kom binálták. A  m agasabb isk o lá 
zottsággal és nőknél inkább a bor- 
és pezsgőfogyasztás növekedett.

Az elfogyasztott ita lm ennyiség a 
nők  között k is e b b . volt, a férfiak  
között pedig az életkor előreha la 
dásával csökkent. A  fiatal férfiak  
55% -a a vendéglátó  h elyek en  
iszik  és a nagyobb arány id ő 
sebb korban tevődik  át az o tth on 
ra. A 25 éven alu li férfiak 58,5% -a 
legszívesebben baráti társaságban  
iszik  és a nagyobb arány id ő -  
szont már inkább a családban. Az 
idősebbek viszonylag nagy arán y
ban (a nők 34,4%ban, a férfiak

26,5%-ban) egyedül szeretnek inni. 
Az utóbbiból következik az a tár
sadalom -politikai következtetés is, 
hogy az idősebbek gondozását to 
vább kell javítan i. Feltűnő, hogy a 
rendszeresen alkoholt fogyasztó  
nők 73%-a, a férfiaknak pedig  
csak 25,2%-a iszik  magában.

A m egkérdezett férfiak 3,2%-a, a 
nőknek ped ig  0,2%-a nyilatkozott 
úgy, hogy az alkoholfogyasztást 
már képtelen  elhagyni, m ásszóval 
már alkoholistának vehető.

Angeli István dr.

latrogen ártalm ak
Gyógyszer okozta gastrointesti

nalis vérzés. Jick, H., J. Porter  
(Boston U niv. School o f Med., 
Boston, U SA ): Lancet, 1978, II, 
87—89.

Bostoni gyűjtött anyagban com 
puteres v izsgá la t segítségével arra 
kerestek vá laszt a szerzők, hogy  
nagy k lin ikai beteganyagban  
gyógyszerek m ilyen gyakorisággal 
okoznak tápcsatorna v é r z é s t . Az 
adatokat erre betanított nővérek  
gyűjtötték össze, a kapott in for
m ációkat orvosok értékelték  és 
egészítették ki. A  beteganyagot két 
részre osztották és csak azzal a 
16 646 fővel foglalkoztak, akiknek  
nem szerepelt a kórelőzm ényében  
gastrointestinalis vérzésre prae- 
disponáló betegség. K özöttük 376 
olyan beteg  volt, akinek tápcsa
tornái vérzését minden va ló sz ín ű 
ség szerint gyógyszer okozta. A  
kritérium ok között többszöri (leg
alább négyszer) vérzés és legalább  
1 hetes gyógyszerszedés utáni vér
zés volt a követelm ény.

A 376 b eteget újból két csoport
ra osztották, 57-nek nagyobb, 
transfusiót nem  igénylő, 319-nek  
kisebb v érzése  volt. A gyógysze
rek csoportja a következő volt: 
steroidok, aspirin-tartalmú szerek, 
heparin, warfarin (anticoagulans- 
szer), a diureticum ként használt 
ethacrynsav (nálunk U regyt). E ze
ket a szereket a betegek többször 
kom bináltan is szedték. T erm észe
tesen v o lt m ég  egyéb gyógyszer is, 
am elynek szedése során tápcsator
nái vérzést figyeltek m eg, ezek  
száma azonban a fenti csoporthoz  
viszonyítva elenyészően csekély  
volt.

A transfusiót igénylő nagyobb  
vérzések érdekes módon az etha
crynsav d iureticum  után fordultak  
elő igen gyakran (4,5%), steroid- 
dal kom binálva pedig m ég na
gyobb arányban (9,1%). A  stero i
dok önm agukban csak 0,5% -ban  
okoztak nagyobb vérzést. A  vérzés  
legtöbbször olyan 60 éven  fe lü li 
nőkön fordult elő, akiknek v e se 
károsodásuk is volt és a szerzők  
is utalnak arra, hogy a furosem id- 
készítm ények előnyösebbek ilyen  
esetekben.

A kisebb vérzések csoportjában  
az aspirin 1,6%-kal szerepel, a leg 

több vérzést (8,3%) a heparin  
okozta.

A tanulm ány kettős cé lt szol
gált: ráirányította a figye lm et a 
gyógyszerek okozta tápcsatorna  
vérzések fontosságára, m ásrészt 
tudtunkra adta, hogy az U SA -ban  
m elyek azok a gyógyszerek, m e
lyek  használata során gyakran for
dul elő  tápcsatorna vérzés. A  
gyógyszerek között szereplő etha
crynsav tápcsatornái vérzést okozó 
m ellékhatásáról csak 1 am erikai 
adatot em lítenek. Ш п у . JánQS df

A rifampicin májkárosító m el
lékhatásai. Kuntz, H. D. és m tsa  
(M edizinische K lin ik  der Ev. 
K rankenanstalten D uisburg-N ord): 
Praxis und K lin ik  der P n eu m olo
gie, N  1977, 31, 925—932.

Az 1975. és 1976. években  191 
aktív tbc-s beteget ápoltak  átlag  
68,2 napig. A betegek e lső  cso
portja rifam picin, INH és etham bu- 
tol kezelést kapott, a m ásik  cso
port tagjai ugyanezeket a gyógy
szereket szedték, azonban va la 
m ennyi beteg naponta legalább  80 
g alkoholt fogyasztott. A  harm a
dik csoport tagjai streptom ycin, 
INH és etham butol kezelésben  ré
szesültek. A  betegek naponta  
testsú ly  kilogram m onként 5— 10 
mg IN H -t, 25 mg etham butolt, 1 g 
streptom ycint és 10 m g rifam pi- 
cint kaptak. A betegek egy  részén  
m áj-punctiót, 20 betegen  a máj 
szöveti v izsgálatát és k éthetenként 
m áj-functiós próbákat végeztek . A 
rifam picin a m áj-functiós próbák  
alapján határozottan m ájkárosító  
hatásúnak bizonyult. A strep tom y
cin, INH és etham butol csoport
ban viszont a vérsavó transam inas 
értékei a norm álissal azonosak  
voltak. A rifam picinnel k ezelt a l
koholistákban a m ájkárosodás m ég  
kifejezettebb volt. A m áj-puncta - 
tum ban fénym ikroszkóppal csak  
nem  specifikus elvá ltozást — m e- 
senchym a-reactiót S tem b erg -sejt  
aktiválódással, p igm ent-lerakódást, 
m ájsejtelzsírosodást — észleltek , a 
szöveti kép és a k lin ikai-laborató
rium i le le t azonban csak  ritkán  
vo lt azonos. R ifam picin -kezelés  
előtt a m áj k ivizsgálását, r ifam pi
cin kúra közben pedig a m áj fo
lyam atos ellenőrzését ajánlják.

Pongor Ferenc dr.

Májártalmak oralis anticonci- 
piensektől. Fengler, J.-D ., R. 
Baum garten, G. R oschlau: Dt. G e- 
sundh.-W esen, 1978, 33, 1251—1256.

Az oralis anticoncip iensek  a leg 
gyakrabban szedett készítm ények  
közé tartoznak és ma m ár 100 m il
lió nő használja ezeket. E lterje- 
dettségük m iatt a gyógyszerártal
mak létrejöttében is az egyik  fő 
okot képezik. Az eddigi k özlem é
nyek szerint a horm onalis fogam 
zásgátlók m ájelváltozásként h epa
titist (cholestasissal és anélkül),
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gyógyszer indukálta hepatitist, cir
culates zavarokat (peliosis hepatis, 
Budd—Chiari-syndroma) és máj- 
tumorokat okozhatnak.

A szerzők 85 (16—48 éves) nőről 
tudósítanak, akiken másfél év 
alatt a steroid anticoncipiensektől 
májártalmat tapasztaltak. 55-nek 
felső hasi panaszai (hányinger, 
hányás, ritkábban májfájdalmai), 
illetve pathologiás májelváltozásai 
voltak. 30 nőnél szubjektív pana
szok nélkül a laboratóriumi lele
tek szóltak a májkárosodás mel
lett. 52 pácienst hepatitis infectio
sa diagnózisával utaltak kórházba 
és 72 páciensen májbiopsiás vizs
gálatot is végeztek.

A 85 májártalomból 55-öt Gra- 
vistat, 26-ot Non-ovlon, 4-et Ovo- 
ton kezeléstől láttak. 62 mindig 
ugyanazt a készítményt szedte, 23 
korábban egy vagy két másfajta 
preparátumot is vett be. A serum 
transaminase értékek mindegyiké
ben a kezelés alatt végig magasab
bak voltak. Pathologiás serum bi
lirubin értékeket 15 páciensen ész
leltek és közülük 5-nek szerepelt 
terhességi hepatosis az anamnesi- 
sében. Histologiai vizsgálatot 71 
páciensen végeztek és 62 esetben 
cholestasis nélküli hepatosist, 9 
esetben pedig cholestatikus hepa
tosist találtak. 21 esetben a hepa
tosis reactiv hepatitissel kombiná
lódott, feltűnően (18 esetben) a 
Gravistat kezelés után, a sinusoid- 
ectasia pedig Non-ovlon kezeléshez 
társult gyakrabban. A májsejtek 
elzsírosodásának arányában a két 
kezelés között nem volt különbség. 
A histologiai leletek nem voltak a 
magasabb transaminase értékek
kel kapcsolatba hozhatók. Vírus 
hepatitis 13 nő anamnesisében for
dult elő, de a hepatosis mellett a 
chronikus hepatitis histologiai je
leit egy páciensen sem tapasztal
ták. A készítmények elhagyására a 
laboratóriumi értékek normalizá
lódtak, a pozitív reexpostitiós 
eredmények azonban a gyógyszer
ártalom mellett szóltak.

Az oralis anticoncipiensek máj
károsító hatásáról az utóbbi időben 
tudósítanak. A pathologiás transa
minase értékek egymagukban 
azonban még nem szólnak emel
lett, bár a szerzők minden histo- 
logiailag vizsgált páciensükön — 
még a panaszmenteseken is — 
májelváltozást találtak. Feltűnőnek 
tartják, hogy a 85 esetből csak
9-et ismert fel a nőgyógyász — 
holott a gyógyszerelés felügyelete 
elsősorban az azt elrendelő orvos 
feladata — és 52-t vírushepatitis
sel utaltak kórházba.

A májkárosodás veszélye az al
kalmazott steroid molekula kettős 
kötéseinek számával nő. Az endo
gen steroid-hormonokat a szerve
zetben specifikus kötőproteinek 
inaktiválják és az oralis anticonci- 
pienseknél az alkilezés révén sza
kad meg ez az út. Ennek alapján 
tehát minden oralis anticoncipiens 
potenciálisan májtoxikusnak te
kinthető. Az oralis contraceptio 
idejét tekintve az 55 Gravistat

szedőből a máj ártalmat 30 esetben 
6 hónapon belül, 11 esetben 2 hó
nap után diagnosztizálták. A 26 
Non-ovlont alkalmazóból 17 szedte 
e készítményt több mint egy évig 
és 6 hónapon belüli hepatosis csak 
3 nőn lépett fel. Amennyiben az 
anamnesisben idiopathikus terhes
ségi icterus szerepel, oralis anti- 
concipienseket nem szabad adni, 
mivel ezek az emberek már gene
tikusán determinálva érzékenyek 
az endogen és exogen sexualhor- 
monokra.

Tapasztalataik alapján a szer
zők a következő következtetéseket 
vonják le: 1. A vírushepatitis 
diagnózisának lehetőségét már 
ambulanter, kórházba utalás előtt 
meg kell javítani. 2. Az oralis an
ticoncipiensek alkalmazása mellett 
látott májártalmak az ilyen keze
lés felfüggesztését és kontraindiká
cióját képezik. 3. A transaminase 
vizsgálatot minden hormonalis fo
gamzásgátló kezelés megkezdését 
követően legalább 2 hónapon belül 
el kell végezni félévenként meg 
kell ismételni. AngeU М п  dr

Lithium-carbonat és tetracyclin 
interactio. McGennis, A. J. (St. 
John’s Day Centre, Clontarf, Dub
lin, Írország): Brit. med. J. 1978, 
1, 1183.

A lithium ismerten széles kör
ben és tartósan alkalmazott szer a 
psychiátriában. Bár sokféle mel
lékhatása lehet, de ritkák a vele 
kapcsolatos interakciók s eddig az 
alábbiakkal kapcsolatosak ismere
tesek: diureticumok, acetazolamid, 
aminophyllin és haloperidol. A 
szerző alábbi észlelése egy újabb, 
potenciálisan veszélyes interactió- 
ra mutat rá.

A 30 éves nőbeteget már 10 éve 
kezelik mamája miatt; eddig 11 al
kalommal szorult intézeti kezelés
re. Depresszív tünetei egyszer sem 
voltak. 1974 júniusától — előtte 
elvégezve a kötelező vizsgálatokat, 
melyek renalisan sem mutattak 
eltérést — lithium-carbonatra ál
lították be, mellyel sikerült tartó
san normothymiássá tenniük, 
0,35—0,58 mg/100 ml-es serumli- 
thium szint mellett. 1977. május 
12-én gynaecologiai javallatra tar
tós hatású tetracyclin készítményt 
is alkalmaztak, napi 3X 1  á 250 
mg-os capsulával. 2 nappal ezután 
szokványosán megnézték a serum 
lithiumszintet, mely ekkor az 
évek óta szinte változatlan átlag
értéknek több mint kétszeresére 
emelkedett (1,2 mg/100 ml-re). 2 
nap múlva a beteg aluszékonnyá 
vált, beszédzavarral és finomhul
lámú tremorral; ugyanekkor kife
jezett szomjúságról panaszkodott. 
Ekkor mind a lithium, mind a 
tetracyclin adását beszüntették, 
ennek ellenére serum lithiumér- 
téke 2 napon át 1,9 mg/100 ml-re 
emelkedett s csak a harmadik 
napon esett 1,3 mg/100 ml-re s az 
ötödiken 0,19-es szintre; ekkorra a 
beteg tünetmentessé vált.

Nyilvánvaló, hogy a fenti inter
actio miatt emelkedett a serum 
lithiumszintje közel 2 mg/100 mi
re, mely jóval meghaladja az el
ismert therapia maximumot (1,3 
mg/100 ml). E jelenség arra utal, 
hogy a lithium mellett adott po
tenciálisan nephrotoxikus szer, 
mint pl. a tetracyclin, adott eset
ben komoly problémát okozhat. 
Közismert, hogy a tetracyclin ét
vágytalanságot, hányingert, és Na- 
diuresist okozhat arra hajlamos 
egyéneken, a lithium pedig diabe
tes insipidust és negatív Na-mér- 
leget. Ezenkívül jó példa a fenti 
eset arra is, hogy a lithium mel
lett adott újabb gyógyszer alkal
mazásakor sűríteni kell a szokvá
nyos lithiumszint-ellenőrzést, te
kintettel arra, hogy a lithium-in- 
toxicatio korai szaka gyakran nem 
jár feltűnő jelekkel.

(Re/.: Komoly hiányossága az 
érdekes megfigyelésről beszámoló 
cikknek, hogy nincsenek benne 
megemlítve: milyenek voltak a 
carbamid-nitrogen és creatinin-ér- 
tékek a lithiumintoxicatio idején).

Major László dr.

Az újszülöttkori fertőzések lon
gitudinális értékelése. Fertőzések 
összefüggése a vérnyomásmérő 
mandzsettájával. Myers, M. G. 
(Division of Infectious Diseases, 
Dept, of Pediatrics, University of 
Iowa Hospitals): Pediatrics 1978, 
61, 42,

Az újszülött intenzív ellátás fej
lődése csökkentette az újszülött 
halálozást, de az új technika és 
eszközök újabb fertőzési veszélyt 
jelentettek.

A szerző 21 héten át ellenőrizte 
az intenzív újszülött osztályon a 
fertőzéseket klinikai és bakterio
lógiai módszerekkel. A bakterio
lógiai vizsgálatokat rendszeresen 
végezték, a klinikai ellenőrzés a 
kórlapokból történt. A fertőzése
ket standardizált sémán jegyezték 
fel. Külön jegyezték fel az új és 
már ismert fertőzéseket és azt, ha 
a fertőzés más kórházból szárma
zott. A 21 hét alatt a 248 patholó- 
giás újszülött közül 46 beteg 
(18,5%) összesen 52 fertőzést szer
zett, ami 21,0%-os nosocomialis 
fertőzést jelent. Leggyakoribb volt 
a tüdőgyulladás (12 eset), húgyúti 
(7) és sebfertőzés (7). Az elhalt 54 
újszülött közül 8 esetben a nosoco
mialis fertőzés volt a halálok.

A bakteriológiai ellenőrzés 4 
hete után nagyszámú fertőzést fi
gyeltek meg, de sem a környezet
ben, sem az eszközökben nem ta
lálták meg az okot. A kézmosás 
is rendben volt. Továbbképző tan
folyamot tartottak a dolgozóknak, 
ellenőrizték a higiénés körülmé
nyeket, de a fertőzések nem szűn
tek meg, sőt egyre szaporodtak. 
Ezután vettek fel egy újszülöttet, 
aki olyan Klebsiella törzzsel volt 
fertőzött, amely ampicillin, strep
tomycin, carbenicillin resistens 
volt. Ilyen törzs eddig nem for-



dúlt elő osztályukon. A következő 
héten ugyanilyen antibiotikumok
ra resistens Klebsiella 7-ből 3 cse
csemőben volt kimutatható az in
tenzív egységben.

Az ellenőrzés 16. hetében tűnt 
fel, hogy a Doppler-elven működő 
vérnyomásmérőt minden csecsemő
nél használták. Az eszközről kite
nyészett a Klebsiella. Mikor az 
eszköz membránját és mandzset
táját fertőtlenítették és mosható 
huzatot használtak, gyorsan csök
kent a nosocomialis fertőzések 
száma.

A higiénés (bakteriológiai) és 
az újszülött osztály együttműködése 
új fertőzési forrásra hívta fel a fi
gyelmet. Korányi György dr.

Intravénás katéter által okozott 
fertőzés kimutatására szolgáló se- 
miquantitativ tenyésztési módszer.
Maki, D. G., Weise, C. E., Safarin,
H. W. (Infection Control Unit, 
University of Wisconsin Hospi
tals) : The New England Journal of 
Medicine, 1977, 296, 1305—1309.

Az intravénás therápia kockáza
ta a katéter által kiváltott septic
aemia, amellyel az esetek 80%-á- 
ban kell számolni. A katéter oki 
szerepe a septicaemia létrehozásá
ban bizonyítottnak tekinthető, ha 
a beteg véréből és vénás katéteré
ből azonos mikroorganizmus te
nyészik ki, és a septicaemia egyéb 
forrása bizonyossággal kizárható. 
Az általános laboratóriumi gyakor
latban elterjedt folyékony tápta
lajban (bouillonban) történő te
nyésztés eredményeként a katéte
reket 3,8%-tól 57%-ig terjedően 
találták baktériumokkal szennye
zettnek, noha a manifeszt fertőzé
sek száma ennél lényegesen alacso
nyabb. A mikrobiológiai és klinikai 
eredmények gyakori ellentmondá
sa ösztönözte a szerzőket új, semi- 
quantitatív tenyésztési módszer 
kidolgozására.

