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kenőcs

ÖSSZETÉTEL: 15 mg triamcinolon-acetonidum (15 g) le
mosható kenőcsben.

JAVALLATOK: A krónikus és akut ekzema valamennyi meg
jelenési formája, lokalizációra való tekintet nélkül. Ano
genitalis pruritus. Neurodermatitis. Kontakt dermatitis az 
etiológiára való tekintet nélkül. Pemphigus vulgaris, der
matitis herpetiformis Duhring. Erythema exsudativum mul
tiforme. Erythematodes. Lichen ruber planus és verrucosus. 
Psoriasis vulgaris. Pityriasis rosea. Fényérzékenység: nap
égés, fény-urticaria. Rovarcsípés. Pityriasis rubra pilaris. 
Erythrodermia exfoliativa (Ritter-kór), Leiner-betegség, oti
tis externa, balanitisek, rtg-dermatitisek.

ELLENJAVALLAT: Szemészeti alkalmazás.

ALKALMAZÁS: A kenőcsöt naponként kétszer-háromszor 
vékony rétegben a bőrelváltozásra kenjük (naponta leg
feljebb 15 g kenőcsöt), vagy occlusiv kötés formájában 
alkalmazzuk (naponta legfeljebb 10 g kenőcsöt).

MELLÉKHATÁS: A fellazult szarurétegen keresztül a kór 
okozók — elsősorban a gennykeltők — jobban behatolnak 
így különféle pyodermák keletkezhetnek a kezelés folya 
mán, amelyek dezinficiens lemosásokkal hamar megszün 
tethetők. Sarjadzógombás folyamatok is előfordulhatnak 
Az előbbi módszerek érvényesek a gyógyításra. Ritkái 
a zárt kötés alatt bevérzések is jelentkezhetnek. Sokáir 
azonos területen alkalmazva, különösen fiatal egyénekei 
atrophia alakulhat ki.

FIGYELMEZTETÉS: Arcra krónikusan alkalmazni veszélyes 
Gyermekeknek csak kivételesen alkalmazható!

MEGJEGYZÉS: í i  Csak vényre adható ki. Az orvos rendel 
kezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető

CSOMAGOLÁS: 1 tubus (15 g) 4,20 Ft.

Kőbányai Gyógy szer ár úgy ár,



/árosi Kórház, Szentes 
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^osztályvezető főorvos: Széchenyi Ferenc dr.)

Az e ja c u la t io  p r a e c o x  
é s  a k tív  p s z ic h o te r á p iá ja
Tóth Miklós dr.

A szexuális funkciózavarok m egítélése az utóbbi 
húsz évben jelentősen m egváltozott. Ennek a szem 
léleti változásnak a legfontosabb okai a követke
zők :

1. K iderült, hogy nem  m inden, szexuális fu n k 
ciózavarban szenvedő beteg m u ta t neuro tikus tü n e 
teket, sőt a tü n e tek  súlyosságával sem áll összefüg
gésben a m ásodlagos szexuális diszfunkció. Fischer 
szerin t pl. eddig még senkinek sem sikerü lt bebizo
nyítania, hogy a schizophren nők kom penzált álla
potban kevéssé lennének orgazm usra képesek, m in t 
az „egészséges” kontrollok (10).

2. M asters és Johnson  á lta l a ha tvanas évek 
közepén p u b lik á lt szexuálfiziológiai ku ta tások  m eg
döntötték  a vaginális orgazm us szuprem ációjának 
elvét, amely, m in t ism eretes, az orthodox pszicho
analízis tétele vo lt (20). A m odern pszichoanalitiku- 
sok is rev ideálták  ezt a té te lt, és azt is hangoztat
ták, hogy a libidó-elm élet eredeti fo rm ájában  ma 
m ár nem  ta rth a tó  fenn (23).

3. Végül a pszichiátrián belül té r t  hódító m o
dern irányzatok  a lap ján  nyilvánvaló, hogy a sze
xuális funkció az interperszonális, interakciós je 
lenségek  körébe tartozik, ezért a m odern teráp iás 
erőfeszítések m inden esetben m agát a szexuális diá- 
dot m in t rendszert veszik célba.

A fé rf it érin tő  szexuális funkciózavarok közül 
az ejaculatio praecox  a leggyakoribb. Típusos fo r
m ája fia ta l korban  jelentkezik, s m inden tá rsad a l
mi rétegben előfordul. A m odern szexteráp ia  esz
közeivel legeredm ényesebben kezelhető az összes 
diszfunkció közül (14).

Ha az ejaculatio  praecox in terperszonális, in 
terakciós je llegét szem elő tt ta r tju k , nem  meglepő, 
hogy pontos definíciója egyelőre még nem  született 

, meg. M indannyian tévedhetetlenü l tu d n i véljük, 
m iről is van  szó, mégis m inden szerző a sa já t elm é
leti elkötelezettségének m egfelelően határozza meg 
a fogalm at. Az orthodox analitikusoknál az ejacula
tio praecox defin íció ját illetően ugyanolyan m erev
séget tapaszta lhatunk , m in t a klitorális-vaginális 
orgazm us kérdésében. Eisenstein  pl. akkor ta r tja  
„biztosan” ko ra inak  a m agöm lést, ha az a pénisz 
bevezetésétől szám íto tt egy percen belül következik 
be (9). M asters és Johnson  m eghatározása m ár in
terperszonális szem léletű. Szerin tük  korai e jaku lá- 
to r az, aki képtelen  p a rtn e ré t kielégíteni az összes 
koituszok 50% -ában, és ugyanakkor női diszfunkció 
nincs jelen  (21). Kaplan, ak inek a m ódszerét m i is
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alkalm aztuk, és a továbbiakban  ism erte tn i k íván
juk, azt a fé rf it ta r t ja  korai e jaku lá to rnak , aki 
képtelen az ejakuláció t akaratlagosan  időzíteni, 
kontrollálni.

E llen tétben  az erek tilis  diszfunkcióval (a „tisz
ta ” im potenciával), ahol pszichogén e red e t esetén is 
tanácsos bizonyos életkor u tán  organikus betegség
re irányuló  vizsgálatokat végezni (diabetes, sclero
sis m ultip lex , p rostatitis  stb.), az ejaculatio  praecox 
eseteknek csak elenyészően kis része szomatogén.

A pszichoanalízis szerin t az ejaculatio  praecox 
oka intrapszichés, tuda tta lan  ko n flik tu s, m elynek 
következtében a korai e jaku lá to r intenzív, szadisz- 
tikus érzésekkel v iselte tik  a nők irán t, s ennek 
m egfelelően a korai ejakulációnak tu d a tta lan  célja 
az lenne, hogy a nő t szexuálisan fru sz trá lja . A 
konflik tus e redeté t tek in tve  pregenitális, a pszicho- 
szexuális fejlődés uretrális fázisánál keresendő a 
fixációs pon t (16, 12, 1, 14). U retrális fázis a pszi
choanalitikus fejlődéselm élet szerin t az 5—6. élet
évben áll fenn  rövid ideig, főleg fiúkban , ilyenkor 
a fő öröm szerzési funkció a vizeletürítés.

Az u tóbbi időben „egyszerűbb” elm életek szü
lettek, am elyek „m indennap i”, a „józan ésszel” 
könnyen belátható  tényezőknek tu la jd o n ítják  az 
ejakuláció koraiságát.

E m pirikus tény, hogy az ejakulációs kontroll 
az életkor előrehaladásával fokozatosan nő. Serdü
lőkorban norm ális jelenség, ha a kam asz csókoló
zás vagy „petting” (a nem i szervek kézzel történő 
kölcsönös ingerlése) közben ejakulál, m íg öregkor
ban in tenzív  koitusz — jó erekció m elle tt — sem 
vezet az esetek egy részében m agömléshez. Ennek 
alapján  feltételezik, hogy az ejakulációs kontroll 
szerzett képesség, am it gyakorlás á lta l tanu lunk  
meg. M asters és Johnson  szerint, ha a kam aszkori 
próbálkozások ism étlődően stresszállapotban tö r
ténnek (pl. felfedezéstől való félelem), illetve olyan 
helyzetekben, ahol a p a rtn e r  szexuális élvezete 
egyáltalán  nem  fontos (pl. nyilvánosházban), a 
gyors ejakuláció  norm ális jelenség, v iszont ez a 
gyorsasági „p a tte rn ” a későbbi szexuális gyakorlat
ra  is k ihatóan  rögzülhet (21).

A m i viszonyaink között nagyon fontos az az 
elmélet, am ely szerin t az ejaculatio praecox  igen 
gyakran  a szexuális tudatlanság  következm énye. 
Ebben az esetben nem  is beszélhetünk valódi korai 
m agöm lésről, hiszen egyszerűen arró l van  szó, hogy 
bizonyos fé rfiak  akkor sem időzítik az ejakulációt, 
illetve nem  izgatják fel m egfelelően a p a rtn e rt, ha 
egyébként azt képesek volnának m egtenni (19).

P om eroy  (idézi K ap lan : 14) szerin t a szorongás 
játszik főszerepet az ejaculatio  praecox pathogene- 
sisében. A legtöbb szerző szerin t azonban ez az el
képzelés nagyon kevéssé specifikus a kora i m agöm 
lésre, hiszen m inden szexuális diszfunkció törvény
szerűen m in t „végső közös ú t” az ún. „perform ance 
anxiety”-hez vezet, m elyet ta lán  a „ teljesítés köte
lezettsége m ia tti szorongás” kifejezéssel fo rd ítha
tunk  m agyarra.

A szakem berek — elm életi beállíto ttságuktól 
függően — különféle pszichoterápiás e ljá rásoka t al
kalm aznak az ejaculatio  praecox kezelésére. A te rá 
piás feg y v ertá r rendkívül széles skálájú , a klasszi-
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kus pszichoanalízistől az analitikusan  o rien tá lt „rö
v id ” pszichoterápiákon, a behaviour-teráp iákon , a 
relaxációs m ódszereken keresztül az „ ú j”, aktív  
szexterápiákig. Ism ertesek  „egyszerűbb” módsze
rek : gyógyszeres kezelés M A O -inhibitorokkal, 
ú jabban  M ellerillel, lokális anaestheticum ok a 
g lansra  stb. (8). Az ú j szexterápia m űvelőinek az a 
tapasztalatuk , hogy az álta luk  a lkalm azo tt módszer 
az ejaculatio praecox esetében a leghatékonyabb.

A klasszikus pszichoanalízissel kezelt betegek 
nagy része a szakem berek szerint akkor sem m uta
to tt  tüneti jav u lást az ejaculatio ko ra iság á t illetően, 
ha a tü n e t m ögött m egbúvó tu d a tta lan  konflik tust 
m egoldották, vagyis az „insight” lé tre jö tt, és a be
teg esetleges egyéb neuro tikus tü n e te i m egszűntek. 
Ebből a rra  lehet következtetn i, hogy pusztán  a di
nam ikusan o rien tá lt („hosszú” vagy „röv id”) pszi
choterápiákkal azokat az eseteket leh e t meggyógyí
tani, am elyeknél a pathom echanizm us valóban  a 
pszichoanalitikus m odell szerint m egy végbe, azaz 
ahol a korai m agöm lést m in t tü n e te t kóros védeke
ző m echanizm usnak lehet ta rtan i, m elynek az a 
funkciója, hogy az id-ből a tu d a tb a  törekvő, a 
p artn e rre l szem beni szadisztikus im pulzusok m iatti 
szorongást még idejekorán  elhárítsa.

G yakorlati szem pontból legcélszerűbb a korai 
e jaku lá to rokat k é t csoportra osztani. Az első cso
po rtba  tartoznak  a prim ér  esetek, ak iknél ez a disz- 
funkció pubertáskortó l kezdve m indig fennállt, eze
ket Levine súlyos vagy klasszikus kora i ejakuláto- 
roknak  nevezi (19). Jellem ző rá juk , hogy m inim ális 
szexuális stim uláció u tán  ejakulálnak, a p a rtn e r sze
m élyétől és a vele való szexuális tapasztalatok  szá
m ától függetlenül. Ezek differenciáldiagnosztikai 
p roblém át nem  je len tenek , ellen tétben  a m ásodik 
csoporttal, ahová a szekundér  esetek tartoznak, 
akiknél fokozatosan  alakul ki a kora i magömlés, 
esetleg erekciós gyengeséggel kísérve. Ilyenkor el 
kell különíteni az ejaculatio  praecoxot m in t ak tuá
lis férfi diszfunkciót a rejte tt  női diszfunkciótól, il
letve a partnerkapcsolat zavarától. Az elkülönítés 
prognosztikai és te ráp iás  szem pontból indokolt.

Szükséges, hogy elm életi szem pontból szót e jt
sünk a házaspárnak  m in t szexuális diádnak  a m ű
ködéséről. Az általános rendszerelmélet alapkon
cepcióit alkalm azva azt m ondhatjuk, hogy az em be
ri interakciók sa já tosan  szerveződnek, azaz ren d 
szert alkotnak, m égpedig ún. nyílt rendszert, m ely
nek  az alábbi tu lajdonságai v an n ak : 1. „W hole
ness” (maga a rendszer nem  érthető  m eg a rendszer 
alkotóinak egyszerű összegezéséből); 2. Feed back 
(állandó visszacsatolások ta rtjá k  a rendszert egyen
súlyban); 3. E qu ifinalitás (a rendszer m űködésének 
végeredm ényét nem  annyira  a kezdeti feltételek, 
m in t inkább m aga a fo lyam at term észete, illetve a 
rendszer param étere i szabják meg). Ha ezeket az 
elveket a házaspárra  m in t szexuális d iád ra  vonat
koztatjuk , nyilvánvaló , hogy a p a rtn e rek  között le
játszódó szexuális (és nem  szexuális) interakciók, il
letve azokhoz tapadó  kognitív  és em ocionális „belső 
képek” által irá n y íto tt viselkedés egy sajátos diádi-  
kus pathológiát hozh a t létre, m ely egyensúlyra tö
rekszik, s a fo lyam at végeredm ényeként lé tre jön  a 
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rongás, az ú jab b  kudarc, s m indezek következtében 
az én-kép negatív  irányban  szerveződik át. Ennek 
eredm énye az interakciós rendszerben részt vevő 
egyének jellem zőitől, k u ltu rá lis  m intáitól, nevelte
tésétől függően az elhidegülés, reak tív  depresszió, a 
libidó csökkenése, az alkoholfogyasztás fokozódása, 
pótcselekvések („túlóráznom  kell” stb.) lesznek. 
M indebből az i s következik, hogy a korai e ja
kuláció m in t tü n e t nem csak a fé rfi tuda tta lan  célját 
szolgálhatja (hogy szexuálisan fru sz trá lja  a nőt), 
hanem  a nőét is, aki viselkedésével korai e jaku lá- 
to rrá  teheti a p artn e rt. Ez is többfa jta  tu d a tta lan  
célt szolgálhat. V annak nők, ak ik  így kötik  m aguk
hoz pa rtn e rü k e t, vagy ily m ódon állnak bosszút 
egyéb te rü le ten  elszenvedett sérelm ekért. Kóros 
„játszm ák” a laku lha tnak  így k i (2).

A gyakorló orvos szám ára, aki szexuális fu n k 
ciózavarok gyógyításával foglalkozik, m indezekből 
először is az az alapvető következtetés adódik, hogy 
az ejaculatio  praecoxot (de m ás funkciózavart is!) 
egy adott párkapcsolatban  diagnosztizálja és kezel
je. M agyarországon, legalábbis vidéken tip ikus az 
— és ez a jobb ik  eset —, hogy csak m aga a férfi 
jelentkezik  panaszával az idegszakrendelésen, és 
még jónak  íté lt házastársi kapcsolat esetén is gya
kori a feleség vonakodása a te ráp iában  való részvé
teltő l: „hiszen nem  ő a beteg” .

A diagnosztikus m unka során teh á t lehetőség 
szerint m ár az első közös anam nézis-felvételkor 
tisztáznunk kell, hogy p rim ér vagy szekundér disz- 
funkcióval van-e dolgunk. A szexterapeuták  szerint 
p rim ér ejaculatio  praecox esetén a prognózis össze
hason lítha ta tlanu l jobb. E nnek oka nyilván az, 
hogy szekundér diszfunkció fennállásakor a helyzet 
jóval bonyolultabb (párkapcsolati zavar, re jte tt  női 
diszfunkció stb.). Ha a párkapcso lat elsődlegesen 
felelős a korai m agöm lés kifejlődésében, elm életileg 
nem  specifikus házaspárteráp ia  jön szám ításba.

M ielőtt foglalkoznánk azokkal a női szexuális 
diszfunkciókkal, m elyek p rovokálhatják  a férfi 
diszfunkcióját, szükséges röviden k itérn i a női o r
gazmus kérdésére  is.

A „klitorális-vaginális transzfe r” elm életét 
Freud fogalm azta meg 1905-ben híres „H árom  é r
tekezés a szexualitás elm életérő l” című tan u lm á
nyában (11). Szerin te a fia ta l lány a pubertásig  
nincsen tu d a táb an  vaginája  létezésének, a pubertás 
u tán  azonban az erotikus érzékenység a klitoriszról 
„norm ális ese tben” á ttevődik  a vaginára. Azok a 
nők, akiknél ez a transzfer nem  jön létre, az o rtho
dox analitikusok  szerin t szem élyiségükben „éretle
n ek ” m aradnak . M aga F reud  sohasem  beszélt klito- 
rális és vaginális orgazmusról, ez a disztinkció kö
vetőinek m űveiben ta lá lha tó  csak (4, 22). Tény, 
hogy tá rg y u n k  szem pontjából, am i a gyakorlati, te 
rápiás következm ényeket illeti, F reud hom ályos 
m egfogalm azása nehezíti a dolgunkat. Nem 
tud ju k  pl., hogy m it é rtsü n k  a „klitorális érzékeny
ség feladásán?” Azt-e hogy az „ére tt” nő klito- 
risza érzéketlenné válik, vagy pedig azt, hogy a 
szexuális arousal (ingerületi állapot) k litorális izga
lom m al kezdődik, m ajd vaginális excitációval foly
tatódik? A k lito rális kontra  vaginális orgazm us kö
rü li vita  n ap ja inkban  is dúl. Részletes tájékozódás 
végett lásd: 26, 10, 17.



A klin ikai tap asz ta la t azt m u ta tja , hogy a nők, 
aszerint, hogy hogyan érik  el a orgazm ust, több 
csoportba oszthatók (15). Szám unkra m ost csak az 
a fontos, hogy túlnyom ó többségüknek d irek t klito- 
rális stim ulációra van szüksége az orgazm us eléré
séhez. H a ez nem  tö rtén ik  meg, s pusztán  vaginális 
koitusz zajlik  a p a rtn e rek  között, a fé rfi szükség
képpen m indig „korán” ejakulál, tek in te t nélkül a 
penetráció tó l e lte lt időre. M inden elm élet nélkül be
lá tha tó  továbbá az is, hogy ha a női p a r tn e r  anorg- 
azm iában, frig id itásban  (vagy helyesebben: az izgal
mi fázis zavarában), illetve vagin izm usban  szenved, 
a férfi ejakuláció ja m indig  szükségképpen „korai” 
lesz. Az ilyen nyilvánvaló  női diszfunkciók esetében 
a diagnózis könnyebb, m in t am ikor a fé rfi szekun
der ko ra i magömlése úgy  alakul ki, hogy tu d a tta 
lan m otivációjú  in terakciók  sorozatával m aga a nő 
teszi p a rtn e ré t korai e jak u lá to rrá  (18, 24).

Az ism ertetendő te ráp iás  m ódszer a lapja Se- 
mans ún. stop-start techn ikája  (25). Lényege, hogy 
standard  feltételek  m elle tt a p a rtn e r  m anuálisan 
stim ulálja  a péniszt addig, míg a fé rfi az e jaku
láció közeledtét jelzi, ekkor a stim uláció t megsza
k ítja , m íg az erekció lassan  m egszűnik, m ajd  ismét 
a stim uláció kerü l sorra . Ezen gyakorlatok  időben 
m egfelelően szabályozott ism étlésével Sem ans ese
teinek túlnyom ó többségét néhány h é t a la tt meg 
tu d ta  gyógyítani.

M asters és Johnson  ezt a techn iká t úgy fejlesz
t e t t é k  tovább, hogy egy speciális szexterápiás prog
ram  részévé tették , ezenkívül m agát a stim ulációt 
úgy m ódosították, hogy az ejakuláció e lő tt a p a rt
ner három  u jjával erő teljes nyom ást gyakorol a 
glansra, m iálta l az erekció megszűnése gyorsabban 
bekövetkezik (squeeze módszer). Szexterápiás 
p rog ram juk  m agában foglalja  a házaspár együttes 
hospitalizáció ját m otelszerű körü lm ények  között, s 
például azt is, hogy a házaspárral te rap eu ta -p á r 
foglalkozik. Az ő nyom dokaikon m ás hasonló keze
lési rendszerek  is születtek  (pl. 13).

K aplan  úgy m ódosította a kezelést, hogy ki
kapcsolta a hospitalizációt, igy szükségtelenné vált 
az egyik terapeu ta , á tv e tte  viszont M astersék né
hány ú jítá sá t (pl. „sensate focus”). Az ő módszere 
nálunk  is alkalm azhatónak  tűnik , m ivel különleges 
anyagi rá fo rd ítá s t nem  igényel.

A m ódszer a követkéző:
A te rap eu ta  eg yü tt explorálja  a házaspárt, 

igyekszik fe lállítan i a diagnózist. M iután  az együtt
m űködésüket m egnyerte, először is szigorú koitusz- 
tilálm at, m ajd  „házi fe lad a tk én t” különböző eroti
kus gyakorla tokat ír  elő, m elyeknek tengelye a 
fen t em líte tt s top-start, ill. squeeze technika. Idő
ről időre a házaspár m egjelenik, és beszám ol arról, 
hogyan sikerü lt a fe lad a to k a t te ljesíten iük . A meg
beszélések során rendszerin t nagy m ennyiségű 
pszichodinam ikus anyag kerü l felszínre, szorongá
sok, elfojtások, tu d a tta lan  érzelm ek stb ., am elyeket 
a te rap eu ta  leszerelni, „m egkerü ln i” igyekszik, ha 
pedig ez nem  lehetséges, értelm ezi azokat, lehető
ség szerin t „felszínesen”, az adott szituációra vo
natkoztatva. E lőfordulhat, hogy olyan jellegű neu
ro tikus anyagba ütközik egyik vagy m indkét fél

nél, m elynek a feloldása csak „m élyebb”, explora- 
tív  pszichoterápiával lehetséges.

A m ikor a p á r  a kezelésre jelentkezik , rendsze
r in t m indketten  rem énytelennek  íté lik  a helyzetet. 
A nő és a férfi szexuálisan erősen fru sz trá lt, énké
pük  negatív irán y b a  to lódott el, m indkét részről a 
reak tív  depresszió tünete i is fellelhetők. Esetleg 
m ár néhány egyszerűbb e ljá rást k ip róbá ltak  az eja
kuláció elodázására (figyelem elterelés, gyógyszerek, 
alkohol), m elyek, ha  ideig-óráig eredm ényesek vol
tak  is, sorra csődöt m ondtak. K ia laku lt a p rekoitá- 
lis szorongás, h a  m ár csak rágondolnak  is a szeret
kezésre, félelem  fogja  el m indkettő jüket. Ha a pár- 
kapcsolat m ás szem pontból sem kielégítő, a nem  
szexuális szféra is „m egfertőződhet”, és az együ tt
élés szinte m inden aspektusában  e lkeseredett harc 
indu lhat meg a házastársak  között. Ez a párkapcso
la ti csata rendszerin t úgy szerveződik, hogy m ind
ketten  m ásról beszélnek, a valódi p roblém ák nem  
kerü lnek  ny ílt m egtárgyalásra, az okok így teljesen 
re jtv e  m aradha tnak . N agyon gyakori, hogy — ha 
egyáltalán  szexuális dolgokról szó esik —, ez köl
csönös vádaskodásokat és sértegetéseket je len t, am i 
a kapcsolatot tovább ron tja , s felm erül a válás is.

Érthető, hogy ebben a helyzetben a legelső ak
tív  terápiás m anőver — a koitusz-tilalom  — m ár 
m aga képes a rra , hogy gyökeresen á ts r tu k tu rá lja  a 
pathológiás helyzetet, hiszen m egszünteti a prekoi- 
tális szorongást, m egszakít egy circulus vitiosust. 
Az anam nézis-felvétel, ha m egfelelő m ódon tö rté 
nik, maga is te ráp iás  hatású . M iután  a spontán  pa
naszáradat m egszakad, a te rap eu ta  célzott kérdé
seivel bizonyos ren d e t te re m t az interakciós zűrza
varban , ezáltal anélkül, hogy k o n k ré t ígére te t tenne 
a „gyógyulásra”, ind irek t m ódon azt sugallja, hogy 
á tlá tja  a helyzetet, s így az nem  lehe t rem énytelen . 
M ár az első in te r jú  során tö rekedn i kell a rra , hogy 
k e rü ljü k  az álta lánosításokat, a képletes beszédet, 
a szakkifejezéseket és igyekezzünk egyszerűen „ne
vén nevezni a g y erek e t”. E nnek k é t előnye lehet.

Az egyik az, hogy a betegek rendszerin t n in 
csenek tisztában azzal, hogy m ilyen szexuális fu n k 
ciózavarban szenvednek, s ha konkretizálás nem  
tö rtén ik , annak  term észete hom ályban m aradhat. 
K orai m agöm lésben szenvedő valam ennyi pácien
sünk  pl. im potensnek m ondta m agát, s csak a ké
sőbbiekben d e rü lt ki, hogy errő l szó sincs.

A m ásik előny nem  diagnosztikai, hanem  te rá 
piás. A rról van szó, hogy nem egyszer a páciensnek 
óriási m egkönnyebbülést, m egnyugvást jelen t, ha  az 
á lta la  bonyolultan, zavarosan, szem érm esen és kép
letesen  előadott panaszokat az orvos „ le fo rd ítja”, és 
egyszerű szavakkal m integy tisztázásképpen a be
teg elé tá rja . M ivel a tém akör in tim  volta m ia tt 
nagyon nehéz szexuális dolgokról te ljesen  őszintén  
beszélni, az orvos őszinte és kongruens  (6) kom m u
nikációja nem csak kognitív többletet, hanem  
egészen sajátos érzelm i é lm ényt is je len th e t a be
tegnek.

Sz I., 32 éves betegünk pszichotikus állapota gyó
gyulásával otthonába távozott. Néhány nap múlva 
gyógyszerekkel elkövetett öngyilkossági kísérlet miatt, 
a psychosis reaktiválódásának gyanújával újra fel kel
lett vennünk. Az exploratio során kiderült, hogy psy- 
chosisról jelenleg nincs szó, viszont a beteg súlyos dep-
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ressziós állapotba került, amit sorozatosan észlelt eja
culatio praecox és másodlagos erektilis gyengeség miat
ti elkeseredés váltott ki. Miután a részletes szexuális 
anamnézist felvettük, s aktívan megnyugtattuk, hogy 
ezen a funkciózavaron segíteni lehet, szinte a szemünk 
előtt változott meg, s nagyon meglepetten, megköny- 
nyebbülten mondta: „Én még eddig ezekről a dolgokról 
ilyen őszintén és egyszerűen soha senkivel nem beszél
tem.” Későbbiek során a feleség bevonásával a formá
lis terápia elvégzése nélkül, pusztán tanácsadással se
gíteni lehetett az állapotán.

Az anam nézis-felvétel során külön figyelm et 
kell fo rd ítan i a házaspár egym ással való, m egfigyel
hető in terakcióira, m ivel ez a diagnózis és prognó
zis szem pontjából eg y a rán t nagyon fontos. Rossz 
jel, ha a te rap eu ta  e lő tt kölcsönös tudatos veszeke
dés és gyűlölködés bontakozik  ki. Az esetek n a 
gyobb részében azonban a p ár között fennálló  való
di érzelm i kapcsolat nem jelenik meg a tudatosság 
szintjén, ezért azt az orvosnak — legalábbis a m aga 
szám ára — meg kell fe jten ie . Ehhez elm életi segít
séget a m élylélektan alapelvei, va lam in t a közvet
len em beri kom m unikáció szabályszerűségei adnak, 
különösen ami annak  ún. promotív aspektusát illeti
(V).

Az új szexterápia tengelyében álló erotikus 
gyakorlatok teh á t nem  önm agukban véve, hanem  
egy pszichoterápiás közegbe ágyazva  kerü lnek  al
kalm azásra, ennélfogva valószínű, hogy m agukban 
nem  is lennének hatásosak . Ennek a pszichoterápiás 
légkörnek a legálta lánosabban  m egfogalm azható 
célja az, hogy kioltsa azokat az irracionális hiedel
meket, félelm eket, am elyek  m inden pszichés fu n k 
ciózavar, így a szexuális funkciózavar m ögött is áll
nak (3).

Ezek az irracionális hiedelm ek és félelm ek ösz- 
szességükben nem  je lennek  meg a tudatban , szá
mos ego-defenzíva teszi őket tuda tta lan n á . Mégis, 
tá rgyunk  szem pontjából létezik egy olyan ir 
racionális h iedelem rendszer, am ely nem  teljesen tu 
datta lan , „topográfiai” szem pontból azt m ondhat
nánk, hogy a tudate lő ttesben  tanyázik, s nem  kell 
hozzá m élylélektani technika, hogy onnan a tu d a t
ba becsalogassuk.

A szexuális kapcsolatban, a házasságban külön
féle „ re jte tt p rogram ok” valósulnak meg, m elyek
nek m in tája , sém ája ku ltu rá lisan  örökített, s m e
lyek önálló kész te tésekkén t ha tn ak  a szem élyiség
ben, jó llehet az egyén szám ára tuda tta lanok  (5). E 
gondolatm enet nyom án fe ltehe tjük  a kérdést: hon
nan „ tu d ják ” az em berek, hogy hogyan „kell” sze
retkezni? Elenyészően kevesen vannak  olyan hely
zetben, hogy m ások szexuális viselkedését szemlélő
kén t végigkövessék, s az iskolákban sem tan ítják  
ezt a „ tan tá rg y a t” . M égis, jó okunk van feltételez
ni, hogy a konkrét szexuális viselkedés ugyanolyan 
sém ákat követ az egyén életében, m in t az á lta lában  
v e tt szexuális viselkedés. Egy ado tt k u ltú rán  belül 
a szeretkezés m ódja szin tén  szociális m in ták a t kö
vet, s szoros kapcso latban  van pl. a társadalm i 
helyzettel (26). M inden em berben van egy belső, 
kognitív kép (melyhez term észetesen nagy energ iá
jú  emóciók tapadnak), hogy hogyan „kell” a sze
xuális ak tu st kivitelezni. Ez valószínűleg akkor 
kezd' k ialakulni, am ikor a pubertáskorban  a sze
xuális érdeklődés m anifésztté  válik, s részben a

kortárscsoporton belü l áram ló inform ációk, részben 
az idősebbektől n y e rt „adatok”, részben pedig a tö
m egkom m unikációs eszközök álta l szolgáltato tt 
részletekből m ozaikszerűen áll össze m indkét nem 
ben ez a belső séma, am elyet intrapszichés és in te r
perszonális fak to rok  tovább m ódosítanak. Érdekes, 
hogy a szexuális funkciózavarban  szenvedő párok 
esetében egyik vagy m indké t félnél ez a belső kép 
k ifejezett rigiditást m uta t, és nagyon gyakran  egye
nesen oka a szexuális diszfunkciónak.

M. I., 33 éves férfi és 30 éves felesége 10 évi há
zasság után fellépő ejaculatio praecox miatt jelentke
zett kezelésre. A funkciózavar másfél éve állt fenn, s 
egy anyagi és fizikai megterhelést jelentő házépítés be
fejezése után jelentkezett. A terápia két hónapja alatt 
a férfi az ejakulációs kontrollt visszanyerte, s ugyanak
kor a feleség orgazmikus „küszöbe” lényegesen leszállt. 
Mégis, az utolsó órán a férj szorongónak látszott, s ki
derült, ennek az az oka, hogy — jóllehet az elsajátított 
technika segítségével partnere kb. a 20—25. frikció 
után kielégült —, nem tudja olyan hosszú időre prolon
gálni a koituszt, mint „amennyire kellene”. További 
exploráció felfedte, hogy kamaszkorában gyökerező 
tévhit élt benne egy „normális” koitusz időtartamát il
letően.

Ezen eset kapcsán ha tároztuk  el, hogy az ilyen 
rig id  szexuális belső sém ák felderítése  érdekében 
az alábbi m ódszert alkalm azzuk: m egkérjük  a pá
cienst, részletesen ír ja  le, hogyan szeretkezik egy 
hasonló korú, képzeletbeli házaspár. Nyilvánvaló, 
hogy — pro jek tív  m echanizm usok révén  — a beteg 
sa já t szexuális elképzeléseit (és gyakorlatát) tá r ja  
fel, s így m ár kezdetben mód van rig id  sém ák ese
tében a teráp iás korrekcióra, am ely lényegét te 
k in tve  ilyenkor edukatív, felvilágosító  jellegű. En
nek a m ódszernek a segítségével m ár korán  k ikap
csolhatok azok az in trapszichés akadályok  m indkét 
fél részéről, m elyek a te ráp ia  ha ladásá t h á trá lta t
nák, s am elyek nincsenek olyan „m élyen”, hogy 
speciális m élylélektani techn ikát igényelnének.

Mivel a te ráp ia  a p a rtn e r ak tív  közrem űködé
sét igényli, m inden olyan esetben m egkísérlendő, 
ahol a feleség ha jlandó  kooperálni. Nyilvánvaló, 
hogy nagyon m egrom lott párkapcso lat eleve k izárja 
ezt a kooperációt, s az is, hogy csak stab il kapcsola
to k a t lehe t ezzel a m ódszerrel kezelni. Ha a házaspár 
in terakciós rendszerében  a férfi ko ra i ejakulációja 
m integy a kapcsolat fennm aradásának  biztosítéka, 
azaz m in t tünetképződés, még kínzóbb emóciók, 
szorongások felszínre kerü lését h á r ítja  el, az ak tív  
szexterápia nem  lesz eredm ényes, vagy pedig a tü 
neti javulás u tán  a párkapcso lat veszélybe kerül, 
esetleg felbom lik.

Z. J„ 24 éves férfi és két évvel fiatalabb felesége 
két éve házasok. A férj korai ejakulációja akkor jelent
kezett, amikor házasságuk második évében otthagyták 
budapesti albérletüket, s a férj szüleinek a házába 
költöztek, vidékre. A férj tehetős szülők gyermeke volt, 
felesége viszont korábban gyermekotthoni gondozott, 
szüleit sem ismerte. Az első interjú során már feltűnt, 
hogy a házaspár között rejtett hatalmi harc folyik, me
lyet a szülőkhöz költözés lobbantott fel. A feleség és 
férje szülei közötti ellentétek áthullámoztak a párkap
csolatra. Röviden azt mondhatjuk, hogy az asszony „el
nyomottként” élt apósáék házában, s felgyülemlett ag
resszióját a hitvesi ágyban vezette le oly módon, hogy 
tudattalanul fokozatosan korai ejakulátorrá tette férjét. 
Amikor kezelésre jelentkeztek, mindketten komolyan



foglalkoztak a  válás gondolatával. Az asszony „szabo
tálta” a kezelést, jóllehet megígérte a kooperációt, elő
írásainkat azonban mintegy szándékán kívül nem tar
totta be, s a harmadik héten kapcsolatuk még rosszab
bá vált, végül elmaradtak az órákról. Fenti interper
szonális dinamika ismeretében nem lett volna értelme 
ezt a kezelést elkezdeni, a részletek azonban csak me
net közben derültek ki.

Az é le tkor fontos tényező az indikáció felállí
tásakor. F é rfib an  kb. a harm incadik  évére alakul 
csak ki a pszichoszexuális identitás, nőben ta lán  va
lam ivel ham arább . Ezért a nagyon fia ta l párok  ese
tében, főkén t ha  még kevés ideje vannak  együtt, 
inkább a tanácsadás a követendő eljárás, s csak ké
sőbb érdem es a K aplan-m ódszerrel kísérletezni.

Á ltalánosságban az a szakem berek vélem énye, 
hogy a p rim ér esetek jobban kezelhetők ezzel az 
eljárással, m in t a szekundérek, s ez az eddigiekből 
is látható. A gyakorlatban  azonban első kezelésként 
érdem es a m ódszerrel k ísérle te t tenni, ha a p á rk ap 
csolat m egfelelő, és a feleség kooperál.

Az e jacu latio  praecox kezelése azért is fontos, 
m ert ha hosszabb ideig fennáll, azon kívül, hogy 
öröm telenné teszi a p ár szexuális életét, számos más 
diszfunkció okozója is lehet. F érfiban  pl. a nem  ke
zelt korai m agöm lés im potenciába m ehet át, nőnél 
előbb anorgazm iát, m ajd az izgalmi fázis zavará t 
(frigiditást), esetleg vaginizm ust is okozhat, s m ind
ké t félnél az énkép negatív  irán y ú  eltolódása m ia tt 
olyan pszichés zavarokat, am elyek éle tük  nem  sze
xuális szférá jában  is érvényesülnek.

összefoglalás: A szerző az ejaculatio  praecox 
aktív  pszichoterápiájával foglalkozik. H angsúlyozza 
ezen szexuális diszfunkció interperszonális, in te rak 
ciós jellegét. E m űködészavar az eseteknek csak egy 
részében fogható  fel neuro tikus tünetképződés 
részjelenségként, ilyenkor a pszichoanalitikus pato- 
genetikus m odell alapján  feltáró, „nem  specifikus” 
pszichoterápia indokolt. A betegek nagyobb részé

ben, akiknek egyéb neurotikus tünete nincs, a M as
ters és Johnson-ié\e  kezelési rendszernek K aplan  
általi módosítása — m elyet a szerző alkalmazott — 
eredményesnek bizonyul.
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1974. — 7. Buda, B.: Magyar Pszichológiai Szemle,
1975, 4, 397. — 8. Cooper, A. J.: Psychosom. 
1971, 12, 235. — 9. Eisenstein, V., W.: Sexual problems 
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S.: Quart. Rev. Surg. Obst, and Gynec., 1959, 16, 249. 
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BAYOLIN
kenőcs mV 2 0 0 Antiphlogistica
ÖSSZETÉTEL:

Heparinoid Bayer- — — -  -  -  2500 HDB-E
Aethylenglykolum
monosalicylicum - - - - - -  5,00 g
Benzylium nicotinicum — -  -  -  1,25 g
50 g lemosható kenőcsben.

HATAS:

Hatóanyagai közül a Heparinoid Bayer gyulladás
gátló anyag, amely a vérrögképződést is gátolja. 
A nikotinsav -  benzilészter helyi vérbőséget okoz, 
ezzel a megbetegedett szövet vérkeringését támo
gatja. Etilén-glikol monoszalicilát külsőleges alkal
mazásával gátolható a kondroitinszulfát bioszintézi
se. Mivel a reumás sarjszövettel jól összehasonlítha
tó, kísérleti úton előállított hegszövetben megnöve
kedett mucopolisaccharid és kondroitinszulfát szin
tézis igazolható, a kondroitinszulfát szintézisének 
gátlásával a reumás kórképek feltehetően előnyösen 
befolyásolhatók.
A szalicilátok a bradykinin gátló hatáson keresztül 
fájdalomcsillapító hatást is kifejtenek.

JAVALLATOK:

ízületi gyulladások, arthrosis, spondylosis, spondy
larthrosis esetén fellépő izom- és végtagfájdalmak, 
izomláz és zúzódások, zárt baleseti sérülések, contu- 
siok, haematomák, distorsiok, továbbá tendovaginitis, 
epicondylitis, bursitis, radiculitis, neuritis, fibrositis, 
myositis.

ALKALMAZÁS:

A fájdalmas testrészt bedörzsöljük vékony rétegben 
általában naponta 2—3-szor. Ha a bedörzsölés a túl 
nagy fájdalom miatt nem lehetséges, elegendő a 
kenőcsöt csak könnyedén a bőrfelületre vinni.
Az alkalmazás módja mindig a betegség lokalizáció
jától, illetve a beteg állapotától függ. Keringést ja
vító hatása fürdőkkel fokozható.

Figyelmeztetés:
A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerüljön, 
mert erős vérbőséget okoz; alkalmazása után kéz
mosás javasolt.

MEGJEGYZÉS: ^

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése sze 
rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.

ELTARTÁS:

Hűvös helyen.

CSOMAGOLÁS:

1 tubus (50 g) 6,80 Ft.

Forgalomba h o z z a : ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, TISZAVASVÁRI,
B ayer A. G. Leverkusen licencia a lap ján



EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

nek (3, 23, 26, 27, 28, 30), am elyek h a tásu k a t első
sorban helyileg fe jtik  ki. A tesztoszteron és annak  
5-alfa reduktáze enzim  által lé trehozo tt p ro d u k tu 
m a a dihidrotesztoszteron, bizonyos szin tet elérve 
tüsző-atréziát okoz.

C élkitűzésünk az volt, hogy SD M -ben szenve
dők szérum  tesztoszteron é rték e it elem ezzük, egész
séges, azonos korú  leányok értékeivel összehason
lítva  vizsgáljuk az esetleges eltérés irán y á t és keres
sük a kórkép  oki tényezőit

Ú jabb  a d a to k  a  s e rd ü lő k o r i  
d is z fu n k c io n á l is  
m é h v é rz é s e k  k ó r e r e d e té h e z  
s z é ru m  t e s z t o s z t e r o n  
m e g h a tá r o z á s o k  a la p já n

Beteganyag és m ódszer

Klinikánk endokrin osztályára felvett SDM-ben, 
ún. „metropathia juvenilis”-ben szenvedő leányok közül 
72 beteg szérumából végeztük el a tesztoszteron értékek 
meghatározását a CEA-SORIN cég kit-jével. Aktív 
anyagként H3~mal jelzett tesztoszteront használtunk 
(19, 25). A módszer érzékenysége 0,015—0,035 nmol/1. 
Előzetesen az organikus és hematológiai kóreredetet ki
zártuk. Vérvétel a gyógyszeres kezelés elkezdését meg
előzően minden esetben reggel 8,00 órakor történt. A 
kapott értékeket 37 egészséges leány adataihoz hason
lítottuk.

Borsos Antal dr. Takács István dr. 
és Bazsáné Kassai Zsuzsa

Az utóbbi 10 évben 235 le á n y t ve ttünk  fel klini
kánkra serdülőkori diszfunkcionális m éhvérzés (to
vábbiakban  SDM) m iatt. Fe lvéte lüket bő, elhúzódó 
vérzés te tte  szükségessé. G y ak ran  k e rü lt sor transz
fúzióra és néhány  esetben az endom etrium  abrázió- 
já ra  is.

G yerm eknőgyógyászati szakrendelésünkön az 
először jelentkezők között ez a rendellenesség 
8,1%-os a rán y b an  szerepel (7). A m egbetegedés kór
eredetével kapcsolatban számos elm életet ism erünk. 
Ezek egy részének hibás vo lta  m a m ár bebizonyoso
dott. így  pl. az endom etrium  hiperösztrogenizm us 
következtében kialakult g landu láris  cisztikus h iper- 
pláziája m a m ár nem fogadható  el egyértelm ű ma
g yarázatkén t (1, 32, 33). H u ffm a n n  endom etrium  
szövettani vizsgálatai során 36 betegből csak kettő
ben diagnosztizált h iperpláziás elváltozást (22). 
A nyagunkban 25 betegből szin tén  csak egyben iga
zolt a horm oncitológiai v izsgálat h iperösztrogén ere
detet (10). A nyagunkban a tró fiás  és pro liierációs en
dom etrium  egyarán t talá lható . U gyanakkor egyetlen 
esetben sem  talá ltunk  szekréciós endom etrium ot. A 
nagyszám ú horm oncitológiai v izsgálat során nem  ta 
lá ltunk  lu tea lis  fázisképet. Szérum  gonadotropin  és 
progeszteron m eghatározásaink is m egerősítik  azt 
az elm életet, hogy a rendellenesség h á tte réb en  an- 
ovuláció áll. Az ovuláció elm aradása  és progeszte- 
ronhiány m ia tt a proliferáció különböző stád ium á
ban levő endom etrium  nem  tu d  szekréciósán á ta la
kulni és előbb-utóbb bő vérzés k íséretében  lelökő- 
dik (9, 11). Az ovuláció-indukciós teráp iáv a l elért 
sikereink is bizonyítékai az anovuláció szerepének 
(8) .

Az ovuláció elm aradásában  n ap ja inkban  egyre 
nagyobb fontosságot tu la jd o n ítan ak  az androgének-

E redm ények

A 72 beteg egyedi szérum  tesztoszteron é rték e it 
és az értékek  á tlagának  m egfelelő görbét az 1. áb
rán  az éle tkor függvényében szem léltetjük .

A 2. ábrán  a 37 egészséges leány  szérum  tesz
toszteron é rték e it és az á tlaggörbét szem léltetjük.

Az SDM -ben szenvedők szérum  tesztoszteron 
értékeinek  á tlaga  0,75—2,00 nmol/1, az egészsége
seké pedig 0,4—0,65 nmol/1 között talá lható . Az el
té rés  szignifikáns, értéke: p <  0,01.

3,5

2,5-

2 -

1,5-

0,5

Testosterön (n mol/I)

' A  !
:  ,

/  •; j / s y
A /

/

/
/ •

/ .

• /  : *

életkor (év)

1. ábra: SDM-ben szenvedő 72 leány szérum testosteron 
értékei és átlaggörbéje
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2. ábra: 37 egészséges 10—18 év közötti leány szérum tes- 
tosteron értékei és az értékek átlaggörbéje

M egbeszélés

A serdülőkori diszfunkcionális m éhvérzést nem  
epizódszerű rendellenességnek ta rtju k . M egerősítik 
ezt a feltételezést az u tóvizsgálatok során n y e rt ada
tok (35). Felnőtt ko rban  nagyobb gyakorisággal fo r
dul elő sterilitás, vérzészavar, h irzutizm us és egyéb 
rendellenesség ebben a betegcsoportban. Az andro- 
gének szerepe egyre inkább  az érdeklődés előterébe 
kerül (2, 6, 13, 15, 16, 18, 21, 28, 29, 34, 36, 37, 39). 
K özvetlen tü sző -a tró fiá t okozó hatása a pubertás 
során jól m egfigyelhető. U gyanakkor részben az 
„androgén sterilitás”-os álla tk ísérle ti adatok  (5), 
részben a hum án vonatkozású  feltételezések felve
tik  a lehetőséget: az androgén  árta lom  m ár a m é
hen belüli életben h a to tt  és m egakadályozta, hogy 
a ritm usos gonadotróp horm on te rm eléséért felelős 
központ m űködése sé rte tlenü l m egkezdődjön. Fel
tételezik, hogy a te rhesség  m ásodik hónap jának  
végén és a harm adik  elején legsérülékenyebb az 
ébrény ebből a szem pontból (38). Ilyen árta lom  kö
vetkezhet be, ha fogam zásgátló  tab le ttá t, vagy and
rogén hatású  gyógyszert a terhességről nem  tudva 
heteken á t  szed a te rhes. A túlságosan korán  kez
de tt ún. „protektiv  te rá p ia ” gesztagénje is szóba jö 
het ebből a szem pontból. Lehetséges, ezek hatása  
olyan enyhe m értékű , hogy újszü lö ttben  nincsenek 
figyelm eztető jelek, de a pubertás e lején  h irzu tiz
mus, anovulációs vérzések — pl. m etro p a th ia  ju v e
nilis — jelentkezhetnek. Ú jabban hazai szerzők is 
leírnak  ennél d rasztikusabb , fejlődési rendellenes
séget okozó m ellékhatást is (14).

K orábbi vizsgálataink során vizeletben a 17 KS 
értékeket a norm ális felső határán , vagy enyhén 
em elkedettnek ta lá ltu k . A 17 KS nem  eléggé speci
fikus az androgén h a tá s  m egítélésére (4), a szérum  
tesztoszteron m eghatározást értékesebbnek  ta rtju k . 
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m ú irodalm i adathoz hasonlóan (17, 31), lényege
sen alacsonyabbak, m in t a betegeké.

V izsgálataink a lap ján  igazolva lá tju k  azt a fel- 
tételezést, hogy az em elkedett szérum  tesztoszteron 
é rték  jelzi a nem  kívánatos androgén hatást. A kór
kép kialakulásához ez m agyarázatu l szolgálhat. Az 
SDM -en tú l számos egyéb kórkép lehetséges m a
gy aráza tá t m eg ta lá lhatjuk  a fen ti eredm ényekben 
(24). Úgy tűnik , hogy szaporodik a tizenévesek kö
zö tt a h irzutizm us előfordulása. T artós am enor- 
rhoeák  gyakoriak. Ezt igazolta gyerm eknőgyógyá
szati szakrendelésünk 10 éves anyagának  feldolgo
zása is (7).

Az eredm ények m egszabják a tenn ivalókat is. 
Az egyik feladat a megelőzés az exogén androgén 
á rta lm ak  kiküszöbölése, a m ásik: hatásos kezelés 
— ovulációt kiváltó  gyógyszerekkel, esetleg an ti- 
androgénekkel — ill. ta rtó s  gondozás egészen a fel
nőttkorig , vagy azt követően is. K lin ikánkon az az 
álta lános gyakorlat, hogy 12 h é t a la tti te rhesek 
nek  nem  adunk gesztagén-készítm ényeket (20). Az 
SDM -ben szenvedőket első alkalom m al felvesszük 
k lin ikánk  endokrin  osztályára és részletesen kivizs
gáljuk , ezt követően pedig gyerm eknőgyógyászati 
szakrendelésünkön gondozzuk egészen a fe lnő tté  vá
lásig. A gondozás alapvető eszköze a m enzesznap
tá r  (12). A m onofázisos ébredési hőm érsékleti görbe 
jelzi a peteérés e lm aradását és a v árh a tó  recid ivát.

A ntiandrogén készítm ényekkel még nem  sze
rez tü n k  elegendő tapasztalato t, azonban enyhe an d 
rogén tú lsú ly ra  u taló  eredm ényeink jelzik a lehetsé
ges ú jabb  kezelési irány t.

Összefoglalás: A szerzők tesztoszteron-m egha- 
tá rozásokat végeztek 72 leány szérum ában, akik  
serdülőkori diszfunkcionális m éhvérzés m ia tt fe
kü d tek  a k linikán. E redm ényeiket összehasonlítot
tá k  37 egészséges, 10—18 év közötti leány szérum  

’tesztoszteron értékeivel. M egállapíto tták , hogy a 
beteg  leányok tesztoszteron értéke i szignifikánsan 
m agasabbak az egészséges kontro liokénál (p <  
0,001). Az eredm ények a lá tám asz tják  azt a fe lté te 
lezést, hogy az anovulációs m éhvérzésért a re la tív  
androgén tú lsú ly  is felelős lehet. A szerzők a te rá 
p iáró l és a megelőzéssel kapcsolatosan is vonnak  le 
következtetéseket.
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VINCRISTIN injekció

ÖSSZETÉTEL: 1 üveg 0,5 mg liofilizált vineristin sulf.-ot; az 
oldószerampulla 10 ml natr. chlor, inj. 0,9%-ot tartalmaz.
JAVALLATOK: Gyermek- és felnőttkori akut leukaemia, 
lymphogranulomatosis, Wilms-tumor. Bármely solid tumor 
kombinált kezelése.
ELLENJAVALLATOK: Csontvelő-elégtelenség, idegrendszeri 
megbetegedések.
ADAGOLÁS: Az üveg liofilizált hatóanyagát az oldószer
ampulla tartalmával feloldjuk. Az így elkészített oldat 1 
ml-enként 0,05 mg hatóanyagot tartalmaz. A Vineristin 
frissen elkészítve intravénáson injekció vagy infúzió for
májában hetenként egy alkalommal alkalmazható. Az 
adag nagyságát a beteg testsúlyának és egyéni tűrőké
pességének figyelembevételével kell meghatározni. 
Felnőtteknek: akut leukaemia gyógykezelésére testsúlykilo
grammonként 0,05-0,10 mg adható hetenként. 
Gyermekeknek: célszerű az adagot a testfelszínre számí
tani, amely a kezdeti 4-6 hetes kezelés folyamán testfel
szín-négyzetméterenként és hetenként 1,5 mg. Fenntartó 
kezelés esetén testfelszín-négyzetméterenként 1 mg adható 
hetenként mind akut leukaemiában, mind egyéb malignus 
tumorokban.
Egyéb megbetegedésekben: az egyéni tűrőképesség mesz- 
szemenő figyelembevételével általában a következő ada
gok adhatók:
első héten: 0,025 mg/testsúlykg,
második héten: 0,05 mg/testsúlykg, 
harmadik héten: 0,1 mg/testsúlykg, 
negyedik héten: 0,125 mg/testsúlykg, 
továbbiakban
hetenként max. 0,15 mg/testsúlykg.
Miután a remissio kialakult, fenntartó adagként testsúly
kilogrammonként 0,025-0,05 mg adható hetenként.
KOMBINÁCIÓS TERÁPIA: Egyéb eytostatieumokkái együtt 
jól adható.
MELLÉKHATÁSOK: Alopecia, obstipatio, álmatlanság, par
aesthesia, ataxia, izomgyengeség, idegfájdalmak, leuko
penia, láz.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelés előtt már fennálló granulo
cytopenia, illetve thrombocytopenia nem kontraindikálja a 
Vincristin-kezelést; ilyenkor azonban fokozott körültekin
tésre van szükség. Abban az esetben, ha a fehérvérsejt

szám 2000 alatt van, a dózist felére kell csökkenteni, míg 
1000 alatti fehérvérsejtszám esetén a kezelés nem ajánl
ható. A paravénásan adott injekció fájdalmas localis re
akciót okozhat. Vincristin-kezelés után akut urikaemiás 
nephropathia léphet fel, ezért a szérum húgysavszint el
lenőrzése, megfelelő folyadékmennyiség bevitele, illetve a 
vizeletürítés biztosítása szükséges. A vérképet rendszere
sen — de legalább minden injekció beadása előtt — ellen
őrizni kell. Láz esetén a kezelést meg kell szakítani.
MEGJEGYZÉS: >í<il< Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti 
(gondozóintézeti) felhasználásra van forgalomban.
CSOMAGOLÁS: 25X 0.5 mg -j- 25X 10  ml oldószer 
térítési díja: 110,— Ft.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Fővárosi János Kórház
Gyermekosztály
(főorvos: Marosvári István dr.)

A „ c s e c s e m ő k o r i  h i r te le n  
h a lá l s z in d r ó m a ”  h a t á s a  
a  c s a l á d r a
Kálmán Zsófia dr.

Egy, az 1979. évrő l kész íte tt tudom ányelem zési 
tanu lm ányban  (37) a szerzők 291 olyan té m á t nevez
nek meg, amellyel a v ilágon  jelenleg a legtöbben és 
a leg többet foglalkoznak. A 48 orvosi kérdés között 
o tt szerepel a „csecsem őkori hirtelen  h a lá l szindró
m a” is. Nem véletlen , hogy ez a kérdés ilyen 
m értékben  foglalkoztatja  a ku tatókat, kórbonc
nokokat, epidem iológusokat és term észetesen a 
gyerm ekgyógyászokat, nem  is szólva az elm életi 
tá rg y ak  művelőiről. A csecsemőkori h irte len  
halál szindróm a (a tovább iakban  CSHH) egy 
látszólag egészséges csecsem őnek rendszerin t az 
otthonában bekövetkező , hirtelen halála, am ely
n ek  a leggondosabb kórbonctani, kórszövetta
ni, virológiái és egyéb vizsgálatok sem  ad ják  m a
gyarázatát (42, 44). K étség telen , hogy a m a civilizált 
társadalm aiban  a h a lá lt term észetellenes tagadás 
veszi körü l (4), mégis, a CSHH-t szinte m isztikus 
volta, m egm agyarázhatatlansága különösen elfogad
h a ta tlan n á  teszi.

A tudom ányos m egism erésre és m egértésre 
való törekvésen kívül fe lté tlenü l érdem es foglalkoz
nunk  a családdal is, am ely  viselni kényszerül ennek 
a tragéd iának  a súlyát. Az orvos szem élyén keresz
tü l a tá rsadalom nak fel kell figyelnie azokra a 
problém ákra, am elyekkel a túlélők szem bekerülnek. 
Tudom ásom  szerint a kérdésnek  ezzel az oldalával 
m agyar szerzők még nem  foglalkoztak.

Epidemiológia, etiológia

A kutatások in ten z itá sá t és k ite rjed tségé t a szá
mok is indokolják: az U SÁ -ban például a CSHH a 
vezető halálok az egy h é t—egy év közötti korcso
portban , évenként 8— 25 ezer eset fordul elő (5, 10, 
34, 44). M ásutt is hasonló  magas szám okról adnak 
h írt, azonban elképzelhető, hogy még ezek a magas 
szám ok sem fejezik k i a te lje s  valóságot. Igen kevés 
kórboncnok akad, ak i r á í r ja  a boncjegyzőkönyvre,

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 49. szám

igazságügyi és egyéb m eggondolások m iatt, hogy 
sem m iféle halálokot nem  ta lá lt (42).

M agyarországon a CSHH nem  szerepel a h iva
talosan elfogadott csecsem őhalálozási okok között. 
B udapesten  kb. évi 20 eset fordul elő, am ely 1973 
és 1977 között az egy h é t és egy év közötti korosz
tá ly  halálozásának 7% -át adta. (1979-ben viszont 34 
CSHH vo lt Budapesten!) A többi hozzáférhető  adat 
szerin t M agyarország egy-egy te rü le tén  a CSHH az 
össz-csecsemőhalálozás 14%-a (39), 11,4% (17), 
13,6% (24), 17,7%, illetve 4,9% -a volt (14).

A m in t azt Só tony i (39) írja , a csecsem őhalan
dóság egyre csökken, a CSHH pedig m egközelítően 
állandó, ezért a ránya, s ezzel együ tt jelentősége ál
landóan nő. A m agyar szakirodalom ban több re fe 
rá tu m o t közöltek a kérdésről, és 1971-ben P alásthy  
(31), 1973-ban Kiss  (20), 1974-ben pedig László  (24) 
közölt összefoglaló ada toka t a kórképről. Lényegé
ben m a sem tu dunk  többet róla, m in t am i ezekből 
a közlem ényekből k iderül.

Jellem zőnek ta r tjá k  az alacsony, 20 év a la tti 
anyai é le tko rt (2, 10, 12, 28, 32, 44, 46, 47). Több az 
egyedülálló, illetve leányanya (2, 12, 32, 42), aki do
hányzik  (1, 10, 12, 28, 46), iskolai végzettsége ala
csony, rossz szociális körülm ények között él (2, 10, 
12, 33, 41, 42, 43, 46, 47) több m eglevő gyerm eke (2, 
32, 42, 46) m ellett nem  m egfelelően gondozza a pro- 
b an d u st (42). Az előzőekből fakadóan  az anya nem  
veszi igénybe a prenatá lis gondozás lehetőségeit, ke
vesebbszer jelenik m eg a terhesrendelésen  (2, 10, 12, 
32, 42), em ia tt később kerü l felfedezésre a te rhessé
gi anaem ia is (12, 28, 32). Em lítik még a több m eg
előző foetalis veszteséget (12), a terhesség  a la tti gya
koribb  flu o rt és a szülés m ásodik szakaszának szig
n ifikáns m egrövidülését (32). Nincs különbség vi
szont a megelőző abortuszok száma, a terhesség a la t
ti közérzet (32) és a fa jtabéli hovatartozás szerint. 
Az utóbbiból adódó eltérés m ind az am erikai nége
rek  (43), m ind pedig a m agyarországi cigánylakos
ság (14) esetében, inkább a szocio-kulturális és gaz
dasági összetevők, m in t a biológiai különbségek 
ro v ására  írható.

M agukról a CSH H -áldozatokról le írják , hogy 
több közöttük a koraszülö tt (41, 44), a „sm all for 
gestational age” (28, 32, 42), több közöttük  a conge- 
n ita lis m alform atióval szü letett (2), az ikerszü lö tt 
(41, 42) a fiú  (10, 11, 42, 46, 47), kevesebb az első
szü lö tt (16). Családi halm ozódás is észlelhető (19, 40, 
42). R etrospektív  tanu lm ányok  szerin t, a p robandus 
ú jszü lö ttk én t agyi dysfunctio  je le it m u ta tta  (2, 12, 
28), gyakori táp lá lási és légzési nehézségei voltak  
(10, 12, 28, 32), lassabban hízo tt (12), ak tiv itássz in t
je  a szokottnál alacsonyabb volt (40), ingerre  nem  
ad ek v á t módon reagált (12, 29). A táp lálkozás sze
r in t  néhányan  több szopást ta lá ltak  (30), m ások 
több m esterségesen tá p lá lta t (2), de végső soron 
közöm bösnek ítélik  a táplálás m ó d já t (30, 42, 46). 
A h a lá lt megelőző a k u t betegséget 30—68% -ban 
ta lá lta k  (5, 27, 40, 42), de az 48 ó ránál kevesebb ide
je  á llo tt fenn  és sem m iképpen sem  v e te tte  fel fa tá lis  
k im en et gyanúját. A halál leggyakrabban  a téli, 
tavasz  elejei hideg hónapokban köszöntött be (19, 
41, 42, 46). Elképzelhető azonban, hogy a hőm érsék
le ten  k ívül más fak to rok  is közrejátszanak , m in t 
például a hum iditás (11), vagy bizonyos fro n tá tv o -



nulási jelenségek (51). Legveszélyeztetettebb életkor 
a 2—4 hó (10, 22, 40, 42, 44, 46). A halál rendszerin t 
álom ban é ri a gyerm eket (10, 40), főleg az éjfél és a 
reggel közti órákban (11, 42, 46, 47), gyakoribb  a 
hétvégeken és az ünnepnapokon (42, 46. 47).

Az etiológiát illetően igen nagy az egyes szer
zők közti vélem énykülönbség. Mivel P alásthy  (31) 
részletesen elemzi az egyes felté te lezett okokat, s 
azok cáfo latait, inkább csak felsorolásszerűen ismé
teljük  a jelenleg  is érvényesnek ta r to tt feltevéseket.

A szerzők egyik nagy csoportja infekciót követő, 
nagyfokú viraemia lehetőségét taglalja (33, 42, 44). Má
sok a légzőközpont kontrollját találják éretlennek, vagy 
szülési sérülés miatt károsodottnak (19, 41). A csecsemő 
talán egyszerűen „elfelejt” lélegezni, mint az „Ondine- 
szindróma” mitológiai hőse: a megátkozott hűtlen sze
rető, akinek akarattal kellett lélegeznie, ha elaludt, 
megfulladt (=  az automatikus légzéskontroll hiánya) 
(13). Szerep juthat a szájlégzésre való képtelenségnek 
is (41). Kravitz és mtsa (21) rendkívüli határozottsággal 
jelentik ki, hogy a CSHH oka az oropharyngealis lég
utak obstrukciója, amelyet bizonyos pozícióbeli változá
sok hoznak létre a vízszintesen fekvő csecsemőben. Fel
vetődik az abnormális K/C arány (6), az esetlegesen 
működésbe lépő búvárreflex kiváltotta laryngospasmus 
és/vagy cardialis arrhythmia (41, 42), a szívműködés 
központi kontrolljának a hibája (35), valamint vissza
térő vírusfertőzések talaján kialakuló endomyocardialis 
laesio (39). Még mindig vitatott a tehéntej (41, 44) és 
a házipor allergia (41, 42) lehetősége. Nem kizárt az okok 
közül a mellékvesekéreg és a parathyreoidák elégtelen
sége, fehérje-, anyagcserehibák, hypogammaglobulin
aemia (42), a mesterséges táplálásból adódó hypernatr- 
aemia (8, 30), ismeretlen enzimhiba, E-vitaminhiány, 
szeleniumhiány (35). Elvetették a megnagyobbodott 
thymus szerepét, az ágyneműtől való megfulladás és 
az agyonnyomatás (42), valamint az ún. infanticid ere
det lehetőségét is (6).

A  C SH H  epidemiológiája Budapesten,
1973— 1977-ig

M egvizsgáltuk a szakirodalom ban elem zett, 
prediszponáló tényezőket és körü lm ényeket az 1973 
és 1977 közötti esztendőkben, o tthonukban  h irte le- 
nül elhalt, budapesti illetőségű csecsem őkkel k ap 
csolatban. A kórbonctani jegyzőkönyv a szakiroda- 
lommal m egegyezően ren d szerin t kezdődő broncho- 
pneum oniát, bronchitist, in terstitia lis  pneum oniá t 
rögzített. N em  kerültek  be a csoportba azok, akik 
m indenben m egfeleltek ugyan  a követelm ényeknek, 
de a halál okaként erőszakos behatást, fu lladást 
tü n te ttek  fel. (Ez v ita tható  ugyan, m ert pé ldáu l egy 
jó á llapo tban  lévő erőteljes, egészséges, nyugodtan  
alvó csecsem ő m iért aspirál?)

A csoport szám szerűen 80 CSH H -nak ta r to tt 
esetből állt. K ontrollként az azonos években meg
halt, szin tén  budapesti illetőségű, azonos korcsopor
tú  (egy h é t—egy év) csecsem őhalottak szolgáltak, 
akiknek halálokai között válogatás nélkül szerepelt 
infekció, baleset, fejlődési rendellenesség, tum or, 
éretlenség, kromoszóma- vagy anyagcsere-eltérés, 
enzim hiba. E csoport tag ja in ak  száma 160 volt. 
Egészséges kontrollok az azonos években B udapes
ten élve szü letett csecsemők voltak, összesen 
149 696. (A feldolgozáshoz szükséges a d a to k a t ré 
szint a H eim  Pál G yerm ekkórház ira ttá r i anyagá
ból, rész in t a KSH által k iad o tt B udapest S ta tisz ti
kai Évkönyvéből [45] szereztük.)

A sta tisz tika i értékelés t  p róbával, ületve x2 
próbával tö rtén t.

A kis szám  m ia tt semmiféle m esszem enő követ
keztetést nem  leh e t levonni. C supán bizonyos irán y 
vonalak ra jzo lódnak  ki am elyek a nem zetközi szak- 
irodalom  adata ival nem m indenben m uta tnak  egye
zést.

Sem a m in ta  (25,02 év), sem  a kontroll csoport 
anyáinak éle tkora  (25,6 év) nem  különbözött a b u 
dapesti szülő nők átlagától (25,46 év), a m intacso
portban  azonban szignifikánsan m agasabb volt a 
házasságon kívül szülő nők szám a (12,5%, szem ben 
a budapesti 5,3% -kal), és sajátos módon, ugyanígy, 
a kontroll csoportban is (11,3%). T alán  szerepe van 
ebben a kontro ll csoportban jelenlévő, nagyszám ú, 
e lhalt koraszülöttnek, akiknek a dem ográfiai p rofil
ja  megegyezik a CSH H -csoportokéval (28). Nem volt 
különbség az anyai dohányzás (m indkét csoportban 
60—70% körü li a 0—4 cigaretta/nap) és az anya is
kolai végzettsége szerint (m indhárom  csoportban 
45% körüli a nyolc általánost, és 39% körüli az en
nél m agasabb iskolát végzettek aránya). Az utóbbi 
különösen azé rt érdekes, m ert S á rká n y  (36) vizsgá
la ta i k im u ta tták , hogy m inden 2000 g-nál nagyobb 
születési sú lyú  csecsem őcsoportban szignifikánsan 
csökken a csecsemőhalálozás az anya iskolai vég
zettségének a növekedésével. A „közepes” szociális 
kategória egyform a arányban szerepel a ké t ha lo tt
csoport között (40%), de a „rossz” m inősítés szigni
fikánsan több a CSHH-csoportban (31,3%, szemben 
a 18,9%-kal). Ez, valam int a gondozásban tapasz
ta lt, hasonlóképp szignifikáns megoszlás rossz:
10%, szemben 3,7%-kal), egyezést m u ta t az irodal
m i adatokkal. Ugyanígy, a terhesrendelés látogatása 
terén  is szignifikáns volt az eltérés a három  csoport 
között (CSHH: 5,84, kontroll: 7,06, bp.-i átlag: 8,08 
látogatás 9 hónap). A terhesség sorrendiségének a 
m egítélése tö b b n y ire  bem ondás a lap ján  tö rtén ik , 
így az nem százszázalékosan m egbízható. Ezen ada
tok  alapján a csoportok közti e lté rés szignifikán (a 
probandusok nagy része szárm azik a II. terhesség
ből (41%, kon tro ll: 25,5%), és a budapesti élveszü- 
lö ttekkel összehasonlítva, lényegesen kevesebb köz
tük  az elsőszülött (CSHH: 36,7%, Bp.: 51,4%). A 
testvérszám ot tek in tv e  mind a C SH H -csoportban 
(43,5%), m ind pedig  a kontro lloknál (49,4%), több 
az egyke (Bp.: 39,1%).

A születési súlyok elem zésekor m indkét irány 
ban szignifikánsak a változások: a budapesti élve- 
szülöttek születési átlagsúlya lényegesen m agasabb, 
bárm ely csoporténál (3098,2 g, szem ben a CSHH- 
csoport 2857,7, ill. a kontroll 2537,9 g-os átlagaival).
Az ikerszületések adatai a rendkívül kis szám m ia tt 
nem  értékelhetők. A nem  szerinti megoszlás a k on t
ro lo k k a l összevetve nem  m utat e lté rést (kb. 65:35%, 
fiú  :lány), m íg a budapestiekkel (51:49%) szemben 
szignifikáns a különbség.

Előző ak u t betegséget csak 20% -ban ta lá ltunk .
A havi m egoszlásnál két kicsi kiem elkedés, egy nyá
ri és egy téli m utatkozik , de a különbség nem  szig
nifikáns. U gyanígy, sem a hétvégeken, sem pedig a 
ha jn a li órákban, ebben a m in tában  nem  m utatko- ,
zo tt m agasabb halálozási arányszám . V I Ű

Összesítve az 1973 és 1977 között, lakásukon --- 
hirtelenül, k im u ta th a tó  ok nélkül e lhalt, budapesti 2993
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illetőségű csecsemők je llem zőit: átlag életkorú , á t
lagos iskolázottságú, közepes vagy rossz szociális 
körülm ények között élő fiatal nők gyerm ekei. Az 
anya az átlagosnál kevesebbet já r t a terhesrendelé- 
sen, és a várhatónál kevésbé gondozza jól a csecse
mőjét, aki leggyakrabban a második terhességből 
származó első- vagy m ásodszülött, alacsony szüle
tési súlyú fiúgyerm ek. A halál leggyakoribb a 2—4. 
élethóban volt.

A  CSHH pszichés hatása a családra

Az eddig elm ondottak  csupán vázolják a CSHH 
budapesti e lőfordulásának körülm ényeit, hátteréü l 
és alapjául szolgálnak a következőkben tárgyalásra  
kerülő pszichés és szociális vonatkozásoknak. E fe
jezet a családdal foglalkozik, am elyet a tragédia  ér, 
s ennek emlékével kell együttélnie.

Hogy fo ly tatják  az életüket, k ib írja-e  a házas
ságuk, tudják-e elölről kezdeni egy ú jabb  gyerek
kel: ilyen kérdésekre kerestünk  válaszokat az el
m últ években h irte len  m eghalt áldozatok szüleinél. 
Az esetek kiválasztása a körülm ények és a bonc
jegyzőkönyv alapos ism eretében tö rtén t, ö t  m egke
resett család közül négy vállalta a találko
zást. A s tru k tu rá lt in te rjú  form ájában  zajló be
szélgetéseket m agnetofonszalagon rögzítettük . Az 
in terjúk  teljes v isszaadására  sajnos nincsen mód, 
bárm ennyire is m egrázóak és figyelm eztető erejűek. 
Csupán illusztrációként közölhetünk néhány  idéze
te t a pszichés és pszicho-szociális p roblém ák iro
dalmi elemzése mellé. Ehhez a részhez számos iro
dalm i forrás szolgál alapul (7, 22, 23, 25, 26, 34, 
38 és 44).

Négy családdal fo ly ta to tt beszélgetés alapján 
term észetesen nem leh e t tudom ányos igényű meg
állapításokat tenni. M indenesetre az in te rjú k  kap
csán észlelt, valam ennyi szakirodalm i ada tta l való, 
tökéletes egyezés az átélés m ódjában, a következ
mények feldolgozásában, valami álta lánosabb  tör
ténésre utal.

Egy gyerm ek halá la  mindig m egrendítő  él
mény. De százszorosán az, ha h irtelenül, váratlanul 
és m inden nyilvánvaló  ok nélkül tö rtén ik , egy 
egészséges csecsemőnél.

A kezdeti sokk múltával azonnal megindul a lázas 
ok- és okozókeresés. Miért? Mitől?

„Nem is tudjuk felfogni. Tán a hideg volt?" „Meg
fulladt?” „A szíve?” A túl gyors történés után a család
nak kevés lehetősége marad arra, hogy az elszállítás 
előtt emberi módon elbúcsúzhasson a gyermektől. A 
mentők, az orvosok, más egészségügyiek, hivatalos sze
mélyek jelenlétében nehéz az érzelmek szabad kifejezé
se. Nincs rá lehetőség, hogy ha a család, az anya 
akarja, búcsút vehessenek (a humánus szempontoknak 
megfelelő állapotba hozott!) halottól. Igen sok szülő 
igényli ezt a végső rápillantást, mert csak így tudja 
véglegesen elfogadni a halál tényét. Mások nem akar
ják megnézni, inkább az élő gyermek képét őrzik ma
gukban, de a választás lehetőségét minden esetben biz
tosítani kellene.

A sokkolt, a helyzet felfogására alig képes család 
döbbenten várja a választ a miértjeire. Mielőtt a vá
laszt bárki megadhatná, vagy kísérletet tehetne rá, a 
családnak még szembe kell nézni a rendőrségi szemlé
vel. A legtöbben nagy önfegyelemmel, szükséges rossz
ként fogadják, de a hivatalos eljárás módja gyakran 
áttöri ezt a fegyelmet.

„Kijött a rendőrség is. A rendőrséggel jött egy bá
csi, aki egy zsákba beletette. Egy olyan papírzsákba. 
Csak úgy, meztelenül. Tudom, hogy ki kell jönni a 
rendőrségnek, mert előfordulhat, hogy bűncselekmény 
van. De hát muszáj ezt így?............Konkrétan nem gya
núsítottak, csak maga a tény. És a zsák. Zsákba tették 
a kisfiámat, a bácsi a vállára vette és elvitte. Elvitte 
a kisfiámat egy papírzsákban.”

A halálesettel kapcsolatban sokszor váratlan prob
lémák is adódnak. Szopós gyermeknél a családot ellátó 
orvosnak például erre is gondolnia kell:

„A feleségemnek sok teje volt. Kínlódott vele . .. 
Volt tej és nem volt hozzá gyerek.”

A halálesetet követően a legtöbbször erős gyógy
szeres hatás alatt áll az anya, ami nem egyértelműen 
jó. A gyászt nem lehet gyógyszerekkel elmulasztani, sőt, 
elmélyülhet, komplikálódhat és elhúzódhat, ha anxioly- 
ticumokkal és antidepressánsokkal kezelik a gyászolót. 
Ezt tudnia kell az orvosnak, hisz általában nagyon ké
rik az erős nyugtatást (23).

A kórboncolás nem hozza meg a várt, megköny- 
nyebbülést okozó eredményt. A család a környezettől, 
a körzeti orvostól, a védőnőtől, a kórboncnoktól, hiva
talos szervektől várja a felvilágosítást. Sajnos, az értel
mes, empátiával közölt magyarázat túl sokszor elma
rad Magukra maradnak a szülők, értetlenül, és szük
ségképpen önvád és vádaskodás közt hányódva.

„Ha az ember nem tud arról, hogy ilyen van. ak
kor esetleg mindenre gondol. Esetleg magát vádolja az 
ember, ha nem magyarázzák meg neki, hogy erről nem 
tehet senki.”

A búcsú végső formája a temetés. De egy hirtele
nül elvesztett, alig élt kis csecsemő esetében ez sem fel
oldozó történés. Gyakran lopva, titokban végeztetik a 
temetést, a súlyosan gyógyszereit anya olykor évek 
múlva sem tudja, s nem is meri megkérdezni, hol a 
kicsi sírja.

Társadalomban élünk, szomszédok, rokonok, kollé
gák, ismerősök vesznek körül bennünket és reagálnak 
a bennünket ért eseményekre is. Mindenki nyilvánítja 
a részvétét, többnyire őszintén, és megkérdezi, mi történt, 
és miért történt. És a gyászoló családnak meg kell bir
kózni ezzel is, a környezeti értetlenséggel és az alapta
lan, rejtett, de néha jól érezhető gyanúval is.

..Egy kollégám azt mondta, hogy akkor szoktak a 
boncjegyzőkönyvbe olyanokat írni, hogy kezdődő tüdő- 
gvulladás. hogy valamivel lefedezhessék magukat és ne 
kelljen eljárást indítani gondatlanság miatt a szülő el
len”.

A testvérek választ várnak a miértekre, de sajnos, 
ezek a válaszok gyakran nem egyértelműek, elfogadha
tóak. megnyugtatóak. Az olyan feleleteket, hogy kórház
ba ment. az istenhez ment, pihenni ment, már egy ér
telmes két-három éves is megkérdőjelezi.

..Kérdezte, hol a baba. Mondtuk, hogy beteg, elvit
tük a kórházba. Azt kérdezte, a kisággyal együtt?” (3 
éves testvér).

Sokszor előfordul, hogy az életben maradó testvért 
súlyosan megviseli a csecsemő halála és hónapok, évek 
múlva sem képes kiheverni a sokkot. Enuresis, pavor 
nocturnus, regressio, szorongásos képek stb. figyelmez
tetnek a kibillent egyensúlyra. Hivatalos ügyeket senki 
nem intéz szívesen, de a fájdalmával birkózó család ezt 
is rosszabbul tűri. Talán nem is a közlések tartalma 
rázza meg őket, hanem a személytelen, gondolkodás 
nélküli rutin, ahogy bánnak velük.

„A tanácstól küldenek egy papírt, hogy írjam én 
meg, milyen örökölhető tárgyak maradtak az elhalt 
után . . . Annyi fáradságot azért vehetnének, mielőtt 
kiküldik a nyomtatványt, hogy megnézik, mennyi idős 
volt az elhunyt.”

Az adaptációhoz, a normál életbe való visszaállás- 
hoz idő kell. Sokszor évekig visszamaradó lidérces ál
mok, sírógörcsök, kontaktusképtelenség, étvágytalanság, 
bizonytalan fóbiák nehezítik meg a mindennapokat. Kü
lönösen az évfordulók nehezek, a hétnek „az" a napja, 
a hónap „annyiadika”, vagy a hasonló korú gyermekek 
látványa, „ennyi idős volt”, vagy „most épp ennyi 
lenne”.

A gyakran észlelt szociális izoláció is nehezíti a 
helyzetet. A rokonok, ismerősök, kollégák, jó szándék-



ból, félve, hogy jelenlétük, kérdéseik, együttérzésük fel
kavarja a gyászoló családot, gyakran szinte eltűnnek 
az életükből a temetés után.

„Hónapokig ültünk otthon esténként. Bámultuk a 
kiságy helyét. Nem szólt a telefon, nem jött senki. Olya
nok voltunk, mint akik fertőznek. Aztán később mond
ták sokan, hogy nem akartak zavarni.”

Alaposan átértékelődnek az emberi viszonylatok. 
Megváltoznak a nevelési módok. A szülők, érthetően, 
fokozott aggodalommal lesik a megmaradt, vagy a 
CSHH után született gyermeket, hajlamosak a túlvédő, 
ugyanakkor mindent megengedő nevelésre. Szinte tör
vényszerűen alakul ki az ún. „vulnerable child” (M. 
Green) szindróma: az agyonféltett gyermek erőszakos, 
önállótlan, követelőző természetű lesz, teljesíteni nem 
hajlandó, állandóan központi szerepre áhítozik, s rend
kívül nehézzé teszi a vele való élést.

Változik a házastársak egymás közti kapcsolata is, 
más lesz a fontos és a nem fontos. S az, hogy ez a vál
tozás milyen irányú, nagy részben az szabja meg, meny
nyire mernek őszinték lenni egymással, kimutatni ér
zelmeiket, kimondani rejtett kérdéseiket. Titok, a gya
nú tüskéje, elfojtott vádaskodás, bűnrészesség érzése 
erősen megterhelnek egy kapcsolatot, széthullhat a csa
lád.

Olykor a kapcsolat pozitív irányban változik, ösz- 
szehozza a házastársakat, megerősíti az egymással való 
közösség, összetartozás érzését a közös tragédia.

Az élet továbbélésére való igazi képességet az mu
tatja, ha a család a jövőre tud gondolni. Az új gyerek 
vállalása előtt nagy segítséget jelent az eddigieken kí
vül az örökölhetőség, a hajlam, az elővigyázatosság, a 
megelőzés kérdéseinek tisztázása. Fontos mindez nem
csak azért, hogy a család egyensúlya helyrebillenhes
sen, hanem azért is, mert igen gyakran az apa bizalma 
alaposan megrendül felesége gyermeknevelési képessé
geit illetően. Egyszerűen szólva: nem ritkán félti a kö
vetkező gyermeket az anyától, a saját feleségétől!

„Nézze, én nem azt mondom, hogy ő volt a hibás, 
de mégiscsak vele fordult elő. És mi van, ha a követke
ző gyerekével, aki mégiscsak az enyém is, ez lesz?”

A teherbe esés is sokkal nehezebben következik be, 
mint normál körülmények között. A CSHH-t követő lel
kiállapot messzemenően nem kedvez sem a foganásnak. 
sem az egészséges terhesség kihordásának. Mandell (25) 
adatai szerint 22 anya közül 34% nem fogant egv évig 
és 31%-nnk volt spontán abortusa (a populáció várt ér
tékei 1.. illetve 12—15%!).

A terhességet talán nem is annyira, de az újszülött 
első hónapjait igen nagyfokú szorongás és aggodalom 
kíséri. Babonás ízű, ősi félelmek mobilizálódnak: nem 
teszik a gyereket ugyanabba a kosárba, kocsiba, a szo
bának ugyanabba a sarkába, minden ruhaneműt ki
dobnak inkább, s újat vesznek. Az egyik szülő 
például hónapokig nem merte fényképezni az újszülött
jét, mert az előző a fényképezést követő napon halt meg 
hirtelenül. S még a ha csecsemő egészséges is, és nyil
vánvalóan megnyugtató a fejlődése, a szorongás akkor 
sem marad el. Egy apa mondotta, akinek a negyedik 
gyermeke halt meg hirtelen, hogy „ez a mostani kisgye
rek az ötödik gyerekünk. De ami egyiknél sem volt, ál
landóan beszaladgálok meg-megnézni. hogy szuszog-e”.

A tám ogatás lehetőségei

A CSH H -ban talán a legiszonyúbb a tehete t
lenség, a kiszolgáltatottság érzése. Nem adatik  meg 
több senkinek, sem orvosnak, sem szülőnek, m int 
hogy áll és döbbenten  megnevezi a tényeket.

A tehetetlenségből kivezető egyik út a széles 
körű tudom ányos kutatás, az okok szakadatlan  ke
resésével. P róbálkoznak a megelőzéssel is, későbbi 
CSH II-áldozatok kétharm adát m egjósolták kérdőív
rendszerükkel Carpenter és m tsa  (3), bonyolult ap- 
noé m onitorokon tartan ak  csecsem őket hosszú hó
napokig (9, 19) és cardialis ellenőrző berendezések

segítségével igyekszenek ellesni a CSHH beköszön
tésének p illanatá t („N ear-m iss sudden d ea th ”) (18).

A tehetetlenség tu d a tá t enyhíti a m eghalt cse
csemő családjának felkeresése és m axim ális tám o
gatása. A tám ogatásnak  attól a szem élytől kellene 
érkeznie, aki képes ebben a helyzetben erkölcsi tá 
m ogatás nyú jtására . M érhetetlen súlyú, évekig ci
pelt bűnudattó l, vádaskodástól m en thetnék  meg 
a családokat, ha valak i közölné velük, hogy ilyen  
kórkép  létezik, ism ert, bár oka nem  kideríte tt. N em  
m egelőzhető, nem  m egjósolható, nem  tehető  érte 
felelőssé senki. Ha m inden t m ásképp  csinál, ha 
orvoshoz viszi, ha gyógyszert ad neki, ha nem  teszi 
ki a levegőre, ha nem  azt a ru h á t ad ja  rá, ha . . .  
ha . .  . ha . . . ,  akkor is beköve tkeze tt volna a halál.
Ezt az egyértelm űen és határozottan  kim ondott in
form ációt meg KELL kapniuk  a szülőknek! A dhatja  
a körzeti gyerm ekorvos, a védőnő, a kórboncnok, 
szociális nővér, bárki, aki b irtokában  van a CSHH- 
ról való ism ereteknek. De mivel ná lunk  a körzeti 
gyerm ekorvosi rendszer jól k iép íte tt és norm ális 
körülm ények között a gyerm ekorvos közeli kapcso
la tb an  áll a családdal, az ő fe ladata  az, hogy a laká
son felkeresse a szerencsétlenség sú jto tta  családot. 
Ü gyelnie kell, hogy a beszélgetéseken m indkét szü
lő jelen legyen, hogy ne csak az anya viselje a 
m érhetetlen  terhet. Legalább két alkalom m al lenne 
szükség a lá to g a tá sá ra : először azonnal, ahogy tudo
m ására ju to tt a haláleset, egyszerűen, hogy részvé
tét nyilvánítsa, szükség esetén az a n y á t gyógyszer
rel ellássa és m egígérje, hogy a kórboncolás u tán  
részletesen átbeszélhetik  vele a szülők a tö rtén te 
ket. Másodszor, a kórbonctan i jegyzőkönyv b irtoká
ban ki kell m ondania az em líte tt m ondatokat és el 
kell m agyaráznia m inden t a CSHH-ról, am it tud. A 
segítség, am it n y ú jt ezzel, felbecsülhetetlen hatású.
Ősidők óta attól re tteg  legjobban az em ber, am it 
nem  ism er, nem ért. Ezt a re ttegést kell oldani az 
elérhető  inform ációk m egadásával. Ha az orvos nem 
keresi fel a családot, könnyen kerü lh e t abba a hely
zetbe, hogy őt éri a vád. M ert a család szenvedélye
sen keresi a halál okát. És kézenfekvő, hogy az or
vost vádolják, m ert nem  ism ert fel valam it, apró 
h u ru tn ak  nézte a betegséget, és a gyerek  két nap 
m úlva m eghalt, vagy m ert nem szentelt kellő figyel
m et az egészséges tanácsadáson, ahol egy hete lá tta  
stb. Központi szerep ju t  itt az o rvosnak: felvilágo
sítás, tám ogatás, a sa já t m unkájába v e te tt bizalom 
visszaállítása. Em beri gesztusa, szakm ai-etikai 
hely tállása a társadalom  viszonyulását rep rezen tálja  
a család szemében.

A tám ogatás egy m ásik form ája, am ely sem m i
képp sem helyettesíti az em beri kapcsolatot, de ki
egészíti azt, valam ilyen tájékoztató biztosítása a 
szülők részére (22, 26). Ennek tarta lm azn ia  kell a 
CSHH-ról való jelenlegi tudásunk  lényegét, népsze
rű form ában, válaszolnia kell m inden olyan kérdés
re, am elyet a szülők tán  m egfogalm azni sem tud
nak, de foglalkoztatja őket (pl. szenvedett-e a gye
rek, örökölhető-e, fertőző-e, lehet-e még gyerekük 
stb.).

A tám ogatás egy harm adik  fo rm ája  a szülőcso- /'"'V 
po rt (7, 23, 34, 44). A hasonló tragéd ián  átesettek  V lO  
közössége m egadhatja azt az élm ényt a szülőknek, 
hogy nincsenek egyedül. Adaptációs m odelleket 2995
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kaphatnak , hasonló nevelési és házastársi problé
m ákkal küszködőknek m ondhatják  el gondjaikat. 
Pozitív m egerősítést nyernek, am ikor a csoport egy- 
egy tag ja  gyerm eket szül. A csoport ereje  valam i 
olyan belső ta r tá s t ad, am it nem  p ó to lha t egyetlen 
prospektus sem. Ezen a kis csoporton keresztül ve
zet az ú t a nagy közösségbe való tökéletes vissza
illeszkedéshez. Term észetesen egy ilyen csoportban 
részt vehetnének azok a szülők is, ak iknek  csecse
m őjük ism ert ok m ia tt, vagy v ára tlanu l ugyan, de 
é rthe tő  okból h a lt meg. Gyászuk, családi problé
m áik hasonlók a CSHH-csoportokéhoz, de helyzetü
ke t m egkönyíti a racionálisan elfogadható haláloki 
m agyarázat.

összefoglalás: A cikk irodalm i adatok  alap ján  
ism erteti a „csecsem őkori h irtelen halál szindróm a” 
etiológiai és epidem iológiai jellem zőit. S tatisztikai
lag elemzi az 1973 és 1977 között ily módon elhalt, 
budapesti illetőségű csecsemők epidem iológiai je l
legzetességeit. N égy család tapaszta la tai alap ján  
sorra veszi a ha lá lese te t követő pszichés és szociális 
problém ákat, a sokk, az önvád, a bűnbakkeresés, a 
társadalm i gyanú, a felm erülő nevelési, kapcsolati 
nehézségek és a következő gyerek válla lásának  lép
csőin keresztül. Legnyom asztóbbnak az inform áció- 
hiányból adódó pszichés terhek  tűnnek . Biztosítsa 
a körzeti gyerm ekorvos (vagy a körzeti orvos) a 
hiányzó inform ációt, ezt egészítsék ki egy ism ertető 
nyom tatvánnyal és ad jan ak  lehetős-get és tám oga
tá s t az azonos problém ával küszködő szülők te rá 
piás csoportjainak a m egalakításához.
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Sárkány Jenő dr. professzornak, hogy lehetővé tette 
számomra a Heim Pál Kórház irattári anyagának a fel- 
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dr. főorvosnak, a Csecsemőmortalitását Elemző Csoport 
vezetőjének a mindig szíves és készséges segítségért, 
amellyel munkámat támogatta.

IRODALOM: 1. Bergman, A. B., Wiesner, L. A.: 
Pediatrics 1977, 58, 665. — 2. Biering-Sorensen, F., 
Jorgensen, T., Hilden, J.: Acta Paed. Scand. 1979, 68, 1.
— 3. Carpenter, R. G. és mtsa: Arch. Dis. Child. 1977, 52, 
606. — 4. Crase, D. R., Crase, D.: Clin. Ped. 1975, 14, 
747. — 5. Cross, K. W., Lewis, S. R.: Arch. Dis. Child. 
1971, 46, 211. — 6. Eisinger, G.: Clin. Ped. 1971, 10, 189.
— 7. Emery, J. L.: Brit. Med. J. 1972, 1, 612. — 8. Eme
ry, J. L., Swift, P. G., Worthy, E.: Arch. Dis. Child. 
1974, 49, 686. — 9. Favorito, J., Or char do-Per nice, M., 
Ruggiero, P.: Amer. J. Nurs. 1976, 76, 160Ó. — 10. 
Herbst, J. J., Book, L. S., Bray, P. F.: J. Ped. 1978, 92, 
73. — 11. Hilton, J. M., Turner, K. J.: Med. J. Australia 
1976, 1, 427 — 12. Hoekelman, R. A.: Am. J. Dis. Child.
1976, 130, 1191. — 13. Horton, A.: Med. J. Australia
1977, 2, 340. — 14. Horváth M.: Demográfia 1979. XXII.. 
119. — 15. Jolly, H.: Proc. Roy. Soc. Med. 1976, 69, 835. 
16. Jorgensen, T., Biering-Sorensen, F., Hilden, J.: Ac

ta Paed. Scand. 1979, 68, 11. — 17. Katona J.: Egészség- 
ügyi Munka 1968, XV., 53. — 18. Keeton, B. R. és mtsa: 
Brit. Med. J. 1977, 2, 600. — 19. Kelly, D. H., Shannon,
D. C., O'Connell, K.: Pediatrics 1978, 61, 511. — 20. Kiss 
P.: Magyar Pediáter 1973, 7, 91. — 21. Kravitz, H., 
Scherz, R. G.: Clin. Ped. 1978, 17, 403. — 22. Lady Li
merick: Proc. roy. Soc. Med. 1976, 69, 839. — 23. Lady 
Limerick: Brit. Med. J. 1978, 1/6126, 1527. — 24. László 
M.: Med. Univ. 1974, VII., 103. — 25. Mandell, F., Wolfe,
L. C.: Pediatrics 1975, 56, 774. — 26. Mandell, F., Beik,
B.: Postgrad. Med. 1977, 62, 193. — 27. McWeeny, P.
M. , Emery, S. L.: Arch. Dis. Child. 1975, 50, 191. — 28. 
Naeye, R. L., Ladis, B., Drage, J. S.: Am. J. Dis. Child. 
1976, 130, 1207. — 29. Naeye, R. L. és mtsa: J. Ped. 
1976, 88, 511. — 30. Oakley, J. R., Knowelden, J. K.: 
Brit. Med. J. 1978, 1/6126. 1550. — 31. Palásthy G.: 
Gyermekgyógyászat 1971, 22, 213. — 32. Protestos, C. D. 
és mtsa: Arch. Dis. Child. 1973, 48, 835. — 33. Ray, C.
G., Hebestreit, N. M.: Pediatrics 1971, 48, 79. — 34. Salk, 
L.: Clin. Ped. 1971, 10, 248. — 35. Salk, L. és mtsa: 
New. Engl. J. Med. 1974, 291, 291. — 36. Sárkány J.: 
Népegészségügy 1972, 53, 109. — 37. Small, H., Greenlee,
E. : Institute for Scientific Information Interim Report 
for 1979. — 38. Smialek, Z.: Pediatrics 1978, 62, 160. — 
39. Sótonyi G.: Borsodi Orvosi Évkönyv 1972—73. Mis
kolc, 1974. 391. old. — 40. Stark, A. R., Mandell, F., 
Taeusch, H. W.: Pediatrics 1978, 61, 511. — 41. Tooley. 
W. H.: Amer. Rev. Resp. Dis. 1975, 112, 157. — 42. Vai- 
dés-Dapena, M. A.: Pediatrics 1967, 39, 123. — 43. Val- 
dés-Dapena, M. A.: J. Ped. 1968, 73, 387. — 44. Wein
stein, S. E.: Am. J. Psychiatry 1978, 135, 831. — 45. 
Budapest Statisztikai Évkönyve 1978. Központi Statisz
tikai Hivatal, Budapest 1978. — 46. Leading article: 
Brit. Med. J. 1978, 1/6114, 671. — 47. Working Party 
for Early Childhood Deaths in Newcastle: Arch. Dis. 
Child. 1977, 52, 606.

A szerkesztőség megjegyzése:
Már több alkalommal — egyszer külön szerkesztősé

gi közleményben is — felhívtuk a figyelmet a szindró
ma fogalmának pontatlan és hibás használatára, amely 
a szakirodalomban sajnos terjed. Hovatovább a fogal
mat mindenféle jelenségre kiterjesztik. A hibás haszná
lat példája a „csecsemőkori hirtelen halál szindróma’’ 
fogalma is. A szindróma tünetegyüttest jelent, a csecse
mőkori hirtelen halálban nincsenek tünetek, a szindró
ma eredeti fogalmából legfeljebb csak annyi vonatkoz
tatható ide, hogy feltehető, hogy többféle pathogenetikus 
folyamat vezethet a halálhoz, a halál tehát valamiféle 
„végső közös út”. A szomorú kórtani jelenség megfelelő 
neve lenne a csecsemőkori hirtelen halál, nem lenne 
szükséges a szindróma szó.

Mivel a szakirodalom széliében szindrómaként em
legeti a csecsemőkori hirtelen halált, nem láttuk értel
mét, hogy a szerzőt az általános irodalmi konvenciótól 
eltérő szóhasználatra bírjuk, azonban a szindróma fo
galmának szükségtelen kiterjesztésére az olvasók fi
gyelmét felhívjuk.

Ha már a dolgozathoz kommentárt fűzünk, meg
említjük, hogy kár, hogy a csecsemőkori hirtelen halál
nál sokkal gyakoribb halálnemek családi, ill. interper
szonális kihatásaival nem foglalkoznak vizsgálatok. A 
viszonylag kevés esetszámú, nagy terjedelemben meg
írt dolgozatnak azért is adtunk teret, hogy ezzel is kife
jezzük az orvosi pszichológia eme elhanyagolt problé
makörének fontosságát.
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A trom boem boliás m egbetegedések gyakorisá
ga világszerte, így hazánkban  is fokozatosan em el
kedik, am iben szerepe van a m űtét u tán  kialakuló 
m élyvénás trom bózisok igen nagy szám ának is (2, 
23, 24, 25). Mivel b izonyították, hogy a kis dózisú 
heparin  profilaxis e m ű té ti szövődm ényt lényege
sen csökkenti (13, 14, 15, 16, 26, 27, 28), klin ikánkon 
1976 óta ru tinszerűen  alkalm azzuk.

H am arosan fe ltű n t, hogy a postoperativ  tüdő
szövődm ények szám a csökkent a p rofilax is beveze
tése e lő tti időhöz viszonyítva. Mivel sem m i egyéb 
körülm ény lényegesen nem  változott egy év a la tt 
(beteganyag, m űtétek  jellege stb.), érdem esnek ta r 
to ttuk  k é t időszak re trospek tív  analízisét elvégezni, 
abból a szem pontból, hogy a kis dózisú heparin  mi
lyen m értékben  képes a tüdőszövődm ények szám át 
csökkenteni és ennek mi az egészségügyi-anyagi 
jelentősége.

A nyag  és m ódszer

Kilinánkon a kis dózisú heparin profilaxist minden 
30 éven felüli, nagyobb műtétre kerülő 'beteg esetében 
(13, 24) alkalmazzuk, úgy, hogy legalább két órával 
a műtét előtt, majd 8 óránként (13, 14, 32) 10 napon 
keresztül (11) adunk 2500 E heparint s. c., ha nincs vér
alvadási zavarra utaló anamnesztikus adat, vagy labo
ratóriumi lelet.

Az adagolás is az irodalomban általában szokásos
tól eltérő. Irodalmi adatok szerint a Na-heparin 
gyorsabban szívódik fel, hamarabb bomlik le és maga
sabb serumszintet ér el, mint az ugyanolyan dózisban 
alkalmazott Ca-heparin (24, 32).

A tanulmány részben „A thromboemboliák meg
előzésének, diagnosztikájának és kezelésének korszerű 
módszerei'’ című állami pályázati támogatás készült.

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 49. szám

Mivel Magyarországon Na-heparin áll rendelke
zésünkre, ezzel végezzük a trombózis megelőzését. A 
fenti adatok értelmében ezt a szert gyakrabban és ki
sebb dózisban kell adnunk.

A tüdőszövődmények összehasonlítása úgy történt, 
hogy retrospektive feldolgoztuk a heparin profilaxis 
bevezetése előtti év egyik 4 hónapos periódusa során 
operált, valamint a következő év ugyanazon 4 hónapjá
ban műtött, kis dózisú heparinnal kezelt betegeink kór
történeti adatait. Hangsúlyozzuk, hogy a klinika mun
kájában a heparin-profilaxis bevezetésén kívül semmi 
olyan lényeges körülmény nem változott a két időszak 
között, ami befolyásolhatta a tüdőszövődmények kiala
kulását. A műtétre kerülő betegek nem és kor szerinti 
eloszlása (1. és 2. táblázat), a műtétek jellege és tech-

1. táblázat. Heparin profilaxisban nem részesü lt b ete 
geink nem é s  kor szerinti m egoszlása

Életkor Férfi Nő

>20 5 11
21—30 7 6
31—40 11 15
41—50 7 10
51—60 13 32
61—70 2 4
71 < 5 3

2. táblázat. Heparin profilaxisban részesü lt betegeink  
nem- é s  kor szerinti m egoszlása

Életkor Férfi Nő

>20 2 3
21—30 5 3
31—40 6 17
41—50 8 11
51—60 13 25
61—70 2 6
71 < 3 4

nikája, a tüdőszövődmények kezelése során alkalma
zott gyógyszerek stb. között eltérés nem mutatható ki 
a két csoportot illetően.

A postoperativ tüdőszövődmények kategóriájába 
soroltuk a súlyos klinikai tüneteket okozó pneumoniá- 
tól a röntgenvizsgálattal accidentalisan felfedezett, pa
naszt nem okozó egyujjnyi folyadékgyülemig mindazo
kat az eseteket, amelyekben a műtétet követően fiziká
lis vagy radiológiai vizsgálattal valamilyen pulmonális 
folyamatot észleltünk. A mélyvénás trombózis fennállá
sát a klinikai tünetek alapján állapítottuk meg, műsze
res szűréses vizsgálat (radionuklid scintigraphia, rheo- 
graphia stb.) rutinszerűen nem történt.

E redm ények

A 3. táblázat m u ta tja  a heparin -p ro filax is be
vezetése előtti időszak m űtétje ihez kapcsolódó trom 
bózisok és tüdőszövődm ények alaku lásá t összeha
sonlítva a megelőzés időszakával. A megelőzés be
vezetése előtti 4 hónapban  összesen 131 m ű té te t vé
geztünk, m elyet 11 esetben k lin ikailag  is ny ilván
való trom bózis követett. Ezzel szemben a heparin - 
profilax is időszakában 109 m ű té te t csupán egyetlen 
esetben követett k lin ikailag  is m anifesztálódó m ély
vénás trom bózis. Ez a beteg  azonban techn ikai okok 
m ia tt csak két napig  k ap o tt heparin t.

A tüdőszövődm ényeket illetően is szembeötlő 
a heparin-profilax is értéke. B ár „klasszikus” tüdő-
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3. táblázat. Betegeink m ptétek szerinti m egoszlása , valamint a heparin profilaxis hatása a trom bózis és  
tüdőszövődm ények gyakoriságára

CONTROLL HEPARIN PROFILAXIS
Operált szerv Eset Trombózis Tüdőszövődmény Eset Trombózis Tüdőszövődmény

Epe 52
)
i 3 13 (25%) 48 1* 2 (4,1%)

Sérv 32 1 3 (9,4%) 27 — 1
Struma 13 1! 5 (38.5%) 6 — 1
Gyomor 13 1 9 (69,2%) 11 — 3**
Ileus 4 1 3 (75%) 4 — 1
Exploratio 6 2 2 (33%) 2 — —

Vastagbél 5 2 4 (80%) 6 — 1
Egyéb 6 — 3 (50%) 5 — —

Összesen 131 11 (8,3%) 42 (32,06%) 109 1 9 (8,3%)

em bóliát egyik csoportban sem észleltünk, fizikális, 
ill. röntgenvizsgálatokkal 42 esetben ta lá ltunk  kóros 
elváltozást a tüdőben  a 131 betegben, ak ike t hepa- 
rinnal nem kezeltünk. A profilaxisban részesült 109 
betegből m indössze 9 esetben volt hasonló fo lyam at! 
Százalékban kifejezve azt m ondhatjuk  teh á t, hogy 
a tüdőszövődm ényeket 32% -ról 8,3% -ra csökkentet
te a heparin profilaxis. A különbség sta tisztikailag  
igen erősen significans (p <  0,001).

Tekintettel a rra , hogy a tüdőszövődm ényeket 
a betegágy m elle tt legtöbbször gyulladásos je llegű
nek tarto ttu k , betegeink rendszerin t an tib io tikum o
ka t kaptak. M egvizsgáltuk, hogy m ennyiben befo
lyásolta a heparin -p ro filax is az an tib io tikum ok al
kalm azását, ill. azt, hogy a két csoportban összesen 
mennyibe k e rü lt az an tib io tikus kezelés. Az össze
hasonlítást a 4. táblázat szem lélteti.

Látható, hogy a controll csoportban 31,91 F t-o t 
költöttünk a tüdőszövödm ények an tib io tikus kezelé
sére, a heparinvédelem ben részesült betegeknél

4. táblázat A postoperativ tüdőszövődm ények antib io
ticu s kezelésének  k öltségei heparin profila
xisban é s  anélkül végzett m íítéteink után

Eset Teljes összeg Átlag

Heparin
profilaxisban
nem részesült 131 4181 Ft 31,91 Ft/fő

Heparin
profilaxisban
részesült 109 550.90 Ft 5,05 Ft/fő

5. táblázat. Az átlagos m űtét utáni ápolási napok szá 
mának változása heparin profilaxis hatására

Eset Műtét
utáni
ápolási
nap

Műtét
utáni
átlagos
ápolási
nap

Heparin profilaxisban nem
részesült 131 2432 18,5

Heparin profilaxisban
részesült 109 1356 12,44

ugyanakkor m indössze 5,05 F t-o t te tt  ki ez az ösz- 
szeg. Ez világosan m u ta tja  azt is, hogy a védelem 
ben nem részesült csoportban álta lában  súlyosabb, 
míg a heparinos csoportban zömmel enyhébb, gyak
ran  kezelést sem igénylő esetek fo rdu ltak  elő.

Term észetesen m aga a heparin  is pénzbe kerül. 
Á tlagosan egy betegnél m integy 40 fo rin t többlet- 
költséget je len t az ilyen trom bózis profilaxis. így 
látszólag nem  já r  anyagi m egtakarítással e kezelés. 
Ez azonban az átlagos ápolási idő vizsgálatával cá
folható.

Ugyanis m egvizsgáltuk, hogy a m űtét utáni 
ápolási idő változik-e heparin  profilaxis hatására . 
Az 5. táblázatban  az lá tható , hogy a heparin  profil
axisban nem részesülő csoport 18,5 nap jával szem
ben, a m ásik csoportba tartozók a m ű té t u tán  12,4 
nappal távoztak  a klinikáról. Ez a m ű té t u tán i á t
lagos ápolási idő 32,4%-os csökkenését jelenti.

Mivel egy ápolási nap in tézetünkben  836 Ft, a 
h a t nappal rövidebb kórházi tartózkodás közel 5000 
F t m egtakarítással já r  betegenként.

M egbeszélés

V ilágszerte tapasztalható  jelenség, hogy az 
egészségügyi tevékenységet gazdasági oldalról is 
vizsgálják. A nnak  hangoztatása m ellett, hogy elsőd
leges a „beteg érdeke m indenekelőtt”, vizsgálat tá r 
gyává te ttü k , hogy a kis dózisú heparin  profilaxis 
bevezetése m ilyen következm ényekkel já r  a beteg
re és a kezelés költségeire.

T anu lm ányunkban  a hangsúlyt a heparin  pro
filaxisnak a postoperativ  tüdőszövődm ényekre gya
korolt h a tására  helyeztük. Nem volt célunk vizsgál
ni a kis dosisú heparin  ha tásá t m agára a latens 
vagy m anifeszt trom bózis k ialakulására. A kis dózi
sú heparin  profilax is kérdésével számos tanulm ány 
foglalkozik (3, 4, 6, 7, 16, 20, 24), hatásossága el- 
döntö ttnek  tek in thető .

Scharnoff munkássága óta jól ismert (27, 28), hogy 
a műtétek alatt a vér alvadékonysága jelentős mérték
ben fokozódik. Oka az, hogy alvadásaktív anyagok ke
rülnek a keringésbe, melyek közül a X. faktor aktiváló
dása a legfontosabb. Ez a szervezet reakciója a traumá
ra (7). Az alsó végtagban azonban, ahol a thrombuskép- 
ződés egyéb feltételei is adottak, ezen alvadékonyság- 
fokozódás hatására már a műtét alatt és után throm- 
busok alakulnak ki (1, 13, 25).



Gyakoriságuk messze nem azonos a klinikailag 
manifest trombózisok számával, hanem azt lényegesen 
meghaladják. Kakkar pontos vizsgáló módszerrel nyert 
eredményei ezt bebizonyították (14, 15, 16), és az azóta 
elvégzett nagyszámú utánvizsgálat megerősítette (5, 8, 
9, 10, 16, 18, 21).

A vérnek a fentebb említett fokozott alvadékony- 
ságát meg lehet előzni a műtét előtt elkezdett kis dó- 
zisú subcutan heparin kezeléssel (6, 7, 8, 9, 27, 28, 31). 
Az ilyenkor keringő rendkívül kis mennyiségű — 0,05— 
0,2 E/ml — heparinnak azért van szinte meglepően jó 
hatása, mert már nyomokban is fokozza — egyéb hatá
sok mellett — az antithrombin III. aktivitását (3, 4, 6, 
15). Ez a fehérje az alvadás folyamatában kulcsszere
pet játszik, és a műtét alatt képződő aktivált X. faktor, 
ill. thrombus hatását gátolja (3). Megszünteti a vérnek 
a műtét hatására kialakuló fokozott alvadékonyságát 
és a thrombosisok létrejöttét.

A dataink (3. táblázat) is igazolják, hogy a kis 
dózisú subcutan  heparin  hatásosan  csökkenti a post- 
operatív  throm bosisok és fa ta lis  pulm onális em bó
liák  előfordulási arányát. E redm ényeink e tek in te t
ben a hazai és külföldi irodalm i adatokkal m eg
egyeznek (8, 9, 10, 13, 29).

A m űté t u tán i pulm onális kom plikációk — 
gyulladásnak, atelectasiának, p leuritisnek m inősí
te t t  esetek — szám a jelentős (1, 17, 22, 23). K ülön
böző szerzők 8,3 és 81% (!) közé teszik gyakorisá
gát, vizsgáló m ódszereinktől függően (17, 22.)

A heparin  profilaxis bevezetése előtt anyagunk
ban 32% -ban fo rd u lt elő ilyen szövődmény, am i a 
fen ti szélsőséges értékek közé esik. A heparin  
profilaxis bevezetésének h a tásá ra  ez a szövődmény 
lényegesen ritkábban , m indössze 8,3% -ban fo rdu lt 
elő. Ism ételten hangsúlyozzuk, hogy sem a m űtéti 
ellátásban, sem  diagnosztikus m ódszereinkben lé
nyegesen változás nem tö rtén t.

Fentiek a lap ján  azt feltételezzük, hogy a post- 
operatív  tüdőszövődm ények tú lnyom ó többségének 
oka nem  elsősorban infectio, vagy atelectasia, ha
nem  az in tra-, vagy korai postoperativ  szakban be
következő tünetm en tes — következésképpen nem  
felism erhető — m icroem bolisatio. Ezen m ag körül 
egy-két nap u tán  gyulladásos reactio  alakul ki, m e
lyet a vizsgáló m ódszereink m ár így ism ernek fel 
(5, 18, 19, 21, 33).

Az anyagi ráford ításnak  és az ápolási napok 
szám ának a csökkenése (l: 4. és 5. táblázat) — 
am elyet az előzőekben k im u ta ttu n k  — gazdasági 
szem pontból is szükségessé teszi az eljárás beveze
tését.

A dataink a lap ján  teh á t a kis dózisú heparin  
kezelés je lentőségét nemcsak az ad ja  meg, hogy ha
tásosan előzi meg a lethalis tüdőem bóliát, hanem  a 
lényegesen gyakoribb m icroem bolisatiót is eredm é

nyesen védi ki. Ez azt jelenti, hogy a postoperativ  
tüdőszövődm ények megelőzésében a hangsúlyt a 
hatásos throm bosist megelőző kezelésnek kell kap
nia.

A kis dózisú heparin  profilaxis ezen hatása vé
lem ényünk szerin t nagyon fontos érv, mely a ren d 
szeres profilaxis bevezetése m ellett szól. A megelő
zést a betegek elsődleges érdekén kívül anyagi 
m egfontolások is indokolják.

Ö sszefoglalás: A szerzők az O rvostovábbképző 
In tézet II. Sebészeti K lin ikáján  1976 óta ru tinsze
rűen alkalm azott kis dózisú subcutan  heparinnal 
végzett trom bózis profilaxis eredm ényeit ism erte
tik. L eírják  azt a m egfigyelésüket, hogy az eredm é
nyes trom bózis profilaxis a m ű té t u táp i tüdőszö
vődm ények gyakoriságának nagym érvű  — 32-ről 
8,3% -ra  — csökkenéséhez vezetett. Ez az an tib io ti- 
kus kezelés költségeinek és a m ű té t u tán i ápolási 
napok szám ának a csökkenésében is m egnyilvánult. 
A dataik szerin t a trom bózis profilax is ezen hatása 
m orbiditási és gazdasági szem pontból egyarán t in
dokolja az e ljárás széles körű  bevezetését.
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK
betegek sorsa, akiken ez a súlyos deform itás k iala
kul, nem  végzetszerű, a torzulás jó eredm énnyel 
korrigálható , és így néhány  em ber v isszatérhet a 
társadalom ba, annak hasznos tagjaként.

M űtéti technika

Országos Reuma és Fiziotherápiás 
(főigazgató főorvos: Bozsóky Sándor dr.) 
Orthopéd-Sebészeti Osztály 
(főorvos: Riskó Tibor dr.)

A lu m b a lis  g e r in c  
o s te o to m iá ja  
s p o n d y la r th r i t i s  
a n k y lo p o e tic á b a n
Riskó Tibor dr., Gál Domonkos dr. 
és Kremsier Katalin dr.

Három esetünkben a Delitala—Pais-féle technikát 
követtük kisebb módosításokkal (4). A műtét lényege, 
hogy kompenzatórikus lumbalis lordozist hozunk létre, 
mellyel a gerinc hajlításos helyzete helyreigazítható 
(1. ábra). A hason fektetett és kellően alápárnázott be-

A gerinc nagyfokú, rögzült, flexiós deform itása, elő- 
reh a jlo tt helyzete fő k én t spondy larth ritis  ankylo
poeticában (spa.) a lak u l ki és súlyos testi-le lk i el- 
nyom orodáshoz vezet. Nem csak m unkaképtelensé
get, hanem  a szin te m egalázónak látszó helyzet 
m ia tt lelki zavarokat, k isebbrendűségi érzést okoz.

Mivel legtöbbször az egész gerinc m erev, a be
teg képtelen akara tlagosan  kom penzálni a helyzetét, 
sőt a csípők nem  r itk a  m egbetegedése m ia tt azok 
hajlításos zsugorodása tovább ron tja  a deform itás 
m értékét. Az ilyen nyom orék képtelen előre nézni, 
csak m aga elé, esetleg  50—60 cm -re lá t. V itálkapa- 
citása a mellkas deform itása, és a costovertebralis 
ízületek merevsége m ia tt nagy fokban csökken, lég
zése kizárólag rekeszi. A bordaívek h asfa lra  gyako
ro lt nyom ása m ia tt ez a rekeszi légzés sem  kielégítő, 
gyakoriak  em ellett a gastro in testinális zavarok (2— 
3). A deform itás helyreigazítása  éppen ezért a beteg 
psychosom atikus á llapo tában  drám ai jav u lást ered
m ényezhet. É letkedve visszatér, testi funkciói, tevé
kenységi képessége v á ra tlan  m értékben javu lhat.

Sm ith-P etersen, Larson  és A ufranc  javasolták 
első ízben, 1945-ben a gerinc osteotom iáját m int 
lehetséges eljárást, ezen súlyos eltorzulás csökkenté
sére (6). Az azóta e lte lt idő folyam án e ljárásukat 
többen m ódosították. Végzik a m ű té te t egy vagy 
több lépésben, egy vagy  több szinten, a gerinc kü
lönböző szakaszain, de a lényeg nem  változott (2). 
A m űté t félelm etesnek tűnő  volta, va lam in t a kez
deti nagym érvű m o rta litá sa  m iatt szélesebb körben 
nem  te rjed t el. H azánkban  Peer végzett ilyen m űté
tet, ezt azonban tu d tu n k k a l nem pub likálták , ered
m ényét sem ism erjük . Három  álta lunk  operált eset 
kapcsán hazai közvélem ényünk figyelm ét szeret
nénk  felhívni a rra , hogy a nálunk sem ritk a  spa.-as

3000. Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 49. szám

1. ábra: A műtét sémás ábrázolása (Gui-Trabucci után)

teg (2. ábra) lumbalis gerincszakaszát hosszanti met
szésből tárjuk fel. Az L2 /, tövisnyúlványait a közöttük 
lévő elcsontosodott szalagokkal együtt egységes lemez
ként távolítjuk el. Ezután igen gondos preparálással 
egy hátrafelé néző alappal bíró éket vésünk ki a gerinc
hátsó, szintén összecsontosodott neurális részéből, az 
ívekből, sárga szalagokból és a két csigolyát összekötő

2. ábra: A műtéti fektetés. A beteg alápárnázása félke
mény párnákkal történik



tabletta

anxiolyticum

Az intellektus és a mozgáskészség 
befolyásolása nélkül szünteti meg 
a szorongást, a túlfeszített idegállapotot 
és a psychés nyugtalanságot.



TRIOXAZIN'toi/etto
anxiolyticum

Ö s s z e t é t e l :
1 tabletta 0,3 g trimetozinumot tartalmaz.

J a v a l l a t o k :
rorongás, túlfeszített idegállapot, psychés nyugtalanság, neurotikus vegetatív tünetek 

(hypertonia, climax), külvilági emotionalis tényezőkön alapuló kzgalmi állapot 

(lámpaláz stb ). Sajátos gyermekgyógyászati javallat: neuropathia

s adagja 
ától függően

A d a g o l á s :
egyéni, a beteg állapotától és egyéni reagálóképességetől függ. Napi 

felnőtteknek 0,60—1,80 g (2—6 tabl.), de ez az adag növelhető a kórf 
napi 2 ,4 -3 ,Og-ig (8
Gyermekeknek a kornak megfelelő csökkentett adag rendelhető

Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 4 0 -2 0  mg/kg/die,
3 - 5  adagra elosztva, vagy 2—12 hónapos korig 3-5-ször  1/4 tabi./die;
1 -6  éves korig 3—5-ször 1/2 tabi./die, 7 -1 4  éves korig 3-5-ször 1 tabi./die.

M e l l é k h a t á s o k :
álmosság, fáradtságérzés. Főleg járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen 
dolgozók csak az orvos által — az egyéni érzékenységnek megfelelően — 

előírt adagban szedhetik, ill alkalmazhatják.

M e g j e g y z é s :
Csak vényre adható ki. A z orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) 
ismételhető.

C s o m a g o l á s :
20  tabletta 2 , - Ft.
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4. ábra: A beteg állapota 11 hónappal a gerinc osteoto- 
mia és 4 hónappal a bal csípőízület felől a endo- 
prothesise után

ként a gerinc helyreigazító osteotomiáját, majd a bal 
csípő prothesissel való helyettesítését terveztük. Az első 
műtét május végén történt, az elért korrekció kb. 60 
fok volt. A műtét utáni idő zavartalan volt. Hat héttel 
a műtét után gipszfűző'ben mobilizáltuk a beteget. Ok
tóberben elvégeztük a bal csípő totál arthroplasticáját 
is. Jelenleg a beteg egy bottal jár (4. ábra).

M egbeszélés

A m ű té t elvégzésének egyik lényeges előfelté
tele a m egbízható anaesthesia. A beteg m ű té t előtti 
á llapo tának  értékelése, a légzési te ljesítm ény  m eg
állap ítása  igen fontos. Az egész, de különösen a 
nyaki gerinc rögzült előrehajlása az in tu b á lást meg
nehezíti. Ez, valam int a beteg m ű té t a la tti fektetése, 
m anipulálása m agában hordozza a nyaki gerinc tö
résének veszélyét, ezért e rre  különösen ügyelni 
kell. B ár egyesek az oldalfekvést a ján lják  e veszély 
elkerülésére és egyéb anaesthesiológiai és m ű té t
technikai okok m ia tt (1), m i mégis a hason fekvést 
a lkalm aztuk  a korrekció finom abb és pontosabb ki- 
v ite lezhetségét szem előtt ta r tv a . A m ű té t stress- és 
shock-hatásának  kivédésére a m ű té t a la tt és u tán  
igen lényeges a megfelelő m ennyiségű vér- és fo lya
dékpótlás, va lam in t a cardiális tám ogatás. Az osteo- 
tom iát a középső, illetve felső lum balis szakaszon 
végeztük, m ivel i tt  széles a gerinccsatorna, a cauda 
re la tíve  keskeny, így sérülésének veszélye kisebb. 
S m ith -P etersen  és m tsa i-val ellen tétben  az osteoto-

csigolyaközti ízületekből. A beteg alatt elhelyezett pár
nák részleges eltávolítása után finom, de erélyes nyo
mást gyakorolunk a gerincre, melynek kapcsán az elül
ső hosszanti szalag elpattan, a gerinc elől — rendsze
rint a két csigolya között — szétnyílik, az ék hátul 
bezárul. A korrekció mértéke a kivett ék nagyságától 
függ. Az előzőleg eltávolított tövisnyúlványokból és 
csontos szalagokból álló lemezt a szomszédos csigolyák 
megmaradt tövisnyúlványaihoz erősítjük és körberak
juk a csípőlapátból vett csonttörmelékkel. Műtét után 
gipszágyban rögzítjük a gerincet és ezt egy-két hét után 
gipszfűzővel helyettesítjük. A beteg mobilizálását öt
hat héttel a műtét után kezdjük meg. Kb. a hatodik 
postoperativ hónapban a gipszfűzőt hosszú vászon ge
rincfűzővel váltjuk fel.

E setism ertetés

P éldának  egy betegünk esetét ism ertetjük .
M. J.-né 39 éves beteg nyomorúságos állapota 20 

év alatt alakult ki (3. ábra). Igen súlyos deformitását 
a bal csípő fájdalmas mozgáskorlátozottsága és zsugo
rodott helyzete nagymértékben fokozta, felvételkor 
alig járóképes. Nyaki, háti és lumbalis gerince kb. 130 
fokos hajlításos helyzetben kissé jobbra dőlve rögzült. 
A bal csípőben 30 fokos hajlításos zsugorodás, melyből 
további néhány fok igen fájdalmas hajlítás volt kivihe
tő. Bordaíve a csípőtányér taréján nyugszik, a hasfal 
bőrén harántul elhelyezkedő széles intertrigo. Alapbe
tegsége aktivitást nem mutatott, spirometriás vizsgálata 
— légzési térfogat 350 ml, vitálkapacitás 56%, 0 2 fel
használási coefficiens 57 — közepesen súlyos, restriktiv 
légzési zavart jelzett. Gyógyítási tervünkben első lépés

3. ábra: A beteg a műtét előtt 
4
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m iát egyetlen szinten végeztük, mivel e lfogadtuk 
Lichtblau és W ilson  (5) vélem ényét, akik szerin t 
akárhány  szinten végezzük is az osteotom iát, a k o r
rekció mindig csak egy helyen jön létre. B ár egyes 
szerzők szerint (3) m ű té t u tán  spondylodesis elvég
zése az igen jó gyógyhajlam  m ia tt nem  szükséges, 
a rögzítés idejét nem  befolyásolja, m i mégis m egbíz- 
hatóbbnak ta rto ttu k  egyidejű  desis végzését. Egyik 
esetünkben m egkíséreltük  az osteotom ia helyét 
H arring ton-rudakkal rögzíteni, ezek azonban a je l
lemzően igen poroticus ívekben nem  ta rto ttak , be
helyezésük az összecsontosodott ívekben sebészileg 
is nehéz feladatot je len te tt, ezért ettől a későbbiek
ben is e ltek in tettünk .

A korrekció m indhárom  esetünkben k é t szom
szédos csigolya között jö t t  létre, bár elképzelhető és 
le írták  (3), hogy néha egy csigolyatest hátsó részé
nek összeroppanása eredm ényezi a k ívánt lordózist. 
Az elérhető korrekció m értéke  40—60 fok az iroda
lom adatai szerint (2—4). Eseteinkben 50—60 fok 
volt.

M űtét a la tti szövődm ényként m egem líthető 
egyik esetünkben az igen gondos p reparálással sem 
kivédhető dura sérülés, m elynek azonban következ
m énye nem volt. A postoperativ  szakban gondot 
okozhat a hasi szervek, különösen a belek helyzeté
nek megváltozása a gerinc hirtelen  kiegyenesedése 
következtében. E nnek m egfelelően vizelési nehézsé

gek, para ly tikus ileus léphetnek  fel, m elyeket a 
megfelelő gyógyszeres és infúziós kezeléssel k ivéd
hetünk.

A m űté tek  után  betegeink szem élyisége szinte 
teljesen á ta lakult. Boldog, bizakodó em berekké vál
tak, akik  a napi életben úgy tűn ik , meg tu d ják  állni 
a helyüket. Egyikük azóta külföldi tu ris taú to n  ve tt 
részt.

összefog la lás: A szerzők három  sikeresen ope
rá lt esetük kapcsán a hazánkban  alig gyakoro lt ge
rinc osteotom iára h ív ják  fel a figyelm et. A lkalm a
zását a gerinc legtöbbször spondy larth ritis  ancylo- 
poetikában kialakuló nagyfokú, m erev, hajlításos 
torzulása esetén aján lják . A beavatkozás d rám ai ja 
vu lást eredm ényez a rendszerin t fia ta l, testileg-lel- 
kileg elnyom orodott be tegek  szom atikus és psychés 
állapotában.

IRODALOM: 1. Adams, J. C.: J. Bone and Joint 
Surg. 1952, 34—B., 226. — 2. Crenshaw, A. H.: Szerk.: 
Campbells Operative Orthopaedics, The C., V. Mosby 
Company, Saint Louis, 1963. 867. — 3. Goel, M. K.: 
J. Bone and Joint Surg. 1968, 50—A., 287. — 4. Gui, L., 
Trabucci, L.: Vie Chirurgi ehe d’acesso al rachide. Ca- 
pelli, Bologna, 1967. 238. — 5. Lichtblau, P. O., Wilson, 
P. D.: J. Bone and Joint Surg. 1956, 38—A., 123. — 6. 
Smith-Petersen, M. N., Larson, C. B., Aufranc, O. E.:
J. Bone and Joint Surg. 1945, 27—A., 1.

CLUDESIN
fertőtlenítőszer

Bakteriad, virusoid, sporocid és fungicid hatású ál
talános fertőtlenítőszer.
ALKALMAZHATÓ:
-  gumi- és műanyag katéterek, intratracheális tu

busok, drainek, egyéb gumi- és műanyag tárgyak,
-  különféle endoszkópok (cystoscop, oesophango- 

scop, bronchoscop, gastroscop stb.),
-  tonométerek és egyéb kényes szemészeti eszközök 

és műszerek,
-  anaesthesiologiai gépi berendezések és ezek tar

tozékai,
-  fogászati eszközök (öntvények, fúrók, tükrök stb.),
-  audiológiai berendezések és ezek tartozékai, va

lamint inkubátorok mosható részeinek hatásos 
fertőtlenítésére.

Ara:
1 liter 58,— Ft
5 liter 264,- Ft

KÉRJE RÉSZLETES ISMERTETŐNKET

Gyártja:

_ d  o a ..n  a l
FINOMVEGYSZERGYAR
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Forgalmazza: REANAL Vegyszerbolt
1147 Budapest, Telepes u. 58—60.



ANAESTHESIOLOGIA

Főv. Péterfy Sándor u. Kórház—Rendelőintézet 
Szülő-Nőbeteg Osztálya

C s á s z á r m e t s z é s  lu m b a lis  
p e r id u r a l is  a n a e s th e s iá b a n
Krasznai Péter dr., Tarnóczi Péter dr. 
és Forgács József dr.

A lum balis periduralis anaesthesia (LPA) a császár- 
metszés érzéstelenítésének régen ism ert m ódszere 
(9, 11, 13, 28, 29). Európában mégis csak u tóbb i év
tizedben te r je d t el és k e rü lt széles körű  alkalm azás
ra, főkén t nagyobb szülészeti cen trum okban (6, 21, 
22, 23, 26). Az eljárás ú jjászü letését és népszerű
vé válását számos tényező seg íte tte  elő (26):

— az álta lános érzéstelenítés elkerü lhetetlen  
h á trán y a in ak  és veszélyeinek reális felism e
rése,

— a L PA -t követő anyai hypotensio okainak 
pontos felderítése és elkerülhetőségének bi
zonyítása,

— új, kedvező tu lajdonságú  helyi érzéstelenítő  
szerek forgalom ba kerülése,

— az an y ák  egy jelentős részének kívánsága, 
hogy ak tívan  részt vehessenek gyerm ekük 
születésében császárm etszés esetén is,

— éber és fájdalom m entes állapot a m ű té te t 
követő  időszakban,

— végül, de nem  utolsósorban a szülészeti 
anaesthesiológia egészének roham os fejlődé
se, s a nagy szülészeti cen trum okban  szü- 
lész-anaesthesiológusi je len lé t biztosítása.

A L P A -t in tézetünkben  1976-ban vezettük  be, 
kezdetben nőgyógyászati m ű té tek  érzéstelenítésére, 
m ajd fokozatosan k ite rjesz te ttü k  császárm etszé
sekre és szülés a la tti fádalom csillapításra is (18, 19, 
20, 30).

K özlem ényünkben in tézetünkben  1976 április— 
1980 m árcius között LPA -ban végzett császárm et
szések a d a ta it elemezzük.

Beteganyag és módszer

A vizsgált időszakban 507 császármetszést végez
tünk LPA-ban. Az operált terhesek életkora 26,8 +  7 év, 
testsúlya 77,8 +  13 kg volt. A műtéteket 174 esetben 
(34,32%) anyai, 89 esetben (17,55%) magzati, 244 esetben 
(48,13%) összetett indikáció alapján végeztük.

Á periduralis kanül bevezetése előtt a szülőnőknek 
infúziót adunk (1000 ml Ringer-laktát), a szülőszobán, 
vagy a műtő előkészítő helyiségében. A periduralis teret

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 49. szám
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az L3-4  vagy az L2 -3 szegmentum magasságában ke
ressük fel, Tuohy-féle tű és a Dogliotti által leírt (8) 
„folyadék-mandrin technika” segítségével (1. és 2. ábra).

A tűn keresztül kanült vezetünk a periduralis tér
be, 3—4 cm hosszan, cranialis irányban. A tű eltávolí
tása után a kanült a bőrhöz rögzítjük és a behatolás he
lyét jól záró kötéssel fedjük. Helyi érzéstelenítőként

1. ábra: A periduralis tér felkeresése

0,5%-os bupivacaint (MarcaineR) használunk, a szülőnő 
testmagasságától és egyéni érzékenységétől függően 
15—22 ml (75—110 mg) összmennyiségben. Az érzéste
lenítő oldat befecskendezése három részletben történik: 
teszt-dózis 3 ml, 5 perc várakozás után további 10 ml, 
majd 10 perc múlva a kialakult anaesthesia minőségé
től és szegmentális határaitól függően, további 2—9 ml. 
Az anaesethesiát akkor tartjuk megfelelőnek, ha lefelé 
az S4, felfelé a Dg szegmentumokat eléri. A metodika 
részletes leírására vonatkozóan, az előzőekben megje
lent közleményekre utalunk (20, 30, 31).
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E redm ények
468 esetben (92,31%) az anaesthesia a m ű té t 

egész ideje a la tt k ifogásta lan  volt. 27 esetben (5,33%) 
a m ű té t valam elyik szakaszában fellépő diszkom - 
fo rt érzés, nyugtalanság  vagy fájdalom  m iatt, kiegé
szítő gyógyszerelésre k e rü lt sor (5—10 m g diazepam  
[Seduxen], 0,05—0,1 m g fen tany l iv., N-jO és O2 1:1 
arányú  keverékének belélegeztetése). 12 esetben 
(2,36%) az érzéstelenítés sikertelen vo lt (ebből 7 az 
első 100 császárm etszésre esett). Ilyenkor általános 
érzéstelenítésre té r tü n k  át.

Az újszülöttek 1 és 5 perces A pgar értékei 471 
esetben (92,3%) 8— 10, 29 esetben (5,72%) 5—7, 7 
esetben (1,38%) 4 vagy  az a la tt voltak.

összesen 507 ese tünkben  a következő szövőd
m ények fordultak  elő:

— az indulási é r té k e t 20% -kal m eghaladó v ér
nyom áscsökkenés 37 esetben (7,30%). A ke
ringés rendezése azonban m inden alkalom 
mal rövid idő a la tt  s ikerü lt a szülőnő oldalra 
fektetésével és az iv. fo lyadékbevitel gyor
sításával ;

— hányinger, a m ű té t valam elyik szakaszában, 
91 alkalom m al (17,59%), hányás 17 alkalom 
mal (3,35%) je len tkezett. Á tm eneti kelle
m etlenségen k ívü l egyéb p roblém át nem  je 
lentett, n éh án y  perc u tán  m inden esetben 
beavatkozás n é lkü l m egszűnt;

— izomremegés, az anaesthesia k ialakulásával 
párhuzam osan, 78 alkalom m al (15,38%) lé
p e tt fel. A m ennyiben  rövid időn belül spon
tán  nem szű n t meg, 50—100 mg b a rb itu rá t 
iv. befecskendezésével kezeltük;

— véletlen durapunkció  4 esetben (0,79%) fo r
dult elő. Ebből 3 alkalom m al általános ér
zéstelenítésre té r tü n k  át. 1 alkalom m al a 
durapunkció t csak a teszt-dózis befecsken
dezése u tán  k ialakuló  spinalanaesthesia je 
lezte. A m ű té te t ebben végeztük el, egyéb k i
egészítés n é lk ü l;

— m űtétet követő  fe jfá jás 3 alkalom m al 
(0,59%) lép e tt fel. Ebből 2 esetben előzete
sen, véletlen durapunkció  tö rtén t. T eráp ia
ként vízszintes fek te tést és fokozott fo lya
dékbevitelt v eze ttünk  be.

A periduralis érzéstelenítés súlyos szövődmé
nyekén t ism ert to ta lis  spinal blokk, peridura lis in
fekció, súlyos tox ikus reakció anyagunkban  nem  
fo rd u lt elő.

Megbeszélés
A LPA a császárm etszés érzéstelenítésében jól 

alkalm azható, m egfelelő szem élyi és tá rg y i fe lté te
lek között súlyos szövődm ényekkel nem  terhelt, 
biztonságos eljárás (1, 2, 3, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 
30). H átrányakén t a nehezen elsajátítható  technikát, 
az anyai hypotensio veszélyét, va lam in t az időigé
nyességet gyakran em lítik  szakm ai körökben.

Az érzéstelenítés techn iká jának  elsajátítása , ta 
pasztalt oktatótól, m egfelelően szervezett körü lm é
nyek között, nem nehéz (15). T apasztalataink  bizo
ny ítják , hogy — az egyéni ügyességtől függően — 
25—40, felügyelet m e lle tt végzett LPA elégséges az 
alapvető jártasság m egszerzésére. Term észetesen, a

a szövődm énym entesség alapvető feltétele, hogy az 
érzéstelen ítést végző orvos tisztában legyen a p e ri
duralis érzéstelenítés elm életével és em ellett m egfe
lelő anaesthesiológiai jártassággal rendelkezzék (19).

A m ódszer bevezetésének időszakában a legna
gyobb nehézséget a sikerte len  esetek re la tíve  m agas 
arányszám a szokta je len ten i. Ezt sa já t példánk  is 
b izonyíto tta . A sikerte lenség  leggyakoribb oka, 
hogy a helyi érzéstelenítő  oldat nem  a peridura lis 
térbe, hanem  a p a rav erteb ra lis  izom zatba kerü l (1, 
27). M ásik ok, hogy a szülőnő hely telen  fektetése, 
vagy a kanü l tú l m ély, vagy m agas állása, esetleg 
a helyi érzéstelenítő  o ldat rosszul m egválaszto tt 
m ennyisége m iatt az anaesthesia szegm entális h a 
tá ra i nem  m egfelelőek. A sikertelenségek szám a 
azonban a tapasz ta la t és a gyakorlat növekedésével 
egyenes a rányban  csökken (6). A L P A -t követő 
anyai hypotensio az esetek  döntő többségében m eg
előzhető vagy e lkerü lhető , ha tisz táb an  vagyunk  
fellépésének okaival (33). A hypotensio egyik oka, 
hogy a blokkolt szegm entum oknak m egfelelő szim 
patikus ganglionok is gá tlás alá kerü lnek , így re la tív  
paraszim patikus tú lsú ly  alakul ki. E nnek  következ
tében a perifériás rezisztencia csökken, az érpálya  
befogadóképessége nő, am i k lin ikailag  vérnyom ás 
csökkenésben je len tkezhet (6, 7, 15, 20, 25, 27, 30, 32, 
33). M ivel a gestatio ide je  a la tt fokozódik a szim pa
tikus idegrendszer szerepe az é rpálya  tó n usának  
fen n ta rtá sáb an  (25), császárm etszésnél a hypotensio 
veszélye nagyobb, m in t a sebészeti m űtéteknél. Eh
hez já ru l még egy speciális hypotensiv tényező. A 
szülőnő h an y a tt fekvő helyzetben a te rh es  m éh h á t
radől és súlyánál fogva kom prim álja  a hasi nagy ere 
k e t (4). A jelenség „vena cava syndrom a” néven is
m ert. Fellépésének veszélyét a LPA a hasizm ok el- 
lazításával fokozza. Az okok ism erete a megelőzés 
és a m egfelelő kezelés lehetőségét is m egadja.

N agyon fontos az érpálya  feltöltése (1 lite rn y i 
infusió) az érzéstelenítés megkezdése elő tt, v a lam in t 
a szülőnő helyes fek te tése  a m ű té t a la tt  (5, 7, 10). 
A „vena cava syndrom a” fellépése m egakadályoz
ható, ha  a beteg m edencéjét, megfelelő a lá té tte l, az 
egyik oldalon m érsékelten  m egem eljük, így a m éh 
nem  h á tra , hanem  oldalra  dől. U gyanez elérhető, 
ha a m éhet megfelelő eszközzel vagy kézzel, a m ag
zat kiem eléséig, o ldalra  nyom juk (1). A m ár k ia la 
k u lt hypotensio is gyorsan m egszüntethető  az é rp á 
lya  gyors ü tem ű feltöltésével, esetleg érösszehúzók 
(pl. E pherit) óvatos adagolásával (7, 30, 32). A hypo
tensio fellépésének veszélyét tapasz ta la tunk  szerin t 
nagym értékben  csökkenti, ha az érzéstelenítő  o ldat 
nem  egyszerre, hanem  frakcionáltan  kerü l beadás
ra. íg y  lehetővé válik  az optim ális adag m egtalálá
sa és az anyai keringés is jobban tud  alkalm azkodni 
a vege ta tív  idegrendszer új egyensúlyi állapotához.

Rövid ideig ta r tó  hypotensio a m agzat szem
pontjából különösebb veszélyt nem  je len t (2, 4, 6, 
25, 33). Fellépése azonban a p lacentaris keringés 
beszűkülése m iatt m indenképpen előnytelen. E zért 
m inden t el kell követni, hogy fellépését m egelőz
zük, illetve ha m ár fellépett, m inél előbb m egszün
tessük.

Az LPA időigényességével kapcsolatosan véle
m ényünk a következő: a regionális érzéstelenítés 
m inden form ája, így a LPA is időigényesebb, m in t



az általános érzéstelenítés. Ez azonban csak nagyon 
sürgős esetekben szerepelhet az e ljárás ellenjavalla
taként. A császárm etszés ind ikáció já t m a m ár a mo
dern, p rofilak tikus szem lélet a lap ján  kell felállíta
ni (34). így, az érzéstelenítés végrehajtásához, és a 
ha tás k ialakulásához szükséges idő, az esetek döntő 
többségében rendelkezésre áll.

A tá rg y a lt há trányok ellenére a LPA éppen a 
császárm etszés különleges követelm ényeket tám asz
tó anaesthesiájában  számos előnyt n y ú jt:

— m egfelelően előkészített és szakszerűen 
v ég reh a jto tt érzéstelenítés esetén a cardio- 
resp ira to rikus rendszer szinte teljesen  érin
te tlen  m arad  (31);

— nem  kell számolni az asp ira tio  és az ebből 
eredő szövődmények veszélyével (26);

— a m ű té ti stress ha tás kisebb, am it jól bizo
ny ít az endogen cathecolam inok alacsonyabb 
vérszin tje  (12). Ez v iszont a p lacentaris ke
ringés szem pontjából, különösen h a  m ár elő
zőleg sem egészen in tact, ren d k ív ü l előnyös 
( 16) ;

Ezek a lap ján  a LPA előnyben  részesíthető  az 
általános érzéstelenítéssel szem ben a következő ese
tekben  :

— ha a m agzat a narcoticum ok m ellékhatásaira  
és az in tubálással eg y ü tt já ró  anyai gázcsere
zavarra  is fokozottabban érzékeny  (kora
szülés, re ta rd á lt m agzat, Rh isoim m unisatio 
s tb .);

— ha előzetes m űtéti beavatkozás m ia tt össze
növésekkel lehet szám olni és így a m agzat 
kiem elése előreláthatóan  hosszabb időt vesz 
igénybe;

— hyperton ia  betegség, vagy terhességi to x 
aem ia eseteiben (a LPA álta l létrehozott 
sym athicolysis ilyenkor k ife jezetten  előnyös 
és m ű té t u tán  is fen n ta rth a tó ); 
különböző aetiológiájú szívbetegségek ese
tén  (a perifériás rezisztencia csökkenése a 
szív m u n k ájá t könnyíti, de a hypotensio 
m indenképpen kerülendő).

N em  javasolt a LPA:
— igen sürgős esetekben,
— hypotoniás vagy hypovolem iás betegeken,
— haem orrhagiás d iathesis esetén,
— koponyaűri nyom ásfokozódáskor,
— súlyos gerinc deform itásnál,
— valam int, ha  a szülőnő elzárkózik az érzés

telen ítés e fo rm ája  elől.
Az elm ondottakból következik , hogy a LPA a 

császárm etszés érzéstelenítésében nem  az általános 
érzéselenítés v erseny tá rsakén t lép fel, mindössze a 
lehetőségek szélesebb k ö ré t tá r ja  elénk, hogy az

adott esetnek leginkább megfelelő, legjobb ered
ményt ígérő anaesthesia formát válasszuk.

A kedvező külföldi és ma már relatíve nagy
számú saját tapasztalataink alapján bízunk abban, 
hogya regionális érzéstelenítés visszatérése a csá
szármetszés érzéstelenítésébe tovább fogja csökken
teni az anaesthesiával összefüggésbe hozható anyai 
és magzati szövődményeket.

Ennek azonban alapvető feltétele, hogy beve
zetésére csak olyan intézetekben kerüljön sor, ahol 
az eljárás szem élyi és tárgyi feltételeit hiánytalanul 
és folyamatosan tudják biztosítani.

összefoglalás:  A szerzők közleményükben 507 
lumbalis periduralis anaesthesiában végzett császár- 
metszés adatait ismertetik. Röviden leírják az álta
luk használt metodikát. Elemzik a periduralis érzés
telenítés vélt és valódi hátrányait az általános ér
zéstelenítéssel szemben. Végül összefoglalják, hogy 
a császármetszés érzéstelenítésében mikor, melyik 
módszer részesíthető előnyben.
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GYAKORLAT KÉRDÉSEI

Főv. Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet

Az u r e th r i t i s  g o n o r rh o ic a  
le fo ly á s a  a  m ik ro s z k ó p o s  
k ép  a la p já n
Faragó Ferenc dr.

A gonorrhoea (továbbiakban go) k im u ta tására  több 
féle lehetőségünk van, m elyek közül a legkönnyeb
ben a váladék  mikroszkópos vizsgálata végezhető el. 
A m etilénkékkel feste tt kenet lehetővé teszi a m ik- 
rom orfológia m egfigyelését, de esetenként téves 
eredm ények is előfordulnak, ezé rt célszerű a m eg
felelően le v e tt m in tá t G ram  szerin ti festés u tán  
vizsgálni. A G ram -festés előnye, hogy a gyak ran  
hasonló m orfológiájú gram pozitív  coccusokat köny- 
nyen m egkülönböztethetjük  a gonococcustól és így 
az acut esetekben  99 százalékos biztonsággal m ond
ha tunk  eredm ényt (2). Nem tip ik u s morfológia ese
tén  a m ikroszkópos kép értékelése gyakran  proble
m atikus, ilyenkor tenyésztéssel leh e t a kórokozót 
k im utatn i. A m egbízható tenyésztés nem  egyszerű, 
csak az e lm ú lt tizenöt évben s ik e rü lt olyan szelektív 
tá p ta la jt kidolgozni, am elyen az előforduló tá rsfló 
ra  csak r itk án  növi tú l a gonococcust (6). A kóroko
zó tenyésztéses k im utatása te h á t  csak a rra  beren 
dezkedett laborató rium ban  lehetséges, ezért a m in
den labora tó rium ban  elvégezhető m ikroszkópos vizs
gálatnak  változatlanul jelentős szerepe van a go 
diagnózisának felállításában. A mikroszkópos kép 
helyes értékelésének je len tőségét fokozza, hogy 
egyre gyak rabban  sikerül tü n e tm en tes  betegekből 
a kórokozót k im utatn i (3). Ezekben az esetekben 
döntő je len tőségű  a tenyésztés, de a fertőzés lehető
ségének felvetéséhez elengedhetetlen  a m ikroszkó
pos kép helyes értékelése.

A váladék  m ikroszkópos v izsgálatának és he
lyes értékelésének  teh á t nagy gyakorla ti jelentősége 
van. Az acu t go képe közism ert, annak  felism erése 
nehézséget nem  jelent, de az a ttó l eltérő m ikrom or- 
fológia m egítélése m ár gyak ran  problem atikus.

Az e lm ú lt években nagyszám ú, tenyésztéssel 
igazoltan go-s beteg vá ladékának  mikroszkópos 
vizsgálatát végeztük el. A szerzett tapasztalatok  
alapján  az alábbiakban igyekszünk vázolni a go 
mikroszkópos képének változásá t a fertőzés kezde
tétől a k rón ikus go egyensúlyi állapotáig.

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 49. szám

A  m ikroszkópos kép változása az urethritis  
gonorrhoica-ban

A genita lis go-s infectio fé rfiak n á l elsődlegesen 
az u re th rá t érin ti, míg a nőknél — az anatóm iai vi
szonyokból következően — a cervicitis m ellett fo r
dul elő az u re th ritis  (4, 5). Az egyébként gyakori 
női fluorban  fellelhető nagyszám ú vegyes bacte- 
rium flóra  m ia tt — különösen hely telen  m intavétel 
esetén — a gonococcus m ikroszkópos k im utatása 
nehéz feladat. A go-s u re th ritis  képe nőknél és fé r
fiaknál azonos, csak a vaginalis flu o rra l való keve
redés m ia tt válik  a női u re th ritis  gonorrhoica m ik
roszkópos képe atípusossá. Az a lább iakban  a férfiak  
u re th ra lis go-jának  m akro- és m ikroszkópos lefp- 
lyását követjük  nyomon.

A go-s beteggel tö rté n t coitus u tá n  az esetek 
egy részében a kórokozó m egtapad az u re th ra  nyál
kah árty á ján . Az expositio u tán  hosszabb-rövidebb 
incubatiós periódus következik, am ikor helyi gyul
ladásos reactio  nem  észlelhető (1. ábra). (A mikrosz
kópos fe lvéte leket a fotogenitás m ia tt m etilénkék
kel fe s te tt kénetekrő l készítettük, a nagyítás ötszáz
szoros.)

1. ábra: A go-s urethritis incubatiós szakának mikroszkó
pos képe nem jellemző, a diagnózishoz támpon
tot nem nyújt

Az u re th ra  nyá lk ah árty á ján ak  kaparékából ké
szített kenetben  néhány  hám sejte t, nyákot és a 
nyákban elszórtan diplococcusokat ta lá ltu n k . (Ter
m észetesen előfordul, hogy m ár fennálló  nongo-s 
u re th ritis  m elle tt következik be a go-s infectio, 
ilyenkor a m ikroszkópos kép e lté r a leírtaktól.) Az 
incubatiós periódusban és a tünetm en tes fertőzés al
kalm ával lá th a tó  kép azonos, az elkülönítésre csak 
a fertőzés időponjának ism eretében, vagy akkor van 
lehetőségünk, ha  m ódunkban áll a beteg  több n a 
pos megfigyelése.

Az incubatiós periódus m ásodik felében m ak
roszkóposán még nem  észlelhető váladék , legfeljebb 
jelen ték telen  m ennyiségű színtelen n yák  préselhető 
ki az u re th rábó l. A váladék m ikroszkópos vizsgála
ta során hám sejteket, nyákot, néhány  leukocytát és 
ex tracellu lárisan  diplococusokat lá tu n k  (2. ábra).

A gonococcusok szaporodása következtében a 
leukocyták m ind nagyobb szám ban je lennek  meg a 
fertőzés helyén. Az ure th rábó l k ipréselhető  csekély 
m ennyiségű váladék  szürkésfehér. A mikroszkópos 3009



2. ábra: Látóterenként néhány leukocyta és extracelluláris 
diplococcus fordul elő

képben  megváltozik a hám sejtek  és a gennysejtek  
arán y a  az u tóbbiak jav á ra , a gonococcusok még 
m indig ex tracellu lárisan  lá thatók  (3. ábra).

3. ábra: Az egyre nagyobb számban előforduló extracellu
láris diplococcus felveti a go lehetőségét

A  szervezet fokozódó védekezését jelzi, hogy a 
leukocyták  mind nagyobb  számban je lennek  meg a 
váladékban, m elynek m ennyisége még nem  jelentős, 
a fehérnem űt nem p iszk ítja , de m ár p u ru len s jelle-
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■ 4. ábra: Az extra- és intracelluláris diplococcusok valószí
nűsítik a go-t

gű. A fehér vérsejtek  szám a gyorsabban em elkedik, 
m in t a gonococcusoké, m egindul a phagocytosis, 
ex tra -  és in tracellu lárisan  egyarán t ta lá lh a tó k  dip
lococcusok (4. ábra).

A fo lyam at e lő rehalad tával a leukocyták  száma 
növekszik, egyre több gonococcust phagocytálnak, 
m ajd  elpusztulva a kiszabaduló diplococcusok gyak
ran  együ tt m aradnak  (5. ábra).

5. ábra: Az elpusztuló leukocytóból kiszabaduló, de együtt 
maradó gonococcusok képe szinte bizonyosan fel
állítható diagnózis

A váladék m ennyisége tovább fokozódik, szinte 
fo lyam atosan m egtalálható , röviddel a vizelés után  
m ár jelentős fluor észlelhető, mely a fehérnem űn 
zöldessárga színű nyom ot hagy. A m akroszkópos 
képnek m egfelelően a leukocyták  szám a tovább 
em elkedik, több lá tó te re t kell átvizsgálni, hogy meg
ta lá lju k  a kórokozót, rendszerin t in tracellu lárisan , 
tip ikus elrendezésben, ex tracellu lárisan  diplococ
cus csak nagyon r itk án  fo rdu l el (6. ábra).

6. ábra: Az acut go jellegzetes képe

A jelentős gyulladás következtében fá jdalm as
sá válik  a vizelés, vagyis k ia laku lnak  a heveny go 
jellem ző subjectiv  panaszai, objectiv tü n e te i és m ik
roszkópos képe. A váladék  m ennyisége egy határig  
fokozódik, m ajd lassan m érséklődik, a leukocyták  
szám a csökken, ism ét m egjelennek az ex tracellu lá
ris diplococcusok, és m ind  gyak rabban  ta lá lunk  
egyéb bacterium okat is (7 . á b r a ) .



7. ábra: A nagy mennyiségű nyák miatt a leukocyták nem 
terülnek szét, a gonococcusok mellett nagyszámú 
és különböző bacterium fordul elő

Az előbbiekben b em uta to tt m ikroszkópos képek 
a fertőzés lefolyásának pillanatfelvételei, m elyek 
alapján  — az alakos elem ek egym áshoz viszonyí
to tt a rányváltozását figyelem bevéve — m egrajzol
h a tju k  a go-s infectio sem atikus á b rá já t (8. ábra).

Az objectiv  tünetek , vagyis a fluo r m értékét a 
kiáram ló leukocyták szám a határozza meg, így az 
áb rán  a leukocyták  szám a jelzi egyú tta l a fluor 
m ennyiségét is.

A m int korábban  em líte ttük , a fertőzöttek  egy 
részénél a go tünetm entesen  vagy tünetszegényen 
zajlik, ekkor csak csekély szám ú leukocyta áram lik 
a húgycsőbe. A mikroszkópos kép ilyen esetekben 
az incubatiós vagy hyperacut, esetleg chronicus 
szakra jellemző.

Összefoglalás: Az u re th ritis  gonorrhoica lefo
lyása során  a mikroszkópos kép változását m u ta tja

O/RGNOSlS
I  CV k ,

INCU- I *  g  
Bfír/o ! «  ^  i

i
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CHRONICUS
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8. ábra: Az urethritis gonor
rhoica lefolyása. A tü
netek mértékét a leu
kocyták mennyisége 
jelzi. Az időt csak je
leztük, mivel az egyes 
szakaszok időtartama 
betegenként rendkívül 
eltérő lehet

fGveß Bflkrer/uhor
N. GONORRHOeHE 
LeUHQCVTRK

K ialakul a chronicus go jellegzetes képe, vagyis 
néhány leukocyta , hám sejt, n y ák  és vegyes bacte- 
rium flóra. M akroszkóposán csekély m ennyiségű, 
purulens v á lad ék  látható, az orificium  ex te rn u m  
gyakran összetapad, vagyis hasonló a nongo-s 
u re th ritisnél tapasztalhatókhoz.

Az előbbiekben röviden vázoltuk  a go-s u re th 
ritis le fo lyását a fertőzés bekövetkeztétő l a chroni- 
kus infectio egyensúlyi állapotáig . Ha a beteg  m eg
felelő kezelésben részesül, ak k o r előbb a kórokozók 
tűnnek el a váladékból (kb. 4— 5 óra alatt) (1), m ajd  
a leukocyták  kiáram lása is m egszűnik 1— 2 nap  
alatt, végül a nyákos jellegű folyás m egszűntével 
gyógyul az u re th ritis . E légtelen therap ia  (pl. önke
zelés) következtében a gonococcusoknak csak egy 
része pusztu l el, így az a lkalm azo tt gyógyszer m eny- 
nyiségétől és az alkalm azás idő tartam átó l függően 
rendkívül változatos képet ta lá lh a tu n k .

be a szerző. A fluor m értéke az u re th rá b a  kiáram ló 
leukocyták szám ával arányos. A fertőzést követően 
a gonococcusok ex tracellu lárisan  ta lá lhatók . A gyul
ladás fokozódásával növekszik az in tracellu láris go
nococcusok aránya a fo lyam at te ljes kialakulásával 
m ár csak in tracellu lárisan  ta lá lhatók . A gonorrhoea 
chronicussá válásával csökken a leukocyták  száma, 
egyre több gonococcus ta lá lh a tó  extracellu lárisan , 
m ajd  m egjelennek egyéb bacterium ok is.

IRODALOM: 1. Faragó F.: Orv. Hetik, 1975, 116, 
2060. — 2. Fiumara, N. J.: Med. Clin. N. Amer., 1972, 
56, 1105. — 3. John, J. and Donald, W. H.: Brit. J. ve- 
ner. Dis., 1978, 54, 322. — 4. Királyi K., Rácz I. és Tö
rök 1.: Bőr- és nemibetegségek, Medicina, Budapest,
1979. p. 182. — 5. Olsen, G. A.: WHO/VDT/RES/GON/ 
70.43 — 6. Thayer, J. D. and Martin, J. E.: Pub. Health 
Rep., 1964, 79, 49.
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A jobb  oldali vena ovarica  szindróm át (továbbiak
ban  j. v. o. s.) 1965-ben Clark  ír ta  le  (cit. 9), azóta 
több közlemény je len t m eg külföldön. M agyar nyel
ven K ótay  és m tsai (6) ism erte ttek  egy esetet. Sku l-  
té ty  (1) az O rvostovábbképző In tézet jegyzetében 
tá rg y a lta  a kórképet. A hazai irodalom ban esetis
m ertetéssel nem ta lá lkoztunk .

A szindróma lényege az aberráló  jobb oldali 
vena ovarica által az u re te r  alsó-középső harm adá
ban  —- leggyakrabban Sy m agasságában okozott 
kom presszió, mely á lta láb an  a terhesség kapcsán 
m anifesztálódik azáltal, hogy a vena ovarica dilatál. 
A kompresszió következm énye pangás az u ré te r
be és a vesem edencében, m elyhez infectio  társu lhat.

Esetism ertetés

1. H. I. 30 éves nőbeteget a Szülészeti-Nőgyógyásza
ti Osztályról vettük át. Az 1 hete lezajlott szülést meg
előzően 2 nappal típusos bal oldali köves roham lépett 
fel. Közvetlenül a szülés után készült urographia bal ol
dalon néma vesét és a pyelo-ureteralis határ alatt 1 cm- 
re beékelődött babnyi követ mutatott ki, ugyanakkor 
jobb oldalon tág vesemedence, vaskos kelyhek, és Sf 
magasságáig követhető tág, L/.-nél szögletben tört ure
ter ábrázolódott (1. ábra). Zárókövét műtéti úton eltá- 
volítottuk, szubjektív panaszai megszűntek, negatív vi
zelettel távozott. Ellenőrző vizsgálaton panaszmentes 
volt, tekintette) azonban a jobb oldali képre, melyet a 
körülményeket figyelembe véve a jobb vena ovarica 
által okozott kompressziónak minősítettünk, 2 hónap 
múlva ellenőrző urographiát végeztünk, mely mindkét 
oldalon szabályos, ép, gracilis rendszert ábrázolt. A j. 
v. o. s. igazolására egy újabb terhesség, progesteron- 
provokációs teszt, vagy a praementsruumban végzett 
pozitív urographia voltak a lehetséges bizonyítékok. Rá
kérdezésre a beteg jelezte, hogy menstruáció előtt né
hány nappal sűrűbben kell vizelnie és bizonytalan, eny
he. jobb deréktáji fájdalmai is vannak, de ennek nem 
tulajdonított jelentőséget. A következő menstruációt 
megelőzően 2 nappal berendeltük és ismét urographiát 
végeztünk, mely igazolta a j. v. o. s.-t. Ép bal oldali vi
szonyok mellett, jobb oldalon St magasságában vala
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mennyi felvételen észlelhető volt az ureter-kompresszió, 
felette pedig a kontrasztanyag torlódása (nyilak) (2. áb
ra). Tekintettel arra, hogy a beteg vizelete negatív, pa
naszai mérsékeltek, a megfigyelés és a konzervatív ke
zelés mellett döntöttünk.

2. K. M. 20 éves nőbeteget a Szülészeti-Nőgyógyá
szati Osztályra szállították a gyermekágy 16. napján 
lázas, elesett, septicus állapotban. Az alsó testfél mély
vénás thrombosisának anticoagulans kezelése után ké
szült phlebocavographián a jobb vena popliteában és a 
bal vena femoralisban árnyékkiesések, hajfonatszerű 
kép látható. A jobb vena iliaca nem ábrázolódik, a bal 
vena iliaca externában és communisban fonatos telő- 
dés. A méh körüli vénák tágak. A jobb vena ovarica 
tágult, a jobb ureter praesacralis szakaszán szűkület 
van, mely a keresztező vena ovarica mögött helyezkedik

2. ábra.



el (3. ábra). Ezen esetben a vena cava inferior és a ve
na iliacák lezáródását követő collaterális képződés kö
vetkeztében a tág vena ovarica típusos helyen szorította 
le az urétert. Sajnos a beteg a felajánlott ellenőrző 
vizsgálaton nem jelent meg.

M egbeszélés

A jobb vena  ovarica rendszerin t la terá lisán  
fekszik az u ré te rh ez  képest, S[ m agasságában ke
resztezi azt, és L3 m agasságában öm lik a vena cava 
inferiorba, m íg bal oldalon a vena renalisba (4. á b 
ra). A fejlődés folyam án a m etanephros pelvikus 
helyzetből a felső lum balis te rü le tre  em elkedve á t
megy az em brionális vénás csa to rnák  gyűrű jén , és 
ha  a hátsó és subcardinalis ágak  bárm elyike fen n 
m arad, rendhagyó vena ovarica képződik, m ely 
több szinten is keresztezheti az u ré te rt, főleg jobb 
oldalon, m ivel az em brionális cardinalis vénák  bal 
oldalon sokkal ham arabb  visszafejlődnek (3). A j. 
v. o. s. lé tre jö tté t a fentiek a lap ján  néhány szerző 
m egkérdőjelezi. D ykhuizen  és Roberts  (4) úgy ta r t 
ja , hogy nem  is annyira a d ila tá lt aberráló  vena 
ovarica okozza az u re te r kom presszióját, hanem  az 
álta luk  is észlelt közös kötőszöveti hüvely. Ezt lá t
szik tám ogatn i az a gyakorlati tapasztalat, mely 
szerint ha m ű té tre  kerül sor, nem  elegendő a véna 
resectiója, az uretero lysist is el kell végezni. M á
sok szerin t valószínű, hogy a d ila ta tio  és a kötőszö
veti hüvely együttesen okoz kom pressziót, ill. egy 
bizonyos idő elteltével periu teritist.

Austen , M oore, Sanders (cit. 5.) szülés u tá n  ki
alakuló vena ovarica throm bosishoz csatlakozva ír
já k  le a kórképet, ilyen esetekben a lkalm ankén t a 
vena cava in fe rio r lig a tu rá já ra  kényszerültek.

Több szerző jogosan veti fel, hogy a jól ism ert 
terhességi pyelonephritisben — m ely 90—95% -ban 
jobb oldali — valószínűleg sokkal gyak rabban  for
dul elő a j. v. o. s. a horm onális tényezők és az u te
rus okozta kom presszió m ellett, m in t azt gondol
nánk  (2, 3, 4, 9). Kass adatai szerin t az összes terhes 
6° o-ában terhesség i pyelonephritis jön lé tre . B ücker  
és S ild iroglu  (2) 1965—1971 között 4500 terhes nő 
k o rtö rtén e té t tek in te tte  át, 110-nek (2,5%) volt ve
sebetegségre utaló  panasza, 64-nek volt kóros elvál
tozása, m ely u re te r  obstructió t je len te tt. Ezek az 
adatok  igazolják azokat a vélem ényeket, mely sze
r in t pyelonephritis gravidarum , vagy a terhesség 
a la tt észlelt egyéb urológiai panaszok a terhesség 
u tán  részletes urológiai k iv izsgálást indokolnak 
(2, 3).

A terhességben aku tan .je len tkező  j. v. o. s. mel
le tt Clark  k rón ikus fo rm át is m egkülönböztet, mely 
nem  terhes nőkön észlelhető, s m ely re  jellemző, 
hogy ovuláció, ill. m enstruáció kezdete e lő tt in ter- 
m ittá lóan  jelen tkezik , o ldalfájdalm ak, recidiváló 
pyelonephritis és cystitises panaszok form ájában . 
Ezekben az esetekben kiderül, hogy az első pana
szok az első terhességgel esnek egybe és a vena ova
rica ak tuális k itágulásával visszatérnek. Clark  ada
ta i szerin t 80% -ban nephroptosis is fennáll (cit. 9).

A diagnózis felá llításában  a legértékesebb  az 
urograph ia , képerősítővel vizsgálva lehetőség nyílik 
az obstructio  d inam ikus m egfigyelésére. R itkábban  
van szükség re tro g rad  pyelographiára. Az urogra
phia és a m edencei phlebographia, de főleg a jobb 
vena ovarica szelektív  feltö ltésének kom binációja 
igen dem onstratív . D iagnosztikus é rték ű  lehet a 
progesteron-provokációs teszt, m elynek során a pa
naszok k iú ju lnak , és a radiológiai kép is jellemző 
lesz. D ifferenciál-d iagnosztikai szem pontból az ar
te ria  u te rin a  á lta l okozott leszorítás jön  szóba, 30133. ábra.



m elynek helye azonban  a ju x ta  vesicalis u reter-sza- 
kaszhoz esik közel.

A kezelés a fo lyam at súlyosságától függően 
m űtéti, ill. konzervatív . M űtéti behato lásnak  a jobb 
oldali hasi tran sm uscu la ris  m etszést a ján lják , mely 
jó  fe ltárást biztosít a vena ovarica szegm entális re- 
sectiójához és az ureterolysishez. A nephropexia  
elvégzésének szükségessége kérdéses.

Összefoglalás: A  szerzők a hazai irodalom ban 
még nem ism erte te tt jobb oldali vena  ovarica szind
ró m át m utatják  be. T árgyalják  a fe jlődéstan i h á t
tere t, a kapcsolatos elm életeket, a d iagnosztikát és 
a therápiás lehetőséget. Felhívják a figyelm et arra , 
hogy a pyelonephritis  g ravidarum  és a terhesség

a la tt jelentkező urológiai panaszok m ögött a jobb 
oldali vena ovarica szindróm a valószínűleg gyak
rabban  fordul elő, m in t gondoljuk.

IRODALOM: 1. Az urológia válogatott fejezetei, 
OTKI, Bp., 1977. — 2. Bücker, J., Sildiroglu, A. I.: 
Fortschr. Röntgenstr. 1972, 116, 357. — 3. Campbell, 
M. F., Hamson, J. H.: Urology. Saunders, Philadelphia, 
London, Toronto, 1970. — 4. Dykhuizen, R. F., Roberts,
J. A.: Surg. Gynec. Obstet. 1970, 130, 443. — 5. Derrick,
F. C., Rosenblum, R. R., Lynch, K. M.: J. Urol. 1967, 
97, 633. — 6. Kótay P. és mtsai: Orv. Szle. (Marosvásár
hely) 1971, 17, 339. — 7. Mackler, M. A., Royster, H. P.:
J. Urol. 1968, 100, 683. — 8. Pereira, R. M., Ferreira, A.
F., Lane, E.: Amer. J. Obstet. Gynec. 1969, 103, 888. —
9. Witten, D. M., Myers, G. H., Utz, D. C.: Emmett’s 
Clinical Urography. Saunders, Philadelphia, London, 
Toronto, 1977.
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HALOPERIDOL
tabletta, injekció, cseppek
ÖSSZETÉTEL:
1 am p. (1 ml) 5 m g h a lo p erid o lu m -o t,
1 tab l. 1,5 mg h a lo p e rld o lu m o t,
l  üveg (10 ml) 20 m g  (10 csepp =  1 mg) h a lo p erid o lu m o t 
ta rta lm az .
H A TA S: A h a lo p e rid o lu m  a  b u ty ro p h en o n  cso p o rtb a  ta rto zó  
neuro lep tlkum . H atásm ech an izm u sa  m ég n em  pon tosan  tisz
tázo tt. A psychés és m á s  eredetű  tú lm o zg áso k k a l já ró  k ó r
kép ek b en  és á l la p o to k b a n  k iem elt je len tő sé g ű . Specifikus 
hányáscslllap ltó  h a tá s a  a lacsony  dózisban Is é rvényesü l. 
JAVALLATOK: M in d e n  o lyan  kó rk ép , am ely  m otoros és 
p sychés agita tióval já r ,  m an ia , o ligophren ia , paran o id , h a llu - 
c inato ros állapo tok  és ep ilep tlfo rm ls p sychosisok . de lirium  
trem en s, H un ting ton  c h o re a , c s illap íth a ta tlan  h ányás. 
ELLENJAV ÁLLATOK: Izom tónus fokozó d ásáv a l já ró  e x tra 
py ram id a lis  m eg b e teg ed ések  és az an am n ez isb en  m eg ism ert 
ily en  jellegű m o zg ászav aro k . D epresslók  és d ep ress iv  h a n g u 
la tta l já ró  e lm eg y ó g y ásza ti tünetcsoportok .
ADAGOLÁS: Az in je k c ió  alkalm azása  á lta lá b a n  ak k o r j a 
v a in , am ikor az o rá lis  adagolás v a lam ily en  okból leh e te tlen  
(pl. nagyfokú a g ita tio ). A dagja ily en k o r in tra m u sc u la r isa n  
1 am pu lla  (5 m g). F e ln ő tte k  átlagos o ra lis  a d a g ja  4,5—18,0 m g 
(3—12) tabl., az e g y é n i tű rőképesség  és szük ség le t figye
lem bevételével, eg y en lő  része k re  elosztva.
G yerm ekek  nap i o ra lis  dózisa  5 éves k o rig  á tlagosan  0,5—1 
m g (Va—*/s tab le tta  v a g y  5—10 csep p ); 6—15 éves korig  1—2 m g 
(10—20 csepp).
K ró n ik u s h án y ásb an  á l ta lá b a n  2 X 10 c sep p e t (2 mg) ad n ak  
nap o n ta .
MELLÉKHATÁSOK: H uzam osabb  ideig ta r tó  kezelés u tá n  
a betegek  nagy ré sz é n é l akinesia, tre m o r, izo m h y p erto n ia  
v a g y  egyéb p a rk in so n sz e rű  tü n e tek  lé p h e tn e k  fel. E zek 
a  tü n e tek  az adag  c sö k k e n té sé re  v ag y  a  kezelés á tm en e ti 
ab b ahagyása  u tá n  sp o n tá n  m egszűnnek, ille tv e  a n tip a rk ln -  
sonos szerekkel k u p lro z h a tő k .
KÖLCSÖNHATÁSOK :
A  H aloperidolt ne  a lk a lm a z z u k  együ tt:
— an ticholinerg  k é sz ítm é n y e k k e l (n ö vekedhet az in tra o cu la ris  

n yom ás),
— központi id eg ren d sze ri bén ító k k a l (ha tásfokozódás),
— MAO inh ib ito ro k k a l (hatásfokozódás).
— an tih ip e rte n z tv u m o k k a l (hatásfokozódás),
— tricyclikus, d ep ress ió  elleni szerekkel,
— ora lis an tlco ag u lan so k k a l együtt ad v a  ú jr a  be  kell á llítan i 

a beteg an tico ag u lan s adag já t.
FIGYELMEZTETÉS: A  gyógyszer bevéte le , 111. a lka lm azása  
u tá n  8—10 órán b e lü l, v ag y  fo lyam atos szedése , ill. kezelés 
e se tén  a k ú ra  id ő ta r ta m a  a la tt já rm ű v e t vezetn i, m agasban  
v ag y  veszélyes gépen  dolgozn i tilos. A lk a lm azásán ak , ill. h a 
tá s á n a k  tartam a a la t t  t ilo s  szeszes ita l t  fogyasz tan i. 
M EGJEGYZÉS: ♦  A ta b le t tá t  és a c sep p ek e t az orvos ak k o r  
rendelheti, ha  azt a  te rü le tile g , illetőleg szak m ailag  ille tékes 
fekvőbeteg-ellá tó  o sz tá ly , szakrendelés (gondozó) szakorvosa  
javaso lja .
Az in jekció t az a sz a k re n d e lé s  (gondozó) szak o rv o sa  ren d e l
he ti, ak i a gyógyszer ja v a lla ta i  szerin t be teg ség  esetén  a b e 
teg  gyógyszerelésére te rü le tile g  és sz ak m ailag  illetékes.
C sak vényre ad h a tó  k i. Az orvos ren d e lk ezése  szerin t (leg
fe ljeb b  három  a lk a lo m m al)  ism ételhető.

CSOMAGOLÁS:

5 am p u lla  (1 ml) 
50 ta b le tta  
1 üveg  (10 ml)

té r íté 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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Belgyógyászat
A hypertonia elleni küzdelem le

hetőségei az NSZK-ban. (A vitatott 
konyhasó).. Münch, med. Wschr. 
1979, 121, 1473.

Figyelemre méltó eredmények
ről adnak számot az USA-ból, ahol 
1963 és 1978 között az apoplexiás 
inzultusok gyakorisága 41%-kal, 
csak 1972 óta pedig 30°/o-kal csök
kent. Az évtizedek során végzett 
megfigyelések alapján itt 1976-ban 
már évi 800 000 szívinfarctus halál 
lett volna várható, de ezen időszak 
alatt ebben is 150 000 emberrel ke
vesebb halt meg.

E kedvező jelenségek okát most 
derítik fel. Mi hatásosabb? A táp
lálék Cholesterin tartalmának csök
kentése, a hypertonia eredményes 
kezelése, vagy a dohányzás kor
látozása?

A hypertonia elleni küzdelem 
és megjavult kezelés mellett szól, 
hogy az Egyesült Államokban 1975 
és 1977 között az orvosilag ellen
őrzött hypertoniások aránya 43%- 
ról 59%-ra nőtt. Hasonló törekvé
sekre lenne az NSZK-ban is szük
ség. így mobilis vizsgáló egységek
kel szisztematikusan felkínálni a 
vérnyomás mérések lehetőségét, 
aktív és passzív szűrővizsgálatok
kal, sőt a családlátogatások alkal
mával is. A tapasztalatok szerint a 
hypertonia szűrések költségigénye 
kedvező, amennyiben ily módon 
frissen felfedezett hypertoniás be
teg 4,35 márkába kerül. E szűrő- 
vizsgálatoknak nagy hátránya le
het a lakosság passzivitása, azon
ban egy olyan orvosilag jól ellátott 
országban, mint az NSZK, nem 
szabad, hogy a hypertoniás bete
gek korai, széles körű felismerése 
akár szervezeti, akár financiális 
problémát okozzon. A lakosság 
93°/0-a biztosított és ezeknek 80%-a 
évenként legalább egyszer orvoshoz 
fordul. Ha pedig minden beteglá
togatáshoz vérnyomásmérés is tár
sul, az már jelentős eredménnyel 
jár és pénzbe sem kerül. A hyper
tonia korai felismerésével külön
ben is a költségek sokszorosát le
het megtakarítani.

A  felfedezett hypertoniások ke
zelésében ki kell használni a test
súlyredukció előnyét, valamint a 
diétás lehetőségeket. A konyhasó 
szerepét még mindig vitatják és e 
fontos kérdéssel a mainzi hyperto
nia szimpozionon (1979. október) 
egy kerekasztal-megbeszélés fog
lalkozott. Szóba került az élelmi
szerek konyhasótartalmánák álla
mi szabályozása is, de ettől ma 
még eltekintenek. Az íz-szempon- 
toktól függetlenül ugyanis a kony
hasó mint konzerváló szer is igen 
fontos, a lakosságnak csak egyötö

de hypei’toniás és a konyhasómeg
vonás esetleges károsító hatását a 
nem hypertoniásokon még tisztáz
ni kellene. Ettől függetlenül a mai 
napi átlagos 13 g-os konyhasófel
vételt 5 g-ra javasolják csökken
teni.

(Ref.: Anélkül, hogy az ameri
kai kedvező eredmények elérésé
ben a hypertonia elleni küzdelem 
jelentőségét csökkenteni akarnám, 
megjegyezni kívánom, hogy az 
Egyesült Államokban 1964 óta 29 
millió ember szokott le a dohány
zásról. . . )  Angeli István dr.

Saralasin teszt a renin-depen- 
dens hypertoniák megállapítására.
M. A. Weber (Hypertension Section, 
Department of Medicine, Long 
Beach [Calif.] Veterans Administ
ration Hospital and the University 
of California, Irvine): Arch. Intern. 
Med. 1979, 139, 93.

A saralasin egy intravénásán al
kalmazható angiotensin II. antago- 
nista. Magának az angiotensin II.- 
nek 2 fő hatása van. Az egyik a pe
rifériás artériákra kifejtett gyors 
vasoconstrictiós effectusa, mely 
visszaállítja a vérnyomást, ha a 
szervezetet sódepletio érte, és hirte
len helyzetváltozás esetén. Másod
sorban az angiotensin II. stimulál
ja a mineralocorticoidok secretió- 
ját, és ezen keresztül fokozza a 
szervezet só- és víz visszatartását és 
helyreállítja a plasma volument. Ez 
a hatás elhúzódó. A saralasin be
adásakor létrejövő klinikailag meg
figyelhető vérnyomáscsökkenés az 
angiotensin Il.-nek a perifériás 
erekre kifejtett hatásának blokád
ján alapszik. A saralasin hatása 
szempontjából a hypertoniában 
szenvedő betegeket magas, normá
lis és alacsony reninszinttel rendel
kezők csoportjába lehet osztani. Ha 
magas reninszint van jelen, felté
telezhető, hogy valamennyi recep
tor foglalt az angiotensin II. által, 
és amennyiben ezeket a saralasin a 
kötődési helyükről leszorítja, úgy 
vérnyomáscsökkenés jön létre. Ala
csony reninszint esetében csak né
hány angiotensin II. receptor fog
lalt, így a szabad receptorokra sa
ralasin kötődik. Mivel a saralasin 
is rendelkezik kisfokú, az angioten- 
zin Il.-höz hasonló vérnyomásemelő 
hatással, a saralasin beadása után 
vérnyomásemelkedés jön létre.

A saralasint legcélszerűbb rövid 
infusióban beadni (18 mg-ot 20 per
cen át). Ha a betegnek a vizsgálat 
előtt diureticumot adtak, a sódeple
tio által fokozott renin secretio 
miatt a saralasinra adott depresz- 
szor válasz lesz valószínűbb. Ha a 
gyógyszer beadása alatt, ill. 30 
perccel az infusio után a diastolés

érték legalább 10 Hgmm-rel csök
ken, az a hypertonia renin-angio
tensin eredetére utal. A saralasin 
infusiós próba mellékhatása lehet 
az infusio befejezése után fellépő 
ellenregulációs hypertonia. Ilyenkor 
ismét saralasin infusiót kell be
kötni és orálisán erőteljes renin- 
antagonista szerek, pl. propranolol 
vagy clonidin adása szükséges.

Témák Gábor dr.

Lebenyes tüdőgyulladás „mint el
felejtett kórkép”. Ziegler, H.-K. 
(Path. Inst. Krankenanstalten Sa
repta Bethel, Bielefeld): Med. Klin. 
1979, 74, 1537.