A betegben levő műanyag katé
ter körül a bőrt gondosan meg
tisztították, majd a kanült steril 
csipesszel eltávolították. Az 5,7 
cm-s katétert néhány mm-rel a 
bőrfelszín alatt elvágva egészében 
tenyésztek. A 20,3—60,9 cm-es 
katéterek bevezető részéből 5—7 
cm-es darabot vizsgálatra hasonló 
módon nyertek, ezenkívül tenyész
tésre került mindegyik hosszú ka
nül csúcsi része is. A sterilen ke
zelt katéter darabokat véres agar 
táptalaj felszínén legalább négy
szer végiggörgették, ezután bouil- 
lonba helyezték. 37 C-fokon történő 
72 órás incubálás után telepszám
lálást és a baktériumok identifiká
lását végezték. Haemoculturát láz 
vagy fertőzés jelentkezésekor vet
tek.

198 betegből 250 katétert nyer
tek, amelyek közül a legtöbb (185) 
perifériás vénába helyezett rövid 
kanül volt.

176 katéterből (70,4%) sem leme
zen, sem bouillonban nem tenyé
szett ki baktérium. 49 kanül

(19,6%) adott pozitív tenyésztési 
eredményt folyékony táptalajban, 
noha véres agaron ezekből csak 
1—7 telep nőtt ki, rendszerint 
Staphylococcus epidermidis. A 225 
katéter egyetlen esetben sem oko
zott septicaemiát, lokális fertőzés 
jeleit 30 esetben (18%) észlelték.

A helyi fertőzés 15 vagy na
gyobb telepszám esetén lényegesen 
gyakrabban fordult elő, így ezt te
kintették pozitív semiquantitativ 
kultúrának. E kritérium alapján a 
250 katéter közül 25 kanül (10%) 
bizonyult pozitívnak, a folyékony 
táptalaj is minden esetben zava
rossá vált. 4 katéter okozott sep
ticaemiát, mind a négynél a pa- 
thogén microbák összefolyó telepe
ket alkottak véres agaron, a csí
raszám 103, vagy ennél több volt. 
A 25 kanül körül 16-nál (64%) 
léptek fel lokális fertőzés jelei.

A telepszám pontos ismerete te
hát a fertőzés kockázatának szem
pontjából jelentős.

A kanülálás időtartamával meg
nőtt az infectiók gyakorisága, a 
pozitív semiquantitativ kultúrák 
száma, és a közöttük levő össze
függés szorosabbá vált. így 19 két 
napon túl benthagyott póz. semi- 
quantitativ tenyésztési eredményt 
adó katéter 13 esetben okozott 
gyulladást, szemben a 115 nega
tív kultúra 18 fertőzésével.

A katéterekből leggyakrabban 
Staphylococcus epidermidis tenyé
szett ki, noha egyetlen esetben 
sem hozott létre septicaemiát. A 
lényegesen ritkábban kimutatható 
Staphylococcus aureus, Klebsiella 
— enterobacter és Candida species 
azonban 4 septicaemiához vezetett.

37 katéter volt kitéve távoli for
rásból származó bacteriaemiás fer
tőzésnek. Folyékony táptalaj alap
ján 4 kanülből nőtt ki a vérből is 
kimutatott pathogen mikroba, 
azonban a semiquantitativ mód
szerrel végzett tenyésztés mellett 
mind a 37 negatívnak bizonyult, 
így ez utóbbi módszer — a póz. 
haemoculturával történő minőségi 
egyezés esetén — a katéter okozta 
septicaemia megbízható jelzője.

A pathomechanizmust illetően 
alapvető a bőrfelszín baktérium- 
flórája és a katéter bevezetésére 
szolgáló subcutan tunnel fertőzött- 
sége. Ezt a feltételezést támogatja 
a Gram pozitív baktériumok túl
súlya, valamint az a tény, hogy a 
katéterek bőrhöz közeli darabjából 
nagyobb telepszámban tenyésztek 
ki baktériumok. A pozitív semi- 
quantitativ kultúra rendszerint 
csak helyi fertőzés jele, azonban 
septicaemia kiváltója lehet. Elke
rülésére a katéter körül alkalma
zott antibiotikus kenőcs hasznos
nak bizonyulhat.

Vutskits Zsolt dr.

Therapia mint a betegség lehet
séges oka. Thurner, J. (Pathol. 
Anat. Inst. d. Landeskrankenans- 
talten, Salzburg): Med. Kiin. 1977, 
72, 8—14.

A diagnosztikus és therapiás el
járások tekintélyes mellékhatásai 
sokrétű orvosi problémát vetnek 
fel. A pathológus a boncolási 
anyagnak mintegy 10%-ában az 
„iatrogen pathomorphosis” külön
böző kérdéseivel kénytelen foglal
kozni. Az iatrogen pathologiát 
azonban nem feltétlenül „negatív 
előjellel” kell megítélnünk, hanem 
ezen fogalomkör alatt a diagnosz
tikus és therápiás eljárások által 
lehetséges sejt- és szövetelváltozá
sok összességét kell értenünk. A 
therapia pathologiáját nem lehet 
etikus normáknak alávetni, sem az 
ún. „agressiv kezelést” elutasítani, 
vagy ezzel rezignáltan szembehe
lyezkedni. A tudományos medicina 
jól ismeri a rizikókat, elsősorban 
következetes pathologiai megfigye
lések alapján. Viszont rizikó nél
kül nincs haladás.

Számos példát sorol fel az iat- 
rogen-nosologiai problémákból. A 
szervezetbe juttatott idegen anya
gok morphologiai elváltozásokat 
okozhatnak. A főleg extracellulari- 
san lerakódó ezüst palaszürke 
argyrosist, a műtőkesztyűkből a 
testüregekbe szóródó talcum (kris
tályos magnesiumhydropolysilicat) 
chronikus proliferáló gyulladást, 
pseudotumorokat okozhat. A test
be jutott főleg a hosszú felezési 
idejű radioaktív anyagok a tároló 
szervekben különböző elváltozáso
kat hozhatnak létre: gyulladásos 
granulomatosus pseudotumorok a 
paravasatumokban; progrediáló 
parenchyma elváltozások, sőt nec- 
rosisok a sugárzó anyagok terüle
tén; különböző még ismeretlen ac- 
tinikus sejtatypiák; a haemopoeti- 
kus rendszer károsodása, sőt ha
lálos panmyelophthisis, valamint 
haemoblastosis kialakulása; jó- és 
rosszindulatú mesenchymalis és 
epithelialis búrjánzások rövidebb 
vagy hosszabb lappangási idő után. 
Különös figyelmet érdemelnek a 
csontvelőnek iatrogen transforma- 
tiói („iatrogen velőmodulatiók”). 
Az alkylizáló anyagok (radiomime- 
tica) és sugarak nyilvánvalóan a 
pluripotens embryonalis mesen- 
chyma neoplasiogen aktivátorai. A 
human pathologia számos példája 
igazolja, hogy az immunsuppres- 
siv eljárások a megzavart immu
nológiai elhárító mechanizmus 
folytán cocarciogen tényezőknek 
nyithatnak utat (spontán mutatio 
folytán keletkezett daganatsejtek 
növekedése immundefectus esetén; 
szervtransplantatio és immunsup- 
pressio kapcsán bizonyos látencia 
után fellépő sarcomák, illetve sar- 
comatosisok). A jövő feladata az 
egyre szélesedő iatrogen patho- 
morphosisok beható tanulmányo- 
zása. jyj Pastinszky István dr.

Nitroprussid natrium kezelés 
alatt kialakuló tejsav-acidosis.
Humphrey, S. H., Nash, D. A. jr. 
(Dept. Medicine, Brooke Army 
Medical Center, Houston, TX); 
Ann. Intern. Med. 1978, 88, 58.
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A nitroprussid natrium bevált 
szer a hypertonia kezelésében, to
vábbá minden olyan állapotban, 
ahol az alacsony szívteljesítmény 
magas perifériás keringési ellenál
lással társul.

A kezelés alatt hypotonia, me
tab olite  acidosis alakulhat ki. A 
szerzők esetükben hypotonia nél
kül, tejsav felszaporodása követ
keztében észleltek metabolikus 
acidosist.

A felnőttkori diabetesben, gene
ralizált atherosclerosisban, vese
elégtelenségben szenvedő beteget 
hypertoniás krízis miatt infúziós 
nitroprussid natrium kezelésben 
részesítették. A kezelést 2 ug/kg/ 
perc adaggal kezdték, melyet fo
kozatosan 7 Wg/kg/percre emeltek. 
A beteg 28 óra alatt 490 mg nitro
prussid nátriumot, kapott, és ekkor 
tachypnoeval járó rosszullét lépett 
fel. A laboratóriumi leletek tejsav 
acidosist jeleztek; az artériás vér 
tejsav szintje 338 mg% (átlagérték 
9—14 mg%), az anionrés 32 maeq/ 
1, a methaemoglobin koncentráció 
0,5% (átlagérték 0,03—0,13%), a 
thiocyanat szint 2,1 mg% (toxikus 
szint 8 mg% felett) volt. Az infú
zió felfüggesztése, bicarbonat ada
golás a tejsav acidosist megszün
tette.

Valószínűnek tartják, hogy a 
nitroprussid natrium metabolis- 
musa során reakcióba lép az oxy- 
haemoglobinnal, cyanmethaemo- 
globin és cyanid ion képződik. A 
cyanid enzimatikus úton thiocya- 
náttá alakul, melyet a vese válto
zatlan formában választ ki. A 
cyanid gátolja a mitochondrium- 
ban a cytochrom oxidáz rendszert 
és ez tejsav felszaporodást ered
ményez. A plasma thiocyanat szint 
tartós adagoláskor nem tükrözi a 
cyanid felszaporodás mértékét.

Ha a nitroprussid natrium keze
lés tartósan, nagy adagokkal tör
ténik, számolnunk kell a tejsav 
acidosis kialakulásának lehetősé-
О 0 У 0 ]

Hermanyi István dr.

A bakteriális nosocomialis fertő
zések jelentősége. Daschner, F. 
(Freiburgi Egyetemi Klinikák): 
Mschr. Kinderheilk. 1977, 125, 270.

A kórházi fertőzések általában 
exogének, de gyakran endogén 
eredetűek. Az inkubáció lehet né
hány órás, de pl. postoperativ 
osteomyelitis esetén akár egyhó
napos is.

A kórházi fertőzés előfordulása 
0,1—24,6%-ig változik. Az Egyesült 
Államokban ezt 1,2% átlagban ha
tározták meg. Mások 4,6%-ot em
lítenek. Leggyakoribb a bőrfertő
zés (40%), pneumonia (29%), me
ningitis (4%).

Az újszülöttek halálozása fertő
zés miatt 33%, ott ahol működik 
pathologiás újszülött osztály, kü
lönben 14%.

Münchenben a kórházi fertőzé
sek aránya 9,05%. Sajnos még a 
fertőtlenítőszerekből is lehetett 
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hogy 60%-ban fertőzött volt a fer
tőtlenítő oldat. Az infusiós olda
tok 10%-a nem volt steril, ha utó
lag hozzáöntöttek, 14%-ban.

A gyakori és néha kritikátlan 
antibiotikum adása jelentősen nö
velte a resistens kórokozók szá
mát a betegben és környezetében 
egyaránt. Csak a betegek 60%-á- 
ban volt meg a bakteriális fertő
zés klinikai tünete, 19%-ában az 
antibiotikumot helytelenül indikál
ták. A túlságos bizalom a prophy- 
lactikus antibiotikumokban oda 
vezetett, hogy elhanyagolták a 
klasszikus hygiénés rendszabályo
kat. Ez gyakran az orvosokra is 
vonatkozik. A megelőzésre fordí
tott öszegek kb. tízszeresen megté
rülnek.

A szerzők osztályán 32 sepsis 
esetben a hajlamosító tényezők 
megoszlása alábbiak szerint ala
kult a gyakoriság sorrendjében: 
fejlődési rendellenesség, lélegezte
tés, koraszülöttség, hydrocephalus 
+  myelomeningocele, mucoviscido
sis, immunsuppressio.

Korányi György dr.

Csontvelő aplasia cryptococcus 
meningitis m iatt végzett kombinált 
chemotherápia következtében.
Bryan, C. S., McFarland, J. A. 
(Dept, of Medicine, University of 
South Carolina, School of Med., 
Columbia): JAMA, 1978, 239,
1068—1069.

A cryptococcosis therápiájában 
ez ideig legjobban bevált antibio
ticum kombináció az amphoteri
cin-B és flucytosin (Ancobon) al
kalmazása. A szerzők egy 32 éves, 

'myeloma multiplexben szenvedő 
betegen tapasztalták e kombiná
ció súlyos mellékhatását, akin a 
recurráló pneumoniák hátterében 
derült fény a generalizált crypto- 
coccus neoformans fertőzésre. A 
kezdeti amphotericin-B therápia 
ellenére a cyrotococcosis generali
zálódott, azért kényszerültek a na
pi 0,3 mg/kg amphotericin-B ke
zelést 150 mg/kg/nap flucytosin 
adásával kiegészíteni. A kombinált 
kezelés során kezdetben halluciná- 
ciók jelentkeztek, majd a perifé
riás vérképben pancytopenia je
lei voltak észlelhetők. A fenti 
gyógyszerkombinációt azonnal fel
függesztették, a beteget sterilen 
izolálták és gentamycin +  cepha- 
lotin therápiára tértek át, azonban 
a pancytopenia progrediált, súlyos 
mucocutan ulcerációk léptek fel, 
enterobacter sepsis társult a kór
képhez, és a beteg ennek következ
tében meghalt. Boncolásnál — a 
myeloma multiplex mellett — 
chronikus cryptococcus meningi- 
tist, a csontvelőben a thrombocyta- 
granulocyta-erythrocyta precurso- 
rok nagyfokú megfogyatkozását 
és plasmasejt szaporulatot találtak. 
Feltételezik, hogy a gyorsan ki
bontakozó, súlyos csontvelő-elég
telenséghez hozzájárult az a tény, 
hogy a myeloma multiplex miatt a

csontvelő normális haemopoetikus 
tevékenysége amúgy is erősen hát
térbe szorított volt.

Berkessy Sándor dr.

Gyógyszer okozta immun-neut- 
ropenia. Weitzman, S. A. és mtsai 
(Medical Oncol. Unit, Mass. Ge
neral Hospital, Boston): Lancet, 
1978 I, 1068—1071.

A gyógyszerek által előidézett 
neutropeniának kétféle mechaniz
musa lehetséges: toxikus és im
munológiai. A gyógyszerek okozta 
immun-neutropenia felismerésére 
újabban a neutrofileket opsonizáló 
antitestek kimutatásának módsze- 
szere mutatkozik alkalmasnak. A 
szerzők 16, gyógyszerhatásra visz- 
szavezethető neutropeniás betegen 
végeztek vizsgálatokat. A vizsgáló 
módszer — melyet részletesen is
mertetnek — azon a jelenségen 
alapszik, hogy a normális neutro- 
filek felismerik azokat a neutro
fileket, amelyek senzitizálódtak, s 
ennek következményeként glucose 
oxidációjuk fokozódik, amit a C02 
képzés növekedése révén mutatnak 
ki. A betegek neutropeniájának 
oka: félszintetikus penicillin, pro- 
cainamid, cephalotin, vancomycin, 
antithyreoid szerek, arany-thio- 
malat, chlorothiazid, chlorproma- 
zin, chinin, paracetamol, aspirin 
volt. (A betegek 25%-a kapott fél
szintetikus penicillint). Az opsoni- 
satio függetlennek mutatkozott a 
complement jelenlététől, azonban 
összefüggést mutatott a gyógyszer 
vérszintjével. A termelődő anti
test az esetek többségében IgM tí
pusú volt, egy esetben IgGt típu
sú, autoantitest jellegű. Felmerült 
még a direkt myelotoxicitásnak az 
a formája is, amikor a myeloid 
precursorok opsonisatiója teszi le
hetővé, hogy a myeloid elemek már 
a csontvelőben áldozatul eshetnek a 
makrofágoknak. Immuncomplexek 
hatását nem sikerült kimutatniuk.

Berkessy Sándor dr.

Gjszülöttkori hyperbilirubin- 
aem ia járvány egy phenol tartal
mú desinficiáló szer alkalmazása 
m ellett. Wysowski, D. K. és mtsai 
(Cancer and Birth Defects Divi
sion and Field Services Division, 
Bureau of Epidemiology, Center 
for Disease Controll, Atalanta): 
Pediatrics, 1978, 61, 165.

1972-ben egy New Yersey-i kór
házban néhány nap alatt 11 újszü
löttön volt szükség vércserére hy- 
perbilirubinaemia miatt. Közülük 
mindössze kettőben lehetett vér
csoport incompatibilitast kimutat
ni. A többi csecsemőn az icteru- 
son kívül egyéb klinikai tünetet 
nem találtak. Az érintett anyák 
valamennyien tünetmentesek vol
tak. A se. bi. túlnyomórészt indi
rekt volt, és maximumát a 36. órá
ban érte el. Ezt a néhány napos 
„járvány”-t is megelőzte már 9



olyan sporadikus eset, am elyekben  
nem sikerült a hyperbilirubin- 
aem ia okát kideríteni. 1975-ben 
hasonló esetek fordultak elő  egy 
m ásik am erikai kórházban. Itt a 
hyperbilirubinaem ia a 3— 5. élet
napon vo lt a legkifejezettebb. Az 
illetékes közegészségügyi szerv 
vizsgálata nyom án kiderült, hogy 
m indkét újszülött részlegen  egy 
phenol tartalm ú tisztítószert hasz
náltak a matracok, incubatorok és 
fürdőkádak fertőtlenítésére, sőt a 
szem élyzet néhány tagja — fertő
zésektől való félelm ében  — még 
ruháit is ebben m osta. Kiderült 
továbbá az, is, hogy egyesek  az 
előírásnál m ég koncentráltabb for
m ában használták az oldatot, to 
vábbá, hogy az egyik újszülött osz
tály szellőztetési lehetősége nem  
m egfelelő. Itt a levegő  phenol 
szennyezettségét is ki leh etett m u
tatni. E gyetlen beteg újszülöttnél 
volt lehetőség v izelet-phenol tar
talm at mérni, de nem  kaptak 
em elkedett értéket. Ezzel szem ben  
az ápolószem élyzet három  tagjánál 
magas volt a v izelet phenol tartal
ma (a phenol készítm ény többféle 
phenol vegyület oldatát jelenti). A 
desin ficiens alkalm azásának m eg
szüntetése után hexachlorophen  
tartalm ú szappant használtak — 
és egyidejű leg  véget ért a hyper
bilirubinaem ia „járvány” is. A 
desin ficiens szer és a bilirubin- 
szint em elkedés közt oki kapcsolat 
tételezhető fel, de egyelőre a szer 
felszívódásának m echanizm usa nem  
bizonyított. V alószínűleg a légző 
tractuson, esetleg a bőrön át jut
hatott a szervezetbe. H asonlókép
pen nem  ism ert a hyperbilirubin
aem ia k ialakulásának pathom echa- 
nizm usa sem . Vvs. haem olysisnek  
labor, je le it nem látták; ism ert 
tény viszont az, hogy bizonyos 
phenolok a májban interferálhat- 
nak a bilirubin conjugatiójával. A 
glucuronyl transferase aktivitás 
phenollal va ló  gátlását azonban 
csak in vitro lehetett bizonyíta
ni — állatk ísérletekben eddig nem. 
Az esetek  m indenképpen tanulsá
gul szolgálnak: m ivel m ind a lég- 
utakon, m ind a bőrön keresztül 
nagyobb a csecsem őkben és főleg  
az újszülöttekben a különböző 
anyagok felszívódásának lehetősé
ge m int felnőtteknél — ezért a 
gyáraknak nagy körültekintéssel 
kell a gyógyászatban is alkalm a
zott kém iai szereket forgalom ba  
hozni, különös tek in tettel arra, 
hogy újszülöttek környezetében  
felhasználhatók-e.