Bár a pneumonia lobaris fibri- 
nosa crouposa alapvető tankönyvi 
adat, mégis az utóbbi 20 évben alig 
foglalkoztak ezzel a kórképpel. A 
szerző 1955 óta 5133, egy évnél idő
sebb elhalt beteg obductiós anya
gában 129 (2,5%) lobaris pneumo- 
niát észlelt. A százalékos arány 
az egyes években 1,7 és 3,5 között 
ingadozott. Kor szerinti eloszlásban 
a betegség maximuma a 7. évtized
ben van, s gyakorisága általában a 
korral emelkedik. 5 esetben találtak 
tíz éven aluli gyermeken lebenyes 
tüdőgyulladást. A nemek szerinti 
arány 76:24%-ban a férfiak javára 
tolódott el. A férfiak megbetege
dése magasabb életkorban még in
kább (80—90%-ra) emelkedik. A 
lebenyes tüdőgyulladások száma az 
utolsó 20 évben felismerhetően nem 
emelkedett vagy csökkent, a leta- 
litása azonban jelentősen mérsék
lődött. A kórbonctani kép a későb
biekkel szemben nem változott, az 
idült lefolyású formák azonban az 
összesetek 15%-ával gyakoribbak. 
A pneumonia lobaris összes eset
ben közvetlen vagy közvetett ha
lálok volt. A kórokozó spektrumá
ban jelentős eltolódás mutatkozik 
a gramnegatív csírák javára (47%). 
Még a II. világháború után a 
90%-ban domináló pneumococcu- 
sok most csupán 25%-ban szere
pelnek. A kórokozók megváltozá
sáról csupán spekulatív elképze
léseink vannak (genius epidemicus 
változása; antibioticumok széles 
körű alkalmazása folytán a kór
okozók selectiója; hospitalizmus 
csírák stb.). A lebenyes tüdőgyul
ladás nem kórokozófajlagos meg
betegedés, hanem a tüdő szöveté
nek különleges reakciója a külön
böző pathogenitású és különböző 
fajtájú kórokozókra.

ifj. Pastinszky István dr.

Sézary-syndroma. Haufstein, U.-
F. és mtsai (Hautklinik, Univ. Leip
zig) : Z. ges. inn. Med. 1979, 34, 172.

Az először 1938-ban ismertetett 
Sézary-syndroma vezető tünetei: 
erythroderma, leukocytosis, vérben 
keringő atypusos lymphocyták (ún. 
„Sézary-sejtek”), nyirokcsomó-duz
zanatok, hepato-/spleno-/megalia. 
Az abnormális sejtek a bőr reticu-
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lohistiocytás rendszerében és a lym- 
phatikus szövetekben (nyirokcso
mók) keletkeznek. A csontvelő nem 
vesz részt a folyamatban. A Sézary- 
sejtek abnormális (neoplasiás) T- 
lymphocyták. Cytogenetikai, cyto- 
morphologiai és cytochemiai vizs
gálatok arra utalnak, hogy a 
Sézary-sejteknek egy nagyobb 
(monocytoid, tetraploid) és egy ki
sebb (lymphocytoid, diploid) for
mája van. A Sézary-sejtek ultra- 
structuralis képében fontos jel a 
cerebriform magfigura. A Sézary- 
syndroma szoros vonatkozásban 
van a mykosis fungoides-szel; az 
utóbbiban elektronmikroszkóposán 
a Sézary-sejtekhez hasonló sejteket 
figyeltek meg. A Sézary-syndroma 
malignus potenciállal bíró immun- 
reaktív állapotnak tekinthető, és az 
„epidermotrop low-grade non- 
Hodgkin-lymphoma”-hoz sorolandó. 
A kezelése cytostaticumokkal, cor- 
ticosteroidokkal, Röntgen- és UV- 
besugárzásokkal nem kielégítő. 5—8 
év után a betegség csaknem mindig 
halálos. Ezt bizonyítja a szerzők 75 
éves Sézary-syndromás betege is, 
aki öt esztendős intenzív kezelés 
után meghalt.

ifj. Pastinszky István dr.

A hypercholesterinaemia neomy
cin kezelése. Samuel, P.: N. Engl. 
J. Med. 1979, 301, 595.
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A szerzők 1958-ban vették észre, 
hogy a kisadagú oralis neomycin 
kezelés csökkenti a plazma Choles
terin tartalmát, parenterális adá
sakor azonban hatástalan. 22 anti
biotikumot vizsgáltak meg és csak 
a kanamycin, Chlortetracyclin, pa- 
ramomycin, chlorocid és a para- 
aminosalicylsav mutatott hasonló, 
de a neomycinénél gyengébb, cho- 
lesterin-szint csökkentő hatást.

Az elmúlt két évtizedben széles 
körben alkalmazták, a tapasztala
tok alapján még a terápia-rezisz- 
tens familiaris hypercholesterin
aemia esetében is csökkenti a plaz
ma Cholesterin szintet. Szokásos 
napi adagja 4 X  0,5 g, melyet 0,5 g- 
ra csökkenthetünk. A vizsgált 397 
beteg Cholesterin vérszintje 20— 
30%-kal csökkent, a neomycin ke
zelés időtartama 2 hét és 8 év kö
zött változott. Az alkalmazott kis 
dózisok használatakor kevés mel
lékhatást észleltek, ezek (hasmenés, 
hasi görcsök) maguktól, vagy tü
neti szerek hatására gyorsan meg
szűntek. Az irodalomban ismerte
tett súlyos mellékhatások (Corti 
szerv károsodása, vesetubulus lae
sio) nagyadagú (6—12 g) kezelés 
hatására máj vagy vesebetegekben 
alakultak ki. A neomycin rosszul 
szívódik fel a gyomor-bél traktus
ból, a vese mindössze 0,7%-át vá
lasztja ki. 2 g neomycin po. bevé
tele után a vér gyógyszerkoncent
rációja 0,95 Mg/ml, a vesefunkciók 
beszűkülésekor azonban a 10 /tg/ 
ml-t is elérheti. A kezelés megkez
dése előtt és a kezelés alatt havon
ta ellenőrizni kell a vese- és máj

funkciókat, valamint a haematoló- 
giai adatokat. A neomycin fokozza 
a cholesterin-szint csökkentő gyógy
szer hatását is (neomycin 24%-kal, 
neomycin +  clofibrat 38%-kal, neo
mycin +  cholestyramin 38%-kal 
csökkentette a vércholesterint). A 
hatásmechanizmus még nem telje
sen tisztázott.
A napi 2 g-os adag nem okoz mal- 
absorptiót (amit a 8—12 g-os ada
gok okoznak), nem növeli a széklet 
epesav tartalmát, viszont a neutrá
lis szterolok mennyisége olyan mér
tékben növekszik a székletben, hogy 
a Cholesterin felszívódás 50% körüli 
csökkenésére kell következtetnünk. 
Jelentősen csökken, vagy eltűnik a 
deoxycholsav és a lithocholsav a 
székletből, ezeket a bélbaktériumok 
bontják a cholsavból és chenode- 
oxycholsavból a 7-alfa-dehydroxy- 
lase enzimük segítségével. A szer
zők összefüggést mutattak ki a neo- 
mycinnel vagy az említett antibio
tikumokkal kezelt betegek plaz
ma cholesterin szintje és székletük 
in vitro mért 7-alfa-dehydroxylase 
aktivitása között. Adataik alapján a 
bélbaktérium flórának fontos sze
repe van a cholesterin metaboliz- 
musban. A bélbaktérium flórát szá
mos környezeti tényező — ivóvíz, 
diéta, környezeti időjárás, higié
nia — alakítja, a kialakuló különb
ségek talán megmagyarázzák a 
plazma cholesterin szintben észlelt 
földrajzi vagy populáción belüli 
különbségeket.

A neomycin csökkenti a vér cho- 
lesterint és a szervezet összcholeste- 
rin tartalmát, válogatott esetekben, 
amikor a hypercholesterinaemia 
miatt fokozott az infarctus veszély, 
és a vesék funkciója is kielégítő, a 
neomycin kezelés megkísérelhető.

Korányi László dr.

Fagocytáló myeloma sejtek. Fit- 
chen, J. H., Lee, S. (Division of 
Haematology-Oncology, University 
of California, Los Angeles): Amer. 
J. Clin. Pathol. 1979, 71, 722.

A fagocytosis mint tulajdonság a 
monocyta-histiocyta eredetű tumor
sejtekre jellemző és egyéb tumorok 
esetében kivételes ritkaságnak szá
mít. A szerzők egy 74 éves nőbete
gen tett megfigyelésüket ismertetik, 
mely a fenti megállapítás alóli ki
vételnek számít. A beteget pancyto
penia miatt vizsgálták. Kiderült, 
hogy monoclonalis (IgG, kappa) im
munglobulint termel és ürít a vi
zeletében, de csontjaiban myeloma 
multiplexre jellemző csontlaesiók 
nem voltak kimutathatók. Három 
évig betegségét benignus monoclo
nalis gammopathiának tartották. 
Három év múlva állapota rosszab
bodott, jellegzetes myelomás csont
laesiók alakultak ki és a csontvelő
ben 50%-ban fiatal, éretlen plasma- 
sejteket találtak. Igen sajátos jelen
ség volt, hogy a plasmasejtek nagy 
részében vörös vértesteket, lympho- 
cytákat és thrombocytákat találtak, 
melyeket a plasmasejtek fagocytál-

tak. Mivel ismételt csontvelővizs
gálat alkalmával is tapasztalható 
volt a fagocytosis jelensége, in vitro 
latex partikulákkal végeztek kísér
letet, melyeket a túlélő plasmasej
tek intenzíven fagocytáltak. E sajá
tos jelenség azért szokatlan, mert 
a plasmasejtek nem histio-monocy- 
ter eredetűek. Néhány esetet közöl
tek az irodalomban, melyekben 
myeloblastok fagocytáló tulajdon
ságairól számoltak be, de ilyen tu
lajdonságú plasmasejtekről a szer
zőknek nincs tudomásuk.

Berkessy Sándor dr.

Agyi keringészavarok belgyógyá
szati problémái a gyakorlatban.
Hild, R. (Innere Abt., St. Josefs
krankenhaus Heidelberg): Medizi
nische Klinik, 1979, 30, 1303.

A belgyógyászat jóformán min
den területén nagy a jelentősége a 
heveny vagy idült agyi keringési 
elégtelenséghez vezető megbetege
déseknek. Leggyakoribb a szívza
varok okozta agyi keringési elégte
lenség, mely vagy az agyi erek ar
tériás elzáródásához vagy átáram- 
lás-csökkenéséhez vezet. Az arté
riás thromboemboliák 60 százalé
ka cerebralis lokalizációjú. Ezek az 
embóliák elsősorban endocarditis, 
mitralis vitium következményei, 
sokszor pitvarfibrillatio kapcsán je
lentkeznek. Agyi átáramlás-csökke- 
nést arteriosclerosis, aortastenosis. 
obstructiv cardiomyopathia, külön
féle egyéb okú szívelégtelenség egy
aránt okozhat. Felhívja a figyelmet 
a sinus-csomó syndromára (sick si
nus syndroma), mely synkope, szé
dülés, cardialis decompensatio mel
lett sokszor cerebralis embóliát és 
ischaemiát okoz. Az Adams—Sto
kes- és WPW-syndroma szintén 
okozhat agyi keringési elégtelensé
get. A dissecáló aorta-aneurysmák 
10%-ában található tudatzavar és 
20%-ban hemiplegia a cerebralis 
keringés elégtelensége következté
ben. A carotis-sinus túlérzékenység 
vertebrobasilaris keringési elégte
lenség tüneteit hozhatja létre. A hy
pertensio, a hypertonia-betegség 
cerebralis szövődményei közismer
tek. A hypertoniás betegek cereb
ralis infarctusa esetén a túlélési idő 
szignifikánsan megnő a hypertonia 
megfelelő kezelésével. A hyperten
siv encephalopathia pathomecfia-
nizmusa tisztázottnak tekinthető. 
nem érspasmussal, hanem az agyi 
erek autoregulatiójának zavarával 
magyarázható, ami a vér-agy-gát 
áteresztőképességének fokozódásá
hoz és így oedemához vezet. A hy
potensio, diabetes mellitus, haema- 
tológiai kórképek szintén okozhat
nak cerebrovascularis elégtelensé
get. Minden heveny és idült cereb
rovascularis történésnél döntő fon
tosságú az esetleges belgyógyászati 
megbetegedés, ill. elváltozások fel
ismerése. „  • T ■ JHemer Lajos dr.



Anyagcserebetegségek
A diabeteses coma halálozása a ba- 

seli kantoni kórházban két egymást 
követő periódusban (1968—1973 és 
1973—1978) a hagyományos, illetve 
a kisdosisú insulinnal kezeiteken. 
Berger, W. és mtsai (Abt. für En
dokrinül. u. Stoffwechsel, Kantons
spital, CH-4031 Basel): Schweiz, 
med. Wschr., 1979, 109, 1820.

1973-tól kezdték előbb Európában, 
majd szerte a világon alkalmazni a 
kisdosisú insulin therapiát diabe
teses ketoacidotikusokon. Kb. ezek
re az évekre esik a folyadék- és 
elektrolyttherapia korszerűsítése is, 
s a szabályozott kálium-, később a 
phosphor-pótlás is. Erre vonatko
zóan Berger és munkatársai adatai 
általában jól ismertek (a serum 
nátrium szintjétől függő és kon
centráltságé cukor-, ill. sóoldatok 
bejuttatása, a serum kálium-szint
jétől és a pH-tól függő káliumbe
vitel, valamint a vesefunctio és az
1,5 mg%-nál alacsonyabb serum 
phosphor-szint esetében az isoto- 
niás phosphor-oldatban 1—2 g-os 
phosphor-pótlás).

Berger és mtsai két olyan egy
mást követő időszak coma-mortali- 
tását hasonlították össze, amelyek 
közül a 70-es évek elején még a 
nagyobb adagú insulin bevitelen 
volt a hangsúly (a ketoacidosisos 
betegek átlagban az első 24 órá
ban 344 E-t, nem ketoacidosisos 
comás betegek 288 E-t kaptak). 
1973—78 között a 24 óra alatt be
juttatott insulin adagja ugyanilyen 
csoportosításban 135, illetve 143 E 
volt.

A ketoacidosissal járó coma ese
tekben az előbbi periódusban a 3 
napon belüli letalitás 14%, a 2 hé
ten belüli halálozás 9% volt, ugyan
ezt a második periódusban 7—7%- 
ra csökkent. A ketoacidosis nélküli 
esetekben a hagyományos insuli- 
nos csoportban 29, ill. 11% volt a 
letalitás, a kisadagú insulinnal ke
zeltek között 3, ill. 12%. Az összes 
comás esetre vonatkoztatva 1968— 
1973 között a betegek 28%-a halt 
meg, 1973—1978 között pedig ennek 
a fele, tehát 14%. A különbség 
szembetűnő.

Haláloki bontásban a cardiogen 
shock mint oki tényező csökkent, 
a thrombosisok és embóliák, vala
mint a pneumonia következtében 
bekövetkezett halálesetek száma 
nem változott. A thromboemboliák 
meggátlására a szerzők az utolsó 
másfél évben bevezették diabeteses 
comás betegeik preventív kisdosisú 
heparin kezelését, biztosan értékel
hető adataik azonban még nincse
nek. Hangsúlyozzák a korai diagno
sis fontosságát és a kisadagú insu- 
sulin therapia mellett a betegek 
intenzív megfigyelését és kezelését.

lványi János dr.

Cukorbaj kialakulása fertőző 
májgyulladás után. Nwokolp, C. 
(Department of Medicine, Univer
sity of Nigeria Teaching Hospital, 
Enugu, Nigeria): Brit. med. J. 1979, 
1, 926.

A hasnyálmirigy megbetegedése 
mind a structuralis (pancreatitis) 
mind a functionalis (diabetes) ví
rushepatitisszel kapcsolatosan is 
kialakulhat. E betegek közül né
hány steroidot is kapott, azonban 
tekintélyes számban nem részesül
tek ilyen kezelésben. Az 1970—1972 
között lezajlott polgárháborúban ki
robbanó kelet-nigériai fertőző máj
gyulladásjárvány betegei között 119 
esetben észleltek poly- és glykosu- 
riát. Közülük 11-en kerültek szak
intézeti kivizsgálásra a tünetek tar
tós fennállása miatt. E csoportból 9 
férfi volt, 1 asszony, 1 pedig gyer
mek; életkoruk 11—62 év közötti 
volt s a követési idő 2—9 év. Bete
geik kórlefolyása a következő: 1 
idős férfi hepatitise óta tartósan 
cukorbeteggé vált; — érdekes, hogy 
egyedül ő kapott steroidkezelést, de 
kis adagban. A többi 10 beteg dia- 
betese 3—9 hónapos remissiót mu
tatott. Ezek közül 4 esetben e más
fél—4 év óta tartó remissiót köve
tően a cukorbaj ismét fellángolt. A 
többiek — legalábbis az eddigi 
megfigyelési idő alatt — terheléses 
vizsgálatokkal is cukorbaj mente
seknek mutatkoznak.

A szerző észlelései tehát arra 
utalnak, hogy a fertőző májgyul
ladás alkalmasint diabetogen lehet: 
több szerző „hepatogen” diabetes- 
ről beszél. Egyúttal itt idézi egyik 
régebbi megfigyelését, mely szerint 
cukorbetegeinek 8,8%-ában azt ta
pasztalta, hogy a diabetes kezdete 
előtt betegeinek szeme sárga volt. 
Ennek alapján az a véleménye, 
hogy ezekben az esetekben a fertő
ző májgyulladásos folyamat káro
sítja a hasnyálmirigy-szigeteket.

Major László dr.

Haemoglobin-AI: a diabeteses 
anyagcserezavar mértékének jel
zője. Rubinstein, A. H. és mtsai 
(Department of Medicine, Univer
sity of Chicago, 950 East 59th 
Street, Chicago, Illinois 60637): 
Lancet, 1977, II, 734—736.

A szerzők 151 rendszeresen el
lenőrzött cukorbetegen (koruk 17— 
70 év, insulin kezelésben 90%-uk 
részesült) tanulmányozták a szén
hidrát anyagcsere egyensúlyi álla
potának és a vörösvérsejtek glyco- 
lysált haemoglobin tartalmának 
viszonyát. Betegeiket 4 csoportba 
osztották. 72 cukorbeteg diabete- 
sét kezelőorvosuk pontozásos skála 
szerint értékelte: 1 pont jelentet
te a „nagyon rossz”; 5 pont a „ki
váló” anyagcsereegyensúlyt. A má
sodik csoportba tartozó 55 beteg
nek az éhomi vércukor, plasma 
insulin, glukagon, növekedési hor
mon, cholesterin és triglycerid 
szintjét határozták meg. A harma
dik csoportot 15 kórházban kezelt

cukorbeteg alkotta, vércukrukat 
naponta négyszer (éhomra, ebéd, 
vacsora és lefekvés előtt) mérték 
4 napon keresztül. Mivel insulin 
adagjukon, diétájukon nem vál
toztattak, a vércukor értékek az 
otthoni anyagcsere állapotot tük
rözték. A negyedik csoportba tar
tozó 9 beteg vércukrát a szokásos 
reggeli insulin adag beadását kö
vetően 12 órán keresztül folyama
tosan mérték, a „mesterséges béta
sejt” vércukor meghatározó egysé
ge segítségével. A betegek vörös- 
vérsejtjeinek hgb-Al tartalmát a 
vizsgálati periódusban többször 
mérték, mennyiségét az összhae- 
moglobin százalékában fejezték 
ki.

A cukorbetegek vörösvérsejtjei
ben a hgb-Al aránya szignifikán
san magasabb volt, mint az egész
séges kontroll személyeké: 12,5 +  
0,7%, ill. 7,45 ±  0,1%. Az 1. cso
portban a kezelőorvos értékelése 
és a hgb-Al szintek között szoros 
korrelációt észleltek. A rossz 
anyagcsere egyensúly magasabb 
hgb-Al aránnyal járt. A 2. cso- 
csoportban is az éhomi vércukor- 
szint és a hgb-Al arány között 
szignifikáns pozitív korrelációt mu
tattak ki. E csoport betegeiben a 
hgb-Al arány és a többi vizsgált 
paraméter között összefüggés nem 
volt. A 3. csoportban az átlagos 
éhomi vércukor, ill. az átlagos napi 
vércukorszint, valamint a hgb-Al 
értékek között találtak szignifi
káns pozitív kölcsönhatást. A 4. 
csoportban a legmagasabb napi 
vércukor érték, ill. a vércukor
szint ingadozásának mértéke, va
lamint a hgb-Al arány között 
ugyancsak szoros pozitív korrelá
ciót mutattak ki.

Eredményeik alapján megállapít
ják, hogy a hgb-Al meghatározás 
egyszerű, gyors és objektív mód
szer a cukorbetegek szénhidrát
anyagcsere állapotának megítélé-
s®re’ Pánczél Pál dr.

Hyperlipoproteinaemiák az álta
lános orvosi gyakorlatban. Jonescu,
V.: Med. Welt, 1979, 30, 1816.

A hyperlipoproteinaemiák gyako
riságát az iparilag fejlett országok 
lakosságában 10—20%-ra becsülik 
és ezzel az aránnyal az anyagcsere
rizikófaktorok élén állanak. Mivel 
tüneteket legtöbbször csak későn 
okoznak, általában akkor ismerik 
fel őket, amikor már nehezen be
folyásolhatók.

A szerző két éves 1500 betegvizs
gálata során 22%-ban (124 férfi és 
204 nő esetében, akik 10—90 évesek 
voltak) talált 260 mg% feletti se
rum cholesterin és/vagy 180 mg% 
feletti triglycerid értékeket. A kü
lönböző hyperlipoproteinaemia tí
pusok megoszlását vizsgálva feltűnt, 
hogy a Ha és Ilb típus 53%-os ará- 
nyával megelőzte a IV. típus VT/T 
45%-os arányát. A ritka III. típust X i  
csak 5 esetben észlelte. A hyperli- ■ 
pidaemia az 51—80 évesek között 3017



volt a leggyakoribb, 50 éves kor 
alatt a férfi, felette a női túlsúly 
dominóit.

A hyperlipidaemiás betegek 
gyógykezelését lipidcsökkentő dié
tával vezette be, kalória csökkentés
sel és több testmozgással kombinál
va. Egyes enyhébb esetekben ez is 
eredményes volt, de legtöbbször 
gyógyszereket is kellett adni, a Iía 
típusban nikotinsav készítményt, a 
lib, III. és IV. típusban clofibra- 
tot. A Iíb típusban azonban a ki
elégítő Cholesterin csökkentés el
érésére a clofibratot az esetek több
ségében nikotinsavval is kombinál
ni kellett, sőt ezt a kombinációt al
kalmazta akkor is, ha a IV. típus
ban csak clofibratkezelésre típus- 
változás történt, illetve a triglycerid 
szint csökkenése mellett a Choleste
rin szint megemelkedett. Cukorbe
tegeken a lipidcsökkentő kezelés 
előtt a diabetes jó beállítására kell 
törekedni. Eredménytelennek bizo
nyult fáradozása az ivást tovább 
folytató alkoholistákon, valamint 
azokon, akik előző étkezési szoká
saikat nem változtatták meg. Ta
pasztalatai a gyakorló orvosok ré
szére is aláhúzzák a hyperlipopro- 
teinaemiák korai felismerését és ke
zelését a cardiovascularis betegsé
gek megelőzésében.

Angeli István dr.

Az endogén hypertriglyceridaemia 
tartós kezelésének hatása a glukóz
toleranciára. Vogelberg, K. H., 
Gries, F. A. (Klinische Abteilung des 
Diabetes — Forschungsinstituts an 
der Universität Düsseldorf): Dtsch. 
med. Wschr. 1979, 104, 808.

Endogén hypertriglyceridaemiá- 
val járó zsíranyagcsere-zavarban 
gyakran alakul ki olyan cukorbe
tegség, amely a triglyceridszint dié
tás és gyógyszeres csökkentésével 
kedvezően befolyásolható. Ezt a 
klinikailag jól hasznosítható jelen
séget ismerve mégsem vizsgálták 
eddig azt, hogy a primer hyperlipo- 
proteinaemia tartós kezelésével 
megváltozik-e az egészséges lakos
ságot közel tízszeresen meghaladó 
diabetes incidencia. Az sem volt 
világos, hogy a zsíranyagcsere-za
var therapiájának „antidiabetikus” 
hatása milyen mértékben függ a 
triglycerid szint csökkenése mellett 
a gyakran egyidejűleg jelentkező 
testsúly redukciótól.

A kérdések tisztázására a szer
zők 100 primer zsíranyagcsere-za
varban szenvedő betegen vizsgálták 
átlagban hat éven át tartó étrendi 
és az esetek egy részében ehhez 
társuló elofibrat kezelés hatását a 
glukóztolerantia alakulására.

A kezelés előtt 30 betegnek volt 
kóros a cukortoleranciája, ezek 
testsúlya, triglycerid szintje és élet
kora meghaladta a többiekét. Az 
említett idő alatt a tolerancia 15 
esetben lett normális, elsősorban 
nőknél és a Iíb típusban, a trigly
cerid is itt csökkent legerősebben. A 
therapiára csökkenő triglycerid 

3018  szint és testsúly, valamint a tole

rancia javulása között matematikai
lag pozitív összefüggést állapítot
tak meg, amelyben a triglycerid ha
tása hatszorosan múlta felül a test
súlyét.

Ugyanakkor a vizsgálat végére 19 
esetben vált kórossá a kezdetben 
normális glukóztolerancia. Utóbbi 
betegek inkább fiatalok voltak, vi
szonylag alacsonyabb triglycerid 
szintjük és testsúlyuk pedig a ke
zelés ellenére tovább emelkedett.

Az endogén triglycerid szint nö
vekedéséhez társuló inzulinrezisz
tencia miatt tartósan fokozott in
zulinszekréció vezet a cukorbeteg
ség kialakulásához. A diéta és elo
fibrat hatására a triglycerid szinté
zis csökken, az inzulinérzékenység 
újra visszatér, s ez utóbbi, valamint 
az inzulintermelő sejtek időközben 
létrejött károsodásának mértéke 
együttesen szabja meg a cukortole
rancia további alakulását. így ért
hető, hogy a zsíranyagcsere-zavar 
kezelésének típusonként változó 
„antidiabetikus” hatása fordított 
arányban van az egyes típusokban 
megfigyelt inzulinszekréció nagysá
gával, míg a nemek közötti különb
ségre kielégítő magyarázat nincs.

A szerzők véleménye szerint a 
zsíranyagcsere-zavar tartós kezelé
se mellett is magas diabetes inci- 
denciával kell számolni, annak el
lenére, hogy az esetek egy részében 
ez a therapia az érelváltozásoK pre
vencióján kívül a cukorbetegség 
megelőzését is szolgálja.

(Ref.: A közlemény megjelenése 
előtt váltak ismertté a elofibrat al
kalmazásával kapcsolatos, csak 
részben megalapozott és ezért túl
zott aggodalmak. A szerzők ezzel 
összefüggésben hangsúlyozzák, hogy 
megállapításaikat továbbra is érvé
nyesnek tartják, mivel a triglycerid 
szint csökkenését döntően diétás 
rendszabályokkal érték el.)

Bruncsák András dr.

Protoporphyria erythropoetica.
Szerkesztőségi közlemény: Brit. 
med. J. 1979, 2, 1456.

A porphyriák elnevezéssel össze
foglalt anyagcsere betegségben egy 
vagy több porphyrin termelődik 
nagy mennyiségben, ami feltéte
lezhetően a haem (a haemoglobin 
molekula vastartalmú része) bio
szintézisében szereplő egyik enzim 
hiányára vezethető vissza. Porphy- 
rinek valószínűleg a test minden 
sejtjében képződnek, de a fő he
lyei a máj és a csontvelő. A por- 
phyriáknak két nagy csoportja kü
löníthető el. A „hepatikus” porphy- 
riákban a porphyrinek a májban, 
az „erythropoetikus” csoportban 
főként a vörös vérsejtekben halmo
zódnak fel. Az utóbbi csoport egyik 
tagjában a protoporphyrinek sza
porodnak meg a vörös vérsejtek
ben, ami fluoreszcensz mikroszkóp
pal kimutatható. Ilyen esetekben 
(protoporphyria erythropoetica), 
ha a beteget napfény éri, rövidesen

heves égő érzés lép fel, amit ery
thema és duzzanat követ. A roha
mok között a betegen csupán eny
he felületes hegek és a bőr meg- 
vastagodása észlelhető. Kevés eset
ben mutatható ki a máj sérülése. 
Ritka a halállal végződő eset. Por- 
phyrinnel festenyzett epekövek ki
fejlődhetnek. A béta-karotin keze
lést sokan ajánlják, de az értéke 
megkérdőjelezhető. A betegség 
autosomális dominanciával, részle
ges penetrációval öröklődik. A la
tens formák gyakoribbak, mint a 
manifesztek. Az Egyesült Király
ságban megkétszereződött az esetek 
nemzeti regisztrálása, ami meg 
fogja könnyíteni több részletkérdés 
megválaszolását.

Korossy Sándor dr.

Radiológia
Ultrahang diagnosztika — a kez

detektől nézve. Kossoff, G. (Ultra
sonics Institute, Sydney, Australia): 
J. Clin. Ultrasound, 1978, 6, 144.

Az ausztrál Kossoff neve össze
forrt az ultrahang diagnosztika fej
lődésével; nem véletlen, hogy őt 
kérték fel arra a jubileumi előadás
ra, amely az echographia történeté
nek 25 évét tekintette át. Az emlő
ről valamint a hasi szervekről 1952- 
ben publikáltak először kétdimen
ziós echofelvételeket. A fejlődés ki
emelkedő állomása a gray-scale 
technika kidolgozása 1971-ben. Ez
zel a módszerrel könnyebbé vált a 
cystikus és szolid képletek elkülö
nítése, és felszínes szövetekben 2 
mm átmérőjű cystikus képletek áb- 
rázolhatóvá váltak. Az utolsó 5 
évben az ultrahang diagnosztikai 
centrumok száma exponenciálisan 
emelkedik. Figyelemre méltó adat, 
hogy az ultrahang centrumok szá
ma kétévenként megduplázódik, és 
az egyes részlegek betegforgalma 
ugyancsak megkétszereződik két
évenként. Kossoff szerint 1977 a 
real-time scannerek éve volt, ekkor 
több cég jelentkezett újabb techni
kai megoldású készülékekkel. A 
múlt állomásainak számbavételénél 
csak a jövő tervei izgalmasabbak. 
1979-ben megjelenik az emlő vizs
gálatára tervezett speciális ultra- 
hang-scanner. Az 1980-as évek ele
jére jósolja a szerző a gyomor vizs
gálatára alkalmas módszer kidolgo
zását — saját biztató kísérleteik 
alapján. Szélesebb körben el fog 
terjedni az echographia gyermek- 
gyógyászati felhasználása, valamint 
megvalósíthatóvá válik a mélyeb
ben fekvő artériákban az áramlás
mérés.

A radiológiai eljárások, az izo
tóp módszerek és az ultrahang 
diagnosztika a szervek anatómiai és 
funkcionális állapotáról eltérő in
formációkat nyújtanak, így egymás 
mellett kerülhetnek felhasználásra. 
Kossoff nem tartja valószínűnek, 
hogy mindhárom képalkotással járó 
diagnosztikai módszert egyidejűleg



fabletta  (antiphlogisticum, analgeticum)
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lásával a k a d á ly o z z a  a th ro m b u s -k é p z ő d é s t .  A  m ik- 
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veszé ly e  c sö k k e n .



tabletta (antiphlogisticum, analgeticum)
INDIKÁCIÓK:

érbetegségekben  p ro filax isra  és te rá p iá s  céllal 
a lk a lm azh ató :
— trom bózisveszély  e se tén ;
— a  vénás é r te rü le te n  (v isszértágu lat, m ű té t 

u táni á llap o t);
— az a r té r iá s  é r te rü le te n  elsősorban a  t ro m 

bózisveszély riz ik ó fak to ra in ak  v eszé ly ez te tő  
fennállásakor (p l. p rogred iáló  a r te rio sc le ro - 
tikus fo lyam atok);

— th ro m b o p h leb itisb en , vénás tro m b ó z isb an  
(b á r ezekben az ese tek b en  a Syncum ar, ille tve 
a H eparin  h a tá sá t nem  pótolja, így ez ek  a lkal
m azása elsődleges fontosságú m a ra d );

— rheum atikus kó rképekkel járó  fá jd a lo m  és 
gyulladás.

ADAGOLÁS:
— a felü le ti vénák gyulladásos fo ly am ata ib an  

álta lában  3 x 2  ta b le t ta  naponta. Az a k u t  szak 
lezajlása után 3 x 1  tab l. (die, kb. 8 nap ig )

— vénás tro m b ó zisb an  á ltalában  3x1  tab l./d ie , 
legalább 2 hétig ; visszaesés veszélye ese tén  
ta r tó s  kezelés a ján la to s ;

— a r té r iá s  tro m b ó zis  p rofilax isára 1—3 x 1  tab l. 
nap o n ta ;

— postopera tiv  k eze lésre  általában  3 x 1  tab l. 
napon ta, egyszerre  vagy részle tekben .

A C o lfarit-kú rá t a  m ű té t  e lő tt  1 nappal leh e t 
kezdeni és az első fe lkelés után legalább  5—8 
napig fo ly ta tn i.
R heum atikus betegségekben  fe ln ő ttek  szokásos 
adagja napi 3 x 2  tab l. 6—8 ó ránkén t. Szükség 
ese tén  a  dózis növelhető , de a napi 4— 5 g-ot 
ritkán  szükséges tú llép n i. A ta b le ttá k a t egész
ben — vagy folyadékban, szétesés u tán  — az  é tk e 
zést követően  kell bevenni. U tán a  fél p o h á r  fo lya
dék (pl. te j)  ivása a ján la to s .

ELLENJAVALLATOK:
száll ciát-túlérzékenység, haemorrhagiás diathesis. Gyo
mor- és bélfekély esetén — gondos orvosi ellenőrzés mel
lett — kivételesen alkalmazható.

M ELLÉKHATÁSOK:
gyomor- és bélpanaszokat, illetve vérzést okozhat.

G Y Ó G Y SZ E R K Ö L C SÖ N H A T Á SO K :
K erülendő az  eg y ü ttad ás:
— oralis antikoagulánsokkal és heparinnal (antikoaguláns 

hatás fokozódása);
— béta blokkolókkal (a gyulladáscsökkentő hatást nagy

mértékben gátolhatja, pl. Trasicor, Visken);
— difenilhidantoinnal (szérumszintje toxikusig emelked

het);
— fenilbutazonnal (ulcerogén mellékhatás fokozódása, 

hyperurikaemia);
— PAS-sal (a PAS-koncentráció nő, toxikus tünetek);
— szulfonamidokkal (különösen a nyújtott hatásúakkal; 

a Bayrena-, Quinoseptyl-szulfonamid-toxicitás növek
szik).

Csak óvatosan adago lha tó :
— oralis antidiabetikumokkal (hypoglykaemia veszélye);
— szteroidokkal (ulcerogén mellékhatás fokozódása).
A szteroid csökkentése vagy elhagyása után tanácsos a 
Colfarit dózisát is redukálni az acetilszalicilsav-kiválasztás 
csökkentése miatt.

FIGYELM EZTETÉS:
terh esség  a la t t  — különösen annak korai szak á 
ban — csak szigorúan  m érleg e lt orvosi jav as la tra  
szedhető . A szülés v á rh a tó  te rm in u sa  e lő tti 4 h é t
ben adása kerü lendő . O lyan m ű té tek  e se téb en , 
m elyekben m axim alis in trao p e ra tiv  vérzéscsilla
p ítás szükséges, p ra eo p era tiv e  lehetőleg  ne a lk a l
m azzuk. C o lfarit-keze léskor ép alvadási re n d sz e r 
ese téb en  a  vérzési idő 1—2 perccel m eghosszab
bodhat. A p ro th ro m b in - (Q uick) idő t az a já n lo tt  
C olfarit-adagok á lta láb an  nem  befolyásolják. A l
kalm azásával egyidejű  alkoholfogyasztás fokoz
h a tja  a vérzés veszélyét.
D iabetes ese tén  szükségessé válhat az o ra lis  an ti-  
d iabetikum  adag jának  ú jrabeállítása .
H osszabb időn á t  vagy nagyobb adagokban csak 
orvosi e llenő rzés m e lle tt  szabad a lkalm azn i.

MEGJEGYZÉS:
csak vényre ad h a tó  ki. Az orvos ren d elk ezése  
sz e rin t (legfeljebb h áro m  alkalom m al) ism é te l
hető .

TÉRÍTÉSI DÍJ:
30 ta b le t ta  (á  500 m g aceti Iszalicilsav) 3,60 F t.
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lehetséges magas színvonalon mű
velni. Egyik járható útnak tartja, 
hogy egymás mellett szerveződjön 
a radiológiai részleg (beleértve a 
computer tomographiát), az izotóp- 
és az ultrahangrészleg, — a példát 
saját hazájából veszi. 1976-ban az 
Ausztrál Ultrahang Társaságnak 
350 tagja volt, és elhatározták, hogy 
Ultrahang Diagnosztikai Diplomát 
szerezhetnek azok az orvosok, akik 
legalább kétéves gyakorlattal ren
delkeznek és vizsgát tesznek.

Harkányi Zoltán dr.

Ultrahang mammographiás pa
renchyma típusok: előzetes közle
mény. Rubin, C. S. és mtsai (Div. 
of Diagn. Ultrasound, Dep. of Ra
diology, Thomas Jefferson Univer
sity Hospital, Philadelphia): Ra
diology, 1979, 130, 515—517.

Az ultrahang mammographia 
eddigi eredményei szerények vol
tak, elsősorban a tapintható elvál
tozások elkülönítő diagnosztikájára 
vonatkoztak. A több transducerből 
álló, vízfürdővel rendelkező spe
ciális berendezések az emlőről, 
részletgazdag metszeti képeket ad
nak. A közlemény szerzői, ilyen új 
típusú készülékkel 50 ultrahang 
mammographiás vizsgálatot végez
tek, 32 esetben röntgen mammo
graphia is történt. A röntgenfelvé
teleket a Wolfe-féle parenchyma tí
pusokba sorolták, amelyről ma már 
többen állítják, hogy jellemző adat 
az emlőrák kifejlődésének kockáza
tára vonatkozóan. A röntgen és 
ultrahang mammographia összeve
tése alapján kapcsolatot találtak a 
Wolfe-féle parenchyma típusok és 
az ultrahang típusok között! Há
rom ultrahang parenchyma típust 
különböztetnek meg: 1. zsíremlő 
(Wolfe-féle N,), 2. ductalis (Wolfe 
P, és Po típusa) és 3. dysplasia 
(Wolfe, dy). Elképzelésük szerint, 
az emlőszövet collagen tartalma fe
lelős az egyes típusok kialakulá
sáért. A szerzők hangsúlyozzák, 
hogy elméletüket további vizsgála
tokkal kell alátámasztani. Tekin
tettel a röntgensugárral végzett 
mammographia bizonyos veszélyei
re, az ultrahang mammographia al
ternatív megoldást jelenthet.

Harkányi Zoltán dr.

Computer tomographia
Gyors, nagy adagú kontraszt com

puter tomographia isodens subdu
ralis vérömleny és agyduzzadás ki
mutatására. L. A. Hayman és mtsai 
(The Methodist Hospital and Bay
lor College of Medicine, Houston): 
Radiology 1979, 131, 381.

Az isodens subduralis vérömleny 
kimutatása natív CT scanen álta
lában közvetlenül nem sikerül, és 
a szokásos kis adagú kontrasztfo
kozás is csak az ilyen esetek keve

sebb mint felében eredményes. A 
szerzők ezért nagy adag kontraszt- 
anyag túlnyomásos infusiója köz
ben végzik a CT vizsgálatot úgy, 
hogy a beteg 6—9 perc alatt 80 g 
jódot tartalmazó oldatot kap. Ily 
módon az agykéreg határozott 
kontraszttal rajzolódik ki, a teker- 
vények és árkok viszonya a cson
tos koponyához egyértelműen 
megítélhető. 10 beteg vizsgálatát 
végeztek így, 4 esetben kizártak, 6 
esetben igazoltak isodens subdu
ralis haematomát. Korábban a CT 
scan alapján nem megnyugtatóan 
tisztázható esetekben angiographiát 
végeztek, ez e technika birtokában 
feleslegessé válik.

Laczay András dr.

A  bántalmazott gyermek cranio- 
ccrebralis sérülésének computer to- 
mographiája. R. A. Zimerman és 
mtsai (Hospital of the University 
of Pennsylvania, Philadelphia): 
Radiology 1979, 130, 687.

A verés vagy rázás formájában 
bántalmazott gyermekek száma az 
USA-ban évi 200—250 ezerre tehe
tő, ezen belül 30 ezer felett van a 
súlyos esetek száma. Legtöbbjük 
2 évnél fiatalabb. Különösen jelen
tősek ezekben az intracranialis sé
rülések, melyek következményei
ként idegrendszeri károsodások és 
szellemi visszamaradás alakulhat
nak ki. A szerzők 26 bántalmazott 
gyermek CT vizsgálatát végezték 
el koponyasérülés tisztázása végett. 
15 esetben találtak heveny subdu
ralis vérömlenyt az agyféltekék kö
zött parieto-occipitalisan. Ehhez 
csak 13%ban társult koponyatörés. 
Ugyanakkor az egyéb, nem bán- 
talmazásos eredetű koponyasérülé
sek között törést 50%-ban láttak, 
és a hasonló elhelyezkedésű véröm
leny ritka. A parieto-occipitalis in- 
terhemisp'herikus subduralis hae
matoma a csecsemő és kisgyermek 
erőteljes rázásának a következmé
nye, mert az az agyi vénáknak a 
sinus sagittalis superiorba való be- 
szájadzásánál azok szakadását 
okozza. Az elváltozás a natív CT 
scanen jól kimutatható, ugyanígy 
késői következményei is, a szinte 
minden esetben kialakuló agyi at
rophia kamratágulattal. A véröm
leny elhelyezkedése annyira jelleg
zetes, hogy kimutatása önmagában 
is a gyermek bántalmazása mellett 
szól. Ennek a sérülés eredetének 
tisztázásában is jelentősége lehet, 
hiszen a szülő vagy gondozó által 
közölt adatok szándékosan félre
vezetők lehetnek.

Laczay András dr.

A máj computer tomographiás 
angiographiája. A. Prando és mtsai 
(University of Texas System Can
cer Center, Houston): Radiology
1979. 130, 697.

A szerzők az a. hepaticába veze
tett katéteren át adott kontraszt

anyag infusio közben készített máj 
CT scanek diagnosztikus értékéről 
számolnak be. 12 esetben végezték 
el a vizsgálatot májmetastasis és tu
mor tisztázása céljából. 6 esetben 
ez volt az egyedüli vizsgálómód
szer, mely a kórfolyamat kiterje
désének pontos meghatározását le
hetővé tette. Nincs szó arról, hogy 
ezt a lehetőséget az egyszerűbbek 
helyet ajánlanák. Gyakorlatukban 
a máj tumoros elváltozásainak vizs
gálatára az izotóp scintigraphiát, so- 
nographiát, computer tomographiát 
és angiographiát alkalmazzák a fel
sorolás sorrendjében. Ha valame
lyik eljárással sikerül kielégítően 
tisztázni a körfolyamatot, akkor a 
további vizsgálatokra már nem ke
rül sor. Ha mindezek elvégzése 
után még mindig nem sikerült 
megnyugtató módon eldönteni az 
aktuális kérdést, utolsó lehetőség
ként ajánlják a CT angiographiát. 
Ennek gyakorlati jelentősége első
sorban a tumoros máj sebészi re- 
sectiójának megtervezésében van, 
az egyéb módszerekkel nehezen 
megítélhető bal máj lebeny eseté-

Laczay András dr.

A computer tomographia és egyéb 
radiológiai vizsgálómódszerek ösz- 
szehasonlítása a csont-izomszervi 
tumorok vizsgálatában. E. Levine és 
mtsai (University of Kansas Medi
cal Center, Kansas City): Radio
logy 1979, 131, 431.

50 csont-izomszervi tumor gya
núja miatt vizsgált beteg anyaga 
alapján hasonlították össze a ha
gyományos natív röntgenfelvétel és 
rétegfelvétel, izotóp scintigraphia. 
sonographia, arteriographia és 
computer tomographia teljesítőké
pességét. 6 esetben a lágyrésztu
mor klinikai gyanúja nem igazoló
dott, 29 csontból és 15 lágyrészből 
kiinduló tumort észleltek, jó- és 
rosszindulatúakat egyaránt. Az el
változások helye a femur, meden
cecsont, sacrum, humerus, lapocka, 
tibia, radius és a gerinc volt, a 
lágyrésztumoroké a végtagok, a 
medence és a glutealis regio. Elsőd
leges csonttumorok jellegének 
megítélésében leghasznosabbnak a 
hagyományos röntgenfelvételek 
bizonyultak. A tumor kiterjedésé
nek legmegbízhatóbb eszköze a 
computer tomographia volt, mely 
az esetek kétharmadában jelentős 
mértékben befolyásolta a kezelés 
menetét is. A CT több anatómiai 
részletet volt képes tisztázni, mint 
az ultrahangvizsgálat és az angio- 
graphia. Az izotóp scintigraphia fő 
értéke változatlanul rejtett csont
elváltozások kimutatásában van 
látszólag solitaer csontrendszeri tu
morok esetén. E tapasztalatok 
alapján a csont-izomszervi tumo
rok vizsgálatára menetrendet java- x-n  
sóinak. Kiindulás a natív röntgen- I j J j - 
felvétel és rétegfelvétel. Ha ez be-
nignus jellegű elváltozást mutat. ---------
biopsia következik. Malignitásra 3021



utaló kép esetén izotóp scintigra- 
phia következik. Ha ez solitaer lae- 
siót mutat, CT scan után biopsia, 
multiplex elváltozások esetén pedig 
elsődleges tumor keresése és biop
sia a teendő. Elsődleges malignus 
lágyrésztumor kiterjedése CT sca- 
nen vizsgálandó, ezt követi a biop
sia és kezelés. Angiographiának 
csak egy haemangioma esetben ta
láltak élteimét. ^aczay dr.

Computer tomographiás leletek 
vcgbéleltávolítás után. E. G rabbe és 
mtsai (Universitätskrankenhaus 
Hamburg-Eppendorf): Fortschritte 
auf dem Gebiete der Röntgenstrah
len und der Nuklearmedizin 1979. 
131, 135.

A hagyományos radiológiai vizs
gálómódszerek a végbélrák-recidi- 
vának általában csak közvetett, in
direkt kimutatására alkalmasak. 
Ezzel szemben a CT közvetlenül a 
tumorrecidiva ábrázolására képes 
a medencében, megmutatja annak 
kiterjedését, környezetéhez való 
viszonyát is. A szerzők 43 esetben 
alkalmazták a comouter tomoara- 
phiát végbéleltávolítás után a kis- 
medencei viszonyok tisztázására 
többnyire recidiva, ritkábban gyul
ladásos elváltozás gyanúja miatt, 
valamint sugárkezelési terv felállí
tásához. A műtét 44 esetben tör
tént rák. 4 esetben colitis ulcerosa 
vagy granulomatosa, ill. polyposis 
miatt. 4 esetben állott fenn helyi 
folyadékgyülem vagy tályog, eze
ket a CT lelet helyesen állapította 
meg. 16 normális műtét utáni ál
lapot közül 11-et a CT scan alapján 
helyesen értékeltek. 5 esetben té
ves pozitív eredményhez vezetett 
az, hogy a praesacralis hegesedést 
vagy a keresztcsonthoz hegesen 
rögzült retroflektált méhet reci- 
divának vélték. 28 valódi tumor
recidiva közül a CT scanen helye
sen ismertek fel 20-at. Bizonytalan 
volt a CT lelet 5 esetben, ekkor 
nem tudták eldönteni, tumorról 
vagy heges elváltozásokról van-e 
szó. 3 esetben a lelet tévesen ne
gatív volt. Egyikben paravagina
lis beszűrődést néztek el, a másik 
kettőben a tumorszövetet hegese- 
désnek vélték. A bemutatott felvé
teleken jól értékelhető a tumornak 
a hólyaghoz, a környező lágyré
szekhez és csontokhoz való viszo
nya, a hólyag tumoros infiltráltsá- 
ga, a praesacralis zsírréteg elmosó
dása, a csontokra terjedés, esetle
ges nyirokcsomóáttétek, az ureterek 
érintettsége. A végbélrák műtét 
utáni helyi kiújulásának kimutatá
sában a CT-nak elsőrangú szerepe 
lesz. Addig azonban, míg erre a 
feltételek mindenütt nem adottak, 
a hagyományos radiológiai vizsgá
lómódszerek jelentősége változat-

3022 l a n '  Laczay András dr.

Vesebetegségek
A glomerulonephritis biopsziás 

és klinikai ellenőrzése. Pap, I., 
Kemnitz, P., Willgeroth, Ch. (Neph
rol. Abt. d. Med. Klinik, Inst. f. Pa
thol. d. Med. Akademie Magde
burg): Z. Urol. Nephrol., 1978, 71, 
369.

A glomerulonephritis (GN) diag
nózisát a biopszia, ill. a histologia 
biztosítja. A GN-therapia nem egy
séges: az immunsuppressio klinikai- 
lag többnyire nem változtatja meg 
a betegség lefolyását. Ezen gondo
latokból kiindulva szerzők 50 bete
gük klinikai és morfológiai kórlefo
lyását hasonlították össze V2—10, 
átlag 3,5 év megfigyelési időszakok
ban. Alkalmazott klinikai paramé
tereik: a sejt- és fehérjekiválasztás 
a vizeletben, CN, se.-kreatinin, C 1,4 
RR.

Kezeletlen betegeik száma 14 
volt, különböző gyógyszerekkel és 
kombinációkkal 36 beteget kezel
tek — klinikai szempontból gya
korlatilag minden therapiás effek
tus nélkül.

A 48 morfológiailag is ellenőrzött 
betegük közül szövettanilag 2 ja
vult, 12 nem változott, 34 rosszab
bodott. A klinikailag progrediáló 
esetekben a szöveti kép is mindig 
romlott. A klinikailag változatlan 
30 betegükön is 19 esetben histoló- 
giai progressio mutatkozott.

Megállapítják, hogy a GN csak 
szövettani módszerekkel ítélhető 
meg, s a tisztán klinikai megfigye
lés nem elegendő. A klinikai javu
lás ellenére többnyire morfológiai 
rosszabbodást találtak. Bár az al
kalmazott therapia, ill. gyógyszer
kombinációk eredménytelenek ma
radtak. viszont a betegség rosszab
bodását nem okozták a proliferativ 
GN eseteiben, melynek prognózisa 
mindenképpen kétes vagy rossz.

Leszögezik, hogy a GN klinikai és 
morfológiai kórlefolyásának az el
lenőrzéséhez a vesebiopszia mód
szere szükséges. CzuczQr Huba ^

A glomerulonephritis immun- 
suppressiv kezelésének lehetőségei
és határai. Schütterle, G., Gou- 
beaud, G. (Zentrum für Innere Me
dizin der Justus—Liebig-Univ. 
Giessen): Z. Urol. Nephrol., 1977, 
70, 877.

Számos kóros jelenség okát meg
magyarázzák a glomerulus anató
miai és funkcionális sajátosságai, 
melyek azonban különböző mérték
ben határozzák meg mind a primer, 
mind a secunder substratum kóros 
kialakulását. Az elváltozásokról 
gyulladásként beszélünk, melyek 
tulajdonképpen antigén-antitest 
reakciók megjelenési formái — fel
tehetően minden esetben. Ugyanis 
a pathogenezis kérdése egyes ese
tekben nem mentes a feltevések
től.

A szerzők ismertetik a glomeru
lonephritis (GN) megjelenési for
máit, a reakciótípusokat, azok im
munológiai magyarázatát (Steblay- 
féle antibasalmembran-nephritis, 
postinfekciós GN, IG-nephritis, kí
sérletes Masugi-nephritis).

Az antigén redukcióját és a for
mált antitest eliminálását nevezik 
immunsuppressiónak. Kiemelik, 
hogy mindkét módozat hatásosnak 
bizonyult a gyakorlatban a Good- 
pasture-syndroma kezelésében. Ez
zel kapcsolatban részletesen ismer
tetik e megbetegedés pathogenezi- 
sének hypothesisét Good szerint. 
Rámutatnak arra, hogy már évti
zedek óta a bilateralis nephrecto- 
mia az egyedüli oki therapiás lehe
tőség a Goodpasture-syndromában. 
mert enélkül a nekrotizáló glome- 
ruláris elváltozások miatt a beteg
ség prognózisa rendkívül rossz.

Ismertetik az immunsuppressio 
támadáspontjait, az alkalmazható 
gyógyszereket, melyek közül leg
használhatóbbak a steroidok mel
lett az azathioprin és a cyclophos- 
phamid. Foglalkoztak az immun- 
suppressivumok hatásmechanizmu
saival többek között a Spironolacton 
kedvező effektusával generalizált, 
progressiv sclerodermiánál, vala
mint a heparin szerepével is. Utób
binak a Masugi-nephritist gátló 
hatása elismert. Táblázatban bemu
tatják a GN jelenlegi therapiáját, 
mely tekintetbe veszi mind a klini- 
kumot, mind a morfológiai leletet.

A különböző GN-formák immun- 
suppressiv kezelésének eddigi lehe
tőségeivel szemben állnak az ellen
javallatok. Thiel és Brunner for
muláit veszik át. Ezek szerint nem 
kell immunsuppressiót alkalmazni 
a következő esetekben: 1. Akut. ex
sudativ GN streptococcus-, vagy 
más infekció után. 2. Recidiv, vagy 
persistáló haematuria „minimal 
change” vagy gócos glomerulitis 
esetében, ha rendszerbetegség nem 
áll fenn. 3. Csekély fokú proteinu- 
riák összes formái szerint vesemű
ködés mellett, ha nincs rendszer- 
betegség. 4. A GN minden formá
ja, ha rendszerbetegség nincs és a 
Ck 10 ml/min alatt van. 5. Ha az 
immunsuppressiv kezelés általános 
ellenjavallatai állnak fenn.

U w  látják, hoyv r-vtostatikvs 
kezelés alatt a nem kívánt terhes
ség megszakítandó. Viszont a keze
lés után. pl. nephrosis-syndroma 
teljes remissiójakor ajánlható a 
graviditás, de kb. egy évvel a 
gyógykezelés befejezése után.

Végkövetkeztetésként megálla
pítják, hogy az immunsuppressiv 
kezelés lehetőségét és szükségessé
gét pathológiai-anatómiai alapon 
kell meghatározni. Tekintettel az 
ilyen therapia sikerének a bizony
talanságára, az egyes betegek szá
mára a megítélés nem egyértelmű. 
Mindebből következik, hogy tuda
tában kell lenni nagyon is intenzí
ven a döntési felelősségnek.

Czuczor Huba dr.



A glomerulonephritis hosszan tar
tó inclometacin- kezelése, különös 
tekintettel a proteinuria mennyisé
gére és minőségére. Fünfstück, R. 
és mtsai (Med. Klinik, Inst. f. Med. 
Mikrobiologie, Pathol. Inst, des Be
reiches Medizin d. F.-Schiller- 
Univ. Jena): Z. Urol. Nephrol., 1978, 
71, 375.

A glomerulonephritis (GN) 
gyógykezelési eredményeit nagyon 
nehéz megítélni függetlenül a szö
vettani képtől és a vese funkcio
nális állapotától, mivel a folyamat 
spontán lefolyása immunológiai cs 
gyulladásos szempontból változatos.

Az indometacin (I.) antiproteinu- 
riás hatású, a GN immunpathogene- 
zisének mediátorait befolyásolja, 
valamint a vesefunkcióra és a plas
ma renin aktivitásra hat. Donker 
szerint a GN nephrotikus formájá
ban az I.-tól a glomerulusfiltráció 
csökken, s ez okozza a fehérjekivá
lasztás csökkenését is.

Felmerülnek a kérdések, hogy: 1. 
Milyen hatású a huzamos I.-thera
pia a GN lefolyására? (betegségi 
aktivitás, immunhistológiai lelet). 2. 
A proteinuria szelektivitása indo
kolhatja-e az I.-therapia bevezeté
sét? 3. Alkalmas módszer-e a sze
lektivitás mérése a therapiás effek
tus megítélésére?

A szerzők 53 beteget vizsgáltak 
(19 nő, 34 férfi; 16—64 évesek). 41 
beteg intrakapilláris-proliferativ 
GN-ben, 9 beteg membranoproli- 
feratív GN-ben, 3 beteg membra
nosus GN-ben szenvedett. Figye
lemmel kísérték, a proteinuriát a 
szelektivitási index-szel, a protein- 
clearancet — és mindezt I.-therapia 
mellett.

A gyógykezelés 3 g/die fehérje
ürítésnél kevesebb proteinuriánál 
kevésbé mutatkozott hatásosnak, 
mint masszívabb proteinuriánál. 
Erős gyulladásos aktivitásnál rit
kábban láttak gyógyeffektust. 
Egyértelmű korrelációt nem sike
rült kimutatni a proteinuria és a 
szöveti kép között. Megállapítják, 
hogy a proteinuria szelektivitása 
bizonyos indkiációt jelenthet az I. 
kezeléshez. A protein clearance ke
vésbé alkalmas a kezelés eredmé
nyének a megítéléséhez.

Czuczor Huba dr.

Az intrakapilláris-proliferativ 
glomerulonephritis kezelése. Lem
ke, E. Fröhling P., Metz, E.-G. 
(Med. Abt. Hauptpoliklinik, Neph
rol. Arbeitsgemeinschaft der Med. 
Gesellschaft des Bezirks Pots
dam): Z. Urol. Nephrol., 1978, 71, 
385.

A chronikus glomerulonephritis 
gyógyszeres kezelése még mindig 
klinikailag megoldatlan. Valószí
nűleg minden szövettani formá
nak saját prognózisa van.

A szerzők 137 betegük biop- 
sziás kórlefolyását ismertetik. Fel
tételezik, hogy ezen betegeken a 
therapia hatástalan. A glomerulo
nephritis +  hypertonia rosszabb

prognózisú, míg a poststreptococca- 
lis glomerulonephritis jobb kime
netelű. 137 betegük ún. „idiopa- 
thiás, i n t rakapi 11 áris-proli feratív
glomerulonephritis”-ben szenve
dett. Ebből a betegcsoportból 101 
beteg részesült prednisolon-keze- 
lésben 36 beteg pedig nem ka
pott semmit sem. Átlag 1,8 év után 
elvégzett kontroll biopsziák alap
ján a kezelt betegeken sem klini
kai, sem szövettani javulás nem 
volt bizonyítható. Feltűnt viszont, 
hogy a gyógykezeltek között rela
tíve sok húgyúti infectio és pyelo
nephritis fordult elő, melyek 
azonban a kezeletlen csoportban 
nem jelentkeztek.

Czuczor Huba dr.

A glomerulonephritis therapiája.
Kroger, E. és mtsai (Rostocki 
Egyet. Belklin. Nephrol. Részleg 
és Moszkvai Szerv- Szövettrans- 
plant. Intézet): Z. Urol. Nephrol., 
1979, 72, 41.

A boncolási statisztikák szerint 
a pyelonephritis előfordulása 
6,6%, a glomerulonephritisé 0,48%. 
A dialyzált és transplantált be
teganyagban a két megbetegedést 
a polycysta követi. Ennek a tény
nek a gyakorlati jelentősége miatt 
1977-ben WHO bizottság foglalko
zott a glomeruláris megbetegedé
sek osztályozásával, nómenklatú
rájával.

Az első immunsuppressiós ke
zelési kísérlet időpontja 1943. 
mely módszer jelenleg is a lehet
séges therapia. A 70-es évekből 
származó gyógyeredményekkel fog
lakozó tanulmányok általában ked
vező tapasztalatokról számolnak 
be. A szerzők saját, biopsziával is 
ellenőrzött pozitív eredményei is 
csupán egyes esetekre korlátozód
nak.

Beteganyaguk 218 chronikus, 
kompenzált glomerulonephritisből 
állott (biopsziával és szövettani 
vizsgálattal igazolt esetek), akik 
funkcionálisán egyensúlyi álla
potban voltak. Betegeiket immun- 
suppressióval kezelték 2 csoport
ban: rövid ideig (2—4 hónap) és 
hosszú ideig (másfél—két év). Tel
jes klinikai remissiót csupán 48 
esetben értek el.

Arra a következtetésre lehet 
jutni, hogy a chronikus, kompen
zált glomerulonephritiseket felde
rítésük után gondozásba kell ven
ni, klinikai paramétereiket fi
gyelni, s rosszabbodás esetén kell 
alkalmazni az immunsuppressiót, 
mintegy vitális célra tartogatva a 
jelenleg egyedüli hatásos, thera
piás fegyvert. Czuczor Huf)n ^

Chronikus peritonealis dialysissel 
kezelt uraemiás betegek vasabsorp- 
tiója és vasstatusa. Milman, N. és 
mtsai (Medical Dept., Division of 
Nephrology and Gastroenterology, 
Rigshospitalet, Copenhagen): Acta 
Med. Scand. 1979, 205, 629.

A szerzők egy korábbi vizsgá
latsorozatuk során megállapítot
ták, hogy chronikus uraemiáso- 
kon (haemodialyzáltakon és nem 
haemodialyzáltakon) valamint ve- 
setransplantáltakon az enteralis 
vasabsorptio zavartalan és alkal
mazkodni tud a vasszükséglet nö
vekedéséhez is. Ismeretes, hogy 
chronikus peritonealis dialysissel 
kezeiteken az anaemia általában 
kevésbé kifejezett, noha erythro- 
poetin produkciójuk azonos, ezért 
18 betegen megvizsgálták a vas
felszívódást és a vasanyagcserőt. 
Ez utóbbit az alábbi tényezők be
folyásolják; a vérvesztések a 
rendszeres vérvizsgálati anyagvétel 
következtében, a fokozott mérté
kű menstrualis és enteralis vér
vesztések a vizelettel történő fo
kozott vasvesztés, a diéta alacsony 
vastartalma és az oralis alumí- 
nium-hydroxid therapia. A 10 vas
sal kezelt, és a 8 nem kezelt be
tegben a terhelés formájában 
adott radioactiv vas felszívódása 
nem különbözött egymástól. Vas- 
therapia nélkül egy idő után ne
gatív vasegvensúlv alakult ki. a 
per os vassal kezeltek vasstatu
sa stabil maradt. Megállapítják, 
hogv chronikus peritonealis dialy- 
sisek során is zavartalan a vas
felszívódás. azonban számítani 
kell arra, hogy a dialysisekkel 
előidézett peritonealis fehérjevesz
tés transferrin-szint csökkenést 
idézhet elő. A vasegvensúlv fenn
tartására naponta 3—4 V  200 mg 
vas-fumarat adását ajánlják.

Be r k e s s y  Sándor  d r

Véralvadás, thrombosis
A postoperativ mélyvénás 

thrombózis prophylaxis*. Kakkar.
V. V. és mtsai (King’s College Me
dical School, Denmark Hill. Lon
don. England EE5 8RX): JAMA 
1979. 241. 39.

Az ergotamin származékok erő
teljes vasoconstrictiós hatásuk kö
vetkeztében kedvező hatásúak a 
thrombózis megelőzésében. Ennek 
tanulmányozására a szerzők ran- 
domizált klinikai vizsgálatot vé
geztek. Nagy hasi műtéten és 
csípőízületi protézis beültetésekor 
alkalmazták heparinnal kombi
nálva és önmagában is.

A betegek egy része ergota
min származékot (dihydroergotamin 
mesylat) más része heparint ka
pott. Egy következő csoport a két 
szert kombináltan kapta, de ekkor 
a heparin dózisát megfelezték 
(2500 E.).A thrombophlebitis diag
nózisát izotóppal jelzett fibrino- 
gén vizsgálattal, illetve phlebogra- 
phiával állították fel.

A prophylactikus kezelést a mű
tét után két órával kezdték, és 
1—14 napon keresztül folytatták, a 
gyógyszereket subeutan alkalmaz
ták, naponta kétszer. Az önmagá
ban adott heparin dózis napi 5000 
E. volt, ergotaminnal kombinálva 3023



ennek a fele. Az ergotamin szár
mazék dózisa napi 0,5 mg volt va
lamennyi csoportban.

Mint ez várható volt, a heparin 
önmagában lényegesen hatéko
nyabbnak bizonyult az ergotamin- 
nál. Abban az esetben, ha nagy 
hasi műtétek után hasonlították 
össze a heparin és a heparin +  er- 

' gotamin prophylaxis értékét, 
akkor mindkét csoportban közel 
azonos, igen jó hatást tapasztal
tak. A teljes csípőízületi arthro- 
plasticát követően megfigyelték, 
hogy pusztán heparin kezelés alatt 
52%-ban alakult ki mélyvénás 
thrombózis, míg ergotaminnal tör
tént kombináció esetén fele he
parin dózis is csak 20%-ban volt 
eredménytelen. Ez az eredmény 
két szempontból is figyelmet ér
demel. Egyrészt a kombináció al
kalmazásával a mélyvénás throm- 
bózisok több mint felét sikerült 
elkerülni, másrészt a kisebb he
parin dózis esetén a műtéti terü
leten kevesebb postoperativ exsu- 
datiót, vérzést észleltek. A kerin
gő vér heparin szintje kombinált 
kezelés esetén a prophylaxis teljes 
ideje alatt magasabb volt, mint 
ergotamin nélkül.

Koller Oszkár dr.

A pulmonalis embolia előfordu
lása Sion, A., és Lapez-Majano, V. 
(Jackson Park Hospital, Chicago, 
USA): Respiration, 1978, 35, 181— 
185.

Ma már közhely, hogy a throm- 
boemboliák száma és jelentősége 
nő. A kórházi beteganyagban az 
előfordulási gyakoriság: 1000,5 fa
tális és 1000/20 nem fatális lefolyás.

Ezek szerint az USA-ban évente 
142 000 fatális és 568 000 nem fatá
lis tüdőemboliával kell számolni.

A szerzők 219 ágyas kórházuk 
ötéves boncolási anyagát tekintik 
át. Boncolás 422 volt, ebből pulmo
nalis embóliát találtak 93 esetben 
(21%). Az esetek jó része (?) diag- 
nosztizálatlan maradt a beteg életé
ben. Férfi és nő előfordulás gyako
riság azonos volt. Az életkori ve
szélyeztetettséget 71—80 év között 
találták a legmagasabbnak.

A feladat kettős: 1. Gyors, beteg
ágy mellett is alkalmazható kóris- 
mézési eljárások elterjesztése. 2. A 
heparin prevenció széles körű el
terjesztése (nagy sebészi beavatko
zások, mint prostatectomia, csípő- 
prothesis stb. kapcsán, illetve car
diovascularis érintettség, elhízás, 
hosszú ágynyugalom eseteiben).

Gesztesi Tamás dr.

A z  antikoaguláns therapia elő
nyeinek és mellékhatásainak mér
legelése. U. Peters (Med. Univ,- 
Klinik, A, Düsseldorf): Dtsch. 
med. Wschr. 1979, 104, 1289.

A közleményben áttekinthetően 
ismertetik az oralis antikoaguláns 
therapiával kapcsolatosan előfor- 

j U24  dúló szövődményeket és a kezelés

rizikóját. A szövődmények legfőbb 
okai: a megfelelő ellenőrzés hiá
nya, a gyógyszer adagjának hely
telen megválasztása, a kontraindi
kációk fel nem ismerése vagy en
nek a szempontnak az elhanyago
lása.

Annak ellenére, hogy a kurnari- 
nok és egyéb gyógyszerek interak
cióit részletesen leírták és ismer
tették, behatóan ismerteti a leg
gyakoribb kölcsönhatásokat. Ki
derült, hogy a tartósan kezelt be
tegeknek mintegy 33%-a fél éven 
belül, egy vagy több potenciális 
kölcsönhatással bíró gyógyszert 
szedett. A leggyakoribbak: barbi- 
turátok, oralis antidiabetikumok és 
pyrazolon készítmények. A kumari- 
nokat újabban thrombocyta-aggre- 
gatio gátlókkal kombináltan is al
kalmazzák; az ellenőrzés nehézsé
ge és a megbízhatatlan hatás 
miatt a kezelésnek ezt a módját 
nem javasolja.

Űjabban béta-receptor blokko
lókkal kombinálják az alvadásgát- 
lókat, mivel a prostaglandin szin
tézis gátlásával ezeknek is van 
thrombocyta-aggregatiót gátló ha
tásuk. Egységes vélemény erről még 
nem alakult ki. Szívinfarctus késői 
szakában az oralis antikoaguláns 
kezelésnek nincs különösebb hasz
na, de az első három hónapban 
feltétlenül javasolják, mivel a be
tegnek kb. 30%-ában mélyvénás 
thrombosis fejlődik ki és 50—60%- 
ban muralis thrombus jkat is ki 
tudtak mutatni. Bán András dr_

Tüdőgyógyászat
Anaerob bacterialis pneumonia.

Bartlett, J. G. (Veterans Administ
ration Hospital, and Tufts Univer
sity School of Medicine, Boston, 
Mass.): American Review of Res
piratory Disease, 1979, 119, 19—23.

Az anaerob bacterialis pneumo- 
niát csakis a légcsőváladék anae
rob tenyésztésével lehet határozot
tan kórismézni. 46 anaerob bacte
rialis pnemoniás és 46 pneumococ
cus tüdőgyulladásos beteg kórlefo
lyását hasonlították össze. A bete
gek életkora azonos volt. A klini
kai tünetekben a legnagyobb kü
lönbség az volt. hogy az anaerob 
bacterialis pneumoniás betegeknek 
a betegség kezdetén nem volt hi
degrázása. míg ez a tünet a pneu
mococcus tüdőgyulladásos betegek 
46%-ában jelentkezett. A röntgen- 
lelet mindkét csoportban azonos 
volt: leggyakoribb volt az elválto
zás a tüdő jobb alsó, a bal alsó és 
jobb felső lebenyében. Aspirációt 
elősegítő tényező (alkoholizmus, 
epilepsziás roham, agyvérzés, kó
ma, nyelési zavar) az anaerob bac
terialis pneumoniás betegeken 
59%-ban, a pneumococcus tüdő- 
gyulladásos betegeken csak 23%- 
ban volt észlelhető. Gennyes köpe- 
tet csak az anaerob bacterialis tü
dőgyulladásos betegek 18%-a ürí

tett. Bacteriaemiája viszont csakis 
a pneumococcus tüdőgyulladásos 
betegek 15%-ának volt. Az anae
rob bacterialis pneumoniás betegek 
hörgőváladékából a leggyakrabban 
peptostreptococcus sp., fuso-bacte- 
riumok, bacteroides melaninogeni- 
cüs, peptococcus sp. és bacteroides 
fragilis tenyészett ki. Valamennyi 
beteg gátlószeres kezelést kapott. 
Mindkét csoportban penicillint 24 
betegnek, clindamycint 12 beteg
nek, cephalosporint 8 betegnek ad
tak. Tetracyclint 4 anaerob bacte
rialis pneumoniás betegnek adtak. 
A láz az anaerob bacterialis pneu
moniás csoportban a kezelés elkez
dése után 4,8 napig, a pneumococ
cus tüdőgyulladásos csoportban pe
dig átlag 2,6 napig tartott. Az 
anaerob bacterialis pneumoniás 
csoportban 9 betegben a kezelés 
megkezdése után tüdőtályog kelet
kezett. Meghalt a betegek 13, ill. 
15°/n-a0 Pongor Ferenc dr.

A cystikus fibrosis összehasonlí
tása a mozgásképtelen csillőszőr 
syndromával. Kollberg, H. és mtsai 
(Department of Pediatrics, Univer
sity Hospital Umea, Department 
of Thoracic Medicine, Karolinska 
Hospital, Stockholm): Scandina
vian Journal of Respiratory Disea
ses, 1978, 59, 297.

A cystikus fibrosis a kaukázusi 
gyermekek örökletes betegsége. 
Klinikai tünetei: idült tüdőbeteg
ség, hasnyálmirigy-elégtelenség és 
az izzadság fokozott elektrolit tar
talma. A tüdő a születéskor nor
mális. A hörgőkben a csillószőrös 
tevékenység gyengült. A szerzők 8 
cystikus íibrosisos és 14 veleszüle
tetten mozgásképtelen csillószőrös 
syndromás beteg leleteit hasonlí
tották össze. Utóbbi betegségre a 
csillószőrös tevékenység hiánya, az 
alsó légutak gyakori fertőzése jel
lemző. E betegek felének Kartage- 
ner-triásza: situs inversusa, idült 
rhinitise és sinusitise volt. Ezek a 
betegek fogamzásképtelenek és on
dósejtjük nem mozog. Ultrastruk
turális vizsgálattal megállapították, 
hogy ennek a jelenségnek az az 
oka, hogy az ondósejtekből hiány
zik a dynein-kar. A két betegcso
porton és egészséges kontroll egyé
neken klinikai, spirometriás, ultra
strukturális é=, mucociliaris clea
rance vizsgálatot végeztek. A cysti
kus fibrosisos betegek 21—29 éve
sek voltak. Mindegyik beteg has
nyálmirigyenzim- és vitaminkeze
lést kapott. Valamennyinek csecse
mőkora óta súlyos hörghurutja volt. 
4 beteg jó, 2 közepes, 2 pedig rossz 
állapotban volt. Utóbbiak közül az 
egyik nem is volt alkalmas a vizs
gálatokra. A mozgásképtelen csilló
szőrös syndromás betegek 25—40 
évesek voltak. Valamennyinek idült 
hörghurutja, rhinitise. sinusitise. 8 
betegnek középfülgyulladása, 9-nek 
komplex situs inversusa volt. A 
clearance vizsgálat céljából minde
gyik beteggel 6 Mm átmérőjű nyom



jelzett teflon-aeroszolt lélegeztet
tek és azok radioaktitvitását a 
mellkason készülékkel mérték. A 
részecskék belégzése után a bete
gek bőr alá vagy 0,25 ml terbu- 
talint, vagy 0,5 ml placebo olda
tot kaptak.

A cystikus fibrosisos betegek vi- 
tálkapacitása átlag a kell-érték 
61", (,-a ,a Tiffeneau-érék 44" „ volt. 
A mozgásképtelen csillószőrös 
syndromás betegek hasonló értéke 
78. ill. 76% volt. Ezek az értékek 
nem változtak lényegesen a terbu- 
talin, ill. a placebo adására sem. 
A cystikus fibrosisos betegeken a 
mucociliaris clearance némileg 
csökkent. Egy beteg meghalt, eb
ben a csillószőröket ultrastrukturá
lis vizsgálattal normálisnak talál
ták. A mozgásképtelen csillószőrös 
syndromás betegeken mucociliaris 
clearance nem volt. A cystikus fib
rosisos betegek a vizsgálat közben 
köhögésre voltak képesek és a kö
högés eredményes is volt. Bár a 
cystikus fibrosisos betegek légút
szűkülete kifejezettebb volt, mégis 
úgy gondolják, hogy a csillószőrös 
tevékenység csökkenése nem elsőd
leges tényező ezeken a betegeken 
a légúti betegség keletkezésében.

Pongor Ferenc dr,

H a e m a to ló g ia
Terminális deoxynucleotidyl 

transferase (TDT), cytokémiai és 
membránreceptor vizsgálatok fel
nőttkori acut leukaemiákban. Gor
don, D. S. és mtsai (Immunology 
Division, Bureau of Laboratories, 
Center for Disease Control, Atlan
tal : Blood, 1978, 52, 1079.

A terminális deoxynucleotidyl 
transferase (TDT) olyan DNA po
lymerase, amelynek a DNA syn- 
thesishez nincs templatra szüksége. 
Nagy koncentrációban mutatható 
ki a thymusban, kisebb mennyi
ségben a csontvelőben és a perifé
riás vér leukoeytáiban. Gyermekek 
ALL -jában igen magas értékeket 
észleltek, míg AML-ban elenyésző 
koncentrációkat.

A szerzők 80 felnőttkori acut 
leukaemiás betegen végeztek vizs
gálatokat; a perifériás vérkép és 
a csontvelő konvencionális vizsgá
latát Wright festéssel, Sudan-B, 
peroxidase, PAS és esterase reak
ciók (alfa-naphthyl acetat esterase 
— ANAe —, ill. ASD-chloracetat 
esterase — ASDe —) segítségével. 
Vizsgálták a membrán markereket 
rozetta technikával, immunglobu
lin (SIG) kimutatásával és Fc re
ceptor detektálással, végül vizsgál
ták a perifériás vér és a csontvelő 
sejtjeinek TPT tartalmát (a részle
tezett eljárással), s annak értékét

„U/108 magvas-sejtben" kifejezve. 
Fokozott TDT aktivitásról beszél
lek, ha az a perifériás vérben 10 
U 10s a csontvelőben 20 U, 108 mag
vas sejt (m. s.) volt.

Eredményeik: AML-ban a per
oxidase reactio, a Sudan-B és vagy 
ASDe volt pozitív, a TDT koncent
ráció (kp. értékben) a perifériás 
vérben 7,3 U/108 magvas sejt, a 
csontvelőben 9,6 U 108 magvas sejt 
volt. A membrán markerek nega
tív eredményt adtak. AMML-ban a 
peroxidase, Sudan-B, ANAe és az 
ASD-e volt pozitív, a monoeyták 
Fc receptort és SIG markert is 
hordoztak. A TDT a vérben 1,3 
U/108 m. s., a csontvelőben 1,3 
U/108 m. s. volt. AML-ban legjellem
zőbb a pozitív peroxidase reactio 
és az ANAe reactio volt. Fc és SIG 
pozitivitást is találtak. A TDT a 
vérben 0,6 U/108 m. s. értéket adott 
(csontvelői értéket nem közölnek). 
ALL-ban a finom vagy durva- 
szemcsés PÁS pozitivitás volt a 
legjellegzetesebb cytokémiai tulaj
donság. A felületi markereket ille
tően a 0-sejt tulajdonság volt gya
kori. A TDT a vérben 76,7 U/108 
m. s., a csontvelőben 261 U 108 
m. s. volt. Pro-LL-ban a TDT nem 
emelkedett. AUL-ban (akut diffe
renciálatlan sejtes leukaemia) a 
cytokémiai reactiók negatívak vol
tak, a TDT pedig hasonló értékeket 
adott, mint ALL-ban.

Következtetésként megállapítha
tó, hogy a nem lymphoid leuk
aemiákban a TDT vizsgálat ala
csony értékeket ad és nem alkal
mas a csoporton belüli további 
differenciálásra. ALL-ban — az 
egyébként igen jellemző pozitivi
tás mellett a TDT is igen erősen 
emelkedett (főleg a 0-sejtes for
mákban), de magas értéket ad 
AUL-ban is. CGL acut blastos eri- 
sisében a TDT emelkedés jó pred- 
nisolon és vineristin responzivitást
■^ez’ Berkessy Sándor dr.

Immunoblastos lymphadenopa
thia mint a tartós lázas állapot oka.
MacDougall, B. K„ Weinerman,
B. H. (Dept, of Medicine, Univer
sity of Manitoba, Winnipeg, Mani
toba): JAMA, 1979, 241, 921.

Az immunoblastos lymphadeno
pathia első korszerű leírása Lukes 
és Tindle (1973) tollából szárma
zik. A jellegzetes histologiai lelettel 
járó nem Hodgkin típusú malig
nus lymphomát klinikailag izzadás, 
testsúly csökenés, bőrjelenségek, 
pruritis, lymphadenomegalia, he- 
pato-splenomegalia, hyper-gamma- 
globulinaemia, haemolytikus anae
mia, Coombs pozitivitás, valamint 
nehezen befolyásolható lázas ál
lapot jellemzi. Hogy ez utóbbi — 
mint egyike azon panaszoknak —

melyek a beteget orvoshoz vi
szik —, milyen fontosságú lehet, 
egy betegük kortörténetén át mu
tatják be.

A 36 éves nőt először 1975-ben 
vették fel láz, fulladás, általános 
gyengeség miatt. Tartós megfigye
lése és kivizsgálása során 39 fokig 
terjedő lázának okát nem találták, 
így nem célzott, szélesspektrumú 
antibiotikus kezelést alkalmaztak. 
Komplikációként exsudativ peri- 
carditist észleltek, ami hamarosan 
gyógyult. Hónapok múlva hónal
jában nyirokcsomó megnagyob
bodást láttak, de sem ezek, sem 
a csontvelő vizsgálata nem muta
tott jellegzetes pathognosztikus ér
tékű eltérést. Egy év múlva (!) — 
persistáló, intermittáló lázas állapot 
mellett — a nyakon is nagyobb 
nyirokcsomók jelentek meg, me
lyek immunoblastos lymphadeno
pathia szöveti képét mutatták, 
sajátos kapilláris burjánzás kísére
tében. Ekkor VEP kúrákat indítot
tak, amire a nyirokcsomók meg
kisebbedtek és a beteg láza meg
szűnt.

Sajátos volt mindvégig a tartós, 
befolyásolhatatlan lázas állapot, 
az, hogy kezdetben a nyirokcsomók 
szövettani vizsgálata normális 
eredményt mutatott, valamint, 
hogy az eleetrophoretogramm is 
normális volt.

Berkessy Sándor dr.

Polycythaemiás és myeloid meta- 
plasiás betegek granulocytáinak fo
kozott IgG receptor aktivitása. Gil
bert, H. S. és mtsai (Dept, of Me
dicine, Mount Sinai School of Me
dicine of the City University of 
New York): Blood, 1979, 53, 1106,

A human neutrofil granulocyták 
felszínén többek között IgG recep
torok mutathatók ki. Az IgG recep
torokkal bíró neutrofilek számából 
clonalis proliferatiójukra lehet kö
vetkeztetni PRV-ban és myeloid 
metaplasiában, míg secunder poly- 
cythaemiában és CGL-ben nem 
észlelhető az IgG receptort hordozó 
neutrofilek felszaporodása. Az előb
bi esetekben az IgG receptorok nö
vekedését feltételezhetően intrin
sic abnormalitás idézte elő. E jelen
ség segítségével a CGL az egyéb 
myeloproliferativ betegségektől el
különíthető.

Myelofibrosisban ismert, hogy a 
macrophagok igen sok fagocitált 
immuncomplexet tartalmaznak, s a 
vérben is sok immuncomplex mu
tatható ki, ami a myelofibrosis 
autoimmun mechanizmusa mellett 
szól. Az IgG-t kötni képes neutro
filek szerepe és pontos összefüg
gése a myelofibrosissal még tisztá- 
zatlan. Berkessy Sándor dr.
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Három veleszületett rendellenes- 
ség-típus magyarországi esethalmo
zódásáról.

T. Szerkesztőség! A hetvenes 
évek második felében három vele
született rendellenesség előfordu
lása szignifikáns emelkedést muta
tott Magyarországon. Az okok fel
tárása céljából végzett epidemio
lógiai vizsgálatok gyakorlati kon
zekvenciákkal jártak és ennek szé

les körű tudatosítását szolgálja ez 
a jelentés.

A Veleszületett Rendellenesség 
Monitor 1975-ben jelezte először a 
végtagredukciós rendellenességek 
(1. ábra) mintegy 30%-os gyakori
ság-emelkedését. Ez a magasabb 
születéskori előfordulás 1976-, 1977- 
és 1978-ban is észlelhető volt. Az 
1977—78-ban végzett epidemioló
giai vizsgálat 3 értékelhető kórere-

CA, Végtagredukoó 
gyakorisága

1000 születésre számítva

fogcmzásgatló
tablettát

szedők
száma

összes születések 
száma
művi vetélések  
száma

1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 1970 1979 1980 (e lső  félév )

1. ábra: A végtagredukciós rendellenességek és a congenitalis ab- 
noimálnások (CA) nyilvántartott gyakorisága hazánkban az 
elmúlt 10 évben

Születés kori 
gyakoriság

2. ábra

deti összefüggést tárt fel. A ler 
hesség korai időszakában abortiv 
célból adott nagy dózist! össztrogén 
készítmények (pl. Hugival, Limu- 
van, Limovanil) mintegy 10-szere- 
sére növelik a végtagredukciós 
rendellenességek előfordulását. 
(Emiatt a 0,4 ezrelékes születéskori 
gyakoriság 4 ezrelékre emelkedik). 
A hormonális terhességi reakció cél
jából adott készítmények hasonló 
hatása sem zárható ki. A terhessé
get megelőző három hónapban sze
dett fogamzásgátló tabletták a vég
tagredukciós rendellenességek koc
kázatát kétszeresére növelik. (Te
hát a 0,4 ezrelékes gyakoriság 0,8 
ezrelékre emelkedik). Az említett 
kóroki összefüggéseket más orszá
gokban is észlelték. Az ovulatio- 
inductiót (pl. Clostilbegyt kezelést) 
követő terhességekben is némileg 
gyakoribb lehet a végtagredukciós 
rendellenességek előfordulása is. 
Mindezek a hatások az 1974-ben 
életbe léptetett népesedéspolitikai 
határozatokat követően fokozottan 
érvényesülhettek és ez magyarázza 
az 1975—1978 években észlelt 
szignifikáns esethalmozódást. Az 
említett kóroki összefüggések fel
ismerését követően széles körű 
egészségügyi felvilágosítás kezdő
dött az ártalmas hatások megelő
zésére. Talán ennek is köszönhe
tő, hogy 1979-ben és 1980 első felé
ben a végtagredukciós rendelle
nességek halmozódása hazánkban 
megszűnt. A továbbiakban is nagy 
súlyt kell azonban helyezni a ko
ra terhességben adott ösztrogén 
készítmények kerülésére, valamint 
a fogamzásgátló tabletták szedésé
nek abbahagyása és a tervezett 
fogamzás közötti 3 hónapos orális 
contraceptio mentesség biztosítá
sára.

1978-ban a hypospadiasisos ese
tek (2. ábra) gyakorisága szignifi
kánsan meghaladta a hazai 2,2 ez
relékes gyakoriságot. (A korábbi

: A nyilvántartott hypospadiasisos fiúk 
születéskori prevalenciájának és a pro- 
gesztogén készítmények forgalmazásá
nak alakulása Magyarországon. (P =  
születéskori prevalencia)

%
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években regisztrált gyakoriság nö
vekedést a diagnosztika és a be
jelentési fegyelem javulásának tu
lajdonítottuk). Az 1978. évi eset- 
halmozódás okaként — más or
szágok tapasztalatai és a progesz- 
togén készítmények forgalmazásá
nak hazai alakulása alapján — el
sősorban a Hormofort, Túrinál és 
Gestanon készítmények alkalma
zására kellett gyanakodni. S való
ban, az ellenőrző epidemiológiai 
vizsgálatok tanúsága szerint, a ter
hesség 6—16. hete között az em

lített készítmények, de elsősorban 
a Hormofort 2,5-szörösére növeli 
a fiú magzatokban a hypospadiasis 
előfordulásának kockázatát. Mind
ezek alapján a terhesség alatti pro- 
gesztogén készítmények javallatá
nak felállításában nagyobb körül
tekintésre van szükség és lehető
leg csak a terhesség 16. hete után 
kerüljenek alkalmazásra. 1978-ban 
és 1979-ben e készítmények hazai 
forgalmazása már némi csökkenést 
mutatott és 1979-ben a hypospadia- 
lis gyakoriság mérséklődött.

Magyarországon az izolált hátsó 
szájpadhasadék (3. ábra) születés
kori gyakorisága 0,27 ezrelék. Ha a 
más rendellenességekkel társult 
szájpadhasadékokat is figyelembe 
vesszük, akkor előfordulása 0,38 
ezrelék. (Ebben az értékben azon
ban az ajakhasadékkal társuló 
elülső szájpadhasadékok nincsenek 
benne). 1978-ban, 1979-ben és 1980 
első felében a hátsó szájpadhasadék 
gyakorisága szignifikánsan megha
ladta a szokásos hazai előfordulást. 
(Az ajakhasadék, valamint az ajak- 
és szájpadhasadék gyakorisága 
azonban nem emelkedett.) A hátsó 
szájpadhasadékos esetek halmo
zódásának okát sajnos idáig nem 
sikerült feltárni. Nagy szükség 
van ezért a hátsó szájpadhasadé
kos esetek kóreredetének széles 
körű és gondos elemzésére. Ez úton 
is kérjük az illetékes szakemberek 
segítségét: leleteik és feltételezé
seik közlését.

A többi, kétszázat meghaladó 
veleszületett rendellenesség típus
ban számottevő esethalmozódás a 
hetvenes években hazánkban nem 
mutatkozott. Folyamatosan csök
kenő tendencia a anencephalia- 
spina bifida cystica, a Down-kór. 
és a hydrocephalia esetén volt ész
lelhető. Veleszületett

Rendellenesség Felügyelet 
OKI, Humángenetikai 

laboratóriuma 
Bp. IX., Gyáli u. 2—6. 1966

3. ábra:
A hátsó szájpadha
sadék nyilvántartott 
születéskori gyakori
sága Magyarorszá
gon (Pi =  izolált, 
P ji =  multiplex)

Ö SSZETÉTEL: 1 tab le tta  5 m g v inpocetinum ot,(T 1 am p u lla  (2 ml) 10 m g v in p o ce tin u m o t ta r ta lm a z .