Vadász György dr.

Életet veszélyeztető szövődmény 
folyadék-adagoló gép (perfuzor) 
használata kapcsán. A. A yalon és 
mtsai (Hadassah U niversity  H os
pital, Jeru sa lem ): L ancet 1978, í, 
853.

Parenterális fo lyadékbevitel köz
ben két csecsem őn hirtelen  álla
potrom lás, légzési és keringési

elégtelenség lépett fel. A folyadék
bevitelt m indkét esetben perfuzor 
biztosította a v. jugularis internén  
át bevezetett centrális katheter se 
gítségével. A röntgenfelvétel m e
diastinalis, ill. in trapleuralis fo- 
lyadékgyülem et m utatott. Az egyik  
esetben a katheter eltávolítása  
után a m ediastinalis folyadékgyü- 
lem  felszívódott, a beteg állapota  
rendeződött; a m ásodik esetben  
viszont 120 ml intrapleuralis fo 
lyadék lebocsátása után syncope  
lépett fel, az élesztős sikertelen  
volt.

A  két eset fe lh ív ta  a figyelm et 
arra, hogy — érsérülés esetén — a 
perfuzor nagy nyom ással képes 
zárt üregeket folyadékkal m egtöl
ten i (szerzők szerint a perfusor 
850 H gm m -nél m agasabb nyom ású  
ellenállást is le  tud küzdeni).

(Ref.: E súlyos szövődmények 
minden bizonnyal elkerülhetők 
lettek volna idejekorán elvégzett 
röntgenvizsgálattal, a ka'.heter-vég 
nem megfelelő helyzetének felis
merésével.) Szántó Imre dr.

Szülészet ás nőgyógyászat
C sászárm etszéssel szü letett far- 

tartásos koraszülöttek utánvizsgá-
lata. Ingem arsson, I. és m tsai 
(U niversity H ospital, Lund, S w e
den): Lancet, 1978, II, 8082, 172— 
175.

A  lundi szülészeti k linikán 1971. 
január 1 -tői 1977. február 1-ig ter
jedő időszakban az 1-es m edence
végű  fekvéssel szü letett koraszü
löttek  születési m ódját és a szülés 
utáni időszak adatait gyűjtötték  
össze és dolgozták fel a szerzők.

A z „A” csoportban, az 1971 és 
1974 közt született 48 koraszülött 
k ivéte l nélkül per vias naturales, 
a „B” csoportba sorolt 1975 és 1977 
között 42 faros koraszülött közül 
39 (93%) viszont császárm etszéssel 
született. A két csoport összeha
sonlított adatai a következőket m u
tatták: a születési súly, a gestatiós 
kór, dysm aturitás, időelőtti burok
repedés, az RDS és az intenzív  
ápolásban eltöltött napok szám a  
m egközelítőleg azonos volt a v iz s
gá lt csoportokban.

A  késői elhúzódó asphyxiában  
viszont szignifikáns különbség  
vo lt: az első csoportban 37,5%, a 
„B ” csoportban viszont csak 9,5%. 
A szülés körüli adatokban is volt 
különbség. Az „A ” csoport 7 
(14,6%) perinatalis halottjával 
szem ben a sectiós csoportba m ind
össze 2 (4,8%) vo lt a halálozás. A 
halálokok közül az első csoportban  
6 esetben talált a kórboncnok in t
racranialis vérzést; a m ásik cso
port 2 halottjánál a halálok nem  
vo lt kapcsolatban a szülés m ód
jával.

Á tm eneti neurológiai rendelle
nesség a neonatalis periódusban az 
első  csoportban 11 volt (27%), m íg 
a sectiós csoportban 2 (5%). Az
elvégzett lum bálpunctiók az első

csoportban 13 esetben, a m ásikban  
csak 3 ízben m utattak v éres li- 
quort.

A késői utóvizsgálatok, am elyek  
a túlélő gyerm ekek 1—5 éves kora 
között végeztek  el, a k övetkező
ket m utatták. A vaginalisan  szü
letettek  közül a 41 túlélőn, 10 gyer
meken, a „B” csoport 40 esetéből 
m indössze 1 gyerm eken a lak u lt ki 
neurológiai rendellenesség.

Az összehasonlítási alap  az á lta
lános gyakorlatban nagyon nehéz, 
hisz a szülészek vélem én ye a m e
dencevégű szülésvezetés k érdésé
ben eltérő. Ezt a szerzők irodalm i 
utalásokkal tám asztják alá. Egy
értelm ű azonban, hogy az utóbbi 
évek neonatalis ellá tása  javult, 
úgy a m etodikák, m int a m űsze
rek állandó fejlődése k övetk ezté
ben (foetalis monitor, steroid, 
CPAP stb.). A császárm etszés 
rutin alkalm azását a m edencevégű  
koraszülésnél a szerzők eredm é
nyeik alapján jogosnak tartják.

(Ref.: Némi fenntartással olvas
tam a tanulmányt és feltételezem, 
hogy néhány kollégám osztja eze
ket a kétségeket. A medencevégű 
fekvésnél, mint szövődménynél 
adott esetben a császármetszés jo
gos, de rutinszerűen, minden ko
raszülésnél, ez nem egyértelmű. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a 
sectio műtét, amivel a leggya
korlottabb kézben is előfordulhat 
akár halálos szövődmény is. A 
narkózis komplikációiról nem is 
beszélve.

A vajúdás és a szülés alatti 
magzati humoralis változásokat 
mai tudásunk mellett mestersége
sen pótolni nem tudjuk, s a sectio 
bizonyos magzati szövődmények 
számát megemelte. A steroid pre- 
ventio csak egy lépés a megoldás

Hegedűs Tibor dr.

Szülésindítással született gyer
mekek 5 éves utánvizsgálata. W. G.
McBride és m tsai (Foundation 41, 
The W om en’s Hospital, S y d n ey ): 
Med. J. Aust. 1977, 2, 456—459.

A tervezett szü lésm egindítással 
kapcsolatos közlem ények adatai 
ellentm ondóak, a szerzők eltérően  
nyilatkoznak a beavatkozás ta 
pasztalatairól.

A  m unkacsoport az 1970— 71-ben  
végzett tervezett szü lésm egind ítás
sal szült anyák és gyerm ekek  ada
tait összegezte 5 éves táv latból. A  
teljes kórházi beteganyag 1970— 
71-ben 13 389 beteg volt, ebből 431 
szülésindítás történt (3,4%).

A v izsgált csoportban a szülési 
szövődm ények szám a sem  a vérzé
sek, sem  az egyéb ren d ellen essé
gek terén nem  em elkedett. A  sec- 
tiós ráta m egegyezett a kontroll 
csoportéval.

A neonatalis kom plikációk  kö
zött m egem lítik  az 5 esetb en  e lő 
forduló (1,2%) koraszülést, és az 
ugyancsak 5 alkalom m al ész le lt 
RDS-t. Az RDS előfordulása a 
kontroll, tehát az összes szü lésben



1,8% volt. 3 perinatalis haláleset 
volt az indított csoportban, de 
mindhárom esetben súlyos multi
plex anomáliákat talált a kórbonc
nok.

Különböző kizárási tényezők 
után a vizsgálatra került gyerme
kek a következő módon születtek: 
32 spontán, 31 burokrepesztéssel és 
38 burokrepesztés és oxytocin in
fusio alkalmazásával.

Az anyákról pontos intelligencia 
és környezeti státuszt vettek fel, 
hasonló adatokat találtak a vizs
gált és kontroll csoportokban.

A 101 gyermeket verbális, vizuá
lis, audiometriás, fizikális és gyer
mekgyógyászati vizsgálatoknak ve
tették alá, az eredményeket egy 
meghatározott pontrendszerrel ér
tékelték. A vizsgált gyermekek 
közül egy sem született a 37. hét 
előtt, és mindössze kettő (1 az in
dított és 1 a kontroll csoportban) 
született 2500 g alatti súllyal.

A leggondosabb vizsgálatok 
sem találtak lényeges eltérést a 
két csoport között egy vizsgált 
szempontból sem. Hangsúlyozzák, 
hogy valamennyi gyermek 37 hét
nél idősebb volt, tehát érett gyer
mekek kerültek vizsgálatra.

A kiegészítő vizsgálatokkal (ult
rahang, L/S ratio, cervix érettség 
stb.) hozzávetőleg ki lehet zárni a 
művi koraszülés veszélyét.

A szerzőcsoport irodalmi adatok
ra hivatkozik, ahol szintén hasonló 
eredményeket találtak az utánvizs- 
gálatok során. Неде(Ш Tibor dr
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A coagulatiós paraméterek és 
veseelváltozások jelentősége pre- 
eclampsiában. Dunlop, W. és mtsai 
(Dept, of Obstetrics and Gyneco
logy, Royal Victoria Infirmary, 
Newcastle upon Tyne): Lancet, 
1978, II, 346—349.

Pre-eclampsiás terheseken kóros 
elváltozások jöhetnek létre a vér
alvadási paraméterekben és hyper- 
uricaemia alakulhat ki a renalis 
károsodás eredményeként. A szer
zők e két elváltozás összefüggésé
vel és jelentőségével kapcsolatban 
végeztek megfigyeléseket 46 terhe
sen. Súlyos pre-eclampsiában min
den esetben ki lehetett mutatni a 
thrombocyta-szám és az urat 
clearance csökkenését, valamint a 
serum ui'at-szint emelkedését. 
Nem találtak eltérést a vér FDP 
concentratiójában, a creatinin clea
rance részéről, és nem változott a 
vér VIII. faktor szintje sem. Hy- 
pertoniás, nem preeclampsiás 
kontroliokon sem a serum urat- 
szint, sem az urat clearance nem 
változott. Bár a coagulatiós para
méterek hypercoagulabilitás (chro- 
nikus DIC) mellett szóltak, ezek 
nem mutattak correlatiót a pre- 
eclampsia súlyosságával.

Egészséges terheseken a gestatio 
korai szakában a serum urat-szint 
csökken. Pre-eclampsiában ennek 
emelkedése arányos a pre-eclamp- 
sia súlyosságával. Oka a vese urat

resorptiós képességének növekedé
sével hozható összefüggésbe, ami 
arányos a vese protein excretiójá- 
nak mértékével.

Berkessy Sándor dr.
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A lepény növekedési retardatiő- 
jának okai és következményei.
Naeye, R. L. (Department of Pa
thology, Milton S. Hershey Medi
cal Center): JAMA, 1978,. 239, 
1145—1147.

Tizenkét amerikai kórház 1959 
és 1966 közötti 53 518 terhességet, 
valamint a vajúdás és a szülés 
eseményeit dolgozta fel a szerző. 
1993 perinatalis haláleset közül 28 
intrauterin és 17 neonatalis halál 
volt, ezekben az esetekben a halál
ok egyedül a placenta fejlődési re- 
tardatiója volt. A lepény 40%-nál 
nagyobb értékkel volt alatta a nor
mális gestatiós kornak megfelelő 
placentasúlynak. A 45 lepény közül 
viszont egyiken sem volt nagyobb 
infarctus, vagy kiterjedt fibrosis.

Az anyai okokat vizsgálva a kö
vetkező eredményeket kapta a 
szerző. Ha az anyai diastolés vér
nyomás értéke az első méréskor 90 
Hgmm alatt volt, a halálozási ráta 
százezer szülésre 70, míg 120 
Hgmm feletti értéknél ez az érték 
12 ezer volt (!). Ha nem volt pro- 
teniuriája a terhesnek, a 100 000- 
re eső ráta 59, súlyos proteinuriá- 
nál 821 volt.

Igen érdekes adatokat szolgálta
tott az anyai haemoglobin érték 
változása: 8 g/dl alatti értéknél az 
arány 194 volt százezer szülésre, 
8—11,9 g/dl között csak 67, viszont 
12 g/dl felett a halálozás ismét 
növekedett 147-re.

Egyenes arányú növekedést ta
lált a szociális helyzet eltérésével, 
az anyai életkor növekedésével, 
valamint a terhesség alatti súly- 
gyarapodás változásaival összefüg
gésben.

A vizsgálat kiterjedt az elhalt 
újszülöttek szerveinek súlyára. A 
lép, a máj és a thymus nagyobb 
súlycsökkenést mutatott a normál 
értékhez viszonyítva, mint a vese, 
az agy vagy a szív.

A végső értékelésben a szerző 
szerint 1200 terhességre esik egy 
olyan perinatalis halál, melynek 
egyedüli oka a lepény növekedési 
retardatiója. Ez egyenes összefüg
gésben van az uteroplacentaris 
vérátáramlás csökkenésével és a 
szervek növekedésének elmaradá-
sava '̂ Hegedűs Tibor dr.

A m agzatvíz oestriol-koncentrá- 
ciőjának meghatározása a magzati 
hypotrophia igazolása céljából. Ba-
cigalupo, G., Dudenhausen, J. W., 
Saling, E. (Unit. Perinatal Med., 
Free Univ. Berlin): J. Perinat. 
Med. 1977, 5, 76.

A szerzők 74 eutrophiás magzat 
adatait hasonlították össze 34 hy- 
potrophiás magzatéval. Hypotro-

phiásnak tartották azt a magzatot, 
amelynek születési súlya a Nickl- 
i. táblázat 3 percentilisét nem érte 
el. A szülés előtt transabdominá- 
lisan, s a szülés alatt transcervica- 
lisan végzett amniocentesissel 
nyert magzatvíz minták ossz oest- 
riol-koncentrációit vizsgálva azt 
találták, hogy a hypotrophiás mag
zatok magzatvizének oestriol-érté
kei a normálisan fejlődő magzatok 
oestriol-értékeinél szignifikánsan 
alacsonyabbak (P <  0,001). Normá
lis magzatok esetében a középérté
kek a 33—36., ill. a 37—41. héten: 
430, ill. 943,8 ng/ml, míg hypertro- 
phiás magzatok esetében ezek az 
értékek: 86,2 és 392,2 ng/ml. Az át
lagos súlyveszteség a hypotrophiás 
magzatokon 27%-os volt, a relatív 
oestriol hiány ennél nagyobb, 
53%-os. A hypotrophia diagnoszti
kájának jelentőségét a következő 
adatok is bizonyítják: a szerzők 
intézetének perinatalis mortalitási 
aránya eutrophiás magzatokra vo
natkoztatva csak 1,4%, a hypotro
phiás magzatok esetében viszont 
8,8%. A közvetlenül szülés után 
észlelt respiratorikus és metaboli- 
kus acidosis előfordulása 12,1%, 
ill. 29,5%. A frissen születettek 
depressiója 12,1%, ill. 32,4%. Ha
talmas különbséget mutat a 
szülőnők terhességi komplikációi
nak gyakorisága: normálisan fej
lett magzatok esetében ez csak 
5,4%, míg a súlyosan retardáltak 
esetében 55,9%. Berkő Péter dr.

A terhességmegszakítás anyai 
indikációja diabetes mellhúsban és 
endokrin megbetegedésekben. Pet- 
zoldt, R., K. Schöffling (Abt. für 
Endokrinologie Zentrum der Inn. 
Med. der J. W. Goethe-Universität 
Frankfurt am Main): Internist, 
1978, 19, 284—286.

A mai therápiás lehetőségek 
mellett e betegségek már nem ké
pezik egymagukban a terhesség
megszakítás indikációját. Minden
képpen szóba kerül azonban, ha a 
terhesség az anya egészségét és fő
leg életét veszélyezteti.

Diabetes mellitusban a terhesség 
anyai veszélyéről ma már alig be
szélhetünk, a magzati kockázat 
azonban még ma is nagyobb. 
Anyai veszélyt a késői gestosishoz 
vezető tényezők jelenthetnek és 
ezek közé tartoznak a hypoplasiás 
genitáliák, az uterus diabeteses ér
elváltozásai, a placenta dysfunctió- 
ja, a hydramnion és a diabeteses 
nephropathia. Interruptiót anyai 
indikációként előrehaladott diabe
teses retinopathiában és nephro- 
pathiában javasolnak. Abszolút in
dikációt az előrehaladott diabete
ses glomerulosclerosis a vesefunc- 
tio jelentős beszűkülésével és hy- 
pertoniával, valamint az insulinre- 
sistentia rossz beállíthatósági lehe
tőségekkel jelent. Relatív indiká
cióként a diabeteses glomeruloscle
rosis a vesefunctio mérsékelt, hy
pertonia nélküli zavarával, az elő-



rehaladott diabeteses retinopathia, 
a kifejezetten progressiv, generali
zált diabeteses angiopathia, vala
mint az előző terhesség súlyosabb 
diabeteses komplikációi kerülnek 
szóba.

Pajzsmirigy betegség esetén fi
gyelmet érdemel, hogy a terhesség 
a pajzsmirigy struktúráját és 
funkcióját is megváltoztathatja és 
fiziológiás körülmények között is 
megemelkedik a fehérjéhez kötött 
hormonszint. A hormonelválasztás 
korlátozottsága, ha azt pótolják, 
nem jelent veszélyt a terhességre, 
a hyperfunctio pedig a terhesség 
alatt is eredményesen kezelhető.

A struma, ha nagy vagy retro- 
sternalis, a trachea beszűkítése ál
tal jelenthet veszélyt. A hyperthy
reosis terhességben rendszerint 
nem súlyosbodik, sőt inkább csök
ken, de veszélyes is lehet, ha nem 
kezelik. A radiojód therápia mag
zati károsodást okozó veszélye 
miatt kontraindikált, sőt az első 
három hónapban teratogen hatása 
miatt a narkózisban végzett műté
tet is kritikusan ítélik meg.

Pajzsmirigy megbetegedésekben 
a terhességmegszakítás abszolút 
indikációja a radiojód kezelés el
kerülhetetlensége. Relatív indiká
ciót a rossz általános állapottal 
társult súlyosabb hyperthyreosis, 
valamint a kifejezett trachea be
szűkülés jelent, strumectomia 
kontraindikációja mellett.

A többi endokrin betegségnél azt 
mindig számításba kell venni, hogy 
a hormonpótlás a veszélyt is ki 
tudja küszöbölni, hyperfunctióban 
pedig a műtét is szóba kerülhet. A 
terhesség megszakításának indiká
ciója mindig a fennálló zavar 
nagyságától és az adott veszélyez
tetettségtől függ, elbírálnunk azon
ban mindig individuálisan kell.

Angeli István dr.

A dysmaturitás veszélyének elő
re jelzése serum cystin aminopep- 
tidase (CAP), human chorion soma- 
to-mammotrophin (HCS) és a vize
let oestrogen szintjének elemzésé
vel. Rydén, G., (Dept. Obstet. Gy- 
nec., Univ., Hospital, Linköping, 
Sweden): Acta Obstetrics Gy
necol. Scand. 1978, 57, 211—215.