A
V

HATAS: A C av in ton  ja v ítja  az agy i p e rfu s ió t és ezá lta l az agy  ox igénellá tásá t. 
Á lla tk ísé rle tek b en  ja v ítja  a k ísé rle tesen  lé treh o zo tt h y p o x ia  u tá n i agyi reg en erác ió t.
JAVALLATO K. O rá lisan : különböző e red e tű  (postapop lex iás, p o sttrau m ás v ag y  sc le ro tik u s ) . 
agyi k e rin g é sz a v a ro k  vagy  n eu ro lóg ia i tü n e te in e k : em lékezészavarok , ap h as ia , a p ra x ia , m oz
g ászavarok , szédü lés, fe jfá já s  c sö k k en tésére , a k lim a k té riu m  sz indróm a vaso v eg e ta tív  tü n e te i-
nek  k ezelésére .
H y p erten siv  encep h a lo p a th ia , in te rm ittá ló  v ascu la ris  ce reb ra lis  in su ffic ien tia , ang iospasticus 
agyi k ó rk é p e k , to v áb b á  en d a rte r itis  cerebri.
Ischaem iás ag y i k áro sodásokban , e lő reh a lad o tt agy i a r te rio sc le ro sisb a n  a k o lla te rá lis  keringés 
jav ítá sá ra .

nII
INI

Szem észetben  az é rh á r ty a  és id eg h á rty a  vascu la ris , e lsőso rb an  a rte rio sc le ro tik u s , ill. angio- 
spasm us o k ozta  m acu ladegene ra tiók , p a rtia lis  th ro m b o siso k , ére lzáródás k ö v e tk ez téb en  k ia la 
kuló  m ásod lagos zöldhályog.
F ü lészetben  k o rra l já ró  vascu la ris  vagy  egyes to x ik u s  (gyógyszeres) h a lláscsö k k en és , lab y rin th

T eredetű  szédü lés.
P a re n te rá lis a n : k izáró lag  csepp in fúzióban . N euro lóg ia i in d ik ác ió b an  o lyan a k u t, gócos ischae
m iás c e reb ro v ascu la ris  kó rkép , am ely b en  a vérzéses e red e t b iztonsággal k izá rh a tó .

© ELLENJAVALLAT. O rálisan : te rhesség .
P a re n te rá lis a n :  Súlyos ischaem iás szívbetegségek , sú lyos sz ív ritm u szav aro k  T erhesség .

INI® ADAGOLAS. O rá lisan : N aponta  3 X 1 —2 tab l., a fe n n ta rtó  ad ag  nap i 3 X 1  tab l., h osszabb  időn 
keresz tü l.
P a re n te rá lis a n : kezdő n ap i adag  20 m g lassú  csep p in fú z ió b an  (2 am p. ta r ta lm a  500—1000 ml 
infúziós o ld a tb an ) in fundálva . A to v áb b iak b an  a szokásos n ap i adag 30 m g (3 am p. ta r ta lm a

tabletta oOO—1000 m l in fúziós o ldatb an ), la ssan  csepp in fú z ió b an  in fu n d á lv a .
A m enny iben  a beteg  á llapo ta  szükségessé  teszi — és a to le ran c iá ja  m egengedi — óvatosan

injekció, em elve az adagot, a tized ik  n a p o n  az in fúzióban  ad o tt n ap i összm ennyiség  e lé rh e ti az 
1 m g /tskg -o t. A készítm ény  iv. és im . nem  alk a lm azh a tó .
GYOGYSZERKÖLCSÖNHATÁS: Az eddigi ta p a sz ta la to k  sz e rin t a tab l in te ra k c ió t nem  okoz. 
ezért kom b in ác ió s kezelésre  is a lk a lm as. Az in jek c ió  h e p a r in n a l incom patib ilis , ezé rt az in fú 
ziót o ly an  b e teg  nem  k ap h a tja , ak i h e p a r in  kezelésben  részesü lt.
M ELLÉKHATÁS: K ism értékű  v érn y o m áscsö k k en és , r i tk á n  tach y card ia , e x tra sy s to le  fo rd u lh a t 
elő. T artó s kezelés esetén  a v é rk ép e t e llenőrizn i kell id ő n k én t.
FIG YELM EZTETÉS

Kőbányai P a re n te rá lis  a lk a lm azása  so rán  az am p u lla  so rb ito l ta r ta lm a  m ia tt d iabe tesek  v ércu k o rsz in tje  
a kezelés a la t t  ellenőrizendő.

Gyógyszerárugyár, M EG JEG Y ZÉS: A tab le tta  csak  v én y re  ad h a tó  ki. Az orvos rendelkezése sz e rin t (legfeljebb

Budapest X. három  alkalom m al) ism ételhető . Az in jekció  csak  fekvőbeteg -gyógy in tézeti fe lh a sz n á lá s ra  van 
fo rgalom ban .
CSOM AGOLÁS: 10 am p. (2 ml) 14,— Ft,

50 tabl. 23,— Ft.
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J. E. Altwein: Urologie. Ferdi
nand Enke Verlag, Stuttgart. 1979. 
485 oldal. 289 ábra. Ára: 39,80 DM.

Az Enke Kiadó „AO” sorozatában 
kiválóan szerkesztett, korszerű igé
nyeket kielégítő, oktató szemléle
tében és módszerében újszerű uro
lógiai tankönyv látott napvilágot.

Minden klinikai szakág tanköny
vének ugyanis sok új követelményt 
kell kielégítenie. A szakma alapis
meretének és a klinikumnak rész
letes ismertetése mellett, behatóan 
kell foglalkoznia a vele kapcsolódó 
interdisciplinaris szakágak korszerű 
szemléletével, valamint a határte
rületi szakágakkal összefüggő kér
dések tárgyalásával.

így egy új urológiai tankönyv 
sem szorítkozhat a húgy- és ivar
szervi megbetegedések kórtani és 
klinikai leírására, a diagnosztikai 
és terápiás kérdéseknek egy általá
nos és egy részletes részben való 
szűk szakmai keretben történő tár
gyalására. Ezek ismertetése mellett 
behatóan kell foglalkozni az újabb 
diagnosztikai eljárásokkal és azok 
értékelésével (röntgen, izotóp, ult
rahang, cytológia stb.), az inter
disciplinaris szakágak közül pél
dául az onkológia, tuberkulózis, an- 
tibiotikus kezelés helyes urológiai 
adaptálásával, a határterületi szak
mák (sebészet, érsebészet, nőgyó
gyászat, gyermekgyógyászat, trau
matológia stb.) az urológiához kap
csolódó kérdéseivel is.

Egy tankönyv már csak azért sem 
lehet egysíkú, mert amellett, hogy 
elsősorban az orvostanhallgatók 
szakmai ismeretanyagának meg
szerzését szolgálja, ai. oktatónak is 
vezérfonala tanító tevékenységé
ben. Ezen kívül még hasznos útmu
tatója az általános orvosnak, az uro
lógus szakorvosnak és egyéb szak
ágak orvosainak is. Az ilyen sok
rétű igény azzal a követelménnyel 
is jár, hogy a tankönyvnek didak
tikailag jól szerkesztettnek, tömör- 
nek, lényegmegragadónak, köny- 
nyen érthetőnek és jól illusztrált- 
nak kell lennie.

Ezt az igen nagy szakmai és ok
tatói tapasztalatot igénylő feladatot 
oldották meg a könyv szerzői (J. E. 
Altwein, M. Hartmann, H. Heid- 
ler, G. H. Jacobi, J. Joost, K.-F. 
Klippel, K.-H. Kurth, E. Petri) na
gyon újszerűén. Már a könyv be
osztása is eltér az eddig ismert 
szokványostól. Decimális rendszerű 
tárgykatalógust használva 16 feje
zetre osztják a könyvet. Az 1. feje
zet címe például: A vesemegbete
gedések pathomechanizmusa, álta
lános tünettana és gyógykezelési 
elvei. Ezt a részt, funkcionális 
szemléletet követve, a következő 
felosztásban tárgyalják:

1.1. a tubuláris károsodások,
1.2. a veseelégtelenség,

1.3. a vizeletkiválasztás zavarai,
1.4. a renalis hypertonia,
1.5 a vesék részvétele a nem 

veseeredetű megbetegedések- 
sekben (érmegbetegedések, 
gyógyszerek' és mérgek által 
okozott elváltozások, vese 
részvétele a nyirokutak rend
szerbetegségeiben) ,

1.6. a narkózis és műtéti megter
helés veseműködésre való 
hatása.

Továbbá — nagyon helyesen — 
a 13. fejezetben külön foglalkoznak 
a gyermekkor urológiai megbetege
déseivel, a 14. fejezetben a női uro
lógiai betegségekkel. Külön fejeze
tet szentelnek (15.) az idegrendsze
ri hólyagkiürítési zavaroknak és az 
ún. urológiai vészhelyzeteknek (16.) 
(anuria, vesegörcs, herefájdalmak, 
uroszeptikus shock, priapismus).

Funkcionális szemlélete mellett 
a könyv további erénye:

a) Nem tér ki túl sokat elméleti 
kérdésekre, vagy kísérleti szinten 
levő tudományos elméletekre.

b) A  gyakorlat számára tudomá
nyos megalapozottsággal ismerteti 
a kórismézés és gyógykezelés kor
szerű lehetőségeit, a szakma szabá
lyait.

c) Tankönyvszerűen, de az in
terdisciplinaris szakágak figyelem- 
bevételével foglal össze egy-egy 
nagy betegségcsoportot (urolithia
sis, gyulladásos megbetegedések 
stb.).

d) Az urogenitalis daganatos 
megbetegedéseket is korszerű onko
lógiai szellemben taglalja, hangsú
lyozva, hogy a daganat pontos kór- 
ismézése (daganat nagysága, terje
dése, biológiai tulajdonsága), a 
TNM rendszerbe való beillesztése 
után alkalmazható csak a megfe
lelő „komplex terápia” (műtéti, ir- 
radációs cytostatikus stb.).

e) Minden fejezet végén megta
lálhatók a legszükségesebb és leg
újabb irodalmi források.

f) Az is szerencsés körülmény, 
hogy több szerző közreműködésé
vel készült a könyv, és így egy-egy 
témára koncentrálva aránylag tö
mören, minden vonatkozásban a 
legújabb, de már kiforrott ismeret- 
anyagot sikerült minden fejezetben 
összefoglalni.

A könyv ábrái (289 ábra), nagy
részt sematikus rajzok, nemcsak 
arra szolgálnak, hogy a szövegré
szeket illusztrálják, hanem ezek 
legtöbbször szöveget helyettesíte
nek, összefoglalnak, egy pillantás 
alatt értelemszerzőek, szoros egy
ségben szolgálják a könyv ismeret- 
szerző, szemléletformáló jellegét.

A nyomdai kiállítás kifogástalan, 
nagyon egyszerű, de tetszetős. A 
fűzött formában való megjelente
tés tette lehetővé feltehetően az 
aránylag olcsó árát.

A könyv utolsó lapján egy kér
dőív foglal helyet. Ezen rövid kér
dések és félig megfogalmazott vá
laszok szerepelnek a könyv tartal
mával, tárgyalásmódjával, megje
lenési formájával kapcsolatosan, 
kérve az olvasót, hogy közölje a 
szerzőkkel a könyvvel kapcsolatos 
észrevételeit. Az a véleményem, ez 
hazai viszonylatban követve, csak 
javára válhatna tankönyvkiadá
sunknak.

Az ismertetett könyvet nemcsak 
az orvostanhallgatók számára tar
tom jól sikerült tankönyvnek, ha
nem az általános orvosok és min
den szakorvos számára szükséges 
és élvezetes szakkönyvként aján-
'om‘ Wabrosch Géza dr.

Rainer Sinz: Neurobiologie und 
Gedächtnis. Neuronennetzwerke 
und Informationsspeicherung im 
menschlichen Gehirn. (Neurobioló- 
gia és emlékezés. Neuronhálózatok 
és információtárolás az emberi 
agyvelőben.) VEB Verlag Volk 
und Gesundheit, Berlin, 1979. 208
o. 6,80 M. (DDR) Thesaurus Reihe.

Sinz könyve elismerésre méltó tö
rekvés arra, hogy az emlékezési 
folyamat természetét és a mögötte 
felismert idegi mechanizmusokat 
szintézisbe foglalja. Vállalkozása 
érdemét jelentősen növeli az a kö
rülmény, hogy óriási, gyakran inko
herens vagy ellentmondásos tény
anyagot relatíve szűk keretben és 
természettudományosán művelt, de 
nem szakember számára kellett 
prezentálnia. A probléma megköze
lítésében, ahogy azt a cím is jelzi, 
a neurobiológiai szempont uralko
dó, az emlékezés és tanulás pszi
chológiáját rövid utalásoktól elte
kintve mellőzi. A könyv hét na
gyobb fejezetcsoportra oszlik, rö
vid ajánlott irodalomjegyzék és 
tárgymutató zárja. Az első fejezet 
a tanulási-emlékezési funkciók ka- 
tegorizásával foglalkozik. A har
madik fejezet az emlékezésben 
számbavehető elemi idegfiziológiai 
funkciókat ismerteti. Elismerésre 
méltó teljességgel, torzításmentesen 
egyszerűsítve írja le azokat az 
elemi ingerület keletkezési, vezeté
si, synaptikus mechanizmusokat és 
alapvető hálózati rendszereket, 
amelyek az emlékezési mechaniz
mus szempontjából egyáltalán szá
mításba vehetők. E fejezetek kitű
nő hasznára válhatnak azoknak a 
neurobiológiai affinitást mutató ol
vasóknak, akik a szakmai irodal
mat eredeti közleményekben nem 
tudják követni. A 4—6. fejezetek a 
rövid- és hosszútávú memória fo
lyamatokkal, illetve a kettő közti 
kapcsolat feltárására szánt kísérle
ti tények ismertetésével foglalkoz
nak. Ennek kapcsán szerző a fron- 
tális-limbikus mechanizmusok tár
gyalásakor, mint a terület aktív 
művelője, saját álláspontját is ki
fejti. A hetedik fejezet a tanulási
emlékezési folyamat gyakorlati vo
natkozásaival az alkalmazott ku-
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tatás néhány problémájával foglal
kozik és kritikusan elemez néhány 
naív futurológiái következtetést. 
Ez a fejezet a legnépszerűbb, fő
ként szakmán kívüli olvasók ér
deklődésére tarthat számot. A 
könyv a témában a német nyelvű 
irodalom egyik legjobban sikerült 
magasszintű népszerű-tudományos 
műve. Melegen ajánljuk olvasásra 
elsősorban olyan általános neuro- 
biológiai műveltséggel rendelkező 
kollégáknak, akik a tanulásRemlé- 
kezési funkcióval határterületi 
problémaként találkoznak.

Grastyán Endre dr.

■ Szewczyk, Hans (hrsg.j: Der Al
koholiker. Alkoholmissbrauch und 
Alkoholkriminalität. VEB G. Fi
scher Verlag, Jena 1979. 298 oldal, 
DDR. Ära: 19,00 M.

A könyv az orvostudomány és a 
jogtudomány határán sorakozó, 
megoldandó problémák („Medizi
nisch-juristische Grenzfragen”) kö
zül a kiadás sorrendjében a 
XIV.-et tárgyalja: az alkoholizmus 
és az alkoholabuzus szerepét a bűn- 
cselekmények és vétségek körében. 
Az 1950-től 1977-ig megjelent, első 
13 kötet kiadója Prof. H. Schwarz 
volt. Ezt a kötetet utóda, Prof. H. 
Szewczyk, a berlini „Humboldt 
Egyetem ” tanára szerkesztette, és 
nagyrészt írta is, hiszen a hat rész
re osztott könyv: (Alkoholfogyasz
tás és alkoholabuzus. A visszaélő 
fogyasztás szociális kihatásai. Alko
holabuzus és kriminalitás. A nor
mális és abnormis részegség bün
tetőjogi elbírálása. Az alkoholos 
gondatlanságok és bűncselekmé
nyek kriminalisztikai megítélése. 
Profilaxis terápia, prognózis.) egyes 
fejezeteit Prof. H. Szewczyk által 
írt összefoglaló tanulmányok veze
tik be vagy zárják le. Ezek közül is 
ki kell emelni „az iszákos személyi
ségéről”, az alkoholabuzus okairól 
és feltételeiről, a „normális”, a kó
ros és a „kórosan színezett” ré
szegségről írt, sok-sok félreértést 
tisztázó, kitűnő bevezetését. Prof. H. 
Szewczyken kívül több, jeles és is
mert, NDK-beli szerző írt a könyv
ben egy-egy tanulmányt (mint pl.
H. Heinroth, Prof. E. Lange, Prof.
R. Kürzinger, H. v. Keyserlinkg, 
Prof. J. Lekschas etc.). A szovjet 
pszichiátriát Prof. G. V. Moroszov 
és mtsai, hazánkat Prof. Huszár 
Ilona képviselte a nagy gonddal 
szerkesztett könyvben, melynek 
részletesebb ismertetésétől — itt és 
most — eltekinthetünk, hiszen az 
igazságügyi orvosszakértőkön kívül 
„általános figyelemre” nemigen 
számíthat. Egyesek szemében az is 
csökkentheti (ugyanez mások sze
mében növelheti) a könyv iránti 
érdeklődést, hogy a keletnémet 
joggyakorlat a vázolt igazságügyi 
elmekórtani kategóriákat, másként 
fogalmazott §-ok, azaz más szem
léleti formák szerint vizsgálja, mint 
mi. Maga a tény, vagyis az, hogy 
e határterület kérdéseinek az NDK-

ban harminc év alatt 14 kötetet 
szenteltek, mindenképpen „figye
lemre” méltó. „  , „  .. ,Kardos György dr.

Hárdi István: Pszichológia a be
tegágynál. Medicina, 1980. 306 old.

Hézagpótló munka Hárdi István 
könyve. Immár negyedik, bővített, 
részben átdolgozott kiadását tart
hatja kezében az olvasó. A könyv 
első kiadása óta (1966) 14 esztendő 
telt el. Pályáját a több magyar ki
adáson kívül német, cseh, három 
orosz nyelvű kiadása is fémjelzi. 
Hazánkban az ápoláslélektan stan
dard könyvévé vált, korábbi kiadá
sai ilyen cím alatt is jelentek meg. 
Seregnyi recenziót közöltek a szak
lapok a korábbi kiadásokról. Első 
megjelenése óta egészségügyi dol
gozók ezrei olvasták, forgatták ha
szonnal, merítettek belőle. Erede
tileg is tankönyvnek készült, be
osztása, fejezetei, anyagkezelése vi
lágosan erre utal. Betegközpontú 
könyv, amely megjelenése idején 
hangsúlyosan betegségközpontú me- 
dicinális légkörben nyitott új feje
zetet az ápolási tanulmányokban. 
Milyen előzetes ismeretekre, pszi
chológiai kulturáltságra támasz
kodhatott a szerző könyve írása
kor? Bizony mind az orvosok, mind 
egészségügyi dolgozók képzési tan
terveiben a pszichológiának nem 
sok hely jutott, a betegvezetés, a 
beteggel való foglalkozás is inkább 
a mindennapos tapasztalat szint
jén hagyományozódott, nemzedé
kek vették át az előzőtől, sokszor 
éppen az orvos—beteg, a nővér— 
beteg kapcsolat pszichés oldala ma
radt rejtve, háttérbe szorítva, vagy 
éppen szembeállítva ez a „lelki
zés” a szomatikus orvoslás fontos
nak, magasabb szempontúnak dek
larált tevékenységével. Az orvoslás 
nagymértékű és gyors ütemű tech
nicizálódása, az újabb és újabb 
vizsgálati módszerek bevezetése 
még inkább elősegítette ezt a fo
lyamatot.

A könyv írását hosszú adatgyűj
tési munka előzte meg a szerző 
szerint, saját tapasztalataira, meg
figyeléseire és szerteágazó irodal
mi gyűjtésére támaszkodhatott. De 
ezt a hatalmas anyagot rendszerez
nie kellett, közel kellett hozni az 
olvasóhoz, mintegy rátámasztani az 
ápoláslélektan sok határterületet 
összefogó anyagát a már meglevő, 
elsajátított ismeretekre. Hiszen a 
könyv orvosok, főiskolások, orvos- 
tanhallgatók, nővérek, assziszten
sek számára egyaránt íródott,- 
mintegy univerzális tankönyvként 
a témában. Általános és részletes 
fejezetekre oszlik, az általános 
részben a fogalmi meghatározások
kal, majd az orvos—beteg, nővér— 
beteg, beteg és betegség kapcsola
tokkal foglalkozik. Igen értékes a 
betegség pszichológiai oldaláról, a 
szorongásról és a halálról írt feje
zet. Lényeges alapgondolata a 
könyvnek, hogy minden betegség 
egyben mentálhygiénés probléma 
is, és mint ilyen, nemcsak a beteg,

hanem a vele kapcsolatba kerülő 
gyógyító személyzet problémája is, 
melyhez mindenképp viszonyulni 
kell és ez személyes pszichés meg
terhelést jelenthet ' a gyógyítással 
foglalkozóknak. Az ebből adódó 
pszichés és kapcsolati problémák 
figyelmen kívül hagyása, feldol- 
gozatlansága az egész gyógyítási 
tevékenységet hátrányosan befo
lyásolhatja.

A részletes rész korszerű szemlé
lettel az egyes orvosi szakmák 
speciális igényei szerint taglalja az 
ápoláslélektani kérdéseket. A pszi
choterápia témakörében éppen 
most kap egyre nagyobb teret ez a 
szemlélet, hogy az egyes orvosi 
szakágaknak megfelelően differen
ciált pszichodinamikai jelenségekre 
külön figyelemmel kell lenni, ezek 
esetenként igen eltérő terápiás 
megközelítést igényelnek. Termé
szetesen a részletes rész nem ölel
heti fel még a lényegesebb beteg
ségek és pszichés problémák leírá
sát sem, nem törekedhet részlete
sebb pszichopatológiai ismeretköz
lésre, pszichodinamikai fejtegetés
re. Mégis tartalmazza a legfonto
sabb szempontokat a pszichiátria, 
tüdőgyógyászat, sebészet, szülészet, 
gyermekgyógyászat, a szociális ott
honok, az ambulancia és a rehabi
litáció ápoláslélektanából.

Az anyagválogatás nehéz kérdé
se, hogy mi kerüljön be és mi ma
radjon ki a könyvből terjedelmi 
okok miatt. Jó lett volna az inten
zív osztályok ápoláslélektani kérdé
seiről, a fatalis kimenetelű beteg
ségekről, a műveserészlegekről és a 
szervátültetési problémákról, az 
ezekkel kapcsolatos pszichés törté
nésekről külön is, többet is olvasni. 
Hiszen ezeken a területeken mint
egy sűrítve, fokozott mértékben és 
élesebben vetődnek fel a pszichés 
viszonyulás kérdései, nagyobb a 
beteg izolálódásának veszélye. Ta
lán több kerülhetett volna be az 
egymást követő kiadásokba a 
pszichoterápiáról. Bár a szerző ír
ja, hogy az ápoláslélektani kérdé
sek jelentős részét a pszichoterápia 
oldaláról közelíti meg, ezt a tevé
kenységformát mégis igen mérték
tartóan említi. Ehhez képest az el
múlt 15 évben jelentős fejlődés 
történt, szaporodnak a pszichoterá
piás osztályok, a pszichiátriai osz
tályok között is több a dinamikus 
szemléletű, esetleg terápiás közös
séggel működő osztály. Mi történik 
a pszichoterápiás osztályon, mi az 
ilyen helyen dolgozó orvosok, nővé
nek, pszichológusok és foglalkozta
tó terápeuták feladata a betegek
kel — mind olyan kérdés, mely a 
szomatikus medicinális ágakban 
dolgozók számára is hasznos bepil
lantást nyújthatna. Élesebb megvi
lágítást kaphatott volna a pszichés 
iatrogénia fejezetben, ahol a szoro- 
rigén pszichés ártalmak kiemelten 
fontos problémaköre is szerepel, az 
orvos—nővér kapcsolat esetleges 
diszharmóniájából, konfliktuózus 
voltából a betegre származó árta
lom. Az egész könyv ebben a tekin
tetben ideális viszonyokat sugall:



a jó orvos és a jó nővér jó kapcso
latát. Pedig még alapvetően jó 
kapcsolat mellett is adódhatnak a 
munka során olyan nézeteltérések, 
konfliktusok, amelyek a közös gyó
gyítási tevékenységet befolyásolják. 
Jobban kitűnhetnének a gyógyítás 
pszichés problémáival kapcsolat
ban még oly gyakran jelentkező el
utasító, elhárító magatartás szemé
lyes és munkajellegű problémái, 
kára, nehézségei. Említést érdemel
ne a nővérmunka differeciálódásá- 
ból adódó eltérő ápoláslélektani 
szempontok kérdése is. Világszerte 
a hagyományos orvos—nővér po
larizáció két sarka közé egyre több 
átmeneti fokozat épül, a beteggyó
gyítás teamesedik, a szerepek és a 
feladatok differenciálódnak, az 
egymáshoz és a betegekhez kiala
kuló bonyolult kapcsolatrendszer 
számos ápoláslélektani vonatkozást 
is hordozhat. A gazdag irodalom- 
jegyzék, mely a legújabb évek 
szakirodalmát is felöleli, érdekesen 
egészíti ki a könyvben olvasotta
kat, speciális tájékozódásra, to- 
vábbolvasásra nyújt lehetőséget.

Egyetlen kötetben, 300 oldalon 
összefogni ezt a hatalmas területet, 
különböző előképzettségű olvasók
hoz egyaránt szólni, modern szem
léletet, emberközpontú gyógyítást 
sugallni — ezzel a feladattal bir
kózik Hárdi István könyve, meg
frissülve, megújulva, immár tizen
négy esztendeje, de még mindig 
egyedül. Harmatta János dr.

Regulation of Cerebral Circula
tion. Edit.: G. I. Mchedlishvili, M. 
J. Purves and A. G. B. Kovách. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 
266 old.

A kötet 1978. április 19—21-ig 
Tbilisiben rendezett IV. agyi kerin
gési szimpozion anyagát foglalja 
össze. A 6 fejezetre bontott anyag 
a referátumokat és a hozzászólá
sokat egyaránt tartalmazza.

Az első fejezet, melyet a kiadók 
egyike a rendszer analysisről ír, 
érdekes és kezdeményező a tárgy
körben.

A második fejezet a systemás, ar
tériás nyomás változásait kísérő 
agyi keringésszabályozó mechaniz
musoké. Purves azokat a neuralis, 
chemiai és nyomási effektusokat 
tárgyalja, amelyek a systemás arté
riás nyomás változásai kapcsán az 
agyi véráramlás szabályozásában 
szerepet játszhatnak. Orlov az agyi 
artériák feszülésének simaizmokra 
gyakorolt válaszát elemzi, Mami- 
sashvili ugyan e kérdésben a myo- 
gen, míg Moskalenko és Weinstein 
a neurogen mechanizmusok szabá
lyozó szerepével foglalkozik. A fe
jezetet követő vita anyagához, me
lyet elsőként Orlov foglal össze, 
többen is hozzászólnak. A myogen 
mechanizmusokkal kapcsolatban 
megállapítja, hogy ezeknek a sze
repe az agyi keringésben még tá
volról sem tisztázott és további kí
sérletes vizsgálatokra van szükség.

.7ohansson szerint csak a legkisebb 
cerebralis artériák simaizomzatá- 
ról tehető fel, hogy részt vesz az 
agyi autoregulatio myogen kont
rolljában. Moskalenko szerint a 
szabályozás neurogen mechanizmu
sának strukturális és funkcionális 
szerveződése még távolról sem tisz
tázott és további vizsgálatokat kí
ván.

A 3. fejezet az agyi érrendszer 
vértartalmának szabályozási me
chanizmusával foglalkozik. Skola- 
sinska és Ormotsadze azokról a 
szabályozási mechanizmusokról ír
nak, amelyek az agyi erek túlzott 
vértartalmát befolyásolják. Nem 
kétséges, hogy az agyi vértartalom 
szabályozása valamilyen mechaniz
mus révén történik, erre klinikai 
adatok is rendelkezésünkre állnak. 
De rendkívül kevéssé ismert fi
ziológiai mechanizmus.

A 4. fejezet a vérgázok változá
saihoz csatlakozó agyi keringéssza
bályozó mechanizmusokat tárgyal
ja. Kaasik referátuma az agyi vér- 
átáramlás szabályozásának humora
lis mechanizmusáról, Demchenko és 
Krivchenko az idegi szabályozásról 
írnak a vérgázok változásai kapcsán 
bekövetkező agyi átáramlás-válto- 
zásoknál. Purves az agyi erek idegi 
kontrollját tárgyalja. E fejezetben 
azokról a tapasztalatokról és kísér
letes ellentmondásokról esik szó, 
amelyekkel az agyi keringés szabá
lyozásával foglalkozóknak szembe 
kell nézni. Így pl. ismert, hogy a n. 
petrosus átmetszése után az ereket 
kísérő acetylcholint tartalmazó ros
tok nem degenerálódnak. Pedig is
meretes, hogy az ideg izgatására 
értágulat jön létre. Ismert az is, 
hogy több agyideg (III., VIII. és 
IX.) ingerlése a pialis erek tágula- 
tát okozza, így az agyi erek lumen 
szabályozásában szerepet játszó ide
gek központjának vizsgálatát ezen 
idegekre is szükségszerűen ki kel
lene terjeszteni.

Az 5. fejezet az agy elégséges 
vérellátását szabályozó mechaniz
musokkal foglalkozik. Shakhnovich 
a humoralis mechanizmusokról, Ni- 
kolaishvili a neuralis mechanizmu
sokról ír, míg Purves a kérdés ösz- 
szefoglalását adja. Valószínűnek 
látszik, hogy míg az egész agyat 
érintő változások: extracerebralis 
és pialis erek útján történnek, a fi
nomabb localis elváltozások in
kább a helyi capillaris keringés 
változásaival magyarázhatók. Erre 
utal az, hogy ezek igen gyorsan és 
körülírt területen is bekövetkezhet
nek. minthogy a neuronok aktivá
lódását a szöveti P 0 2 arányos emel
kedése követi. Ez azt sejteti, hogy 
az összefüggés az anyagcsere és a 
perfusio között helyi és különbözik 
attól a mechanizmustól, amely pl. a 
vér átáramlását szabályozza hyp- 
oxya esetén.

A 6. fejezet az agyi erek patho- 
logiás reakciójának mechanizmusá
val foglalkozik. Baramidze a funk
cionális tulajdonságokról, Gabash- 
vili. a pathologiás artériás érössze
húzódásról, míg Gannushkina az 
artériák pathologiás tágulatairól

irt referátumot. Az agyi erek pa
thologiás magatartásának tanul
mányozása kapcsán gondot jelent 
az, hogy a pialis ereken általában 
csak nagyon durva ingerek hatásá
ra jön létre változás, általában tá- 
gulat és ritkábban szűkület, míg az 
ún. vasospasmus főleg a nagyobb 
erek tulajdonsága. Legalábbis a kli
nikai adatok erre utalnak. Ugyan
csak klinikai adatok alapján isme
retes, hogy a vasospasmusok jelle
gében is vannak különbségek, ame
lyekkel kapcsolatban ugyan az 
utóbbi időben számos vizsgálat 
történt, patomechanizmusuk azon
ban még ma sem tartható tisztá
zottnak, nem is beszélve a súlyos 
klinikai tüneteket okozó spasmu- 
sok megszüntetésének lehetőségé
ről.

A kiválóan szerkesztett kötet jó 
összefoglalását adja az agyi kerin
géssel kapcsolatos vizsgálatoknak, 
amelyeknek már korábban nagy 
lendületet' adtak az évenként ren
dezett szimpozionok, de egyben 
tükrözik azokat a gondokat is, 
amelyek főleg a methodikai nehéz
ségekből adódnak.

A kötet jelentős részében a Tbi
liszi munkacsoport eredményeire 
épül és az egyes fejezeteket kö
vető konstruktív vitában az ered
mények kritikus elemzése igen 
hasznos. Különösen azok a kritikai 
megjegyzések, amelyek a kutatás 
további lehetőségeinek irányába 
mutatnak.

Ha meggondoljuk, hogy néhány 
évtizede még az agyi keringés sza
bályozójának a systemás artériás 
nyomást tartottuk, ami az agyi ke
ringés változásainak globalis voltát 
tételezte fel, akkor nyilvánvaló, 
hogy az időközben bevezetett és al
kalmazott módszerek s ezek fino
mításai — amelyekkel a regionalis 
agyi keringés, ill. az anyagcsere és 
az agyi keringés közötti igen szoros 
összefüggés váltak kimutathatóvá — 
milyen jelentős tárgyi, szemléleti 
változást hoztak. Ezeknek a felis
meréseknek gyakorlati (klinikai) 
jelentősége óriási.

A kötet mindazok számára, akik 
az agyi keringéssel klinikai, vagy 
kísérletes vonatkozásban érdekel
tek, kívánatos olvasmány. Neuroló
gusok és neuroradiológusok számá
ra pedig, akik érelváltozások meg
ítélésében úgyszólván naponta ér
dekeltek, igen hasznos tájékoztatást
nyújt. Mérei F. Tibor dr.

M. Berg (kiadó): Lärmschäden
des Ohres. A fül zajártalma. Georg 
Thieme Verlag Stuttgart, 1980. 78 
oldal. Ára: 58,— DM.

A könyv az Erlangenben 1978 
novemberében tartott zajszeminá
rium anyagát tartalmazza. A rö
vid, jól áttekinthető munkát 9 
szerző írta, ennek ellenére stílusa 
és szerkesztése egységes. Nagyon 
jó felvilágosítást kapunk a zajkér
dés jelenlegi helyzetéről és az ez
zel kapcsolatos problémák megol
dásáról.
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A könyvből megtudjuk, hogy az 
NSZK-ban minden tizedik munkás 
olyan üzemben dolgozik, ahol zaj- 
károsodás létrejöhet. A kártérítés 
összege állandóan emelkedik és 
előreláthatólag 1985-ig 1,6 milliárd 
nyugatnémet márkát fognak kifi
zetni a zíaj károsodottak kártéríté
sére.

A könyv elején rövid összefog
lalást találunk a zajkérdés akusz
tikai. fizikai alapjairól, majd a 
zajártalom pathológiai kutatásai
nak legújabb adatait ismertetik. 
Ebben a fejezetben a sematikus 
ábrák mellett kitűnő szövettani és 
elektronmikroszkópos képeket talá
lunk, ezek a zajkutatás legújabb 
kórélettani ismereteit is demonst
rálják.

A későbbiekben a zajártalom 
aüdiológiai vonatkozásait írják le. 
nagyon tanulságos eseteket ismer
tetnek, melyek a halláskárosodás 
dif f erenciáldiagnosztiká j ában prob - 
lémát jelenthetnek. A következők
ben a zajkárosodás profilaxisát, a 
különböző lehetőségeket és ezek 
hatásosságát ismertetik.

Külön kis fejezet foglalkozik a 
fül-orr-gégészeti különleges kérdé
sekkel, a műtéten átesett betegek, 
valamint egyéb fül-orr-gégészeti 
betegségben szenvedők károsodásá
val.

Megtalálhatjuk az összeállítás
ban az NSZK-ban bevezetett kár
térítési rendszer ismertetését.. A 
zajkérdés munkaegészségügyi szem
pontjait is részletesen tárgyalják 
és nagyon jó tanácsokat adnak a 
zajártalom elbírálására az orvos
szakértői gyakorlathoz.

A könyv foglalkozik a zajárta
lom üzemorvosi problémáival és 
az üzemorvosok teendőivel.

A munka jó összefoglalása a 
zajkérdés eddigi ismereteinek. 
Audiológusok, üzemorvosok, a zaj
kérdéssel foglalkozó fül-orr-gégé- 
szek és kutatók sok jó útmutatást 
találnak a könyvben.

Ribári Ottó dr.

Osteosynthese, Endoprothetik und
Biomechanik der Gelenke. (Ergeb
nisse praxsisbezogener Grundlagen
forschung. 1. Münchener Symposion 
für Experimentelle Orthopädie.) 
Osteosynthesis, endoprothetika és az 
ízületek biomechanikája. (Az expe
rimentális orthopaedia 1. münche
ni symposionján elhangzott előadá
sok. Gyakorlati jelentőségű kutatá
sok eredményei.) M. Jäger, M. H. 
Hackenbrock, H. J. Hefior. G. Thie- 
me, Stuttgart, 1980. 245 oldal. Ara: 
68,— DM.

Kongresszusok rendezői egyre 
gyakrabban jelentetnek meg kong
resszusi anyagot könyvformában. 
Szerzők az experimentális ortho
paedia első müncheni szifnpozion- 
jának előadásait adták ki e könyv
ben. A szimpoziont A. N. Witt, pro
fesszornak a nagymúltú müncheni 
orthopaed klinika volt igazgatójá
nak 65. születésnapja alkalmából 
rendezték.

A rendezőség elgondolása az 
volt, hogy elsősorban olyanokat szó
laltassanak meg a szimpozionon, 
akik az experimentális orthopaedia 
területén újat tudnak mondani. Így 
a könyv dolgozatai mintegy a jelen
kor orthopaed problémáit reprezen
tálják. A kiadók célja nemcsak az 
volt, hogy a kongresszus anyaga 
mennél szélesebb körben váljék is
mertté, hanem az is, hogy egy-egy 
előadás részletei is publikálásra ke
rüljenek. Kongresszusi előadások 
szűkre szabott időkorlátai miatt 
ugyanis ott részletek nem mindig 
kerülhetnek ismertetésre.

A könyvhöz Hackenbrock (se
nior) professzor írt bevezetőt, „Or
thopaedia, traumatológia, ortho- 
paed-sebészet” címmel és ebben 
igen jó áttekintést ad ezen „egy 
családba tartozó disciplinák” né
metországi fejlődéséről. Sorjában 
felvonultatja az elmúlt 100 év neves 
orthopaedjeit és idézi tudományos 
munkáiknak főbb vonásait.

A szimpozion 3 nagy témára 
épült, ehhez szabadon választott té
májú előadások csatlakoztak. Az 
osteosynthesis és az endoprothetica 
témában hangzottak el a legna
gyobb számú és legérdekesebb elő
adások, s ehhez csatlakoztak azok, 
melyek az ízületi szalagok struktú
ráját, szalagrendszerek reconstruc- 
tiójára vonatkozó kísérleteket tar
talmazták.

Az első fejezet a lemezosteosyn- 
thesisek dimenzionálása és geomet
riája tárgykörben elhangzott elő
adásokat tartalmazza, de a kísérle
tes munkákat általában a gyakor
lattal, a klinikai alkalmazhatóság
gal való szoros kapcsolat jellemzi.

A legtöbb előadás az endoprothe
tica technikái problémáival foglal
kozott. beleértve új anyagok alkal
mazásának lehetőségeit is. A könyv 
ezen része különösen jól szemlél
teti, hogy az endoprothetica kuta
tása szinte évről évre új lehetősé
geket nyit meg az ízületek recon- 
structiójában. A fejezet dolgozatai 
talán már a jövő prothesiseit tár
gyalják?

A harmadik rész előadásai ízületi 
szalagok morphologiájával, vala
mint szalagrendszerek reconstruc- 
tióiával. biomechanikai problémák
kal foglalkoznak.

A negvedik fejezet néhány sza
badon választott előadás gyűjtemé
nye.

Az első három fejezet végén a 
témában elhangzott discussiók ösz- 
szefoglalói is megtalálhatók.

A könyv ábraanyaga nyilvánva
lóan korlátozott az előadásokon ve
tített kénekhez kériest. de kiváló 
minőségű és a dolgozatok megérté
séhez elegendő.

A könyv érdekes, és gondolato
kat ébresztő olvasmány lehet mind
azon orthopaedek. traumatológusok 

. számára, akik érdeklődést mutat
nak a korszerű csontsebészet leg
újabb problémái iránt.

Forgon Mihály dr.

Prof. Dr. Rolf Bertolini und Prof. 
Dr. Gerald Leutert: Atlas der Ana
tomie des Menschen. Band II.: 
Rumpf und Rumpfeingeweide.
VEB Georg Thieme, Leipzig, 1979. 
Ära: 65,— DM. 349 oldal, 350 több
ségében (301) színes ábra.

Nem sokat váratott magára Ber
tolini—Leutert 3 kötetre tervezett 
anatómiai atlaszának II. kötete. 
Egy év sem telt el az I. kötet meg
jelenése óta (ismertetését 1. Orv. 
Hetilap, 1979, 120, 2894. old.) máris 
kezünkben tarthatjuk a törzs, Va
lamint a mell- és hasüreg zsigerei- 
nek anatómiai atlaszát. A vezér- 
gondolat, miként a végtagokat áb
rázoló I. köteté, a szisztematikus 
tárgyalásmód helyett itt is a szer
vezet egészének tájanatómiai leké
pezése, így a zsigerek egymáshoz 
vonatkoztatása az üregeken belül 
jobban jut érvényre.

A két kötet megjelenésének gyors 
egymástkövetése a szerzők és a ki
adó, a nyomdai dolgozók, klisé
mesterek kitűnő együttműködését 
tanúsítja.

Atlasz készítésekor a címlapon 
szereplő szerzőkkel egyenértékű 
munkát végez a tudományos raj
zoló (Horst Schmidt, Halle/Saale), 
a preparatorok (Gerhard Pfütze, 
Klaus Hartmann), akik joggal osz
toznak a Bertolini—Leutert mű 
nemzetközi sikerében.

H. Schmidt leheletfinom ecset
technikája különösen az izmok áb
rázolásában érvényesül és ábrái a 
tudományos hűségen túl művészi 
élményt nyújtanak. A térhatás 
mind színes, mind fekete-fehér áb
rázolásain kitűnő, ami egyben a 
lipcsei Thieme Verlag érdeme is. 
(Sajnos számos példáját ismerjük, 
amikor a mégoly kitűnő ábrázolást 
is a nyomdai tökéletlenség tönkre
teszi.)

Az atlasz, felépítését illetően pre
parátumokról készült több színű, 
autotíp ábrákból, a készítmények 
metszeteinek képeiből, vonalas sé- 
más ábrázolásokból és röntgenkép
anyagból áll.

A felnőtt emberi test anatómiai 
ábrázolása mellett bőven kapnak 
helyet a magzati és újszülött ana
tómiai viszonyok ábrái is. Öröm
mel üdvözöljük ezen törekvést az 
anatómiai atlasz irodalomban, mert 
hiányt pótló az oktatásban. A je
len orvostanhallgatói mindenütt a 
világon az egyre szorítóbb felnőtt 
cadaver boncolási lehetőség hiánya 
miatt több és több magzati tete
met kapnak boncolási gyakorlatra. 
Szerzők anyagából, akik az „Al
tersveränderungen” nemzetközileg 
elismert reprezentánsai, számos ki
tűnő foetus és újszülött topográ
fiái ábra emelhető ki (281., 298.,
299.. 388. ábrák stb.)

A felnőtt ábraanyag értékét szá
mos újszerű beállítás (87., 194., 280. 
ábra), metszet ábrázolás (77., 79.,
88., 126. ábrák) emeli.

Néhány kritikai megjegyzés: Ál
talában az index vonalak a finom 
kidolgozású ábrákon túl vastagnak 
hatnak. Vékonyabb, szaggatott in-



dexvonalak kevésbé zavaróak len
nének.
• A m. pectoralis major tapadó 

rostjainak csavarodása a 101—102. 
ábrán nem jut érvényre. A linea 
alba a 106. ábrán túl szélesnek tű
nik.

Néhány sémás ábra (pl. rectus 
hüvely: 109. ábra, szív váza: 161. 
ábra, hashártya: 265. ábra, meden
ce, gáttájék: 301., 302., 328. ábra), 
továbbá distopiák (244. ábra), va
riációk (221., 251. ábra) inkább
tankönyvi téma, nem atlaszba való. 
Annál is inkább, mert szerzőknek 
saját, kiváló tankönyve áll az or- 
vostanhallagtók rendelkezésére (is
mertetés 1. Orv. Hetil. 1980, 121, 
2533. old.).

A törzs elülső felszínének ábrá
zolása (114—115. ábra) szerencsé
sebb lett volna női testen, ahol egy
úttal feltüntethető az emlő ér-, és 
idegellátása is.

Jelentéktelen, de elgondolkoztató 
mindjárt a belső címoldalon sze
replő nyomdai sajtóhiba (Leutert 
prof. neve alatt: „Prosektor des 
anatomischen Instituts” (sic!). Je- 
lenti-e ez mai könyvkiadásunk 
enormis mennyiségi növekedésével 
együtt a hibák óhatatlan velejá- 
rását, vagy elkerülhetetlen tünete 
ez mai életünk spektrális kiszélese
désével együtt járó felszínesebbé 

„yálásnak, a korrektori munka fele
lőssége csökkenésének? De „sapienti 
sat”. Nem érdemel egy „kis a betű” 
ennyi meditációt.

Az idegek az atlaszirodalomban 
megszokott sárga szín helyett fe
hérben szerepelnek, így esetenként 
összeolvadnak a környező kötőszö
vettel, szalagokkal (pl. 119. ábra).

Hiányzik az idegek feltüntetése a 
regio inguinalis ábrákon (121—122. 
ábra).

Helyenként az ábrák az index
tömeg miatt kicsinek sikerültek 
(pl. szív ábrái: 146—152.) és feles
legesen nagy fehér ürességek ma
radnak egy-egy oldalon. Ez az in
dexek elhelyezésének megváltoz
tatásával (az ábrának csak egyik ol
dalára, ill. fölé- és aláhozásával) el
kerülhető lett volna (hasonlóan 
mint 51—52. vagy 80—81. ábrák!).

Modern anatómiai atlasz nem 
nélkülözheti a röntgenanatómiai 
ábrázolást. Ez hozza közelebb az 
elméletet a klinikumhoz és egyben 
motiválja a kezdő orvostanhallga
tót. Bertolini—Leutert atlasza — 
élve a lehetőséggel — bőven nyújt 
röntgenképeket, sőt csaknem vala
mennyi modern röntgentechnikai 
eljárás helyet kap benne, így selek
tiv hasi angiographia (coeliacogra- 
phia, lymphographia, mammogra- 
phia, az emésztő, vizeleti rendszer 
kontraszt feltöltéses képei, bron-

chographia, vénás angiocardiogra- 
phia, hysterosalpingographia, külső, 
belső epeutak intraoperativ kont
raszt feltöltése, melyek a gyakorló 
orvos számára külön emelik az at
lasz használati értékét (a kompu
ter tomographiát sajnálattal hiá
nyoljuk).

Ha a munkában megfáradt, idő
södő orvos már nem is nyúl köny
vespolcán esetleg porosodó anató
miai tankönyve után, hogy egy-egy 
kérdésben felfrissítse halványuló 
ismereteit, az anatómiai atlasz la
pozgatására mindig marad energiá
ja, főleg akkor, ha az a tudomá
nyos információkon túl, esztétikai 
örömet is nyújt számára.

Úgy érzem Bertolini—Leutert at
lasza ilyen. Így méltán ajánlható 
nemcsak az orvostanhallgatóknak, 
hanem orvostársadalmunk minden 
egyedének. A Ilii. kötet elé nagy 
várakozással tekintünk.

Donáth Tibor dr.

K.-P. Becker és szerzőkollektíva: 
Rehabilitations-Pädagogik. VEB
Verlag Volk und Gesundheit Ber
lin 1979. 311 old., 34 ábra és 16 táb
lázat. Ára: 19,80 M.

A könyvet a Humboldt Egyetem 
Rehabilitációs Pedagógiai és Kom
munikáció-tudományi karának 
munkacsoportja írta, az NDK- 
beli rehabilitációs pedagógia nagy 
személyisége K. P. Becker profesz- 
szor vezetésével. Lévén az első 
összefoglaló mű ezen a területen a 
szerzőcsoport célkitűzése kettős 
volt. Egyrészt marxista metodoló
gia segítségével le akarták rögzí
teni a rehabilitációs pedagógia el
méleti alapjait, másrészt bizonyos 
mindennapi, gyakorlati ismerete
ket óhajtottak közölni.

A kilenc fejezet közül az első a 
fogyatékos-ügy és a rehabilitációs 
pedagógia NDK-beli történetét mu
tatja be az egymást követő NSZEP 
kongresszusok határozatainak és a 
fogyatékosok nevelése ügyében al
kotott törvények, rendeletek tükré
ben. A következő nagy fejezetben 
elméleti alapkérdésekkel foglalko
zik a könyv úgy, mint a fogyatéko
sok (német terminológia szerint 
testi és pszichikai károsodottak) és 
a szocialista személyiség, a fogya
tékosok rehabilitációs pedagógiai 
és pszichológiai ismertető jegyei, a 
rehabilitációs pedagógia fogalma és 
végül a rehabilitációs pedagógiai 
folyamat. E fejezetekben nagy gon
dot fordít a fogalmak tisztázására, 
csak az általános fogalom filozófiai 
meghatározása után ismerteti 
annak pedagógiai, majd rehabilitá

ciós pedagógiai értelmezését. A 
rehabilitációs pedagógia elnevezést 
azért tartja helyesnek, mert ez ki
fejezi a pedagógia elsődlegességét, 
és meghatározza célját is, t. a re
habilitációt. A speciális pedagógia 
elnevezést semmitmondónak, ü 
gyógypedagógia megjelölést pedig 
hibásnak tartja, mert túlzottan ki
emeli az orvosi szerepkört és olyan 
eredményt (gyógyítást) ígér, melyet 
csak elvétve adhat. Idejekorán el
kezdett rehabilitációs pedagógiai 
tevékenységgel meg lehet akadá
lyozni a másodlagos fogyatékossá
gok kialakulását és azt, hogy a fo
gyatékos és a „normál” gyermek 
közötti különbség tovább nőjön. A 
rehabilitációs pedagógia célja a 
fogyatékosok személyiségének sok
oldalú fejlesztése azért, hogy a szo
cialista társadalom életében aktí
van részt tudjanak venni. A szemé
lyiség vezető fejlődési faktora a 
tanulás. A fogyatékosok tanulási 
képessége elsődlegesen (biológiai
lag) és másodlagosan (társadalmi, 
környezeti okok következtében) is 
korlátozott. A rehabilitációs peda
gógia e korlátoltságot szándékozik 
megszüntetni, vagy legalább csök
kenteni. Vitatható a könyvnek az 
az állítása, hogy a speciális reha
bilitációs feladatoknak a „normál” 
oktatási intézmények csak feltéte
lesen felelhetnek meg, ezért a fo
gyatékosok oktatását speciális in
tézetekben kell megoldani.

A gyakorlati kérdésekkel foglal
kozó fejezetek közül az első a kom
munikáció technikai segédeszközeit 
ismerteti vázlatosan, majd követke
zik a számunkra legérdekesebb fe
jezet a fogyatékosok NDK-beli ok
tatási-nevelési rendszeréről. A böl
csödétől a szakmunkásképző inté
zetig tartó intézményhálózat nagy
részt az oktatásügy, kisebb részt az 
egészségügy irányítása alá tartozik. 
Érdekessége, hogy a debilisek ré
szére lehetővé teszi a rész-szak- 
munkásképzést is. Hiányossága, 
hogy csak a magatartási zavarban 
szenvedők esetében tűzi ki célul 
a normál iskolába való visszaté
rést, a mozgásfogyatékosok eseté
ben nem.

A különösen az első részben ne
hézkes stílusú könyv a feltételezett 
olvasók igényeit nem tudja teljesen 
kielégíteni. Egyes részeiben a ku
tatók részére túl vázlatos, vagy 
éppen magátólértetődő ismerete
ket közöl, ugyanakkor másutt a pe
dagógusjelöltek számára túl részle
tező. Ennek ellenére a hazai reha
bilitációs szakembereknek ajánl
ható, mert jó betekintést nyújt az 
NDK-beli pedagógiai rehabilitáció 
számos területen példamutató gya
korlatába. Fehér Miklós dr.



P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(629/b)
A B e re tty ó ú jfa lu  m egyei T anács dr. 

Zöld S án d o r K ó rh áz-R endelő in tézet 
igazgató főorvosa  p á ly á z a to t h ird e t á t
helyezés fo ly tá n  m e g ü re se d e tt E 2103/B 
ku lcsszám ú k ó rb o n c ta n  osz tályvezető  
főorvosi á llásra .

A szabály o san  fe lszere lt p á ly áza ti ké
re lm ek e t a K órház  igazgató  főorvosához 
(B ere ttyóú jfa lu , Zöld S án d o r té r  1. 
4101) leh e t b en y ú jtan i.

Az álláshoz k étszobás összkom fortos 
lak ás t b iz to sítu n k . B ari,ha F erenc  dr.

k ó rh . ig. főorvos

(631/a)
A K az in cb a rc ik a i K órház-R en d e lő in té 

zet ig azgató ja  p á ly áza to t h ird e t:
1 fő r tg  m ásodfőorvosi á llá s ra ,
1 fő fü l-o rr-g ég e  osz tá lyos segédorvosi 

á llásra ,
1 fő fogorvosi á llá s ra ,
2 fő á lta lán o s k ö rze ti o rvosi á llásra .
B érezés ksz. sze rin t, e lhelyezés, ille t

ve lak ás ju tta tá s  m egbeszélés tá rg y á t 
képezi. A k ö rze ti á lláshoz bán y av id ék i 
ju ta lom , m ellék á llás i leh e tő ség  b iztosí
to tt. K öponti üg y e le ti szo lg á la t m űkö
dik.

A p á ly ázn i szán d ék o zó k  lehető leg  sze
m élyesen  is je len tk ezzen ek .

B alogh  E rnő dr. 
kórházigazgató

(641/a)
Az O rszágos M u n k a- és U zem egész- 

ségügyi In téze t ig azg a tó ja  p á lyázato t 
h irdet a  C sepel V as- és F ém m űvek  
Üzem i R endelő in téze téb en  (Budapest, 
Pf. 93. 1551) b e tö lte tlen : 

sebész szakorvosi, 
onkológus szakorvosi, 
rh eu m a  szakorvosi á llá so k ra .
B érezés és b eso ro lás a  3/1977. (VIII. 

19.) EüM —MüM sz. e g y ü tte s  rendele t 
a lap ján .

Je len tk ezés h e ly e : C sepel M űvek 
R endelő in tézet Ig azgatósága , B udapest, 
XXI. kér. G yárte lep . T ím á r  M iklós dr.

in téze ti igazgató

(644)
A Celldöm ölk v á ro si T an ács K órház- 

R endelő in tézet igazgató  főorvosa  p á 
lyázato t h ird e t á th e ly ezés fo ly tá n  m eg
ü resed e tt 2. sz. v á ro si fe ln ő tt körzeti 
orvosi á llásra .

Ille tm én y  és fu v a rá ta lá n y  a  jogsza
b á ly o k n ak  m egfelelően.

L akás a  rende lő v e l egy ép ü le tb en  biz
tosíto tt. M arosfa lv i F erenc  dr.

k ó rh áz  ig. főorvos

(645)
K om plett o rvosi rö n tg en k észü lék  

1926-os g y á rtm án y , 1963-as gy ártm án y ú  
rön tgencsővel k ifo g á s ta la n u l m űködő  ál
á llap o tb an  olcsón eladó . C ím : Dr. Me- 
ződyné, B a ja , D ózsa G yörgy  ú t  171. 
T el.: 11285.

(646)
A F ővárosi T anács W eil E m il K órház- 

R endelő in tézet (B u d ap est XIV., Uzsoki 
u. 29. 1145) fő igazgató  főo rvosa  p á ly áza
to t h ird e t a  VOLÁN 1. sz. V állalathoz 
4 fő üzem orvosi á llásra .

V idosfa lvy  M agda dr. 
fő igazgató  főorvos

(647)

%
3034

A B u d a p est F ő v áro s XXI. kér. Ta
nács V. B. E gészségügyi O sztály veze
tő je p á ly áza to t h ird e t az E gységes G yer
m ek és Ifjú ság v éd e lm i Szo lgálat te rü 
letén  n y u g d íjazás fo ly tá n  m egüresede tt 
körzeti g y erm ek o rv o si á llá s  betö ltésére .

P á ly áza to t az E gészségügyi O sztály 
vezető jének  B u d a p est X X I., T anácsház 
té r  10. sz. a lá  kell b e n y ú jta n i.

H óiba  M agdolna dr. 
o sz tá lyvezető  főorvos

(648)
B u d a p est III. kér. T anács E gyesíte tt 

F e ln ő tt G yógyító-M egelőző In tézm én y  
igazgató  főo rv o sa  (B udapest III., Bécsi 
ú t 132. 1032) p á ly áza to t h ird e t a k e rü 
leti Ideggondozó In téze tb en  á thelyezés 
fo ly tá n  m eg ü resed e tt egy fő ideg-elm e 
szako rv o si á llásra .

Ille tm én y  a  szo lgála ti időtől függően 
a  3/1977. EüK . (VIII. 19.) EüM —MüM szá
m ú eg y ü ttes  ren d e le tb en  fo g la ltak  sze
rin t.

P á ly á z a ti k é re lm ek e t a szolgálati ú t 
b e ta r tá sá v a l a h ird tm é n y  m egjelenésétő l 
sz ám íto tt 15 n a p o n  belü l kell b en y ú j-  
ta n *- M arkovits G yörgy dr-.

K órház-R endelő in tézet 
igazgató  főorvosa

(649)
A B u d a i Já rá s i  H ivata l Egészségügyi 

O sztálya és az érd i Szakorvosi R endelő- 
in téze t p á ly áza to t h ird e t egy fő 8 órás 
ü zem orvosi á llá s ra . Az á llás 4—4 ó ráb an  
a M EZÉPSZER V álla la tn á l B udaörs és 
DEPÓ V á lla la tn á l T ö rö k b á lin t tö ltendő  
be.

B esoro lás az é rvényes jogszabályok
n ak  m egfelelő . N ehéz ip a ri ju ta lo m  éven
te  egy a lk a lo m m al. Az állás B u d a p est
rő l k ijá rá s sa l is e llá tha tó .

A p á ly á z a to k a t az é rd i Szakorvosi 
R endelő in tézet (Érd II. L enin  u. 39. 2030) 
ig azg a tó ság ára  k é r jü k  b en y ú jtan i.

Az á llás azonnal betö lthető .
Sashegyi M ária  dr. 

eü . oszt. vez. 
h. rend . in t. ig.

(650)
A K isú jszá llás  V árosi T anács V. B. 

In tézm én y irán y ító  O sztály vezető je  p á 
ly áza to t h ird e t á the lyezés m ia tt m eg
ü re se d e tt á llam i közegészségügyi j á r 
v án y ü g y i fe lügyelő i á llásra .

I le tm é n y  a  3/1977. (VIII. 19.) EüM— 
MüM szám ú  eg y ü ttes  ren d e le t a lap ján  
+  vezető i p ó tlék  és m u n k ah e ly i pótlék . 
L akás m egoldható .

A p á ly á z a to k a t a k isú jszá llási városi 
T anács V. B. In tézm én y irán y ító  Osz
tá ly  c ím ére  (K isújszállás, Szabadság 
té r  1. 5311) k é r jü k  m egkülden i.

Szom bat Lajos 
osztályvezető

(651)
A P e s t m egyei K Ö JÁ L igazgató főor

vosa (Bp. V III., S táh ly  u. 7.) p á lyázato t 
h ird e t a  sz ázh a lo m b atta i D K V -nál egy 
h ig ién ik u s orvosi á llásra , aki m ellék- 
fo g la lk o zásb an  e llá tn á  a városi K JSZ  
veze tésé t is.

B érezés a 3/1977. (VIII. 19.) EüM —MüM 
eg y ü ttes  re n d e le t érte lm ében ,

L ak ás m egbeszélés tá rg y á t képezi.
M adár Já n o s d r.
igazgató  főorvos

(652)
T ótkom lós N agyközségi. T anács e lnö

ke (Tótkom lós) p á ly áza to t h ird e t az á t
helyezés fo ly tá n  m eg ü resed e tt körzeti 
o rvosi á llá s ra .

B esoro lás az e ltö ltö tt szolgálati évek 
szám átó l, ille tő leg  szakképesítéstő l függ. 
Az a lap b é rh ez  üg y e le ti d íja t és g ép já r
m ű ese tén  fu v a rd íja t  b iztosítunk .

A nagykö zség b en  több  szakorvos m ű 
ködik , . k özpon ti ren d e lő  van  k ia lak ítv a .

A ta n á c s  k e ttő  szobás összkom fortos 
lak ás t b iz tosít. Lehoczki István

tan ácse ln ö k

(653)
É rd  v á ro s R endelő in tézet igazgató  fő 

o rvosa  p á ly áza to t h ird e t ú jo n n an  szer
veze tt fő fog la lkozású  sebész szakorvosi 
á llásra .

Ille tm én y  k u lcsszám  szerin t. Az állás 
azonal b e tö lthe tő .

L ete lepedő  orvos részére  a v árosi ta 
n ács la k á s t b iztosít.

P á ly á z a to t h ird e t nap i 6 órás fő fog la l
k ozású  belgyógyász szakorvos főorvosi 
á llásra .

Ille tm én y  ku lcsszám  szerin t.
É rd en  le te lepedő  belgyógyász sz ak o r

vos részé re  a v á ro si tan ács la k á s t bizto
sít- Sashegyi M ária  dr.

eü. oszt. vez. 
h. rend . in t. ig.

(654)
S ark ad  N agyközségi T anács elnöke 

(Sarkad , K ossu th  u. 27. T elefon : 36.) 
p á ly áza to t h ird e t m eg ü resed e tt fogor
vosi á llás b e tö ltésé re .

Az á llás azonnal betö lthető .
I lle tm é n y  a  3/1977. EüM—MüM sz. 

eg y ü ttes  ren d e le t szerin t.
S zo lgálati la k á s t b iztosítunk .

Ja k ó  István  
tan ácse ln ö k

(655)
A D ebrecen i O rvostudom ány i E gy e

tem  re k to ra  p á ly áza to t h ird e t az Ideg- 
és E lm egyógyászati K lin ikán  3224 k u lc s
szám ú an aesthesio lógusi tan árseg é d i 
á llásra .

A p á ly ázó n ak  legalább  3 éves o rvosi 
d ip lom ával k e ll rendelkezn ie , to v áb b á  
m eg kell fe le ln ie  az egyetem  o k ta tó iv a l 
szem ben  tám asz to tt k ö v e te lm én y ren d 
szerb en  fo g la lta k n ak . A naesthesio lóg iai 
szak k ép esítésse l rendelk ező k  e lő n y b en  
részesü ln ek .

F e la d a tk ö ré t a  k lin ik a  igazgató ja  h a 
tározza  m eg : ré sz t kell venn ie  a k lin i
k a  gyógyítási, o k ta tá s i és k u ta tá s i fe l
ad a ta ib an .

A pályáza th o z  m ellékeln i kell:
— d ip lom a m áso la t,
— önéle tra jz ,
— tö rzslap ,
— m inősítések ,
— röv id  összefoglaló eddigi te v é k e n y 

ségéről,
— szakorvosi b izonyítvány .
A m egfelelően  fe lszere lt p á ly áza to k a t 

a szo lgálati ú t  b e ta rtá sáv a l, a m eg je le
n és t követően  2 h é ten  belü l k e ll b e 
n y ú jta n i a  DOTE Szem élyzéti O sz tá ly ára  
(D ebrecen, N ag y erd e i k rt. 98. P f. 39. 
4612). K arm azsin  László d r.

egyetem i ta n á r , re k to r

(656}
A ta  A bu K am ar dr. az ózdi K órház  

S zü lészet-nőgyógyászati O sztá lyának  se
gédorvosa  az o rvosi d ip lo m am áso la tá t 
e lvesz te tte  (d ip lom a szám a: 10-181/1978). 
É rvényte len .

(657)
K ecskés Ibo lya  d r. az ózdi K ó rh áz  

G y erm ek o sz tá ly á n ak  segédorvosa az o r 
vosok országos n y ilv án ta rtá sb av é te lé rö l 
szóló 34707. szám ú igazo lványát e lv esz
te tte . É rv ény te len .

(658)
Szeged m . v á ro si T anács K ó rh áz- 

R endelő in tézet igazgató  főorvosa (Sze
ged, K ossu th  L. sg t. 42. 6701) p á ly áza to t 
h ird e t be lgyógyászati osz tályon m eg ü re 
se d e tt egy fő — változó m u n k a h e ly ű  — 
orvosi á llás  b e tö ltésé re .

L a k á st b iz to sítan i nem  tu d u n k .
B ánfa lv i G éza d r. 

igazgató főorvos

(659)
Az O rszágos K özegészségügyi In téze t 

(Bpest. XI., G yáli ú t 2—6. 1966) fő ig azg a
tó ja  p á ly áza to t h ird e t a J á rv á n y ü g y i 
O sztályon m eg ü resed e tt 3623 k u lcsszám ú  
tu d o m án y o s m u n k a tá rs i á llás b e tö lté 
sére .

P á ly ázn i k ö zeg észség tan i-já rv án y tan i 
szako rv o si kép esítésse l lehet.

Az ille tm én y  m egá llap ítása  a 16/1977. 
(XII. 1.) MüM sz. ren d e le t sz e rin t tö r 
té n ik , am elyhez  veszélyességi és m u n 
k ah e ly i p ó tlék  já ru l.

(660)
A N ógrád  m egyei T anács V. B. E gész

ségügyi O sztálya vezető je (S a lg ó ta rján , 
R ákóczi ú t  192. 3101) pályázato t h ird e t a 
sa lg ó ta rjá n i ..M adzsar József” m egyei 
K órház-R en d e lő in téze tb en  1981. III. 1-én 
n y u g d íjazás  fo ly tá n  m egüresedő  2103. 
k u lcsszám ú  ideggyógyász osztályvezető  
főorvosi, ille tve  m egyei ideggyógyász 
sz ak fe lügye lő  főorvosi állás b e tö ltésé re .

Az á llás  e ln yeréséhez  az á lta lán o s o r
v o stu d o m án y i k a ro n  szerzett d ip lom a, 
n eu ro lóg iábó l szakorvosi képesítés és e 
m u n k a k ö rb e n  m in t szakorvos 10 év g y a
k o rla ti idő eltö ltése  szükséges.

Az állás 1981. m árc iu s 1-én e lfog la l
ható , lak ás  b iz tosíto tt.

B érezés az é rv én y b en  levő jo g sz ab á 
lyok  a la p já n . T elek  V ilm os d r.

főigazgató főorvos



A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1980. december 8-án du. 14 
órára tűzte ki Siró Béla dr.: „A 
rheumatoid arthritis epidemioló
giája és örökletessége” című kandi
dátusi értekezésének nyilvános vi
táját, az MTA Kistermében.

Az értekezés opponensei: Czeizel 
Endre dr., az orvostudományok 
doktora, Gömör Béla dr., az orvos- 
tudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1980. december 9-én du. 
14 órára tűzte ki Hrabovszki Ta
más dr.: „A chronikus vénás insuf
ficientia (CV1) complex, főként se
bészi therapiája” című kandidátu
si értekezésének nyilvános vitáját, 
az MTA Nagytermében.

Az értekezés opponensei: Ráczi 
István dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Rózsa Imre dr., az or
vostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1980. december 10-én du. 
14 órára tűzte ki Horkay Irén dr.: 
„A polymorph fényexanthema pa- 
thomechanizmusa és kezelése’’ cí
mű kandidátusi értekezésének nyil
vános vitáját, az MTA Kistermé
ben.

Az értekezés opponensei: Vincze 
István dr., az orvostudományok 
kandidátusa, Simon Miklós dr., az 
orvostudományok kandidátusa.

A TMB Klinikai Orvosi Szakbi
zottsága 1980. december 11-én du. 
14 órára tűzte ki Manninger Jenő 
dr.: „A combfej phlebographiája” 
című doktori értekezésének nyil
vános vitáját, az MTA Kistermé
ben.

Az értekezés opponensei: Hor
váth Ferenc dr., az orvostudomá
nyok doktora, Littmann Imre dr.: 
az orvostudományok doktor,a, Be- 
rentey György dr., az orvostudo
mányok kandidátusa.

A Pest megyei Tanács Kerepes- 
tarcsai Kórház Tudományos Köre
1980. dec. 11-én, csütörtökön dél
után 14 órakor Gödöllőn, a Vér
transzfúziós Állomás előadótermé
ben (Kiss József u. 2.) tudományos 
ülést tart.

1. Zallel János dr.: Pitvari in
farctus eseteink (esetismertetés).

2. Kovács András dr.: LGL- 
syndroma eseteink (esetismertetés).

3. Jakab György dr.: Szokatlan 
nagyságú intrapyramidalis chole
steatoma (esetismertetés).

4. Székely Tamás dr.: A fültő- 
mirigysebészet aktuális kérdései.

5. Becske Miklós dr., Schmidt 
Katalin dr.: A fültőmirigy vegyes 
tumoráról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A MAGYAR UROLÓGUSOK TÁRSASÁGA
pályázatot hirdet az 1981. évi „Illyés-díj”-ra.

A pályázat feltételei: 35 évnél fiatalabb életkor; az 1980. évben 
megjelent urológiai tárgyú közlemény.
Beküldési határidő: 1981. február 28. Cím: Csontai Ágoston dr. 
titkár, Bpest., Üllői u. 78/b. 1082, Urológiai Klinika.

Az Ózd Városi Kórház-Rendelő
intézet 1980. december 12-én, 9
órakor, a Kórház kultúrtermében 
tudományos ülést tart.

1. Schmoll János dr.: Részleges 
kettős Colon (ritka fejlődési rend
ellenesség).

2. Zeltner György dr.: Űj thera- 
piás eljárások alkalmazása és ta
pasztalatai osztályunkon.

3. Páka László dr.: Hallásjavítás 
és rehabilitáció.

4. Panyi Mária dr., Zeltner 
György dr.: Drogok szerepe a dia- 
beteses-ketoacidosis epizódok ki
alakulásában.

5. Strausz István dr.: A Ptiry- 
riasis versicolos újabb szemléléte.

6. Varga Tibor dr., Zeltner 
György dr.: Prinzmetal-anginás 
eseteink.

7. Ondrejkó István dr., Mészá
ros Miklós dr.: Az új felülvéle- 
ményezési rendszer és a táppénze
lés alakulása az integráció tükré
ben.

8. Varga Tibor dr.: Pacemaker 
gondozás tapasztalatai.

9. Szikorszky László dr.: Diag
nosztikai tévedést okozó máj echi
nococcus.

10. Molnár Tibor dr., Keresztury 
Sándor dr.: Májbiopsiás anyagunk 
értékelése.

11. Jancsi Éva dr.: Irradiácio 
utáni epitheliolitis therapiájával 
szerzett tapasztalataink.

12. Eszenyi Géza dr., Zeltner 
György dr.: Krónikus peritonealis 
diaiisis program lehetőségei, ta
pasztalatai és korlátái intézetünk
ben.

13. Gavallér István dr., Magyar 
Zsuzsa dr.: A gyno-Tardiferonnal 
szerzett tapasztalataink az anae- 
miás terheseknél.

14. Nyárádi Attila dr., Zeltner 
György dr., Pohánka Lajos dr.: 
Pajzsmirigy vékonytű-biopsia diag
nosztikus értéke.

15. Mahay Ferenc dr.: Epekő 
ileus osztályunk 4 éves anyagában.

16. Mezőfi Miklós dr., Zeltner 
György dr., Panyi Mária dr., Ma
gyar Zsuzsa dr.: Leukaemiák gya
korisága osztályunk beteganyagá
ban.

17. Saracz Judit dr.: 5 éves bron- 
chitises beteganyagunk katamnes- 
tikus utóvizsgálata 10 év távlatá
ból.

A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Tudományos Bizottsága 
és a II. Belklinika 1980. december

12-én, 16 órakor, az I. Belklinika 
tantermében tudományos ülést 
tart.

1. Altorjay István dr., Boda Zol
tán dr., Tamás Endre dr. és Neu- 
wirth Gyula dr.: A cyclo-oxyge- 
nase veleszületett hiánya okozta 
thrombocytopathia.

2. Juhász Endre dr., Telek Béla 
dr., Pecze Károly dr.: Krónikus 
lymphoid leukaemia prolymphocy- 
tás transformatiója.

3. Dalmi Lajos dr., Hajdú László 
dr., Pecze Károly dr.: A krónikus 
aktív hepatitis prognosisáról és ke
zeléséről egy eset ismertetésével 
kapcsolatban.

4. Weisz György dr., Udvardy 
Miklós dr., Beck Piroska dr., Dal
mi Lajos dr., Kulcsár András dr.: 
Serum epesavvizsgálatok krónikus 
májbetegségekben.

5. Kiss Attila dr., Telek Béla dr., 
Nagy Péter dr., Mikita János dr., 
Boda Zoltán dr., Rák Kálmán dr.: 
Akut („malignomás”) myelosclero
sis.

6. Udvardy Miklós dr., Kiss 
Attila dr., Jakó János dr., Weisz 
György dr., Télek Béla dr.: A se
rum ferritin-szintjének vizsgálatá
val szerzett tapasztalatok.

7. Beck Piroska dr., Udvardy 
Miklós dr., Tamás Endre dr.: 
VIIIR: Ag, béta-thromboglobulin 
és malondialdehid vizsgálatok ar
tériás érbetegségekben.

8. Kulcsár András dr., Weisz 
György dr., Gergely Judit dr.: 
Adatok a hormonális májvédelem 
mechanizmusához.

A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Női Klinika 1980. decem
ber 15-én 14 órakor, a Klinika tan
termében „Immunológia a szülé
szet-nőgyógyászaiban” címmel tu
dományos ülést rendez.

1. Lampé László dr.: Bevezetés.
2. Szabó Gábor dr.: Daganatok 

keletkezésének immunológiai elmé
lete.

3. Hernádi Zoltán dr.: A szerve
zet immunológiai védekezése rossz
indulatú daganatok ellen.

4. Pulay Tamás dr.: Monitoro
zásra használható immunológiai 
paraméterek a nőgyógyászati rá
kok diagnosztikájában és terápiá
jában.

5..Orosz Tóth Miklós dr.: Nőgyó
gyászati rosszindulatú daganatok 
immunszupressziós kezelésének le
hetőségei és korlátái.

%



integráció keretében soron követ
kező referáló üléssel összevontan — 
tudományos ülést tart.

1. Oszlánczy J., Pusztay Gy., Ber- 
tényi Sz.: Tapasztalataink a vese
köves betegek kamera renographiá- 
jával.

2. Druszt F., Szabó M., Nemessá- 
nyi Z.: Scintigraphiás vizsgálatok a 
máj cystás betegségeiben.

3. Prof. Csernay L.: Üjabb rutin 
izotóp diagnosztikai lehetőségek.

6. Berényi Ernő dr.: Rosszindu
latú daganatok immunszupresz- 
sziós kezelésének lehetőségei.

7. Szkapinyecz József dr.: In vit
ro diagnosztikus próbálkozások ci- 
tosztatikumok tesztelésére.

A Szegedi Orvostudományi Egye
tem Tudományos Bizottsága 1980. 
december 16-án, 16 órakor, a Sze
gedi Akadémiai Bizottság Székház 
üléstermében — az I. Belgyógyá
szati Klinika immunológiai mun
kacsoport részére — tudományos 
ülést tart.

1. Varga L., Hudák J., Mágori A., 
Huszta E., Pokorny Gy.: Keringő 
immunkomplexek vizsgálata bel
gyógyászati kórképekben.

2. Hudák J., Pokorny Gy., Varga
L.: Magszerkezeti ellenanyagok
vizsgálata autoimmun kórképek
ben.

3. Búzás E., Pokorny Gy., Né
meth A., Sonkodi A., Varga L.: A 
komplement Q> frakció vizsgála
tának jelentősége belgyógyászati 
vesebetegekben.

4. Remák G., Hudák J., Kará
csony G., Varga L.: Újabb adatok 
az idült atrofiás gasztritisz autoim
mun vonatkozásaihoz.

5. Pokorny Gy., Nemessányi Z., 
Láng J., Nárai Gy., Hudák J., Var
ga L.: ízületi szcintigráfia jelen
tősége rheumatoid artritisben.

A Főv. Weil Kórház Tudományos 
Köre 1980. december 17-én, szerdán 
du. 14 órakor, a Kórház kultúrter
mében (XIV., Uzsoki u. 9.) tudo
mányos ülést tart.

A XIV. kér. üzemegészségügyi 
orvosainak előadásai:

Üléselnök: Schindler Jenő dr.
Döbrentey Csilla dr.: Hivatásos 

gépjárművezetők foglalkozási re
habilitációja a Központi Postajár
műtelepen.

Kádi Mária dr.: 1979. évben sür
gősséggel kórházba utaltak kap
csán szerzett tapasztalatok.

Kertész Éva dr., Dénes Iván dr., 
Koffler Sándor dr.: Újabb megfi
gyeléseink a circulatio hyperkine- 
tikával, az üzemorvosi rendelőben.

Less Etelka dr., Dénes Iván dr., 
Koffler Sándor dr.: A neurotikus 
betegek szűrésére alkalmas vizs
gáló eljárás, az üzemorvosi rende
lőben.

Less Etelka dr., Koffler Sándor 
dr.: Vizsgálatok a calcium és 
phosphor anyagcsere gastroentero- 
lógiai hatásáról.

Nádudvari Mária dr.: A  perorá- 
lisan alkalmazott Lidocain-anti- 
arrhythmiás hatásának tapasztala
tai.

A Magyar Gyermekorvosok Tár
sasága 1980. december 18-án, csü
törtökön, 14 órakor Budapesten, a
II. Női Klinika tantermében (VIII., 
Üllői u. 78/a.) tudományos ülést 
rendez.

Fehér Judit, Földes Gyula: Gra
nuloma gluteale infantum (bemuta
tás).

Arató András, Szeder Mária, 
Schmidt Károly, Bálint István: Ret- 
roperitoneális lymphangioma (be
mutatás).

Csepeli Hilda, Kiss Péter, Hollós 
Iván: Csecsemőkori hepatitis.

Kemény János, Fodor Marianna, 
Szirmai Zsuzsa, Adler Tivadar: 
Familiaris dysautonomia (Riley— 
Day-syndroma).

Póder György, Romhányi Imre, 
Kelemen József: Juvenilis rheuma
toid arthritis I. Diagnózis.

Kelemen József, Romhányi Imre, 
Póder Györgyi: Juvenilis rheuma
toid arthritis II. Szövődmények, 
kezelés.

A Magyar Gyermekorvos és Nő
orvos Társaság Perinatalis Sectiója
1981. február 27—28-án, a Pécsi 
OTE Gyermekklinikán tartja évi 
konferenciáját.

Az előadások bejelentési határ
ideje: 1980. december 20.

Kérjük a nem előadó társszerzők, 
ill. érdeklődők részvételi szándé
kának bejelentését is. Cím: Rubecz 
István dr., Pécs, József A. u. ,7., 
Gyermekklinika, 7623.

Megalakult a Magyar Pszichiát
riai Társaság Gerontopszichiátriai 
Szekciója.

Elnök: Simkó Alfréd dr.
Titkár: Donászy Marianne dr.
Vezetőségi tagok: Baraczka Ba

lázs dr., Kolozsi Béla dr., Vértes 
László dr.

A  Szekció célja, hogy az időskor 
pszichés kérdéseit, diagnosztikus és 
terápiás lehetőségeit, eredményeit 
széles körben ismertesse. Az érdek
lődők jelentkezését, előadások be
jelentését az elnök vagy a titkár 
címére (Bpest., Róbert K. krt. 84. 
1134) kérjük.

A Szeged Városi Kórház-Ren
delőintézet Tudományos Bizottsága
1980. december 17-én délután 16 
órakor, a Szegedi Akadémiai Bizott- 
ség Székháza előadótermében (So- 

3036 mogyi B. u. 7.) — a belgyógyászati

A Pszichiátriai Rehabilitációs 
Szekció a Rokkantak Világéve al
kalmából 1981. őszén „Művészet— 
társadalom—rehabilitáció” címmel 
országos művészeti kiállítást ren

dez alkotó betegek műveiből. Kér
jük mindazokat, akik bármilyen 
műfajban tevékenykedő színvona
las alkotó betegekkel állnak kap
csolatban és rehabilitációjuk szem
pontjából műveik kiállítását vagy 
előadását kívánatosnak tartják, az 
alkotók hozzájárulása esetén je
lentkezzenek a szekció titkáránál: 
Benson Katalin dr., Bp., Fehérvári 
út 123, 1119.

Az Országos Szakképesítő Bizott
ság általános „tájékoztatója” és a 
szakvizsgára jelentkezés „feltételei” 
az Orvosi Hetilap 1980. március
2-i (9.) szám 549. oldalán jelent 
meg.

A bizottság megismétli azt a jo
gát, hogy a jelentkezések ismereté
ben határozza meg a szakvizsgák 
helyét és idejét.

A vizsganaptár időpontjai az el
méleti vizsgára vonatkoznak, ame
lyet a rendeletek szerint gyakor
lati vizsga előz meg. -A meghirde
tett időszakokra a szabályosan fel
szerelt kérelmek benyújtási határ
ideje — a naptárt tartalmazó 
Egészségügyi Közlöny megjelené
sétől számított 15 nap.

Az Országos Szakképesítő Bizottság 
V i z s g a n a p t á r a  

1981. február 15-től június 15-ig

I. Orvosi, fogorvosi 
vizsgaidőpontok

FEBRUÁR
16—27. között: Audiológia (r. é.), 

Csecsemő és gyermek fül-orr-gé- 
gegyógyászat (r. é.), Csecsemő és 
gyermek kardiológia (r. é.), En 
dokrinológia (r. é.), Érsebészet (r. 
é.), Foniátria (r. é.), Gastroente- 
rológia (r. é.), Gyermeknőgyógyá
szat (r. é.), Haematológia (r. é.), 
Iskolaegészségtan és ifjúságvéde
lem (r. é.), Izotópdiagnosztika (r. 
é.), Kardiológia (r. é.), Klinikai 
farmakológia (r. é.), Klinikai on
kológia (r. é.), Mozgásszervi reha
bilitáció (r. é.), Orvosi mikrobio
lógia (r. é.), Plasztikai (égési) se
bészet (r. é.), Szívsebészet (r. é.), 
Trópusi betegségek (r. é.), Gyer
mekfogászat (r. é.), Gyermekfo
gászat és fogszabályozás (r. é.), 
Szájsebészet (r. é.).

MÁRCIUS
2—13. között: Anaesthesiológia-in- 

tenzív terápia, Csecsemő-gyer-. 
mekgyógyászat, Fog- és szájbe
tegségek, Neurológia, Sebészet, 
Szülészet-nőgyógyászat, Üzemor
vostan (x).

16—27. között: Belgyógyászat, Fer
tőző betegségek (x), Gyermek
tüdőgyógyászat (r. é.), Idegsebé
szet (r. é.), Psychiatria, Radioló
gia, Sportorvostan (x), Tüdőgyó
gyászat (x).

MÁRCIUS 30—
ÁPRILIS 10. között: Általános or

vostan, Belgyógyászat, Fog- és 
szájbetegségek, Közegészségtan- 
járványtan, Közegészségügyi-jár
ványügyi labor, vizsgálatok (x),



Mellkassebészet (r. é.), Oxyológia, 
Transfuziológia.

ÁPRILIS
13—24. között: Belgyógyászat, Cse

csemő-gyermekgyógyászat, Fül- 
orr-gégegyógyászat, Kórbonctan- 
kórszövettan, Reumatológia és fi- 
zióterápia (x), Társadalom orvos
tan, Traumatológia (r. é), Uroló
gia.

ÁPRILIS 27—
MÁJUS 8. között: Belgyógyászat, 

Bőrgyógyászat, Fog- és szájbeteg
ségek, Igazságügyi orvostan, Igaz
ságügyi elmeorvostan (r. é.), Neu
rológia, Onkoradiológia (x), Or
topédia, Radiológia, Tüdőgyógyá
szat (x).

MÁJUS
11—22. között: Anaesthesiológia-in- 

tenzív terápia, Belgyógyászat, 
Csecsemő-gyermekgyógyászat, 
Gyermekpsychiátria (r. é.), Kli
nikai laboratóriumi vizsgálatok, 
Közegészségtan-járványtan, Köz
egészségügyi-járványügyi labor, 
vizsgálatok (x), Psychiatria, Szü
lészet-nőgyógyászat, Üzemorvos- 
tan.

MÁJUS 25—
JÚNIUS 5. között: Belgyógyászat,

Gyermeksebészet (r. é.), Reuma
tológia és fizióterápia (x), Sebé
szet, Szemészet, Társadalomor- 
vostan, Traumatológia (r. é.).

JÚNIUS
8—12. között: Repülőorvostan (x).

Jelzések: (x) alap- vagy ráépített 
szakképesítés is lehet, (r. é.) csak 
ráépített szakképesítés lehet.

II. Gyógyszerészi vizsgaidőpontok
FEBRUÁR
16—27. között: Gyógyszerellátási és 

gyógyszerügyi szervezés.

MÁRCIUS
2—13. között: Gyógyszertechnoló

gia, Kémiai (fizikai-kémiai) 
gyógyszerellenőrzés, Gyógyszer
ellátási és gyógyszerügyi szerve
zés.

16—27. között: Praeparatív kémiai 
laboratóriumi vizsgálatok, Far- 
makognózia (gyógynövényisme
ret), Gyógyszerellátási és gyógy
szerügyi szervezés.

MÁRCIUS 30,—
ÁPRILIS 10. között: Biológiai 

gyógyszerellenőrzés, Gyógyszerel
látási és gyógyszerügyi szervezés.

ÁPRILIS
13—24. között: Közegészségügyi

járványügyi laboratóriumi vizs
gálatok, Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szervezés, Egész
ségügyi igazgatás.

ÁPRILIS 27—
MÁJUS 8. között: Gyógyszertech

nológia, Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szervezés.

MÁJUS
11—22. között: Gyógyszertechnoló

gia, Kémia (fizikai-kémiai) 
gyógyszerellenőrzés, Mikrobioló
giai gyógyszerellenőrzés, Gyógy- 
szerhatástan, Toxikológia, Gyógy- 
szérellátási és gyógyszerügyi szer
vezés, Egészségügyi gyógyszer- 
ügyi igazgatás.

MÁJUS 25—
JÚNIUS 5. között: Gyógyszertech

nológia, Kémia (fizikai-kémiai) 
gyógyszerellenőrzés, Gyógyszer- 
hatástan, Toxikológia, Klinikai 
laboratóriumi vizsgálatok, Gyógy
szerellátási és gyógyszerügyi szer
vezés, Egészségügyi gyógyszer- 
ügyi igazgatás.

JÚNIUS
8—12. között: Gyógyszerhatástan, 

Toxikológia, Gyógyszerellátási és 
gyógyszerügyi szervezés.

M E G J E L E N I
EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 

1980. 2. szám
Ilyés István , G om bkötő  G yörgy, Csabai 

Ild ikó , P a tz  Á gnes, B odnár G abriella, 
K erta i P á l:  A  g y e rm ek k o ri golyva 
é szak k e le t-m ag y aro rszág i e lő fo rd u lá 
sá n a k  és go lyvás g y erm ek ek  pajzsm i- 
r ig y m ű k ö d é sén ek  v izsgálata .

M arton A ndrea , A lbi Is tv án , A sztalos 
Ju d it, B encze M argit, N yerges G ábor- 
n é : M um psz e llen i élő v íru sv ak c in a  
reak to g én  és im m unogén  h a tá sá n a k  
v izsgála ta  g y erm ek k o lek tív ák b an .

Já n o ssy  G izella, T a rjá n  V eronika, 
K ü rti M a rian n a : A S higella sonne i ki- 
m u ta th a tó sá g á n a k  v izsgálata , tejből, 
te jsz ínbő l, te jfö lb ő l és é tkezési tú ró 
ból (m o d ellk ísé rle tek ).

B odnár L órán tn é , B odnár S ándor, Szita 
József, Svidró  A n n a : A Y ersin ia  en te 
roco litica  tú lé lé se  felszín i v ízben  és 
ta la jb an .

Já n o si László, B án  Éva, S v idró  A nna, 
S tra u b  I lo n a : C secsem őotthon i já r -  
ból k iten y ész te tt S taphylococcus 
a u reu s  tö rz sek  an tib io tik u m  rezisz ten
c iá ja . I. A já rv á n y  tö rzsek  f ágérzé
ken y ség én ek  és an tib io tik u m  rezisz
te n c iá já n a k  a la k u lá sa  1977—1979. kö 
zött.

M ilassin M árta , Pechó  Z o ltá n : Az 
INCOZAN-W  a n tib a k te r iá lis  h a tá sá 
n ak  v izsgálata .

B aron  F e ren c : B ak te rio lóg ia i v izsgála
to k  egy  új k ó rh á z  szü lészeti és ú jszü 
lö tt osz tályán .

K ertész  M agdolna, M orlin Z oltán , R ud- 
n a i P éter, M ad lerné  Kiss Á gnes: A le
vegő po licik lusos a rom ás szénh id rogén  
szennyezettsége  ru tin sze rű  ellenőrzésé
n ek  kérdése , az eddigi v izsgála tok  és 
a  h ig iénés n o rm á k  tü k réb en .

M olnár Jenő , M olnár A n n am ária , A. 
P a k sy  K a ta lin : A szerves foszforsav- 
ész te rek  a k u t inh a lác ió s to x ic itása .

Szlobodnyik  Ju d it, D u ra  G yula, Dési 
I llé s : Szerves fo szfá tész te r pesztic idek  
e lek tro m io g ráfiás  v izsgálata .

B örzsönyi M átyás, T ö rö k  Géza, S u rjá n  
A ndrás. B rian  C. C hallis , B är V ilm os: 
Üj an tio x id án s p ro te k tiv  h a tá sa  a 
m orfo lin  és n itr it  eg y ü ttes  ad ásá t k ö 
vető  a k u t m á jk á ro so d ásra .

UROLÓGIAI ÉS NEPHROLOGIAI 
SZEMLE 

1980. 3. szám
C orrad i G yula dr., K elem en  Zsolt d r., 

P ánov ics József d r., L ip ták  József d r., 
B a logh  F erenc d r . : A v es ico -u terin  
s ipo lyokró l.

C orrad i G yula dr.. K elem en  Zsolt dr., 
L ip tá k  József d r., Pánovics József 
d r . : V eseelégtelenséghez vezető h ú g y 
szerv i tb c  gyógy ítása  fu n k c io n á lisan  
szo lite r vésés betegen .