A 36. terhességi héttől hetente 
vizsgálták 43 dysmaturust szülő 
asszony CAP, HCS és vizelet oest- 
rogén szintjét. A 43 dysmaturus 
közül 21-nél a foetalis distress je
leit észlelték (egy perces Apgar:
7-nél alacsonyabb; foetalis di
stress miatt sectio cesarea). 22 dys
maturus zavartalan terhességből 
sima szüléssel született. A kont
roll csoportot 50 normál újszülöt
tet világra hozó asszony képezte. A 
dysmaturusok teljes csoportjában 
alacsony vizelet oestrogen szintet 
58%-ban, alacsony HCS szintet 
42%-ban és alacsony CAP szintet 
35%-ban találtak, mely eltérések 
nem bizonyultak statisztikailag 
szignifikánsnak. A foetalis distress-

szel születő dysmatrusoknál viszont 
a vizelet oestrogen 72%-ban, a 
HCS szint 62%-ban és a CAP 
szint 48%-ban volt alacsonyabb a 
kontroll csoporthoz képest.

Ha a vizelet oestrogen szintet a 
HCS eredményekkel kombinálták, 
a dysmaturitás jóslása szignifikán
san jobbnak bizonyult, mint a vize
let ostrogennel önmagában. A HCS 
—CAP kombináció ugyanolyan in
formatív volt, mint a vizelet oest
rogen. A szerző hangsúlyozta, az 
egyes metódusok önmagukban nem 
alkalmasak minden intrauterin sor
vadt újszülött előre jelzésére, leg
feljebb a foetalis distress diagnó
zisában használhatók. Az egyes 
tesztek kombinálása viszont alkal- 
magasabbnak látszik a dysmaturitás 
veszélyének jelzésére, ezek közül 
pedig a vizelet oetsrogen-HCS 
kombinációt ajánlja a gyakorlat 
számára. Tófh péter dr_

A középső trimesterben terhes
ségmegszakításra alkalmazott im. 
prostaglandin kombinálása hyper- 
osmolaris urea oldattal. Sher, G., 
Kate, M. (Groote Schuur Hospi
tal, Cape Town South Africa): Acta 
Obstet. Gynaecol. Scand. 1978, 57, 
223—225.

A szerzők tíz 14—23 hét közötti 
organikus betegség nélküli terhes
ségmegszakítás adatait dolgozták 
fel. A műtétet intraamnialisan 
adott prostaglandin F2-alfával, il
letve a szer hyperosmolaris urea- 
oldatos kombinációjával végezték.

ö t esetben csak prostaglandint, 5 
esetben kombinált kezelést kaptak 
a betegek. A beavatkozást köve
tően 5, 15, 30, 60 és 120 perccel az 
anyai vérből meghatározták az 
oestradiol, progesteron és HPL 
szintet, a magzati szívhangot Dop- 
tonnal folyamatosan regisztrálták.

A kombinált kezelésnél rövide
sen valamennyi hormon szintjének 
erős csökkenését lehetett észlelni, 
szemben a másik csoporttal, ahol 
a hormonszint alig változott. A 
magzati szívhang az első csoport
ban 35 percen belül valamennyi 
esetben megszűnt, míg a szólóban 
adott prostaglandin után csak egy 
esetben szűnt meg a magzati szív
hang két órán belül.

Figyelemre méltó a fentieken kí
vül, hogy kombinált kezeléssel ki
sebb mértékben fenyeget a myo
metrium necrosisának veszélye.

Hegedűs Tibor dr.

Dietetika
Csökkentsük a húsfogyasztást.

Milewska-Kaminska, Beata: Prze- 
glad Gastronomyczny, 1977, 32, 6.

Az ésszerű, egészséges táplálko
zás lényege, hogy olyan tápanya
gokat vegyünk magunkhoz, ame
lyek azonos mennyiség mellett a

lehető legtöbb olyan tápanyagot 
tartalmazzák, amelyek energiát 
szolgáltatnak, segítik a növekedést, 
tartalmazzák a szükséges vitamino
kat, ásványi anyagokat és nyom
elemeket.

A lengyel táplálkozástudományi 
szakemberek szerint a lengyel nép 
még korántsem él és táplálkozik 
ilyen ésszerűen, mert 1. még min
dig az a közmeggyőződés uralko
dik, hogy a hús a fehérje legfon
tosabb forrása, 2. sok szénhidrát
tartalmú ételt fogyasztanak, 3. még 
mindig nem fogyasztanak elegendő 
tejet, tejterméket, tojást, főzelék
félét, gyümölcsöt és halat.

Ez a táplálkozásmód hátrányos 
áz egészségre hosszútávon. Be 
kell tartani azt a mértéket, ame
lyet a táplálkozástudomány he
lyesnek ítél. E téren a nevelésen 
kívül felelősségteljes feladat vár a 
vendéglátóiparra, amely a lakos
ság nagy részét látja el éttermek
ben, önkiszolgáló ételbárokban és 
főleg az üzemi étkeztetés, illetve a 
gyermekélelmezés formájában. Az 
éttermek étlapjain alig lehet válto
zást, újdonságot észlelni, a nem 
húsos fogások pedig ritkák. A sza
kácsképzésnek ki kellene terjednie 
olyan ételek, fogások készítésére is, 
amelyek nem tartalmaznak húst, 
hanem pl. tojást, tejet, sajtot, eset
leg halat stb. Lengyelországban a 
Táplálkozástudományi Intézet már 
kidolgozott 50 ilyen ételreceptet és 
kimutatták, hogy biológiailag érté
kesebbek, mint a húsételek, mert 
pl. 130 gramm marhahús burgo
nyával 656,4 kalóriát és 24,4 g fe
hérjét tartalmaz, míg 120 g hal tú
róval vagy hasábburgonyával 727,7 
kalóriát és 28,9 g fehérjét tartal
maz, vagy a rántott szelet burgo
nyával 494,2 kai, 15,6 g fehérjét, 
a hagymás túró-krokett viszont 
620,4 kal-t és 23,2 g fehérjét nyújt 
a szervezetnek síb.

A főzelékfélékben és zöldségek
ben tartalmazott karotinok jobb 
feldolgozása érdekében szükséges a 
zsiradék, de az legyen növényi 
olaj, s itt jó lenne a szója-olajat, 
arachin-olajat nagyobb mértékben 
használni. Árva György dr.

Küzdelem a húskultusz ellen.
Tilgner, Damazy, J.: Przeglad Gast
ronomyczny, 1977, 32, 9.

A hús- mindig a jólét szimbó
luma volt és a közvélemény sem 
tud elképzelni lakomát hús nél
kül, sőt még a hétköznapok táp
lálkozásában is fő étel a hús vagy 
húsipari termék. A táplálkozástu
domány már nem lelkesedik eny- 
nyire a húsért és húsipari termé
kekért, mert a húsételek túlzott 
fogyasztása egyáltalán nem felel 
meg a modern diaetetika követel
ményeinek, sőt elősegíti a civilizá
ciós betegségek keletkezését, főleg 
ha jó zsírosán készítik el. Ilyen 
betegségek főleg a túlzott elhízás, 
a vérkeringési zavarok, a székreke
dés stb. és e betegségek már a
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negyvenéveseken, sőt fiatalabba- 
kon is észlelhetők.

Csak helyeselni lehet az úgyne
vezett „mesterséges” húsok gyártá
sát, mert fehérjékben gazdagab
bak és a húsevés illúzióját keltik 
a fogyasztókban.

Sikereket értek el Lengyelország
ban az olyan gabonafélék termesz
tésében is, amelyek a fajtájuknál 
megszokott fehérjemennyiségnél 
sokkal többet tartalmaznak, pl. 9— 
12% helyett 20—30%ot. Ezeket fő
leg a gyermektápszerek készítésé
hez használják.

Ezek komplettálása tejjel és tej
termékekkel, tojással, túróval, sajt
tal nemcsak fehérjékben gazdag 
táplálékot jelent, hanem ásványi 
anyagokban, vitaminokban, nyom
elemekben is bővelkedő tápanyag
forrásokat is. Arva György dr

A csiperkegomba a normális és 
a diétás étkezésben. Casamitjana,
F. (Centre Rech. Foch, Paris): 
Méd. Nutrit. 1978, 14, 141—143.

A csiperkegomba vegyi összeté
tele eléggé közel áll a friss zöld
ségekéhez. Mint az utóbbiak (ar
ticsóka, brüsszeli káposzta, paraj 
stb.) kevés szénhidrátot tartal
maz (kb. 6%) s csak nyomokban 
vannak benne zsírok és zsírnemű 
anyagok. Jellemző rá a viszonylag 
magas fehérjetartalom, ami a friss 
állapotban levő növénynek 2,5— 
4,0%-át képezi. Értéke elsősorban 
a vitaminokban való gazdagságá
ban rejlik, sok В-csoportba tartozó 
vitamin, főleg B12 található a csi
perke gombában.

Bár állati fehérje helyett — táp
lálkozásélettani szempontból — 
nem célszerű felhasználni, mégis 
az alkalmazása számos előnnyel 
jár, elsősorban az ízekkel manipu
láló szakácsművészet értékes 
nyersanyaga. Felhasználható dié
tás étkeztetésben is, de a köszvé- 
nyesek s akiknek a vérhúgysavér- 
tékei magasak, ne fogyasszák. 
Ugyancsak nem javallt a rostsze
gény étrendekben. Alacsony Nat- 
rium-ion tartalma alkalmassá te
szi a sószegény étrendek számára, 
s megvan a helye a fogyasztó ét
rendekben is.

Nikodemusz István dr.

Ehető gombák az emberi táp
lálkozásban. Delmas, J. (Station 
Rech. Champign. Pont-de-la Maye, 
Franciaország): Med. Nutrit. 1978, 
14, 91—96.

A gombafogyasztás a történelem 
előtti időkre nyúlik vissza. Az Ó- 
szövetségben és a Koránban a 
manna megegyezik a beduinok 
„terfés” gombájával, Japánban év
ezredek óta fogyasztják a „shii
take” és „volvaire” elnevezésű 
gombákat, Rómában a császárok 
idején termesztettek Boletus (róka- 
gomba) fajokat, a gombatenyésztés 

2Uö6 Franciaországban 1650 óta ismert.

A tenyésztett gombák a gazdag 
rétegek táplálkozásában játszottak 
szerepet, a rókagomba, tinórú, var
gánya és kucsmagomba a szegé
nyek élelmezését javította főleg.

A 11. világháború óta rendszere
sen tenyésztenek gombákat, s kí
sérleteket folytatnak a tömeges 
tenyésztésekkel kapcsolatban.
Európai országokban és Észak- 
Amerikában elsősorban az Agari- 
cus bisporus (csiperke) gombát te
nyésztik ki, de a genus más fajai 
is jelentőséggel bírnak, kísérletek 
folynak Lactarius és Boletus fa
jok tömeges tenyésztésére. 1976- 
ban 650 000 T csiperkegombát és 
130 000 Shii-take gombát (Lentinus 
edodes) termeltek, a többi faj nem 
érte el a 120 000 T-t, 1960 és 1974 
között a gombafogyasztás Spanyol- 
országban 20-, Itáliában 18-, 
NSZK-ban 14-szeresre emelkedett, 
Franciaországban megkétszerező
dött, Svájcban megnégyszerező
dött.

Világviszonylatban Japán áll az 
első helyen, majd az USA,. Fran
ciaország 3. helye biztosnak látszik, 
mert a gombatenyésztéshez nem 
kell sok energia s a lakosságot 
érdekli a gomba. Franciaországban 
jelenleg évente fejenként 1,5 kg 
csiperkét, 2 kg vadontermő gom
bát fogyasztanak, viszont 68 kg 
zöldséget, 15 kg konzervzöldséget 
és 100 kg burgonyát.

A gombafogyasztásnak fontos 
szerepe lehet a fejlődő országok el
látásában.

Nikodemusz István dr.

Elméleti és valóságos C-vita- 
min-tartalom az élelmiszerekben.
Kornacki, J., Przeglqd Gastrono- 
miczny, 1977, 32, (2), 23—25.

A szocialista Lengyelországban 
is, mint a többi szocialista ország
ban, az egészségügy a fő hang
súlyt a betegségek megelőzésére 
helyezi, ennek pedig alapvető fel
tétele az ésszerű, tudatosan tudo
mányos táplálkozás, amely bővel
kedik fehérjékben-, ásványi anya
gokban, nyomelemekben és vita
minokban, a vitaminok közül pedig 
elsősorban C-vitaminban. A szo
cialista rendszer közélelmezést biz
tosít a bölcsődékben, óvodákban, 
iskolákban, üzemekben és a kórhá
zakban, de nem elhanyagolható a 
vendéglátóipar sem, ahol egyre na
gyobb tömegek étkeznek rendsze
resen.

A lengyel szakemberek vizsgála
tokat végeztek az ezen helyeken 
felszolgált második fogások C-vi- 
tamin tartalmával kapcsolatosan és 
lesújtó eredményeket tapasztaltak: 
lényeges eltérések mutatkoztak az 
ételekben elméletileg tartalmazan
dó és valóságos C-vitamin tartalom 
közt, valamint az önkéntes kontroll 
alanyok vérében talált G-vitamin 
tartalom közt. A C-vitamin alatt 
a szakemberek az L-aszkorbinsav 
és L-dehidroaszkorbinsav komple
xumát értik.

A március—május hónapokban a 
fogyasztók 92—95 százalékának vé
rében 0,1—0,3 mg% C-vitamint 
észleltek, holott 0,4 mg%-on fe
lül kellett volna tartalmaznia. Ha 
ez így van, ez elsősorban a kórhá
zakban gyógyuló, elsősorban a lá
zas betegeknél siralmas eredmény, 
hiszen ezekben az állapotokban fo
kozott a szervezet C-vitamin igé
nye.

A kutatók tisztázták ós összefog
lalták mindazon tényezőket, ame
lyek miatt az élelmiszerekben 
csökken vagy teljesen el is tűnik 
a tartalmazott C-vitamin. Ezek a 
következők:

1. A tárolás. A friss termékek
ben több a C-vitamin, mint a hosz- 
szabb ideig tároltakban, ezért — 
főleg kórházakban és gyermek- 
élelmezési központokban — arra 
kell törekedni, hogy az ételek friss 
termékekből készüljenek.

2. A hámozás, tisztítás követ
keztében már nem az elméletileg 
megállapított C-vitamin mennyiség 
van meg az élelmiszerben, s ezt az 
élelmiszerből adott nagyobb meny- 
nyiséggel kell kompenzálni.

3. A hőmegmunkálás — sütés, 
főzés melegítés — által nagyon 
sok C-vitamin elillan, ezért a) az 
ételeket csak addig szabad kitenni 
a hőhatásnak, amíg feltétlenül 
szükséges, b) a C-vitamin belefő a 
lébe, ezt is fel kell használni, c) 
hideg ételt csak addig szabad me
legíteni, amíg eléri a kívánt hő
fokot, d) az ételeket le kell takarni 
fedővel vagy kuktában kell főzni, 
mert ezzel sok C-vitamint lehet 
megmenteni.

4. A C-vitamin tartalmú ételek 
és italok számára hátrányos, ha 
sokáig állnak, minél előbb kell 
őket elfogyasztani.

5. Őszi, téli, koratavaszi hónapok
ban, amikor friss gyümölcs és 
zöldségféle nincs, gondoskodni kell 
arról, hogy a kórházi betegek és 
más élelmezési intézmények fo
gyasztói kapjanak természetes C- 
vitamin forrásokat: burgonyát, sa
vanyú uborkát, savanyú káposztát, 
mirelitgyümölcsöt vagy főzelékfé
lét stb. Tavasszal és nyáron aztán 
nyers fejes salátával, uborkasalá
tával stb. annyira kell kiegészíte
ni az ebédet, hogy a fogyasztó 
megkapja a szükséges mennyiségű 
C-vitamint.

6. A konyhafőnököknek tudniuk 
kell, hogy a nyers élelmiszerek ál
tal tartalmazott C-vitaminnak csak 
mintegy 70 százaléka kerül a meg
főzendő, megsütendő nyersanyagba, 
s a hő hatására ez is jelentősen 
csökken. Ezért kell gyümölcsöt is 
adni a fogyasztónak, de lehet be
főttet, kompótot is. így kell kiszá
mítaniuk a nyújtott ételek C-vita
min tartalmát, s erre főleg a kór
házakban kell különös figyelmet 
fordítani.

7. A szakemberek kidolgoztak 
egy számítási képletet is, amely
nek lényege a következő: a ter
mék tömegét (g) megszorozzuk a 
táblázatban jelzett C-vitamin tar
talommal (100 grammra kalkulál



va), s ezt tovább szorozzuk a re- 
tenció együtthatójával. Az így ka
pott szorzatot elosztjuk 100-zal. 
így megkapjuk azt a körülbelüli 
C-vitamin tartalmat, amelynek a 
készételben meg kell lennie. így 
rövidesen tapasztalatokra tesznek 
szert és már rutinszerűen végzik 
a sütés-főzéshez való előkészülete
ket.

8. Amikor az orvos azt ajánlja 
páciensének, hogy a C-vitaminok- 
ban gazdag étrendet kövessen, fi
gyelmeztesse ezekre a tényezőkre 
a beteget, oktassa ki azon módsze
rekre, amelyekkel a C-vitamin el- 
illanását az élelmiszerekből gátol
ni, csökkenteni, megakadályozni

Árva György dr.

A  diéta és párhuzamos C-vita
min adagolás hatása az isémiás 
szívbetegségek és az idősebb sze
mélyek látens csontdemineralizá- 
ciója esetén. 2dichynec, B.: Vyzi- 
va Lidu, 1976, 19, 105—107.

A szerző és munkatársai a ge
riátriai kardiológiai kutatások so
rán a prevenció lehetőségeit vizs
gálták. Tíz férfit és tizenöt nőt öt 
hónapon keresztül tartottak megfi
gyelés alatt. A kísérletre önként 
vállalkoztak. Átlagkoruk 74,5 év 
volt. A legfiatalabb 69 éves, a leg
idősebb 78 éves volt.

Diétájuk kalóriaértéke 2200 kcal 
volt. Tápanyagmegoszlása a követ
kezőképpen alakult: 92,3 g fehér
je, 61,6 g zsiradék, 312,5 g szén
hidrát. Ehhez járult 642,1 mg kal
cium naponta. Naponta 6 C-vita
min tablettát kaptak, egy tabletta 
100 mg C-vitamint tartalmazott.

A kontroll csoportban is 25 sze
mély volt, többségükben földmű
vesek. A többletsúly +19% volt 
(Broca szerint). Mindegyiknél sze
repelt a szívisérnia és látens csont- 
demineralizáció valamint respirá
ciós megbetegedések.

Eredmények: 1. a vizsgált cso
portban jelentősen csökkentek a 
respirációs panaszok, 2. a szívmeg- 
betegedéses vizsgáltaknál nem lett 
jobb a helyzet, mint a kontroll 
csoportbelieknél, 3. de sikerült 
igen kedvezően befolyásolni a hi- 
perkoleszterinémiát, viszont már 
kevésbé sikerült befolyásolni a 
béta-lipoproteinaemiát. 4. A vizs
gáltak közt sikernek számított a 
testsúlycsökkenés. 5. A vártnál ki
sebb volt a csontdemineralizáció 
terén elért eredmény, amit a meg
figyelési idő rövidségének tulajdo
nítanak, a kalcium még nem tu
dott kellő mértékben beépülni a 
csontokba.