V áry  László dr., C o rrad i G yula d r . : A 
h ó ly ag —m éh-sipo lyok  m űté ti és k o n 
zerv a tív  k ezelésének  lehetőségei.

P y te l, Yu. A. dr., Z o lo tarev , I. I. d r., 
T som ik , V. G. dr., G rigo ryan , V. A. 
d r., R ényi-V ám os F e re n c  dr., B alogh 
F e re n c  d r . : A te rh esség i p y e lo n ep h 
ritis  patogenezise.

H am vas A ntal dr., R om ics Im re  dr., B a
logh F erenc  d r . : C e tip rin —E m epro- 
n iu m  B ro m id -k lin ik a i a lka lm azása  
so rá n  szerzett tap asz ta la ta in k .

K isbenedek  László d r., P a jo r  László d r., 
B a logh  F erenc  d r . : A rek tá lis  ta p in 
tás i le le t m egb ízhatósága  a  p ro sz ta ta 
rá k  d iagno sz tik á jáb an .

B alogh  F erenc  dr., F ra n g  Dezső dr., 
K isbenedek  László d r., Z ana Ján o s dr.. 
R om ics Im re  d r . : 75 éves k o r fe le tt 
v ég ze tt tran szv ez ik á lis  adenom ek to - 
m iák  eredm ényei.

K isbenedek  László d r., P a jo r  László dr.. 
H am vas A ntal d r., B alogh  F erenc d r . : 
A k rio ak u sz tik a  in d ik ác ió ja  p ro sz ta ta  
ad en o m a kezelésében.

Szabó V ilm os d r., Sóbei M átyás dr., 
P a jo r  László dr., B alogh  F erenc d r . : 
K a té te r  né lkü li v ize le tre tenció  m érése  
u ltra h an g g a l.

MAGYAR
TRAUMATOLÓGIA, ORTHOPAEDIA 

ÉS HELYREÁLLÍTÓ SEBÉSZET
1980. 4. szám

N y ári T ibor, K azá r G yörgy, B a lla  I l
d ik ó : A ta lu s cen trá lis  tö rése i.

D öm ötör E ndre , N agy László, B á rán y  
István, K ap itán y  S ándor, M ih a la  F e 
re n c : A k ü lb o k a tö rések  o ste o sy n th e -  
sise titá n  koronalem ezzel.

Zolczer László, N y ári T ibor, N em es J á 
nos, G yárfás F e ren c : T a p a sz ta la ta in k  
csuk lóarth rodesisse l.

F ekete  G yörgy, K azá r G yörgy , M agyar 
Z o ltán : A p e rem tö rés sz e re p e  a  b o k a 
tö rés p rognózisában .

B ársony  István , P e r la k y  G yö rg y : 
K öhler II. m egbetegedést u tá n z ó  a r th 
ritis  psoria tica .

N y irád y  László, Jó k a i Is tv án , S án d o r 
L ászló : G yerm ek k o ri tra u m á s  csípőfi
cam  o p e rá lt esete.

R iskó T ibor,, L akatos Jó z se f: A n eu ry s- 
m ás cso n t-cy s ta  a n y a k i gerin cen .

K ovács Á dám , M ari A lbert, Szabó 
G yörgy : K ite r je d t a rc d a g a n a t m ia tt 
végzett m ax illo -o rb ita lis  rekeszcio  
u tá n i sebészi és p ro te tik a i re h a b ili
táció.

U dvarhely i Iv á n : V ápate tő k ép zés se 
ké ly  v áp a  p ó tlá sá ra  cs ípő ízü le ti a th ro -  
p lasz tik a  so rán .

K örm öczy Im re , Révész L ászló : Lövéses 
kézsérü lés lá g y ré sz h iá n y á n a k  p ó tlása  
a  k isu jj bőrével.

E ndrőd i János, S im onka Já n o s  A urél, 
B a rab ás K ata lin , K iss G yula, D ósa G á
b o r: K ísérletes ín rag asz tá s  cy n o ac ry -  
la tta l.

Szepesi János, Szabó E d it: A syno v iá - 
lis h á r ty a  és ízületi porc e lváltozása i 
osm ium savval végzett kezelés u tán .

V izkelety T ib o r : L ábszárh o sszab b ítás  
K aw am u ra  m ódszerével.

%
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Ferdinand Enke Verlag, S tu ttg a rt

Szerk.
Beérk: Könyv szerzői, szerk: Könyv címe, megjelenés éve Ära: DM

1980. 
VII. 15. Essers, U. CHEMOTHERAPIE metastasierender solider 

Tumoren und Hämoblastosen 1980 19,80

VII. 15. Barolin, S . G. Die zerebrale Apoplexie 1980 24,80

VII. 15. Potthoff, P., Rosemeier, H. P., 
Sawitzki, B. Multiple-Choice-Fragen 

Medizinische Psychologie 1980 14,80

VII. 15. Faller, A. Anatomie in Stichworten 1980 39,80

Vili. 30. Nöcker, J. Physiologie der Leibesübungen 1980 69,—

Vili. 30. Vliegen, J . Die Einheitspsychose 1980 29,80

Vili. 30. Eser, A., Hirsch, A . H. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch 1980 58,—

Vili. 30. Schimikowski, P. Experiment am Menschen 1980 34,—

Vili. 30. Weissauer, W., Hirsch, G. Nutzungsentgelt der Hochschulkliniker 1980 29,80

Vili. 30. Ottenjann, R. Atlas der Koloileoskopie 1980 198,—

IX. 10. Hertl, M., Kornhuber, B., 
Landbeck, G. Ergebnisse der Pädiatrischen Onkologie 4 39,—

Georg Thieme Verlag, S tu ttg a rt

Beérk' Könyv szerzői, szerk. Könyv címe, megjelenés éve Ära: DM

VII. 31. szerk:
Sommer, R. Kontrolle der Plasmaspiegel von Pharmaka 1980 30,—

VII. 31. Chrétien, J . Pneumologie 
(Flexibles Taschenbuch)

1980 29,80

VII. 31. szerk:
Beger, H. G„ Bergemann, W. 
Oshima, H. Das Magenkarzinom 1980 128,—

VII. 31. Schum ann, G. Histopathologie 
(Flexibles Taschenbuch)

1980 29,80

VII. 31. szerk:
Doose, H., Dam, M., 
Gross-Selbeck, G., 
Meinardi, H. Epilepsie 1979 1980 30,—

VIII. 29. Oberdisse, K„ Klein, E„ 
Reinwein, D. Die Krankheiten der Schilddrüse 1980 380,—

IX. 5. Smith, D. W. Einführung in die klinische Pädiatrie 1980 59,—

X. 13. Triller, J„ Fuchs, W. A. Abdominale Sonographie 1980 140,—

X. 13. Overzier, C. Systematik der Inneren Medizin 1980 39,80

X. 20. szerk:
Gessler, U. és Seybold, D. Glomerulonephritis 1980 49,80

X. 20. Mumenthaler, M. Neurologische Differentialdiagnostik 1980 58,—



F. K. Schattauer Verlag, S tu ttg a r t-N e w  York
Szerk.
beérk. Szerző, szerk. Könyv címe, megjelenés éve Ára: DM

IX. 10. Rohrmoser, G., Lindenlaub, E. Fortschritt und Sicherheit 1980 58,—

IX. 10. Eckert, P„ Savic, B. Septische Chirurgie 1980 96,—

X. 16. Haase, H. J. Depressive Verstimmungen 
Entstehung-Erscheinung-Behandlung 1980 29,—

Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York
Szerk.
beérk. Szerk., szerző Könyv címe megjelenés éve Ára:

IX. 10. Paeslack, V., Schlüter, H. Physiotherapie in der Rehabilitation 
Querschnittgelähmter 1980 48,—

IX. 10. Neumark, J. Die kontinuierliche lumbale 
Epiduralanaesthesie 1980 62,—

IX. 10. Wüst, H. J. Zindter, M. Neue Aspekte in der Regionalanasthesie 1. 1980 68,—

IX. 10. Haihuber, C. Rehabilitation in ambulanten Koronargruppen 1980 34,—

IX. 10. Benkert, 0 ., Hippius, H. Psychiatrische Pharmakotherapie 1980 24,—

IX. 10. Raab, W. P. E. The Treatment of Mycosis with 
Imidazole Derivatives 1980 28,—

IX. 10. Gorgass, B., Ahnefeld, F. W. Der Rettungssanitäter 1980 48,—

IX. 10.
Wals'/i, D. C„ Egdahl, R. H. Women, Work and Health: Challanges to 

Corporate Policy 1980 24,—

IX. 10. Ganz, H. HNO Praxis Heute 1. 1980 58,—

IX. 23. szerk.:
Jusatz, H. J., Soh, C. T. Medizinische Länderkunde (Geomedical 

Monograph Series Vol. 6.
Korea 98,—

X. 13. szerk.:
Buehlmann, A. A., 
Froesch, E. R. Pathophysiology 1979 39,50



ELÖADÁSOK-ÜLÉSEK
D á t u m H e ly e I d ő p o n t R e n d e z ő T á r g y

1 9 8 0 . 
d e c . 10. 
s ze rd a

S e m m e l w e i s  O T E  
B ő r g y ó g y á s z a t i  
K l in ik a ,  V i l i .  M á r i a  u . 
4 1 .  2 1 8  t e r e m

d é l u t á n  
1 4  ó r a

O rs z á g o s  B ő r -  
N e m ik ó r ta n i In té z e t

F ű z i M ik ló s :  E g y  ú j  n e m i  b e t e g s é g ,  a  g e n i t á l i s  H a e m o p h i l u s  i n f e k c i ó

1 9 8 0 . 
d e c . 12. 
p é n te k

S z á j s e b é s z e t i  K l in ik a ,  
V i l i .  M á r i a  u .  5 2 .

d é l e l ő t t  
8 , 3 0  ó r a

M a g y a r  F o g o rv o s o k  
E g y e s ü le te

1 .  P u /a y  G y ö rg y :  H e n g e r l e b e n y  p l a s z t i k a i  s z á j s e b é s z e t i  a l k a l m a z á s a .  2 .  K ö ves/' 
G y ö rg y :  A  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t o k  i m m u n d i a g n o s z t i k á j a

1 9 8 0 . 
d e c . 12. 
p é n te k

F ő v .  H e i m  P á l  
G y e r m e k k ó r h á z  
e l ő a d ó t e r m e ,  V i l i .  
D e le j  u .  1 0 . ,  „ H "  é p .

d é l u t á n  
1 4  ó r a

F ő v . H e im  P á l 
G y e rm e k k ó rh á z -  
R e n d e /ő in té z e t  
H a e m a to /o g ia i O s z tá ly

1 .  Z im o n y i I lo n a :  A  t h r o m b o c y t á k  h e l y e  é s  s z e r e p e  a  v é r a l v a d á s b a n .  2 .  B á th o r i  
É v a :  L e u k o p e n i á s  á l l a p o t o k .  3 .  M a ro s i A n ik ó :  H a e m o s u b s t i t u c i ó .  4 .  K e m é n y  
K in g a :  A  h a e m a t o l ó g i a i  g o n d o z á s r ó l  e g y  é v  k e r e s z t m e t s z e t é b e n .  5 .  Z im o n y i  
I lo n a ,  M a ro s i A n ik ó :  A  v é r z é k e n y  b e t e g e k  o r v o s i  e l l á t á s a  s o r á n  e l k ö v e t e t t  h i b á k  
t a n u l s á g a i

1 9 8 0 . 
d e c . 15. 
h é t fő

P é c s i  O T E  K ö z p .  É p . d é l u t á n  
1 6  ó r a

P é c s i O rv o s tu d o m á n y i 
E g y e te m  T u d o m á n y o s  
S z a k c s o p o r t ja

1 .  H a rtm a n n  É va , S ü lé  T am ás:  1 2  é v e n  á t  r e c i d i v á l ó ,  t i s z t á z a t l a n  e r e d e t ű  m e l a e n a ,  
m i n t  e g y  r i t k a  b é l t u m o r  t ü n e t e  ( e s e t i s m e r t e t é s ) .  2 .  P á csa  S á n d o r, P e jts ik  B é ta , 
S ze ke re s  J ú l ia :  I n t r a u t e r i n  f e r t ő z é s e k  f e l d e r í t é s e  m a g z a t i  s z é r u m o k  o s s z -  é s  v i -  
r u s s p e c i f i k u s  I g M ,  I g A  s z i n t j é n e k  m e g h a t á r o z á s a  a l a p j á n .  3 .  T á rn o k  F e re n c , 
P a tty  Is tv á n ,  R u m i G y ö rg y , S o lt  Is tv á n ,  M ó z s ik  G y u la , N a g y  L a jo s :  P r o s p e c t í v  
r a n d o m i z á l t  t h e r a p i á s  v i z s g á l a t a i n k  d u o d e n a l i s  u l c u s o s  b e t e g e k b e n .  4 .  S z a b a d o s  
S á n d o r :  P i t v a r i  p a c e m a k e r  i m p l a n t a t i o s  e s e t e k  b e m u t a t á s a

1 9 8 0 . 
d e c . 16. 
k e d d

O r s z .  K ö z e g é s z s é g ü g y i  
I n t é z e t  e l ő a d ó t e r m e ,  
IX . N a g y v á r a d  t é r  2 .

d é l u t á n  
1 4  ó r a

O rsz. K ö z e g é s z s é g ü g y i 
In té z e t

P e c h ó  Z o ltá n ,  M ila s s in  M á rta , B a r th a  T ibo r, N a g y  C e c ilia :  A  s t e r i i l z á l ó  b e r e n d e 
z é s e k  m i k r o b i o l ó g i a i  e l l e n ő r z ő  r e n d s z e r e ,  a z  u t ó b b i  é v e k b e n  s z e r z e t t  e l l e n ő r z é s i  
t a p a s z t a l a t o k

1 9 8 0 . 
d e c . 16. 
k e d d

C e g l é d ,  V á r o s i  K ó r h á z  
t a n á c s t e r m e

d é l u t á n  
1 4  ó r a

C e g lé d i V á ro s i K ó rh á z
T u d o m á n y o s
B iz o t ts á g a

1 .  P ro f. G o m b a  S z a b o lc s :  A  p a j z s m i r i g y  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t a i n a k  p a t h o l ó g i á j a .
2 .  P ro f. B a lá z s  G y ö rg y :  A  p a j z s m i r i g y  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t a i n a k  k l i n i k u m a  é s  
k e z e l é s e

198 0 . 
d e c . 16. 
k e d d

B u d a p e s t ,  V i l i .  
S z e n t k i r á l y i  u .  2 1 . ,  
S e m m e l w e i s - t e r e m

d é l u t á n  
1 5  ó r a

M a g y a r  F ü l-O r r -G é g e -  1 . Iv á n  L á s z ló :  A  k ö z l e k e d é s i  a l k a l m a s s á g  i d e g g y ó g y á s z a t i  v o n a t k o z á s a i .  2 .  
o rv o s o k  E g y e s ü le te , B ö lc s  S á n d o r :  A  k ö z l e k e d é s i  a l k a l m a s s á g  k o r s z e r ű  s z e m é s z e t i  k ö v e t e l m é n y e i .  
Id e g -  és E lm e o rv o s o k  3 .  L á n g  Is tv á n n á :  A  n a g y o t h a l l ó k  k ö z l e k e d é s i  a l k a l m a s s á g á n a k  v e s z t i b u l á r i s  
Társaság a , Id e g s e b é s z e ti  v o n a t k o z á s a i .  4 .  S p e lle n b e rg  S á n d o r , S k r ib e c z k y  K a ta l in :  S i k e t e k  k ö z l e k e d é s i  
Társaság , S z e m o rv o s  a l k a l m a s s á g á n a k  v e s z t i b u l á r i s  v o n a t k o z á s a i .  5 .  N a g y m a jté n y i E m ő k e , R ib á r i  
T ársaság  O to -  N e u ro -  O ttó :  A  h a l l á s j a v í t ó  m ű t é t e k e n  á t e s e t t e k  a l k a l m a s s á g a  a  k ö z l e k e d é s b e n  
O p h ta lm o lo g ia i (O N O )
S e c tio ja ,  a  H a llá s s é rü lte k  
O rs z á g o s  S z ö v e ts é g e
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Sä

Tablettánként 5 mg allyloestrenolumot tartalmaz.
HATAS
A Túrinál a terhesség megtartására orálisan adható pro- 
gesteron készítmény. Terhességmegtartó hatását a készít
mény placentotrop aktivitása magyarázza. A Túrinál növeli 
a trophoblast endocrin activitását, serkenti a placenta 
csökkent működését. Különösen olyan esetekben hatásos, 
ahol a terhesség megszakadását hormonalis dysfunctio 
okozza.
A Túrinál nem okoz anyai virilisatiót, sem magzati mas- 
culinisatiót. Nem gátolja sem a gonadok, sem a mellék
vese működését, a szervezet electroiyt-egyensúlyát nem 
befolyásolja.

JAVALLATOK
Fenyegető vetélés, szokványos vetélés, fenyegető koraszü
lés.

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.

ADAGOLASA

Fenyegető vetélés: naponta 3 X 1  tabletta 5-7 napon át, 
ill. a tünetek megszűnéséig. Szükség esetén az adag 
emelhető.
Szokványos vetélés: napi 1-2 tabletta a kritikus időpont 
után még legalább 1 hónapon keresztül.
Fenyegető koraszülés: az adagolást minden esetben egyé
nileg célszerű meghatározni, sokszor fentieknél magasabb 
adagok alkalmazása szükséges.

MEGJEGYZÉS
4< Csak vényre adható ki, és az orvos rendelkezése sze
rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS
20 tabletta térítési díja: 9,- Ft.



Szegedi Orvostudományi Egyetem
I. Sebészeti Klinika
(mb. igazgató: Imre József dr.)

Profilaktikus cimetidin 
kezeléssel szerzett 
tapasztalataink 
veszélyeztetett betegeken
Baltós Béla dr., Nagy Attila dr.,
Baradnay Gyula dr, és Pepó János dr.

A postoperativ  szakban jelentkező masszív gastro- 
duodenális vérzések száma világszerte növekedést 
m u ta t (10, 13, 27). Ennek oka részben abban rejlik , 
hogy a m odern anaesthesia és intenzív theráp iás 
e ljárások  elterjedésével egyre több olyan súlyos ál
lapotban  levő beteget operálunk  meg, ak it ko ráb
ban m ű té tre  nem  ta rto ttu n k  alkalm asnak, m ásrészt 
olyan k ite rjesz te tt m űtétek  elvégzésére is vállalko
zunk, am ilyenek végrehajtása  régebben elképzelhe
te tlennek  tűnt.

A postoperativ  szakban fellépő gastro in testi
nalis vérzések kezelése még m a is komoly, össze
te t t  fe ladato t je len t (7, 11, 19, 33). Az utóbbi évek
ben számos közlem ény jelen tős előrehaladásról 
számol be a gastro in testinalis vérzéseket illetően, 
részben antacid  szerek (30, 32), részben a H2-recep- 
to r blokkolók alkalm azásával (4, 8, 16, 20, 21). 
Ezen kezelési módok hatásosságának elm életi h á t
te ré t az képezi, hogy a gastro in testinalis vérzések 
előidézésében m eghatározó szerepet tu la jdon ítanak  
a gyom orsósav jelenlétének (24, 25, 31). Így nagyon 
kézenfekvőnek lá tszo tt az a gondolat, hogy a H2- 
receptor blokkoló cim etidin p reven tív  alkalm azása 
csökkenteni fogja a postoperativ  szakban je len t
kező gastro in testinalis vérzések számát.

Az elm últ évek kó rtö rténete inek  á ttan u lm á
nyozása során m egállapíto ttuk , hogy különösen 
a nagyobb érsebészeti beavatkozásokat, illetve vas
tagbélm űté teket követi jelen tős szám ban a felső 
gastro in testinalis trak tusból szárm azó vérzés. Így ez 
a betegcsoport alkalm asnak lá tszo tt annak  a felm é
résére, hogy vajon a H2-receptor blokkoló cim etidin 
p reven tív  alkalm azása csökkenti-e a vérzések gya
koriságát, illetve súlyosságát, befolyásolja-e köz
vetve vagy közvetlenül a postoperativ  szak m orbi
d itási és m ortalitási viszonyait.

Beteganyag és m ódszer

Tanulmányunkat prospektiv formában hajtottuk 
végre, míg az összehasonlítást egy retrospektív kont
roll csoporttal végeztük.

A kontroll csoport kiválasztása: 100—100 egymás 
után következő, 50 évnél idősebb beteg adatait gyűjtöt
tük össze, akiken az elmúlt évek során nagyobb vas
tagbélsebészeti, illetve érsebészeti műtéteket hajtottunk
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végre. A tanulmányba nem vettük fel azokat a betege
ket, akiken csak anus praeternaturalis készült.

A kezelt csoport kiválasztása: 1979. szept. 1-től 
kezdődően minden 50 évnél idősebb 'beteget, akiken a 
fenti kritériumok szerint vastagbél-, illetve érsebészeti 
műtéteket terveztünk, profilaktikusan cimetidin keze
lésben részesítettük (mindkét kezelt csoportba 100—100 
beteg összegyűjtését tervezzük).

Az adatok értékelése: a kezelés sikertelenségét 
jelentette, ha a postoperativ szakban gastrointestina
lis vérzés klinikai vagy laboratóriumi jeleit észleltük. 
Vérzésnek tekintettük, ha a szondán ürülő gyomornedv 
savhaematinossá vált, illetve a betegnek vérhányása 
vagy melaenája volt. Vérzés jelentkezése esetén a vér
zést minden esetben gasztroszkópiával identifikáltuk.

A cimetidin adagolása: tanulmányunkban a 
Smith, Kline and French Laboratories gyógyszergyár 
Tagamet készítményét használtuk fel a következő mó
don. A műtét előtti nap a betegek 3X1 +  este 2 tbl 
Tagametet kaptak, majd a műtét napján, illetve a ko
rai postoperativ szakban 6X200 mg cimetidint juttat
tunk be infusióban 100 mg/óra sebességgel. Amint a 
beteg állapota megengedte, a kezelést peroralisan foly
tattuk a fent említett dózisban. A kezelés összesen 8 
napig tartott.

Laboratóriumi vizsgálatok: Minden betegen a ke
zelés megkezdése előtt, illetve befejezése után az aláb
bi vizsgálatokat végeztük el: Hkrt, Hgb, fvs, kvalitatív 
vérkép, thrombocyta szám, prothrombin, szerűm bili
rubin. alkalikus foszfatáze, SGOT, SGPT, kreatinin. 
Minden érsebészeti betegnek teljes koagulogrammot 
készítettünk és betegeink döntő többségében elvégeztük 
a légzésfunkciós vizsgálatokat is. A kezelés alatt a Hkrt 
és elektrolit szintet. KN-t eleinte naponta, később a 
szükségletnek megfelelően ellenőriztük. A fvs számot 
kezdetben másnaponta. később a klinikai igényeknek 
megfelelően ellenőriztük.

A statisztikai analízisben (a vérzés és mortalitás 
gyakoriságának előfordulása) a Fischer-féle próbát al
kalmaztuk.

E redm ények

1977. jan. 1. és 1979. jún. 30. között 187 be
teget operá ltunk  elek tíven  vastagbél-m egbetegedés 
m iatt, ö sszm o rta litásu n k  9,6% volt az egész beteg
anyagra vonatkoztatva. Ezek közül az első száz, 50 
évnél idősebb b e teg e t k iválaszto ttuk  és ezeknek az 
adatai képezték a kontro ll csoportot. Betegeink kor, 
nem  szerin ti m egoszlását, m orta litásá t, a gastro in
testinalis vérzés gyakoriságát az 1. táblázaton  tü n 
te ttü k  fel. Az 1. ábra  pedig az alkalm azo tt m űtéti 
típusoka t m u ta tja  be.

100 beteg közül 14 beteg ha lt m eg (14%) és 14 
esetben észleltünk gastro in testinalis vérzést (14%). 
A 14 exitussal végződött esetünk közül 11-ben je 
lentős gastro in testina lis  vérzés a lak u lt ki. A 14 v ér
ző beteg  közül 7 esetben  a masszív g astro in testina
lis vérzés döntően hozzájáru lt a halálos k im enetel
hez. A vérzés sú lyosságát jellemzi, hogy betegeink
nek a vérzés a la tt átlagosan közel 3000 ml vért kel
le tt adni. A vérzést m ind a 14 esetben  konzervatí- 
van kezeltük, m ivel úgy ítéltük  meg, hogy bete
geink az ú jabb  sebészi beavatkozást nem  képesek 
elviselni. A vérzés 4 esetben savhaem atinos gyo- 
m orbennék, 2 esetben  csak m elaena, 8 betegen pe
dig haem atem esis és m alaena együ ttes form ájában  
je len tkezett. A vérzés fo rrásá t részben  gasztrosz- 
kópia, részben a sectiós leletek a lap ján  á llap íto ttuk  
meg. A vérzés fo rrása  12 betegen a k u t ulcera tív  el
változás (erosio, ille tve aku t fekély) volt, 2 betegen 
ak u t és krónikus fekély  együttes e lőfordulását ész
leltük . 7 esetben 1, 7 betegen több vérzésforrás te -

%
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1. táblázat. Vastagbél m egbetegedés m iatt operált betegeink fontosabb adatai

Kontroll betegek (n = 100) Cimetidin profilaxis (n = 60)
Kor Nem Mortalitás G. I. vérzés Kor- Nem Mortalitás G. I. vérzés
átlag gyakorisága átlag előfordulása
±SE ffi nő ±SE ffi nő

64,2±0,8 49 51 14 (14%) 14 (14%) 61 ±1,7 33 27 2 (3,3%) 1 (1,6%)

hető felelőssé a vérzésért. A vérzés átlagosan a 
postoperativ szak 8. nap ján  je len tkezett: 4 beteg 
esetében a késői (11—24. nap), 10 esetben pedig a 
korai időszakban (1—7. nap) észleltünk vérzést. A 
vérzés előidézésében szereplő okokat a 2. tábláza
ton  tü n te ttü k  fel.

1979. szept. 1. ó ta hatvan , 50 évnél idősebb be
tegen végeztünk vastagbélm űtétet, ezeket p reventív  
cim etidin kezelésben részesítettük. E betegek kor, 
nem  szerinti m egoszlását, m ortalitását, a gastro in
testinalis vérzés előfordulását az 1. táblázaton 
(j. oldali rész) m u ta tju k  be. Az 1. áb ra  jobb oldali 
része az alkalm azott m ű té ti típusokat m u ta tja  be. 
Ebben az időszakban 2 beteget vesz íte ttünk  el a 
postoperativ  szakban. 1—1 sigma, illetve rectum  
tum oros betegünk h a lt m eg; ezeken H artm ann-

Cimetidin profilaxis (n =  35)
16 -  17 2

m űtéte t, illetve elülső resectiót végeztünk. M indkét 
beteg  esetében d iffúz  peritonitis, légzési elégtelen
ség, septicus shock, u raem ia a lak u lt ki, azonban 
gastro in testinalis vérzés jeleit nem  lehete tt m eg
állapítani. Rectum  tum oros betegünk  esetében a 
súlyos septicus shock m ia tt 5 g m etilprednisolont 
is ad tunk .

A cim etidin preven tióban  részesült betegek kö
zül 1 betegen észleltünk  m asszív gastro in testinalis 
vérzést. A colon transversum  tu m o ra  m iatt operált 
betegünkön a 10. postoperativ  napon je len tkezett 
a vérzés haem atem esis, illetve m elaena form ájában . 
A vérzés fo rrásá t a gasztroszkópos vizsgálat ak u t 
u lceratív  elváltozásban (erosiók, illetve ak u t feké
lyek  a gyom orban) jelö lte  meg. A vérzés a la tt 31001 
ml vér adására vo lt szükség. A vérzés kiváltásában 
szerepe lehete tt a v iharos postoperativ  kórlefolyás
nak. A 8. postoperativ  napon hasfali d isruptio  
m ia tt rekonstrukció t végeztünk, m ajd sepsis ala
k u lt ki peritonitissel, paraly ticus ileussal, légzési 
elégtelenséggel. A vérzést végül több m int 3 hetes 
T agam et kezeléssel s ik erü lt m egszüntetni és a beteg 
gyógyultan távozott. A többi 59 esetben a gastro in 
testinalis vérzés legcsekélyebb je lé t sem észleltük.

1974. márc. 1. és 1979. szept. 1. között 320 elek- 
tív  rekonstrukciós érsebészeti m ű té te t végeztünk 
az aorto-ilio fem oralis szakasz m egbetegedése 
m ia tt 3%-os összm ortalitással. E betegek közül az 
első száz, 50 évnél idősebb, veszélyeztetett be teget 
k iválaszto ttuk  és ezek adatai képezték a kon tro ll
csoportot. B etegeink kor, nem  szerin ti megoszlását, 
m orta litásá t a gastro in tenstiná lis  vérzés előfordu
lásá t a 3. táblázaton  (b. oldali rész) ad juk  közre. 
Az operált betegek diagnózis szerin ti csoportosítá
sá t a 4. táblázat (b. oldali rész), a végzett m űté ti 
típusokat a 2. ábra  m u ta tja  be.

100 beteg közül 5 beteget veszíte ttünk  el (5%). 
A halálos k im enetelű  eseteink közül 4 esetben ész
le ltü n k  gastro in testinalis vérzést. A vérzés azonban 
csupán súlyosbító tényező volt, a betegek h alá lá t 
m ás szövődm ények okozták. A postoperativ  szak
ban  36 esetben (36%) észleltünk kisebb vagy köze-

2. táblázat. A vérzés előidézésében  szereplő okok  
vastagbél m egb etegedés miatt operált 
betegeinken

Kontroll betegek (n = 100) Cimetidin profilaxis (n = 60)

&
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2. ábra: Az érsebészeti betegeken végzett műtéti típusok:
a) aorto-ilio-bifemoralis endarterectomia
b) aorto-ilio-bifemoralis endarterectomia -j- renalis 

endarterectomia
c) aorto-bifemoralis bifurcatiós érpótlás
d) aorto-bifemoralis bifurcatiós bypass
e) aorto-iliacalis endarterectomia

1. Műtét 14 1. Műtét 1
2. Légzési elégtelenség 11 2. Légzési elégtelenség 1
3. Sepsis 9 3. Sepsis 1
4. Paralyticus ileus 7 4. Paralyticus ileus 1
5. Uraemia 4

Vérző betegek száma: 14 Vérző betegek száma: 1

í. ábra: A vastagbélen végzett műtéti típusok megoszlása



3. táblázat. É rsebésze ti  be tege ink  fo n to sa b b  adatai

Kontroll betegek (n = 100) Cimetidin profilaxis (n = 35)
Kor Nem Mortalitás G. I. vérzés Kor- Nem Mortalitás G. I. vérzés
átlag gyakorisága átlag előfordulása
±SE ffi nő ±SE ffi nő

60,7±0,6 96 4 5 (5%) 36 (36%) 57,4±1,2 30 5 0 0

pes fokú gastro in testina lis vérzést. A vérzés a leg
több esetben kisebb fokú volt: 6 betegnek egyálta
lán nem  k e lle tt v é rt adni, a több i betegnek átlago
san 1000 ml v é r t  ad tunk . 2 betegünk  esetében a 
vérzést konzervatív  e ljá rásokka l nem  tu d tu k  csilla
pítani, m ű té te t ke lle tt vég reh a jtan i (B illroth II.). 30 
esetben a konzervatív  kezelés eredm ényre vezetett, 
am ennyiben a vérzés m egszűnt. A gastro in testina
lis vérzés a k o ra i postoperativ  szakban jelentkezett, 
átlagosan 1,6 nappal a m ű té t elvégzése u tán . A v ér
zés fo rrásá t 3 esetben gasztroszkópiával, 2 esetben 
a m űtét alkalm ával, 4 betegen a sectiós lelet alap
ján  á llap íto ttuk  meg. A több i esetben a vérzésfpr- 
rás pontos azonosításától e ltek in te ttü n k , mivel 
therápiás konzekvenciája úgysem  le tt  volna. A 
meglevő adatok  alap ján  a vérzés 8 esetben ak u t 
ulceratív elváltozásból, 1 esetben  krónikus fekély
ből szárm azott. Ez utóbbi a histológiai vizsgálat al
kalm ával m ár m alignus á ta lak u lás  je le it is m u ta t
ta. A vérzés az esetek döntő többségében savhem a- 
tinos gyom orbennék fo rm ájáb an  jelentkezett. Em
lítésre m éltónak  ta rtju k , hogy a vérzési szövőd
mény annak  ellenére is m egjelent, hogy betegein
ke t ru tinszerű  antacid p ro filax isban  (3 ó ránkén t 40 
ml Almageles—NaHCO^ keveréke) részesítettük. A 
vérzés m egindításában  szerepet játszó  okokat az 5. 
táblázaton  (b. oldali rész) tü n te ttü k  fel.

M iután 28 vérző betegünkön jelentős postope- 
ra tív  ü rü lési zavart észleltünk, m egvizsgáltuk a 
gyom orretenció a lakulását a postoperativ  ‘szakban. 
A gyom or-bélrendszer ürü lési zav arán ak  hű indi
kátora, hogy m ennyi ideig kell a betegben b en n ta r
tan i a szondát. A szondát ak k o r távo líto ttuk  el, ha 
a beteg gyom orreten tió ja  500 m l alá csökkent. A 
gyom orszonda b en n ta rtásán ak  id ő ta rtam át a 6. tá b 
lázaton tü n te ttü k  fel.

1979. szept. 1. óta harm incöt, 50 évnél idősebb, 
veszélyeztetett betegen végeztünk  az aorto-ilio-fe- 
m oralis érszakasz m egbetegedése m ia tt rekonstruk 
ciós m űtétet. B etegeink kor, nem  szerin ti eloszlá
sát, m orta litásá t, a vérzés gyakoriságát a 3. táb lá 
zaton (j. oldali rész) fh u ta tju k  be. Az operált be
tegek diagnózis szerinti csoportosítását a 4. táb lá 
zaton ad juk  közre. A végzett m ű té ti típusokat a
2. ábrán  dem onstráljuk .

A 35 o p erá lt beteg közül m orta litásunk  nem  
volt és a postoperativ  szakban gastro in testinalis 
vérzés je le it egyáltalán  nem  észleltük.

Feltűnőnek ta lá ltuk , hogy betegeink gyom or- 
retenciója je lentősen lecsökkent, a szondát koráb
ban el tu d tu k  távo lítan i és így a perorális táp lá l
kozást ham arab b  meg le h e te tt kezdeni. A gyom or- 
szonda b en n ta rtá sán ak  id ő ta rtam á t a 6. táblázaton  
tün te ttü k  fel.

A p reven tív  kezelésben részesü lt betegek labo
ratórium i változásait a 7. táblázatban  dolgoztuk 
fel.

A vastagbélsebészeti betegek (kontroll és kezelt 
csoport) vérzési incidenciájában és m ortalitásában  
szignifikáns csökkenést ta lá ltu n k  (F isher-féle p ró 
ba). Az érsebészeti betegek vérzési gyakorisága lí
ra  csökkent le, am i a fo lyam at egyértelm ű jellegét 
bizonyítja. Ez u tóbbi esetben a szignifikancia szá
m ítást nem  lehe t elvégezni.

M egbeszélés

A H2-receptor blockoló cim etid in  m egjelenése 
nem csak a fekélybetegség kezelésében (28, 35) je 
len te tt új theráp iás lehetőséget, hanem  számos más 
kórform ában, am elynek előidézésében oki szerepet 
tu la jdon ítanak  a gyom orsósav je len létének  (2, 5, 12, 
34).

4. táblázat. Operált érsebészeti b etegek  m egoszlása  
diagnózis szerint

Kontroll betegek (n = 100) Cimetidin profilaxis (n = 35) í

'ASO-AIF-FP-IP* l.u. 94 
ASO-AIF intrarenalis 
totalis hasi aorta 
occlusio 4
A-V fistula a. et v. iliacae 
comm., A-V fistula a. fern, 
superficialis et v. femoralis
l.s. 1
Aneurysma aortae 
abdominalis 1

100

* ASO-AIF-FP-IP l.u. = arteriosclerosis obliterans-aorta-ilio- 
femoralis-femoro-poplitealis-infrapop- 
litealis

5. táblázat. A vérzés előidézésében  szereplőjokok  
érseb észeti beteganyagunkon

Kontroll betegek (n = 100) Cimetidin profilaxis (n = 35)

1. Műtét 36
2. Gyomor atonia 28
3. Légzési elégt. 4
4. Sepsis 333
5. Uraemia 1

Vérző betegek száma: 36 Vérző betegek száma: 0

6. táblázat. A gyom orszonda benttartásának  
ideje napokban

Kontroll betegek (n = 100) 415
Cimetidin profilaxis (n = 35) j[82

ASO-AIF-FP-IP l.u. 
ASO-AIF infrarenalis

29

totalis aorta occlusio 
Aneurysma aortae

4

abdominalis 2
35

2
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7. táblázat. Emelkedett laboratóriumi értékek  
előfordulása százalékban  
(Normális kiindulási értékek esetén )

Vastagbél sebészeti betegek (n = 60) Érsebészeti 
betegek (n = 35)

SGOT 15 31
SGPT 10 14
Alk. foszfatáze 3,3 42
Kreatinin 5 0

K linikai je lentőségénél fogva é rth e tő  módon 
szám os tanulm ány foglalkozott a cim etid in  gastro
in testinalis vérzésben tö rtén ő  alkalm azásával (4, 5, 
8, 9, 21). A korábbi tanu lm ányok  a cim etidin sike
res alkalm azásáról szám olnak be a g astro in testina
lis vérzés csaknem m inden  form ájában  (5). Később 
egyre inkább nyilvánvalóvá  vált, hogy a cim etidin 
kezelés elsősorban az a k u t  n y á lkahártya  laesiókból 
szárm azó vérzéseket szü n te ti meg, m íg a krónikus 
fekélyek  vérzése esetén  h a tása  nem  egyértelm ű (9).

M iután a m ár k ia lak u lt vérzést sok esetben 
nem  könnyű m egállítan i, a klinikusok figyelm e a 
p rev en tív  kezelés irán y áb a  fordult. A preventív  
kezelés alkalmazása m e lle tt szól az a tén y  is, hogy 
sokkal könnyebb m eg íté ln i a vérzés m egindulását, 
m in t a m ár k ia lakult vérzés m egszűnését. Továbbá 
jogos annak a nézetnek  a feltevése is, hogy a gast
ro in testinalis vérzés m indig  valam ilyen „szövőd
m ényének” tek in thető  (pl. a varratelég telenség  kö
vetkezm énye a p eriton itis , a peritonitis szövődménye 
a paraly ticus ileus, a gastro in testinalis vérzés stb.) 
így  egy kezelési m ód hatásossága sokkal tisztábban 
m egítélhető preventív  kezelés esetén, m in t a m ár 
vérző betegen, ahol m eglehetősen összetett viszo
ny o k a t találunk.

A  preventív kezelés bevezetése m elle tt szóltak 
sa já t megfigyeléseink is, m iszerint néhány  bete
günk  esetén a vérzés biztosan m egelőzte a septicus 
szövődm ény k ia laku lásá t, amely azután  végső soron 
a beteg  halálához veze te tt. így feltételezhető  volt, 
hogy cimetidin adásáva l a gastro in testinalis vérzés 
incidenciáját csökkenten i lehet és ta lán  ez a tény 
kedvezően befolyásolja a további postoperativ  
m orbiditási és m o rta litá s i viszonyokat is.

Nehéz feladatnak  lá tszo tt a m egfelelő beteg
anyag  kiválasztása. K özism ert, hogy vannak  olyan 
betegek, akiken szám os vérzésre hajlam osító  szö
vődm ényt (sepsis, shock, légzési elégtelenség stb.) 
észlelünk, vérzés azonban  sohasem  fejlődik  ki. 
O lyan betegcsoportot k e lle tt választanunk  tehát, 
ahol a postoperativ szakban a gastro in testinalis 
vérzés jelentős gyakoriságo t m u ta t és m egjelenése 
kom olyan veszélyezteti a betegek túlélési k ilátásait.

Ü gy véljük, hogy a tanu lm ányban  szereplő be
tegcsoportok a fen ti k rité riu m o k a t k ielégítették. 
Előnyösnek tűn t a k é t  betegcsoport választása ab
ból a szempontból is, hogy ezáltal é rtékes megfi
gyeléseket tehettünk  a r ra  nézve, vajon  a vérzés 
k iváltásában  szereplő oki tényezők m ilyen súllyal 
vesznek részt a vérzés előidézésében. A kontroll 
csoportok elemzése so rán  azt ta lá ltuk , hogy a vas
tagbél-m egbetegedés m ia tt  operált betegek  vérzé
sének előidézésében fő k én t a septicus kom ponens 
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geken sepsis viszonylag csekély szám ú betegen já 
ru lh a to tt hozzá a vérzés m egindulásához.

T anulm ányunkból m egállapítható, hogy a ci
m etid in  preventív  alkalm azása m indkét betegcso
p o rtb an  előnyösen befolyásolta a vérzés gyakorisá
gát. Ez a változás a vastagbeles csoportban szigni
fikáns csökkenésnek bizonyult. Az érsebészeti cso
p o rtban  vérzés egyálta lán  nem  fo rd u lt elő ez ideig, 
am i önm agában is figyelem rem éltónak látszik. Ez a 
m egállap ításunk  egyezik mások (11, 26) észlelései
vel.

A bban a kérdésben sokkal nehezebb állást fog
laln i, hogy a kezelés befolyásolta-e a m ortalitást. A 
vastagbél-m egbetegedés m iatt m ű té tre  k e rü lt bete
geink esetében úgy tű n ik , hogy a p rev en tív  cime
tid in  kezelés és a m orta litás javu lása között pozitív 
korreláció áll fenn. Ezen betegek ha lá lában  ugyan
is a gastro in testinalis vérzés 7 esetben  döntően 
közrejátszott.

Az érsebészeti betegcsoportban a preven tív  ke
zelésnek nem  tu la jd o n ítu n k  szerepet a m ortalitás 
javu lásában , hiszen ezek a betegek a vérzéstől te l
jesen  független okok m ia tt haltak  m eg. Ügy gon
doljuk , hogy m indkét csoportban a m orta litás jav í
tásában  más tényezőknek is jelentős szerep ju to tt. 
Ezek közül m egem lítjük  a m űtéti team  összeszo
ko ttságát, a septicus szövődm ények szám ának a le
csökkentését (m etronidazol kezelés bevezetése, po- 
lyvalens vakcina alkalm azása és nem  utolsó
sorban  az intenzív theráp iás e ljárások  fejlődését.

A cim etidin preven tióban  részesü lt betegeink 
közül 1 betegen észleltünk jelentős gastro in testina
lis vérzést, m elyet konzervatív  kezeléssel (a Taga
m et kezelés fo ly tatása) végső soron s ik e rü lt meg
szün te tn i és a beteg m eg is gyógyult. 2 exitussal 
végződött betegünk kórlefolyása m indenben  azonos 
vo lt a kontrollcsoport hasonló betegeivel, de gast
ro in testina lis vérzést nem  észleltünk.

M inden érsebészeti betegnek a m ű té t alkalm á
val nasogastricus szondát vezettünk le. így  ez a be
tegcsoport lehetőséget ado tt a postopera tiv  gyom or
bél passage alaku lásának  m egfigyelésére olyan be
teganyagon, ahol a gyom or-bél tra k tu so n  m űtét 
nem  tö rtén t.

A napi retenció m ennyiségének a jelentős csök
kenésé t észleltük. Az irodalm i adatok  szerin t a íü -  
recep to r blokkoló cim etidin elsősorban a gyom or
nedv  H + koncen tráció ját csökkenti (3), de ugyan
akkor csökken a gyom ornedv összvolum ene is (1, 
18). Ügy gondoljuk, hogy a retenció csökkentésé
nek jelentős szerepe leh e te tt a vérzés gyakoriságá
n ak  csökkentésében, hiszen nyilvánvalóan előnyös, 
ha  a gyom ornyálkahártya kis volum enű, alacsony 
H + ta rta lm ú  gyom ornedvvel viszonylag rövidebb 
ideig érintkezik. A passage gyors hely reállása  lehe
tővé te tte , hogy ko rábban  v isszatérjünk  a peroralis 
táp lá lásra .

A vérzés k iváltásában  szereplő praedisponáló 
tényezők (2., illetve 5. táblázat) m egegyeznek a m á
sok (13, 19, 33) á lta l közölt adatokkal. Ezzel kapcso
la tb an  szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek az okok 
csupán didaktikai szem pontból kü lön íthetők  el 
egym ástól, mivel leg több  betegünkön ezek együtte
sen hato ttak .



Az irodalm i adatok ism eretében úgy gondol
juk , hogy a cim etidin kezelés jelentős védőhatása 
elsősorban a H + koncentráció csökkentése révén 
valósult meg. Lehetséges azonban, hogy a cim etidin 
kedvező h a tásában  más, eddig még kevésbé ism ert 
m echanizm usok is közrejátszanak. G uth és m tsa i 
(15) a cim etidin cytoprotectiv  h a tásá t írták  le, Le
vine  és m tsa i (17) pedig k im u ta tták , hogy a cim e
tid in  kedvezően befolyásolja a nyá lkahártya  mic- 
rocirculáció ját stress körülm ények között.

V izsgálataink során a cim etid in  kezelés ritk án  
jelentkező m ellékhatásait (6) nem  észleltük. K ülö
nös gondot fo rd íto ttu n k  a betegek laboratórium i 
ellenőrzésére. Az irodalm i adatoknak  megfelelően 
(6) az SGOT, SGPT, az alkalikus foszfatáze és k rea- 
tin in  szint m érsékelt m egem elkedését észleltük né
hány  esetben. Az érsebészeti csoportban 6 esetben 
az alk. foszfatáze érték  jelentősebben m egem elke
dett, am inek a pontos okát nem  ism erjük. Em lítés
re  m éltónak ta r tju k , hogy 1 esetben a cim etidin ke
zelést kórosan alacsony fvs szám  (kiindulási é rték  
2,2 G/l) kapcsán is alkalm aztunk  és további fvs 
szám csökkenés nem  következett be. (Kontroll é r
té k  2,4 G/l).

A gyom orvérzések kezelésében, illetve preven- 
tió jában  fő k én t am erikai szerzők (32) sikeresen al
kalm azták az erélyes antacid kezelést. L egújabban 
Priebe és m tsa i (29) az an tacid  kezelés és a ^ - r e 
ceptor blokkoló kezelés ha tásosságát azonos é rték ű 
nek  találták . MacDougall és m tsa i (22) a H2-recep- 
to r blokkolókkal történő p ro filax ist sokkal h a táso 
sabbnak ta lá lták  a vérzés m egelőzésében m ájkó- 
m ás beteganyagukon, m in t a m ár hagyom ányos
nak  tek in thető  antacid kezelést. S a já t beteganya
gukon (érsebészeti kontroll betegek) a ru tinsze
rű en  alkalm azott antacid kezelés ellenére 36 eset
ben. gastro in testinalis vérzést figyeltünk  meg. Igaz, 
e vérzések döntő  többségét az antacid  kezelés foly
ta tásával s ik e rü lt konzervatív  eszközökkel m eg
szüntetni.

A tL -recep to r blockoló cim etidin kezelés leg
nagyobb előnyét abban lá tju k , hogy e gyógyszer 
paren terálisan  is adható. A gyógyszer i. v. adago
lása lehetővé teszi a H+ szekréció gyors g á tlásá t és 
megfelelő adagolás esetén e ha tás ta rtósan  érvénye
sül (14). Az i. v. adagolás különösen azokban az 
esetekben je len t nagy előnyt, ahol komoly gyom or
bél ürülési zav a rt észlelünk. Végül, de nem  utolsó
sorban a cim etid in  kezelés előnyének kell ta r ta 
nunk, hogy adagolása sokkal kevesebb fáradságot 
igényel nővéri m unka szem pontjából, m in t a ren d 
szeres antacid kezelés.

összefoglalás: A szerzők ötven évnél idősebb 
betegeiken m egállap íto tták , hogy a nagyobb vastag 
bélsebészeti, illetve érsebészeti beavatkozásokat 14, 
illetve 36% -ban, ha  m érsékelt fo rm ában  is, követi a 
postoperativ  szakban gastro in testinalis vérzés. E 
vérzés a vastagbélsebészeti beteganyagon 7% -ban 
döntően h ozzájáru lt a betegek halálához is. M unká
ju k  célja az volt, hogy p reven tív  cim etidin kezelés
sel m egakadályozzák a vérzés k ialakulását. Ez ideig 
60 vastagbélsebészeti, illetve 35 érsebészeti beteget 
részesítettek cim etidin kezelésben. A cim etidin ke

zelést 8 napig alkalmazták. Tanulmányukból meg
állapítható, hogy a preventív cimetidin kezelés szig
nifikánsan csökkentette a gastrointestinalis vérzé
sek gyakoriságát, mivel a 95 eset közül csupán 1 
betegen észlelték vérzést. A cimetidinnel történő 
preventiót hatásosabbnak találták, m int az antacid 
szerekkel történő profilaxist.
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ÚJDONSÁG:

MEDISET
kórházi edénycsalád

®  az új kórházi edények tervezése a gasztronom-tálca méretei szerint tör
tént

®  alkalmasok egyéni, névreszóló tálalásra 
®  tálcával együtt szállíthatók az ételszállító kocsiban 
®  lehetővé teszik a gyors- és higiénikus tálalást
®  méreteiknél és űrtartalmuknál fogva a három napszak reggeli, ebéd, va

csora tálalására alkalmasak
®  méreteik megfelelnek a kórházi normaadagok befogadására 
•  mosogatógéppel történő mosogatásra alkalmasak
®  a porcelánedények anyagszerűségüknél fogva a legesztétikusabbak étke

zéshez.
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A m a g z a tv íz
a ! f a r f e to p r o te in  
m e g h a tá r o z á s a  im m uno- 
e le c t r o o s m o p h o r e s i s s e l  
h a z a i la g  e lő á l l í to t t  
im m u n sav ó  f e lh a s z n á lá s á v a l
Halmosdi Gusztáv dr., Bősze Péter dr.,
László János dr. és Kovács László

A z a lfai-fetopro tein  (AFP) egy m agzat specifikus 
alfai-g lobulin , am ely először a szikhólyagban, m ajd 
tú lnyom órészt a m agzat m ájában  term elődik. Az 
A FP nagyon kis m ennyiségben a felnő tt szervezet
ben is képződik. Egyes, elsősorban m áj eredetű  
daganatok jelentős m ennyiségben term elnek  A FP-t. 
Az A FP feltételezhetően az in trau te rin  m agzatnak 
az anyai szervezettel szem beni védekezését bizto
sítja . P raena ta lis  diagnosztikai jelentőségét az adja, 
hogy velőcsőzáródási rendellenességekben (VZR) 
a  m agzatvízben az A FP m ennyisége jelentősen 
m egem elkedik.

Az A FP k im u ta tásá ra  számos m ódszert a lka l
m aznak. Ezek egy specifikus an tiszérum  felhaszná
lásán  alapszanak (4). L eginkább a gelim m unopreci- 
pitációs m ódszerek, a radioim m unoassay (RIA) és 
az enzym im m unoassay (ELISA) te rjed tek  el (4, 5). 
M agunk a m agzatvíz A FP m ennyiségi m eghatá ro 
zására  im m unoelectroosm ophoresis (IEOP) m ódszert 
a lkalm aztunk  (2), am elyhez a S erva g y ártm án y ú  im 
m unsavót használtunk  (1, 3). Az IE O P-t a m agzat
víz A FP  m érésére hazailag előállíto tt an tiszérum  
felhasználásával is k ip róbáltuk . Jelen  közlem é
nyünkben  ennek eredm ényéről szám olunk be,
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A nyag  és m ódszer

A  magzatvíz AFP meghatározásához specifikus 
immunsavót állítottunk elő, amelyet a Serva és Beh- 
ringwerke által kereskedelmi forgalomba hozott sa
vókkal hasonlítottuk össze.

Az immunizáláshoz szükséges antigént humán 
embryonalis máj homogenizátumából nyertük. Az 
abortusból származó 12—J 6 hetes embryo máját homo- 
genizálás után Sephadex G 200 oszlopchromatográphiás 
eljárással tisztítottuk. Az AFP-t a második csúcsban 
találtuk. Az így nyert oldat AFP tartalma 100 /rg/ml 
volt. Ezt egyenlő arányban komplet Freund-adjuváns- 
sal (DIFCO) kevertük, amelyből 35 kg súlyú kameruni 
törpe kecskének a hátsó combjába 4 helyre elosztva 
i, m. összesen 4 ml-t oltottunk. Az eljárást inkomplet 
adjuvánssal 2 hetes időközökben 3 alkalommal megis
mételtük. Az utolsó oltás után 10 nappal az állatot 
0,8 ml Rompun (Bayer) i. m. adásával elaltattuk. 45 
perc után a narcosist i. v. alkalmazott Inactinnal 
(BYK) az embergyógyászatban használatos dózis felé
vel a kívánt ideig folytattuk. Az állat vena jugularisá- 
ból az emberi vér konzerválására rendszeresített citrá- 
tos stabilizátor oldatba (HUMÁN) 500 ml vért enged
tünk. Centrifugálást 20 percig 3000 g-vel végeztünk, 
miközben a kecskének fiziológiás konyhasó infúziót al
kalmaztunk. A plazma leszívása után a vvt koncentrá- 
tumot is visszaadtuk. A plazmából a nem kívánatos 
antitesteket normál emberi savó hozzákeverésével eltá- 
volítottuk. Az így nyert immunsavót Ouchterlony-féle 
radialis immundiffusio (2) alkalmazásával embrionális 
máj homogenizátumával reagáltattuk az anti-AFP an
titestek azonosítása céljából. Megállapítottuk, hogy a 
kecske plasmapheresisével nyert immunsavónk az 
import savókkal teljes immunológiai azonosságot 
mutatott. Saját savónk titer értéke kétszerese volt 
a Behringwerke savójáénak, a Serva által forgalmazott 
savónak pedig négyszerese. Az immunsavót a koráb
ban már ismertetett (1, 3) IEP-hoz alkalmaztuk.

Az IEOP az immundiffusiónak electrophoresissel 
kombinált változata. Veronai pufferban (pH 8,6, 0,05 
M) 0,8% agarosét (Serva, reinst) oldottunk, s ebből 
55X180 m nagyságú üveglapra 15 ml-t öntöttünk. Az 
agarose megdermedése után a vizsgált anyag és az el
lenanyag tartalmú savók számára tartályokat képez
tünk. A vizsgált anyagot 6 mm, az immunsavót 2 mm 
átmérőjű tartályba cseppentettük. A tartályokat a le
mez felületén 5 sorban rendeztük el úgy, hogy 1 sorba 
1 tartálypár kerüljön. Az anyag felcseppentése után a 
lemezt electrophoresises készülékbe helyeztük. A vizs
gálandó magzatvíz hígítás! sorát a készülék negatív, 
az antiszérumot a pozitív pólus felé tettük, és hosszá
ban 5 V/cm feszültség alkalmazásával szobahőmérsék
leten futtattuk 60 percig. Ezalatt az AFP a pozitív, 
az ellenanyag a negatív pólus felé vándorol, amelynek 
következetében a precipitációs ív hamarabb alakul ki, 
mint az immundiffusio alkalmazása esetén. Ily módon 
kisebb antigén koncentrációk 'is kimutathatók. A mód
szer érzékenységét AFP meghatározásra vonatkoztatva 
0,025 Mg/ml-nek találtuk.

Az AFP mennyiségi meghatározására a Behrina- 
werke ki tiét is használtuk, amelyet a gyártó cég M- 
Partigen néven hoz forgalomba.

E redm ények

72 genetikailag ind ikált esetben végeztünk 
koraterhesség i am niocentesist. A m agzatvíz A FP  
koncen tráció ját sa já t m ódszerünkkel m eghatároz
tuk . 54 alkalom m al a B ehringw erke m ódszerével 
párhuzam os vizsgálatot végeztünk. 55 esetben is
m erjü k  a terhesség k im enetelét. Ezen vizsgálatok 
eredm ényeit táblázatban  fog laltuk  össze.

A táb láza t adataiból m egállap ítható , hogy a sa
já t  m ódszerünkkel és a B ehringw erke  eljárásával 
k ap o tt é rtékek  m egközelítőleg jól fedik egym ást,
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A magzatviz AFP vizsgálatának eredményei 55 genetikailag indikált koraterhességi (s. 15—17) 
am niocentesis esetében

Indicatiok

A magzatvíz AFP koncentrációja
Saját savó Behringwerke 
Normalis Kóros .. ..
32 //g/ml 32-64//g/ml Normahs Koros

Terhesség kimenetele 
Egészséges Abortus 
magzat

VZR Egyéb maifor
máció

VZR gyanúja 28 2 16 2 27 — 2 1 (nagyér 
transpositio)

Idős terhes 4 — 4 — 4 — — —

X-chromosomához 
kötött recessív 
ártalom 4 4 — 2 2

Down-syndroma
gyanúja 9 1 6 — 10 ' — — —

Egyéb 7 — 5 — 7 _ — 1 (hydrocephal)

VZR = velőcsőzáródási rendellenesség 
AFP = alfai-fetoprotein
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S ajá t m ódszerünkkel végzett m eghatározás esetén 
a m agzatvíz norm ális A FP  koncentrációja 32 //g/ml 
a la tt volt. A táb lázatban  lá tható , hogy egy alka
lommal kórosan m agas é rték e t m értünk  és egész
séges m agzat született. Ebben az esetben azonban 
a m agzatvíz véres vo lt és valószínűleg a m agzat 
savójából bekerü lt A FP  okozta a kóros értéket.

M egjegyezzük, hogy egy esetben 37 hetes te r 
hességnél végeztünk am niocentesist, am ikor m ind
két m ódszer alkalm azásával norm ál é rté k e t kap
tunk  és anencephal m agzat született.

M egbeszélés

A kecske p lasm apheresisével előállítható  im 
m unsavó m inden eddigi hazai körülm ények között 
alkalm azható eljárással szemben a leggazdaságo
sabb. Az ilyen módon n y e r t  ellenanyag m ennyisé
ge az igényektől függően szinte ko rlá tlanu l bővít
hető.

Az antiszérum  felhasználásával számos mód
szer alkalm azására ny ílik  lehetőség. M agzatvízben 
az A FP  precipitációs m ódszerekkel m u ta th a tó  ki, 
am elyek lehetnek q u an tita tív ak  és sem iquan tita tí- 
vak. Az előbbiek közé ta rtoz ik  a B ehringw erk  ál
ta l forgalom ba hozott reagens, az u tóbbiakhoz az 
á lta lunk  alkalm azott IEO P módszer. Az á lta lunk  
előállíto tt im m unsavót q u an tita tiv  m ódszerek cél
já ra  is lehe t használni. A közlem ényben ism erte te tt 
eljárás előnye, hogy olcsó, nem  m unkaigényes, kü
lönösebb felszerelést nem  igényel, rövid ideig ta rt, 
asszisztensek végezhetik és sok vizsgálat egyidejű 
végzésére alkalm as.

K lin ikai gyakorlati vonatkozásban m egállapít
hatjuk , hogy a m agzatvíz A FP  m eghatározásra  az 
á lta lunk  kidolgozott IEO P m ódszer jól használható. 
32 //g/m l koncentráció a la tti érték  a terhesség  15— 
17. hetében VZR előfordulását gyakorlatilag  k izár
ja. 32—64 fi g/m l A FP ta rto m án y  esetében m egfe
lelő u ltrahangvizsgálato t, valam int a m agzatvíz 
sejtjeinek m orfológiai elem zését is el kell végezni. 
Ha ezen vizsgálatok eredm ényei nem  u ta ln ak  VZR-

re, az am niocentesist 7—10 nappal később célszerű 
m egism éteni. Ha akkor is 32 //g/m l feletti é rték e t 
ta lá lu n k , azt kórosnak lehe t tek in ten i. Fontos azon
ban, hogy a m agzatvíz tiszta legyen. Véres m agzat
víznél a vizsgálati eredm ény értékelése bizony
talan .

Az anyai savóból tö rténő  A FP  m eghatározás 
cé ljára  m ódszerünk ta lá la ti biztonsága — az A FP 
alacsony koncentrációja m ia tt — nem  m ondható  
kielégítőnek. Ilyen célra érzékenyebb m ódszereket 
kell alkalm azni. Ezek közül a legelterjed tebb  a RIA 
és LIESA (3, 4). Ezek az e ljárások  azonban m unka- 
és időigényesek, továbbá költségesek, a reagensek 
rendszeres beszerzése pedig nem  biztosított. B izta
tóbbnak  tűn ik  egy — kizárólag hazai alapanyagok 
felhasználásával történő — gyors, fajlagos tá rg y le 
m ez-teszt kifejlesztése. A továbbiakban  ilyen 
irányban  k íván juk  m unkánkat fo ly tatn i.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetét mon
danak Kovács Kálmán dr.-nak és Sándor Gyula dr.- 
nak, hogy a munka kezdetén segítségükre voltak.

Ö sszefoglalás: A  szerzők plasm apheresissel elő
á llíto tt kecske-im m unsavót használtak  fel az á lta 
lu k  kidolgozott im m unoelectroosm ophoresishez. Ez
zel a m ódszerrel a m agzatvíz A FP koncen tráció ját 
jól meg tu d ták  határozni. Az eljárás előnye, hogy 
olcsó, nagyon egyszerű, nem  igényel különösebb 
felszerelést, rövid ideig ta r t, asszisztensek végezhe
tik  és sok m eghatározás egyidejű  elvégzésére al
kalm as.

IRODALOM: 1. Halmosdi G., Kovács K., Sándor 
Gy.: AFP meghatározás magzatvízből CEP módszerrel. 
Előadás. Magyar Humángenetikai Társaság ülése, 1978. 
— 2. Halmosdi G., Perkedi J., Valló D.: Kíséri. Orvos
tud. 1973, 25, 457. — 3. Kovács K., Halmosdi G., Sán
dor Gy.: AFP meghatározás magzatvízből counterelect
rophoresis (CEP) módszerével. Előadás. Magyar Nőorv. 
Társ. Nagygy. Pécs, 1978. — 4. Papp Z.: Genetikai be
tegségek prenatalis diagnosztikája. Medicina, Buda
pest, 1980. — 5. Peitsik B., Bácsa S.: Orv. Hetil. 1980, 
121, 505.



KLINIKAI TANULMÁNYOK

Semmelweis Orvostudományi Egyetem
i. Gyermekklinika
(igazgató: Gérlóczy Ferenc dr.)

A g y e r m e k k o r i , , b e n ig n u s  
lá z a s  k o n v u lz ió ”  é s  
az  e p i le p s z ia  ö s s z e f ü g g é s e
Kohlhéb Ottó dr., Farkas Viktor dr. 
és Schmidt Károly dr.

A lázas eclam psia csecsemő- és gyerm ekkorban 
előforduló, ex tracran ia lis  lázas m egbetegedést kí
sérő konvulzió. K ét fo rm ájá t kü lön ítjü k  el: 1. az 
ún. „benignus (tiszta vagy szim pla)”, 2. „kom pli
k á lt (m alignus)”. Az elkülönítés a kor, roham for
ma, roham tartam , roham szám  és a klinikai, vala
m in t EEG -leletek a lap ján  tö rtén ik  (1. tábl.) (16, 21, 
29, 32, 44, 61).

A lázas konvulzió gyakorisága 5 éves kor a la tt 
m eglehetősen nagy, 2—4% (47, 49, 50, 55). Ennek 
ellenére egységes állásfoglalás sem  a diagnosztika, 
sem a te ráp ia  te rén  nem  alak u lt ki. Míg korábban 
az epilepsziába való  á tm eneté t 30—40% -ra becsül
ték, sőt egyes szerzők 77—93°/o-os előfordulásról is 
beszám oltak (36, 38), addig m a m indössze 1,4— 
12% -ot em lítenek (18, 22, 39, 52, 55).

Epilepszia esetében a roham ok láztalan álla
po tban  k rón ikusan  ism étlődő fo rm áb an  jelentkez
nek. Egy láztalan  görcs még nem , je len t epilepsziát. 
A lázas konvulziók k é t fo rm áján ak  elkülönítése 
diagnosztikai, te ráp iás, va lam in t prognosztikai je 
lentőségű.

Epilepszia esetében a roham ok láztalan  álla
potban  krónikusan  ism étlődő fo rm ában  jelentkez
nek. Egy láztalan  görcs még nem  je len t feltétlenül 
epilepsziát. A lázas konvulziók k é t fo rm ájának  
elkülönítése diagnosztikai, te ráp iás, valam int prog
nosztikai jelentőségű.

V izsgálataink során választ k íván tunk  kapni 
a rra , hogy benignus lázas konvulzióból m ilyen 
gyak ran  fejlődik ki epilepszia. T ovábbá megvizs
g á ltuk  a riz ikófaktorok ep ilepsziára hajlam osító 
szerepét. ,

A nyag  és m ódszer

A  Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyer
mekklinikáján 1958—1970 között fekvő betegek közül 
93 olyan gyermeket választottunk ki, akikben az anam-
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1. táblázat. A lázas konvulziók elkülönítő ismérvei

Benignus lázas konvulzió Komplikált lázas konvulzió

gén. tónusos-clonusos roham

rohamtartam <20—30 perc 
kor 6 hónap—5 év 
rohamszám 1—4 
neurológiai st. negatív

a 10. postparx. naptól 
negatív az EEG

fokális roham, postparox. 
neurológiai tünetek 
rohamtartam =-20—30 perc 
kor <6 hónap>5 év 
rohamszám > 4  
előzetes neurológiai károsodás 
a családban epilepszia előfordul 
az interictalis EEG-n 
görcspotenciálok

nesztikus és klinikai adatok egyértelműen megfeleltek 
a benignus lázgörcsök fentebb leírt kritériumainak. 
Anyagunkba csak légúti hurutban megbetegedetteket 
vettünk be. Kihagytuk az egyéb gyulladásos folyama
tokat, különösképpen a központi idegrendszer gyulla
dásait, a mérgezésekkel, jelentős dehydratióval, immu- 
nizációs megbetegedéssel kapcsolatos rohamokat, vala
mint a neurometabolikus és heredodegeneratív folya
matokat kísérő görcsöket, de főképp az epilepsziát. A 
kórlapok adatai szerint belgyógyászati, neurológiai, 
szemészeti és laboratóriumi (szerűm összfehérje, kal
cium, foszfor, alkalikus foszfatáz, éhezési vércukor, 
egyes esetekben lumbalis liquor, kétirányú koponya
röntgen és EEG) vizsgálat történt. Utánvizsgálatainkat 
14 év távlatában végeztük. A legrövidebb nyo
mon követési idő 8, a leghosszabb 20 év volt. Az újon
nan felvett kontrollvizsgálati adatokat standard mó
don, az epilepsziás gyermekek részére szerkesztett epi- 
leptiológiai kórlapokon rögzítettük (28).

2. táblázat. Betegeink főbb klinikai adatai

Nemek megoszlása 45 fiú 48 leány Ossz.: 93

A benignus lázgörcs
jelentkezése
esetszám

1/2—1 év 
7

1—4 év 
83

4—5 év 
3

születési súly 
esetszám

<2500 g 
8

2500—4000
81

>4000 g 
4

hőmérséklet
esetszám

38—39 C 
38

39—40 C 
50

>40 C 
5

E redm ények

A nyagunk nem  szerin t való m egoszlása: 48 
lány, 45 fiú. A lázgörcsök 38 °C fe le tti hőm érsék
leten, 38 gyerm eken 38—39 °C, 50 gyerm eken  39— 
40 °C között, 5 esetben 40 °C fe le tt jelentkeztek . 
M egjegyezzük, hogy a roham  alkalm ával m ért hő- 
m érsékleti ad a to k t a hozzátartozók elm ondása 
alap ján  kaptuk .

Betegeink é letkora 6 hónap és 5 év között osz
lo tt meg. Elenyésző szám ban fo rd u ltak  elő a roha-

3. táblázat. A lázas konvulziók profilaktikus terápiája I. II.

I. Folyamatos profilakszis
Phenobarbital 3—5 mg/kg
Nátriumvalproinat 20—40 mg/kg

II. intermittáló profilaxis
Diazepam

0,6—0,8 mg/kg/die orálisán betegségre utaló tünet 
jelentkezésétől a gyógyulást követő 2—3 napig 38,5 C 
rectális hőmérséklet felett 5 mg kúp formájában 8 
óránként

%
3051



%
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mok 6 hónap és 1 éves kor között. Betegeink tú l
nyom ó része 1—4 éves korú  volt. 3 esetben észlel
tü n k  konvulziót 4—5 éves kor között.

A lázgörcs m inden  esetben szim m etriás, gene
ralizált, tónusos-clonusos jellegű volt.

A ro h am tartam  egyetlen esetben sem halad ta 
meg a 20 percet. Többségük néhány  perces volt, 
m indössze 5 esetben ta r to t t  a rosszullét 10 percnél 
tovább.

Az átlagos roham szám  2,6 volt. 36 gyerm eken 
egyetlen alkalom m al fo rd u lt elő lázas görcsroham . 
8 esetben ta lá lkoztunk  4 roham m al.

Betegeink családi anam nézisében epilepsziára 
u taló  adato t nem  ta lá ltu n k , 8' gyerm ek családjában 
fo rd u lt elő alkalm i görcsös rosszullét (6 esetben 
lázas konvulzió).

M inden esetben zavarta lan  vo lt a terhesség 
és sim a volt a szülés. 81 gyerm ek 2500—4000 g kö
zötti születési súllyal született. 8 betegünk  születé
si súlya 2500 g a la tt, 4 gyerm eké 4000 g fe le tt volt.

Betegeink m indegyikén k izártuk  a cerebrális 
károsodás lehetőségét, korai gyerm ekkori fejlődé
sük norm ális volt. N eurológiai v izsgálatuk során 
kóros eltérést nem  ta lá ltu n k  (2. tábl.) A lázas kon
vulzió alkalm ával elvégzett lum balis liquor vizsgá
la t negatív  volt és az EEG-vel hypersynchron ak ti
v itá s t (görcspontenciálokat) nem  tu d tu n k  ki
m utatn i.

A 93 benignus lázas konzulzióban m egbetege
d e tt gyerm ek u tánv izsgála ta  során egy ízben ta lá l
tu n k  psychom otoros epilepsziát. A roham ok 6 éves 
korban  jelentkeztek , b. o.-t tem poralisan  localizált 
hypersynchron potenciál focussal.

M egbeszélés

A gyerm ekek 4% -a életében legalább egy al
kalom m al görcsöl (11, 24, 25, 26). Az összes gyer
m ekkori görcsök fe lé t lázgörcsök teszik ki (34, 45). 
Egyes felm érések sze rin t lázas konvulzió esetén a 
gyerm ekek 24% -a k e rü l kórházba, így a reális 
szám m eghatározása nehéz (3, 63). A lázas konvul
zió etiológiája nem  tisztázott. A láznak, m in t ak ti
váló tényezőnek a szerepe v ita th a ta tlan . Egyes 
vizsgálatok szerin t a roham ok jelentkezésében 
nem  a hőm érséklet m agasságának, hanem  inkább 
a hőm érséklet gyors em elkedésének van  szerepe 
(9, 51). Degen  a ro h am o k at 50% -ban 39 °C, 20% -ban 
40 °C fe le tt figyelte m eg (9). H erlitz beteganyagá
nak  75% -ában 40 °C-nál m agasabb láz kapcsán kö
vetkezett be a görcsroham  (23). V izsgálataink  sze
r in t ez csak 5 esetben fo rd u lt elő.

A nem  szerin t való m egoszlást tek in tv e  váloga
tás  nélküli beteganyagon, azaz benignus és komp
lik á lt form ák elkülönítése nélkül fiúkon  gyakoribb 
a lázgörcs (2, 9, 36, 47, 57). Egyes szerzők nem ek 
közötti eltérést nem  ta lá ltak , m ások lányokon szá
m oltak be több lázas görcsroham ról (17, 58). Láz
görcs nyom án az epilepsziahajlam  lányokon na
gyobb (35). Az ú jab b  vizsgálatok is ezt tám asztják  
alá, noha szignifikáns különbséget nem  tu d tak  ki
m u ta tn i (2). V izsgálataink során benignus lázas 
görcsroham ra vonatkozta tva  nem beli e lté rést nem 
ta lá ltunk ,

A roham  m anifesztációs ideje nem  közömbös 
az epilepszia k ia laku lásának  szem pontjából. A láz
görcsök túlnyom ó többsége 1—4 éves kor között 
je len tkezik  (34, 37, 66). N euhäuser  és H artung  vizs
gála ta i szerint 6 hónapos kor elő tt és 5 éves kor 
u tá n  r itk a  (45). Az ekkor fellépő lázas konvulziók 
azonban gyakran  m ennek á t epilepsziába (1, 35, 54). 
A 2—4 éves korcsoportban jelentkező lázas görcs
roham nak  a legkisebb az epilepszia rizikója, míg 
az 1 éves kor a la tt induló konvulziót követi leg
gyakrabban  az epilepszia (2). V izsgálataink során 
betegeink többsége 1—4 éves korú  volt.

A benignus lázgörcs m inden esetben b ila terá
lis, generalizált, tónusos-clonusos fo rm ában  je len t
kezik. A szülők m egfigyelése a lap ján  eseteink 
m indegyike ezt m u ta tta . Szelektálatlan  anyagban 
is a generalizált fo rm a donim ái (9).

A ro h am ta rtam ra  vonatkozóan m egállapítható , 
hogy m inél hosszabb ideig ta r t  a roham , annál na
gyobb a későbbi epilepszia valószínűsége (33, 46). 
A 30 percet m eghaladó roham ot egyesek m ár epi
lepsziának tek in tik  (19). M ind több szerző veti fel az 
elhúzódó lázas konvulzió és a későbbi psychom oto
ros epilepszia közötti összefüggés lehetőségét (33, 
41, 61). A 10 percen belüli lázgörcsnek legkevésbé 
valószínű az epilepsziába való átm enete. Eseteink
ben a roham ok idő ta rtam a álta lában  néhány  perc 
volt.

A roham szám  (recidivaszám) a benignus for
m ában  nem  nagy. A nnegers és m tsa i szerin t a ro
ham szám m al nő az epilepszia gyakorisága, de szig
n ifikáns összefüggést nem  ta lá ltak  (2). Az epilep
szia szignifikánsan gyak rabban  je len tk ezett 10 fe
le tti  roham recidiva esetén (54), ugyanakkor N elson  
és Ellenberg (1976) szerin t a roham szám nak csak 
kóros neurológiai tünetekkel együ tt van  jelentősé
ge az epilepszia k ialaku lásában  (46). V izsgálataink 
során  az átlagos roham szám  2,6 volt. A lázgörcsök 
az első lázas konvulziót á lta lában  30 hónapon belül 
követik  (16). F rantzen  és m tsa i m egállap ításai alap
já n  a recidivák 30% -a 6, 50% -a 13, 80% -a 30 hóna
pon belül je len tkezik  (17).

A lázas konvulzió t követő epilepszia gyakori
ság á t régóta vizsgálják. A korábbi irodalm i adatok 
széles határok  között mozognak, az epilepszia k i
a laku lásá t 2—54% -ban, illetve más vonatkozásban, 
az átlagos populáció ep ilepsziarátájával összevetve 
néhányszorostól m integy kétszázszorosig á llap ítják  
m eg (33, 46). A spontán  epilepszia rá ta  7 éves kor
ban  0,5%, 20 éves korban  1,06% (2, 46). Az ered
m ények széles szórását több tényezőre vezethetjük  
vissza, így különböző beteganyagok (szelektált, ill. 
szelektálatlan) vizsgálatával, a nyom on követési idő 
különbözőségével m agyarázhatjuk . K orábban  a lá
zas konvulzió és az epilepszia fogalm ának az érte l
m ezése sem vo lt egységes (19, 46, 55).

Az újabb vizsgálatok egységesebb szem pontok 
a lap ján  álta lában  szelektált beteganyagról számol
n ak  be. A m unkákból kitűnik , hogy m íg a benig
nus lázgörcs 1—3% -ban, addig a kom plikált lázas 
k o n v u lz ió 'többny ire  10—25% -ban m egy á t epilep
sziába (5, 9, 16, 46, 47, 48, 51). A M ayo K linika 
v izsgálatai a lap ján  szelektálatlan  lázas konvulzió- 
ból 20 éves ko rra  6% -ban, ezen belül a benignus





CAVINTÖN
injekció, tabletta

Összetétel: 1 tab le tta  5 mg vin- 
pocetinum ot, 1 ampulla (2 ml) 10 
mg vinpocetinum ot tartalm az. 
Hatás. A Cavinton javítja az agyi 
perfusiót és ezáltal az agy oxigén- 
ellátását.
Á llatkísérletekben javítja a kísér-, 
letesen létrehozo tt hypoxia utáni 
agyi regenerációt.
Javallatok. Orálisan: különböző 
e red e tű  (postapoplexiás, posttrau- 
más vagy sclerotikus), agyi kerin
gészavarok psychés vagy neuroló
giai tünete inek : emlékezészava
rok, aphasia, apraxia, mozgásza
varok, szédülés, fejfájás csökken
tésére, a klimaktérium szindróma 
vasovegetatív tü nete inek  kezelé
sére.
H ypertensiv encephalopathia, in- 
te rm ittá ló  vascularis cerebralis in
sufficientia, angiospasticus agyi 
kórképek, továbbá endarteritis 
cerebri.
Ischaemiás agyi károsodásokban 
előrehaladott agyi arteriosclero- 
sisban a kollaterális keringés javí
tására.
Szemészetben az érh árty a  és ideg
hártya vascularis, elsősorban arte- 
riosclerotikus, ill. angiospasmus 
okozta m aculadegeneratiók, par
tialis throm bosisok, érelzáródás 
következtében kialakuló másodla
gos zöldhályog.
Fülészetben korral járó  vascularis 
vagy egyes toxikus (gyógyszeres) 
halláscsökkenés, labyrinth eredetű  
szédülés.
Parenterálisan: kizárólag csepp- 
infúzióban. Neurológiai indiká
cióban olyan akut, gócos ischae
miás cerebrovascularis kórkép, 
amelyben a vérzéses e re d e t biz
tonsággal kizárható.
Ellenjavallat. Orálisan: terhes
ség.
Parenterálisan: Súlyos ischae
miás szívbetegségek, súlyos szív
ritm uszavarok. Terhesség. 
Adagolás. Orálisan: Naponta 
3 x 1 —2 tabl., a fen n ta rtó  adag 
napi 3 x 1  tabl., hosszabb időn ke
resztül.
Parenterálisan: kezdő napi adag 
20 mg lassú cseppinfúzióban (2 
amp. tartalm a 500-—1000 ml in

fúziós oldatban) infundálva. A to 
vábbiakban a szokásos napi adag 
30 mg (3 amp. tartalm a 500—1000 
ml infúziós oldatban), lassan csepp
infúzióban infundálva. 
Amennyiben a beteg állapota szük
ségessé teszi — és a toleranciája 
megengedi — óvatosan emelve az 
adagot, a tizedik napon az infúzió
ban ad o tt napi összmennyiség el
é rh e ti az 1 m g/tskg-ot. A készít
mény iv. és im. nem alkalmazható. 
Gyógyszerköksönhatás. Az ed
digi tapasztalatok szerint a tabl. 
in terakciót nem okoz, ezért kom 
binációs kezelésre is alkalmas. 
Az injekció heparinnai incompa- 
tibilis, ezért az infúziót olyan be
teg  nem kaphatja, aki heparin ke
zelésben részesül.

Mellékhatás: Kism értékű vér
nyomáscsökkenés, ritkán tachy
cardia, extrasystole fordulhat elő. 
Tartós kezelés esetén a vérképet 
ellenőrizni kell időnként. 
Figyelmeztetés: Parenterális 
alkalmazása során az ampulla sor- 
bitol-tartalm a m iatt diabetesesek 
vércukorszintje a kezelés alatt el
lenőrizendő.
Megjegyzés. *  A tabletta csak 
vényre adható ki. Az orvos ren 
delkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ism ételhető. Az in
jekció csak fekvőbeteg-gyógyin
tézeti felhasználásra van forgalom
ban.
Csomagolás. 10 amp. (2 ml)

14,— Ft 
50 tabl. 23,— Ft
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lázas konvulzíónak m egfelelő csoportból 2,5"'»-ban, 
a kom plikált form akörből 17" »-ban fe jlődö tt ki 
epilepszia (2). A C ollaborative P erinata l P ro ject 
anyagára tám aszkodó vizsgálatokban 7 éves kor
ban a benignus form ából 1,1" »-ban, a kom plikált 
kcnvulzióból 10"» fe le tt m anifesztálódott az epilep
szia (46, 47). A benignus lázgörcsből 8—20 éves 
utánvizsgálataink során egyetlen esetben (1,07"») 
figyeltük meg epilepszia jelentkezését.

Még nap ja inkban  sem egységes a lázas konvul- 
zió p ro filak tikus teráp iá ja . Milyen nézetekkel ta 
lálkozhatunk?

1. Az első lázas konvulzió nyom án tartó s  an ti
kon vulzív profilakszis szükséges (6, 62).

2. Csak a kom plikált lázas konvulzió igényel 
p rofilak tikus kezelést (30, 40., 47, 61).

3. A m ásodik lázas konvulzió nyom án szüksé
ges a profilak tikus teráp ia  bevezetése (8, 
65).

4. Lázas m egbetegedés esetén javasolt anticon- 
vulzivum  adagolása (10, 27, 44, 56).

Ü jabb vizsgálatok h ív ták  fel a figyelm et a pro
filakszis veszélyeire. P henobarb ita l folyam atos 
adása nyom án m ár rövid időn belül jelentős mel
lékhatások fejlődhetnek ki (27, 64). D om inál a m a
gatartászavar, hyperirritab ilitas, hyperkinesis, 
kedvtelenség és nem  utolsósorban a psychom otoros 
lassulás, aluszékonyság. A teráp ia  „ ta rtó s” hatásai 
eléggé ism eretesek, de bizonyára nem  já rn ak  ki
sebb veszéllyel (21, 46, 65). Kétséges a profilakszis 
hatásossága az epilepszia k ialakulásának  m egaka
dályozásában (16). Az adek v á t profilakszis egyér
telm űen csak a lázas konvulziók recid ivaszám át 
csökkenti.

A legutóbbi vizsgálatok szerint a benignus láz
görcs nem  vezet m entális károsodáshoz (13, 31, 39, 
43). Ellenberg  és Nelson (1978) 431 te s tv é rp á r psy- 
chés fejlődését követte nyomon, benignus lázas 
konvulziót követően agykárosodásra, in telligencia
csökkenésre, m entális károsodásra u taló  adato t 
nem ta lá lt (12). M indezeket figyelem be véve való
színűleg nagyobb kockázatnak tesszük ki a gyer
m ekeket a tartós antikonvulzív  teráp iával benig
nus lázgörcs esetében, következésképp számos szer
ző feleslegesnek, sőt károsnak  ta rtja  a folyam atos 
profilakszist a lázas konvulzió benignus fo rm á
jában  (16, 21, 30, 39, 42, 43).

V élem ényünk, m elyet az irodalm i adatok nagy 
része alátám aszt, hogy csak a kom plikált lázas kon
vulzió esetén szükséges a folyam atos profilak tikus 
terápia.

A lázgörcsök profilakszisának több form ája 
ism eretes (3. táblázat). Legkorábban a phenobarb i- 
tál folyam atos adása k e rü lt előtérbe, m elyet ma is 
a legelterjed tebben  alkalm aznak (14, 15, 53, 59). Na
pi adag ja  3—5 mg kg a 64,5—86 //mol l (15—20 
//g l) optim ális vérszin t biztosításához (4, 16, 27, 65). 
A lázas konvulzió á lta lában  30 hónapon belül reci- 
divál, ezért célszerű a krónikus profilakszist leg
alább 30 hónapig,” ill. 3 évig foly tatn i (16). A tartós 
phenobarb ita l teráp ia  nyom án egyesek szerin t a 
betegek m integy 20" »-án, mások szerin t 45" »-án 
rövid időn belül m ellékhatások figyelhetők meg 
(16, 33).
3

Üj teráp iás lehetőségként a figyelem  elő terébe 
k e rü lt a diazepam  terápia. E gyógyszer biztosan és 
jól szívódik fel, m entes a nem  kívánatos h a tások 
tól, szemben a phenobarb itá lla l (10, 20. 27). I t t  a 
krónikus gyógyszeradással szem ben az „ in te rm it- 
tá ló ” kezelés k e rü lt az előtérbe. B árm inem ű beteg
ségre utaló tü n e t jelentkezésekor szükséges adása 
0,6—0,8 mg kg/die dózisban, orálisán, 3 egyenlő 
részre elosztva a gyógyulást követő 2—3. napig
(10). Mások a d iazepam ot kúp  fo rm ájában  javaso l
já k  5 mg-os adagokban 8 ó ránkén t (27). Az „ in ter- 
m ittá ló” diazepam  profilakszis széles körű beveze
téséhez további vizsgálatok szükségesek.

N ap jainkban  teráp iás próbálkozások fo lynak 
valpro inátokkal (dipropylacetat is) (7, 21, 61, 65).

Az eredm ények ellen tétben  a diazepam m al itt 
még ellentm ondóak. W illiam s és m tsai a va lpro iná- 
tok folyam atos adásával nem  tu d ták  a recidivák 
szám át szignifikánsan csökkenteni (61).

Összefoglalás: A  szerzők 93 benignus lázas kon- 
vulzióban m egbetegedett 1 2—5 éves korú  gyerm ek 
8—20 éves u tánv izsgála tá t végezték el. V álaszt ke
restek, hogy a benignus lázas konvulzió m ilyen 
gyakorisággal megy át epilepsziába. U tánvizsgála- 
ta ik  során összesen egy psychom otoros epilepsziás 
beteget ta lá ltak . Eszerint a benignus lázgörcsből 
csak elvétve alakul ki epilepszia, ezért te ráp iás és 
prognosztikus célból fontos a benignus és lázas 
görcsroham ok elkülönítése. A m ai irodalom m al 
egyetértésben úgy vélik, hogy a kom plikált láz
görccsel szem ben a benignus form ában  a ta rtó s  an 
tikonvulzív profilakszis nem  szükséges, m íg a 
kom plikált lázas konvulzióban ez elegendhetetlen. 
Ism ertetik  a profilakszis ké t fo rm áját, m in t a fo
lyam atos és az in term ittá ló  kezelést, melyből a m á
sodikat helyezik előtérbe.
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kenÖCS V OOO Antirheumatica
mV 200  Nem glucocorticoidok 1

1 tu b u s (50 g) 0,0075 g capsaic inum -, 0,05 g ae thero leum  
lavendu lae-, 1 g ae th y liu m  n ico tin icum -, 4,5 g ae thy leng lyco - 
lum  sa licy licum  h a tó a n y a g o t ta r ta lm a z  lem osha tó  kenőcsben .
JA VALLATO K:
A rth ro sis  (o steoarth ro s is), m yalg ia , sp o n d y la rth ro s ish o z  c sa t
lakozó n eu ra lg iák , k ró n ik u s  p o ly a rtritis  (rh eu m ato id  a r th r i 
tis), egyéb a rth ritise k , ten d o v ag in itisek  m egn y u g o d o tt sz a k á 
ban. S p o rto ló k n ak  b em eleg ítésko r.
ELLENJAV A LLA T:
M inden g y u llad ás ak tív  szaka .
ALKALM AZÁS:
A k ív án t te s tfe lü le te t langyos szappanos vízzel lem ossuk, 
sz á ra z ra  tö rö ljü k , és a kenőccsel vék o n y an  b ek en jü k . Izü 
leti m egbetegedésekben  a kezelést 3 n apon  á t  egyszer, m ajd  
azt k övetően  n ap o n ta  k é tsze r  (reggel és este) végezzük. B e
m elegítés céljábó l a kenőcsbő l 4—5 cm csíko t a spo rto ló  g y ú 
rá sa k o r  a bőrbe  dö rzsö lünk .
M ELLÉKHATÁSOK:
E setleg bő rtú lé rzék en y ség , m ely a n tih isz tam in o k k a l k edve
zően befo lyáso lható .
FIG YELM EZTETÉS:
Az egész b ő rfe lü le t egy szerre  tö rténő  k ezelése  tilos. A k en ő 
csöt csak  ép és tisz ta  b ő rfe lü le ten  szabad  haszn á ln i. B ekenés 
u tán  a keze t m eleg v ízben , szapp an n a l gondosan  m eg kell 
tisz títan i. B edörzsölés u tán  a bőr k ip iru lá sa , á tm elegedése  
s ezzel egy idejű leg  csípős, égető  érzés je len tk ez ik , m ely  kb. 
1 ó ra  elte ltével fokozatosan  m egszűnik . F riss  sé rü lé s re  a lk a l
m azni nem  szabad.
M EGJEGYZÉS:
Vény n é lk ü l is k iadható .
CSOMAGOLÁS: I TÉRÍTÉSI D ÍJ:
50 g-os tu b u s. I 5,— F t/tubus

Ö SSZETÉTEL:

Gyártja:
„REANAL " Finomvegyszergyár, Budapest
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A terhesség
I. trimeszterében prenatalis 
magzati
nemmeghatározásra vett 
chorion frondosum 
excindátumok szövettani 
vizsgálata
Kirpótovszkájá Nágyézsda Álékszéjévná dr., 
Báchárév Vlágyimir Ánátolijévics dr. 
és Kazy Zoltán dr.

A m agzat nem ének p ren a tá lis  m egállapítása na
gyon fontos lehet, főleg nem hez kötö tten  öröklődő 
súlyos betegségek esetében. Ezt a v izsgálato t nagy 
m egbízhatósággal ez ideig csak a terhesség  II. t r i 
m eszterében lehete tt elvégezni am niocentézis során 
k ap o tt m agzatvíz se jtje in ek  vizsgálatával. Mi a 
m agzati nem m eghatározásra  a terhesség I. trim esz
te réb en  transzcerv ikális chorion frondosum  biop- 
sziát végeztünk, m ajd a k ap o tt anyag n a tív  kenetéi
ben az X és Y nem i chrom atinok je len lé té t vizsgál
tu k  m egfelelő fixálás és festés u tán . M ivel a cho
rion frondosum  m agzati eredetű, híven tükrözi a 
m agzat nem ét is, u g yanakkor az excindátum  (biop- 
tátum ) anyai eredetű  se jtek e t is ta rta lm azhat, am i 
diagnosztikus tévedéshez vezethet. E zért módsze
rü n k  m egbízhatóságának ellenőrzésére v izsgálataink  
elején  40 m egfigyelésből származó b iop tá tum ot szö
v e ttan i vizsgálatnak v e te ttü n k  alá. Az e ljá rás  (cho- 
rionbiopszia) veszélytelenségének b iztosítására  és a 
pontos anyagvétel m egkönnyítésére u ltrah an g v izs
gála to k a t végeztünk, m elyről m ár k o ráb b an  beszá
m oltunk  (4). Az irodalom ban eddig csak p á r közle
m ényben  szám olnak be a transzcervikális ú t fel- 
használásáról anyagvétel céljából citogenetikai 
v izsgálatokra (1, 2, 3). A zonban ezek a közlem ények
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inkább kísérleti jellegűek, kis esetszám ra korláto
zódnak, részletes ada to k a t nem  tarta lm aznak , és a 
kapo tt anyag rendszeres szövettani vizsgálatára 
nem  terjednek  ki.

Anyag és m ódszer

A vizsgált 40 excindátum a terhesség 7—11. heté
ből származott. 28 esetben a nemmeghatározást 7—10 
nappal a legális terhességmegszakítás előtt végeztük. A 
chorionbiopszia után a terhességek klinikailag tünet
mentesen progrediáltak az abortusz elvégzéséig, melyet 
ultrahang biometriás méréseink eredményei is bizonyí
tottak. A posztoperatív szak mindegyik terhesnél szö
vődménymentesen zajlott le. 12 esetben a nemmeghatá
rozást genetikai javallatra végeztük el (nemhez kötöt
ten öröklődő betegségek miatt). 7 terhesnél 7—10 nap 
múlva terhességmegszakítást végeztünk a magzat hím
nemű volta miatt. 5 terhesünk érett, egészséges leány
magzatot szült. Minden esetben a prenatális nemmeg
határozást vagy az abortátum citogenetikai vagy az új
szülöttek klinikai, genetikai vizsgálatával ellenőriztük. 
Minden esetben a prenatális nemmeghatározás helyes
nek bizonyult.

A biopsziát kétféle módszerrel végeztük: 1. rugal
mas 2 mm átmérőjű biopsziás fogóval (FB—3K Olym
pus, Japán) előzetes ultrahangos chorion frondo
sum lokalizáció után; 2. és 1,7 mm átmérőjű egyenes 
biopsziás fogóval előzetes embrió-fötoszkópia után (Sel- 
foscope SES 1711, Olympus, Japán).

Az excindátumból 2 natív kenetet készítettünk, 
majd a maradék anyagot szövettani vizsgálatnak vetet
tük alá. A nagyon kis szövetdarabkát 10%-os formaiin
ban vagy 70%-os alkoholban fixáltuk és paraffinba 
ágyaztuk. Tekintettel a szövetdarabka kis méreteire, az 
alkoholokban való átvitel idejét 15—20 percre csökken
tettük mindegyikben, xylolban 15 percig tartottuk, 20 
percig 37 °C-on xylol-paraffinban, majd 50 °C-os paraf
finban 40—50 percig. Hogy az anyagot a feldolgozás so
rán ne veszítsük el, azt sűrű szemű kapronhálóban tar
tottuk. Az 5 mikron vastagságú metszeteket hemotoxi- 
lin-eozinnal festettük.

E redm ények

Szövettani vizsgálataink során a 40 esetből 37- 
ben felism erhetők voltak a chorion elemek, míg 3 
esetben csak anyai eredetű  szövetelem ek voltak 
jelen. A m agzati eredetű  anyago t főleg a m agzat- 
bolyhok ad ták  (1. ábra) a szétszórt citotrofoblaszt 
növekedésekkel (2. ábra), am elyek különböző v ariá 
ciókban fo rdu ltak  elő m ind egym ás közt, m ind pe
dig más kom ponensekkel eg y ü tt: sokm agvú szim- 
plasztokkal (12 esetben), fib rino id  részekkel (11 eset-

1. ábra: Magzatboholy (hematoxilin-eozin, X/100)
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Az excindátum ok szövettan i sajátosságai nyerésük módjától függően

Az excindátumok szövettani képe
Esetszám
embrio-fötoszkópia
után

előzetes ultrahang 
vizsgálat után

— citotrofoblaszt növekedésekkel, sokmagvú 
szimplasztokkal, fibrinoid részekkel 3 3

— citotrofoblaszt részletekkel, sokmagvú 
szimplasztokkal 1
— citotrofoblaszt növekedésekkel 4 2

magzat- — sokmagvú szimplasztokkal 1 1
Magzati bolyhok 
elemek jelenléte

— sokmagvú szimplasztokkal, fibrinoid 
részekkel, deciduális sejtekkel 2

— más elemek nélkül gyengén kifejezett 
epitheliális takaróval 2 1

citotrofo- — fibrinoid részekkel 3
blasztok — deciduális sejtek is fibrinoid részek között 

néhány sokmagvúimplaszttal 1 2
— deciduális sejtek között 3 2
— myometrium elemek között — 1
— más elemek nélkül 1 4

Magzati eredetű elemek hiánya — deciduális sejtek 2
— myometrium sejtjei 1

Összesen: 16 24

2. ábra: Magzatbolyhok és citotrofoblaszt növekedések 
hematoxilin-eozin, X/200)

0 5 8  3. áb ra : Deciduális szövetrészlet (hematoxilin-eozin, X/100)

ben), deciduális sejtekkel (10 esetben), és néha a 
m yom etrium  sejtjeivel (2 esetben). Az anyai eredetű  
elem eket főleg a deciduális sejtek a lko tták  (3. ábra) 
A k ap o tt excindátum ok szövettani v izsgálatának  
változatait a biopszia m ódjától függően táblázaton  
m u ta tju k  be.

A m int a táblázatból lá tható  a k é t m ódszer kö
zött lényeges különbség nincs. Ennek ellenére az 
excindátum  nyerése a chorionból em bio-fötoszkópia 
segítségével pontosabb. A 16 így k ap o tt excindá
tum  m indegyike nagyobbnészt ta rta lm azo tt m agzati 
elem eket, míg a m ásik csoportban 24 esetből h á 
rom ban a szövettani vizsgálat csak anyai eredetű  
.szövetféleségek je len lé té t m utatta .

Meg kell jegyeznünk, hogy gyakran  vizuálisan 
(m akroszkóposán) is m eg lehet á llap ítan i az excin
dátum  eredetét. A m agzatbolyhok világos, laza, szá- 
lagos, k ihúzható  szövet k épét adják. A m ikor a k a 
pott excindátum ot nem  ta rto ttu k  v izsgálatra  elégsé
gesnek, akkor a biopsziát helyben m egism ételtük. 
A 40 vizsgált esetből 8-ban ism ételt biopsziára ke- 
kerü lt sor, míg 3 esetben a harm adik  k ísé rle tre  si
kerü lt az anyagvétel. Az ism ételt biopsziák u tán  
sem észleltünk semmi kórosat a terhesség további 
lefolyásában. Az ism ételt biopsziákra á lta láb an  elő
zetes u ltrah an g  chorionlokalizáció u tán  k e rü lt sor 
és rugalm as eszközzel végeztük el azokat.

Ilyen módon vizsgált eseteink a lap ján  92,5n li
bán ta lá ltu n k  m agzai elem eket. A 40 esetből 14 fiú- 
és 26 leánym agzat je len lé té t m u ta ttuk  ki. B ár 3 eset
ben a szövettani vizsgálat a m agzati elem ek jelen lé
té t nem  tám aszto tta  alá a vizsgált b iop tá tum ban  
(excindátum ban), a p renatá lis nem m eghatározás 
mégis m inden esetben helyes volt. m elyet az u tán- 
vizsgálatok bebizonyíto ttak . Ezt azzal tu d ju k  m a
gyarázni, hogy az excindátum  nagyon kis volta 
m ia tt m agzati eredetű  elem ek nem k erü ltek  be a



vizsgált m etszetekbe vagy elvesztek a p rep ará lás  
során. Ebből a 3 esetből ke ttőben  a b iop tátum  natív  
kenetéiben Y -fluoreszeenciát lehete tt k im u ta tn i 
(24°, ii és 36"o-ban), teh á t a m agzat h ím nem ű volt 
és csak a harm adik , utolsó esetben volt nőnem ű, 
így teh á t csak 1 esetben (2,5%) lehettek  je len  a 
b iop tátum ban csak anyai e redetű  elemek.

Megbeszélés

V izsgálataik alapján a rra  a következtetésre ju 
to ttunk, hogy chorionális vagyis m agzati elem ek 
nélküli excindátum  nyerésének  lehetősége nagyon 
kicsi és csak nőnem ű m agzat je len lé té t m u ta tó  nem 
m eghatározás esetén érdem es az excindátum  szövet
tani v izsgálatát elvégezni, vagyis csak olyan esetek
ben, am ikor a natív  kénetekben  Y -fluoreszcenciát 
nem tu d u n k  felism erni. Mivel azonban a szövettani 
vizsgálat az excindátum  nagysága m iatt eléggé bo
nyolult (10—25 m gr vagy 0,2 m m :! körül van) és ké
sőre ad választ, a későbbiek során a b io p tá tum  in- 
verziós m ikroszkóp a latti m orfológiai id en tifik á lá 
sára té r tü n k  át, am elyet a biopszia u tán  rög tön  el 
lehet végezni.

Ennek a kom plex e ljá rásn ak  (chorionbiopszia, 
X- és Y -chrcm atin  vizsgálata na tív  kénetekben, szö

v ettan i feldolgozás) még az az előnye, hogy elégte
len b ioptátum  esetén azt meg lehe t ism ételni, vagy 
a későbbiek fo lyam án a diagnózis pontosítására 
am niocentézist lehe t végezni.

összefoglalás:  A prenatális m agzati nem m eg
határozásnál a diagnosztikus tévedés k izárására  a 
szerzők 40 célzott chorionexcindátum  szövettani 
v izsgálatát végezték el, mely m ódszerük nagyfokú 
m egbízhatóságát igazolta. A vizsgált eseteknek csak 
2,5% -ában nem  leh e te tt a m agzati eredetű  elem ek 
je len lé té t egyértelm űen bebizonyítani a szövettani 
vizsgálat segítségével. Ezek u tán  az a vélem ényük, 
hogy a szövettani vizsgálatot a diagnosztikus téve
dés k izárására ak k o r célszerű csak elvégezni, ha az 
Y -flucreszcencia (Y -chrom atin jelenléte) a na tív  ké
netekben  nem  m u ta th a tó  ki.

IRODALOM: 1. Hahnemann, N., Mohr, J.: Bulletin 
of the European Society of Human Genetics. 1969, 3, 
47. — 2. Kullander, S., Sandahl, B.: Acta Obstet. Gy- 
nec. Scand. 1973, 52, 355. — 3. Dep. of Obstet. Gynec. 
Hosp. of Anshan. Chin. Med. J. 1975, 1-, 2., 117. — 4. 
Sztigár A. M., Kazy Z., Bacharev, V. A.: Magy. Nőorv.
L. 1979. 42, 457.

V E N O R U T O N
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ÖSSZETÉTEL:

1 tubus (40 g) 0,8 g 0-(/J-hydroxyaethyl)-rutosidea hatóanyagot tartalmaz. 

JAVALLATOK:

Akut thrombophlebitis, varicophlebitis esetén localis fájdalom csökkentése; 
lobmentes, ún. „fájdalmas, meleg vénák” kezelése;
lágyrészsérülések, (contusio, distorsio stb.) esetén a feszülés, ödéma csök
kentése;
egyéb steril lobos állapotok (gyulladt bütyök, lúdtalp stb.); 
különböző mikrocirculatiós keringési zavarok (pl. fagydaganat).

ELLENJAVALLATOK:

Jelenleg nem ismeretesek.

ALKALMAZÁS:

Reggel és este a kezelendő felületre felkenjük, egyenletes enyhe masszírozás-
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A n t iv a r ic o s ic a

KÜLSŐLEGES
sál a bőrbe bedörzsöljük. Szükség esetén borogatást (este) vagy kompressziós

HASZNÁLATRA kötést (reggel) helyezünk fel.

MEGJEGYZÉS.

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka
lommal) ismételhető.

V W Q y CSOMAGOLÁS:

40 g-os tubus, térítési díja: 4,60 Ft.

E lőállító : BI0GÁL G yógyszergyár, D ebrecen. ZYMA AG licencia alapján .



IATROGEN Ártalmak

Dr. Zöld Sándor Kórház—Rendelőintézet, Berettyóújfalu 
Kórbonctani és Kórszövettani Osztály 
(főorvos: Brittig Ferenc dr.)*

In trau te rin  fogam zásgátló  
eszközt (IUD) viselő nők 
g en itá lis  actinom ycosisa
Brittig Ferenc dr. és Bánlaki Szidónia dr.

Az actinomycosis régóta ism ert m egbetegedés. A 
fertőzés exogen vagy endogen term észetét sokáig 
v ita tták . Jelenleg endogen eredetű  fertőzésnek ta r t 
ják  (7, 9, 16). Ponfick  (15) 1882-ben le írt m egfigye
lése óta szinte valam ennyi szerző m egerősíti, hogy a 
m egbetegedés lé tre jö ttéhez m indig megelőző hám sé
rülés szükséges. U gyancsak a m últ század ó ta  is
m ert idegentestek  szerepe a fertőzés k ia laku lásá
ban. Régebben különös jelentőséget tu la jd o n íto ttak  
gabonafélék toklászának, szalm aszálnak, fűszálak
nak. Valószínű azonban, hogy m inden n y á lk ah á r
tya-sérülést okozó idegentest elősegíti a  fertőzés ki
alakulását, kísérletes körülm ények között is (11, 12, 
25). A genitális actinom ycosis első le írásában  is ide
gentest, u terusba kerü lt h a jtű  szerepel (5). K orábbi 
hazai szerzők (1, 4, 19, 21) sa já t eseteikben nem  tu 
la jdonítanak  szerepet idegentesteknek a genitalis 
actinomycosis lé tre jö ttében . B atizfa lvy  (1) és Szénái 
(21) azonban m ár m egem lítik, hogy hosszú ideig 
viselt pesszárium ok elősegíthetik  a hüvelyben  elő
forduló kórokozó fe lju tá sá t a kism edencébe.

A női nem i szervek actinom ycosisa a legutóbbi 
évekig a r itk a  betegségek közé tartozott. Lovász  (11) 
1957-ben több m int ezer, irodalom ból g y ű jtö tt eset 
alapján készített összeállításában a nem i szervek 
érin tettsége 1,5—8n/o-ban szerepel. Pathológiai kézi
könyvek ex trém  ritk aság k én t em lítik. N ovak  közis
m ert „Gynecologic and  O bstetric  P athology” című 
könyvének hetedik, 1974-es kiadása a betegséget 
nem  is em líti. László és Gaál (10) 1976-ban m egje
len t könyvükben a betegség genitalis fo rm áit tá r 
gyalják, de IUD-vel való kapcsolatát meg sem em lí
tik.

Az in trau te rin  fogam zásgátló eszközök töm eges 
elterjedése óta a legutóbbi években külföldön (2, 3, 
6, 16, 17) és a hazai irodalom ban is (7, 14, 18, 20)

* Jelenlegi munkahely: Markusovszky Kórház, 
Szombathely, Kórbonctani és Kórszövettani Osztály.
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egyre több esetben szám olnak be a női nem i szer
vek actinom ycosisáról.

Az IUD-viselés lehetséges szövődm ényei között 
a kism edencei gyulladás ism ert (23). H eveny k ia la 
kulása egyenesen iatrogén szövődm énynek tek in t-  

■ hető (22). Az IUD szinte felvezeti a gyu lladást a 
kism edencébe, így ez az eljárás fő kockázati tén y e
zője (26, 27). Septicus, halálos szövődm ényekhez is 
vezethet az így k ia lak u lt kism edencei gyulladás (8). 
U gyanakkor gyulladásm entes körülm ények között 
IUD hosszú ideig viselhető anélkül, hogy lényeges 
panaszokat' vagy elváltozásokat okozna (13).

Az általános gyulladást elősegítő hatáson  kívül 
egyre több m egfigyelés számol be arró l, hogy kü lö 
nösen az actinom ycosis kialakulásához te re m th e t 
kedvező felté te leket a m éh üregébe helyezett eszköz 
(2, 3, 6, 7, 16, 17). A béltractusból a kórokozó a gá
ton, hüvelyen á t az eszközre kerül, annak  közvetí
tésével az u terus üregén keresztül fe lju th a t a sza
porodásához legkedvezőbb fe lté te leket nyú jtó  pe te 
fészekig (7, 16, 18, 20). A társfertőzések  lehetősége 
is adott, ez szintén kedvez az actinom ycosis k ia lak u 
lásának. A hurok  idegentestként hat, n y á lk ah árty a - 
sérülést okozhat. S ch iffe r  és m tsai rövid idő a la tt 
tíz esetben észlelték IUD és actinom ycosis együttes 
előfordulását (17). Oki kapcsolatot tételeznek fel a 
fogam zásgátló eszköz használata és a k ia lak u lt 
m egbetegedés között. Más — köztük hazai — szer
zők is hasonló összefüggést té te leznek  fel (2, 3, 6, 
7, 18, 20).

A nyagunkban ö t esetben észleltünk actinom y-
cosist.

Esetism ertetés

1. eset: 42 éves nő, 3 napos panaszok után, 39 °C 
lázzal, kétoldali alhasi fájdalmak miatt mentők szállí
tották sebészeti osztályra, esti órákban. Fvs: 13 000. 
Appendicitis gyanújával felvétele napján műtét történt. 
Appendectomiát és a műtét közben észlelt pyosalpinx 
miatt bal oldali salpingo-oophorectomiát végeztek. 
Szövettani vizsgálat során az ovariumban actinomyco
sis jellegzetes mikroszkópos képét észleltük (1. ábra). 
a méhkürt purulens, de nem specifikus gyulladása mel
lett. Az appendix ép. A histológiai lelet ismeretében 
eltávolították a méhüregből a Szontágh-féle műanyag 
hurkot. A beteget nőgyógyászati osztályra helyezték át, 
ahonnan penicillinkezelés után gyógyultan távozott. Az

1. ábra: Actinomyces „tőkék" az ovarialis tályogban H—E 
32X. ül- 200X



eltávolított hurok nem került szövettani vizsgálatra. 
Hüvelykenet cytológiai vizsgálata nem történt. Az eltá
volított IUD-t a beteg 24 hónapig viselte. A hurok fel
helyezése előtt 4 hónappal már eltávolítottak egy má
sik, 2 hónapig viselt IUD-t. A méhkaparék szövettani 
vizsgálata során akkor deciduális reakciót észleltünk, 
gyulladás nélkül.

2. eset: 35 éves nő. Éjszaka szállították a mentők 
sebészeti osztályra, hányinger, hányás, heves alhasi fáj
dalom, ileo-coecalis nyomásérzékenység miatt. Fvs: 
10 600, süllyedés: 40 mm/ó. Az azonnali műtét során a 
hasüregből sűrű, sárga folyadék ürült. Appendectomiát 
és kétoldali salpingo-oophorectomiát végeztek. Ép fé
regnyúlvány és jobb oldali függelék mellett a tojásnyi, 
töb kénsárga falú tályogot tartalmazó bal ováriumban 
szövettanilag actinomycosist találtunk (2. ábra). A mű-

2. ábra: Nagy, leukocytákkal körülvett „sugárgomba’’ te
lep. H—E 100X

tét idején a beteg fogamzásgátló eszközt nem viselt. A 
korábban 26 hónapig viselt IUD-t a műtét előtt 34 hó
nappal (!) eltávolították. Ezután panaszmentes terhes
ség zajlott le, és a beteg szült. Alhasi panaszai ezt kö
vetően, a műtét előtt kb. egy évvel kezdődtek. Ambu
láns nőgyógyászati vizsgálat alkalmából tapintható bal 
oldali kismedencei resistentia miatt többször javasoltak 
kórházi felvételt és műtétet. Ezt a beteg mindig eluta
sította. A műtétet követő penicillinkezelés után a be
teg gyógyultan távozott. 5 hónappal később panaszmen
tes.

3. eset: 22 éves beteg, fvs: 5000, süllyedés: 20 
mm/ó. Más intézetben felhelyezett, ismeretlen idő óta 
viselt IUD-t távolítottak el. A hurok felszínéhez tapadt 
nyákban actinomyces telepeket találtunk (3. ábra), az

3. ábra: A hurok felszínéhez tapadt nyákos anyag mikrosz
kópos képe. H—E. 32X- A kinagyított részleten 
sugarasan rendeződő fonalak. 200X

egyidejűleg vizsgált méhkaparékban pedig deciduát, 
gyulladás jelei nélkül. Papanicolaou szerint festett hü
velykenet sem utal actinomycosisra.

4. eset: 24 éves beteg, tapintható bal oldali kisme
dencei resistentia miatt került nőgyógyászati osztályra. 
Fvs: 5600, süllyedés: 68 mm/ó. Bal oldali salpingo- 
oophorectomia történt. Az ovarium kénsárga színű tá
lyogaiban talált actinomyces telepek mellett a tuba 
nyálkahártyájában is észleltük a jellegzetes képződmé
nyeket. A nyálkahártyában kiterjedt területeken vilá
gos plasmájú, nagy histiocytákból álló sejtcsoportok 
vannak (4. ábra). A beteg 37 hónapig viselt IUD-t, ame
lyet a műtét előtt 3 hónappal, hasi panaszai miatt tá
volítottak el. A hurkon szövettani feldolgozásra alkal
mas anyag nem volt, az endometriumban minimális, 
nem specifikus gyulladást találtunk. A műtét után ké
szített hüvelykenetben sem találtunk kórokozót.

5. eset: 35 éves beteg. 10 nanja tartó hasi fájdal
mak. láz miatt került nőgyógyászati osztályra. Fvs: 
9,8 G/l, süllyedés: 110 mm/ó. Kétoldali tuboovarialis 
abscessust állapítottak meg. Előbb eltávolították a 42 
hónapig viselt hurkot, amelyen szövettanilag értékelhe
tő anyag nem volt. Ezután egy héttel az uterus fundu- 
sával együtt mindkét oldali adnexumot eltávolították. 
Szövettani vizsgálat során kétoldali purulens salpingi-

4. ábra: Világos plasmájú nagy histiocyták a tuba nyálka
hártyájában. H—E. 200X

tist és bal oldali ovarialis actinomycosist találtunk. Az 
uterus fundusát bélelő endometriumban az IUD-ről le
vált apró műanyagtöredék körül idült, de nem specifi
kus gyulladást láttunk. Sem az ovariális tályog tartal
mából készített kénetekben, sem a Papanicolaou szerint 
festett hüvelykenetekben nem találtunk actinomyces 
telepeket, annak ellenére, hogy a szövettani feldolgozás 
során ilyeneket nagy számban láttunk.

A szövettani leletek alapján a 3., 4. és 5. beteg is 
penicillinkezelésben részesült. Jelenleg panaszmente
sek.

Megbeszélés
O sztályunkon az elm últ hé t év során m integy 

18 000 szövettani vizsgálatot végeztünk m ű té ti 
anyagból, ö t  esetben észleltünk actinom ycosist. 
M ind az öt esetben a női szervekben ta lá ltu k  a 
m egbetegedést. M indegyik beteg  v iselt IUD-t. Az öt 
beteg az utolsó három  éven belül, közülük négy az 
elm últ két hónapban  k e rü lt vizsgálatra. Eseteink 
néhány jellem ző ad a tá t tábláza tunkban  fog laljuk  
össze.

Első ese tünket alig két h é tte l Haskó és P in tér  
(7) közlem ényének m egjelenése u tán  észleltük. J a 
vasla tukra  azóta rendszeresen elvégezzük az eltávo
líto tt hurkok szövettani vizsgálatát. K özlem ényünk

%
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Betegeink fo n to sab b  ada ta i

Eset Kor Dg. időpontja IUD viselés 
tartama

KI. dg. Actinomycosis
helye

1. 42 é. 1977. 07. 2 hó + Append. bal ovarium
24 hó ac ?

2. 35 é. 1979. 09. 26 hó Append, 
ac. Ileus

bal ovarium

3. 22 é. 1979. 11. ? Bupt.
cerv. invet.

IUD felszíne

4. 24 é. 1979. 12. 37 hó Tu.adn.l.s. bal tuba és ovarium
5. 35 é. 1980. 02. 42 hó Absc. tuboov. 1. u. 

Usus IUD.
bal ovarium

m egírásáig 79 hurko t vizsgáltunk. Egy alkalom m al 
(3. esetünkben) a hurok felszínéhez tapad t, kb. gom- 
bostűfejnyi, nyákszerű anyagban  sikerü lt az actino- 
myces „tőkéket” k im u ta tn i. Az egyidejűleg vizsgált 
m éhkaparékban  gyulladás szöveti je le it egyáltalán  
nem észleltük. K ism edencei gyulladásra u ta ló  klini
kai tünetek  is hiányoztak . Feltételezhető, hogy a 
hurkon m egtapadt kórokozó ebben az esetben  tu la j
donképpen még nem  okozott valódi m egbetegedést. 
A hurok  eltávolításával és a m ikroszkópos kép is
m eretében végzett kezeléssel ennek k ia lak u lásá t si
kerü lt megelőzni.

2. esetünkben a h u rk o t csaknem  három  évvel 
a betegség felism erése elő tt távolíto tták  el. Közben 
terhesség, szülés za jlo tt le. így az oki összefüggés 
az IUD és az actinom ycosis között nem  egyértelm ű. 
Az a megfigyelés azonban hogy az ovarialis actino- 
mycosisra éppen az évekig elhúzódó lassú lefolyás a 
jellem ző (1, 14, 19, 21), va lam int a h u ro k  korábbi 
tartós viselésének ténye a köztük levő ok-okozati 
kapcsolat valószínűségére u tal.

Bhagavan és G upta  (2), Spence és m tsa i (17) 
36, ill. 35 esetről szám oltak be, ahol IU D -t viselő nők 
hüvelykenetének cytológiai vizsgálata során  fedez
ték  fel az actinom ycosist. A hüvelykenetekben  ta 
lált kórokozókat részben im m unfluorescens vizsgá
latokkal pontosan iden tifikáln i tud ták , részben  m ű
té ti preparátum okból szövettani m ódszerekkel is 
igazolták a m egbetegedést. IUD és pesszárium  m el
le tt más vaginalis idegentest — pl. b en tm arad t fo
nal — is elősegítheti actinom yces m egtelepedését 
és ez k im utatható  a hüvelykenetekben  (24). Hager 
és M ajm udar  két év a la tt  hé t genitalis actinom y
cosis esetet figyelt meg, köztük az eddigi egyetlen 
IUD m elletti halálos végű genitalis actinom ycosist 
(6). ö t  betegük panaszm entes volt, de a P apan i
colaou szerint feste tt hüvelykenetekben  actinom y
cosist találtak .

S a já t öt esetünk közül — utólag — három  al
kalom m al vizsgáltunk hüvelykeneteket, ezekben 
nem  ta lá ltunk  kórokozót. Ennek ellenére célszerű
nek ta r tju k  a IUD-k ellenőrzése során rendszeres 
cytológiai vizsgálat elvégzését is. Az ellenőrző vizs
gálat összekapcsolható az onkocytológiai szűrővizs
gálatokkal. Ha a hurok  viselésének tén y é t jelölik 
a szűrővizsgálati lapokon, ezzel fö lh ív h a tják  az 
egyébként d aganatse jteket kereső cytológus figyel
m ét ezen kórokozók keresésére is. Actinom yces 
„tőkék” jelenléte esetén a  te rjedésüke t elősegítő h u 
rok még a tényleges m egbetegedés elő tt eltávolít- 

3 0 6 2  ható. Az egyébként rendk ívü l súlyos m egbetegedés

így megelőzhető vagy korai stádiumában műtét nél
kül gyógyítható.

Köszönetünket fejezzük ki András Balázs dr. és 
Rácz István dr. főorvosoknak a klinikai adatok átenge
déséért.

összefoglalás: A  szerzők öt intrauterin fogam
zásgátló eszközt viselő nő genitalis actinomycosis 
esetét ismertetik. Felhívják a figyelm et az IUD és 
actinomycosis közötti összefüggésre. Szükségesnek 
tartják az eltávolított hurkon tapadó anyag szövet
tani vizsgálatát. Javasolják a hurokellenőrzés rend
szeres cytológiai vizsgálattal való kiegészítését, ill. 
az ellenőrző vizsgálatok összekapcsolását az onko
cytológiai szűrővizsgálatokkal.

M egjegyzés: A  dolgozat benyújtása óta még 2 
hasonló esetet volt alkalmunk észlelni.

IRODALOM: 1. Batizfalvy J.: Orv. Hetil. 1955, 96, 
137. — 2. Bhagavan, B. S., és Gupta, P. K.: Human 
Pathol. 1978, 9, 567. — 3. Charnock, M., Chambers, T. 
J.: Lancet, 1979, 1, 1239. — 4. Fátyol Cs.: Orv. Hetil. 
1930, 74, 839. — 5. Giordano, D.: Clin. Chir. 1895, 3, 237. 
cit. Schiffer. — 6. Hager, W. D., Majmudar, B.: Am. J. 
Obstet. Gynecol. 1979, 133, 60. — 7. Haskó L., és Pintér 
A.: Orv. Hetil. 1977, 118, 1415. — 8. Kahn, H. S., Tyler,
C. W.: JAMA, 1975, 234, 57. — 9. Kővári F.: Orv. Hetil. 
1975, 116, 2124. — 10. László J., Gaál M.: „Nőgyógyásza
ti pathologia”. Medicina, Budapest, 1976, 125, 305. és 
339. old. — 11. Lovász L.: Orv. Hetil. 1957, 98, 147. —
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mtsai: Obstet. Gynecol. 1975, 45, 67. — 17. Spence,
M. R. és mtsai: Am. J. Obstet. Gynecol. 1978, 131, 295. 
— 18. Szabó J. és mtsai: Orv. Hetil. 1978, 119, 3141. — 
19. Szabó L.: Magy. Nőorv. L. 1948, 11, 59. — 20. Szeg
vári M. és mtsai: Magy. Nőorv. L. 1980, 43, 1. — 21. 
Szendi B.: Orv. Hetil. 1953, 94, 637. — 22. Szereday Z.: 
Magyar Nőorv. L. 1979, 42, 161. — 23. Szereday Z., Oro
ján I., és Szontágh F.: Orvosképzés, 1971, 46, 330. —
24. Tiamson, E. M.: Human Pathol. 1979, 10, 119. — 25. 
Tóth S., Perényi A.: Orv. Hetil. 1967, 108, 990. — 26. 
Vessey, M. P.: Brit. Med. J. 1978, 2, 721. — 27. West- 
röm, L. és mtsai: Lancet, 1976, 2, 221.



PROBON®
d ra z sé

ANALGETICUM
A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók légzéscsókkentö 
hatását is, ugyanakkor azok fájdalomcsillapító hatását fokozza. 
Terápiás adagban nem toxikus, megszokást nem okoz, jól tűr
hető, ezért hosszabb ideig tartó adagolásra is alkalmas.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 300 mg rimazolium methylsulfuricum (1,6-dime- 
thyl-3-carbaethoxy-4-oxo-6,7,8, 9-tetrahydro-homopyrimida- 
zolum methylsulfuricum) hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK
Krónikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem 
szüntethető igen heves fájdalmak csillapítására görcsoldókkal 
és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálha
tó. A légzésre gyakorolt hatása miatt különösen java lit idős 
betegek fájdalmainak csillapítására.
Fejfájás csillapítására nem alkalmas.

ADAGOLÁS
Felnőttek egyszeri adagja fájdalom esetén 1 drazsé, napi adag
ja szükség szerint 3, fekvő beteg részére 4 drazséig emelhető.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés, kábultság és a terápiás 
adagot meghaladó dózis esetén fejfájás előfordulhat.

FIGYELMEZTETÉS
A Probon fokozza mind a centrális depressziós szerek, mind a 
kábító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek egyidejű alkal
mazásakor -  egyéni megítélés alapján az adagok csökkentése 
ajánlatos.
MEGJEGYZÉS
■£ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS 
10 db drazsé Térítés: 3,90 Ft



CHI NOIN BUDAPEST

SENSIT
d ra z sé

CORONARIA DILATATOR

A Sensit új típusú koszorúsér-tágító. Kalcium-antagonista és 
foszfodiészteráz-aktivitást gátló hatása miatt növeli a szív ano- 
xia-toleranciáját, csökkenti a szívizom oxigénfelhasználását, tá
gítja a koszorúsereket, fokozza a koronáriaáramlás mértékét, 
növeli a szívizom oxigénellátását. Kardioprotektiv hatása stress- 
situatiókban is érvényre jut, amennyiben kivédi a katekolaminok 
kardiostimulatorikus hatását. Adagolását az első stenocardiás 
panaszoknál előnyös elkezdeni. Huzamosabb használata mel
lett csökken a nitroglicerin-igény.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 50 mg fendilinum hydrochloricum hatóanyagot 
tartalmaz.

JAVALLATOK
Koronária-elégtelenség, angina pectoris, coronaria-sclerosis, 
a szívinfarktus megelőzése és utókezelése.

ELLENJAVALLAT
A szívinfarktus akut fázisa. Terhességben csak vitalis indikáció 
esetén alkalmazható.

ADAGOLÁS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3*1 drazsé.

MELLÉKHATÁSOK

Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanság, kábultság vagy aller
giás jelenségek szórványosan előfordulhatnak, melyek a dózis 
átmeneti csökkentésére többnyire megszűnnek.

FIGYELMEZTETÉS

Májbetegek huzamosabb kezelése során ajánlatos az idősza
kos laboratóriumi ellenőrzés.
Vérnyomáscsökkentők és bétareceptor-blokkolók hatását erő
sítheti, illetve kiegészítheti, ezért együttes adásuk esetén foko
zott óvatosság ajánlatos.

MEGJEGYZÉS

fi Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki 
a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS 
50 db drazsé Térítés: 2,70 Ft



in ten zív  b eteg elU tás

Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Gyermekklinika
(igazgató: Mestyán Gyula dr.) és
Országos Mentőszolgálat
Baranya megyei Mentőszervezete, Pécs)
(főorvos: Farbaky Iván dr.)

O x ig e n iz á c ió s  r e n d s z e r  
lé g z é s i  z a v a rb a n  s z e n v e d ő  
ú js z ü lö t te k  s z á l l í t á s á r a
Rubecz István dr., Tóth Gyula, Varga Péter dr., 
Vincellér Mária dr. és Farbaky Iván dr.

A külföldi regionális perinatalis intenzív központok 
m egalakulása m ár az 1960-as évek elején m egkez
dődött s ezzel csaknem  egyidőben fe lm erü lt az ú j
szülöttszállítás a la tti intenzív ellátás szükségessége 
(2, 10, 16, 17). A m int azzal több hazai közlem ény is 
foglalkozott (6, 8), a koraszülöttek  postnatalis hypo- 
therm iája , hypoglycaem iája, a m ár k ia laku lt sav— 
bázis ház ta rtá s  korrekció jának  elm aradása ro n tja  
ezen ú jszü lö ttek  halálozását. E rizikó fak to rok  csök
kentése érdekében a M egyei Eü. Osztály, a Pécsi 
O rvostudom ányi Egyetem  G yerm ekklin ikájának  és 
a M entőszervezetnek a közös erőfeszítésével szer
vezték m eg 1969-ben B aranya m egyében (8), a k i
sebb változtatással azóta is m űködő újszülöttszállító  
csoportot.

Üj helyzetet te re m te tt az újszülöttszállításban 
a hazai perinatalis in tenzív  központok létesítése; 
ese tenkén t nagyobb távolságról tö rtén ik  a súlyos 
á llapo tban  levő resp ira to rikus distressben szenvedő 
ú jszülöttek  szállítása s ily módon még nagyobb je 
lentőségűvé vált a nem  kívánatos szállítási trau m a  
kiküszöbölése. A nagyobb távolságról tö rténő  szál
lítások kapcsán m egfigyelt állapotrom lások, a hosz- 
szan fennálló  hipoxia időbeni m egoldásának szüksé
gessége, va lam in t a kora i distendáló kezelés kedve
ző h a tá sa  (3) alap ján  a lak íto ttu k  ki, a M edicor IKH 
—12 típ u sú  inkubáto rba é p íte tt oxigenizációs ren d 
szerünket.

A k ia lak íto tt és a következőkben ism ertetendő  
rendszer, a beépíte tt vezetékek beteghez történő  
csatlakozásának változtatásával, a következő resp i
rációs te ráp iás m ódszerek alkalm azását teszi lehe
tővé:

— fe jb u rán  keresztü l 21—100% O2 koncen trá
ció létrehozása,
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4

— ikernasalis vagy in trapharyngealis kanüllel 
ill. az ú jszü lö tt in tubálásával kilégzés a la tti 
pozitív nyom ás fen n ta rtá sa  (CPAP ren d 
szer),

— a beteg  légzésének leállásakor kézi in te r- 
m ittá ló  lélegeztetés,

— kézi lélegeztetés esetében is a kilégzés a la tti 
pozitív nyom ás m egtartása.

Mindez lehetséges anélkül, hogy az inkubá
to rt a beteg behelyezése u tán  fel kellene nyitni.

A rendszer működési és kapcsolási elve

Korábbi közleményünkben (12) ismertetett, osztá
lyon alkalmazható oxigenizációs rendszerünk kapcsolá
si elvét gyakorlatilag változatlanul hagytuk, de a beteg
ápolásra szolgáló IK—13-as inkubátorba épített rend
szer technikai feltételeit, részben a hordozhatóság biz
tosítása, részben a rendelkezésre álló kisebb tér miatt 
átalakítottuk (1. ábra).

1. ábra: IKH—12 típusú inkubátorba épített oxigenizációs 
rendszer kapcsolási rajza fejbúra, ill. distendáló 
kézi lélegeztetés esetében (Az arab számok által 
jelzett egységek: 1. Oxigénpalack; 2. Párásító és 
áramlásmérő; 3. Maximális nyomást beállító sze
lep; 4. Hordozható inkubátor betegápoló tere; 5. 
Fejbúra oxigénadáshoz; 6. Manométer; 7. 
Anaesthesiológiai lélegeztető ballon; 8. Kilégzési 
nyomást szabályozó szelep; 9. Intratrachealis tu
bus; 10. Sűrített levegő csatlakozási pontja.)

Az oxigén párásítását és az esetleges szennyeződés
től való szűrését rotaméterrel ellátott párásítónak az 
oxigénpalack és az inkubátor oxigén csatlakozása közé 
kapcsolásával oldottuk meg. A párásítóban elhelyezett 
fűtőtestet az inkubátorról elvezetett kis feszültségű 
áram táplálja. A párásítót, az áramlásmérőt, a párale
csapó tartályt és a baktérium filtert az inkubátor külső 
oldalán rögzítettük (2. ábra). Az inkubátorba gyárilag 
beépített oxigén rendszernek a betegtérbe vezető cső
rendszerére csatlakoztattuk a beteghez menő belégző 
szárat s ezen helyeztük el a maximális nyomást megha
tározó, állítható lecsapó szelet: ily módon biztosítható, 
hogy a nyomás ne haladja meg a 30 H20  cm-t.

A belégző rendszer a választott oxigenizációs mód
szernek megfelelően az alábbiak szerint kapcsolódik a 
beteghez:

1. a belégző szár oxigénburához kapcsolódik;
2. a belégző rendszer az intubáit beteghez csatla

kozik Ayre—T-vel, vagy ikernasalis kanüllel, esetleg 
pharyngealis kanüllel s a kilégző szár csatlakoztatásá
val biztosítjuk a kilégzés alatti pozitív nyomást;

%
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2. ábra: Az inkubátor külső oldalán rögzített fűthető párá
sító, áramlásmérő, páralecsapó tartály és bakté
riumszűrő elhelyezése

kilégzés alatti pozitív nyomás fenntartásával szállított 
21 újszülött és koraszülött pH-ját meghatároztuk a 
szállítás előtt és közvetlenül a beteg osztályra érkezé
sekor.

Az újszülöttek átlagos születési súlya: 1893 +  152 
g; gesztációs kora: 31,8 +  1,01 hét; a szállítások átlagos 
időtartama: 49,8 +  4,38 perc volt.

A szállítás e lő tt és azt követően m eghatározott 
aku tá lis  pH-, BE- és PCO2 értékek átlagait, va la
m in t e jellem zők egyedi változását m u ta tja  3. áb
ránk. A m int az egyedi é rtékek  alakulásából várható  
volt, az átlagos ak tu á lis  pH -érték  a szállítás előtti 
7,21-ről 7,29-re em elkedett (p <  0,05). Ez a szignifi
káns változás pedig  a sav—bázis h áz ta rtás  res- 
p ira to rikus kom ponensének javulásából adódott, 
m ivel a szállítás e lő tti átlagos pCCb 58,5 Hgm m - 
ről 43,9 H gm m -re (p <  0,02) csökkent, az enyhén 
de nem  szignifikánsan em elkedő (—6,9 m Eq/l-ről 
—4,9 m Eq/l-re), B E -értékek  m ellett.

M egbeszélés

A különböző m unkacsoportok á lta l ism erte te tt 
újszülöttszállító  rendszer m űködése és technikai fel
szereltsége különböző (2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 18), de 
ellátási elveik egységesek. M egegyeznek abban, 
hogy a veszélyeztetett ú jszülöttek  szállítása m entési 
fe ladato t jelent, s szállítás közben is b iztosítani kell 
a legszükségesebb diagnosztikus és azon teráp iás 
lehetőségeket, m elyek az ú jszü lö tt-koraszülö tt in 
tenzív  cen trum okban  m a rendelkezésre állnak. Így 
m indenekelő tt az egyéni szükségletnek megfelelő 
oxigenizációt, a sav—bázis háztartás korrekció ját,

ACTUALIS pH

3. amennyiben kilégzés alatt pozitív nyomást nem 
akarunk biztosítani (pl. nem distresses de nem légző 
újszülöttben), a kilégző szárat a beteghez kapcsoljuk a 
kilégzés alatti pozitív nyomást biztosító szelepet pedig 
teljesen kinyitjuk.

A kilégző rendszert a kialakult nyomás mérésére 
szolgáló manométer, a kilégzés alatti pozitív nyomást 
biztosító szelep, valamint a lélegeztetéshez szükséges 
anaesthesiológiai ballon képezi. E rendszert az inkubá
tor plexiburájához rögzítettük s így szállítás közben 
zárt inkubátor mellett kívülről működtethető.

E redm ények, a rendszer m űködésének
tapasztalatai

1. Fej burával tö rtén ő  oxigenizálás
Ezen oxigenizációs rendszert alkalmazzuk leggyak

rabban szállítások közben a nem túlságosan súlyos 
respiratorikus distress syndromás újszülöttek esetében. 
A terápiát a hipoxia klinikai tünetei alapján vezetjük 
szállítás közben s azt a minimális oxigén koncentrációt 
alkalmazzuk, mely mellett a cianózis javul. Megszűné
sekor az oxigén koncentrációt ismét csökkentjük. E 
módszer alkalmazásakor a rendszer előnye a jelenlegi 
mentőgyakorlattal szemben, hogy ugyanazon távolságú 
szállítás esetében jóval alacsonyabb a fejbura alkalma
zása miatt az oxigénfogyasztás.

2. C PA P rendszer, vagy  kézi in term ittá ló
f 'X .  lélegeztetés tapasz ta la ta i

X I  1978. jan. 1.—jún. 30. közötti 6 hónap alatt Baranya
” megye területéről szállítás alatt alkalmazott CPAP ke-
3066  zeléssel vagy intermittáló kézi lélegeztetéssel biztosított
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3. ábra: A hordozható CPAP rendszerrel, ill. kézi intermit
táló belégzés és kilégzés alatti pozitív nyomással 
lélegeztetett 21 újszülött szállítás előtti és utáni 
aktuális pH, BE, PC02 egyedi és átlagos értékei- 
nak alakulása



a term oneu trá lis környezetet és optim ális esetben 
az életfontos jellem zők folyam atos reg isztrálását 
kell biztosítani.

A nnak ellenére, hogy az elm últ 1 év a la tt az 
ú jszülöttszállítás hazánkban is fe jlődö tt (6, 8), tech
nikai felszereltsége m ia tt fen ti te ráp iás  fe ladatokat 
csak részben tu d ja  biztosítani. U gyanakkor a peri
natalis in tenzív  központok m egalakulásával új fe l
adato t je len t a hipoxiás á llapotban levő súlyos res- 
p irato rikus d istresses ú jszü lö ttek  nagy  távolságról 
történő szállítása. E szállítások nem  teszik szüksé
gessé a légi szállítás (11, 15) bevezetését, de igénylik 
a szállítás techn ikai feltételeinek a korszerűsítését.

Ism erte te tt oxigenizációs rendszerünk  lehetősé
get terem t a rra , hogy a korább iakban  b iztosíto tt 
szállítási körü lm ények  (újszülött resuscitáció, te r 
m oneutrális környezet biztosítása, pH - és vércukor 
korrekció stb.) tovább jav ítha tók . Így a distendáló 
kezelés m ár szállítás a la tt m egkezdhető, a szállítás 
a beteg lélegeztetési lehetőségének m egterem tésével 
— légzésleállás esetében is — biztonságos, beépítése 
u tán  nem  igényel külön tarto zék k én t resp irá to rt, és 
m űködtetése nem  befolyásolja az inkubá to r lég teré
nek hőm érsékletét. L élegeztetett betegeink pH -ér- 
tékeinek alakulásából levonható az a következtetés, 
hogy ezen újszü lö ttek  pulm onális állapota  m ár a re 
latíve rövid idejű  (megyén belül) szállítás a la tt is 
javul. A hipoxia súlyosságának csökkenése, ill. 
megszűnése a tran szp o rt során nyilván  kedvezően 
befolyásolja a respirációs zavarban  szenvedő ú jszü
lö ttek  m o rta litásá t és a  tú lélőkben  a m aradandó 
agyi károsodások gyakoriságát.

U gyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy az 
oxigén te ráp ián ak  tox ikus m ellékhatásai (re tro len tá- 
ris fibroplázia, a tüdőkben  kialakuló  kapilláris p ro - 
liferáció, az alveolaris m em brán m egvastagodása, a 
vörösvértest-lebom lás fokozódása stb.) is lehetnek.

(1, 7). Éppen ezért, a szállítás a la tti lélegeztetés csak 
igen súlyos esetekben indokolt és alkalm azása elő tt 
mérlegelni kell az elérhető e redm ényt s a várható  
m ellékhatások kockázatát.

összefoglalás: A szerzők hordozható M edicor 
inkubátorba é p íte tt oxigenizációs és respirációs 
rendszerük m űködési elvét, alkalm azását, k lin ikai 
tapasz ta la taika t ism ertetik . A rendszer a szállítás 
során lehetőséget n y ú jt fej b u rában  tö rténő  oxigén 
adására, in te rm ittá ló  pozitív nyom ású kézi lélegez
tetésre, belégzés a la tti pozitív és kilégzés a la tti pozi
tív nyom ású lélegeztetés kézi fen n ta rtá sá ra , vala
m int fokozott légú ti nyom ás különböző m ódszerek
kel történő lé trehozására .

Ism ertetik  a szállítás során  lélegeztetett, légzési 
zavraban szenvedő kora- és ú jszü lö ttek  pH -jának, 
pCCL-jének és B E -értékeinek alakulását. Az e red 
mények kedvező h a tá s t szem léltetnek.
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NAPROSYN
tabletta mV 200 Antirheumatica
ÖSSZETÉTEL:
1 tabi. 250 mg naproxent tartalmaz.
HATÁS:
A Naprosyn tabletta gyulladás
gátló, láz- és fájdalomcsillapító 
hatású, nem steroid jellegű készít
mény. Gyulladásgátló hatása adre- 
nalectomizált állatokon is jelentke
zik, ami azt jelzi, hogy nem a hypo
physis — mellékvese humoralis regu
lációs rendszeren keresztül, hanem 
közvetlenül hat. Gyulladásgátló ha
tásának pontos mechanizmusa — ha
sonlóan más gyulladásgátlókéhoz 
nem ismert, de feltételezhető, hogy 
a prosztaglandin-szintetáz gátlásá
nak nagy szerepe van a gyulladás- 
csökkentő hatás kialakulásában. A 
többi nem steroid gyulladásgátló
hoz viszonyítva kevésbé bizonyult ul- 
cerogen hatásúnak. A cardiovascu
laris, valamint a központi és vege
tatív idegrendszert nem, vagy csak 
minimális mértékben, befolyásolja.
JAVALLATOK:
Rheumatoid arthritis, egyéb krónikus 
ízületi gyulladások, spondylitis an- 
kylopoetica (m. Bechterew), arthro
sis különféle formái, syondylosis, 
spondylarthrosis, extraarticularis 
rheumatismus különböző formái 
(lumbago, egyéb myalgiák, fibrosi- 
tisek, neuralgiák, bursitisek, pe
riarthritis humeroscapularis, epicon
dylitis humeri stb.)
ELLENJAVALLATOK:
Gyomor- és nyombélfekély, továbbá 
kifejezett máj- és vesekárosodás 
esetén csak állandó orvosi ellenőr
zés mellett adható.
Terhesség alatt nem rendelhető. 16 
évesnél fiatalabb betegek ne szed
jék a gyógyszert, mivel jelen pilla
natig fiatalkorúakon és gyermeke
ken még nincs elég tapasztalat.
ADAGOLAS:
Kezdő és szokásos fenntartó adag
ja napi 2X250 mg (reggel és este 
étkezés után). Szükség esetén napi 
3 tabletta is adható (750 mg össz- 
dózis) a fájdalmak napszakos jel
lege szerint: 2 tabletta reggel, 1 
tabletta este, illetve 1 tabletta 
reggel és 2 tabletta este. Hosszan 
tartó kezelés alatt az adagolás na
pi 375—750 mg-os határokon belül 
változtatható, a megfelelő adago
kat ugyancsak naponta kétszer kell 
beadni.

MELLÉKHATÁSOK:
Ritkán gyomorégés, gyomorfájás, 
telítettségi érzés, enyhe szédülés 
vagy rosszullét, fejfájás, a gyomor- 
béltraktusban átmeneti jellegű vér
zés. Igen ritkán bőrkiütés, thrombo
cytopenia.

GYÓGYSZER-KOLCSONHATÁSOK: 
Kerülendő az együttadás
— magnéziumoxid és alumíniumhid- 

roxid tartalmú antacidumokkal 
gátolják a Naprosyn felszívódá
sát) :

Csak óvatosan adagolható:
— orális anticoagulansokkal (anti

coagulans hatás fokozódik);
— szulfanilurea típusú antidiabeti- 

kumokkal (hypoglykaemia veszé
lye);

— difenilhidantionnal (ennek szé
rumszintjét toxikusig emelheti);

— szulfonamidokkal (ezek toxicitá- 
sát fokozhatja);

FIGYELMEZTETÉS:
Szalicilérzékeny egyénekben urtiká- 
riát, asztmás rohamot válthat ki. 
Tartósabb alkalmazásakor a vérzési 
idő meghosszabbodását okozhatja. 
Gyomor- vagy nyombélfekély ese
tén, vagy ha a betegen gyulladás
gátló gyógyszerek szedése kapcsán 
már fellépett gyomor- vagy bélvér
zés, alkalmazása állandó orvosi el
lenőrzést igényel. Orális anticoagu- 
lánsokkal együtt adva a prothrom
bin időt ellenőrizni kell! 
Szulfanilurea típusú antidiabetiku- 
mokkal együtt adva az antidiabeti- 
kum adagját újra be kell állítani!

MEGJEGYZÉS:
•i Csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfeljebt 
három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS:
30 db tabletta 22,- Ft.
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Nő -és Gyermekvédelmi Intézet, Pécs 
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(igazgató: Mestyán Gyula dr.) és 
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C o n g e n i ta l is  n e p h r o s is
Jászai Vera dr., Kiss Erika dr.,
Bakó Márta dr., Nagy Judit dr. 
és Deák György dr.

A congenitalis nephrosis-syndrom a (továbbiakban 
CN) autosom  recessiv öröklődésű betegség rendsze
rin t a korai postnatalis periódusban m anifesztálódik 
és az első életév  végéig halálhoz vezet. Az első ese
te t  1942-ben G autier és M iville  (1) közölte. Az ú j
szülöttkori aspecifikus tü n e tek  a lap ján  feltételezhe
tő, hogy ko rább i neonatalis nephropath iáró l szóló 
esetleírások egy része is C N -t tak a rt. H azai irodal
m unkban 1964-ben Varga  (14), 1974-ben Turay  (13) 
számolt be C N -syndrom ában szenvedő betegről.

E setism ertetés

G. Z. fiú, anyjának 2. terhességéből a 38. gestatiós 
hétre, 1976. IX. 9-én, fenyegető intrauterin asphyxia 
miatt végzett sectio caesareával született. A placenta 
súlya ismeretlen. Az anyát a terhessége alatt anaemia 
miatt kezelték. Az újszülött súlya 2170 g (p =  
10—25%), hossza 49 cm (p =  10%). A születés után 
közvetlenül kielégítő általános állapotban lévő újszü
löttnél fejhangú sírást, tátongó koponyavarratokat 
(1,5—2 cm-es) és tág, 5X5 cm-es nagykutacsot, 2X3 
cm-es kiskutacsot észlelt a vizsgálatot végző gyermek- 
gyógyász (1/a. ábra). A 3. életnapon észlelt cyanosis, en
teritis és gyors állapotromlás miatt áthelyezték a Pécsi 
Gyermeklinika újszülöttosztályára. Az enyhe enteritis 
aspecifikusnak bizonyult, a tüneteit postasphyxiás syn
droma következményének tartották. Az 5. életnapon 
végzett első vizeletvizsgálat kifejezett proteinuriát mu
tatott, mérsékelt leukocyturia és erythrocyturia kísére
tében, melyhez néhány nap múlva szignifikáns bacter- 
uria is társult. A serum-állandók közül kiemeljük a fo
kozott calcium-bevitelre resistens hypocalcaemiát, a 
normális intervallum alsó határára eső serum-összfe- 
hérje-, ill. a felső határára eső cholesterin-értéket. A 
bizonyított húgyúti infectio miatt végzett intravénás 
urographia mindkét vese megnagyobbodását, a kis- és 
nagykehelynyakak megnyúlását, a kehelytalpak elmo- 
sódottságát mutatta. A pyelonokról és az uréterekről a 
kisfokú telődés miatt értékelhető véleményt adni nem 
lehetett. A mictiós cystoureterographia kóros eltérést 
nem mutatott. A súlyban kielégítően fejlődő csecsemőt 
húgyúti fertőzés diagnosissal és nephrológiai gondozás 
javaslatával 1 hónapos életkorban emittáltuk.

O rv o s i H e t i l a p  1 9 8 0 . 121 . é v fo ly a m , 50 . s z á m

1. ábra: a) Az újszülött koponyájáról készült oldalirányú 
röntgenfelvételen a tátongó sutura sagittalis 
és az 5X5 cm-es nagykutacs 

b) a sorvadt csecsemőről 3 hónapos korban ké
szült felvételen az elődomborodó has a szem- 
héj-oedema látható

A nephrológiai gondozóban 3 hónapos korban je
lentkeztek a szülők először a dystrophiás, distendált 
hasú csecsemővel (1/b. ábra). Ekkor a vizeletben 1,6% 0 
fehérjét, lekocyturiát, cylnduriát, vérvizsgálatnál 3,1 
g% serum-összfehérjét, 8,1 mg% serum-calciumot és 
306 mg%-os cholesterint észleltünk. A beteg részletes 
kivizsgálása a Pécsi Gyermekklinikán történt. A vizsgá
lati eredményeket az 1. táblázaton tüntettük fel. A to
vábbiakban a fokozódó oedema, ascites, cardialis de- 
compensatio és EKG-n repolarisatiós zavar voltak a 
legszembetűnőbb jelenségek. Az endogen kreatinin 
clearance és a tubularis phosphat-reabsorptio mértéke 
kielégítő veseműködésre utalt. Diagnosztikus célból 6,5 
hónapos korban feltárásos vese-biopsiát végeztünk. A 
vese-biopsiás mintából fénymikroszkópos és immunhis- 
tológiai vizsgálatot végeztünk. Fénymikroszkópos vizs
gálat céljára az anyag egy részét formaldehydben fi
xáltuk és paraffinba beágyaztuk. A glomerulusok egy 
része épnek bizonyult. További megtartott szerkezetű 
glomerulusokban kisebb-nagyobb fokú mesangialis 
matrix-kiszélesedés, a glomerulusok mintegy 20%-ában 
segmentalis sclerosis jelei mutatkoztak (2/a. és b. ábra). 
Néhány kisér átmetszetében heges lumen-beszűkülést 
észleltünk. A tubulusok gócos sorvadást mutattak, kö
rülöttük az interstitiumban chronikus lobos beszűrő- 
dés látszott. Formaldehydben fixált fagyasztott metsze
tekben discret peritubularis lipoidlerakódás volt megfi
gyelhető.

Immunfluorescens-vizsgálathoz a biopsiás minta 
egy részét hirtelen lefagyasztottuk, és cryostatban 5
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1. táblázat

Serum  állandók Vizeletleletek

Vizsgálatok Életkor Életkor
10. nap 4. hó 8. hó 3. nap 4. hó 6. hó

Vvt-süllyedés — 48/90 55/105
Hgb 12,8 g% 10,2 g% 9,7 g% fehérjeürítés
Se calcium 6,6 mg% 7,1 mg% 6,5 mg% (g/24h/1,73 ma) proteinuria 2,4 5,8
Se Cholesterin 232 mg% 338 mg% 494 mg%
Se összfehérje 3,1 g% 3,1 g% 4,1 g% üledék 5—6 fvs 10—15 fvs 15—20 1

25—30 vvt 1—2 vvt 6—8 v
Elfő 1—2 hst 1—2 3—4
Albumin % 48 38 20 szemcsés hyalin
Alfa, globulin 11 8 8 cylinder cylinder
Alfaa globulin% 22 30 55 tenyésztés E. coli steril steril
beta globulin% 12 15 csíraszám:
gamma globulin% 7 19 17 10Vml

Immunelfo

lg G 480 mg% 80 mg% 300 mg% Endogen kreat. 101
lg A — 48 mg% 65 mg% clearence
lg M 84 mg% 116 mg% 240 mg% ml/min./1,73 m3
Complement 0,79 0,47 Tubularis phosphatreabsorptio: % 95 79

A betegnél a serumban és a vizeletben talált, a betegségre jellemző vizsgálati eredményeket tüntettük fel.
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2. ábra: A biopsiás anyagból készült felvételek:
a) egy jobban megtartott, csupán gócos mesan- 

giumszaporulatot mutató és egy sclerotikusan 
átalakult glomerulus ( ■*- jelölve)

b) egy éretlen foetalis szerkezetet mutató ( ■*-
jelölve) és 2 sclerotikusan átalakult glomerulus 
a csatornaállomány sorvadásával, interstitialis 
lobos beszűrődéssel látható (HE 250X)

mikron vastag metszeteket készítettünk. A fixálatlan, 
natív metszeteket PBS-ben (phosphat puffereit sóoldat 
— pH 7,2) történő kimosás után FITC (fluorescein iso- 
thiocyanat) — jelölt antihuman IgG, IgM, IgA, IgE, 
complement C3 és fibrinogen (Hyland, USA) megfelelő 
hígítású oldatával reagáltattuk, és Fluoval, Zeiss fluor - 
escens mikroszkóppal értékeltük. A metszetek átlagban 
20 glomerulust tartalmaztak. A glomerulusokban góco- 
san változó mennyiségű granulált jellegű IgM-et és 
nyomokban IgG-t találtunk (3. ábra).

A csecsemőt a gyakran ismétlődő légúti infectiók, 
az oedema és a keringési elégtelenség miatt megfelelő 
kezelésben részesítettük. Diétájában bőven adtunk vi
taminokat és fehérjét. Alapbetegsége miatt megkísérelt 
4 hetes Prednisolon-kezelés (60 mg/m2) eredménytelen 
volt.

A decomponálódott csecsemő 8,5 hónapos korban 
meghalt. Sectiónál a megnagyobbodott, halvány kéreg- 
és velőállományt mutató veséken kívül kóros szervi el
térést nem találtak.

Betegünk családjában vese-, autoimmun- vagy más 
rendszerbetegség nem fordul elő. A szülők között vérro
konság nem áll fenn. A család elsőszülött leánygyerme
ke egészséges.

3. ábra: Immunfluorescens felvétel, FITC-vel jelölt antihu- 
man IgM. A glomerulusban segmentalisan granu
lált típusú IgM lerakódás látható (500X)



2 .  t á b l á z a t .  Congenita lis  neph ros is  klinikai tüne te i ,  laboratórium i é s  szöve ttan i  jellemzői

Hallman szerint Esetünkben Hallman szerint Esetünkben

I. Terhesség és szülés
1. autosom recessiv öröklődés — 1. Proteinuria +
2. idő előtti szülés + 2. Erythrocyturia, leukocyturia, pyuria +
3. nagy placenta ? 3. Aminoaciduria és glucosuria —

II. Újszülött- és csecsemőkor jellemzői
4. Alacsony serum-összfehérje +

1. dysmaturitas + 5. Serum albumin és y-globulin csökkent +
2. rossz általános állapot + IgM emelkedett +
3. tátongó varratok +
4. oedema (ascites) + 6. Serum Cholesterin
5 .nagy has + Összlipid-szint emelkedett +
6. atrophia, dystrophia, decomp. + 7. Véralvadási zavarok 7
7. retardált csontfejlődés + 8. Tünetmentes hypoelektrolytaemia +
8. infantilis arcvonások + 9. Alacsony fehérjéhez kötött jód +
9. késői fogzás + 10. Csökkent serum complement +

10. infectióval szembeni fogékonyság + 11. Magas AST érték —
11. herniák — 12. Morphologia — fénymikroszkóppal
12. orrvérzés — észlelhető elváltozások 

Immunhistológiai módszerrel
+

III.Therapia eredménytelen + látható elváltozások +

IV. Prognózis: exitus +

Hallman által (3) a CN-re jellemzőnek tartott klinikai tünetek, laboratóriumi és szövettani elváltozások találhatók, összehason
lítva esetünknél észleltekkel (+ = a tünet megléte, — = a tünet hiánya).

M egbeszélés

A C N -syndrom a leggyakrabban  Finnországban 
fordul elő (10 000 szülésre 1 eset). Így finn  szerzők 
közöltek legtöbb adato t a betegség klinikum áról, 
jellem ző labora tó rium i, szövettani eltérésekről, 
öröklődésm enetről és aetiológiáról (3, 4). T ü n e tta 
nát, lefolyását, prognosisát H allm an  foglalta ösz- 
sze 100, sa já t k iv izsgált esetének jellemzői a lap ján  
(3). A datait a 2. táblázatban  ism ertettük , és ösz- 
szehasonlíto ttuk  sa já t esetünk tüneteivel.

A 2. táblázat a betegségre jellem ző laborató riu - 
és histopathológiai e ltéréseket foglalja össze, az ese
tünkben  észlelt é rtékek  m egjelölésével. A nagyszá
m ú klinikai és a labora tó rium i pozitív le le t alap ján  
betegünket a N orio-féle összeállításban első helyen 
szereplő b izony íto tt C N -syndrom a csoportba sorol
ju k  (9). Az aetiopathogenesist illetően az a feltevés 
a legelfogadottabb, hogy a rendellenes genetikai in
form áció a vesében, de m ás szervekben is a p ro tein- 
synthesist károsítja , így a CN, m in t rendszerbeteg
ség, az „inborn e rro r of m etabolism ” egy form ája 
lenne. Ezen teó ria  m elle tt szólnak azon szervi m ani- 
fesztációk, m elyeket a vesén k ívül más szervekben 
is m egfigyeltek (szív, tüdő, lép) (2). Az a m egfigye
lés, hogy C N -syndrom ában szenvedő csecsemők 
nem  uraem iában , hanem  in tercurrens m egbetege
désben, vagy álta lános lerom lott á llapot m ia tt ha l
nak  meg. A vesebetegségek pathológiájában jól is
m ert az im m unm echanizm usok szerepe. M iután CN- 
ben is több k lin ikai tü n e t és laborató rium i elválto
zás u tal im m unológiai tö rténésekre  (5), a pathogen 
protein an tig én k én t m ár az in trau te rin  életben 
anyai an titest-képződést provokálhat, am i a foetus 
veséjét károsítva  az ism erte te tt histopathológiai el
változásokhoz vezethet (6, 12, 16). Az elváltozás te r 
mészetesen leh e t a CN gén okozta prim aer szabály
ta lan  im m un-reakció  következm énye, de az is el
képzelhető, hogy a p rim aer betegség secundaer kö
vetkezm ényei az im m un-jelenségek.

Esetünkben az alacsony serum -com plem ent és 
az im m unhistopathológiai e ltérések  alap ján  valószí
nű, hogy im m unológiai tö rténések  is közrejátszottak  
a pathológiai folyam atban.

A betegség differenciál-d iagnosztikájában ú j
szülöttkorban vesevéna-throm bosis, cytom egalia, 
lues-fertőzés lehetősége (3, 10) m erü lhe t fel. 5— 12 
hónapos kor közötti m egjelenés esetében idiopathiás 
nephrosis-syndrom a korai m anifesztáció jára kell 
gondolni (8, 13, 15). K iváltó tényezőként szám ításba 
jö h e t anyai steroid-kezelés, anyai tbc., ill. an tikonci- 
piens szerek szedése (14). E setünkben  k izártuk  eze
ke t a lehetőségeket.

A betegség kezelésében a corticosteroidok, a 
cytostatikum ok hatástalanok, nehezítve az im m un
folyam atok jelentőségének m egítélését (13). A tüne- 
tileg a lkalm azo tt több letfehérje-bev ite l és d iu re ti- 
kum ok a helyzetet a gyors katabolism us m ia tt — 
ami feltehetőleg  a proteinveszteség fő fo rrása — 
csak rövid ideig jav ítja . Nem egyértelm ű a tran s- 
p lan tá lt vese sorsa a beavatkozások kis szám a és 
alkalm azásuk kezdete óta e lte lt idő rövidsége m iatt.

összefoglalás: A  közlem ény congenitalis (finn 
typusú) nephrosis-syndrom ában  szenvedő csecsemő 
esetét ism erteti. A specifikus tü n e te i a 3. életnapon 
léptek fel. A diagnosist a typusossá váló klin ikai 
kép a lap ján  végzett kivizsgálás 3 hónapos korban  
tisztázta, az elvégzett vese-biopsia ezt m egerősítette. 
A therap ia-resis tens betegség 8,5 hónapos életkor
ban a csecsemő halálához vezetett. A szerzők a be
tegen észlelt klin ikai és labora tó rium i eltéréseket 
összehasonlították a betegségre vonatkozó irodalm i 
adatokkal.

IRODALOM: 1. Gautier, P., Miville, D.: Rév. méd. 
Suisse rom. 1942, 62, 740. — 2. Giles, H. és mtsai: Arch. 
Dis. Childh. 1957, 32, 167. — 3. Hallman és mtsai: Er
gebnisse der Inneren Medizin und Kinderheilkunde.
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Springer Verlag, Berlin 1970. — 4. Huttenen, N. P.: 
Arch. Dis. Childh. 1976, 51, 344. — 5. Huttenen, N. P. és 
mtsai: Nephron 1976, 16, 401. — 6. Machten, P.: Clin. 
Nephrol. 1976, 5, 134. — 7. Le Marec, B. és mtsai: Rév. 
Pediat. 1977, 13, 89. — 8. Mueller Wiefel, D. E. és mtsai: 
Kiin. Pädiat. 1976, 188, 17. — 9. Norio, R.: Ann. Pae- 
dat. Fenn. 1966, 12, 27. — 10. Oliveros, R. és mtsai:

An. Esp. Pediat. 1976, 9, 532. — 11. Steiner, G.: Kinder
ärzte Prax. 1961, 29, 481. — 12. Thorn, H. és mtsai: Brit. 
med. J. 1977, 1, 16. — 13. Turay P. és mtsai: Gyer
mekgyógyászat 1974, 25, 539. — 14. Varga G.: Kinder
ärzte Prax. 1964, 32, 391. — 15. Visy M.: Magy. Pediát. 
1976, 10, 259. — 16. Wiggelinkhuizen, J. és mtsai: J. 
Pediat. 1976, 89, 452.
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ÖSSZETÉTEL:
4 m g í lu sp lr ile n u m  (2 ml) am p .-k én t.

JAVALLATOK:
S ch izophren  b e teg ek  hosszú  időn  á t  szükséges fe n n ta rtó  kezelése, a  p sz ich iá triá i osz
tá ly ró l tö r té n ő  e lb o csá tásu k a t k ö v e tő en  fo ly am ato s gyógykeze lésü k  b iz tosítása , m u n k a- 
te ráp iá s  fo g la lk o z ta tásu k , re h a b ilitá c ió ju k  elősegítése.

ELLEN JAV ALL ÁTOK :

P ark in so n izm u s, m ozgászavarokkal já ró  betegségek, d ep ressz iós állapot.

I M A P ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS:

1IWIM s
szu szp en z ió s

in jek ció

K izárólag  im ., lehető leg  azonban  i. g lu tea lisan  adható . Az in jek c ió t h e te n k é n t egyszer 
ad juk . A kezd ő  adag  á lta láb an  3 m l, am ely  a  sz ükség le thez  m érten  4, m a jd  5 m l-re  
em elhető . Az op tim ális h a tá s  e lé rése  u tá n  az adag  fokoz to san  és lassan  c sö k k en th e tő  
a  fe n n ta rtó  h e ti  1—3 m l (2—6 m g)-ig . T artó s kezelés e se tén  3—4 h e te n k é n t a  gyógyszer 
szokásos a d a g ja  esetleg  c sö k k en th e tő . A  k ú ra  id ő ta r ta m a  3—6 h ó nap , de egyes e se tek 
ben 1 év is lehet.
K om binált k eze lé s : S úlyosabb izgalm i á llapo tok , vag y  p ro d u k tiv  tü n e tek  in tenzívebbé 
v álása  e se tén  e rősebb  psz ichosedativ  h a tású , nem  flu o ro zo tt n e u ro lep tik u m o k k a l kell 
a kezelést k iegészíten i.

MELLÉKHATÁSOK:

E x tra p y ra m id a lis  h ypok inesis , d y sk in e s ise k  enyhébb  fo rm ái, k ivéte les ese tben  ak a th is ia ; 
az in jek c ió  b e a d á sá t követően  6—12 ó ra  m úlva  je le n tk e z n e k  és 24—48 ó rá ig  ta r ta n a k . 
Á lta lában  n em  é r ik  el a  H aloperido l kezelés k ap csán  ész le lt e rősség i fo k o t és kezelés 
m eg szü n te tésé t n em  teszik  szükségessé . H elyes, h a  az Im ap  in jekcióhoz — a n n a k  ad ag 
já tó l függően  — 1—3 m l T rem b lex  in je k c ió t sz ív u n k  fe l ezen  m ellék h a tá so k  k ivédése  
céljából. A  ta r tó s  kezelés sov án y o d ást, gyengeséget, á lm a tlan sá g o t okozhat, am elyek  
m egfelelő gy ó g y szerek k e l m eg szü n te th e tő k . Egyes e se tek b en  — hason lóan  m ás n eu ro - 
lep tik u m o k h o z  — depresszió  a la k u lh a t ki, am ely  az ad ag  csökken tésév e l és óvatos an ti-  
dep resszán s ese tleg  ES kezelést te h e t szükségessé.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATAS: Óvatosan adandó:
— b a rb itu rá to k k a l (egym ás h a tá s á t e rő s í t ik ) ;
— sy m p a th o m im eticu m o k k a l (v aso co n stric to r és v asso p ress iv  h a tá s  gyengü lése).

Kőbányai
Gyógyszerárugyár,

FIGYELMEZTETÉS: B á r te ra to g én , em b rio to x ik u s h a tá sa  a  v izsgála tok  sz e rin t n incs, 
a te rh esség  első  h a rm a d á b a n  — m ás k ö zp o n ti id eg ren d sze rre  h a tó  gyógyszerekhez  h a 
sonlóan — a lk a lm azása  nem  a ján la to s . H a tása  a la tt fo k o zo tt e lőv igyázatosság  szükséges. 
A gyógyszer b ev é te le  u tán  8—10 ó rán  b e lü l vag y  fo ly am ato s szedése ese tén  a k ú ra  idő
ta r ta m a  a la t t  já rm ű v e t vezetn i, m a g asb an  vag y  veszélyes g épen  dolgozni tilos. 
A lk a lm azásán ak  id ő ta rta m a  a la tt tilo s szeszes ita lt  fogyasz tan i.
Használat előtt az amp. felrázandó!

Budapest MEGJEGYZÉS: ♦  C sak v én y re  a d h a tó  ki. Az o rvos ren d e lk ezése  sz e rin t (legfeljebb 
h áro m  a lk a lo m m al) ism ételhető . Az a  sz ak re n d e lés (gondozó) szakorvosa  ren d e lh e ti, ak i 
a  gyógyszer ja v a lla ta i szerin ti be teg ség  esetén , a  be teg  gyógykezelésére  te rü le tile g  és 
szakm ailag  ille ték es.

CSOMAGOLÁS: 3 X 2  m l-es amp. 4,40 Ft; 5 0 X 2  m l-es amp. 74,— Ft.



HORUS

R ekv iem
a , ,G y ó g y á s z a t” - é r t  
S c h ä c h te r  M ik sa  
s z e r k e s z t é s e  ü rü g y é n

M arkusovszky tíz évvel korábban  csinálta  meg azt 
a m agyar m edicinában, am it D eák F erenc a politi
kában , az egyedül kínálkozó kiegyezést. Lényegesen 
kedvezőtlenebb felté te lek  között, hiszen a szent 
szövetség erejével hosszú időre stabilizálódni látszó 
H absburg-b irodalm at akkor még nem  sokkolta sem 
Solferino, sem K öniggrätz, s a nem zetiségeknek, 
okulva a trag ikus példán, aligha vo lt kedvük és 
e re jü k  a fegyveres felkelésre. Persze m ás a politika 
és m ás a m edicina, de az egészségügynek is van po
litik á ja , a po litikának  is van  egészségügye, tehát 
nem  független íthetőek  egym ástól. M arkusovszky 
m indenkinél jobban  m egérte tte  az idők szavát, ki
v á r ta  a legkedvezőbb p illanato t egy publikációs fó
ru m  m egindítására. Ezzel 10 esztendőt n y e rt a m a
gyar orvostudom ánynak, s micsoda decennium ot! 
V ajon, ha nincs Orvosi H etilap, hol jelenik  meg 
1858-ban az írástó l irtózó Sem m elw eis Ignácnak 
A  gyerm ekágyi láz kóroktana  c. sorozata, ki figyel 
fel egy N agykállóba szám űzött fia ta l orvos pompás 
cikkeire, am elyek nélkül aligha k ap o tt volna 1866- 
ban  ka ted rá t, belgyógyászatunk óriási szerencséjé
re. M arkusovszkynak ezzel a tízesztendős term éssel 
is a m agyar egészségügy legjobb, legokosabb gazdái 
között lenne a helye. A társszerkesztő je rövidesen 
P eó r Im re, a IV. évfolyam  elé még közösen írják, 
hogy m i egyedül á l lu n k . . .  va lam ely szakm ának  
vagy iránynak lapunka t nem  szen te lhe tjük , nekü n k  
az egyetem es honi és kü lfö ld i orvosi tudom ányt 
egy iránt kellene képvise lnünk!, továbbá ígérik ; fő
leg a pesti és bécsi egyetem ek kórodai előadásait, 
tap asz ta la ta it fog ják  publikáln i, s a haza nem  m a
g y ar a jk ú  orvosainak a cikkét is szívesen ism erte
tik . A ló líro ttak ke tte n  egyesü ltünk  az Orvosi H eti
lap szerkesztésére, dr. M arkusovszky Lajos és dr. 
Poór Im re  (1859. dec. 22.). Alig egy év m últán , va
gyis 1860. dec. 10-én Poór kiválik  a szerkesztésből 
és G yógyászat cím m el új lapo t indít, noha az elő
zőnek nem csak egyenjogú társszerkesztője, de a 
bőr- és b u jak ó rtan  fő referense is volt. M indez m a
gában  még nem  lenne furcsa, elvégre k é t szaklap 
több szerzőnek tu d  te re t biztosítani, s esetleg m ár 
érvényesü lhetett volna a m unkam egosztás elve, 
egym ás b írá lásá t sem  kizárva. Nézzük, m it ír t  Poór 
a G yógyászat szükségességének m egindoklására. Fő
O rv o s i H e t i l a p  1 9 8 0 . 1 2 1 . é v fo ly a m , 5 0 . s z á m

feladata lesz az orvosi tu dom ánynak  m ind, de k i
vá lt a belgyógyászatot anyanye lvükön  m ű v e ln i . . .  
honfias indulatta l a haza oltárára hordogatni. De 
nem  ám  „kozmopolicus közönnyel”, am ellyel ny il
ván  nem  a M ünchener m edizinische W ochenschrift- 
re  célzott. K ikkel is ak a rta  Poór Im re  „k ivált a bel
gyógyászatot” anyanyelvűnkön képviselte tn i pl. az 
1861-es kezdő évfolyam ban? A jó öreg Sauer pro
fesszortól még sikerü lt egy c ikket szereznie, de az 
egyetlen stabil belgyógyász szerzője G ebhard t La
jos, ak it aligha szám ítunk  az élvonalba, ugyanakkor 
az Orvosi H etilap hasábjain  K orány i Sebald, K orá
ny i Frigyes, Rózsay József cikkei jelzik  az új bonc- 
és é le ttan i iskola a lap jaira  épülő belgyógyászat 
ko n tú rja it. Faram uci kuruckodás vo lt a Poór Im réé. 
H onfias indu la tta l a haza o ltá rá ra  v itte  azt a V iro- 
zsil A ntalt, aki V ilágos u tán  a pesti egyetem en Hay- 
n au  szerepét tö ltö tte  be, három  fo ly ta tásban  cikket 
fo rd ítta to tt és közölt attól a gö ttingai E. Siebold 
tan ártó l, akihez pon t 1861-ben ír t  Sem m elweis ny ílt 
levelet, jó ism ert jogos vádjaival. Ezek u tán  a rra  
következtethetnénk , hogy Poór Im re csapnivaló 
szerkesztő volt, am i ilyen fo rm ában  igaztalan vád 
lenne, a G yógyászat lé tjogosultságát kétségbevonó. 
A következő évfolyam okban m ár következetesebb. 
Pl. az 1863-as évfolyam ban szó szerin t közli M ar
kusovszky részletes válaszát a M agyar Orvosi 
K önyvkiadó T á rsu la t in terpelláció ja ügyében. Ke
vesebb az indulat, több az értelem , Virozsil és Sie
bold h elyett Skoda, Virchow, V elpeau és W under
lich szerepelnek, egyre több lapszem lét, közegész
ségügyi s ta tisz tik á t és kazu isz tiká t közöl, hangadó
ja  az akadém iai ügyeknek, szószólója az orvosi köz
ügyeknek, szoros kapcsolatot t a r t  A M agyar O rvo
sok és Term észetvizsgálók vándorgyűléseivel. M ar
kusovszky főm unkatá rsa  1862-től Balogh K álm án, 
Poór Im re társszerkesztő je N ékám  Sándor (de nem  
1861-től, ahogy G yőry b ib liográfiá ja  állítja), szerzői 
g á rd á já t tek in tve  az Orvosi H etilap  inkább a kar, 
az egyetem i tanárok , a G yógyászat pedig a főorvo
sok fórum a, de nem  kizárásos alapon. Az élelmes 
ta ta i H am ary D ániel, vagy a tevékeny  karcagi K á- 
tay  (m ásutt K átai) G ábor pl. m indkettőnek  m unka
társa . N ékám  S ándor 1865-ben elhagyta  Poór szer
kesztői asztalát, aki 1872-ig egyedül végzi a nem  
könnyű m unkát. A G yógyászat igyekszik lépést ta r 
tan i az Orvosi H etilappal, hiszen id. Bókái János, 
Fodor József, Hőgyes Endre, S cheu thauer Gusztáv, 
T hanhof fér Lajos és Than K ároly  professzorok 
egyarán t szívesen írnak  bele, a külföldi hírességek 
közül V irchow, Charcot, N othnagel, T raube és 
W underlich n evét egyarán t m egtaláljuk . Poór e re
deti belterjes te rv e  teh á t alaposan m egváltozott, a 
G yógyászat sokkal több külfö ld i szerzőt szerepelte
te tt, m in t a H etilap, am ely elsősorban idegen nyel
vű  könyvekről közöl recenziókat, tá jékozta táskép
pen. 1873-ban K övér G ábor a G yógyászat m unka
társa . G yőrynél i tt  m egint e lírás tapasztalható , ő 
1873—1878 közé teszi, ugyanakkor 1874-től m egje
löli D ulácska dok to r szem élyét is. A pontosság ked
véért 1874-től Poór a szerkesztő-tulajdonos, Dulács
ka  a szerkesztő-kiadó 1885-ig. Az 1886-os egy átm e
ne ti év, am it G yőry szintén nem  említ. L aptu lajdo
nos: Poór Im re, szerkesztő-kiadók: D ulácska Géza 
és a fő m unkatá rs: Szénásy Sándor. T ehát a Gyó-
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gyászát cím lapján 1886-ban egy triász tag jak én t 
találkozunk S chächter M iksa nevével. A sorsdöntő 
év  1887. Kovács József, ak i Balassa halála  u tán  
1870-től az I. sz. Sebészeti K lin ika élére kerü lt, 
1887-ben m ár a G yógyászat lap tu lajdonosa, a szer
kesztő-kiadó S chäch ter M iksa, a főm unkatá rs: Szé- 
násy  Sándor. Kovács k itűnő  sebész, de pokrócm o
dorú  tanár, ezért a m edikusok inkább  a szelíd 
Lum niczer II. sz. k lin ik á já t lá togatják . Kovács, a 
nehéz em ber nem csak a tan ítványokkal, hanem  a 
tan á rtá rsa iv al is szem bekerült. Em berileg a kar 
(érthetően) Lum niczer m ellé állt, pedig szakm ailag 
K ovácsnak vo lt igaza. A II. sz. Sebészeti K linika 
és Puky Ákos főorvos valósággal a listerizm us bű
völetében operáltak , a m űtőhelyiségek szinte úsztak 
a carbololdatban, Kovács viszont a fe lté tlen  tiszta
ságot, az asepsist követte  és követelte  m eg m inden 
eszközzel.

Kovács professzor a tám adások  kereszttüzébe 
kerü lt, védekezésül v ásáro lta  meg a Gyógyászatot. 
A kkor még nem  tu d ta , m ilyen „jó  v á sá rt” csinált. 
Ugyanis nem rég k e rü lt  feszü lt légkörű  intézetébe 
egy szolid zsidó fiú  (Schächter M iksa, szül. 1859, 
Vác), ak it sokgyerm ekes orthodox szülei élénk ész
já rá sa  m iatt rab b i pá ly ára  szántak. Nehéz volt el- 
lentm ondania, m e rt nem  volt tőle idegen az írás, de 
kétségeit sem titko lta . Az em ancipáció és az első 
világháború  közötti idők m agyar zsidóságának még 
szabadválasztásos d ilem m ája vo lt a gettóélet, vagy 
a te ljes asszim ilálódás. R itka p illan a t ez a tö rténe
tükben, m ert m indké t irányba m indig az erőszak 
h a jto tta  őket. S chächter M iksa még önm aga vá
laszthatta  meg ú tjá t, népe h ith ű  képviselője ak a rt 
m aradni, term észettudom ányos vonalon. A m ikor 
egyszer m ár jónevű orvos korában  hitsorsosainak 
az asszimilációról ta r to t t  előadást, nagyon m eglepte 
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a válasz to tt nép  m isztikájával, hanem  a tudom á
nyos darw inizm us term észetes kiválasztódási tö rvé
nyével m agyarázta. Sem a m indenáron  m enekülő 
asszimilációt, sem a m erev elkülönülést nem a ján 
lo tta , csak az e tiká t, am ely m indenkire  nézve kö
telező. Szükséges k itérő  volt ez Schächter m agatar
tása  m egértéséhez, m ert a K ovács-klinikán nem  kis 
e lő ítélettel fogadták. Ám ezt a fagyos légkört m e
legszívű egyéniségével és korán fe lism ert imponáló 
tisztességével h am ar feloldotta. Rövidesen az in té 
zet ném et fordító ja, a zord professzor zöld asztalá
nál m indig h ivatalos. Három szor hosszabbították 
m eg neki m űtőnövendéki évét, am i elő tte  csak Ré- 
czey Im rének  sikerü lt. K ivételes m érlegelőképessé
ge, józan  judicium a, jogi já rtassága , etikus állás
pon tja  m indenkinek fe ltűn t. A  térdzsugor kezelése 
erőszakos nyújtással c. dolgozatát még az Orvosi 
H etilap  1884-es évfolyam a közölte, ném et változat
ban  pedig a C en tra lb la tt fü r  C hirurgie. Azonban ha
m arosan rájö tt, hogy az crthopaed ia  nem  az ő te rü 
lete. A G yógyászathoz első dolgozatát 1885-ben 
k ü ld te  el, címe: A  fertőtlenítő szerek a sebkezelés
ben, am elyet a 48-as szám vezető helyen hozta le. 
M eglepő állítása, hogy L ister h azájában  a legnép
szerűtlenebb a listerizm us, m ert úgym ond „az an ti- 
septicum ok teljes mellőzésével, csupán tisztaság 
m elle tt is é rhetn i el jó  eredm ényeket, bizonyítja 
K oeberle példája, ak i Spencer Wels m elle tt egyike 
azoknak, kik legjobb sikereket é rtek  el a petefé
szektöm lők k iirtásáná l tisztasággal.” K üm m el pedig 
a sub lim átéra  delelőpontján  a legm egbízhatóbbnak 
a szappant, a vizet és a kefét ta r tja . M estere tan á 
csára b írá la tra  ad ta  be egy három tagú  bizottsághoz 
(Hőgyes, Réczey, Lumniczer), ak ik  e lu tasíto tták . Ez 
csak a Kovács professzor szem élyének szólhatott, 
hiszen Réczey aseptikus felfogását írásában  Schäch
te r  is kihangsúlyozza, Hőgyes és A nta l akkor m ár 
az O rvosi H etilap szerkesztői voltak, a  konkurrens 
lap n ak  viszont sem a tulajdonosával, sem a m oró- 
zus tan á rtá rssa l nem  a legjobb viszonyban. A ligha 
lehet vitás, hogy szem élyi e llen tétekrő l szólhatunk, 
elvégre em berek voltak , s érdekes, hogy nagy em 
berek  m ilyen kicsinyesek tudnak  lenn i egymással 
szem ben. Schächter igaza tu d a táb an  egyáltalán  nem  
tö r t  le. 1886-ban m ár a G yógyászat egyik legterm é
kenyebb szerzője, m eg jelen t to llából A z antisepsis 
irodalm a, főleg P asteur, Lister, Holm es és B illroth 
neve kihangsúlyozva, Sem m elw eis következetesen 
k im arad . Nem  az ő h ibája . A  sebek gyógyulása és a 
sebkezelés  c. könyvének (Bpest, 1886.) VII. fejezete 
az aszepszisről szól, az „anyák m egm entő je” nélkül. 
É lt m ég a rebellis Poór Im re, a sa já t m aga alapí
to tta  lapban  ugyan m ié rt nem  te tte  szóvá? A Gyó
gyászat szerkesztését való jában 1887-ben vette  át, 
a legjobb időben. U gyanis a Kovács k o n tra  Kar, il
le tve a k é t periodika között egyre fokozódó feszült
séget valahogy csökkenteni kellett. A Kovács—Poór 
párosítás valószínűleg m inden e re jé t az Orvosi He
tilap  ellen fo rd íto tta  volna, b izonyára Hőgyesék 
sem m aradnak  adósak, s ki tu d  ilyenkor h a tá rt 
szabni az indu la ta inak?  Schächter azonnal felm ér
te, hogy i t t  az orvosi rend  becsülete a té t. Félre te tt 
m inden személyes sérelm et, fo rm ában  és tarta lom 
ban á ta lak íto tta  a Gyógyászatot. M éreté t a H etila
péhoz bővítette , hogy külsejében sem  legyen sze-



rényebb. Szerzőknek m egnyerte B áron Jónást, 
Jendrassik  Ernőt, Schw artzer O ttó t, Schw im m er 
Ernőt, hogy csak a legkiválóbbakat em lítsük. K ibő
v íte tte  o rvostörténeti rovattal, m egjelen t első szer
kesztésében N avratil Im re: G égészet története, Petz 
Lajos győri C holera-tanulm ánya stb. Rendszeres 
re ferá tum ok  a bpesti kir. orvosegyesület üléseiről, 
kongresszusi beszámolók, ú ti levelek  (pl. a Tem es- 
váry  Rezsőé Belgiumból), a balneológiái bizottság 
beszám olójának m egnyitója K orány i Frigyestől! 
Ezt érdem es külön kihangsúlyozni, ugyanis Poór 
nem  csekély érzékcsalódással potenciális ellenfelé
nek  főleg K orány i F rigyest ta r to tta , ráadásu l bel
gyógyászatból. A zt jól lá tta  Poór, lévén derm atoló- 
gus, hogy a bőrgyógyászati m egbetegedések vala
hogy összefüggenek a belső bajokkal, ám ezt m in
dig K orányi F rigyesnek ak arta  m egm agyarázni, ak i 
ugyan sohasem  állíto tta  az ellenkezőjét, csak Poór 
belgyógyászati m egokolásait te tte  néha a helyére. 
H allatlan tudásfölénnyel, de sohasem  fölényesked
ve. Poór persze nem  így fogta fel, ő m agát egyen
é rtékű  belgyógyásznak ta rto tta . P rovokált „veresé
geiből” sohasem  tanu lt, m arad t te h á t az engesztel
hetetlen  sértődöttség. Kovács aligha csillapította 
volna Poór Im re indulatait, ahhoz Scháchter-típusú 
szerkesztő kellett. Im m ár K orány i is a G yógyászat 
m unkatársa , ho lo tt Schächter m ás fórum on vi
tatkozik  vele. Az em beri a k a ra t szabadságáról az 
aurea aetas fényébe visszasóvárgó la tin  költők, 
vagy az egzisztencialista filozófusok sem tu d tak  
szebben szónokolni. A bpesti orvosi körben el
hangzott előadására Schächter válaszolt G yulai 
P ál B udapesti Szem léjében. A M agyar O rvosok és 
Term észetvizsgálók XXIV. vándorgyűlésén  (T átra- 
füred , 1888) e tém akörből az a k a ra t három  fázi
sáról (vágy, m egfontolás, elhatározás) ta r to tt iro 
dalom m al fűszerezett eszm efutta tást, csak pon t az 
ellenkező végkövetkeztetéssel. Vagyis az em beri 
a k a ra t nagyon korlátozott lehetőségek között mo
zog (szárm azás, nevelés, kiszolgáltato ttság  stb.). 
S chächter bebizonyította, hogy veszekedés nél
kül is lehet vitatkozni és a k it tisztel, azzal nem  
kell fe lté tlenü l m indenben egyetérteni. B árki 
m eggyőződhet róla, hogy S chäch ter három  év
tizedes szerkesztése idején a G yógyászat a H eti
lapnak  nem  alattom os ellenfele, féltékeny kon- 
kurrense, hanem  kiegészítő orgánum a volt. Pe
dig le tt volna oka a sértődöttségre. A m ikor 
1889/90-ben Kovács őt a helkológia (a fekélyről 
szóló tan) tá rgyköréből m ag án tan ári habilitációra 
a ján lo tta , Lum niczer a tőle szokatlan  hevességgel 
e lu tasíto tta . Szerencséjére a k a r  l : l - e s  döntetlen  
állásnál lehetőleg pá rta tlan  tek in té ly t k é rt fel a 
döntésre. N avratil Im re pozitív vélem énye aztán  a 
jav ára  b illen te tte  a m érleg nyelvét. 1890-ben lé tre 
hozták a régóta  esedékes Igazságorvosi Tanácsot, 
elnöke Kovács tanár, egyik szaktanácsadója 
Schächter, ak inek  pára tlan  jog i érzéke és já ra to ssá
ga volt. Fő tém akörei: az orvosi m űhibák e lb írá lá
sa, az orvosszakértők feladatai, a  kétes elm eállapo
tok m egítélése kellő készültségű szakem ber bevoná
sával és elsősorban az orvosetika. D ívott a dichoto- 
mia (a beküldő orvos részesedést kap  a klinikustól), 
a tö rvényszéki orvostanban a lom brosoism us,

Schächter m indkettő t elítélte, noha a nagy  itáliai 
elm eorvost igen becsülte. U gyanebben az évben ő 
volt a központi választm ányi titk á ra  A M agyar O r
vosok és Term észetvizsgálók N agyváradon ta rto tt 
XXV. vándorgyűlésének. Talán nem  tú lzás állítani, 
hogy a 39 vándorgyűlés kötetei közül az övé nem 
csak terjedelm ében  volt a legkülönb. E m blém ájá
ból m egtudható , hogy a vándorgyűléseknek nem 
csak szem élyek (Bene, Balassa, Poór, H alász Géza), 
hanem  városok is voltak  (Szom bathely, N agyvárad) 
az alapító  „ tag ja i”. M ilyen volt ekkor N agyvárad 
még a k lérus szem pontjából is? E lfogadjuk Ady 
E ndre vu lkán ikus k itö résé t a „kanonok sor” ellen, 
de (és ezt higgyük el Schächter M iksának) Schlauch 
Lőrinc püspök tám ogatása nélkül ez az em lékezetes 
vándorgyűlés sokkal szegényebb le tt  volna. R áadá
sul az üléseken az orvosok és term észetvizsgálók 
szentképeket, a papok pedig D arw in-fo tó t kap tak  
em lékbe. V árad m ár akkor is a „holnap városa” 
volt.