A vizsgálati módszer azonban ál
talánosságban helyesnek bizonyult. 
A tapasztalatok szerint még figye
lembe kell venni az öregek pszi

chológiai, lelki problémáit is, a C- 
vitamin adagokat lehetne még nö
velni, mert a felszívódás öregek
nél lassúbb. Tanulságként azt is 
levonták, hogy kellett volna nát- 
riumfluoridot, D-vitamint is ada
golni és gondoskodni bizonyos 
mennyiségű napozásról is vagy 
kvarcolásról.

A hazabocsátás után várható 
veszély az otthoni helytelen étke
zési szokások fennállása, a diéta 
folytatásának szinte lehetetlen 
volta. Az idős betegek után kell 
nyúlni és otthon is segíteni, irányí
tani kell őket, ellátni szükséges 
gyógyszerekkel és vitaminokkal.

Árva György dr.

A tej, illetve tejtermékek és az 
egészség. Majcher-Magdziak, Gra- 
zyna: Przeglgd Gastronomyczny, 
1977, 32, 5—6.

Már gazdasági szempontból is 
a legelőnyösebb az országnak a 
tejtermelés, mert a tejfehérje egy 
grammjának előállítása lényegesen 
olcsóbb, mint másfajta fehérjéké, 
egészségügyi szemontból pedig ér
tékét, jelentőségét nem lehet elég
gé hangsúlyozni. A Lengyel Kom
munista Párt К. В. XV. plénuma 
előirányozta, hogy 1990-ig el kell 
érni az egy főre jutó évi 340 liter 
tejfogyasztást. Ezzel Lengyelország 
a világon első lesz tejfogyasztás 
tekintetében.

A tej- és tejtermékfogyasztásra 
azonban nevelni, biztatni is kell, 
ami a táplálkozástudomány és a 
gyakorló orvosok feladata is, m,ert 
ha összehasonlítjuk a tejfehérjék 
fogyasztását más fehérjeforrások 
fogyasztásával, az eredmény nem 
kielégítő, mert pl. Lengyelország
ban 20 év alatt (1955—1975) a tej- 
és tejtermékfogyasztás évi 1,3% 
volt, míg a húsfogyasztás 3,5%-ot 
tett ki. A nevelés eredményekép
pen a tej- és tejtermékfogyasztás 
az említett 20 év alatt 28%-kal 
emelkedett.

A vendéglátóipar és a kereskede
lem érdeme, hogy a tejbárok léte
sítésével nemcsak árukínálatot, 
hanem fogyasztási impulzust is ad 
a tej- és tejtermékfogyasztásra. 
Így várható az emberek egészségi 
állapotának, de főleg a fejlődő 
gyerekek egészségének fokozatos 
javulása is. Агш  György dr

A növényi rostanyagok szerepe a 
táplálkozásban. Praktiskt Butiks- 
arbete, 1977, 9, 39.

A táplálkozástudomány nagyot 
fejlődött az utóbbi évtizedben és 
számos értékes felfedezés született. 
Ezek közé tartozik a növényi ros
tok, rostanyagok értékének, a táp

lálkozás szempontjából való fon
tosságának a felfedezése is.

Orvosi szempontból elsősorban a 
bélcsatorna szabályos működésé
nek szempontjából van jelentősége. 
Amennyire előnyös a vegyes ét
rendben tartalmazott növényi rost
anyagokban gazdag ételek fogyasz
tása, annyira hátrányos ezek ke
rülése, a pépes, őrölt, vagdalt, át
tört ételek fogyasztása, hacsak, 
természetesen, valamilyen betegség 
miatt nem. Az emberek leszoknak 
lassan a rágásról, lusták rágni, ide
gesíti őket, ha egy ételt sokáig 
kell rágni, különösen, ha fogazatuk 
nincs rendben, ha hiányos a fogso
ruk. Ilyenkor vagy nem is eszik 
meg az ételt, vagy rosszul megrág
va nyelik le s ezzel megterhelik 
gyomrukat.

A növényi rostanyagokban sze
gény étrend egyik legelterjedtebb 
következménye a székrekedés, szo
rulás, és ennek gyógyszere nem el
sősorban a gyógyszertárakban, a 
hashajtókban keresendő, hanem a 
zöldség- és gyümölcsboltokban, az 
élelmiszerboltokban.

A rostanyagok a növények sejt
falában és szövetében találhatók 
és cellulózból, ligninből s hemi- 
cellulózból állnak. A cellulóz 
ugyan emészthetetlen az ember 
számára, de serkenti a gyomor- és 
bélmozgásokat. Ezért volna fontos, 
hogy az orvosok is ajánlják bete
geiknek a növényi rostokban gaz- 
gad ételek (barna kenyér, rozske
nyér, Graham-kenyér, hüvelyesek, 
gyökerek, gyümölcsök, gyümölcsle
vek, dzsúszok stb.) fogyasztását. 
Idézzék a régi igazságot: „Naponta 
egy-egy alma az orvost távol tart
ja!”(Re/.: A székrekedésen kívül a 
rostanyagok fogyasztása hasznos 
érelmeszesedés ellen, elhízás ellen, 
mert pl. jól telítik a gyomrot, s 
a jóllakottság érzését keltik, az em
ber nem eszik annyit, de a növé
nyi rostanyagok nem engedik az 
összes kalória felszívódását sem. 
Ezen kívül a rostanyagok gátolják 
az epekőképződést, sőt elejét ve
szik a vastagbélráknak is. Erre 
úgy figyeltek fel a szakemberek, 
hogy az afrikaiak közt ritka a 
vastagbélrák. Étrendjük vizsgálatá
ból kiderült, hogy abban bőven 
szerepelnek növényi rostok, főleg 
lignin, s ezek a vastagbélben sze
kunder jelleggel jelenlevő epesa
vat és koleszterint megkötik s így 
akadályozzák meg a vastagbélrá
kot.

Idősebbeknek is ajánlatos rost
anyagokat fogyasztani, de ezek 
származzanak finomabb rostú nö
vényekből.

Gyomorfekélyes betegeknek v i
szont rostszegény étrendet kell kö
vetniük, de ők is fogyaszthatnak 
áttört zöldséget, főzeléket.)

Arva' György dr.



A  orvos—beteg kapcso lat kér
déseinek  és az orvosi pszichológia  
ism ereteinek  oktatása az Egészség- 
ügyi Főiskolán.

T. Szerkesztőség! B uda dr. ta
nulm ányát olvasva (Orv. Hetil. 
1979, 120, 1179.) azon tú l, hogy  
igen  nagy érdeklődéssel fogadtuk  
régen időszerű gondolatait, ind ít
tatva érezzük m agunkat a hozzá
szólásra.

A z OTKI Egészségügyi F őisko
lai K ara 1975-ben alaku lt, célja  
egészségügyi szakem berek képzése, 
je len leg  hét szakirányban. A fő 
iskola i stúdiumok egyik  legfon to
sabb tárgya karunkon a társada- 
lom orvostan. E tárgy k eretében  mi 
is hasonló  célt tűztünk magunk  
elé, m int am it Buda dr. em lít: a 
szem lélet-vá ltás lehetőségét, szük
ségességét; ez a szem léletvá ltás — 
vélem ényünk szerint — fe ltétlenü l 
szükséges az egészségügy, az or
vostudom ány és orvoslás frappán
san „vitálisnak” nevezett érdekei
nek érvényesítéséhez.

K arunkon önálló P edagógiai In
tézet működik, feladata a pszicho
lógiai tárgyak oktatása, többek  
között a „beteg em ber lé lek tan a” 
szaktárgy keretében, ám  a Buda 
B éla dr. által em lített szociá lpszi
chológiai, szociológiai aspektusok  
egy m ásik témakörben is  e lőkerü l
nek. A  társadalom orvostan tárgy- 
csoportján belül igen  korlátozott 
— kétszer két órás — gyakorlati 
foglalkozás keretében próbáljuk  
fe lv illan tan i az orvosi — (egészség- 
ügyi) szociológia legfontosabb  té
m aköreit: az orvos—b eteg  kapcso
lat sajátosságait, az orvoshoz for
dulás kérdéseit; az egészségügy, 
m int kom plex rendszer szociá lpszi
chológiai m egközelítésének m ód
szereit. ' Az em lített m in im ális idő 
szorításának kényszeréből fakadt 
az a kezdem ényezésünk, hogy  eze

ken a gyakorlatokon inkább  
„attitűdöt” keltsünk, szem léletet 
form áljunk, és ezen átalakítás 
szükségességét bizonyítsuk h a llga
tóinknak. T esszük ezt azért, m ert 
hallgatóink nagyobbik része az 
alapellátásban közegészségügyi
járványügyi ellenőrként, vagy az 
egészségügyi intézm ények törzska
rában — intézetvezetőként, szak
oktatóként fog  tevékenykedni', s 
szám ukra elengedhetetlenül szük
ségesnek tartjuk a betegközpontú, 
társadalm i m éretű orvoslás szem 
léletének  elsajátítását, elfogadását. 
Az egészségügy e lő tt álló feladatok, 
a prevenció és gondozás — m int 
alapvető m ódszer — előtérbe k e
rülése m egköveteli ezt a szem lélet- 
váltást. H allgatóink  ezeken a gya
korlatokon kettős szerepet kapnak. 
A viszonylag  kiscsoportosnak n e 
vezhető form ában átélik, átélhetik  
azokat a reá lis helyzeteket, am e
lyekbe a betegek kerülhetnek. 
Egyes szakokat végzők (d ietetiku
sok, gyógytornászok, m entőtisztek) 
pedig m int jövendő betegvezetők  
már előzetesen  is átélik a „gyógyí
tó” szerepet. R övid tapasztalataink  
szerint ezek  a gyakorlatok korábbi 
(előadásokon m ás tárgyak k ereté
ben szerzett) ism ereteket tesznek  
átélhetővé, s így  a szereppel azo
nosulás adta lehetőséggel é lve  é l
m énnyé válik , form álja „attitűd
jeik et”.

A társadalom orvostani stúdium ok  
egyik  legfontosabb  részterülete a 
szervezés és vezetéselm élet, m e
lyet — kü lönösen  az in tézetvezető  
szakon — szin tén  oktatunk K a
runkon.

ö n k én tes  jelentkezők szám ára  
szervezett speciális kollégium ok  
keretében saját „élm énycsoport
ta l” is k ísérletezün, . T apasztala
tunk itt is kedvezőnek m ondható: 
rem ényt keltő  eredm énynek tart

juk a szem léletváltozást, az em pá
tiás, együttérezni képes, em ber- 
központú m egközelítés-m ódot, ami 
a foglalkozások során hallgatóink
ban kialakult.

V élem ényünk szerint a korszerű  
egészségügyi ellátás m egvalósítá 
sához elengedhetetlenül szükséges 
az a társadalom orvostani m egköze
lítési mód, m elynek elveit olyan  
világosan körvonalazta Buda dr., s 
szűk, de b ízvást bővülő leh etősé
geinkkel é lv e  m i is erre törek
szünk. Olaszy Annamária dr.

Búza Domonkos

T. Szerkesztőség! Köszönöm  szé
pen Olaszy Annamária dr. és 
Búza Domonkos hozzászólását c ik 
kem hez. Örömmel értesültem  
ebből a hozzászólásból, hogy az 
egészségügyi főiskolán felism erték  
a leírt problém ák jelentőségét és 
m egkísérelték  az ezekkel kapcsola
tos korszerű ism eretek oktatását. 
Még inkább szükségesnek látszik  
tehát, hogy az orvosegyetem ek is 
korszerű orvosi lélektant oktassa
nak, m égpedig  a szokványos okta
tási rendszereket meghaladó, „ne
velő” m ódon. Cikkem eredetileg  
előadás vo lt, a pécsi orvosegyete
men, elhangzása után nem  sokkal 
jelent m eg Hutás Imre dr. egész
ségügyi m iniszterhelyettes nagy  
visszhangot k iváltott riportja a 
N épszabadságban az orvosi pszi
chológia fontosságáról, és azóta — 
ugyancsak az 6 kezdem ényezésé
re — lép ések  történtek az orvosi 
lélektan oktatási reform jának e lő
készítésére. Ez a körülm ény, de a 
hozzászólásom ban leírt, m ár fo lya
matban lev ő  oktatási erőfeszíté
sek sora is mutatja, hogy jórészt 
egym ástól függetlenül többen és 
több helyen  is felvetették  és fe l
vetik a m odern orvosi pszicholó
gia problém áit, látják és hangsú
lyozzák e  lélektan jelen tőségét a 
gyógyító gyakorlat szem pontjából, 
így rem énykedhetünk, hogy las
sanként m égiscsak behatol m ajd a 
m edicinába. Buda Béla dr.



Endes Pongrác: dr.: Pathologia.
I—II. kötet. (Medicina Könyvki
adó, 1978. Ara: 190,— Ft.)

Aktuelle Probleme der Neuro- 
psychiatrie. Hrsg.: M. Gottshaldt,
H. Grass, M. Brock. Springer-Ver
lag, Berlin—Heidelberg—New York, 
1978. 202 oldal, 74 ábra. Ára:
24,— DM.

A kötet ideggyógyász továbbkép
ző előadások anyagát tartalmazza, 
két fő témakörben csoportosítva: 
koponyaűri nyomásfokozódás, ill. 
a fájdalom pathopsysiologiája és 
újabb therapiás lehetőségei. 
Emellett egy-egy rövidebb fejezet 
a klinikai elektrodiagnosztika né
hány gyakorlati kérdésével, ill. a 
nyugati psychiatria egyik jelentős 
problémájával, a gyermek- és fia
talkorú narcomániákkal foglalko
zik.

A koponyaűri nyomásfokozódás 
— agyoedema fejezetben Stöwsand 
cikke az intracranialis nyomásfo
kozódás klinikai és röntgentüneteit 
tárgyalja, kiemelve a korai diag
nosis fontosságát, valamint azt a 
tényt, hogy ebben a klasszikusnak 
tekintett tünetek többnyire kevés
sé segítnek. Brock írása az Intra
cranialis nyomás folyamatos re
gisztrálásnak módszerével foglal
kozik. A fiziológiás és kóros nyo
másváltozások ismert formáinak 
ismertetésén túl, kiemeli a lassúbb 
változások megítélésében a több 
órás regisztrátumok amplitúdó- 
analízisének jelentőségét.

E módszerrel jutott arra az ér
dekes eredményre, hogy a dexa- 
methason (Oradexon) az A-hullá- 
mok (periodikus, 20—30 percig tar
tó 40—60 Hgmm-es nyomásemel
kedések) gyakoriságán és az átlag
nyomás csökkentésén kívül mér
sékli a nyomásamplitudók variatio- 
szélességét, s bizonyos nyomássta- 
bilisatiót eredményez. Ez utóbbi 
kedvező hatását a szer minden 
bizonnyal azáltal fejti ki, hogy az 
agyi perfusiós nyomás, s vele az 
agyi vérátáramlás egyenletesebbé 
válik. Poll az agyoedemás beteg 
intenzív megfigyelésének és keze
lésének kérdését tárgyalja az agy
oedema pathomechanizmusának és 
az egész szervezet részéről bekö
vetkező kóros elváltozásoknak a 
figyelembevételével. Kiemelendő
nek látszik az a véleménye, hogy 
az intracranialis nyomás folyama
tos regisztrálása az intenzív meg
figyelés szerves része kell legyen. 
Góbiét a posttraumás agyodema 
diagnosisát és kezelését tárgyalva 
ugyancsak hangsúlyozza, hogy cél
zott oedema-kezelés a koponyaűri 
nyomás egzakt mérése nélkül nem 
lehetséges, s a diureticumok ellen
őrizhetetlen eredményű adagolása 
talán több kárt, mint hasznot 
eredményez. Ezzel szemben az 
oedema profilaxistól (nagy dozisú 
dexamethason: 48 mg kezdeti

adag, majd 4—8 mg két órán
ként ! ! !) igen kedvező hatást lá
tott.

A kötet következő fejezetét 
Gottschaldt cikke nyitja meg, 
vázlatosan összefoglalva jelen is
mereteinket a fájdalomvezetés 
anatómiájáról és neurophysiologiá- 
járól. Jól szemlélteti, hogy noha a 
fájdalomérzés mechanizmusának 
teljes megértésétől messze va
gyunk, az újabb kísérleti eredmé
nyek (különösen egyes idegrostok, 
ill. sejtek szelektív vizsgálata alap
ján) és munkahipotézisek az 
egyébként csillapíthatatlan fájdal
mak kezelésének új eljárásait in
spirálták. A következő cikkek eze
ket az eljárásokat ismertetik. 
Mundinger a stereotaxicus thala- 
motomiát, ill. stimulatiót, Müke a 
percutan nyaki chardotomiát. Tko
dén a peripheriás ideg- és hátsó- 
köteg elektrostimulatiót. Az ered
mények — az elsősorban carcino- 
más betegekre szorítkozó percutan 
chordotomiát kivéve — a nyilván
valóan nem elriasztó szándékkal 
írott ismertetések statisztikái sze
rint sem kifejezetten lelkesítőek, 
sőt a késői, egy-kétéves eredmé
nyek egyenesen lehangolóak. 
Ugyanakkor természetesen nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
ezekre az eljárásokra az egyéb 
fájdalomcsillapító módszerek siker
telensége után kerül sor, s így né
hány százaléknyi eredményt is si
kerként lehet elkönyvelni. Mind
három szerző hangsúlyozza, hogy 
a fájdalomcsillapító műtétekhez a 
betegek kiválasztásában jelentős 
szerepe és felelőssége kell legyen a 
psychiaternek, különösen a benig
nus okú (nem carcinomás) fájda- 
lom-syndromák eseteiben.

A fájdalomcsillapítás olyan alap
vető orvosi feladat, hogy az elmé
leti alapok hiányosságai és az új 
eljárások eredményeinek korláto
zott volta ellenére is e módszerek 
hazai bevezetése és elterjesztése 
feltétlenül indokolt.

A főtémákhoz csatlakozó két rö
videbb fejezet elüt a kötet egészé
től. Az EEG artefactumokkal, az 
öregkori EEG elváltozásokkal és 
elektromyographiával, ill. elektro- 
neurographiával foglalkozó cikkek 
tankönyvi színvonalon maradnak, 
szakembernek túl keveset, általá
nos orvosnak túl sokat mondanak. 
A gyermekkori narcomaniák psy- 
chologiai és törvényszéki vonatko
zásait tárgyaló utolsó fejezet rend
kívül érdekes olvasmány, hazai 
aktualitása azonban — szerencsére 
— nem nagy.

A kötet az ideg-elmegyógyászok, 
valamint az idegsebészek számára 
hasznos olvasmány.

Mérei F. Tibor dr.

Azon körülmény, hogy az 1972- 
ben megjelent első kiadás után, 
most — alig hat évvel később — 
üdvözölhetjük e könyv részben át
dolgozott harmadik kiadását, ön
maga meggyőzően mutatja e 
könyv általános sikerét. Ezt a si
kert a könyv nemcsak a szorosan 
vett egyetemi oktatás-tanulás terén 
érte el, hanem szélesebb körben is 
megnyilvánuló hasznosságával: 
szakmai alapfelkészülések során; 
de még klinikai-pathologiai prob
lémák megvilágításához nyújtott 
informatív segítségével is. így jog
gal mondhatjuk, hogy valóban 
hasznos könyv baráthoz jut az or
vos és orvostanhallgató, aki meg
szerzi magának a könyv jelen ki
adását könyvespolca számára.