Schächter híve vo lt a szabad orvosválasztás
nak. ezért k e rü lt ellen tétbe a M unkás Betegsegély- 
ző orvosával, Csillag Zsigm onddal. Kovács tan á r 
egyrészt a gyengülő egészsége, m ásrészt az ellene 
erősbödő tám adások (m edikusok tün te tése) m ia tt 
1896-ban m egvált a G yógyászattól form álisan  is.
Ettől szám ítva a szerkesztő-kiadó S chäch ter Miksa, 
a főm unkatárs Szénásy Sándor. A következő ev 
nyarán  e lh u n y t szere te tett m estere, s a ttó l kezdve 
soha el nem  m ulaszto tta  felidézni m ark án s egyéni
ségét. Az em ber azt hinné, hogy ennyi m unka, szer
kesztői koordináció bőségesen elég egy em bernek, 
aki ráadásu l nem  örvend vasegészségének. Schäch
te r  előbb a F ehérkeresz t K órház, m ajd  a Gyerm ek- 
m enhely sebészeti rendelését lá tta  el díjtalanul. 
K ortársa i szerin t nem  tudni, m i vo lt nagyobb, az 
önzetlensége, vagy az élhetetlensége? M i inkább az 
a ltru izm usá t érezzük, vagyis az e tikus lény önzet
lenségét. Nemcsak szakirodalm i, hanem  szép- 
irodalm i érdeklődését bizonyítja, hogy 1899-ben a 
P ester L loyd hasáb ja in  ír t  a Z ola-regények orvos
típusairó l ném et nyelvű cikket. Az IM IT (Izraelita 
M agyar Irodalm i Társaság) 1901. évi feb ru ári ülé
sén a zsidó orvosokról ta r to tt előadást, de G ruby 
és M andel m unkásságát még nem  ism erte. A M a
gyar Jogászegylet legalább annyiszor m eghívta. A z  
orvosi beavatkozás jogáról és az orvosi felelősségről 
ta r to tt  előadása füzet alakban  is m egjelent. Kovács 
tan á r em lékét nagy kegyelettel ápolta. H alálának
10. évforduló ján  A M agyar O rvosok és Term észet
vizsgálók XXXIV. vándorgyűlésén (Pozsony, 1907) 
ő ta r to tta  az első K ovács-em lékelőadást Haladás 
és conservativism us az orvostudom ányban  címmel, 
nem  m ulasztja  el fe lrón i A z  antisepticus orvoslás
m ódok  tö rténete  író jának  (M anninger Vilmos ne
vét nem  em lítve), hogy m űvéből Kovács ta n á r t ki- 
hogyta. S chächter G yógyászata, am elyhez 1888 óta 
a H onvédorvos  (később főm unkatársa  Ferenczi S án 
dor), 1898-tól a M edikus  m elléklet csatlakozott, szer
kesztője jóvoltából fe ladatának  m agasla tára  em el
kedett, az általános orvosok álta lános tájékozódása 
szem pontjából nélkülözhetetlennek bizonyult. A l- / C i 
cim ében „az orvosi gyakorlat közlönyének” h ird e tte  ' W
m agát, annál való jában több volt. K u ltu rá lis  rovata  ---------
bám ulatosan  változatos, panorám át n y ito tt az egész 3075



világra, a nagy felfedezések és a kis m egélhetési 
gondok egyarán t te re t  kapnak. V isszatérve A Ma
g ár Orvosok és Term észetvizsgálók vándorgyűlései
re, az 1898-as trencsén i kö tet belső cím oldalát m ár 
Kovács József professzor képe díszíti. A boldog em 
lékű  Chyzer K ornél 1890-ig m egírta  a vándorgyű
lések történetét. H alá la  u tán  Schächter irány ításá
val Lakits Ferencz, P rochnov József és K erekes P ál 
az 1890—1910. közé eső szakaszt fog lalták  össze, ab
ból Schächter a n ag y v á rad it és a brassóit. A mis
kolci vándorgyűlésen (1910) a gyerm ekkori sérvm ű
té tek  terén  szerzett tapasz ta la tairó l, a veszprém i 
összejövetelen a város k é t híres orvosáról, H aiszler 
K árolyról és Pillitz B enőről ta r to tt előadást. Az or
vosi oktatás közlönyét, a M edikust ő m aga szer
kesztette, amelyből a fővárosi és a kolozsvári k ar 
tan rend je , előadói pon tosan  m egism erhetők. Az I. 
Sebészeti K linika tan ren d jéb en  (Üllői u. 78. Igazga
tó Dollinger G yula egyetem i tanár) S chächter Mik
sa he ti 3 órában ta r to t t  a fekélytanból kollégium ot, 
így  a szerkesztések m e lle tt még az ok ta tásban  is 
szerepet vállalt. H olo tt a M edikus  m ellék let sokkal 
jobban  ille tt volna az O rvosi Hetilaphoz. Az I. v i
lágháború  k itörésekor P esten  a XVI. helyőrségi 
kórház sebész főorvosa le tt, egyetlen beosztott kol
légával. É jjel-nappal ta lpon  voltak, sajnos a hadfe
lek  gondoskodtak m ű té ti „anyagról” . F elh ív ta  a fi
gyelm et, ami akkor egyálta lán  nem  vo lt hiábavaló, 
hogy a lő tt seb nem  steril.

Sajnos, fogyó e re jé t nincs m ódjában  nyaran ta  
a kedves K orfu szigetén regenerá lta tn i napfénnyel, 
jó táplálkozással, p ihenéssel és Ágai Adolf m inden
kori kíséretében a h a jón  H om éroszt olvasva. 
S chächter m unkatársa i szerin t m indenben m érték
letes volt, kivéve a m u n k á t. Éghettek  szép arcán a 
tbc lázrózsái, egyetlen hatásos gyógyszere a tenn i
való volt. Az pedig a k a d t bőven. Fogytak a barátok  
(1916-ban m eghalt Agai), fogyott a papír, fogyott az 
erő, vékonyabbak le tte k  a szere te tt lap háborús kö
tetei, a tollhoz és szikéhez szokott u jjak . 1917 tav a
szán a vérköhögés m ár egy ellenállásképtelen  szer
vezetből tö rt elő, szinte az ország akkori általános 
á llap o tá t jelképezve. Á prilis  utolsó n ap ján  árván  
m arad t a helyőrségi kórház, a szerényen, ősei szigorú 
tö rvényei szerint n evelt kedves családja, a Gyógyá
szat és a helkológiai kollégium . K erek harm inc esz
tendeig  kom ponálta a G yógyászatot, am ely (és ez a 
legnagyobb elismerés) a M arkusovszky—Hőgyes— 
Lenhossék szerkesztette Orvosi H etilapnak  méltó 
tá rsa  tu d o tt lenni. Az 1917-es évfolyam  függeléké
ben  kilencen búcsúztatják . Prochnov József az Or
vosi K ör nevében, M oravcsik Ernő Emil (akihez kü
lönösen meleg b ará ti szálak  fűzték) és R itoók Zsig- 
m ond az Igazságügyi O rvosi Tanács részéről, Vere- 
bély T ibor m int sebészt, V ám béry R usztem  a jo
gászt, W alkó Rezső a szerkesztőt, Sassy János az 
igazság m egszállottját, Ferenczi Sándor a baráto t, 
M ohr M ihály a kivételes em b ert m élta tta . A „gyász
kó ru sb an ” semmi disszonancia, nekro lógtörténe
tü n k  nem  ism er hasonlót, akiben ennyire  a homo 
aeth icust tisztelte volna. Egy hosszú háborúban  
jobban  hozzászoknak az em berek  a halál elfogadá
sához, ezért példátlan  ez az In  M em oriam -sorozat. 
A B udapesti Orvosi K ör 1917. decem ber 13-án m ár 

3076 em lékünnepély t rendeze tt a tiszteletére, ugyanak

kor je len te tték  be a Schächter M iksa G yógyászat 
ju ta lom díj m egalapítását. Ilyen tisztelettel csak ki
vételes személy em léke e lő tt hódoltak, m ert neki 
egyetlen hata lm a az em berhez méltó em beri m aga
ta rtá s  volt.

A G yógyászat Schächter halála u tán  jó  kezek
be kerü lt, Szénásy Sándor, Lévy Lajos (K rúdy ke
zelőorvosa) és M ohr M ihály le tt  a szerkesztő triász.

Egyetlen céljuk volt, hogy a m egszerzett renom é 
ne rom olják, hogy m éltóak legyenek a Schächter-i 
hagyom ányhoz.

A G yógyászat m ár a m últé, de a rekviem et 
el ke lle tt é rte  m ondani.

Szállási Á rpád dr.

S z á z  év e  f e d e z te  fe l 
C h a r le s  A lp h o n se  L o u is  
L a v e ra n
a  m a lá r ia  k ó ro k o z ó it

A m alária, am ely még m a is a legelterjed tebb  be
tegség, azt m ondhatjuk , csaknem  egyidős az em ber 
m egjelenésével. Az ókori orvosi irodalom  szerint 
Em pedoklesz  (i. e. 490—430) felism erte a m ocsarak
n ak  az em beri szervezetre gyakoro lt káros hatását. 
Á llítólag a szicíliai Selinus várost meg is szabadí
to tta  a m aláriá tó l az állóvizek lecsapolásával. Hip- 
pokratész  (i e. 460—377) m egkülönböztette a conti
n u a  és in te rm ittens típusú  lázakat, az u tóbb iak  közt 
a quotid ianat, q u a rta n a t és te rtian á t. E betegség 
mocsárláz, posláz, m alária, Sum pffieber, paludis- 
m us stb. elnevezései a rra  u ta lnak , hogy a tö rtén e 
lem  előtti időből szárm azik az a köztudat, hogy a 
váltóláz m iazm ás betegség, és a posványos, állóvi
zes talajokból gőzölögnek k i a m iazm ák. Évszáza
dokon á t  még az orvosok között is ezt a koncepció 
u ralkodo tt. A laikusok között még az 1900-as évek 
első negyedében is eléggé e lte rjed t volt az a nézet, 
hogy a m alária  a m ocsarakból, posványokból szár
mazik.

Lényegében e betegség m egism erésének és gyó
gy ításának  tö rténetében  a döntő  fo rdu la to t az hoz
ta  meg, hogy 1880. október 20-án Charles A lphonse  
Louis Laveran  felfedezte a negyednapos láz kóroko
zó já t (P lasm odium  malariae) a m aláriás betegek 
vérében.

Laveran 1845. jún ius 18-án szü letett Párizsban. 
I t t  ap ja  sebész és professzor vo lt a V al-de-G race-i 
katonaorvosi akadém ián. A p já t A lgériába helyez
ték , így gyerm ekkorát és ifjúságának  egy részét 
Laveran  o tt tö ltö tte . M iután a p já t visszahelyezték 
Franciaországba, Laveran  egyetem i tan u lm án y a it a 
Sorbonne-on kezdte el, S trassbourgban  fo ly tatta . 
O tt 1867-ben orvosdoktorrá avatták . A franc ia— 
porosz háborúban  (1870—71) katonai szolgálatot 
te ljesíte tt. Metz eleste u tán  fe lm en te tték  katonai 
szolgálata alól. Így a lille-i kórházban  és Párizsban  
a H őspitál de S a in t N artin-ban  fo ly ta tta  orvosi te-



Charles Alphonse Louis Laveran (1845-1922)

vékenységét. 1876-ban a V al-de-G race-i orvosi aka
dém ia m eghívott előadója volt. 1878-ban A lgériába 
vezényelték, és a bone-i kórházban  te lje s íte tt szol
gálatot. A Bone-hoz közeli Fezara-tó  környékéről 
sok m aláriás be teget szállíto ttak  a kórházba. Ekkor 
kezdett Laveran  ezzel a betegséggel tudom ányosan 
foglalkozni.

1847-ben M eckel m aláriás betegek lépszöveté- 
ben fekete p igm entet ta lá lt. Ezt elsőként 1848-ban 
Virchow  hozta kapcsolatba a m aláriás fertőzéssel. 
Laverannak  az is fe ltűn t, hogy a m aláriás betegek 
vérének és szerveinek sejtje iben  állandóan jelen 
vannak  fekete  pigm entszem csék. Ezek e redeté t ku
ta tva  fedezte fel a m alária kórokozóit. „A maláriás 
betegek vérében  m eg figyelt ú j parazita. A  maláriás 
roham ok parazitás eredete” cím ű cikkében 1880- 
ban közölte felfedezését. „Az elm últ október 20-án, 
m aláriás beteg  vérének  m ikroszkópos vizsgálata 
közben, pa raz itán ak  tetsző elem eket figyeltem  meg 
a vörös v érse jtek  között. Azóta 44 paciens vérét 
vizsgáltam  meg, és ezek közül 26-ban ugyanazokat 
az elem eket ta lá ltam ; a részecskék paraz ita term é
szete igazolhatónak látszik. N em  tu d tam  ugyanis 
m egtalálni ezeket az elem eket m ás betegségben 
szenvedők vérében. Leírásom ban 1., 2. és 3. számo
zással lá tom  el az egyes fo rm ákat. A közlem ény 
bem utatja  a leírások használhatóságát, anélkül, 
hogy a paraz ita  term észetét közelebbről vizsgálná.”

Ezután az 1., 2. és 3. szám ozású fo rm ák a t ír ta  
le részletesen, m ajd  behatóan  tag la lta  e parazita  
elem ek term észetét és kórokozó szerepét. M egálla
píto tta , hogy egysejtű  á lla tk ák a t figyelt meg. Köz
lem énye befejező részében a következőket olvas
h a tjuk :

„Úgy látszik, ezek a parazitaelem ek fontos sze
repet já tszanak  a m alária  patogenezisében, és ezek 
a következő érvekkel tám aszthatók  alá:

Roland Ross (1857-1932)

H onnan erednek  a m aláriás beteg vérében levő 
parazitaelem ek? M ilyen úton kerü lnek  a szervezet
be? Hogyan okozzák a váltó lázat vagy a m alária  
egyéb m egnyilvánulásait?  Ezeknek a fontos kérdé
seknek még csak a feltételezéséig ju to ttu n k .”

Ezekre a kérdésekre jóval később Camillo 
Golgi, Roland Ross, id. Jancsó M iklós, M ark F. 
Boyd  és Lőrincz Ferenc  ku ta tása i ad ták  meg a fe le
letet. 1881-ben, 1896-ban és 1898-ban Laveran  ú jabb  
tanu lm ányokat közölt a m aláriáról.

Sokan kéte lked tek  Laveran  felfedezésében. 
K lebs  és Tom assi-K rudelli egy á lta lu k  felfedezett 
bak térium ot, a Bacilus m alariae-t ta r to ttá k  a m alá
ria  kórokozójának. M archifava  és Celli csakham ar 
m egerősítették L averan  felfedezését. Golgi 1885-ben 
a Laveran  á lta l le ír t  Plasm odium  malariae, a ne
gyednapos láz kórokozójának fejlődésm enetét á lla 
p íto tta  meg az em ber vérében, 1886-ban a jó indu la
tú  harm adnapos láz kórokozóját kü lön íte tte  el az 
előbbi fajtól, és a vérben  történő  iv arta lan  szaporo
dást (schizigoniát) hozta összefüggésbe a lázm enet
tel. M archifava  és Celli ír ták  le ugyanebben az idő
ben a trópusi vagy m ás néven a rosszindulatú h a r
m adnapos láz kórokozóját, és azt Laveran  tisztele
té re  Laverania m alariae  néven nevezték el 1890-

1. Ezek a paraz itás elem ek csak m aláriás em be
rek  vérében ta lá lh a tó k  meg . . .  O tt sem m indig . . .

2. A parazitaelem ek kezdetben a beteg vérében 
nagy szám ban ta lá lha tók , és hosszú időre eltűnnek  
azok véréből, ak ik  k in inszulfáto t szedtek, és azok
ból, akik végleg m eggyógyultak . . .

3. Azoknak a vérében , akik a súlyos lázroham ba 
belehaltak, sok, a 3. szám ú testhez hasonló pigm en
tá lt elem ta lálható , olykor az 1. szám ú test is elő
fordul. A legjellem zőbb károsodás a heveny m alá
riás intoxikáció esetén  az, hogy ezek az elemek az 
összes szövet- és szervkapillárisokban, de különösen 
a m ájban és lépben je len  vannak  . . .

%
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ben. Ross a szúnyogok, A nopheles-f a jo k n ak  a m alá
ria  plazm ódium ok átv ite lében  való szerepét tisztáz
ta. Id. Jancsó M iklós  a plazm ódium oknak a szúnyo
gokban történő fejlődési szakasza, a sporogonia és 
a külső hőm érséklet közötti alapvető tö rvényszerű 
ségeket tá r ta  fel. Lőrincz Ferenc a m aláriás  beteg
ségek sok részletét tisztázta. Boyd  vizsgálataival 
m egerősítette id. Jancsó M iklós k u ta tá sa in ak  ered
m ényeit. M ecsnyikov  és Danielszki azonnal csatla
koztak  Laveran  felfedezéséhez, m ert a Laveran  fel
fedezte paraz itákat hasonlónak ta r to ttá k  azokhoz, 
am elyeket ők a m ad a rak  vérében lá tta k . Ezekről a 
későbbi kutatások k ideríte tték , hogy a Plasm odium  
gallinaceum, Pl. lophurae, Pl. precox  stb . fajok. 
Pasteur  is örömmel csatlakozott Laveran  felfedezé
séhez.

Laverant A lgériából 1883-ban v isszahív ták  és 
a Val-de-G race-i orvosi akadém ia professzorává 
nevezték  ki, o tt m a ra d t 1896-ig. E kkor a P asteur- 
in tézetbe m ent át, m a lá riak u ta tása it o tt  fo ly tatta . 
Ezekről 1897-ben m egjelen t m u n k á já t 1903-ban 
m ásodszor is k iad ták . Még 1883-ban, Londonban 
m egjelen t a pa ludism us-ró l (menetláz), vagyis a 
m aláriáró l szóló m u n k ája .

A P asteur-in tézetben  a leishm aniózisz és trypa- 
nosomiózisz p rob lém áit is ku tatta . Ez utóbbiról 
M ensillel együtt ír t  m űve  1904-ben je le n t meg.

1889-ben m egkap ta  az Academie des Sciences 
B réan t-díját, m egválaszto tták  az A cadem ic de Mé- 
dicin és Academie des Ciences tagjává.

1907-ben m alá riak u ta tása ié rt N obel-d íjjal tü n 
te tté k  ki. A trópusi betegségekről, a k a to n a i egész
ségügyről, a m aláriáró l és más betegségekről szóló 
tanulm ányainak , kézikönyveinek szám a m eghalad
ja  a 600-at.

Párizsban h a lt m eg 1922. m ájus 28-án. A m alá- 
riaplazm ódium ok felfedezésével és a v e lük  kapcso
latos kutatásaival h a ta lm as m értékben já ru l t  hozzá 
az em beriséget még a m ai napig is erősen sújtó és 
pusztító  betegség m egism eréséhez és gyógyításához.

Lukács Dezső dr.

1 5 0  é v e s  o rv o s i v é le m é n y  
a d o h á n y z á s ró l

1829-ben jelent m eg „ Csorba Jósef O rvos Doktor, 
T. Nemes Somogy V árm egye’ Rendes Physikusá- 
n a k ” m unkája: „H ygiastika  vagy is O rvosi O kta
tás, m it kell ten n i az egésség fen n -ta rtá sá ra  és a ’ 
,betegség’ gyógyítására addig is, míg orvos é tkezik” 
(ábra).

A 295 oldalra te r jed ő  mű Pesten  je le n t meg 
„özvegy Patzkó Josepha betűivel”, ak i a szerző 
anyósa volt. É rdem esnek látszik e kapcso la t rövid 
ism ertetése. Az özvegy e lhuny t fé rjé t P a tzkó  Ferenc 
Á gostonnak  h ívták. M in t nyomdász együ ttm űkö
dö tt R át Mátyással, ak i Pozsonyban  m eg ind íto tta  és 
1780-tól 1782-ig szerkesztette  az első m ag y ar nyelvű 
h írlapot, a M agyar H írm ondót. Távozása u tán  Patz
kó  lép e tt a helyére és 1788-ig küzdött eredm énye- 

3078 sen a lap  fennm aradásáért. Patzkóék  lán y á t, ak it

szintén Josephának  hívtak, Csorba József ve tte  fele
ségül. Férje ha lá la  u tán  az özvegy ta rto tta  fenn — 
de m ár Pesten  — a nyom dát és ő nyom tatta  ki ve- 
je  orvos m unkáit.

A H ygiastika  három  részből áll: 1. A gyerm ek 
kor. 2. Az é re tt kor. 3. Toldalék. 126 §-ban tá rg y a l
ja  a szerző a fen ti korok egésséges és beteges álla
potát, ill. végül az élet h irtelen  veszélyekor szüksé
ges segítséget.

A 2. részben, a 83. § a la tt olvasható az alábbi 
fejezet:

„Az öt érzékenységek  gyakorlásáról”.
,,A’ tap in tás, ízlés, szaglás, hallás, lá tás az a ’ mi 

lelki tehetségeink ki fejtőzésének eszköze, a ’ mi 
benünket a ’ külső világgal öszve kötvén, önnön lé
tü n k e t is érezteti.

Az ízlést az em észtő és tápláló  ú tak  e lejire  a ’ 
szájba helyheztette  a ’ term észet, hogy az m integy 
meg b írá lja  m i a jó  a ’ táp lá lásra : azért a ’ nyelvnek 
’s a ’ szájnak vékony bőrét erős italokkal, vagy forró 
étellel, vagy a ’ sok dohányzással el ne rontsuk. 
Egyáltáljában a ’ dohány m int hódító és tsípős sóval 
vegyült p lán ta , v a jh a  nem  volna olly d ivatban! a ’ 
szokás által el leh e t azt érni, hogy ne ártson, de hogy 
használjon azt senki nem  eszközölheti és tsak  kép
zelődés. V ágynak ugyan esetek m időn p. o. a ’ to 
rokban  és lehellő-tsőkben (légtsővekben, bron- 
chiae): meg g y ű lt vastag  nyálat fel oldja, vagy a ’ 
has szorúlást m eg ny itja , a ’ széket meg ind ítván  a ’ 
dohányzás; de az olly r itk a  eset, olly kevés haszon 
an n ak  árta lm as következéséhez képest, hogy közön
ségesen jobb volna, ha k ivált az Ifjak  a ’ dohányo- 
zásnak békét h ag y n án ak ; leg alább míg fé rjfi k o rt
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nen érnek. M ikor valaki a ’ dohányozást kezdi; szé
dülést, fő fájást, bódulást, m ejjbeli szorongatást, 
alélást, okádást kap, s tsak  többszöri próba által 
kissebbednek ezen alkalm atlanságok, míg a ' szokás 
győzedelm eskedik; de azután is tsak  ugyan meg 
ta r tja  tom pító erejét. Innen van az, hogy a ’ kik 
éhesek, ha p ipáznak é te lk ívánásokat tom pítja, le 
veri, ’s az éhséget könnyen eltűrik .

Figyelm etességet érdem el te h á t m inden esetre 
ezen A m erikából hozzánk Európába tsak  a ’ 16.-ik 
század közepén jö tt  p lán tával való élés, és fiatalok, 
gyenge m ejjűek, soványok, száraz alko tásúak  véle 
ne éljenek. Tudom , hogy m entségül ezt szokták fel 
hozni, hogy ők a ’ n y á la t nem  köpik ki, hanem  le 
nyelik : én pedig az t mondom, hogy az a ’ nyál a ’ 
szájban szolgáló m irigyeknek m esterséges ingerekre 
választato tt, azután  sós és bóditó részekkel a ’ do
hány  füstből meg te lt, és így a gyom ornak jó ép
pen nem  lehet.

Védleni kell a ’ szem et m inden nyom ástól, dör- 
göléstől, nehéz gőztől, nevezetesen az erős dohány 
füstétő l: ezért rossz k u rta  szárú pipából, ’s az úgy 
nevezett cigarróval füstö ln i.”

. . .  Biztos vagyok abban, hogy Csorba József 
vélem énye nem  igényel külön m agyarázatot.

Franki József dr.

D r. L o v á sz  Im re
(1797- 1843)

Lovász Im re a refo rm kor nagy nyelvújító  tö rekvé
seinek „debreceni” hagyom ányokon nevelkedett 
képviselője volt.

Az irodalom történet sokáig csak an ny it tu d o tt 
róla, hogy Ő ad ta  ki először Fazekas M ihály összes 
m űveit egy 1836-ban m egjelent kötetben. Szinnyei: 
M agyar Írók VII. kö te t 1435—36. lap járó l (I.) m eg
tu d h a tju k , hogy debreceni születésű orvosdoktor 
volt, de pontos é le tra jz i adato t keveset közölt. (Az 
A kadém ia 1965-ös M agyar Irodalom története  még 
enny it sem.) Az u tókor adósságát igyekezett törlesz
ten i K ardos A lbert: „Egy régi debreceni nyelvőr. 
Lovász Im re” — cím ű dolgozatával, am i m egjelent 
a „Debreczeni Képes K alendáriom ” 1909. évi szám á
ban (2). É rtékelte  Lovász Im re irodalm i tevékeny
ségét, és m egjelölte helyét a m agyar nyelv  tiszta
ságáért küzdők első sorában. T ehette  ezt azért, m ert 
részletesen elem ezte Lovász dr. 1835-ben Pesten k i
adott, 72 lap ra  te rjedő  m u n k á já t — Értekezés a 
m agyar nyelvújításró l és annak  ném ely nevezete
sebb hibáiról — am it a szavakat elm etsző Helmeczy 
és az Orvosi T á r-t szerkesztő B ugát Pál tú lkapásai 
ellen írt. Bugát v ita th a ta tlan  érdem ei m elle tt elkö
v e te tt h ibáit p róbálta  „gyógykezelni” egy filológiá
ban  já rta s  orvos m űgondjával. Nem b írá lt m ást, 
csak azt, am it a M. Tudom ányos A kadém ia 36 év
vel később szintén h ibának  íté lt (2.). Míg dr. Szent- 
györgyi József h írh ed tté  vált „M ondolat”-ával si
kerre l csillapíto tta Kazinczy nyelvújító  lázá t (3.) — 
képletesen szólva —, addig Lovász Im re te ráp iá ja  
B ugáinál nem  hozott eredm ényt. M unkássága isme

retlen  m aradt a szakírók elő tt éppen úgy, m in t K ar
dos A lbert róla íro tt cikke.

Ennek bizonyítéka, hogy 1929-ben kiváló orvos
történészünk, dr. M agyary-K ossa G yula: B ugát és 
a m agyar orvosi nyelv-ről m egjelent értekezésében 
(4.) a következőket ír ta : „B ugát vo lt az, ki e lha tá
rozta, hogy k iir t  m inden idegen szárm azású, vagy 
nehézkes ejtésű hosszabb szót, m égha n e ta lán tán  a 
keresztneve is va lak inek  . . .  Ha m ár a harm incas 
években m egrójják  az A kadém ián vagy azon kívül 
Bugát tévelygéseit, akkor bizonyára meg sem szüle
tik  ez a furcsa m esternyelv ;” —  Lovász Im re orvos
dok to r nevét könyve m ás helyén sem em líti. — 
O rvostörténeti jelentősége pedig nem  kisebb az iro
dalom történetinél. F igyelem m el k ísérte  korának  
orvosi vonatkozású szakirodalm át, am it m aga is 
g yarap ító it önálló cikkeivel, franciából, ném etből 
fo rd íto tt m unkáival. (I.) Cikkei a Tudom ányos 
G yűjtem ényben és a Társalkodóban je len tek  meg, 
a címek e láru lják  ta rta lm u k a t (5). (Értekezik a 
m eghűlés árta lm airó l, az éghajla t és m ás term észeti 
viszonynak a népek k a rak te ré re  gyakorolt befolyá
sáról, az őrültség erkölcsi okairól, az álom ról stb.*) 
Még teljesebbé form álódik  életrajza, a következő 
adatok b irtokában . K eresztelték: 1797. nov. 11-én, 
Lovász M ihály és Kis Sára  fiakén t D ebrecenben, 
a család M ester u tca i házában (6.). N agyapja: Lo
vász Sám uel vásári szabó, 1759. júni. 16-án költö
zö tt D ebrecenbe T. Keszi-ből, Borsod várm egyéből 
(7.). Az irodalom  szeretete m ár a keresztvízzel fe
jé re  öm ölhetett B enedek M ihály kö ltő -p réd ikáto r 
jóvoltából, aki — többek  között — Szentgyörgyi 
Józsefet és Fazekas M ihályt is buzd íto tta  új zsoltá
ros énekek m eg írására  (8.). 1814. nov. 29-én b e ira t
kozott a debreceni ref. főiskolába, elvégezte a ref. 
teológiát, végig k itűnő  eredm énnyel (2.). Nem  von
zotta a lelkészi pálya, az orvosi annál inkább, de 
m ivel anyagi tám ogatást szüleitől nem  rem élhetett, 
a karcagi skola rek to ra  le tt, az 1823/24. tanévben  
(2.). 1826-ban végre elkezdhette orvosi tan u lm án y ait 
a pesti egyetem  orvosi karán , ahol 1831-ben ava tták  
orvosdoktorrá (I, 2.). H ivatását Pesten gyakorolta, 
és vallotta test és lélek egységét.

Pesten je len tek  meg m űvei a nyelvészet, neve
lés és orvostudom ány területéről. I t t  h a lt meg alig 
46 éves korában, 1843-ban. M unkássága szervesen 
kapcsolódik a „debreceni k ö r” tagjaiéhoz.

Szen tgyörgyvö lgyi Gábor dr.

IRODALOM: 1. Szinnyei: Magyar írók. VII. kötet. 
1435—36. old. — 2. Kardos Albert: Egy régi debreceni 
nyelvőr. Debr-i Képes Kai. 1909. év. 81—87. old. — 3. 
Kardos Albert: Kazinczy Ferenc és debreceni barátai. 
Debr-i Képes Kai. 1980. év. 52. old. — 4. Dr. Magyary- 
Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 1929. I. 318. old.
— 5. Tudományos Gyűjtemény: 1834. XII.; 1835; III., X.
— 6. A debr-i ref. egyh. anyakönyvi bejegyzése. — 7. 
Dr. Calamus: Debreceni Civisek könyve. Debr-i Képes 
Kai. 1911. év. 106. old. — 8. Sárói Szabó József: A ma
gyarországi reformátusok száz esztendős énekeskönyve. 
Debr.-i Képes Kai. 1906. év. 41—46. old.

* Mit tartsunk a homeopathiáról? — és vitája Ar
genti Dömével e tárgyköriből, olvasható a Tud. Gyűjt, 
különlenyomatában — 1838 — és az 1838. 63. szám 
alatt.
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COMBINATUM
tabletta

ANTITUSSIVUM
ÖSSZETÉTEL

Tablettánként 200 mg 3-(ß,ß-Diphenylaethyl)-5-(ß-piperidi- 
noaethyl)-1,2 ,4-oxadiazolum hydrochloricum és 1 mg Emeti- 
num hydrochloricum hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK

Grippe, bronchitis spastica, bronchitis acuta és chronica, la
ryngitis, asthma bronchiale, emphysema, pleuritis, pleuropneu
monia, tüdő-tbc.

ELLENJAVALLATOK
Nagy váladékozással járó kórképekben és különösen post- 
operativ állapotokban (inhalációs narkózis után) ellenjavallt.

ADAGOLÁS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-4-szer 1 tabletta, étke
zés után.

MELLÉKHATÁSOK

Émelygés, esetleg hányinger szórványosan előfordulhat, ami 
a gyógyszer szedésének abbahagyása után megszűnik.

FIGYELMEZTETÉS

A tablettát egészben nyeljük le, mivel szétrágása a száj nyálka
hártyáján múló zsibbadást válthat ki. A gyógyszert a gyermek- 
praxisban ne alkalmazzuk. Gyermekek elől elzárva tartandó.

CSOMAGOLÁS

20 db tabletta Térítés: 3,90 Ft

l
MEGJEGYZÉS

■gi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.



(D
CHNOIN FUNGICIDA TOPICA

CHINOFUNGIN
sp ray

A tolnaftat fungicid és fungisztatikus hatású vegyület. Hatásos 
számos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban Tricho
phyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporon 
canis, Epidermophyton floccosum, továbbá Malassezia furfur 
okozta fertőzések esetén.
Alkalmazható grizeofulvinnal kezelt krónikus dermatophytiák 
kiegészítő antimycotikus local-therapeuticumaként.

ÖSSZETÉTEL

1 g tolnaftatum hatóanyagot tartalmaz 125 g-os palackonként, 
olajszerű folyadékban.

JAVALLATOK

Dermatophyton okozta superficialis mycosisok gyógyítására: 
elsősorban erosio interdigitalis mycotica, továbbá tinea versi
color, trichophytia superficialis, epidermophytia inguinale, ek- 
zema mycoticum, rubrophytia, intertrigo mycogenes. Onycho- 
mycosisban adjuváns kezelésre.

ELLENJAVALLAT

Nyílt seb befúvása ellenjavalt.

MELLÉKHATÁS
Bőrirritáló, illetve szenzibilizáló hatása elhanyagolható. 

ALKALMAZÁS

Szappanos, melegvizes lemosás után naponta 2-szer perme
tezzük a gondosan leszárított bőrfelületre, 15-20 cm távolság
ról, a függőlegesen tartott palackból.

FIGYELMEZTETÉS
Az üres palackot tűzbe dobni, felnyitni nem szabad.
A palack legfeljebb 30°C hőmérsékletű helyen tárolható. Az 
aerosol véletlen belégzése nem ártalmas, legfeljebb enyhén irri
táló (köhögtető) lehet. Vigyázni kell arra, hogy a permet a 
szembe ne kerüljön!

MEGJEGYZÉS
4« Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS
125 g fémpalackban Térítés: 8,60 Ft



Anyagcserebetegségek
Ésszerűség és ésszerűtlenség a 

dietetikában. XIV. „Csak minden 
20(1. ember ideális testsúlyú. Glat- 
zel, H.: Med. Welt, 1979, 30, 1258 
és 1343.

Az elhízás nem kívánatos állapot 
és az orvosnak az NSZK-ban már 
mind a szakmai publikációkból, 
mind a napi sajtó közleményeiből, 
az az érzése támad, hogy talán 
már nem is létezik olyan ember, 
aki nincsen elhízva. Az Ernäh
rungsschau című szaklapban olvas
ható, hogy „az NSZK-ban csak 
minden 200. polgárnak ideális a 
testsúlya”. Honnan tudja ezt ilyen 
pontosan az idézett szaklap? Érte
süléseit egy 1976-os berlini mérő
akcióból vette, amelyben tulajdon
képpen nem az NSZK polgárainak 
átlagkollektíváját vizsgálták, ha
nem abban a „Grüne-Woche” ren
dezvény látogatói vettek részt, így 
már eleve hamis általánosítható 
adatokat adva. Ugyanakkor vala
melyik orvoskongresszuson az egyik 
egyetem orvosprofesszora azt 
mondta, hogy az NSZK lakosságá
nak 20—25%-a elhízott. Ő az ada
tokat a munkaalkalmassági vizsgá
latokból szerezte, ebből pedig hiá
nyoztak a gyermekek, háziasszo
nyok. betegek és nyugdíjasok. A két 
szélsőséges adat azt bizonyítja, hogy 
e megállapítások nem a realitás ta
laján állanak.

A félreértések a fogalmak homá
lyos felfogásából és hibás alkalma
zásából adódnak. A német nyelvű 
szakirodalomban ma a normális 
testsúly (kg =  testmagasság mínusz 
100) és ideális testsúly (a normális 
testsúlyból annak 10%-a levonva) 
fogalmát alkalmazzák. Az ideális 
testsúly a New York-i életbiztosí
tók adatain alapszik, de a tényle
ges átlagos testsúly az iparilag fej
lett országokban ennél lényegesen 
magasabb, ugyanakkor ezzel pár
huzamosan az elhízottak halálozása 
is növekszik. Az életbiztosítók ta
pasztalata szerint az átlagos test
súly az életkor előrehaladtával nő, 
de a két nem között különbségek 
vannak. Férfiak között az elhízás 
korábban (20—30 éves életkor kö
rül), nőkön később (30—40 éves 
életkor után) kezdődik.

Sokkal szubjektivebb megítélésen 
alapszanak azonban azok a mérési 
eredmények, amelyek alapján az el 
hízást és kövérséget definiálják, 
mivel ezeket a mindenkori szociá
lis, nemzeti, kulturális, földrajzi és 
történelmi tényezők által meghatá
rozott szépségideál befolyásolja. A 
normális testsúly, elhízás és kövér
ség elkülönítésére csak konvencio
nális és nem általánosságban érvé
nyes határértékeink vannak.

A szűrővizsgálatok értékelésére a 
következő fogalmak alkalmasak. 
Normális testsúly =  testmagasság 
mínusz 100. Ideális (kívánatos) test
súly =  normális testsúly mínusz 
ennek 10%-a. Alacsony testsúly 
(alultáplált, sovány) =  normális 
testsúly mínusz ennek legalább 
20%-a. Elhízott =  normális testsúly 
plusz ennek 10—20%. Kövér =  
normális testsúly plusz ennek több 
mint 20° ()-a.

Az elhízás német gyakoriságának 
meghatározására a szerző kórházi 
fekvőbetegek, szociális és tájegység 
szerinti kollektívák adatait gyűj
tötte össze. (Az apróbetűs részlete
ket az érdeklődők a kétrészes ere
deti közleményben találhatják 
meg.)

1. Az ambuláns és kórházi bete
gek, a szanatóriumok és nyugdíja
sokat ellátó egészségügyi intézmé
nyek beteganyaga nem reprezentál
ja az összlakosságot. Ezek felnőt
tek, betegek, gyógyszereket szedők, 
szelektálva vannak, a kapott adato
kat pedig nagymértékben befolyá
solja az is, hogy az ellátó intéz
ményt, ill. orvost mennyire érde
kelte az elhízás problémája. Mind
ezek tekintetbe vételével is kiderül 
azonban, hogy a nők gyakrabban 
híznak el, mint a férfiak, az elhízás 
az életkor előrehaladtával nő és 
aránya a 7. évtizedtől inkább a fér
fiaknál kezd csökkenni. A jól fizetett 
és vezető emberek, valamint a fa
lusi lakosok között több a kövér. A 
betegek közötti elhízás aránya a 
háború előtti 10%-ról 24%-ra nőtt.

2. A háború és háború utáni évek 
éhezése után az elhízottak aránya 
minden szociális rétegben nőni kez
dett és a kövér férfiak korábban 
érik el a maximális súlyukat, 
mint a nők. Az elhízás a parasztok 
és a nyugdíjasok között a leggyako
ribb. A parasztoknál ebben való
színűleg a táplálkozás és talán a 
több szénhidrátfogyasztás, a nyug
díjasoknál pedig a kevesebb moz
gás, több alvás, a táplálkozási szo
kások megmaradásával játszik sze
repet. A felsőbb szociális rétegek
ben az elhízott férfiak és nők ará
nya egyforma, az alacsonyabb ré
tegekben viszont a nők elhízása 
dominál.

3. A területi megoszlás vizsgála
tára az NDK adatait is felhasznál
ták. A falun élő emberek gyakrab
ban elhízottak, mint a városiak, 
a különbség valószínűleg az étke
zési szokásokon alapszik. Az NDK- 
ban a felnőtt férfiak 20%-a, a fel
nőtt nők 47%-a elhízott, az NSZK- 
ban a férfiarány 47%, a nők ará
nya 55%.

Az eddigi epidemiológiai vizsgá
latokból egyértelműen kiderült, 
hogy Németországban az elhízottak 
aránya nagymértékben megnőtt és

a felnőtt férfiak között már az 
55%-ot, a felnőtt nők között pedig a 
75%-ot is eléri. AngeU lstván dr

Csökkent cukortoleranciával járó 
nagyfokú elhízás. Toeller, M. és 
mtsai (Diabetes-Forschungsinstitut 
and der Universität Düsseldorf und 
Med. Klinik E der Universität Düs
seldorf): Dtsch. med. Wschr. 1979, 
104, 1513.

Az elhízás elősegíti a cukorbeteg
ség kifejlődését, így annak kezelé
se a cukorbaj megelőzésének fon
tos tényezője. Ezt a megállapítást 
eddig jóformán csak rövid ideig 
tartó megfigyelésekre alapozták. A 
testsúly normalizálása nagyfokú el
hízás esetén csak ritkán sikerül, 
általában csak a testsúly részleges 
csökkentése érhető el. Ezért érde
mesnek látszott részben a kezelet
len vagy az eredménytelenül kezeit 
elhízásban, valamint a kezelt és 
részleges testsúlycsökkenést elért 
betegeken 10 éves periódusban a 
glucose tolerancia alakulását meg
figyelni.

63 erősen elhízott beteget figyel
tek meg. 1000 kalóriát tartalmazó 
vegyes diétán tartották betegeiket 
állandó ellenőrzés mellett. Vizsgál
ták a családi anamnesist, a test- 
magasságot, a testsúlyt, valamint a 
glucose tolerancia alakulását. 5 év 
után a betegeket két csoportba osz
tották aszerint, hogy testsúlyuk 
csökkent (cs) vagy nem csökkent 
(ncs). Testsúlycsökkenésnek a test
súly legalább 10%-os csökkenését 
tekintették.

Adataik alapján azon egyéneken 
érhető el testsúlycsökkenés, akik
nek súlyfeleslegük nagyobb volt, 
mint a testsúlyukat nem csökkentő 
betegeké. Az előbbiek 5 év alatt 
testsúlyuknak 19,4%-át adták le 
10 év alatt ezek a betegek további 
8,4%-os testsúlycsökkenést értek el 
A ncs. csoport tagjai viszont 10 év 
alatt további 3,4%-os hízást mutat
tak.

A vizsgálat kezdetén a 34 cs. be
teg csoportjában a glucose toleran
cia rosszabbnak mutatkozott, mint 
a 29. ncs. betegben. A különbség 
legszembetűnőbb a glucose terhe
lés 120. és 180. percében. 5 év után 
ez a különbség már nem volt kimu
tatható. 10 év után a glucose tole
rancia mindkét csoportban romlott.

5 év múlva a glucose tolerancia 
egy ncs. és 8 cs. betegben normali
zálódott. 10 éve múlva azonban ez 
a normalizálódás csak egy cs. be
tegben maradt meg.

10 év múlva a cs. csoportban 
39,1% a ncs. csoportban 78,7% ma- 
nifeszt diabetes alakult ki.

A szerzők megerősítik azt a ré
gi tételt, hogy az elhízás a diabe
tes rizikófaktora. A lefogyás pozi
tív hatását, ami eddig rövid meg
figyelési idő alatt bizonyítást nyert, / ~ \  
ezen hosszútávú vizsgálatok csak VT/T 
részben igazolták. 10 év után rész- X I  
leges lefogyás után is a glucose to- ■
lerancia romlását figyelték meg. 3 0 8 3



Nyitva marad azonban a kérdés, 
hogy további fogyás, a testsúly nor
malizálása esetén a glucose toleran
cia tartós javulása következne-e
Kp?

Kämmerer László dr.

s'
A terhességi diabetes diagnózi

sáról és gondozásáról. Dempe, A. 
(Klinik für Diabetes und Stoff
wechselkrankheiten des Bezirks
kranhauses Karl-Marx-Stadt): Z. 
ärztl. Fortbild. 1979, 73, 905.

A diabetes korai stádiumainak 
felismerése még ma sem megoldott. 
Terhességben e problémák és ösz- 
szefüggések még tovább bonyolód
nak. Korábban a szerző már kimu
tatta, hogy a terhesek glukóz- és 
inzulinválaszának görbéje általá
ban jobbra tolódik, amennyiben a 
vércukor- és inzulinértékek maxi
muma késik. Az első IRI csúcs ké
séséért a korai fázis inzulin szekré
ciójának nagyobb kapacitása lehet 
felelős, a második csúcs pedig a ter
hesek magasabb glykaemiájával és 
a terhes szervezet kontrainzuláris 
tényezőivel lehet összefüggésben. A 
nehézségek ellenére is parancsolóan 
szükséges a gestatiós cukorbetegek 
felismerése és gondozása, mert ez a 
magzat sorsát döntő módon be
folyásolja.

A terhességi diabetes diagnózisá
ban számításba kell venni, hogy 
terhességben általában romlik a 
glukóz tolerancia. A glycosuria 
vizsgálatánál pedig nem szabad el
felejteni, hogy a terhesség 3. tri- 
mesterében a vizsgáltak 40%-ában 
lehet cukrot találni a vizeletben, 
ezért ennek diagnosztikus jelentő
sége inkább az 1. trimesterben van.

A terhesgondozásban további fon
tos feladat a gestatiós diabetesre 
gyanúsak kiválasztása. Erre kell 
gondolni az 1. trimester glycosuriá- 
ja, örökletes tényezők, elhízás és 
pathologiás terhességekkel, óriás
magzatokkal terhes kórelőzmény 
esetén. 50 g-os glukózterheléssel az 
1. és második trimesterben vénás 
teljes vérből a felső normális vér- 
cukorérték határa 60 percre a 130 
mg% (7,2 mmol l), 120 percre a 100 
mg% (5,6 m m oll), az alsó patho
logiás határérték 60 percre a 160 
mg% (8,9 mmol/1), 120 percre a 115 
mg% (6.4 mmol/1). A 3. trimester
ben a felső normális határértékek
nek 60 percre a 140 mg%-ot (7,8 
mmol/1), 120 percre a 115 mg%-ot 
(6,4 mmold), alsó pathologiás ha
tárértéknek pedig 60 percre a 165 
mg%-ot (9,2 mmal/1). 120 percre a 
140 mg%-ot (7,8 mmol 'l) tekinti. A 
felső normális és alsó pathologiás 
értékek közötti eredmények a dia
betes gyanúját jelzik. Az IRI és 
glukóz infúzió eredményeinek érté
keléséhez a közleményben részlete
sen lefektetett határokra utalok. Az 
éhgyomri vércukrot a nem terhe
sekhez hasonlóan 130 mg% (7,2 
mmol/1 ) felett a manifeszit diabetes 
jelének tekinti, de post partum 
még ezekben az esetekben is a dia- 
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hat. A normális és pathologiás 
eredmények közötti határértékeket 
a „megromlott glukóz tolerancia” 
jeleként kell értékelni, az alacso
nyabb inzulin eredmények pedig 
csak kifejzett low response válasz
nál értékelhetők diagnosztikusán 
Több teszt alkalmazása a diagnózis 
hibahatárait is csökkenti. Ameny- 
nyiben a megismételt 50 g-os glu
kózterhelés sem ad világos választ, 
a glukóz infúziós teszt még eredmé
nyes lehet.

A terhességi cukorbeteget diétá
sán ugyanúgy kell kezelni, mint a 
manifesztet, de Heet-tel ellentét
ben kiegészítő inzulin kezelést az 
allergiás veszély miatt csak akkor 
lát szükségesnek, ha az IRI válasz 
kifejezetten alacsony, low respone. 
vagy ha magasabb éhgyomri és 
postprandialis vércukrot észlelnek 
glycosuria mellett.

A gestatiós cukorbeteg nő terhes
ségét — amennyiben lehetséges — 
a számított terminusig célszerű 
megtartani.° Angeli István cr.

Anyagcsere- és vascularis leletek 
25—45 éves diabetes tartam után. 
Egy zárt populáció régi cukorbete
geinek analízise. Panzram, G. és 
mtsai (Med. Poliklinik und Augen
klinik, Radiologische Klinik und 
Poliklinik der Med. Akademie Er
furt) : Dt. Gesundh.-Wesen, 1979, 
24, 1562.

A cukorbetegek több évtizedes 
túlélése kedvező endogen és exogen 
tényezők mellett elsősorban a prog- 
nosztikailag komolyabb szövődmé
nyek tartós elmaradásán alapszik.

A szerzők 1970-ben az erfurti te
rület 24 127 cukorbetege közül azo
kat vizsgálták át, akik már leg
alább 20 éve ismert cukorbetegek 
voltak, majd a fontosabb vizsgála
ti eredményeket 5 év múlva, vagyis 
legalább 25 éves diabetes tartam 
után újból kontrollálták. Az erede
tileg felmért 208 cukorbetegből az 
5 év alatt 85 meghalt, 5 pedig el- 
költözködés vagy az együttműködés 
megtagadása miatt esett ki a to
vábbi vizsgálatokból. A fennmaradó 
118 (60 férfi és 58 nő) 31—87 (átla
gosan 58,5) éves volt. Cukorbeteg
ségük 25—45 (átlagosan 31.1) éve 
állott fenn és 53 esetben a 25. élet
év előtt, 65 esetben pedig utána 
manifesztálódott. Vizsgálataikban a 
családi és speciális éranamnézis 
mellett a testsúlyt, vérnyomást 
kontrollálták és figyelmüket az 
oscillatiós, EKG, szemészeti és labo
ratóriumi leletekre fordították. A 
vizsgáltak 61%-át találták normál
súlyúnak és nagyobb fokú elhízást 
csak 14 esetben (12%-ban) észlel
tek, ami jelentősen eltért a cukor
beteg elhízottak 80%-os arányától. 
Jó beállítást és kontrollokat e bete
gek 60%-ában, kielégítőt 34%-ban 
és rosszat csak 6%-ban láttak. 97%- 
nak a serum Cholesterin értékei 
300 mg% (80%nak 250 mg%) alatt. 
83%-nak pedig a serum triglycerid 
értékei 200 mg% (68%-nak 150

mg%) alatt voltak. Magasabb húgy- 
sav értékeket csak ritkán (3,7%- 
ban) találtak.

Szemfeneket 108 esetben tudtak 
vizsgálni és minden ötödik beteg
nek normális volt a fundusa. 
54,7%-ban I. fokú retinopathiát 
észleltek néhány mikroaneurysmá- 
val. 18.5%-ban találtak haemorrha- 
giát és vagy exsudatiót. Prolifera
tiv retinopathiát csak 5 esetben 
(4,6%-ban) tapasztaltak és ezek 
mind a 20. életévük előtt beteged
tek meg diabetesben. A retinopa
thia és beállítás minősége között 
egyértelmű összefüggést találtak.

Makroangiopathia irányába 102 
betegüket tudták átvizsgálni. 6 beteg 
ezektől teljesen mentes volt és csak 
10-nek volt súlyos ártérioscleroti- 
kus szövődménye (szívinfarctusa 
és/vagy gangraenája, illetve aneu- 
rysmája). A többiek enyhébb fokú 
arteriosclerosisban szenvedtek. Az 
EKG a nők 50%-ában, a férfiak 
37%-ában utalt idült ischaemiás 
szívbetegségre. A makroangiopa- 
thiák súlyossága a diabetes tarta
mával és az életkorral párhuzamo
san fokozódott, és a vérnyomás ér
tékekkel is összefüggést mutatott. 
Ugyanakkor a szénhidrát anyag
csere kompenzáltsága, a testsúly, a 
hyperlipoproteinaemiák és dohány
zás eseteikben már nem befolyásol - 
ták a sclerosis fokát.

Véleményük szerint a sokáig 
fennálló diabetes jó prognózisát 
egymással kölcsönhatásban levő 
számos faktor mellett genetikus és 
therapiás tényezők is befolyásolják. 
E betegek szüleinek ugyanis 
18,2%-a élt több mint 80 évig. A 
jövőben a rizikófaktorokon kívül az 
atherogen védőfaktoroknak, mint 
a HDL-cholesterinnek tekintetbe
vételét is- javasolták.

Angeli István dr.

Inzulin-rczisztens és inzulin-al
lergiás cukorbetegek kezelése Des-
Phe-Insulinnal. Valdemaire, K.. 
Klein. W. (I. Inn. Abt. Hohengatow 
des Krankenhauses Berlin-Span
dau): Dtsch. med. Wschr. 1979, 104, 
1637.

A diabetes inzulin kezelésében a 
bevitt inzulin reakciójaként létre
jött rezisztencia és allergia okozhat 
problémát. Az immunogen és anti
gen hatás csökkentésére a R lánc 
N-terminalis aminosavját, a phe- 
nylalanint hasították le kémiailag 
és hozták létre a Des-Phenylalanin- 
(Des-Phe-) Insulint. Ezáltal az in
zulin szükségletet is szignifikánsan 
csökkenteni tudták, ami azt jelenti, 
hogy a N-terminalis aminosavak és 
főleg a phenylalanin jelentős im
mundeterminánsai az inzulinnak. A 
Des-Phe-Insulin hatása fokozatosan 
áll be. 3—4 óra alatt éri el a maxi
mumát és további 8—12 óra alatt 
veszti el hatását. Teljes hatástarta
ma 10—14 óra.

A szerzők 11 cukorbeteget kezel
tek sertés, Des-Phe (02S Hoechst) 
Insulinnal, 7 páciens ezt magas in



zulinigénye (inzulin-rezisztenciája) 
miatt kapta, 3 esetben eredménye
sen, 1—1 esetben mérsékelt, illetve 
kérdéses eredménnyel, 2 esetben 
eredménytelenül. 4 páciensnek in
zulin-allergia miatt adták, mind
egyik esetben eredménnyel. Abszo
lút inzulin-rezisztenciája (napi 200 
E feletti inzulinigénnyel) 4 cukor
betegnek volt és közülük 3-nak Des- 
Phe Insulin 02S kezeléssel az in
zulinigénye jelentősen csökkent, 3 
mértékelten rezisztensnek (napi 
100—200 E közötti inzulinigénnyel) 
is mérsékelten csökkenteni sikerült 
az inzulin szükségletét. Jó eredmé
nyeiket a szerzők a Des-Phe-Insu- 
lin kisebb antigenitására vezetik 
vissza, inzulinallergiában pedig e 
neutrális készítmény feltűnően 
eredményesnek bizonyult.

Angeli István dr

A per os cukorterhelési próba a 
diabetes mellitus kórismézésében. A 
Whitehall vizsgálatra alapított 
prospectiv tanulmány. Sayegh, H. 
A., Jarret, R. J. (Department of 
Community Medicine, Guy’s Hos
pital Medical School, London SEI): 
Lancet, 1979, 11, 431.

A szerzők az ún. Whitehall-tanul- 
mány részeként végzett szűrővizs
gálattal valószínű diabetesesnek, 
ill. határeset (borderline) diabete
sesnek talált személyek utánvizs- 
gálatát végezték el, 6—8 évvel a 
szénhidrát anyagcserezavar felfe
dezése után. Eredetileg a valószínű 
cukorbetegek közé sorolták azokat, 
akiknek 50 g glukóz elfogyasztása 
után 2 órával mért vércukorszintje, 
vagy a szokásos per os cukorterhe
lési görbe kétórás értéke 200 mg/100 
ml, ill. több volt. Az ennél enyhébb 
szénhidrát anyagcserezavarban 
szenvedőket a határeset diabeteses 
csoportba sorolták. E személyek 
vércukra 50 g glukóz elfogyasztása 
után 2 órával 110—199 mg/100 ml 
volt. Egy későbbi felmérés során 
itt két alcsoportot is elkülönítettek: 
az egyikbe azok tartoztak, akiken 
valódi cukorbaj alakult ki (diabe- 
tesig rosszabbodó borderline diabe
tes); a másikba pedig azok tartoz
tak, akiken a cukor anyagcsereza
vara azonos szinten maradt (persis- 
táló borderline diabetes). Kontroll
ként az eredeti vizsgálatban részt 
vevő, szénhidrát anyagcserezavar
ban nem szenvedő egyének szolgál
tak. Az egyes csoportokba sorrend
ben 38—34—74—70 személy tarto
zott. Mindegyikükön külön mérték 
a tensiót. a jobb kéz mutatóujján és 
az öregujjon a vibrációs küszöbin
ger nagyságát, elvégezték továbbá a 
szemfenék vizsgálatát és radioim
mun módszerrel a vizelet albumin 
koncentráció meghatározását.

A cukorbetegek tensiója az 55— 
64 éves korcsoportban a kontrollok
hoz képest, a 65 éven felüliekben 
az előbbiekhez és a persistáló bor
derline diabetesesekhez képest szig
nifikánsan magasabb volt. A vize
let albumin tartalma a diabete

ses és a cukorbajig rosszabbodó 
borderline esetek csoportjában ha
sonló ' volt, s mindkettőben maga
sabb, mint a két másik csoportban. 
A vizelet albumin koncentráció nö
vekedését inkább a magasabb ten
sio, semmint specifikus cukorbajos 
érelváltozás következményének 
tartják. A vibrációs küszöb inger 
nagyságát illetően lényeges különb
séget a csoportok között csak akkor 
találtak, ha az öregujjon mérték. A 
diabetesesek értékei szignifikánsan 
nagyobbak voltak, a persistáló ha
táresetekhez és a kontrollokhoz ké
pest. A 38 diabeteses közül nyolc
ban (21%) találtak szemfenéki el
térést: 1 proliferativ retinopathia, 
5 vascularis laesio (mikroaneurys- 
ma. vagy vérzés). 2 esetben csu
pán exsudatiót láttak. A határ
eset diabetesesek között vascu
laris laesiót egy esetben sem iga
zoltak, exsudatiót is csak 5,4, ill. 
5,9%-ban találtak a rosszabbodó, 
ill. persistáló csoportban. A szerzők 
ábrázolták a retina elváltozások je
lenlétét és hiányát a diabetesesek 
csoportjában a kezdeti szűrővizsgá
lat során talált vércukorértékek 
függvényében. A legkisebb kétórás 
vércukorérték, amelyhez vascularis 
retinopathia tartozott, 229 mg/100 
ml volt. Kiemelik, hogy a diabete- 
sig rosszabbodó határesetek cso
portjában vascularis retina elválto
zást nem tudtak kimutatni.

A szerzők megállapítják, hogy 
ha a cukorbetegség definíciójához 
tartozónak tekintjük a specifikus 
mikrovascularis szövődmények ki
alakulásának nagy kockázatát, 
akkor — elsősorban szemfenék- 
vizsgálataik alapján — a cukorbaj 
terheléses vizsgálaton alapuló diag
nosztikus kritériumainak újraérté
kelésére van szükség.

Pánczél Pál dr.

Haematologia
Csontvelő transplantatio acut 

myeloblastos leukaemiában. M. M.
Bortin, A. A. Rimm (Jelentés a 
Nemzetközi Csontvelő Nyilvántar
tás Tanácsadó Bizottsága részére): 
JAMA, 1978, 240, 1245.

Észak-Amerikában és Európá
ban működő 16 team 57 végső stá
diumban levő acut myeloblastos 
leukaemiás betegen, 1968 és 1976 
között végzett 65 csontvelő trans- 
plantatiójának adatait elemzi a je
lentés. Részletezve: 32 beteg ka
pott csontvelőt azonos genotypusű 
allogen donoroktól, ezek közül 2 él 
és leukaemia mentes 13. illetve 38 
hónappal a transplantatio után. A 
többi beteg ebből a csoportból, ép
pen úgy mint az a 13, akik HLA 
incomnatibilis donoroktól kaptak 
transolantatumot. valamint a 4 be
teg. akik egypetéjű ikertestvérük
ből kapták a csontvelő transplan- 
tatiót. nem éltek tovább átlagosan 
9.4 hónapnál, a csontvelő átültetés
től számítva. Az említett 32 beteg 
(akik compatibilis transplantatu-

mot kaptak) adataihoz csatolták a 
seattle-i team 46 hasonló módon 
kezelt betegének jellemző mutatóit 
és így összesen 78 beteg paraméte
reit elemzik. Azt találták, hogy be
tegeiknek mintegy 10%-a él leg
alább 20 hónapig a nagy dosisú 
chemotherapiát követő csontátül
tetés után, ezen belül a 21 évesnél 
fiatalabb betegek túlélési valószí
nűsége 6 hónappal hosszabb, mint 
a 30 évnél idősebbeké. Továbbá ki
derült az is, hogy azok, akik a 
diagnózis felállítását követő 8 hó
napon belül részesültek transplan- 
tatióban, tovább éltek, mint akik 
később kapták a csontvelő átülte
tést. Az 55 elhalálozott beteg ha
lálokait vizsgálva megállapítható 
volt, hogy 42%-ban visszatért az 
acut myeloblastos leukaemia. A 
tisztított adatok szerint ugyancsak 
42%-ban fordult elő graft versus 
host betegség, mint a halál oka. 
Ezenkívül 40%-ban észleltek in
terstitialis pneumonitist és 33%- 
ban gombás vagy bakteriális ere
detű septicaemiát.

Végül is arra a következtetésre 
jutnak, hogy bár végső stádiumban 
levő acut myeloblastos leukaemiá
ban a végzett csontvelő transplan- 
tatiós eredmények sokkal rosszab
bak, mint aplasztikus anaemiában, 
vagy súlyos immundeficiens álla- 
nnthan mégis talán alkalmassá 
válik ez a therapia elsősorban 
olyan betegek részére, akik a szo
kásos, hagyományos kezeléssel 
szemben refrakternek bizonyulnak.

Szemere Pál dr.

A vérsejtek képzésének kontroli- 
mechanizmusai. Cline, M. J., Golde.
D. N. (Division of Haematology- 
Oncology, Dept, of Medicine, Uni
versity of California School of Me
dicine, Los Angeles): Blood, 1979, 
53, 157.

A haemopoesis sejtkinetikáját il
letően egyre több új ismerettel 
rendelkezünk, ennél fogva egyre 
pontosabban lehet következtetni 
arra. hogv mik a verseitek normái 
értékét kontrolláló mechanizmu
sok. milyen tényezők hatására tud 
a szervezet a változó vérsejt szük
ségletnek eleget tenni, hogy ho
gyan tud a csontvelő eleget tenni 
az ervthropoesis. granulopoesis és 
thrombocytopoesis igénveinek ha 
ezek kénződését chemotheraoiával 
vagy radiotherapiával csökkentet
tük. hosv mi reeulálja a haemo- 
noesis seitieinek differenciálódását, 
és hogv mi romlik el a kontroll 
rrm^hanizrnuqoVhqn haematologici 
mal i gn om ókban ?

A legújabb ismeretanyag tekin
télyes részét a Bradley. Metcalf, 
Pluznik és Sachs (1966) által kidol
gozott. semisolid agaron történő 
seittenyésztési eljárásnak köszön
hetjük. Ebben a rendszerben 
ugyanis egyetlen sejt is jól vizs
gálható coloniát hoz létre. A colo- 
niák száma az inoculált progenitor 
sejtek számával arányos. Ily mó-
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don azonban a már elkötelezett 
őssejtek és azok leszármazottai 
vizsgálhatók. A pluripotens, el nem 
kötelezett őssejtek vizsgálatára 
biztos eljárás még nincs, bár ilyen 
irányú eredményes próbálkozások 
vannak. A tenyésztett coloniák 
élettartama csak pár nap (folyé
kony médiumban több is lehet).

Ma már biztosan lehet állítani, 
hogy az őssejt (stem cell) realitás. 
E sejt — önmaga fenntartása mel
lett — bizonyos irányokba elköte
lezett leánysejtek képzésére alkal
mas. A leánysejtek (elkötelezett 
őssejtek) már csak meghatározott 
sejtekké: erytlhrocytákká, granulo- 
cytákká, megakaryocytákká stb. 
képesek tovább differenciálódni. 
Sajátos, hogy a neutrofil granulo- 
cyta és a monocyta őssejtek kez
detben még közösek, míg az eosi- 
nofilek külön őssejt clonból ke
letkeznek. A pluripotens, el nem 
kötelezett őssejt lymphocyta-szerű 
sejt. Oszlásra csak speciális stimu
láló faktorok (CFU-S) késztetik. 
Nem ismert azonban, hogy mi ha
tározza meg azt, hogy a pluripotens 
őssejt, melyik elkötelezett őssejtet 
hozza végül is létre? Ezt valószí
nűleg „véletlen” tényezők, a micro- 
környezet, bizonyos cellularis in- 
teractiók és speciális hormonszerű 
anyagok determinálják. Az eryth- 
ropoesis fő stimulátora az erythro- 
poetin (glycoproteid hormon), 
amely a vesékben termelődik. Ha
tására a legprimitívebb erythroid 
stem sejtek relatíve insensibilisek. 
Az erythropoesisre — ismeretlen 
hatásmechanizmus szerint — a 
thyreoidea hormon, a kéregsteroi- 
dok és a növekedési hormon is hat
nak. Ismeretlen tényezők határoz
zák meg azt is, hogy a prenatalis 
életben Hgb-F, a postnatalis élet
ben Hgb-A keletkezik az erythro- 
bl'as tokban.

A granulopoesist stimuláló CSF 
a neutrofil és a macrophag colo- 
niákat stimulálja. Emberben a 
CSF-t, a macrophagok, a lym- 
phocyták és a placenta termelik. 
Az eosinophil képzést stimuláló 
factor az antigén és mytogének sti
mulálta lymphocytákból szárma
zik. A granulopoesist gátló inhibi
torok az E-typusú prostaglandinok 
közül kerülnek ki.

A sejtcolonia . technika az egyes 
klinikai kórképeket is új megvilá
gításba helyezte. A polycythaemia 
rubra vera biztosan clonalis beteg
ség, amelyben az enormis erythro- 
poesist nem az erythropoetin sza
bályozza. Preleukaemiás állapot
ban a normális haemopoetikus co
loniák súlyosan deprimáltak. Acut 
myeloid leukaemiában a CSF-ra 
érzékenyek az őssejtek és in vitro 
maturatiójuk, kiérésük is megfi
gyelhető. Ezért fel kell tételezni, 
hogy a leukaemiás differenciáló
dási elégtelenségért, az érési zava
rért az in vivo microkörnyezet (is) 
felelős lehet.

A jövőben várható, hogy más 
haemopoetikus hormont is sikerül 
majd izolálni, mint az erythropoe

tin, és ezek hatását a sejtképzésre 
közelebbről is meg lehet figyelni. 
Ennek egyik feltétele, hogy a tartós 
élettartamú sejttenyésztési eljárás 
javuljon. Berkessy Sándor dr.

Granulocyták a szájüregben.
Stobbe, H. és mtsai (I. Med. Klinik, 
Humboldt-Univ., Berlin): Med.
Kiin. 1979, 74, 1221.

A granulocyták száma és fajtái a 
képződési helyükön, azaz a csont
velőn kívül, a transportmedium- 
ban: a vérben és hatást kifejtő he
lyükön a szövetekben is tanulmá
nyozhatók. A localis leukocyta mo- 
bilisatio tanulmányozására ismert 
módszer a „bőrablak-eljárás”. A 
gingiva-ulcus és a fogínyt fedő 
hám is jelentős diapedesis helyet 
nyújt a leukocyták kivándorlására; 
az emigrált neutrophil granulocy
ták cytomorphologiailag intakt vi
talis sejtek. Ezen (nem éppen ta
láló névvel nevezett) „orogranulo- 
cyták” vagy nyáltestecskék („sali
vary corpuscles”) számlálására 
kétféle eljárást ismertetnek: a) a 
nyálban, b) a szájöblítő folyadék
ban. Az orogranulocyták normál 
értékei correlatióban vannak a fo
gak számával, helyi (elsősorban 
gyulladásos) tényezőkkel; így pl. 
előrehaladt parodontopathia és 
fogínysorvadás esetén csökken a 
számuk. A vérbetegségek (granu
locytopenia, agranulocytosis) az 
oralis granulocyta-számban is ma
nifesztálódnak. Myeloproliferativ 
betegségekben a peripheriás vér
ben magas granulocytaszám talál
ható, viszont a párhuzamos oralis 
granulocytaszám alacsonyabb a 
normálisnál. Granulocytopeniás 
nyálkahártya-fekélyek eseteiben 
leukocytasűrítmény adása után az 
oralis granulocyták száma emel
kedik, a nyálkahártya-fekélyek 
gyógyulnak, ami a granulocyta- 
transfusio hatásosságát igazolja. 
Részletesen tárgyalja az orogranu
locyták számának viselkedését a 
különböző steroid készítmények ha
tása alatt. P a s t i n s z k y  István dr.

E n d o c r in o lo g ia
Perifériás endocrin (paracrin) 

mirigyek, APUD-sejtek, paraneuro- 
nok. G. Adler (Medizinische Uni
versitätsklinik Marburg): Internist, 
1980, 21, 163.

1938-ban Feyrter a „Diffúz en
docrin epithelialis szervek” c. mun
kájában leírta a gyomor-bélcsator- 
na, tüdő, vese, nyál- és bőrmiri
gyek epitheljében szétszórtan lát
ható endocrin sejteket világos plaz
mával. Később e világos sejteket 
paracrin-nek nevezte el, mert anya
guk nem a vérpálya, hanem sejt- 
sejtösszeköttetés útján, csak helyi
leg hat.

Ezzel indult el a szervezetben el
szórtan található, morfológiailag és

funkcionálisan egymáshoz hasonló 
sejtek rendszerbe foglalása és a 
neurális (neurocrin) és hormonális 
(endocrin) szabályozás a lokális 
(paracrin) regulációval bővült.

Az ötvenes évek elején a gyo
mor-bélrendszer endocrin sejtjei
ben egy biogén amint (serotonin) 
mutattak ki és a hisztokémiai reak
ció után (chrom-affinitás) chro
maffin sejteknek nevezték el.

1968-ban Pearse megalkotta az 
APUD-koncepciót. Eszerint a gyo- 
mor-bélcsatorna, pankreas, tüdő 
Feyrter-féle világos endocrin sejtjei 
citokémiai sajátosságai a mellék
vesevelő sejtjeinek felelnek meg: 
felveszik a biogén aminok előanya- 
gát és dekarboxilálják azokat (ami
ne precursor uptake and decarb
oxylation) =  APU D-sejtek. Vala
mennyi a dúclécből származik.

1974-ben Fujita a paraneuron ta
nában túlment a citokémiai lele
teken és megszüntette az idegrend
szer és a nem-idegrendszer közti 
határokat. A paraneuron olyan sejt, 
mely morfológiailag és funkcioná
lisan az idegsejthez hasonlóan, 
biogén amint és peptid hormont 
termel, ezt a szinaptikus vesiculá- 
ban vagy granulában tárolja és 
megfelelő ingerre kiüríti, a neuro- 
ectodermából származik. A para
neuron fogalmába a következő sej
tek tartoznak: a mellékvesevelő, 
paraganglionok, mellékpajzsmirigy, 
hipofízis, a gyomor-bél-pancreas 
endocrin sejtjei, a pajzsmirigy pa
rafollicularis sejtjei, ízérző sejtek, 
a bronchus-epithel basalgranuláris 
sejtjei, hízósejtek és melanociták.

A paraneuron koncepciót a kö
vetkező érvek támogatják:

Eredetileg enteroendocrin sejtek
ben található peptid hormonokat 
mutattak ki immuncitokémiai 
módszerekkel a központi és peri
fériás idegrendszer neuronjaiban 
(gastrin, cholecystokinin, pancreo- 
zym, vasoactiv intestinalis polypep- 
tid, motilin). Ellenkezően is: eddig 
csak idegsejt eredetűnek vélt pep
tid anyagokat találtak enteropanc- 
reatikus endocrin sejtekben (soma
tostatin, neurotensin, encephalin, 
endomorphin, ACTH).

A gyomor-bélcsatorna endocrin 
sejtjeinek a felszínén mikrovillusok 
találhatók, melyek a béllumenbe 
benyúlva a béltartalom fizikai és 
kémiai receptoraiként működnek. 
Az entero-endoerin sejteket az íz
érző és szagló sejtekhez való szer
kezeti és funkcionális hasonlóságuk 
miatt „bél-ízérző sejtek”-nek is 
nevezik.

Az APUD-sejtek és paraneuronok 
élettani szerepéről egyelőre még ne
héz nyilatkozni, mert a paracrin és 
neurocrin anyagok igen alacsony 
lokális töménységben fordulnak elő 
és ez akadályozza vizsgálatukat. Az 
APUD-sejtek daganataiban azon
ban már jelentős a hatóanyag 
mennyisége, pl. a serotonin az in
testinalis carcinoidban.

Kollár Lajos dr.



Az oedema keletkezésének me
chanizmusai myxoedemában — a 
fehérje fokozott extravasatiója és 
viszonylag lassú nyirokáramlás.
Parving. H. és mtsai (Dept, of Clin. 
Physiology, Bispeb.jerg Hospital, 
Copenhagen NV, Denmark;: New 
Engl. J. Med. 1979, 201, 460.

Évtizedek óta ismert, hogy my
xoedemában a plazma-fehérje 
mennyisége fokozott. A mintegy 
100—200 g többlet nagyrészt extra- 
vascularisan helyezkedik el. A bőr
alatti vizenyő létrejöttét mucopoly- 
saccharidák felhalmozódása rész
ben magyarázza, más szervek 
oedemájában azonban nem mutat
ható ki, a felszaporodó folyadék 
fehérjét tartalmaz.

A szerzők hét, primer hypothy- 
reosisban szenvedő betegen izotó
pos módszerrel vizsgálták a serum- 
albumin kinetikáját, először keze
letlen állapotban, majd eredmé
nyes substitutiós therapiát köve
tően. Az ambuláns betegeknek reg
gel, 12 órás éhezés után l:llJ-dal jel
zett albumint adtak be intravéná
sán. Az ezután sorozatban levett 
vérmintákban mérték a plazma ra
dioaktivitását. A görbe lefutása 
tükrözi az intra- és extravascula- 
ris tér közötti albumin-forgalom 
kinetikáját. Az adatokból kiszámí
tották a transcapillaris kiszivárgás 
sebességét (transcapillary escape 
rate =  TER), az albumin metabo- 
likus turnover-rátáját, folyadék-te
rek közti megoszlását, extra-, ill. 
intravasalis transit-idejét.

Az eredményekből kitűnt, hogy 
hypothyreosisban nagy mennyiségű 
albumin halmozódik fel az érpá
lyán kívül. 1-thyroxin hatására az 
albumin katabolizmusa jelentősen 
megyorsult, turnover-rátája meg
nőtt, a kórosan fokozott TÉR nor
malizálódott. Az átlagos extravasa- 
lis transit-idő azonban kezetlen és 
euthyreotikus álapotban hasonló 
volt.

Myxoedemában a kapillárisokból 
kiszivárgó albumin többlet nagy
részt a bőr és az izomzat állomá
nyába jut, feltehetően más plazma- 
fehérjékkel együtt. A fokozott ext
ravasatio oka nem tisztázott. Az al
bumin transcapillaris kiáramlása 
gyorsultnak bizonyult artériás és 
vénás hypertensio eseteiben, vala
mint gyulladásos, diabeteses stb. 
eredetű mikroangiopathiákban is. 
Az itt ismertetett hypothyreotikus 
betegeknél a pajzsmirigy-functio 
változása nem befolyásolta a hae- 
modynamikai paramétereket, tehát 
a magyarázat más mechanizmusban 
keresendő. Van olyan feltételezés, 
hogy a myxoedemát kísérő foko
zott kapilláris-permeabilitást a bőr
ben felszaporodott hízósejtekből ki
szabaduló histamin okozza.

Az albumin gyorsult transcapil
laris kiáramlása, bármi is legyen 
az oka, egymagában nem magya
rázza az extravasalis fehérjemeny- 
nyiség növekedését. Más kóros álla
potokban ugyanis (hypertonia, car
dialis decompensatio, diabetes), e 
folyamatot a fokozott lymphatikus

drainage semlegesíti, az extrava
salis transit-idő a normálishoz ké
pest megrövidül; ezért nem okoz pl. 
a hypertonia oedemát. A szerzők 
által myxoedemásokon észlelt vál
tozatlan transit-időből az követke
zik, hogy itt ez a kompenzáló me
chanizmus teljesen hiányzik. Más 
szerzők ki is mutatták, hogy a láb
szár subcutan szövetéből a jelzett 
albumin myxoedemában fele olyan 
gyorsan távozik, mint; normálisan. 
Ezek szerint a hypothyreosisosos 
oedema voltaképpen generalizált 
lymphoedema.

A nyirokkeringés meglassulásá- 
nak oka nem ismert. Lehetséges, 
hogy a glykoproteidek magas kon
centrációja a kötőszövetben gátol
ja a makromolekulák mozgását. 
Felvetődött a pajzsmirigy-hypo- 
functióval járó általános testmoz
gáshiány szerepe is.

Osváth János dr.

Hypoprolactinaemia. König, M. P. 
és mtsai (Med. Univ.-Klinik, Bern): 
Schweiz, med. Wschr. 1979, 109,
1040.

A prolactin (PRL) rendkívül sok
rétű, eddig nem is sejtett hatás- 
spectrumú hypophysis-hormon, 
amely az emlősökön a tejelválasz
tás serkentésén kívül még mintegy 
80 különböző hatással is rendelke
zik. A PRL elsődleges hatásának 
megállapítása egyéb hormonokkal 
való kölcsönhatásai miatt igen ne
héz. El kell fogadnunk, hogy ez a 
polypeptid-hormon mindkét nem
ben fontos szerepet tölt be a hypo- 
physis-gonad-tengely működésében, 
s így a hyperprolactinaemia mind 
a nőkön, mind a férfiakon néha sú
lyos zavarokhoz vezet. A prolactin 
hatásterülete az emberen és az ál
latvilágban a következő: osmoregu- 
latio és elektrolyt-anyagcsere; köz
takaró (tejmirigy); somatikus nö
vekedés (inclusive bizonyos állatfé
leségek metamorphosisa); zsír- és 
szénhidrát-anyagcsere; steroidkép- 
ző szervek; utódok táplálása, gon
dozása. A hyperprolactinaemia 
vagy a hypothalmus-hypophysis 
regionalis zavara, leggyakrabban a 
hypophysis mikro- vagy makroade- 
nomája, továbbá ritkábban a PRL- 
secretio másodlagos kisiklása, ve
seelégtelenség, elsődleges hypothy
reosis, néha azonban idiopathiás 
jellegű is lehet; a hyperprolactin
aemia igen gyakran gyógyszeres 
eredetű (osetrogenek; phenothiazi- 
nok; antipsychotikus gyógyszerek, 
reserpin; methyldopa stb.). A 
hyperprolactinaemia legfontosabb 
klinikai tünetei: mindkét nemben 
a nem obiigát galactorrhoea; nő
kön amenorrhoea, vagy mentsrua- 
tiós zavarok; férfin impotencia, on
dózavarok, a libido elvesztése; hy- 
pophysis-tumor esetén fejfájások, 
látászavarok; egyes esetekben a 
pubertas kialakulásának zavarai; 
nőkön egyes esetekben androgen- 
túltermelés virilisatiós tünetekkel; 
ismeretes a hyperprolactinaemia és

akromegalia együttes előfordulása 
is.

A szerzők két typusos esetük kap
csán vázolják a hyperprolactin
aemia symptomatológiáját. Mivel a 
hypophysis adenomához társuló hy
perprolactinaemia a nőkön arány
lag gyakran amenorfhoeával jár 
(galactorrhoeával vagy anélkül), 
továbbá az oestrogenek tekintélyes 
PRL-stimulatorok, ajánlatos ame- 
norrhoeában és menstruatiós zava
rok kapcsán minden probatorikus 
oestrogenkezelés előtt a savó PRL 
meghatározását elvégezni. A bro- 
mocriptin (Parlodel) anyarozsszár
mazék fajlagos PRL-inhibítor és 
számos férfi-nő hyperprolactin- 
aemiás beteg esetében a választan
dó kezelésnek bizonyult. Ha azon
ban hypophysis-tumor mutatható 
ki, úgy minden esetben a műtéti 
beavatkozás mérlegelendő; ez nem 
mindig szükséges, de néha csak ez 
az egyetlen gyógyító eljárás.

ifj. Pastinszky István dr.

Belgyógyászat
Paget-kór kezelése (3-amino-l-
hydroxipropylidén)-l,l-bisphos- 

phonat-tal. W. B. Frijlink és mtsai: 
Lancet, 1979, 1, 799.

A szerzők 18 Paget-kóros beteg 
6 hónapos kezelése kapcsán ered
ményesnek találták a (3-amino-l- 

hydroxipropiliden-l,l-biphos- 
phonatot (APD). Az új bisphospho- 
nat származék — szemben az eddig 
tanulmányozott EHDP-vel (Na2) 1-

hydroxietiliden)-l ,1 -bisphospho- 
nat) — maximális dosis mellett sem 
okozott osteomalaciát. Osteoklast 
gátló hatása kb. százszor erősebb 
az EHDP-nél, és tízszerese a 
diklorometilén bisphosphonaténak 
(CLMDP).

A betegek (13 férfi, 5 nő, átlag 
életkor: 61 év (különböző kezdő) 30 
/«mol tskg, ill. 15 umol/tskg, és 15 
//mól tskg fenntartó dosisban kap
ták, havonta háromszor étkezés 
előtt, a capsulás készítményt. A 
therapia kezdetén és végén csont 
szcintigráfiát, röntgen vizsgálatot, 
iliaca csontbiopsiát, ,|7Ca kinetikai 
vizsgálatot végeztek. Havonta ellen
őrizték a 24 órás hydroxiprolin 
(OHp), Ca, creatinin ürítést, a se. 
Ca, foszfát, alkalikus foszfatáz (AP) 
értékeket, és egyéb rutinvizsgálato
kat. Mérték a se. immunoreaktív 
paratireoid hormon (iPTH) szintjét. 
A klinikai tünetek egyértelműen ja
vultak: a betegek súlya gyarapo
dott, mozgásuk szabadabb lett (a 
claudicáló betegeknél a járástávol
ság), alvásuk nyugodtabb, mélyebb. 
Törést, fájdalmat nem észleltek.

14 betegnél az AP és OHp 2 hét 
alatt elérte a normális szintet, ez 6 
esetben 6 hónapos gyógyszer nélkü
li periódus után is követhető volt. 
Átmeneti emelkedést mutatott az 
iPTH az első két hétben a normál 
tartományon belül, míg a renális 
tubuláris reabszorpció és se. foszfát, 
valamint a se. Ca és ürített Ca pár-

%
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huzamosan csökkent. Az izotóp Ca 
tranziens emelkedését (változatlan 
enterális szekréció mellett) az aktív 
abszorpció fokozásával magyaráz
zák.

A biopszia az oszteoklasztok és 
oszteoblasztok számának, ill. az 
osteoid/teljes csontvolumen arány 
normál szintre csökkenését jelezte. 
A szcintigráfiás és röntgenkép nem 
változott.

Mellékhatásként legfeljebb 2 na
pig tartó hiperpirexiát (max. 39,2 
°C) tapasztaltak. Egyébként a 
gyógyszert jól tolerálták a betegek.

A gyógyszer az oszteoklaszt funk
ció, ill. az oszteoklaszt képződés 
gyors blokkolásával hat (az OHp 7 
nap alatt normalizálódott). A gát
lás mikéntjére feltételezik, hogy az 
oszteoid mineralizációt akadályoz
za. A blaszttevékenység indirekt, 
a kiasztok hiányában gátlódik. Át
meneti szekunder hiperparatireoi- 
dizmus a normál értéken belül zaj
lik le. Az APD — szemben az 
EHDP-vel — a renális foszfát reab- 
szorpciót visszaszoríthatni látszik.

Az APD a bisphosphonatok új 
generációja, amely szelektív klaszt- 
gátlással rendelkezik, hatékonyabb, 
mint az EHDP és/vagy calcitonin 
kezelés. Reményt ad a Paget-kór 
kezelésének egyszerűsödésére, ill. 
más betegségek gyógyítására, ahol 
hasonló hatás kívánatos, pl. oszteo- 
litikus kórképek, porózis.

Bánki András dr.

Osztcolitikus folyamatok gátlása 
(3-amino-l-ludroxipropilidcn)-l,l- 

biszfoszfonáttol (APD). F. J. M. van
Breukelen, O. L. M. Bijvoet, A. T. 
van Osterom: Lancet, 1979, 1, 803.