Endes Pongrác könyve egyszer- 
zős könyv, amilyennek megírása 
ma már sok szakterületen mind 
nehezebbé válik. Különösen vonat
kozik ez a pathologia széles terü
leteit felölelő, gyakorlatilag min
den szerv pathologiájára vonatko
zó ismeretanyagára. A szerzőnek a
III. kiadáshoz írt „utószavából” 
megtudjuk, hogy honnan és ho
gyan szerezte meg azon gazdag 
egyéni tapasztalatok és elméleti is
meretek tárházát, amelyek képes
sé tették ilyen egységes átfogó 
mű megírásához: felsorolván tevé
kenységét sok munkahelyen — 
több főnök vezetése mellett -— va
lamint önállóan betöltött szolgá
lati helyek sorozatán át mindenütt 
céltudatosan gyűjtve az anyagot 
könyve megírásához. A szerző sze
rint könyvet írni szép, de nehéz fel
adat. A könyve ismeretében mond
hatjuk, hogy a szerző ezt a fel
adatot szépen oldotta meg.

Endes Pongrác könyve egyesíti 
magában az egyszerzős könyvek 
minden előnyét, leküzdve azok 
esetleges hátrányait. Legfontosabb 
momentum ezzel kapcsolatban, 
hogy informáltsága a pathologia 
átfogó területein korszerű. Egysé
ges szemléletben tudja presentál- 
ni — belső ellentmondások és átfe
dések kiküszöbölésével — az isme
reteket : az anyag fontosságának 
megfelelő súlypontozással, ami az 
ismeretanyag tanulmányi elsajátí
tása során is lényeges momentum. 
A tárgyalásban mindenütt súlyt 
helyez a kliniko-pathologiai-funk- 
cionális háttér rövid megvilágításá
ra is. így a könyv jó alapot szol
gáltat egységes patho-biológiai 
szemlélet kialakulásához már a 
pathologiai ismeretek megszerzésé
nek kezdetekor.

A könyv eddigi kiadásai ismer
tetésre kerültek, kiemelve előnyös 
sajátságait. A jelen kiadás is kö
veti tárgyalásában a kórbonctan 
anyagának klasszikus beosztását: 
általános és részletes kórbonctan- 
ra. Az általánosan ismert fejezetek 
mellett azonban feltűntek olyanok 
(mint a hypoxydosis pathologiája,
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a shock pathologiája, a sugárzó 
energiák által előidézett kóros el
változások, örökletes tényezők által 
előidézett kórállapotok, fertőző 
betegségek kórbonctana, iatrogen 
ártalmak pathologiája), amelyek 
igen alkalmasak az általános pa- 
thologiai szemlélet kiszélesítéséhez.

A jelen kiadásban átdolgozásra 
kerültek: a gyulladás, az immun- 
systema, speciális onkológia, ve
sék, vérképző rendszer, vázizom
zat és idegrendszer pathologiáját 
tárgyaló fejezetek.

Az itt felölelt adatok jól tükrö
zik a nevezett területekben bekö
vetkezett fejlődését az ismeretek
nek. Különösen értékelhető az 50 
oldal terjedelmű neuropathologiai 
fejezet sok demonstrativ ábrájával. 
A terjedelemben nem történt lé
nyeges bővítés. (A két kötet 931 
oldal; 914 ábrával; 384 makrosko- 
pos készítmény ábrája, 506 mik- 
roskopos ábra, 29 elektronmikros- 
kopos ábra és 25 vázlat.) Így a 
tankönyv jellegen nem történt vál
tozás, habár, néha magasabb szin
tű problémák részletei is szóba ke
rülnek (mint pl. az ún. apudamya-  
loid új kórszövettani fogalma és 
ezzel kapcsolatos kórszövettani fo
lyamatok.) Ha a hallgató nem tud
ná elkülöníteni a fontos anyagot a 
kevésbé fontos részektől, úgy 
ebben majd az előadás segíti, 
így egészíti ki egymást a jó könyv 
és jó előadás.

A tömörségre való törekvés so
rán egyes hasznos részlet adatok 
megítélése elmaradt (pl. az RH in
kompatibilitás kifejlődését meg
akadályozni képes preventív im
munizálása az anyának, a mai cy- 
tostatikus therapiák során gyako
rivá váló obstructiv uratnephro- 
sisok kialakulását megelőzni ké
pes xanthinoxydase gátló sze
rek alkalmazása; a nyirokcsomó 
daganatok fejezetében hasznosnak 
látszanék: konfrontálni a régi és 
új terminológia által meghatáro
zott daganatféleségeket. Ez segítség 
lenne még a régi terminológiát 
tanult megelőző generatiók számá
ra. A gyulladás fejezetében talán 
hasznos lett volna: összefoglaló 
képet adni az acut gyulladások ki
menetelének folyamatairól. Talán 
a IV. kiadásban, amit hallgatók és 
orvosok nem sok idő múltán bizo
nyára szívesen látnának, ilyen 
részmegjegyzések tekintetbe vehe
tők.

Ábraanyaga szép és jól selek- 
tált. Az ábrák általában megfelel
nek a kívánt demonstratiós célnak, 
amit azonban sajnálatos módon, a 
papír minősége nem mindig enged 
teljes mértékben érvényesülni.

Knmhnnyi Giiörav dr.

Tóth Pál dr.—Dénes József dr.: 
Gyermekfogászat, Fogszabályozás.
2. kiadás. Medicina Könyvkiadó 
1978. (326 oldal, 175+160 ábrával, 
13+1 táblázat, ára vászonkötésben 
68,— Ft).

Amint a cím is elárulja, a könyv 
a fogászat két fejezetével foglalko
zik, melyek közös kapcsa csupán 
az, hogy gyermekkoriak: egyéb
ként nagyban különbözők.

Az első rész a „gyermekfogá
szat” Tóth Pál munkája, 149 oldal 
terjedelmű, 175 jórészt nagymére
tű, de általában igen jó ábrával és 
13 táblázattal. Így a szövegrész 
nem sok, de tekintettel arra, hogy 
az általános fogászat gyermekkori 
applikációjával foglalkozik, elégsé
ges. Az anyag csoportosítása nem 
szerencsés, mert nyilván a 2 den
titio kialakulását és biológiáját 
kellene (a bölcsességfogat nem szá
mítva) kb. a 14. életévig bezáró
lag előre venni és csak utána a 
pathologiát, azaz ebben a tárgy
részben a fogcariest. Ez utóbbi tár
gyalása is ismétlést jelent, hiszen 
a fogcaries lényegileg azonos min
den életkorban, de a szerző igen 
helyesen rámutat a fogcaries fő- 
faktorára, a helytelen táplálko
zási szokásokra főleg a kisgyer
mekkorban és ebben is a cukorral1 
történő visszaélésre, mely hazai vi
szonyok között gyakorlatilag a fog
caries okának tekinthető. A fej
lődő szervezet táplálékigényét 5 
szövegoldalon tárgyalja, inkább öt- 
leszerűen mint módszeresen és 
ehhez 6 oldalon hoz eléggé bő ka
lória- és vitamin-táblázatokat (3.,
4. tábl.), mely túllépi a tárgykör 
igényét. A caries megelőzésével 
foglalkozó fejezetben a Fluor-ion 
szerepét — mely optimális meny- 
nyiségben a csontok, de a fogzo
mánc alkotórésze és utóbbinak bi
zonyos resistentiát nyújt a fogca- 
riessel szemben is — igen röviden, 
subjektiven tárgyalja, kiemelve a 
Fluor-mérgezés tüneteit, melynek 

' az ivóvíz, vagy a konyhasó Fluor
ral való dúsításához semmi köze 
sincs.

A terápiás részben a gyermekfo
gászathoz sorolja a 14—18 éves 
fiatalokat is, ami úgy gondolom, 
hogy helytelen, mert ez a korcso
port orvosi szempontból is alig 
tartozik már a gyermekgyógyászat 
körébe. Az ábrákkal igen bőven el
látott fejezet hosszú klinikai ta
pasztalat alapján íródott, könnyen 
olvasható és helyesnek tartom. A 
fogak extractiójával foglalkozó fe
jezet és a fiatalkori fogtörések el
látása — különösen a „gyűrűs kö
tés” alkalmazása, igen jó.

A gyermekkori fertőző betegsé
gek szájtüneteinek rövid ismerte
tése csak helyeselhető, de alapjá
ban véve igen kívánatos volna, ha 
a gyermekekkel foglalkozó fogor
vos — ha nem általános orvos — 
legalább y2 évet fertőző gyermek- 
osztályon töltene, mert könyvből 
és ábrákból (erre nincsenek is

ábrák a könyvben) fertőző betegsé
geket megtanulni és felismerni 
gyakorlat nélkül alig lehetséges.

A második rész a „fogszabályo
zás” Dénes József munkája, tulaj
donképpen bevezetés a fogszabá
lyozásba, hiszen ezen disciplina el
sajátítása biológiai tudást és ta
pasztalatot igényel. A szerző ezért 
helyesen annyit ad csupán amit a 
leendő fogorvosnak — szinte „in- 
formáció-képpen” — tudnia kell. 
Már a bevezető fejezetekből kitű
nik, hogy a fogazati anomáliák egy 
részének terápiája igen kényes és 
csak nagy tapasztalati tudással 
rendelkező szakember kísérelheti 
meg a többé-kevésbé sikeres be
avatkozást. Maga a fogszabályozási 
diagnostika röntgenologiai és 
anthropologiai ismereteket is felté
telez, hogy a fogak, ill. fogívek 
helyzetét a koponyaalaphoz, és az 
arckoponya egyéb részeihez viszo
nyítsa. Ezt is röviden, érthetően 
kapjuk, valamint a rágó- és mimi
kái izmok szerepét az állcsontok 
alakulásában és funkciójában, meg 
a rendellenességek aetiologiájának 
nehéz, mert csak részben tisztá
zott területét. Utóbbiban helyes 
lett volna a gyakori örökletes ténye
zőkre — a fognagyság és állcson
tok dysharmóniájára — bővebben 
kitérni és ábrákat is hozni (áll
csontok és fogazat szülőknél, nagy
szülőknél) .

A rendellenességek diagnosztiká
ját igen helyesen Ed. H. Angle 
szerint veszi, akinek az occlusiora 
alapított diagnostikai rendszere 
[„occlusion is the basis of the 
science of orthodontia” (Angle)] 
bár már több mint 70 éves, még 
mindig a legjobbnak bizonyul; az 
arcprofil diagnostikát viszont P. 
W. Simon szerint tárgyalja.

A terápiás részben az általános 
rész rövid és igen jó és ezt a részt 
még az orvostanhallgatónak is jó 
volna tudnia. A részletes terápiá- 
részből különösen fontos az Angle 
I. és Angle 11/1. osztályú esetek 
kezelése, mert ezek terápiásán 
könnyebbek és hálásak és részben 
még a nem fogszabályozó-fogorvos 
gyakorlatában is helyet foglalhat
nak.

A szerző röviden, érthetően és 
csak a lényegest illusztrálva ismer
teti a különböző készülék-típuso- 
;kat és eljárásokat, kiemelve ezek 
•előnyét és hátrányát, tárgyilagos 
módon. Egyes fogak eltávolításá
val elérhető fogív-korrekciók, va
lamint az állcsontokon — progna
thia, ill. progenia esetekben — vé
gezhető műtéti eljárások rövid is
mertetése zárja a sikerült és jól 
használható munkát.

A könyv kiállítása mintaszerű — 
már a borítékon mosolygó gyer
mekarc is megnyerő — viszont a 
felsorolt irodalom hézagos, nem 
csatlakozik a szöveghez számozás
sal; a tárgy és névmutató elég jó.

Hattyasy Dezső dr.



A Magyar Gyermekorvosok Tár
sasága és a Gyermekneurológiai, 
Psychiatriai és Idegsebészeti Sectio
1979. szeptember 4-én du. 14..'10 óra
kor Budapesten, az Országos Ideg
sebészeti Intézet könyvtárában 
(XIV., Amerikai út 57.) tudomá
nyos ülést tart.

Lorlfer, John (Sheffield): A nyílt 
gerincsérves újszülöttek selectiós 
therapiája.

Dénes János: Tapasztalataink a 
selectiós therapiával.

Katona Ferenc, Berényi Mari
anne, Szabados Péter: Selectio és 
differenciáldiagnózis a myelame- 
ni.ngocelés újszülöttben.

Paraicz Ervin: A spina bifidás 
hydrocephalus kezelése.

A Fővárosi Kállai Éva Kórház 
Orvosi Kara 1979. szeptember 6-án 
14 órakor a kórház könyvtárában 
(VIII., Kun u. 4., „A” ép.) tudomá
nyos ülést tart.

1. Halász Tamás dr., Réffy Antal 
dr., Foki Mária dr., Kemény Krisz
tina dr.: Kilenc éve túlélő, többször 
szülő, paraplegiával szövődött, fib
rosarcoma pulmonumban szenvedő 
nőbeteg esete (esetbemutátás).

2. Ménesi László dr., Szalay Ist
ván dr.. Kása János dr.: Nyeles le
benyek az égettek kezelésében.

A Magyar Angiológiai Társaság 
és a Pécsi Akadémiai Bizottság
1979. szeptember 7—íi-án Pécsett, 
az Orvostudományi Egyetem Elmé
leti Tömb III. sz. tantermében tu
dományos symposiont rendez.

1979. szeptember 7., 10.00 óra
Megnyitó 

10.15 óra
Kerekasztal-konferencia
Téma: A sympathektomia érté

kelése a perifériás érbetegségek 
kezelésében (15 perc).

Moderátor: Kiss Tibor dr. (sza
bad fórum).

1. Hetényi András dr., Pfeiffer 
János dr.: Lumbalis sympathekto- 
miák korai eredményeiről.

2. Szűcs János dr.: A sympathek
tomia helye és szerepe az oblitera
t e  érbetegségek kezelésében.

3. Koncz István dr., Drexler 
László dr.: Sympathektomián át
esett beteganyagunk értékelése.

4. Kiss László dr., Nagy Lajos 
dr., Stefanies János dr., Kocsis 
László dr.: Angiographiás vizsgá
lat alapján végzett lumbalis sym- 
pathektomiák késői kórlefolyása.

5. Jámbor Gyula dr., Stefanies 
János dr., Nagy Lajos dr.: A re- 
constructiv érműtétekkel egy idő
ben végzett lumbalis sympathekto
mia értéke.

6. Földes Iván dr., Fényes 
Györgyné dr.: A lumbalis sym-

pathektomia okozta áramlásválto
zás értékelése 7 csatornás radiocir- 
culographiávai.

7. Solti Ferenc dr., Iskum Mária 
dr., Frank József dr., Turbók Esz
ter dr.: A végtagkeringés változása 
lumbaüis sympathektomia után ob
literate verőérbetegségekben.

8. Illés Iván dr.: A vérgázanaliti- 
kai értékek változása sympathek
tomia hatására.

9. Hunyi László dr.: Sympathek
tomián átesett betegek több éves 
megfigyelése során szerzett tapasz
talatok.

10. Pepó János dr.: Sympathek
tomia helye a reconstructiv érse
bészetben.

11. Fontányi Sándor dr., Nagy 
Imre dr., Baranyi Péter dr.: Ple
thysmograph (Typ. MB 5110) a de- 
sympathizálás megítélésében.

12. Fontányi Sándor dr.: Törek
vés a sympathektomia várható és 
elért eredményének objektiválásá- 
ra.

13. Szabó László dr., Freili Géza 
dr.. Szabó Gábor dr.: Sympathek- 
tomiákkal szerzett tapasztalataink
ból.

14. Márk Bertalan dr., Lelkes 
József dr., Kollár Lajos dr.: A 
lumbalis sympathektomiák késői 
értékelése.

15. Kollár Lajos dr., Márk Ber
talan dr., Lelkes József dr.: A 
sympathektomiák értékelése kom
binált beavatkozások kapcsán.

1979. szeptember 7., 15.30 óra
Indító referátum
Lakner Géza dr.: Az aortaivből 

eredő nagyágak elzáródásának se
bészi kezelésével szerzett tapaszta
latok (30 perc).

1. Dzsinich Csaba dr., Gloviczki 
Péter dr., Turbók Eszter dr.: Acut 
és chronicus carotis elzáródás 
miatt operált beteganyagunk elem
zése.

2. Gyurkó György dr., Vámos 
Bertalan dr., Ézsely Ferenc dr., 
Csornai Márta dr., Demeter József 
dr., Makár Valéria dr.: Műtéti be
avatkozások az arteria carotison.

3. Pepó János dr.: Atypusos ca
rotis „endarterektomiák”.

4. Mogán István dr., Nemes A t
tila dr.: Subclavian steal syndro
ma miatt végzett műtéteink.

5. Homolay Péter dr., Csornay 
Márta dr., Demeter József dr., Vá
mosi Bertalan dr., Gömöry András 
dr.: Arteria vertebralis endarter- 
ektomia supraclavicularis behato
lásból,

6. Szabó Imre dr., Acsády György 
dr.: Az extracranialis artériák sé
rüléseinek ellátásában szerzett ta
pasztalatok.

7. Mészáros Zsolt dr., Szabó 
Győző dr., Nagy Ernő dr., Keszler 
Pál dr.: Tapasztalataink a nyaki 
és a mellkasi nagyerek traumás és 
iatrogen sérüléseinek ellátásával.

8. Regős János dr., Orbán Imre 
dr., Dubecz Sándor dr., Kiss Lajos 
dr.: Tapasztalataink a felső végta
gok acut ischaemiájának sebészi 
kezelésében.

9. Márkus Béla dr., Németh
László dr.: Az intraoperativ anti- 
biotikus instillatio jelentősége az 
érsebészetben.

1979. szeptember 8., 9.00 óra
Indító referátum
Stefanits János dr.: Atypusos by

pass megoldások (30 perc).
Papp Sándor dr., Frank József

dr., Turbók Eszter dr.: Atypusos
by-pass műtétekkel- szerzett ta
pasztalataink.

2. Lakner Géza dr., Sömjén
György dr., Lukács László dr.: 
Aorta descendens-bifemoralis „Y” 
prothesis beültetés az aorta bifur
catio magas elzáródásának esetei
ben.

3. Gyurkó György dr.: Az atypu
sos by-passokról.

4. Pepó János dr.: Obturator by
pass prothesis infectio miatt.

5. Lukács László dr., Lakner Gé
za dr., Sömjén György dr.: By-pass 
megoldás subclavian steal syndro
ma és jobb oldali aortaív együttes 
előfordulásánál.

6. Drexler László dr., Koncz Ist
ván dr.: Atypusos by-pass ese
teink.

7. Regős János dr., Jámbor Gyu
la dr., Kocsis László dr.: Axillo- 
femoralis és femoro-femoralis by
pass shuntök.

8. Juhász Miklós dr., Csengődy 
József dr., Erdélyi Mihály dr.: A 
vena cephalica by-pass graftként 
történő felhasználásáról.

9. Bartos Gábor dr., Böhm K. 
dr., Somogyi János dr., Góg Béla 
dr.: Arteria mesenterica superior 
occlusio megoldása iliaca mesente- 
rialis vénás áthidalással.

10. Németh László dr., Márkus 
Béla dr.: Atypusos by-pass megol
dások osztályunk érsebészeti anya
gában.

11. Márk Bertalan dr., Lelkes 
József dr., Kollár Lajos dr., Kiss 
Tibor dr.: Subclavia elzáródás se
bészi megoldásának lehetősége. 
Színes hangosfilm.

1979. szeptember 8., 15.00 óra
Zárt kerekasztal-konferencia
Téma: A postoperativ thrombo

sis prophylaxisa.
Moderator: Soltész Lajos dr.
Tájékoztató
Az előadások max. ideje 10 perc, 

a hozzászólásoké 3—5 perc.
Mindkét napon az 1—3. pont 

alatt felsorolt témákkal kapcsolat
ban a felkért hozzászólók mellett 
bárki hozzászólhat, illetve csatla
kozó előadást jelenthet be.

Vetítési lehetőség 5 X 5  cm-es 
dia- és keskenyfilm, melynek tech
nikai adatait 1979. szeptember 1-ig 
kérjük a pécsi rendezőségnek be
jelenteni.

Részvételi díj a Társaság tagjai 
részére 200,— Ft, más résztvevők 
számára 300,— Ft. A Társaság if
júsági tagjainak díjmentes. A rész
vételi díjat a regisztrálás alkalmá
val a helyszínen kell befizetni.

%
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Regisztrálás 1979. szeptember 
6-án 15 órától, illetve 7-én reggel 
8 órától a 400 ágyas klinika Ifjúság 
utcai halijában. A symposion tit
kárság szeptember 7-én és 8-án a
III. sz. tanterem előterében.

A kongresszus nyelve: magyar.
Információ: Kiss Tibor dr. egye

temi tanár; Pécs, Bem u. 1. 7621, 
II. Sebészeti Klinika, telefon: 11- 
785, 11-522.

Urai László dr. főtitkár, 1450 
Budapest, Postafiók 88., Semmel
weis OTE Kardiológiai Tanszék, 
telefon: 130-832.

A M agyar Gyerm ekorvosok T ár
sasága D él-D unántúli T agozata  és 
a M arcali Városi Tanács K órház  
G yerm ekosztálya 1979. szeptember 
14—15-én Fonyódon, a Somogy me
gyei Tanács Továbbképző Intéze
tében tudományos ülést rendez.

1979. szeptember 14., 8.30 óra
Üdvözlések: Varga Levente dr. 

megyei főorvos; Mestyán Gyula 
prof.: elnöki megnyitó.
9.00 óra

Ülésélnök: Pozsár József dr.
1. Jászai V., Pintér A. (Pécs): A 

vesicoureteralis reflux belgyógyá
szati és sebészeti problematikája.

2. Kaszás T., Czidei E. (Siófok): 
Felső húgyúti rendellenességek 
gyakorisága és megoszlása 10 éves 
beteganyagunkban.

3. Schäfer J., Pintér A. (Pécs): 
Hasi panaszok — súlyos húgyszer
vi anomáliák.

4. Alacsony M., Horváth L., Fél 
P., Kelemen L. (Dombóvár): Kis
gyermekkori hólyagtumor (esetbe
mutatás).

5. Gáspár Ё., Tóth J., József I. 
(Kisbér): Urológiai és nephroló- 
giai beteganyagunk tanulságai.

6. Schultz К., Karoliny G., Ka- 
rátson A. (Pécs): Gramoxon mér
gezés klinikai lefolyása.

7. Kajtár P., Pintér A., Mészáros 
K. (Pécs): Tapasztalataink Wilms- 
tumoros betegeinkkel.

Hozzászólások — Vita 
Szünet

Üléselnök: Horváth Mihály dr.
8. Rőth Zs., Pozsár J., Gulyás E.

(Marcali): Csecsemő-mortalitás
vizsgálata 5 éves beteganyagunk
ban, különös tekintettel acut ese
teinkre.

9. Zsolnay L., Kaszás T. (Siófok): 
Az MSZSZ helye és szerepe az in
tegrált gyermekegészségügyi ellá
tásban.

10. Szlávik M., Németh K., Rippl 
1. (Szekszárd): Koraszülött átme
neti diabetese (betegbemutatás).

11. Vágvölgyi E., Gyódi Gy., Tar
ján L., Jakó A. (Kaposvár): Újszü
löttkor! véralvadás vizsgálatok.

12. Harangi F., Pinterics M., 
Nagy 1., Báli 1., Horváth M. (Pécs): 
Csecsemőkori histiocitosis X diag-

2092 nosztikus és therapiás problémái.

13. Storz J., Várbíró B., Berényi 
Ü. Sándorné, Mestyán Gy. (Pécs): 
Intenzív ellátásban részesült újszü
löttek prognózisa.

Hozzászólások — Vita 
Szünet

14.30 óra
Üléselnök: Gyódi Gyula dr.
14. Csordás J., Meskó Gy., Bara

nyai J. (Szekszárd): A plazma cor
tisol szint napszaki ingadozása.

15. Haszon I., Károlyi Gy., Kaj
tár P. (Pécs): A neuroblastoma 
klinikuma.

16. Halmos F., Németh L., Kop- 
csányi I. (Pécs): Nyaki neuroblas
toma gyógyult esete.

17. Kopcsányi I. (Pécs): Diffe
renciáldiagnosztikai problémák a 
rekeszközeli mellkasi elváltozások
kal kapcsolatban.

18. Tóth M., Schäfer J., Dobák E. 
(Mohács és Pécs): Csecsemőkorban 
felismert (és operált) rekeszizom
sérv mint „ismeretlen eredetű” 
dystrophia és légúti infekciók oka.

Hozzászólások — Vita
Üléselnök: Várbíró Béla dr.

19. Rajkai I., Ambrus M., Varga 
L., Péley 1. (Pécs): A supportiv 
therapia kérdései ataxia teleangi- 
ectasiában.

20. Rubecz I., Haszon I., Varga 
P. (Pécs): Peritonealis dialysis 
egyenlegvizsgálatok.

21. Horváth G. (Szekszárd): Ade
noid ecsetelés körzetben.

22. Ükös M., Bereczky M. (Dom
bóvár.) : Miliőhatás szerepe a gyer
mekradiológiában.

23. Gutái M. (Szekszárd): Laryn- 
gitisben szerzett tapasztalataink.

24. Tihanyi M., Székely E., Po
zsár J. (Marcali és Budapest): Ér
gyűrű okozta légcsőszűkület esete.

Hozzászólások — Vita 
1979. szeptember 15., 8.30 óra

Üléselnök: Csordás Jenő dr.
25. Varga L., Rajkai 1., Bencze

G., Péley I. (Pécs): A gyógyszeres 
nyomáscsökkentés jelentősége a 
központi idegrendszer gyulladásos 
betegségeiben.

26. Nagy L., Ambrus M., Pinte
rics M. (Pécs): Papír-elfo gamma
globulin értékelhetősége a csecse
mőkorban.

27. Gyódi Gy., Környei V. (Ka
posvár) : Antropometriás indexek 
alkalmazása gyermekkori szűrő- 
vizsgálatokban.

28. Csordás J., Gonda M., Barna 
Gy. (Szekszárd): Kövér gyermekek 
endokrin statusa.

29. Molnár D., Kardos M., Sol
tész Gy., Klujber L. (Pécs): Diabe
teses ketoacidosis kis dosisú insu
lin kezelése.

30. Ruppert F., Pintér A., Molnár
D., Molnár S. (Pécs): Pubertáskori 
gynecomastia kórismézése és keze
lése.

31. Támuly J., Majorosi Gy., 
Csordás J. (Szekszárd): Schönlein 
—Henoch-purpurás betegeink.

32. Környei V. (Kaposvár): Noo- 
nan-syndroma.

33. Haszon 1., Baranyai Zs., Kluj
ber L., Rubecz 1. (Pécs): Meconium 
aspiratio diagnosisa vizeletből.

Hozzászólások — Vita 
Szünet

Üléselnök: Péley Iván dr.
34. Halmos L., Horváth M., Pin

terics M. (Pécs): Csecsemőkori ap
pendicitis esetek. ,

35. Barna Gy., Kramm H., Tá
muly J. (Szekszárd): A GALAN- 
TASE használhatósága a laktóz- 
hiány diagnosztikájában.

36. Bakó M. (Pécs): Coeliákiás 
gyermekek súly- és hossznöveke
dése.

37. Marosy I. (Mosdós): Empye- 
más eseteink tanulsága.

38. Dizséri T., Várbíró B., Soltész 
Gy. (Pécs): A szociális háttér vizs
gálatának methodikája a gyermek- 
gyógyászati alapellátásban.

39. Horváth L., Schäfer J. (Dom
bóvár és Pécs): Óriás dysplasia 
fibrosa monostotica esete.

Hozzászólások — Vita
Elnöki zárszó

i
A Magyar B alneológiái Egyesület

1979. évi szeptember 21-én de. 11 
órakor Zalakaroson, a gyógyfürdő 
helyiségében tudományos ülést, va
lamint évi rendes közgyűlést tart.

Vadász Gyula dr.: Elnöki meg
nyitó.

Fröhlich Lóránt dr.: Főtitkári 
beszámoló.

Tamás Györgyné dr.: Pénztárosi 
jelentés.

Matusek Géza: Ellenőri jelentés.
Vita

Balogh Illés dr. és mtsai: Tele
metriás vizsgálatok a balneothera- 
piában.

Főző János: Zalakaros múltja, 
fejlődése, jövője.

Agyagási Dezső dr.: Kémiai bal
neológia és nyomelem biológia.

Eggenhoff er Balázs dr.: ötéves 
tudományos kutatási program a 
hévízi intézetnél.

Tóth András dr.: Szájfürdő szer
vezési gondok a húszéves hévízi 
tapasztalatok alapján.

Csermely Miklós dr.: Űjabb fi
zikoterápiás gépekkel szerzett ta
pasztalatok rheumás megbetegedé
sekben.

Hozzászólások — Vita
Tudnivalók: Az előadások tarta

ma max. 20 perc, hozzászólás max. 
3 perc.

Szállodai elhelyezés iránti igény 
bejelentési határideje szeptember
10. Cím: Bende József fürdőigaz
gató, Zalakaros.

Az Egyesület vezetősége külön 
meghívó szerinti időpontban ülést 
tart.



A Magyar Kardiológusok Társa
sága, a B alatonfüredi Á llam i Kór
ház, a Korányi Frigyes Tbc és P u l-  
m onológiai Társaság, a M agyar G e
rontológiai Társaság 1979. október 
13—14—15-én Balatonfüreden, a 
SZOT dísztermében rendezi az 
Őszi Balatonfüredi Orvosnapokat.

Főtémák: A thromboemboliás 
kórképek; Légzőszervi betegségek, 
kisvérköri keringés; A gerontoló
gia aktuális kérdései.

Felvilágosítás és meghívó igény
lése: Schweiger Ottó prof. (1529 
Budapest, Pihenő u. 1.), Kerkovits 
Gyula dr. (1475 Budapest, Pf. 71., 
Bajcsy-Zsilinszki Kórház), Vértes 
László dr. (1504 Budapest, Kálmán 
Imre u. 13.).

A Magyar Kardiológusok Társa
sága és a Magyar G yerm ekorvosok  
Társasága Gyerm ekkardiológiai 
Sectiója 1979. november 24-én Bu
dapesten tudományos ülést tart.

Téma: A kardiális decompensa- 
tio és kezelése csecsemő- és gyer
mekkorban.

Előadások címének beküldési 
határideje szeptember 30. Cím: 
Kamarás János dr., 1450 Budapest, 
Pf. 88. Orsz. Kardiológiai Intézet.

A Szegedi G yerm ekklinika 50
éves jubileumi megemlékezését 
1979. november 15-én rendezi. Kér
jük a klinika volt tagjait, hogy 
meghívók küldése céljából címü
ket közöljék: Virág István dr., Sze
ged, Pf. 471, Gyermekklinika.

A N em zetközi Faluegészségügyi 
Társaság 1980. augusztus 25—27-én 
Pécsett tartja II. Európai Szimpó
ziumát.

Téma: A mezőgazdasági lakosság 
egészségnevelése.

A szimpóziummal egy időben, a 
délutáni órákban kerül sor az: I. 
Nemzetközi Egészségnevelési Film- 
fesztiválra, amely bemutatja az el
múlt 5 év során világszerte készí
tett egészségnevelési filmeket és 
módot ad kerekasztal formájában

megvitatni ezek felhasználási mód
jait az egészségnevelésben.

Az előzetes jelentkezési határ
idő: 1979. október 15. Cím: Pécsi 
Orvostudományi Egyetem, Egész
ségügyi Szervezéstani Intézet, 7643 
Pécs, Szigeti u. 12.

A M agyar Fül-O rr-G égeorvosok  
E gyesülete 1980. augusztus 25—29. 
között Szegeden, nemzetközi rész
vétellel, kongresszust rendez.

Fő témái:
1. A fül-orr-gégészeti határterü

let problémái.
2. Fül-orr-gégészeti daganatok 

metastasisainak kérdései.
3. Szabadon választott témák.
A kongresszus keretében a gyer

mek-fül-orr-gégészeti előadások 
külön sectióban kerülnek megren
dezésre.

Előzetes információ a Szervező 
Bizottságnál: elnök: Ribári Ottó 
prof., főtitkár: Kiss Ferenc dr. 
(6701 Szeged, Pf. 422., Fül-Orr-gé- 
geklinika.

PÁLYÁZATI

HI RDETMÉNYEK

D abas nagyközség i T anács e lnöke 
(D abas, B iksza M iklós ú t 381.) a já rá s i  
H iv a ta l Egészségügyi O sztá lyával egy e t
é r té sb e n  p á ly áza to t h ird e t k ö rze ti o r 
v o si á llásra .

A  m u n k ak ö rh ö z  3 szobás k om fortos, 
g a rázzsa l e llá to tt k e r te s  szo lgála ti la 
k á s  b iz tosíto tt.

B é rezés a 3/1977. EüM —MüM ú t a la p 
já n . d r. P é tik é  Já n o sn é

m b. ta n ácse ln ö k

(324)
A  F ő v áro si T anács W eil Em il K ó r

h á z -R e n d e lő in té z e t fő igazgató  főo rvosa  
(B udapest, U zsoki u . 29. 1145) p á ly á 
z a to t h ird e t egy fő belgyógyász cso
p o rtv eze tő i á llásra .

I lle tm én y  a  szo lgála ti időtő l függően  
a  3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM szám ú  
e g y ü tte s  ren d e le t szerin t.

V idosfalvy  M agda dr.
fő igazgató  főo rvos

(352)'
F ő v á ro si Is tv án  K ó rh áz-R en d e lő in té 

ze t fő igazgató  főorvosa  (1096 Bp., IX ., 
N ag y v árad  té r  1.) p á ly áza to t h ird e t 
— változó  m u n k ah e lly e l — áth e ly ezés 
fo ly tá n  m eg ü resed e tt (K állai Éva K ó r
h áz  ég éssérü lés és p la sz tik a i o sz tá ly á
ra) 2  (kettő) sebész szak o rv o si á llá s ra .

Az a lk a lm azás és b érezés fe lté te le it 
a  fen n á lló  ren d e lk ezések  h a tá ro zzák  
m eg.

Az á llá s  azonnal be tö lth e tő .
B u d a p est, 1979. jú liu s  12.

B alázs T am ás dr.
fő igazgató  főorvos

(326)
G y ő r m egyei v á ro s i T anács V. B. 

H iv a ta la  p á ly áza to t h ird e t osz tályvezető  
fő o rv o s i á llás be tö ltésé re .

P á ly á z h a tn a k , ak ik  az egészségügyi 
m in isz te r 37/1971. (EüK 21.) EüM  u ta 
sítás  1 §. (2.) bekezdése é r te lm é b e n  
o rv o stu d o m án y i egyetem i k ép es íté sse l 
és egészségügyi szervezésből sz ak o rv o s i 
képesítésse l, v a la m in t az 1025/1971. (VI. 
22.) K orm . sz. h a tá ro z a t 2/b p o n tjá n a k  
m egfelelő sz a k m a i g y a k o rla tta l r e n d e l
kezn ek

F izetés a  15/1977. (XII. 1.) M üM szá
m ú ren d e lk ezésb en  b iz tosíto tt le h e tő sé 
g ek n ek  m egfelelően , szem élyes m eg b e
szélés szerin t.

Je le n tk e z n i: G yőr Megyei T a n á c s  V. 
B. H ivata la  e ln ö k én é l G yőr, H onvéd  
lige t 1. 9002.

(327)
A Szolnok m eg y e i T anács T ü d ő k ó r

ház  G ondozóin tézetének  igazgató  fő o r
vo sa  (Szolnok, V öröscsillag u. 32. 5001, 
pf. 6.) p á ly á z a to t h ird e t tü d ő b e lg y ó g y á
szati o sz tá lyon  o rv o si á llásra , e lő n y b en  
részesü l, a k i be lgyógyászati s z a k k é p e 
sítésse l ren d e lk ez ik .

B érezés: 3/1977. EüM —MüM e g y ü tte s  
ren d e le tn ek  m egfelelően, fig y e lem b e  
véve a sz ak k ép es íté s t, a szo lg á la ti időt, 
-f- 30% veszélyesség i pótlék.

L ak ás: in té z e ti elhelyezés fü rd ő sz o 
b ás szobában.

Az állás e lfo g la lh a tó : 1979. szep t. 1-től.
H elf L ászló  d r. 
igazgató fő o rv o s

(328)
F ővárosi W eil E m il K órház—R en d elő - 

in téze t igazgató  főorvosa  (B udapest, 
U zsoki ú t 29.) p á ly áza to t h ird e t  egy 
o rtho p aed  sz ak o rv o s i á llásra .

Ille tm én y  sz o lg á la ti időtől fü g g ő en  a 
3/1977. (VIII. 19.) EÜM—MüM szám ú  
eg y ü ttes  re n d e le tb e n  fo g la ltak  sz e rin t.

V idosfalvy  M agda d r. 
főigazgató fő o rv o s

(329)
Ózd v á ro si T an ács  K órház—R e n d e lő 

in téze ti E gység igazgató  főo rvosa  (Ózd 
I., B éke ú t 1.) p á ly áza to t h ird e t 3 fe l
n ő tt  kö rzeti o rosi, 2 gyerm ek  k ö rz e ti  
o rvosi és 1 fe lü lv izsgáló  fő o rv o si á l
lá s ra .

Ille tm én y  a  3/1977. EüM—M üM sz. 
eg y ü ttes  u ta s ítá s n a k  m egfelelően  a

szo lgála ti idő figyelem b ev é te lév e l. Mel
lék á llás  v á lla lá s  lehetséges.

L ak ás m egbeszélés tá rg y á t  képezi.
Az á llá s  azo n n a l e lfog la lható .

O n d re jk ó  Is tv á n  dr. 
já ró b e te g -e llá tá s t irán y ító  

igazgató  fő o rvos h.

(330)
Ózd v á ro s i T anács K ó rh áz—R endelő 

in tézeti E gység  igazgató  fő o rv o sa  (Ózd 
I., B éke ú t 1.) p á ly áza to t h i rd e t :  k é t 
fő fog la lkozású  — az Ózdi K o h ásza ti 
Ü zem orvosi R end e lő jéb en  — m eg ü rese 
d e tt ü zem o rv o si á llásra .

I lle tm én y  a  3/1977. EüM —M üM sz. 
eg y ü ttes  u ta s ítá s á n a k  m egfele lően  a 
szo lgálati idő fig y e lem b ev é te lév e l +  1000 
F t k o h á sz a ti  pó tlék . Év v ég én  6— 
10 000 F t- ig  te r je d ő  ip a rv id é k i pó tlék .

L akás m egbeszélés szerin t.
Az á llás  e lfog la lható .

V erebély i T ib o r d r. 
ü zem egészségügy i szóig, irán y ító  

h . igazgató , ü zem i főo rvos

(331)
A S á rv á ri v á ro s i T an ács V. B. K ór

ház—R e n d elő in téz e t igazgató  főo rv o sa  
(Sárvár, R ák ó cz i u. 30. 9601) p á ly á z a 
to t h ird e t:

1 fő k ö rz e ti  o rvosi á llá s ra ,
1 fő g y e rm e k o rv o s i á llásra ,
1 fő ü zem i k ö rz e ti o rvosi á llá s ra .
I lle tm én y  sz o lg á la ti id ő tő l függően .
L a k á st a  v á ro s i tan ács  b iz tosít.
O rv o sh áza sp á ro k  előnyben .

A tanaszov  G y ö rg y  dr. 
igazg a tó , főo rvos

(332)
A Sem m elw eis O rv o stu d o m án y i E gy e

tem  tu d o m án y o s re k tó rh e ly e tte s e  p á 
lyázato t h ird e t  az eg y e tem  K özpon ti 
K ö n y v tá ráb an  m eg ü rü lő  tu d o m án y o s
m u n k a tá rs i (ksz. 3623) á llá s ra .

A p á ly á z a t fe lté te le i: o rvosi d ip lom a, 
n yelv tudás .

P á ly ak ezd ő  o rv o s nem  p á ly á z h a t.
A p á ly á z a to t e ln y erő  tu d o m á n y o s 

m u n k a tá rs  fe la d a ta :  k ö n y v sz e rz em én y e
zés, szakozás, tá rg y sz ó k a ta ló g u s  sz e r
kesztés, tá jé k o z ta tá s .

Az eg y e tem  az á llás  b e tö lté sé v e l la 
kás t b iz to s ítan i nem  tud .

%
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A  p á ly á z a to t a  h ird e tm é n y  m eg je le 
n é sé tő l szám íto tt 3 h é te n  belü l, a 
sz o lg á la ti ú t  b e ta rtásáv a l k e ll  a  S em 
m elw eis O rvostudom ányi E g y e tem  Sze
m é ly z e ti és Okt. O sztály ra (Bp., Üllői 
ú t 26. 1085) benyújtan i.

A lm osdi P é te r  d r. 
a rek to ri h iv a ta l v eze tő je

(333)
A D u n ak esz i városi T a n á c s  V. B. 

S zak o rv o si R endelőin tézet ig azg a tó ja  
m e g h ird e ti  a  m egüresedő D u n ak esz i 
v á ro s  fe ln ő tt  körzeti o rvosi á l lá s t  1979. 
sz e p te m b e r  hó 1-vel.

Ie lle tm é n y  a  3/1977. EüM —M üM  sz. 
r e n d e le t szerin t. T ölgyesi F e re n c  d r.

igazgató  főo rvos

(334)
A  B p. X III. k e rü le ti T a n á c s  V. B. 

EGYM I R óbert K ároly  K ó rh áz  fő igaz
g a tó  fő o rv o s helyettese p á ly á z a to t h ir 
d e t be lgyógyászaton  m e g ü re se d e tt  á l
lá s h e ly re  : belgyógyászati szak o rv o si 
v a g y  belszakvizsgához köze l á lló k  szá
m á ra .

A  szabá ly sze rű en  fe lsze re lt és tov á- 
b íto t t  p á ly áza to t az in tézm én y  fő igaz
g a tó  fő o rvos helyetteséhez  (Bp. X III., 
R ó b e rt K áro ly  k rt. 82—84.) c ím ze tten  
k e ll  b en y ú jtan i.

I lle tm é n y  ku lcsszám nak  m egfele lően .
K á d á r  T ib o rn é  d r.

h. fő igazg a tó  főo rvos

(335)
A  B p. XIII. k e rü le ti T a n á c s  V. B. 

EGYM I főigazgató fő o rv o s h e ly e tte se  
p á ly á z a to t h ird e t r tg  o sz tá ly o n , v á lto 
zó m u n k ah e ly re  m e g ü re se d e tt á llá s
h e ly re  : rö n tg en  szakorvos sz á m á ra .

A  sz abálysze rűen  fe lsz e re lt és tová- 
b íto tt  pá ly áza to t az in té z m é n y  fő igaz
g a tó  fő o rvos h e lyetteséhez  (Bp. X III., 
R ó b e rt K áro ly  k rt. 82—84.) c ím ze tten  
k e ll b en y ú jtan i.

I lle tm é n y  ku lcsszám nak  m egfele lően .
K á d á r  T ib o rn é  dr.

h. fő ig azg a tó  főorvos

(336)
A  F őv áro si T anács W eil E m il K ó r

h á z —R endelő in tézet fő ig azg a tó  fő o rv o sa  
(1145 B udapest, Uzsoki u . 29.) p á ly áza 
to t  h ird e t  egy fő 2104 k sz . rö n tg e n  fő 
o rv o si á llásra .

I lle tm é n y  szolgálati id ő tő l fü g g ő en  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM —M üM  szám ú 
e g y ü tte s  rendele t szerin t.

V idasfa lv y  M agda dr.
fő ig azg a tó  főorvos

(337)
B á to r  Község Közös T a n á c sa  p á ly áza 

to t  h ird e t  a  m eg ü resed e tt 2.134/1 ku lcs
sz á m ú  körzeti orvosi á llá s  b e tö lté sé re

F e lté te l:  lehetőleg b e lg y ó g y ász  szak 
o rv o s i képesítés.

S zo lgála ti lakás van.
A  p á ly áza t azonnal b e n y ú jth a tó .
A  község Eger v á ro sá tó l 17 k m  távo l 

v a n * F icze re  S ándor
ta n ácse ln ö k

(338)
B u d a p est III. kér. T a n á c s  E gyesíte tt 

F e ln ő tt G yógyító-M egelőző In tézm én y  
ig azg a tó  főorvosa (B u d a p e s t III. kér. 
B écsi ú t  132. 1032) p á ly á z a to t h ird e t a 
k ó rh á z  belgyógyászati o sz tá ly á n  m eg
ü re se d e tt  belgyógyász sz a k o rv o s i á llás
r a  v a la m in t a k ó rház  rö n tg e n  osz tá lyán  
— k ü lfö ld i m u n k av á lla lás  m ia tt  szerző
d ésse l betö lthető  rö n tg e n  sz ak o rv o s i á l
lá s ra  változó  m u n k ah e lly e l.

I lle tm én y  szolgálati id ő tő l függően  a 
3/1977. (VIII. 19.) E üM —M üM  szám ú 
e g y ü tte s  rendele tben  fo g la lta k  szerin t. 
P á ly á z a ti kére lm et a  sz o lg á la ti ú t b e 
ta r tá s á v a l  a h ird e tm é n y  m eg je len ésé 
tő l szám íto tt 15 n a p o n  b e lü l kell b e 
n y ú jta n i. M arkov ics G yörgy  d r.

K ó rh áz—R endelő in téze t 
ig azg a tó  főorvosa

(339)
B u d ap est III. k é r. T a n á c s  E gyesíte tt 

F e ln ő tt G yógyító-M egelőző In tézm én y  
igazgató  főorvosa (B u d a p e s t III. kér. 
B é si ú t 132. 1032) p á ly á z a to t h ird e t a 
G anz V illam ossági M űvek  Ó budai Gáz

g y á rb a n  á th e ly ezés  fo ly tá n  m eg ü rese 
d e tt üzem orvosi á llá s ra  

Az Ó budai G ázg y á r vezetősége az á l
láshoz szo lgála ti la k á s t  b iztosít.

Ille tm én y  sz o lg á la ti idő tő l fü g g ő en  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM szám ú  
eg y ü ttes  re n d e le tb e n  fo g la lta k  szerin t.

P á ly á z a ti k é re lm e k e t a  szo lgála ti 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 n ay p o n  be lü l ke ll 
b e n y ú jta n i. M arkov ics G yörgy  dr.

K ó rh áz—R endelő in tézet 
igazgató  főo rv o sa

\ (430)
B u d a p est III. k é r . T an ács E y esíte tt 

F e ln ő tt G yóggyító-M egelőző In tézm én y  
igazgató  fő o rv o sa  (B udapest III. k é r . 
B écsi ú t 132. 1032) p á ly áza to t h ird e t  á t 
helyezés fo ly tá n  m egüresedő , ille tve  
ú jo n n a n  lé te s íte tt  h á ro m  k ö rze ti o rvosi 
á llásra .

I lle tm én y  szo lg á la ti idő tő l függően  a 
3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM szám ú  
eg y ü ttes  re n d e le tb e n  fo g la lta k  szerin t.

P á ly áza ti k é re lm e k e t a szo lgála ti 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 á m íto tt 15 n a p o n  be lü l k e ll b e 
n y ú jta n i. M arkov ics G yörgy  d r.

K ó rh áz—R endelő in téze t 
iazgató  fő o rv o sa

(341)
B u d a p est III. k é r . T an ács E g y esíte tt 

F e ln ő tt G yógyító-M egelőző In tézm én y  
igazató  fő o rv o sa  (B u d ap est III. k é r . 
B écsi ú t  132. 1032) p á ly áza to t h ird e t  á t
helyezés fo ly tá n  m eg ü resed e tt rh e u m a  
szak o rv o si á llá s ra , v a la m in t v á ltozó  
m u n k a h e lly e l K ó rh áz—R endelő in téze ti 
in te g rá lt  egység en  b e lü l:

egy la b o ra tó riu m i szakorvosi, 
egy sebész szak o rv o si, 
egy szü lész-n ő g y ó g y ász  sz ak o rv o s i á l

lásra .
I lle tm én y  sz o lg á la ti idő tő l fü g g ő en  a 

3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM szám ú  
együ ttes re n d e le tb e n  fo g la lta k  sz e rin t. 
P á ly á z a ti k é re lm e k e t a  szo lg á la ti ú t  b e 
ta r tá sá v a l a h ird e tm é n y  m eg je len ésé tő l 
sz ám íto tt 15 n a p o n  be lü l k e ll b e n y ú j-  
tani> M arkov its G y ö rg y  dr.

K ó rh áz—R endelő in téze t 
igazgató  főo rv o sa

(342)
A  XV. k é r . T a n á c s  V. B. E gészség- 

üg y i O sztály  v eze tő je  (B u d ap est XV. 
kér. H u b ay  Je n ő  té r  1.) p á ly á z a to t 
h ird e t  az a lá b b i á llá so k  b e tö lté sé re :

1 fő k ö rz e ti g y e rm ek o rv o s ,
1 fő h y g ie n ik u s  orvos és 
1 fő isk o lao rv o s .
M in d h áro m  á llá s  azo n n a l e lfog la lható . 
I lle tm én y  a  k u lc sszám n ak  m eg fe le 

lően, sz o lg á la ti idő  figyelem b ev é te lév e l.
Z eizler A gnes d r. 

eü. o sz tá lyvezető

(343)
Özd, v á ro s i T an ács  K ó rh áz—R en d elő 

in téze ti E g ység  iazgató  fő o rv o sa  (Ózd, 
B éke ú t  1.) p á ly á z a to t h ird e t  egy  fő 
já rá s i  g y e rm e k o rv o s i á llá s ra  P u tn o k  
n ag y község  székhellye l. A p á ly á z a t 
e ln y e résé h ez  g y e rm ek g y ó g y ász  szak - 
k ép esítés  szükség es .

I lle tm én y  k u lc sszám  sz e rin t szo lgá
la ti id ő n ek  m egfele lően .

A  p ályázó  ré sz é re  P u tn o k  nag y k ö zség  
ta n á c sa  la k á s t  b iztosít.

Z e ltn e r  G y ö rg y  dr.
K ó rh áz—ren d e lő in t. in t. egys.

igazató  fő o rv o sa

(344)
B u d a p est, I II . k é r . T an ács  V. B. 

egészségügyi o sz tá ly á n a k  v ezető je  
(1033 B p., III . ké r. F o ly am ő r u . 22.) 
p á ly á z a to t h ird e t  1979. sz e p te m b e r 1- 
től b e tö lth e tő :
1 fő g y e rm e k k ö rz e ti  o rvosi á llá s ra  
(k ü lte rü le t) .

Ille tm én y  m eg á lla p ítá sa  a  3/1977. 
(V ili. 19.) EüM -M üM . sz. eg y ü ttes  
re n d e le t a la p já n  tö rté n ik .

P á ly á z a ti  k é re lm e k e t a sz o lg á la ti 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 á m íto tt  15 n ap o n  b e lü l k érem  
b e n y ú jta n i. F eren cz i E rz sé b e t dr.

k é r . főorvos, eü . oszt. vez.

(345)
Ózd V árosi T a n á c s  K órház-R en d e lő 

in tézeti E g y ség  igazgató fő o rv o sa  
(Ózd, B éke ú t  1.) pá ly áza to t h ird e t:  
egy fő se b észe ti osz tályon m e g ü re se 
d e tt o rvosi á llá s ra .

Ille tm én y  a  3/1977. EüM -M üM . sz. 
együ ttes u ta s ítá s á n a k  m egfelelően , a 
szolgálati idő  figyelem bevéte lével. L a
k ás m egbeszélés tá rg y á t képezi.

Az á llás  a z o n n a l betö lthető .
Egy fő fe jle sz té sek én t 1979. IX . 1- 

vel be in d u ló  g y e rm ek k ö rze ti á llá s ra . 
Ille tm ény  a  3/1977. EüM -M üM . sz. 
együ ttes u ta s ítá s n a k  m egfele lően , a 
szo lgálati id ő  figyelem bevéte lével. 

L akás m eg b eszé lé s  szerin t.
Az á llás  1979. szep tem ber 1-vel el

fog lalható . Z eltner G y ö rg y  dr.
k ó rh áz-ren d . in t. egys. 

igazgató főorvosa

(346)
A F e jé r  m eg y e i T anács V. B. B ics

kei J á rá s  H iv a ta l e lnöke (B icske, 
K ossu th  t é r  10. P f. 21. T e l.: 82-83) 
p á ly áza to t h ird e t  b e tö ltendő  já rá s i 
főorvosi á llá sh e ly re . Az á llá s  ja v a 
d alm azása  az  állam igazgatás i dolgo
zók m u n k a b é ré rő l szóló 15/1973. (XII. 
27.) MüM. sz. ren d e le tb en  fo g la ltak  
szerin t, v a la m in t a 108/1974. MüM. sz. 
u ta s ítá s  fig yelem bevéte lével m u n k a 
hely i p ó tlék .

L ak ást b iz to s íta n i tu d u n k .
Sass Jó z se f  dr.

já rá s i h iv a ta l elnöke
(347)

F őv áro si I s tv á n  K órház-R en d e lő in té 
ze t fő ig azg a tó  főorvosa (1096 Bp., 
N ag y v árad  t é r  1.) p á ly á z a to t h ird e t 
— változó  m u n k ah e lly e l — m eg ü rese 
dett
1 g y ó g y sz e ré sze ti á llásra  (Is tv án  K ór
ház)
1 an aes th es io ló g u s  á llá s ra  (István 
K órház)
1 k ö rz e ti o rv o si á llá s ra  (G yáli ú ti 
rendelő)
1 sebész sz ak o rv o s i á llá s ra  (M erényi 
K órház)
1 rh e u m a  szakorvosi á l lá s ra  (M ester 
u. ren d e lő , belgyógyász sz ak k ép esítés  
is e lfogado tt)
1 b ő rg y ó g y á sz a ti á llásra  (K álla i Éva 
K ó rh áz).

Az a lk a lm a z á s  és b érezés fe lté te le it 
a fe n n á lló  rend e lk ezések  h a tá ro zzák  
meg.

Az á llá so k  azonnal b e tö lth e tő k .
B alázs T am ás dr. 

fő igazgató  főorvos

(348)
N ag y k an izsa  V árosi T an ács  K órház- 

R e n d e lő in téz e t igazgató fő o rv o sa  — 
N ag y k an izsa , F áb ik  K áro ly  u . 2—8. — 
p á ly á z a to t h ird e t
1 fő  b e lg y ó g y ász  csopo rtv eze tő i fő o r
vosi,
1 fő h y g ié n ik u s  főorvosi,
2 fő g y e rm e k k ö rz e ti o rvosi á llásra .

Az á llá so k  betö ltéséhez fe lté tlen ü l
szü k ség es az e lő írt sz ak k ép es íté s  m eg
léte.

B érezés az é rvényben  levő  b é ru ta s í
tá so k  a la p já n .

L ak ás  m egbeszélés szerin t. 
Á tm en e tileg  ko rszerű  o rv o s-n ő v é r

sz á llá su n k o n  férőh e ly e t b iz to sítu n k .
A p á ly á z a to t  a k ó rh áz  igazgató  fő 

o rvo sáh o z  cím ezve k é r jü k  b en y ú jtan i.
D ü h  A n d rás d r. 
ig azg a tó  főorvos

(349)
A F ő v á ro s i T anács V. B. B ajcsy- 

Z silin szk y  K órház-R en d e lő in téze t fő 
igazgató  főorvosa  (1475 B u d ap est, X., 
M aglódi ú t  89—91.) p á ly á z a to t h ird e t: 
2 ü z e m o rv o si á llásra ,
2 k ö rz e ti  o rvosi á llásra .

B érezés a 3/1977. EüM . sz. ren d e le t
ben  fo g la lta k  szerin t. L aczkó  Ede dr.

fő igazg a tó  főorvos



tabletta
Nyújtott hatású (long acting) Sulfonamid.
ÖSSZETÉTEL: Sulphamethoxydiazin 0,5 g tablettánként.
HATÁS: A többi sulfonamidhoz hasonlóan hatása a p- 
aminobenzoesav és sulfonamid molekula közötti competi- 
tiv antagonismuson alapszik. A gyógyszer bacteriostaticus 
hatású. Bacteriologici hatásspektruma hasonló más sul- 
fonamidokéhoz, a hatáserősség 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, recídiv húgyúti infectio, chronicus prostatitis keze
lésére; chronicus bronchitis acut exacerbatiójának meg
akadályozására.
ELLENJAVALLAT: A Bayrenára 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 ; következő napok

mg/kg tbl. mg/kg itbl.

9—12 hónap 9—10 30 V* 10 V 4
1— 2 év 10—13 20 Уа 10 V42— 4 év 13—16 20 3/4 10 1u4— 6 év 16—20 20 3/4 , 10 1/
6—10 év 20—30 20 1 10 y2

10—14 év 30—45 15 1Уа 7 3/4
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 Уз-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: * *  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



CLUDESIN
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.),
— 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
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