14 oszteolitikus csontbetegségben 
szenvedő betegnél (6 myeloma mul
tiplex, 8 mamma cc.; 4 férfi, 10 nő, 
33—69 évesek) alkalmazták a (3- 

amino-l-hidroxipropilidén)-l,l- 
biszfoszfonátot (ADP) két héten át.

20 mmol/die Ca diéta mellett 60 
jumol/tskg kezdő, ill. az 5. naptól 15 
/imol/tskg/die fenntartó dózist al
kalmaztak napi háromszori elosz
tásban.

Tekintet nélkül a kezdő szintre a 
Ca a terápia után kb. 2,0 mol/1 (8 
mg%) értékben stabilizálódott. Az 
ürített Ca, ill. hidroxiprolin nor
mális szintre csökkent. Mint a Pa- 
get-kórnál láttuk, Ca felszívódás, 
a gyógyszer hatására fokozódik, a 
diéta miatt a se. Ca csökkenés itt a 
csont rezorpció csökkenésének tud
ható be. Mellékhatásként átmeneti 
1—2 fokos hőmérséklet emelkedést, 
gyomor diszkomfort érzést tapasz
taltak.

A feltételezés szerint, a Paget- 
kórban sikerrel alkalmazott APD, 
a csontmetasztázisoknál interme
dier szerepet játszó oszteoklaszt te
vékenységet gátolva csökkenti az 
oszteolízist, és annak következmé
nyeit (fájdalom, patológiás fraktu- 
rák). Meggondolandó a gyógyszer 

______  adjuváns alkalmazása ilyen kórké-
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A dinátrium dikloromctilén di- 
foszfonát hatása Paget-kórban. P. J.
Meunier és mtsai: Lancet, 1979, 2, 
489.

A szerzők — hivatkozva az APD- 
vel végzett vizsgálatokra (1. fent) — 
olyan biszfoszfonát származékot 
kerestek, mely — szemben az APD- 
vel — a mineralizációt nem befo
lyásolja. A diklorometilén difoszfo- 
nát (CLMDP) a csontképzést kevés
bé gátolja, mint akár az APD, akár 
az EHPD (1. fentebb). Vizsgálatuk
ban 19 beteg [7 férfi, 12 nő, 46—75 
évesek; akiknek alkalikus foszfatáz 
(AP), és hidroxiprolin (OHp) érté
keik magasak voltak] két csoportra 
osztva kapott 6 hónapig CLMDP-t. 
10 beteg napi 1600 mg (I. csoport), 
9 beteg 400 mg/die (II. csoport) 
mennyiséget, háromszori egyenletes 
elosztásban. 14 beteget 6, ill. 9 hó
napig követtek a terápia után. Több 
ízben (követés során is) vizsgálták 
az AP, OHp, Ca, foszfát, creatinin 
clearance, calcitonin, 1,25 (OH)2 D,, 
immunoreaktív paratireoideahor- 
mon (iPTH), alanin és aszparagin 
aminotranszpeptidáz szinteket. 
Szcintigrafiát háromszor, iliaca 
csontbiopsziát kétszer, és annak 
hisztomorfológiai értékelését végez
ték el.

Az I. csoport betegeinél az OHp, 
AP tartós, szignifikáns csökkenést 
mutat. A II. csoportban ezek a vál
tozások átmenetiek, és nem szigni
fikánsak. 13 beteg iPTH-ja átme
neti növekedést mutat, amely a ma
gasabb l,25(OH)2D3-nak tudható be. 
A szérum Ca, P, creat, stb. nem vál
tozott ; a vizelettel ürített Ca a terá
pia alatt csökkent.

A szcintigráfia szignifikáns csök
kenést mutatott az érintett csont 
®lmTC-EHDP felvételében az I. cso
portban a 100., a II.-ban csak 
a 180. napi méréskor. Biopsziánál 
mind a rezorpciós felület, mind az 
oszteoklaszt szám szignifikánsan 
csökkent mindkét csoportban. A 
kalcifikációs index számottevő elté
rést nem mutatott. Velőkárosodást 
nem láttak.

Az I. csoport klinikai tünetei 
(fájdalom, mozgás) jelentősebben 
javultak a II. csoportéinál.

A CLMDP a csontból történő Ca 
mobilizációt szorítja visssza, nem 
gátolva a mineralizációt, és jól to
lerálható. Lehetséges, hogy megfe
lelő Ca, ill. D-vitamin szubsztitú
cióval megelőzhető az átmeneti sze
kunder paratireoidizmus. Hason
lóan az APD-hez, felmerül, hogy 
más fokozott oszteoklaszt tevékeny
séggel járó kórképekben is hasznos 
lehet a C12MDP. Bánki András dr.

A szív és a vázizomzat alkoholos 
myopathiája. E. Rubin (Department 
of Pathology and Laboratory Me
dicine, Hahnemann Medical Colle
ge and Hospital, Philadelphia): 
New England Journal of Medicine, 
1979, 301, 28.

Jóllehet Bollinger és Steel már a 
múlt században megfigyelték, hogy

nagy mennyiségű sört fogyasztó 
egyénekben szívbetegség fejlődik 
ki, az alkohol etiológiai szerepét 
hosszú ideig nem vették figyelem
be. Az alkoholos cardiomyopathia 
összehasonlítható a nem alkoholos 
szívbetegeken észlelt congestiv car- 
diomyopathiával. A hiperkineti- 
kus szívelégtelenség gyorsan reagál 
Bj-vitaminra és így elkülöníthető 
a hypokinesiától. A nagyfokú alko
holfogyasztás a vázizomzatot is ká
rosan befolyásolja. Elektromyo- 
graphiás vizsgálatok igazolták, 
hogy a krónikus alkoholisták váz
izomzatéban kimutatható elválto
zások jönnek létre. Az esetek felé
ben histológiai abnormitások is 
megfigyelhetők. Klinikailag az al
koholos cardiomyopathia és myo
pathia akut és krónikus formában 
jelenik meg. Az akut megjelenési 
formák általában reversibilisek, 
ha az alkoholfogyasztás megszű
nik, kivéve, ha fatalis szívizom
elégtelenség alakul ki, vagy rhab- 
domyolysis veseelégtelenséghez ve
zető myoglobinuriával.

Histológiailag a szív és a váz
izomzat necrosisát; krónikus gyul
ladását és interstitialis fibrosisát 
észlelhetjük. Mivel számottevő al
kohol oxidatio nem történik az 
izmokban, feltehető, hogy maga a 
keringő ethanol, illetve ennek me- 
tabolitja, az acetaldehyd okoz 
izomkárosodást.

Különböző szerzők egyetértenek 
abban, hogy az alkohol csökkenti 
a szívizomzat contractilitását és 
vezetési zavarokat produkál. Az 
alkohol okozta izomkárosodás me
chanizmusát megérteni csak akkor 
tudjuk, ha megvizsgáljuk az alko
hol hatását a subcellularis struc- 
turákra és a calcium transportra, 
ill. ionegyensúlyra.

Alkoholt fogyasztó önkéntesek 
vázizomzatában 1 hónap elteltével 
a kísérletben résztvevő személyek 
felében elektronmikroszkópos vizs
gálattal intracellularis oedemát, li
poid cseppeket észleltek, hasonlóan 
az alkoholos cardiomyopathiában. 
ill. myopatíhiában szenvedőkhöz. 
Izolált vázizommembránon kimu
tatták, hogy az ethanol vagy acet
aldehyd gátolja a nátrium-kálium 
dependens ATP-ase aktivitást. Fel
tehető, hogy az ionvándorlás gát
lása felelős az alkoholistákban ész
lelt EKG elváltozásokért. Az izom
sejtekben levő mitochondriumok- 
ban csökken a lipoidok oxydatiója, 
ami a zsírok depositiójához vezet.

Különböző kísérletek kimutatták, 
hogy krónikus alkoholbevitel hatá
sára csökkent a calciumtransport 
a sarcoplasmában. Az actin és 
myosin összekapcsolódását és szét
válását, melyet calcium, magne
sium és az ATP regulái, kísérletes 
körülmények között nyomon lehet 
követni in vitro izolált izom-acto- 
myosinon a turbid itás változás 
vizsgálatával. Az ATP hozzáadása 
disszociálja a komplexet, melyet 
ismételt reassociatio követ. ATP 
hozzáadása fokozza a superprecipi- 
tatiót. Ez a jelenség a contractilis 
proteinek intrinsic, contractibitást



okozó kapacitásának mértéke, in 
vitro körülmények között. Az ebha
noi és acetaldehyd gátolja az actin 
és myosin összekapcsolódását, fel
tehetően a calcium troponinhoz 
való kapcsolódásának inhibitiójá- 
val.

összefoglalva megállapítják, 
hogy az alkoholos cardiomyopathia 
és myopathia krónikus alkoholfo
gyasztás eredménye, és jól meg
különböztethető a malnutritio vagy 
gyógyszerek okozta izomkárosodás-

Ternák Gábor dr.

A hypertóniás encephalopathia 
diagnózisa és therapiája. Merguet, 
P. (Abteilung für Nieren- und 
Hochdruckkranken, Medizinische 
Klinik und Poliklinik der Univer
sitätsklinikum Essen): Med. Welt, 
1978, 29, 1672—1673.

A hypertóniás encephalopathia 
fogalmát Oppenheimer és Fisch
berg 1928-ban vezette be a klini- 
kumba. A hypertonia genezisétől 
független, annak jól körülírt, élet- 
veszélyes szövődménye. Okai kö
zött leggyakrabban a primer hy- 
pertoniák malignus alakjai és a se
cunder, renalis hypertoniák vese
elégtelenséggel járó formái szere-

más-emelkedés a kép kialakulásá
hoz vezethet. Klinikai jelei: fejfá
jás, hányás, egyensúlyzavar, nyug
talanság, tudatzavarral. Súlyos ál
lapotban görcsök, légzészavar és 
terminalis coma halálhoz vezet
het. Különösen a diastolés vérnyo
más kiugrása, 120—130 Hgmm-ig 
jellemzi. Pathophysiologiájából 
Gottstein 1977-ben a cerebralis 
autoregulatióval irányított agyi vér
keringési zavart jelölte meg. Az 
autoregulatio, érbetegségtől mentes 
normotoniásokon a vérnyomás
ingadozás szélsőséges értékeit kom
penzálja. A Bayliss-reflex szerint 
a fokozott éren belüli nyomásra a 
vasoconstrictorok reagálnak. Kriti
kusan magas értéknél megszűnhet 
ez a kompenzációs mechanizmus, 
értágulat és a fiziológiást túllépő 
agyi vérátáramlás következik be, 
mely az arteriolák basalmembran- 
jának a roncsolódásához vezet. A 
vér átnyomul az agyszövetbe, ez 
micro-bevérzéseket és agyödémát 
okoz és betörhet az agykamrába. 
Krónikus magas vérnyomásnál az 
erekben, kompenzációként, morfo
lógiai változás — media muscula
ris hypertrophia — következik be. 
Emellett az arteriolákban gyakran 
keletkezik microaneurysma, mely 
hirtelen vérnyomás emelkedésnél 
megrepedhet. A hypertóniás ence
phalopathia differenciál-diagnózi
sában az anamnesis, az excessiv 
diastolés vérnyomás-növekedés és 
a szem fenék vizsgálat eredménye: 
papillaoedema, fundus hypertoni
cus III—IV., bevérzések játszanak 
szerepet.

A hypertóniás encephalopathia
olyan életveszélyes állapot, mely 
azonnali parenteralis, antihyperten

siv beavatkozást igényel. Az ese
tekből kiemelve a phaeochromocy- 
tomát, a therapiás séma általában 
az alábbi:

Antihypertensiv szerek: doni- 
din, reserpin, dihiydralazin, diaz- 
oxid, nitroprussidnatrium, verapa
mil.

Diureticumok: furosemid, ethac- 
rynsav és dialysis.

Görcsöknél: diazepam és hydan- 
toin.

Az általános therapián kivül 
(fektetés, digitalizálás, pH-rende- 
zés) masszív diuretikus és nátrium- 
ürítés elérésére kell törekednünk a 
diureticumok segítségével. Vese
elégtelenségnél erre a dialysis szol
gál. A görcskészségnél alkalmazott 
diazepam (Seduxen, 5—10 mg) las
san iv. és hydantoin (pl. Phenhy
dan, 0,12—0,25 mg) ugyancsak igen 
lassan iv., jó eredményű.

Iván Éva dr.

A konyhasófogyasztás és a hy
pertonia diuretikus kezelése. Bing,
R. F., Thurston, H., Swales, J. D. 
(Dept, of Medicine, University of 
Leicester): Lancet, 1979, 2, No. 8134, 
121.

Amióta hatásos antihypertensiv 
gyógyszerekkel rendelkezünk, a só
szegény etrend a hypertonia kezelé
sében átmenetileg háttérbe szorult, 
de a legutóbbi években az enyhe 
hypertonia primer kezelésére ismét 
ajánlják, elsősorban a sószegény 
étrend és salureticum együttes al
kalmazását (Parijs és mt.: Am. 
Heart J. 1973, 85, 22.). Ha diureti
kus kezelés alatt a szervezet nát
rium tartalma csökken, „só-éh
ség” lép fel, a beteg sós ételeket 
kíván és fogyaszt. Kérdéses, hogy 
az így kialakult fokozott nátrium
bevitel rontja-e a salureticumok 
antihypertensiv hatását. A szerzők 
36 enyhe, essentialis hypertóniás 
beteget két éven át kezeltek salure- 
ticummal. Vizsgálták sófogyasz
tásukat, vérnyomásukat, plasmin 
renin aktivitásukat és a 24 órás re
nalis Na ürítést, abból a célból, 
hogy eldöntsék, vajon kezelés alatt 
a thiazidok antihypertensiv hatása 
azért csökken-e, mert a betegek a 
fokozott nátriumvesztésre „só-éh
séggel” reagálnak és több sót fo
gyasztanak. A vizsgált betegek nát
rium ürítése kezelés előtt a nor- 
motensiv kontroll személyekéhez 
hasonló volt és két éven át tartó 
bendrofluazid kezelés alatt sem 
változott. De a plasmin renin ak
tivitás két év alatt progresszíven 
emelkedett; még 8-ból 5 olyan 
esetben is, amelyekben a diureti
cum kezdetben nem befolyásolta a 
renin szintet. Nem valószínű, hogy 
a „só-éhség” által okozott fokozott 
nátriumfogyasztás rontaná á diure
ticum antihypertensiv hatását. Ez
zel szemben diuretikus kezelés 
alatt a renin-angiotensin rendszer 
progresszív stimulálása lehet az 
antihypertensiv hatás csökkené
sének oka. S ha ez így van, akkor 
diuretikus kezelés alatt a sóbevitel

korlátozásától nem lehet az anti
hypertensiv hatás jelentős fokozó
dását várni. Szám István dr.

Klinikai diagnosztikai és thera
piás tapasztalatok myeloma mul
tiplexszel kapcsolatosan. Kahler, O.
H. (St. Georgen Krankenhaus, 
Schwartzwald): Wiener med.
Wschr. 1979, 129, 101.

A szerző, aki a myeloma multi
plex névadójának, Otto Kahler-nek 
unokája, 1959—1976 között, 17 év 
alatt 13 myeloma multiplexben 
szenvedő beteget észlelt. Megfigyelé
sük és kezelésük során nyert ta
pasztalatait összegezi.

A diagnosis felállításában a leg
biztosabb jel a typusos koponya
csont laesio és az electrophoreto- 
grammban az M-gradiens megjele
nése. Előfordulhatnak esetek azon
ban, melyek — legalábbis elein
te — normoproteinaemiával járnak, 
vagy pedig polyclonalis paraprotein 
jelenik meg. A sajátos csontvelőel
változások viszonylag későn jelen
nek meg, ezeket a fehérjeeltérések 
és a csontvelő elváltozások meg
előzhetik. A csontlaesio okozta pa
naszok miatt a betegeket sokáig 
rheumatológiai betegekként kezelik
á c  Q r r » ^ ro lr» rv > ó f  n o w  v - i+ lr ó v t  e k o i m i n

tológiai osztályon diagnosztizálják. 
A csontvelőelváltozás (a jelentős 
fokú plasmasejt szaporulat) több
nyire bizonyító erejű, ritkán vezet 
félre.

A therápiában ma még alig 15 
éves tapasztalatokról lehet beszélni. 
A korábban még kezeletlen esetek
ben a túlélés a diagnosis felállítá
sát követően egy év alatt volt. A 
cyclophosphamid monochemothera- 
pia a túlélést megnövelte, bár a fo
lyamat számottevő remissióját nem 
lehetett vele elérni. A több szert 
alkalmazó cyclikus polychemothe- 
rápia eredményei klinikailag lát
ványosak, de a remissio továbbra 
is bizonytalanul ítélhető meg.

A tartós ciklikus chemotherapia 
következményei között igen jelen
tősek a cytostatikumok indukálta 
tumorok. A szerző többszörös hó
lyagtumor fellépését figyelte meg, 
ami a cyclophosphamid okozta cys
titis talaján keletkezett. Egy eset
ben acut myeloid leukaemia fellé
pését tapasztalták, egy esetben 
pedig progrediáló, multiplex bőr- 
basaliomát észleltek.

Az ún. chronikus benignus mo
noclonalis gammopathiáról az a vé
leménye, hogy a myeloma multi
plex korai előfutára is lehet, azaz 
myelomába való átmenetére számí
tani kell. Berkessy Sándor dr.

Diazoxid infusio súlyos hyperto- 
niában és hypertensiv krízisben.
Thien, T. A. és mtsai (Dept. Int. 
Med., Div. of Nephrol., St. Radboud 
Ziekenhuis, Univ. of Nijmegen, 
Hollandia): Clin. Pharmacol. Ther. 
1979, 25, 795—799.
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A diazoxid egyike a leghatáso
sabb vérnyomáscsökkentő szereknek 
heveny hypertensiv krízisekben, de 
az előírás szerint gyorsan kell be
adni, mert különben albuminhoz 
kötődve inaktívvá válik. A gyors 
injiciálás hatására súlyos perfusiós 
zavarok jöhetnek létre, melyek ce
rebralis ischaemiás tünetekben, an
gina pectorisban nyilvánulhatnak 
meg.

A holland szerzők összehasonlító 
vizsgálatokat végeztek 20 idülten 
hypertoniás, valamint 15 és 12 hy
pertensiv krízisben szenvedő bete
gen úgy, hogy az első két csoport
ban a szert 5 mg kg és 15 mg perc- 
sebességgel infusióban adták, a har
madik csoportban pedig egyszerre 
adták be a 300 mg-ot 10 másodper
cen belül. A betegek a kezelés alatt 
feküdtek, vérnyomásukat 2 percen
ként regisztrálták. Gondosan ellen
őrizték a vesefunctiókat és a diaz
oxid beadása előtt ellenőrizték a 
serum fehérje szintjét is.

A 20 hypertoniáson az artériás 
középnyomás átlagosan 28 Hgmm-t 
csökkent 30 perc múlva, 8 óra múl
va még mindig 17 Hgmm volt a 
csökkenés. Az infusiós hypertensiv 
krízises csoportban a 30. percben az 
átlagos csökkenés 33 Hgmm volt, 8 
óra múlva pedig 26 Hgmm. Az egy
szeri adagú 300 mg diazoxid beadá
sa után a vérnyomás viselkedése 
teljesen hasonló volt az infúsiós 
csoportéhoz. Annyi volt a különb
ség, hogy az egyszerre történő be
adás után a maximális csökkenés 
már 4 perc múlva bekövetkezett, 
infusióban adva viszont csak 28 
perc múlva. A serum összfehérje 
szintje mindhárom csoportban azo
nos volt.

Az eredményekből a szerzők azt 
a következtetést vonják le, hogy az 
eddigi véleményekkel ellentétben 
a diazoxid infusiós formában be
jutva is képes a vérnyomás megfe
lelő csökkentésére, s ez a kezelési 
mód egyszerűbb és főleg biztonsá
gosabb, mint a gyors beadás.

(Ref.: magunk is tapasztaltunk 
diazoxiddal [Hyperstat] kezelt be 
tegeken nem kívánt hatásokat; egy 
idősebb férfin súlyos cerebralis 
ischaemia tünetei alakultak ki. Ép
pen ezért figyelemre méltó és ki
próbálandó a holland vizsgálók 
módszere a beteg biztonsága érde
kében.) iványi János dr.

csony szintre eső ionizált calcium- 
értékek pontosan egybeestek az 
újabb zsírembolisatiós attackokkal.

27 éves férfibetegük autóbaleset 
miatt szenvedett dislocatióval járó 
jobboldali tibia -(- fibulatörtést. 
Kezelés: reponálás +  rögzítés. 2 
nap múlva a beteg hirtelen keletke
ző retrosternalis fájdalmakról szá
mol be, melyek a felső végtagokba 
és a nyakba sugároznak ki. Érve
rése 120 min, légzésszám 20 min, az 
EKG-n T-hullám inversio látható. 
Ionizált calcium szintje ekkor 4,24 
mg 100 ml (norm, érték: 1,15—1,30). 
Kórisme: zsírembolisatio, s emiatt 
intenzív osztályra helyezik. 1 óra 
múlva légzésszáma 30 min-ra emel
kedik, basalis crepitatio hallható a 
tüdők felett s a köpetben zsírszem
csék mutathatók ki. A mellkas fel
ső részén multiplex petechiák ész
lelhetők s hőmérséklete 37,8 °C- 
ra emelkedik. Az artériás PO> 52, a 
PCO2 pedig 33 Hgmm. Kezelés: 
oxigén. Az ez után következő 3 
nap folyamán ismét embolisatiós 
epizódot észlelnek: az elsőt nehéz
légzés és újabb petechiák, a máso
dikat zavartság kíséri s ennek meg
felelően az ionizált calcium-érték 
mindkét alkalommal még az előző 
szint alá csökken, sőt az első attack 
alatt alig haladta meg a 4 mg 100 
ml-t. A betegnek ezután újabb 
embolisatiója nem volt s állapota 
lassan rendeződött.

Esetük több szempontból külön
bözött a szokványos zsírembolisa
tiós képtől: a tünetek a sérülés utá
ni 12—72 órában léptek fel s ioni
zált hypocalcaemiával jártak. Egy 
újabb összeállításban e tünet a zsír
embolisatiós eseteknek mindössze 
8° o-ában lelhető fel s ennek me
chanizmusa ismeretlen, de valószí
nűleg összefügg a localis lipolysis 
során szabaddá váló zsírsavakhoz 
kapcsolódó ionizált calciummal. E 
szabaddá válás egyik helye pl. a 
tüdő. A csonttörötteknek közel fe
lében emelkedett a serumlipase 
szint a sérülés utáni 3—5. napon, 
de ez még nem specifikus.

Betegük kórlefolyása alapján — 
főleg kétes esetekben — az ionizált 
calcium szint csökkenését értékes 
korai diagnosztikus jelnek tartják, 
annál inkább, mert észlelési ada
taik szerint e paraméter változása 
pontosan követte mindhárom zsír
embolisatiós attack megjelenését.

Major László dr.

Traumatológia
Az ionizált calcium-szint zsírem- 

bolia esetén. Blake, D. R. és mtsai 
(Department of Medicine, Royal 
Victoria Infirmary, Newcastle 
upon Tyne, Anglia): Brit. Med. J. 
1979, 2, 902.
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Zsírembolia kapcsán 1977-ben 
Gong már utal hypocalcaemia elő
fordulására, azonban ezt nem tart
ja specifikusnak. A szerzők által 
észlelt esetben viszont e jel segít- 4 
ségével tudják felismerni korán 
e kórképet, sőt az ismételten ala

Meniscektomia. C. Burrí, A. Rü- 
ter (Abt. Unfallchir. Plast. Wie- 
derherst.-Chir. Univ. Ulm): Unfall- 
heilk. 1979, 82, 177.

A funkcionális anatómia terén 
az utóbbi évtizedben szerzett isme
retek alapján az évtizedekig vég
zett .totális meniscektomia’' helyett 
degeneratív és traumás károsodás 
esetén differenciáltabb eljárás vált 
lehetővé. Az 1976 évi Reisenburgi 
Workshop során a szerzők megkísé
relték ennek alapján javaslataikat 
kidolgozni.

Friss, ömlennyel és extensiós 
gátlással járó esetben indokolt az 
arthrotomia, ömleny nélkül, ép sza
lagrendszer mellett konzervatívan 
járnak el: néhány nap nyugalom 
után rugalmas pólyát tesznek fel, 
de gipszkötést nem. Ha erős fájda
lom akadályozza az ízület vizsgála
tát, úgy fel kell tételezni, hogy 
komplex belső térdsérülés áll fenn. 
Ilyenkor javallt a műtét, előtte 
narkózisban kísérelhető meg a vizs
gálat.

Idült meniscuskárosodás esetén 
a tennivalót a klinikum és pana
szok határozzák meg. Egyszeri ízü
leti ömleny vagy megakadás még 
nem jelent feltétlen javallatot, de 
ismétlődés esetén szükséges az 
arthrotomia. A meniscust szakadá
sa esetén el kell távolítani, mert a 
porcszakadás nem gyógyul. Ha 
azonban a szakadás a vascularizált 
zónában van. a tokról levált me
niscus reinsertiója szükséges finom 
öltésekkel.

Degenerált, de nem szakadt me
niscust ne távolítsuk el instabili
tás esetén, mert utóbbi meniscek
tomia után fokozódik. (Ilyen ese
tekben szalaghelyreállítás javallt.) 
Ugyancsak tartózkodó magatartás 
helyes, ha a degenerált meniscus 
femoro-tibialis arthrosis és ten
gelyeltérés mellett áll fenn, mert 
a meniscetomia a porckopást csak 
gyorsítja. (Ilyen esetben tengely
korrekció javallt.)

Már műtét előtt célszerű a quad
riceps tornát és a részterheléses 
járást a beteggel begyakoroltatni. A 
helytelen behatolás elkerülésére 
előzőleg jelöljük be színes ceruzá
val a metszés helyét. Az izolálást 
úgy kell végezni, hogy a térd a 
műtét folyamán szabadon mozgat
ható legyen. A metszés az ízületi 
rés vonalában 4—5 cm hosszú, 
amely szükség esetén Payr-met- 
széssé alakítható át. Igen fontos a 
finom Instrumentarium (Smilie), 
nagyon éles pengékkel az atrauma- 
tikus műtét érdekében. Minden to
vábbi porckárosodás gondosan ke
rülendő. Altatásban kell ellenőrizni 
az oldal- és keresztszalagok stabili
tását. Sohase távolítsunk el ép me
niscust! Kosárfül-sérülés esetén a 
szerzők helyesebbnek tartják csak 
a kosárfül eltávolítását. Ha műtét 
közben további sérüléseket talál
nak, azokat is el kell látni. Műtét 
után a végtag 2—3 napra nyuga
lomba helyezendő, a 3—4. napon 
megkezdhető a terhelés nélküli mo
bilizálás. A részterhelés a 6—10. na
pon megkezdhető, ha nincs panasz. 
Teljes terhelés 4 hét után javallt, 
döntő a vastus medialis állapota. 
Sporttréning 3 hónap után kezd
hető meg. (A porcnak időt kell 
hagyni, hogy az új helyzetbe mor- 
phologiailag alkalmazkodjék.

A meniscus sérülés aktuális bal
esettel való összefüggésének elbírá
lásához figyelembe kell venni az 
intraoperativ leletet, a feltételezett 
sérülés és a műtét közt eltelt időt, 
a baleset körülményeit, a synovia- 
membrán állapotát (innen próba- 
excisio ajánlott). Fontos a megíté-





ÖSSZETÉTEL MELLÉKHATÁSOK
tabletta

MEGJEGYZÉS *
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.

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.

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.”

CSOMAGOLÁS
21 tabletta. Térítési díj: 2,20,Ft

KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, BUDAPEST
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS
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 tar
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 ter
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.



léshez a sérült magatartása a trau
ma után. Ha a baleset csaknem tü
netmentes volt és utána intermit- 
tálva jelentkeztek a panaszok, úgy 
a trauma hatása jelentéktelen. Ha 
viszont a sérülés akut tünetekkel 
(fájdalom, duzzanat, mozgásgátlás, 
terhelhetőség csökkenése) jelentke
zett, úgy a baleset tehető felelőssé 
a károsodásért.

(Re/.: meniscektomia gyakran 
végzett műtét, de késői utánvizsgá- 
latok szerint maga sem közömbös a 
késői térdarthrosis kialakulása, sú
lyosbodása szempontjából, műtéti 
szövődményként is előfordul a térd 
lazasága. Ezért igen értékes ez az 
állásfoglalás, amelyet a szerzők 
több mint 20 nyugatnémet baleseti 
sebész és ortopéd véleményének 
összefoglalása alapján alakítottak 
ki, s amelynek megállapításait több 
vonatkozásban hazánkban is cél
szerű figyelembe venni.)

Kazár György dr.

Átültetett csont mikrovascuiaris 
anastomosisa kiterjedt csontdefek
tusok kezelésében. H. J. Weiland, 
R. K. Daniel (North Broadway Bal
timore, Maryland és Royal Victo
ria Hosp., McGill Univ. Montreal): 
J. Bone St. Surg. 1979, 61-A, 98.

A mikrosebészet fejlődése lehe
tővé tette, hogy nagy csontdefek
tusok pótlására élő csontot ültesse
nek át az eddigi megoldások (sa
ját, ill. homolog csont, protézis) 
helyett. Ez a gyorsabb csontpótlást 
teszi lehetővé, ha pedig a csont
defektussal együtt bőrhiány is van, 
élő csont-bőrlebenv is átültethető 
mikroanastomosissal. Ilyen eset
ben borda és mellkasbőr vagy (10 
cm csonthiányig) a crista ilei a hoz
zá tartozó bőrrel transplantálható. 
A szerzők részletesen leírják a mű
tét metodikáját. Eddig 8 ízben vé
gezték a műtétet: 4-ben daganat el
távolítás után, 4-ben pedig defekt 
álízület miatt. 6 alkalommal fibulát 
ültettek át, 2 ízben crista ileit bőr
lebennyel. 6 esetben a tibia, 1—1 íz
ben pedig a femur, illetve radius 
defektusát pótolták. Két esetet is
mertetnek részletesen.

Az eljárás alapfeltétele, hogy a 
sebésznek megfelelő gyakorlata le
gyen a mikroér-sebészetben. Az 
anastomosis különböző típusaira 
kell felkészülnie (end to end, end 
to side, vénaátültetés). A műtéthez 
speciális begyakorlás (hullán vagy 
amputált végtagon) szükséges, mert 
a beavatkozások igen bonyolultak.

Kazár György dr.

Computer tomographia
Az arckoponya és a garat com

puter tomographiája. U. Mödder és 
mtsái (Radiologisches Institut der 
Universität, Köln): Fortschritte auf 
dem. Gebiete der Rötgenstrahlen 
und der Nuklearmedizin 1979, 131, 
249.

Az arckoponya és a garat körüli 
tér két irányban végzett CT vizs
gálatának eredményeiről számolnak 
be 75 kóreset alapján. Az anyag
ban szerepelnek a homloküreg, a 
rostasejtek, az ékcsonti öböl, az 
arcüregek, az epi-mesopharynx és 
a szájüreg különböző körfolyama
tai  ̂ rosszindulatú daganatok, idült 
gyulladások, malignus lymphomák, 
jóindulatú daganatok, granuloma- 
tosisok, fibrosus dysplasia, ritkább 
kórképek. Megállapítják, hogy a CT 
a térfoglaló elváltozások lágyré
szekben való kiterjedését ponto
sabban ábrázolja, mint az az eddigi 
módszerekkel lehetséges volt. 
Olyan diagnosztikai hiba, melynek 
a beteg számára hátrányos követ
kezményei lettek volna, nem for
dult elő. 30 esetben hasonlították 
össze részleteiben a CT leletet a 
műtéti leírással. Jelentéktelen té
ves negatív és pozitív eltérések a 
tumorok széli részénél levő csont
képletek megítélésében adódtak. A 
CT kép alapján ugyan a tumor szö
veti szerkezetére vonatkozóan nem 
lehet nyilatkozni, több esetben 
lehetővé tette azonban az ered
ményes célzott próbaexeisiót. Ha 
a CT lelet inoperabilitásra utalt, 
akkor kitűnő alapot szolgáltatott a 
sugárkezelés tervezéséhez. Kombi
nált sugaras-műtéti kezelés esetén 
jól dokumentálta a műtét előtti su
gárkezelés eredményét, a megvál
tozott situst, esetenként már mak
roszkópos tumormentességet. A 
szerzők saját gyakorlatukban ked
vező' tapasztalataik alapján a ha
gyományos röntgen-rétegfelvétele- 
zés helyett egyre inkább már a 
computer tomographiát használ-

Laczay András dr.

Lágyrész-sarcomák computer to
mographiája. E. Grabbe és mtsai 
(Universitätskrankenhaus Ham
burg—Eppendorf): Fortschritte auf 
dem Gebiete der Röntgenstrahlen 
und der Nuklearmedizin 1979, 131, 
372.

A közlemény tartalmazza a rossz
indulatú lágyrészdaganatok korsze
rű beosztását, nomenclaturáját, 
kiterjedés és rosszindulatúság sze
rinti fokozatuk meghatározását 
röviden, táblázatokban. Ezt követi 
50 szövettanilag igazolt lágyrész- 
sarcoma eset elemzése. A tumorok 
elhelyezkedése a  következő volt: 
epipharynx és fossa pterygopalati
na 3, nyak 2, vállöv és mellkasfal 
3, felkar 1, pleura és mediastinum 
3, hasfal 3, retroperitonealis tér 7, 
kismedelice 8, glutealis regio 8, 
comb 10, lábszár 2. A CT scanen 
kimutatható elváltozások gyakori
sági sorrendben az alábbiak vol
tak: aszimmetrikus térfoglaló fo
lyamat 46, a környező vagy az el
lenoldali izomzatéhoz képest meg
változott sugárelnyelés 45, inhomo
gén sugárelnyelés 34, vízzel egyen
értékű denzitás 15, kötegszerű sö
vények 12, regressiós elváltozások 
8, csontdestructio 5 esetben. Csak

2 esetben nem sikerült CT segít
ségével a tumor kimutatása. Mind
két ‘beteg sovány gyermek volt, 
kiknél hiányzott a CT képben oly 
fontos zsírszövet, a tumorok pedig 
enélkül észrevehető deformitást 
vagy denzitáseltérést nem mutat
tak. Ezektől eltekintve a CT nagy 
segítséget jelentett a tumor nagy
ságának, környezetéhez való vi
szonyának megítélésében, a sugár
kezelési terv kidolgozásában, a ke
zelés eredményességének ellenőr
zésében, recidiva kimutatásában. 
A tumor szöveti szerkezetének 
meghatározásában azonban a zsír
szövetből álló daganatoktól elte
kintve segítség tőle általában nem 
várható. Hátránya a CT-nak, hogy 
nagymértékben függ a zsírszövet 
jelenlététől, és ezért sovány bete
gek és gyermekek vizsgálatában 
cserbenhagyhat. A szerzők 18 
szép CT felvételt mutatnak be a 
kazuisztikai részletek ismertetése 
nélkül. r . . , ,Laczay András dr.

Comjjuter tomographiás perito- 
neographia pozitív kontrasztanyag
gal. L. W. Roub és mtsai (Univer
sity of Pittsburgh School of Medi
cine, Pittsburgh): Radiology 1979, 
131, 699.

A hasi és medencei szervek CT 
vizsgálatának esetenként komoly 
nehézsége gyermekekben és sovány 
felnőttekben a zsírszövet hiánya, 
mert így a zsigereket körülrajzoló 
alacsony denzitású rétegek hiá
nyoznak'. A szerzők e probléma ki
küszöbölése végett vízoldékony 
kontrasztanyagnak a hasüregbe 
juttatásával végeztek CT vizsgála
tokat. Az anatómiai viszonyokat 
először tetemeken elemezték e 
módszerrel. Bemutatnak egy ilyen 
tetem-scan sorozatot, kiegészítve 
értelmező vázlatrajzokkal. A kont
rasztanyag eloszlása, és a különböző 
regiók optimális ábrázolódása vé
gett szükséges a felvételeket kü
lönböző testhelyzetekben készíteni.
Jól ábrázolódik a peritoneum, a 
bursa omentalis, a hasi és meden
cei zsigerek felszíne, elhatárolha
tók az intra- és retroperitonealis 
képletek. Eddig két beteget vizs
gáltak ily módon 300 ml 30% meg- 
lumin diatrizoát intraperitoneális 
befecskendezésével. Egyikben gyul
ladásos bél-conglomeratumot, a 
másikban retrocoecalis tumort tud
tak kimutatni. Utóbbit előzőleg 
inkább coecumnak tartották a na
tív scan alapján. Műtéttel prostata- 
rák áttétnek bizonyult.

A vizsgálatok ellenjávallata 
kontrasztérzékenység, hasfali vagy 
hasűri gyullladás, vérzékenység, 
hypovolaemia. Eredményességét 
rontja hashártya összenövések je
lenléte, mert ez akadályozhatja a 
kontrasztanyag eloszlását a has-
üiegben, Laczay András dr. 3093



Felismerhető-e haemofiliásokon 
az intramesenterikus haematoma?
Adelman, M. I. és mtsai (King’s 
College Hospital, London): Brit. 
Med. J. 1979, 2, 642.

A haemophiliás betegek intraab- 
dominális vérzései különösen nehe
zen ismerhetők fel, ha azok intra- 
mesenterikusan következnek be. A 
szerzők egy 1%-os faktoraktivitás 
alatti, súlyos haemophiliás beteget 
észleltek, akinek a bal hypochond-

riumban alakult ki nagy fájdal
makkal kísért heveny terimena- 
gyobbodás. A belek kontrasztanya
gos rtg-vizsgálata helyett, ami 
ilyenkor általában szokásos vizsgá
lat, axialis computer tomográfiái 
végeztek vizsgálatot és ezzel mu
tatták ki a beleket és a lépet is dis- 
locáló hasi terimenagyobbodást, 
amit e vizsgálattal pontosan lehe
tett lokalizálni. A vérzés a mesen
terium lemezei között helyezkedett

el. Adaequat factor substitutióra 
a vérzés megszűnt, a terimena- 
gyobbodás nem fokozódott, és a 
későbbiekben ennek megkisebbe- 
dését is jól nyomon lehetett követ
ni. Esetük is bizonyítja, hogy a 
computer tomográfiái végzett vizs
gálat ilyen esetekben mással alig 
pótolható felvilágosítást ad a vér
zés helyére vonatkozóan.

Berkessy Sándor dr.
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P ap  Á kos d r . : A p an c reas  ex o k rin  és 
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fa rc tu so s betegeken  (populációs vizs
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Szatlóczky  E rnő dr., G y a rm a ti István  
dr., C sépai M ária M agdolna  d r., Z alay  
László d r., C sákvári G áb o r d r . : A 
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Földes Já n o s  dr., B ános C saba dr., 
B orvendég  János d r . : B é ta -recep to r  
b lokko lók  h a tása  h y p e r th y re o s isb a n  a 
széru m  m egnövekedett g a s tr in  ta r ta l 
m ára .

S trausz  Im re  dr., D énes F e re n c  d r., Be- 
re n te y  E rn ő  dr., M olnár F e ren c  d r . : 
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A ntal M agdolna d r . : Az id e g h á r ty a  u lt
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ban.
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fokális szegm entális g lom eru losc lerosis 
eset a lap ján .
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kü lönböző  d iffe ren c iá ltság ú  fo k o za ta i
ban.

H udák  A ra n k a  dr.. T á tra i E rzséb e t dr., 
L őrincz M iklós, B arcza G yöngyi, Ung- 
v á ry  G yörgy  d r . : A b enzo linhalác ió  
m agza tk áro sító  h a tá sá n a k  k o n c e n trá 
ciós függése  CFY p a tk án y o k b an .

Élő Já n o s  d r., Sebők Já n o s  d r., Szilágyi 
G yörgy  d r . : A datok a  R e in k e -ö d ém a 
k e le tkezésének  p a th o m ech an izm u sá- 
hoz.

L onta iné  S an to ra  Zsófia d r.. S usa  Éva 
dr.. V arga T ibor d r . : A H ab sburgok  
Jóózsef n ád o ri ágához ta r to z ó k  vércso
portv izsgála ta .

Szarvas Z o ltán  dr., S ik lósi G yörgy  dr.,

T re it P é te r  d r . : A d a to k  a corpus lu 
teu m  inszu ffic iencia  felism éréséhez  az 
en d o m etriu m  h iszto lógiai v izsgála ta  
kap csán .

B ujdosó  G yörgy i d r., Som ogyi E nd re  
dr., B ergou  Já n o sn é  d r . : K rom oszóm a 
analíz is szá rm azási perekben .

K elem en Ju d it  d r .:  A gyalogos elü tés o r
vosszak értő i sz em pon tja i, kü lönös te 
k in te tte l a  g y e rm ek b a lese tek re . I. 
rész.

P isz to ra  F e ren c  d r . , : A ffek tu so k  á lta l 
m eg h a tá ro zo tt, a típusos tu d a tzav a ro k  
igazságügy i e lm eszakértő i vé lem énye 
zésének  sz em p o n tja i em berö léses ese
tek b en .

Szabó László G ábor d r . : P lex ifo rm  tu 
m o rle t u te ru sb an .

N agy  László d r., Sipos Istv án  d r . : A 
belén d ek , m in t káb ítószerpó tló .

EGÉSZSÉGNEVELÉS 
1980. 5. szám

L engyel É va d r . : Az idős k o rra l iog- 
lalkozó  egészségnevelés sa já to sság a i és 
ú jab b  lehetőségei.

Iv án  L ászló  d r . : Az időskor m e n tá lh i
g iénés p rob lém ái.

Szegő Im re  d r .—Sz. Szűcs E rzsébet d r .— 
V értes László d r . : E gészségnevelés a 
G eron to lóg iai G ondozás g y ak o rla táb an .

K ato n a  E d it d r .—Gócza P é te r  d r . : ö sz -  
szefogássa l az id ő sk o rú ak ért.

F ü sti M olnár S án d o r d r . : Az életm eg
hosszab b ítás  té m á ja  M átyus Is tv án tó l 
V erzár Frigyesig .

B árd  T ib o r: V izsgálódás Hodász község 
h áz ip a tik á já b a n .

N ém eth  L ászló  d r . : Az egészség é rték .

KÓRHÁZ- ÉS ORVOSTECHNIKA 
1980. 5. szám

A ranyos S án d o r: Az olvasónak.
C sobály  S án d o r dr., Z arán d  P á l d r . : Üj 

eszköz a  szem lencse  sugárvéde lm ére .
V itán  G ábor d r . : Ionos anyagok  és ol

d o tt gázok  m eg h a tá ro zási lehetőségei, 
fő leg  in  vivő k ö rü lm é n y ek  között.

Seres Z o ltán : M űszak i in fo rm ációcsere  
a  légzésfunkc ió  v izsgáló készü lék ek  
v o n a tk o zásáb an .

L apszem le.
B ogány i G yörgy, H arasz ti A ttila, H irsch  

T ib o r d r . : L égzésfunkciós p a ra m é te 
re k  nark ó z is  a la tti ellenőrzése.

F eh é r L., Já szság i N agy  É va: E gyszerű  
m ódszer b a k té r iu m se jte k  szélesztési 
h a tá s fo k á n a k  k o ra i m eg h a tá ro zására .

F ra n k  K lá ra  d r . : E gyszerhasznála tos 
eszközök a lk a lm azása  az egészségügy 
te rü le tén .

T ö rcsv ári V eron ika, P o rjesz  Em m a, H a
vas Je n ő : L ipáz enzim  ak tiv itá sán a k  
m eg h a tá ro zása  coulom etriás- m ód
szerre l.

MAGYAR RADIOLÓGIA 
1980. 5. szám

Z sebük  Z oltán  d r . : Bevezető.
K ováts F eren c  d r . : A tü d ő  rö n tg en an a 

tóm iája .
H o rv á th  F eren c  d r . : Mi lá th a tó  és mi 

lá th a ta tla n  a  tü d ő  rö n tgenképén .
H u tás Im re  d r . : Az ép  és kóros h a tá ra  

a m ellkas rön tg en k ép én .
Szy S án d o r d r . : A no rm ális  m ellkas 

rö n tg en k ép e  ú jszü lö ttk o rb an .
C sák án y  G yörgy  d r . : A szív- és közép 

á rn y é k o n  hol az ép és kóros h a tá ra ?

M agyar Im re  d r . : M ikor é r ték e li ,,ne- 
g a tív ” -n a k  a m ellkas rö n tg en le le té t a 
belgyógyász.

H ü ttl T iv a d a r d r . : M ire v á r  vá lasz t a 
sebész a  radio lógustó l, a  m e llk as-rö n t
genvizsgála t kapcsán?

F rá te r  L ó ránd  d r . : A m e llk a s-rö n tg e n 
v izsgála t le írásán ak  log ik á ja .

IDEGGYÓGYÁSZATI SZEMLE 
1980. 7. szám

O zsváth  K áro ly  dr. és K óczán  G yörgy 
d r :. Ip a ri és m ezőgazdasági dolgozók 
n eu ró z isán a k  prob lém ái a  m u n k a k é 
pesség  szem pontjából.

F a rk a s  G ábor d r . : i0 éves k o r  e lő tt in 
du ló  tü n e tg azd ag  id ü lt m án ifo rm  el
m ezav ar k é t ep ilepsziás g y erm ek 
nél.

C senkér É va dr. és T ú ry  F e re n c  d r . : A 
T o losa-H un t sz indróm áró l.

Já d i F eren c  dr. és T rix le r  M átyás d r . : 
Az alkoholos h alluc inózisok  kó rlé lek 
tan i ta r ta lm a  (5 ese t e lem zése a lap 
ján ) .

T árczy  M iklós dr.. T u lo k  Is tv án  dr.,
H arcos P é te r  dr., F o rn ád i F e re n c  d r. és 

F ekete  Is tv án n é  d r . : H u n g tin g to n  cho- 
reás b e tegek  in te rm e d ie r an y ag csere 
vizsgálata .

A rató M ihály  dr., R h im er Z oltán  dr., 
Szűcs R ozália dr. és K urcz  M ihály 
d r . : A szérum -, VVT és n y á l lith ium  
sz in tek  összefüggése a p lazm a cik li
kus AM P sz in tte l ta r tó s  lith iu m  keze
lés so rán .

T a risk a  P é te r  d r . : Az EEG hely e  a he
veny  agy i kerin g észav aro k  d iagnosz
tik á jáb an .

P rá g e r P., Szabó I. T., V a r jú  C., P uppi 
A.. D ely M .: A p erifé r iá s  ideg  veze
tési sebességének  függése a  red o x  á l
lap o ttó l in  v itro .

PNEUMONOLOGIA HUNGARICA 
1980. 11. szám

K raszkó  P ál, T om csányi A ttila , B ru n n e r 
M arg it: A llergén  p rovokáció  h a tá sa  az 
IgE sz in tre  és a  k erin g ő  eozinopfil 
leu k o c ita szám ra  a s th m a  b ro n ch ia lé - 
ban .

S im on' G yörgy , Já k ly  A n d rea , S árvári 
K ata lin , R u m p ler Jo lán , K u n ság i K a
ta lin : A b rom h ex in  (P ax iraso l) h a tá 
sá n a k  k lin ik a i v izsgála ta  k ró n ik u s 
légzőszervi betegségben szenvedő  cse
csem őkben  és gyerm ek ek b en .

K otsis L ajos, K ulka  F rig y e s: E sophago- 
p u lm onalis f is tu la  n yelőcsőpó tlá s u tán .

B öszörm ényi-N agy  G yörgy : A tüdő  ru 
g a lm asság án ak  változása  m agas tü d ő 
té rfo g a to n  tö rté n ő  lé legezte tés u tán .

T ern ovszky  Éva, Ludw ig E n d re , K ü rti 
M ária : H epatitis  g ran u lo m ato sa  fo r
m á jáb an  je len tkező  B oeck-sarco idosis.

K ovács V endel: M yelom a m u ltip le x  és 
h ö rg ő rá k  együ ttes e lő fo rdu lása .

Incze D énes: T ü d ő -ang iog ráfiá s v izsgá
la to k  k u ty á n , tran sseg m en tá lis  gépi 
rezekció  u tán .

K örösi A ndor, P álffy  G yu la , V adász 
G ábor: Indok o lt-e  n a p ja in k b a n  a Mo
nald i d renázs?

G algóczy G ábor, Dom bos K álm án , M án- 
d i A n d rá s : A b ronch ia lis o b stru k c ió  és 
a rez id u á lis  volum en n ö v ekedése  szű
rő v izsgála ti d iagnózisának  lehetőségei 
az á ram lás té rfo g a t g ö rbék  seg ítségé
vel.



Az Ivemark-syndroma és a di- 
prosopus együttes előfordulásáról.

T. Szerkesztőség! Jójárt György 
dr. „Ivemark-syndroma diproso- 
pusban” című közleményében (Orv. 
Hetil. 1980. 121. 1085.) érdekes ese
tet ismertetett.

A kazuisztika értelmezésével 
kapcsolatban azonban meg kell em
líteni, hogy e syndroma öröklődése 
— szemben a szerző állításával — 
nem ismeretlen.

séről, hanem egy sajátos fejlődési 
zavar megnyilvánulásáról van szó.

Ezt támasztja alá a diprosopus és 
Ivemark-syndromára amúgy sem 
jellemző rendellenességek megléte
!S' Bőd Mária dr.

T. Szerkesztőség! Köszönöm Bőd 
Mária dr. hozzászólását fenti dol
gozatomhoz. A hozzászóló a 
VRONY adataira hivatkozva veti 
fel, hogy az Ivemark-syndroma

M.T 212/1978 
Ivemark syndroma
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Az autoszomális recesszív örök
lődést nagyon valószínűvé teszik 
áz eddigi közlések, amelyek egész
séges szülők gyermekeiben észlelt 
ismétlődésről és a szülők között 
több esetben kimutatható vérro- 
konságról számolnak be.

Ezt az öröklésimódot támasztja 
alá az OKI Humángenetikai labo
ratórium Genetikai Tanácsadójának 
anyaga is, amelynek átnézéséire 
Czaizel Endre dr.-tól lehetőséget 
kaptam.

Ebben az anyagban öt Ivemark- 
syndramás proband szerepel. Közü
lük egyben a testvérben újra je
lentkezett e rendellenesség. (Id. 
ábra.)

A McKusick-féle katalógus (Men- 
delian Inheritance in Man) is a 
recesszív ártalmak között tartja 
nyilván ezt a syndromát.

A genetikai tanácsadás szem
pontjából a recesszív és ismeretlen 
eredet 25 illetve 0%-os ismétlődési 

, kockázatának eltérése meghatáro
zó fontosságú.

Két olyan ritka ártalomnak, mint 
az Ivemark-syndroma és a dipro
sopus, amelyek születéskor! gya
korisága 0,001 és 0,0002% körül 
van, véletlen egybeesése valóban 
kivételesnek mondható. Talán, he
lyesebb feltételezni, hogy nem két 
független rendellenesség egybeesé
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esetlegesen autosomális recesszív 
öröklődésű. A VRONY-ban 5 Ive- 
mark-syndromás beteg szerepel, 
de a hazai irodalom és személyes 
értesülésem szerint kb. 40 ismert 
Ivemark-syndromás fordult elő ha
zánkban 1978-ig. Ugyanekkor csak 
egy testvérpárról tudunk. A hozzá
szóló által bemutatott családfáról 
látom, hogy az általa említett test
vérpár azonos azzal, amelyiket Fe
kete Farkas dr.- ral ismertettem 
(Orv. Hetil. 1977, 118, 2901.)..
Ott írtam, hogy a dolgozat lezárá
sáig (1976 végéig) 6 családot talál
tam az irodalomban, ahol újabb 
gyermeken jelentkezett az Ive
mark-syndroma. Közülük egy csa
ládban három gyermek szenvedett 
benne. Ugyanakkor az irodalom 
alapján 3—400-ra becsültem a kö
zölt Ivemark-syndromás betegek 
számát. Nincs adatunk arról hogy 
ezen 3—400 betegnek hány testvé
re volt, de autospmális recesszív 
öröklődés esetén több betegnek 
kellett volna lenni a testvérek kö
zött, hiszen a heterozygota szülők 
minden 4. gyermekén várható a 
syndroma megjelenése.

Rose és mtsai anyagában a 60 
Ivemark-syndromás között 3 test
vérpár szerepel. Polygenikus örök
lődés esetén 1:40 000 incidentiát 
feltételezve 0,94% testvérgyakori

ságot számítottak. Tehát az Ive
mark-syndroma ismétlődése testvé
rek között gyakoribb, mint poly
genikus öröklődésmenet esetén 
várható lenne, és ritkább, mint 
amilyen autosomális recesszív 
öröklődés esetén várható.

Egy 22. chromosoma monosomiás 
újszülöttön írtak le Ivemark-syn- 
dromát, a többi (általam ismert) 
vizsgált esetben normális karyoty- 
pust vagy aspecifikus eltérést ta
láltak.

Schönfeld és Frischman ismertet 
egy családot, ahol a szülők vérro
konok voltak. Az apa unokatestvé
rek házasságából született, és uno
katestvérét vette el. Az anya nagy
apja ismeretlen szívbetegségben 
szenvedett. A házaspár első gyer
meke multiplex fejlődési rendelle
nesség miatt halt meg (hydroneph
rosis, vaginális atresia rectális fis- 
tulával, polydactilia, dongaláb), de 
szíve ép volt. A 2. gyermeken 
ductus Botalli persistens, VSD, si
tus inversus volt, lépelváltozás 
nélkül. A harmadik Ivemark-syn- 
dromás volt (asplenia, ÁSD +  
VSD, nagyér transplantatio, 3 le- 
benyes bal tüdő, situs inversus). A 
negyedik terhességből élő, egész
séges gyermek született, az ötödik 
gyermek mind a négy végtagon po- 
lydactiliás volt.

Az Ivemark-syndroma több tu
cat egyéb rendellenességgel társul
hat, látszólag teljesen rendszertele
nül. Az asplenia, polysplenia, si
tus inversus is előfordul önállóan, 
egyéb fejlődési rendellenesség nél
kül.

A fentiek alapján úgy gondolom, 
hogy az Ivemark-syndroma örök
lődésmenete nem teljesen tisztá
zott. Semmiképp nem tűnik egy 
génhez kötötten recesszíve öröklő
dő betegségnek, hisz a syndromát 
kiváltó noxa nem is túl specifikus.

Az ismétlődés kockázata isme
retlen öröklődésmenet esetén sem 
0%, mint azt hozzászóló írja. Min
den születendő egyénnek 1:40 00Ó, 
vagy a hozzászóló adatai szerint 
1:100 000 a kockázata arra, hogy 
Ivemark-syndromája legyen. Ha 
már volt a családban Ivemark- 
syndroma, a kockázat csak na
gyobb lehet, a jelenlegi adatok 
szerint 1:20—1:50 körüli.

Irodalomjegyzék két idézett dol
gozatom után található.

Jójárt György dr.

A magyar orvosi szaknyelv vé
delmében.

T. Szerkesztőség!
A 30. szám egyik referátuma ra

gadta meg a figyelmemet, Nikode- 
musz dr. referálta a cikket, és cí
me: „A francia nyelv védelme”. 
Nemcsak a francia eredetivel értek 
teljesen egyet (sajnálom, hogy 
mindeddig eredetiben nem olvas- yT /T  
tam), hanem a referáló kolléga X 1
megjegyzésével is, ami valójában ---------
nem is megjegyzés, csupán egy 3095



felkiáltójellel befejezett mondat, vi
szont mindent kifejez. Sajnos ha
sonló jelenség nálunk is előfordul. 
Csak egy legutolsó példát említek.
1980. okt. 23—25. között rendezték 
Budapesten a „Fertilitási, Androló- 
giai Kongresszus”- !  Az előzetes in
formáció szerint a szervezés nem
zetközi részvételt tervez. A kong
resszusi előzetes felhívásban a kö
vetkező szerepel (idézve .és aláhúz
va általam): „Szívesen látunk an
gol, német, orosz, ill. magyar szö
vegezésű előadásokat (filmeket), 
mégis a tolmácsolás megkönnyítése 
érdekében elsősorban angol és né
met nyelvűeket. . Nem tudom, 
hogy a résztvevők hány százaléka 
lesz külföldi, azt sem tudom, ter
mészetesen, hogy hány magyar 
érdeklődő, résztvevő lesz jelen. 
Arról sincs persze fogalmam, 
hogy a magyar résztvevők közül 
hányán és milyen szinten beszélik 
az angol, vagy a német nyelvet. 
Arról is meg vagyok győződve, 
hogy a szinkron tolmácsolás meg
rendezése sem nem könnyű, sem 
nem olcsó. De ennek ellenére az a 
véleményem, hogy ha egy miagyar 
kongresszusról van szó, még ha a 
részvétel nemzetközi is, és a ma
gyar nyelv nem is világnyelv (a 
jelek szerint jelenleg már a fran
cia sem az), nem engedhető meg a 
felhívásban ilyen jellegű megkötés. 
Teljes mértékben helyesnek, szük
ségesnek tartok minél nagyobb 
mértékű nyelvtudást, de még ez 
sem pótolhatja az anyanyelv el
sődlegességét egy magyar szerve
zésű (de nem nemzetközi szervezet 
által) kongresszuson. Hiszen annyi 
más között ezért szervezzük és 
rendezzük az Anyanyelvi Konfe
renciákat! Sajnálom, ha elragad
tattam volna magamat, de Nikode- 
musz dr. referátuma nagyon mé
lyen érintett, annak ellenére, hogy 
magam is több nyelven beszélek. 
Meggyőződésem, hogy ezen a téren 
tenni kell valamit, mivel ez már 
nem az első ilyen jellegű tapasz
talatom. Úgy gondolom, hogy nem
csak a francia nyelvet kell védeni!

Léb József dr.
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T. Szerkesztőség! Örömmel ol
vastam Léb József dr. hozzászólá
sát „A francia nyelv védelme” c. 
referátumomhoz s szívesen rendel
kezésére bocsátom az eredeti köz
leményt, esetleg megadom a szerző
H. Gounelle de Pontanel címét. 
Kétségtelen reagálhatna közvetlen 
a szerzőnek, ez valószínűleg hasz
nos lenne.

Magával a hozzászólással teljes 
mértékben egyetértek s viszontvá
laszomban nem is erre térek ki, 
hanem közlöm, amit Gounelle 
prof.-nak írtam; legalábbis rész
ben. Megírtam neki, hogy éppen a 
francia nyelv érdekében célszerű, 
ha az ottani folyóiratok külföldi 
szerzők közleményeit elfogadják, 
ez inter alia hasznos a „sok téma, 
sok szerző” követelmény betartá
sához. De másrészről, ha egy szer
ző dolgozatát nem fogadják el,

akkor elfordul a folyóirattól — 
folyóiratoktól, esetleg felmerül 
benne az a kérdés, érdemes-e ezen 
a nyelven tanulni, olvasni, ha nem 
közölheti eredményét?

Kiegészítem Léb dr. hozzászólá
sának befejező mondatát, miszerint 
nemcsak a francia nyelvet kell vé
deni. Részben azzal, hogy a hazai 
folyóiratok közül azokat kell előny
ben részesíteni, amelyek magyar 
nyelvűek. (Az Acta-sorozat ügyé
ben kiváltott viszhang — 1. Magyai 
Tudomány 1979 — bizonyítja e fo
lyóiratok válságát, de egyben azt 
is, hogy nagyon sok nemzetközi 
nyelvű folyóiratra nincs szükség). 
Másrészt — ezt csak érintem — 
magyarul kell közölni; gondolok 
itt a sok idegen, főleg angol kifeje
zésre.

Egyetértek Léb dr.-ral, én is azért 
tartom* fontosnak a magyar nyel
vű közlést, mert magam is több 
nyelven beszélek.

Nagyon örülök, hogy a hozzászó
lás éppen a probléma lényegére 
mutatott rá s megköszönöm a hoz
zászólást. Nikodemusz István dr.

Kovács Pál dr. akadémikus, or
vos-író halálának pontos és bizo
nyított időpontja.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi He
tilap 12! évf. 36. számának 2229. 
oldalán Bugyi Balázs dr. megvá
laszolta az O. H. ugyanezen évfo
lyama 18. számának 1089. oldalán 
„Az első magyar orvos-író akadé
mikus Kovács Pál (1808—1866)” cí
mű nekrológjára írt észrevétele
met, melyben Kovács Pál halálá
nak évét kifogásolom.

Amikor megköszönöm Bugyi 
dr. főorvos válaszát, ugyanakkor 
kénytelen vagyok igazamnak vé
delmére kelni. A cikkíró mereven 
kitart állítása mellett, és kijelen
ti, hogy Kovács Pál 1866 augusztus 
hó 13-án halt meg, én viszont csak 
„feltételezem” Kovács Pál dr. 
1886-os halála évét. Állításom 
nemcsak feltételezem, hanem aláb
biakban megcáfolhatatlanul be is 
bizonyítom.

Külön foglalkozom Bugyi dr. 
Vadnai Károlyra és Beöthy Zsolt
ra való hivatkozásával. Szerinte 
Vadnai a Magyar Tudományos 
Akadémia nevében búcsúztatta 
1867-ben Kovács Pál akadémiai 
tagot. Nem ismerem az Akadémia 
szabályait, de — gondolom — aka
démiai tagot, akadémiai tag bú
csúztat. Vadnai 1867-ben még nem 
volt akadémiai tag, így ez a meg
tiszteltetés őt nem érhette. Még 
furcsább helyzet áll be Beöthyvel 
kancsolatban. aki a cikkíró szerint, 
a Kisfaludy Társaság nevében ol
vasta fel nekrológiát, nevezett 
Társaságban Kovács Pálról, ugyan
csak 1867-ben. Beöthvt 1874-ben 
fogadta a Kisfaludy Társaság tag- 
iai sorába. ígv itt is egy nem tag 
búcsúztatott volna egv nagy múltú 
tagot, méghozzá 19 éves korában!

(Beöthy Zsolt 1848. szept. 4-én szü
letett.) Hiszem, hogy ezt az aka
dályt még az sem oldhatta fel, hogy 
Beöfchyt Kovács Pálhoz családi kö
telékek fűzték.

Beöthy a Kisfaludy Társaság 
1887 (nem 1867) évi „közülésén” 
olvasta fel Kovács Pál felett mon
dott gyászbeszédét. (Beöthy Zsolt: 
Kovács Pál emlékezete. Kisfaludy 
Társaság Évlapjai 21. kötet, 1887.) 
Idézek e beszédből: „A győri sír, 
melybe Kovács Pál a múlt évi 
augusztus 13-án roskadt. . . ” (1887- 
ben beszél a „múlt évről”, nyilván 
1886-ról.) „Kovács Pál volt az utol
só köztünk, folytatja Beöthy, aki 
látta a mestert.” Ez is korosságát 
igazolja. „Játszott zongorán . . .  Még 
öreg korában is szívesen kísérte 
egyik lányát, aki szépen énekelt, s 
leányai végül összecsókolták a ze
nélő öreg urat.” Merem hinni, 
hogy nem az 50 és egy pár éves 
volt a zenélő öreg úr, hanem in
kább a  70 év feletti.

Egyetlen Ödön fia a Rókus kór
ház orvosa volt és hivatásának ál
dozataként 1865. febr. 1-én meg
halt. „ . . .  Mosolya megfagyva, ajka 
elnémultan, s az annyira szeretett 
Pestet, ahonnan a gyilkos mérget 
fia magával vitte haza, húsz esz
tendeig kerülte.” (Beöthy)

Pallas Nagy Lexikonban olvas
ható: „Kovács Pál dr. orvos, novel
la- és színműíró született Dégen, 
1808. júl. 1-én, meghalt Győrött 
1886. augusztus 3-án. 1877-ben, 50 
éves írói pályája jubileumán, mint 
szépirodalmunk nesztorát ünne
pelték.” (58 éves korában alig le
hetett a Kisfaludy Társaság legidő
sebb tagja. A halálnapja közlésé
nél a  Pallas Lexikon 10 napot el
írt!)

A Pallason kívül citálom a Ré
vai Nagy Lexikont (Révai Testvé
rek R. T. 1915), a Magyar Irodal
mi Lexikont (Akadémiai Kiadó 
Budapest 1963.), mindegyik egyön
tetűen az írja, hogy Kovács Pál 
1886. augusztus 13-án halt meg 
Győrben.

1881-ben jelent meg a Fővárosi 
Lapokban „öreg órámhoz” c. verse 
„Én kotyogok, te meg ketyegsz, S 
az idő csak eljár.”

A felsorakoztatott sok adatot azt 
hiszem nem lehet megcáfolni, de 
döntő érvül megkaptam a Győri 
Református Egyház Lelkészi Hiva
talától dr. Kovács Pál halotti anya
könyvi adatait: A meghalt neve: 
Kovács Pál orvostudor. Származá
si helye: Dégh. Meghalás éve és 
napja: 1886. aug. 13. Életkora 79 
év.

A Magyar Tudományos Akadé
miától beszerzett adataim, úgy az 
emlékbeszédek 1887-es dátumát, 
mint Kovács Pál halálának napját 
illetőleg, engem igazolnak.

Haug Antal dr.



Ursula Essers: Chemotherapie 
metastasierender solider Tumoren 
und Hämoblastosen. (Áttételes szo
lid daganatok és hemoblasztozisok 
kemoterápiás kezelése.) Enke Ver
lag, Stuttgart, 1980. 111 oldal. Ára:
19,80 DM.

Az 1976-ban elsőízben kiadott és 
most átdolgozva, néhány azóta be
vezetésre került új gyógyszer ada
taival kiegészített könyv lényegé
ben a daganat-kemoterápia gyógy
szerkönyve. Célja elsősorban a 
gyakorló orvos tájékoztatása, mely 
daganatféleségeknél milyen gyógy
szeres kezelés, illetve kezelési 
kombináció indikált, ezek kapcso
lata a többi kezelési eljárással 
(műtét, sugárterápia) és milyen 
dozírozásban lehet a szereket ada
golni. A bevezetésben szerző le
szögezi azon véleményét, hogy a 
daganatok gyógyszeres kezelésének 
gyors előrehaladása ellenére a da
ganat-kemoterápia legfőbb indiká
ciója a disszemináít kórformák ke
zelése. Nem helyettesíti a műtéti 
és sugárkezelést, hanem kiegészíti 
a kezelési tervet: operábilis tumort 
operálni kell, majd műtét után 
legtöbb esetben sugárkezelést vé
gezni. Izolált áttétek is egyre gyak
rabban kerülnek műtétre, és a mű
téti és sugárkezelés még oly parex- 
cellence „kemoterápiás kórképek” 
esetén is indikált, mint a krónikus 
leukaemia vagy plasmocytoma. 
Előbbinél a lép besugárzása, válo
gatott esetekben műtéti eltávolítá
sa, utóbbinál a csontelváltozá
sok besugárzása. (Ref.: Érdekes és 
figyelemre méltó, hogy a krónikus 
leukaemia lépbesugárzását éppen 
egy kemoterápiás kézikönyv eleve
níti fel. Ez a beavatkozás ui. leg
alábbis nálunk, gyakorlatilag elfe
ledett, kivéve azokat az előrehala
dott eseteket, amikor a megnagyob
bodott lép és a magas fehérvérsejt
szám már semmiféle gyógyszerre 
nem reagál, de a betegnek a lép
tok feszülése fájdalmakat és más 
szubjektív panaszokat okoz.) A ha
tásos kemoterápia alapfeltétele te
hát a szoros együttműködés a sebé
szek, radiológusok és kemoterapeu- 
ták között, mégpedig mind az egyes 
betegnél, mind a terápiás protokol
lok összeállításánál és a statiszti
kailag is értékelhető betegcsoportok 
megtervezésénél.

A citosztatikumok általános is
mertetésénél (2. fejezet) ismerteti a 
deVita-féle 4 csoportos felosztását a 
malignomáknak, a citosztatikus ke
zelés várható eredményességét il
letően. 1. Gyógyulás lehetősége: 
gyermekkori ALL, Hodgkin-kór, 
histiocyter lymphoma, bőrrák, he
rerák, Ewing-sarkoma, rabdomyo- 
sarkoma, Wilms-tumor, Burkitt- 

■ lymphoma, és a nők korikarcinomá-

ja. 2. A betegek egy részénél .javít
hatók az életlehetőségek; ovarium- 
rák, emlőrák, akut myeloid leu
kaemia, myeloma, corpus rák, pros- 
tatarák, neuroblastoma, lymphoci- 
tás lymphoma. 3. Nem biztosan ér
hető el az élet meghosszabbítása: 
fej-nyak tumorok, gastrointestinalis 
rákok, agytumorok, endokrin szer
vek tumorai, melanoma, kissejtes 
tüdőrák, csont- és lágyrészsarko- 
mák. 4. Alig reagáló vagy éppen 
resistens tumorok: hypernephroma, 
hólyagrák, nyelőcsőrák, tüdő lap
hám rákja, pankreas rák, hepato- 
celluláris rák és a pajzsmirigyrák.

E felosztást a szerző, legalábbis 
egyes vonatkozásaiban indokolatla
nul pesszimistának tartja, és felhív
ja a figyelmet, hogy pl. melanomá- 
nál, csontsarkománál és egyes 
pajzsmirigyrákoknál kemoterápiá
val, vagy műtéti és sugárkezeléshez 
csatlakozó kemoterápiával egyes 
esetekben gyógyulás, számos eset
ben lényeges javulás érhető el. Kü
lön kiemeli az adjuváns kemoterá
pia fontosságát, amely a primaer 
tumor eltávolítása és besugárzása 
után a mikrometastázisokat job
ban tudja befolyásolni, mint a már 
klinikailag kialakult áttéteket.

Az intenzív kombinált, kemoterá
pia, sugárkezeléssel együtt, fokoz
hatja a második tumor kialakulá
sát, de ezt, az életet mindenképpen 
veszélyeztető betegségekről lévén 
szó, alárendelt jelentőségűnek kell 
tartani. Ezzel szemben a nem tu
moros megbetegedések: kollagenozi- 
sok, agresszív hepatitis, colitis ulce
rosa, enteritis regionális, nefrózis, 
kemoterápiás kezelése éppen az 
esetleges tumorindukáció lehetősé
ge miatt „problematikus”»

Ezen általános, elvi fejezetek 
után előbb az egyes, a Német Szö
vetségi Köztársaságban forgalom
ban levő daganatellenes gyógysze
rek alfabetikus felsorolása követ
kezik, indikációk és dozírozás, ha
tásmechanizmus és mellékhatások 
ismertetésével. Az „egyéb gyógy
szerek” között említi a Tamoxifen 
(Nolvadex) antioestrogént, megje
gyezve, hogy állatkísérletekben te- 
ratogén hatásúnak bizonyult.

A könyv hátralevő, nagyobb ré
szében, a 32—92. oldalig az egyes 
tumorlokalizációk gyógyszeres, il
letve kombinált műtéti-sugaras- 
gyógyszeres kezelésének leírását 
adja a szerző. A részletek ismerte
tését nem vélem szükségesnek, hi
szen, mint1 említettem, az egy 
gyógyszertani, ill. belgyógyászati 
kompendium daganatos betegségek
kel foglalkozó fejezetével azonos. 
A különféle agytumoroktól kezdve 
testtájak szerinti csoportosításban 
gyakorlatilag minden daganatféle 
kezelési sémája megtalálható, a 
könyv e részében.

Az első kiadáshoz írott előszavá
ban a szerző, aki az Aachen-i Bel
gyógyászati Klinika professzora, azt 
írja, a könyv megírásának célja az 
volt, hogy tájékoztatást nyújtson a 
gyakorló orvosoknak az egyre nö
vekvő számú daganatellenes gyógy
szerek között eligazodni. Ö maga is 
megjegyzi azonban, hogy az előre 
nem látható számos mellékhatás 
miatt célszerű „specialistával” kon
zultálni. Tekintsük mi is e kis 
könyvet a gyors eligazodás lehető
ségének, nem feledve az indikációk 
és mellékhatások mögött a beteget. 
Ez esetben a nem főfoglalkozásban 
kemoterápiával foglalkozó onkoló
gusoknak nyújthat segítséget.

Gyenes György dr.

Paul Götze: Psychopathologie 
der Herzoperierten. Psychische 
und Neurologische Störungen vor 
und nach Herzoperationen. Ferdi
nand Enke Verlag, Stuttgart, 1980. 
114 old. 13 ábra, 32 táblázat. Ára:
29,80 DM.

Már a múlt század elején felfi
gyeltek arra, hogy szívbetegeken 
jellegzetes pszichiátriai és neuroló
giai tünetek figyelhetők meg. A 
posztoperatív fázisban a modern 
szívsebészeti eljárások bevezetése 
óta ezek a jelenségek mind gyak
rabban észlelhetők.

Az irodalomban számos közle
mény jelent meg, amely a szívmű
téteket követő pszichés és neuroló
giai szövődmények fenomenológiá
jával, etiológiájával és patogenezi- 
sével foglalkozik. A kórképet ki
váltó okok között kórbonctani, 
anyagcsere-elváltozások, személyi
ségzavarok, szituatív tényezők sze
repelnek, de nem hanyagolhatok el 
az életkori és nemi sajátosságok 
valamint a műtét elvégzését indo
koló vitium jellege sem. A rendel
kezésre álló adatok nehezen ösz- 
szehasonlíthatók, rendkívül sok el
lentmondást tartalmaznak, aminek 
elsősorban metodikai okai vannak.

A szerző 1974 óta prospektiv vizs
gálat keretében 100 vitiumos bete
get vizsgált meg extracorporalis 
szívműtét előtti héten, a műtétet 
követő 4. napon és a 3—4. postope- 
ratív héten. A 65 férfi és 35 nő 
életkora 20—59 évig ingadozott. A 
pszichiátriai vizsgálatot standardi
zált módszerrel végezték, amit ru
tin neurológiai vizsgálat egészített 
ki. Megjelölt időpontokban min
den betegnél EEG vizsgálat is tör
tént.

A pszichiátriái vizsgálat kereté
ben 11 pszichés sajátosságot vettek 
figyelembe. A kapott eredménye
ket cluster-analízisnek vetették alá. 
A műtét előtti szakban 69 beteg 
nem mutatott eltérést. 19 esetben 
organikus pszichoszindromát, míg 2 
betegben depressziós tünetegyüt
test találtak.

A vizsgálatok egyik legfeltűnőbb 
megállapítása az volt, hogy a ko
rábbi felfogással ellentétben a pszi
chopatológiai elváltozások, több-
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nyíre organikus pszichoszindroma 
formájában a betegek felében már 
a műtétet követő első napon fellép
nek. Az irodalomban található el
lentmondó közlések abból .származ
nak, hogy korábban nem történt a 
posztoperatív szakban prospektiv 
megfigyelés. A betegek másik fele 
nem mutatott pszichés eltérést.

A késői posztoperatív szakban is 
megközelítően hasonló arányban 
mutattak pszichés zavarokat a be
tegek.

A cluster-analízises vizsgálat arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a bete
gekben 33%-ában sem a korai, sem 
a késői szakban nem mutatható ki 
pszichés eltérés a műtét után. Jól
lehet az eltérések többnyire organi
kus pszichoszindroma képében je
lentkeztek, nem hanyagolható el, 
hogy ugyanakkor mindig nagyon 
erős affektív-emocionális tünetek 
is jelen voltak, ami a pszichodina- 
mika fontosságát mutatja ebben a 
tünetegyüttesben. Egyértelműen ki
derült, hogy a preoperatív pszi
chiátriai-neurológiai vizsgálat nem 
teszi lehetővé a pszichotikus tüne
tek jelentkezésének megjósolását.

Érdekes észlelés, hogy a kórelőz
ményben pszichotikus beteg a mű
tét után pszichopatológiai eltérést 
nem mutatott.

A tünetek visszafejlődése során 
nem lehetett különbséget tenni a 
jellegzetesen pszichotikus tünetek 
és a különböző pszichopatológiai 
eltéréseket mutató betegek között. 
Feltűnő volt, hogy a műtétet kö
vető rehabilitációs fázisban számos 
beteg megtartott keringési egyen
súly mellett sem tudott eleget tenni 
a tréning követelményeknek. Le
hetséges, hogy ennek a hátterében 
pszichés zavarok álltak.

A férfiaknál gyakrabban léptek 
fel pszichopatológiai elváltozások.

A pszichés kép alakulásában 
döntő szerepet játszott a műtéti in
dikációt képező alapbetegség. Ko- 
ronaria műtétek során gyakrabban 
léptek fel pszichiátriai elváltozások, 
mint a különböző vitiumokban. 
Ugyanakkor a vitiumos betegek 
sem viselkedtek egyformán.

Aorta vitiumos betegekben gyak
rabban, de enyhébb formában ész
leltek pszichopatológiai elváltozáso
kat, mint mitralis vitiumos bete
gekben. Feltehető, hogy a haemo- 
dinamikai viszonyok eltérő viselke
dése okozta a különbségeket.

A pszichiátriai elváltozásokkal 
ellentétben neurológiai eltérések 
lényegesen ritkábban fordultak elő. 
Szinte kizárólag enyhe vagy köze
pes súlyosságú elváltozások léptek 
fel. Szoros összefüggés volt a pszi
chés állapot és a neurológiai elté
rések súlyossága és gyakorisága 
között. Tekintettel arra, hogy a 
neurológiai eltérések szinte kizá
rólag a műtét utáni napon jelent
keztek, feltételezhető, hogy kiváltá
sukban intraoperativ tényezők ját
szottak szerepet.

Az elvégzett EEG vizsgálatok 
harmadrésze abnormális volt. Góc- 
ra utaló eltérések csak nagyon rit- 

j Ü70 kán fordultak elő.

A tanulmány nemcsak pszicholó
gusok, pszichiáterek, hanem kar
diológusok számára is ajánlható ol
vasmány. Gazdag és korszerű bib
liográfiai anyag teszi teljessé a 
kötetet. Kár, hogy a tanulmány 
főleg organikus neurológiai és pszi
chiátriai szemléletet tükröz és hiá
nyoznak belőle fontos pszichológiai 
elemzések és felismerések. Egyes 
utalások sejttetni engednek ilyen 
összefüggéseket, ennek részletesebb 
elemzésébe azonban nem bocsátko
zik a szerző. „  ,, . , .  ,Hoffmann Artur dr.

„Die Peritonealdialyse”. Aldo Co- 
lombi. 184 oldal, 54 ábra, 26 táblá
zat, F. Enke Verlag Stuttgart, 1980. 
Ara: 29,80 DM.

Az idült veseelégtelenségben 
szenvedő betegek folyamatosan nö
vekvő haemodialízis igénye és a le
hetőségek közötti óriási aránytalan
ság — kevés ország kivételével — 
az egész világon, így hazánkban is 
igen nagy gondot okoz a kezelőor
vosoknak és nagy terhet ró az 
egészségügyi tárcára és az egész 
népgazdaságra. Ez a megoldatlan és 
egyelőre megoldhatatlannak tűnő 
discrepantia előtérbe helyez min
den olyan eljárást, amely elsősor
ban személyzet- és anyagi szükség
let szempontjából kevésbé igényes, 
így elsősorban a peritonealis dialí
zist (továbbiakban pd). A pd a 60-as 
évek közepéig elsősorban az akut 
megbetegedések (akut veseelégte
lenség, mérgezések stb.) kezelésé
nek a választott módszere volt. A 
technikai lehetőségek megteremté
sével, elsősorban Tenckhoff katé
ter kifejlesztésével, a dializáló ol
datok összetételének javításával, az 
asepticus eljárások megismerésével 
a szövődmények — még hosszan 
tartó alkalmazása esetén is — je
lentősen csökkentek. A pd ezáltal 
az utóbbi években a haemodialízis 
jelentős kiegészítőjévé vált és az 
idült veseelégtelenségben szenvedő 
betegek kezelésének nem is túl rö
vid, átmeneti megoldásává lépett 
elő. Számos beteg pd-sel egyensúly
ban tartható és várja a végleges 
megoldást, a transzplantációt, vagy 
a besorolást a krónikus haemodia
lízis programba. A peritoneum szö
vettanának, az ott működő transz
portmechanizmusok jobb megisme
résével, az uraemia kutatás előre
haladásával és a közép molekulasú
lyú anyagok szerepének tisztázásá
val egyes szerzők szerint a pd ha
tékonysága számos vonatkozásban 
vetekszik a haemodialízissel, sőt 
egyesekben azt túl is haladja.

Minden olyan mű, amely a pd-t 
ismerteti, népszerűsíti és alkalma
zásra serkent, hozzájárul az idült 
vesebetegek kezelésében a szük
séglet és lehetőség korlátozott vol
ta miatt fennálló már-már tűrhe
tetlen feszültség csökkenéséhez.

A svájci Aldo Colombi könyve a 
peritonealis dialízis valamennyi 
fontos elméleti és gyakorlati kérdé
sét lényegretörően és példamutató 
tömörséggel ismerteti. A könyv két

részre oszlik. Az elsőben a szerző 
a vonatkozó irodalom és saját ta
pasztalatait 12 fejezetben dolgozza 
fel és összegezi. A fejezetek foglal
koznak a pd történetével, a perito
neum szövettanával és a perito
nealis transport mechanizmusával, 
a dialízis technikájával, a pd javal
lataival, valamint a szövődmények
kel. A szerző részletesen ismerteti a 
ritkábban tárgyalt problémákat, 
mint pl. az otthoni pd-t, a gyerme
kek pd-jét, a gyógyszerek és a pd 
kapcsolatát. A 8. fejezet a folyama
tos ambulans pd (CAPD) ismerteté
sének bő teret szentel. Ennek az el
járásnak, amelyet a könyv megje
lenésének időpontjában világszerte 
kb. 2000 beteg alkalmaz, jelentő
sége teljes egészében még nem mér
hető fel. A lényege, hogy a beteg 
önmagát — az eljárás megtanulása 
után orvosi, vagy egyéb szaksegít
ség nélkül — folyamatosan diali- 
zálja. A peritonealis katéter és be
vezetésének technikája megegyezik 
a Tenckhoff-féle eljárással. A kü
lönbség abból adódik, hogy a dia
lízis nem a kórházban, hanem ott
hon, éjjel-nappal, 24 órán át folya
matosan történik, és így az eljárás 
megközelíti a fiziológiás vizeletel
választás mechanizmusát. A beteg 
24 óra alatt négy ízben 2 liter, ösz- 
szesen 8 liter friss dializáló folya
dékot használ fel. A dializáló oldat 
nappal 4 és fél órán át, éjjel pedig 
az alvás biztosítására 8 óráig ma
rad a hasüregben. A kevesebb dia
lizáló oldatból és a hosszú dializá- 
lási időből adódó alacsonyabb ha
tásfokot a kezelés folyamatossága 
ellensúlyozza. A CAPD során igen 
kedvező változást észleltek a bete
gek vérnyomásának alakulásában, 
az anaemia mértékének csökkené
sében, valamint az étvágy és köz
érzet javulásában. Az eddigi ta
pasztalatok szerint a CAPD költ
sége az otthoni haemodialízis 
35%-át, a kórházi haemodialízis 
12%-át teszi ki. A módszer ered
ményessége, a szövődmények rit
kasága, valamint nem utolsósorban 
az alacsonyabb költségek miatt a 
CAPD rendkívül ígéretteljes eljá
rásnak mutatkozik.

Az első rész végén a szerző pár
huzamot von a pd és a haemodia
lízis között. Az utóbbi kérdésben 
egyéni és a pd irányában kissé el
fogult álláspontját fejti ki, misze
rint mind az akut, mind a krónikus 
veseelégtelenségben a pd és a hae
modialízis eljárásai megközelítően 
azonos hatásfokkal alkalmazhatók. 
Az eredmény véleménye szerint a 
kezelő team szakértelmétől és be
gyakorlottságától függ.

A könyv második része lényegé
ben a pd ismereteinek tanfolyama, 
programozott oktatás formájában. 
Ez a módszer lehetővé teszi a vál
lalkozónak, hogy önképzés útján 
viszonylag gyorsan és könnyedén 
megfelelő szinten elsajátítsa a pd 
elméleti és gyakorlati kérdéseit.

A könyv 693 irodalmi hivatkozá
sa és a jó tárgymutató emeli az 
egyébként szép kiállítású, egyszerű 
és sematizált, de didaktikai szem



pontból érthető ábrákkal tarkított 
könyv értékét.

A könyv olvasása, tanulmányo
zása mind a medikusok, mind pedig 
azon orvosok részére melegen aján
lott, akik még nem alkalmazzák, de 
felismerték a pd jelentőségét és 
osztályukon annak a bevezetését 
elhatározták. Varga péter rfj.

A. Sundermann: (Herausg.):
Lehrbuch der Inneren Medizin.
Band II. 4. kiadás, 649 oldal, 281 
ábra, 50 táblázat. G. Fischer Verlag, 
Jena 1980. Ára: 33,30 M.

A két és félezer oldalra tervezett 
belgyógyászati tankönyv első ré
szét korábban ismertettük. A má
sodik kötet a vérképzőszervi, a 
szív-érrendszeri és légzőszervi be
tegségeket tárgyalja, valamint a ge
netikus enzimopathiákat. Kiállítása 
elsőrangú, ábrái, köztük a nagyszá
mú színes felvétel, szépek (bár itt- 
ott feleslegesek), és a könyvet ala
csony ára is vonzóvá teheti a ma
gyar olvasó számára.

A tankönyvíróknak az új kiadá
sok előkészítésekor két kérdéssel 
kell szembenézniük: 1. az újabb el
méleti ismeretek, diagnosztikus és 
kezelési eljárások közül mennyit és 
hogyan ismertessenek az elsősorban 
orvostanhallgatók számára írott 
könyvben? és 2. a régi, esetleg el
avult, de évtizedes hagyományok 
által meggyökeresedett adatokból 
mit lehet szentségtörés nélkül el
hagyni, hibásnak bizonyult nézete
ket cáfolni, vagy egyszerűen emlí- 
tetlenül hagyni?

A kardiológiai fejezet írói, Fieh- 
ring és Schennetten, véleményem 
szerint kitűnően oldották meg a ne
héz feladatot. Minden fontosabb 
klinikai vonatkozású újdonság meg
található a viszonylag kis terjedel
mű, 230 oldalas fejezetben, ügyes 
táblázatok sok szöveget tudnak 
helyettesíteni. Igen jó a ritmuszava
rok ismertetése, ez a téma tanuló
nak és oktatónak egyaránt sok gon
dot szokott okozni. Feltűnő a digi
tális-kezeléssel és különösen a stro- 
phantinnal kapcsolatos mértéktartó, 
korszerű álláspontjuk. Olvashatunk 
a legmodernebb gyógyszeres keze
lésekről is, és főleg a vérnyomás- 
csökkentők között több magyar 
készítményt is emlitenek. A kardio- 
myopathiák ismertetése lehetne ta
lán sikerültebb is, de ennek a be
tegségcsoportnak közismertek az 
osztályozási nehézségei. Viszonylag' 
röviden foglalkoznak csak az echo- 
kardiographiával; jelentőségével 
természetesen tisztában vannak, de 
úgy látszik, hogy a drága műszer 
elterjedésére egyelőre az NDK-ban 
sem számíthatnak.

Jó a haematológiai fejezet is, bő
ségesen illusztrált, de itt feltűnik 
néhány kiöregedett fogalom: fes- 
tődési index, hyperchrom anaemia, 
vasterheléses vizsgálat, chlorosis, 
Price—Jones görbék. Az anaemiák 
tárgyalása kissé aránytalan, túlsá
gosan részletesnek látszik a haemo- 
lytikus csoport ismertetése és vi

tatható az idiopathiás vashiányos 
anaemia-fejezet jogosultsága. A 
perniciosát viszonylag ritka beteg
ségként említik, ITP-ben a spleno- 
megaliá't obiigát jelként. Feltűnő, 
hogy a (német?) férfiak és nők nor
mális hemoglobin-szintje 19,5, il
letve 17,2 g%-ig terjedhet (Talán 
ezzel kapcsolatosak kiváló sporttel
jesítményeik?).

A légzőszervi betegségekkel fog
lalkozó fejezet viszonylag rövid, 
gazdagon illusztrált, de kissé hiá
nyosnak látszik: nem találtam em
lítést az akut légzési elégtelenség
ről, a felnőttkori respiratorikus 
distress-szindrómáról, az essentia
lis pulmonális haemosiderosisról, 
a lymphocytás prneumoniákról. A 
40 oldalas befejező részben viszont 
— igen magas színvonalú, tömör 
genetikai bevezetés után — 
Schreier gyermekgyógyász az en- 
zimopathiákkal olyan részletesen 
foglalkozik, hogy az anyag a medi
kusokkal szemben túlzott követel
ményeket támaszt. Szó van itt a 
glikogénraktározási betegség kilenc 
típusáról, de ugyanakkor idekerül
tek a hyperlipoproteinaemiák is, és 
ezen kívül számos olyan kórkép 
vagy betegségcsoport (Wilson-kór, 
haemoglobinopathiák, antitest
hiány szindrómák, sőt az „idiopa- 
thikus” hypoglykaemiák is), me
lyeknek ilyen formában történő 
összevonása didaktikai szempontból 
nem tűnik szerencsésnek.

Végeredményben a szép kiállítá
sú, modern szemléletű könyv tanul
mányozása nemcsak az orvostan
hallgatók, hanem továbbképzés cél
jából az általános orvosok, esetleg 
a belgyógyászok számára is hasz-
nos' Winter Miklós dr.

W. Eicher (hrsg.): Sexualmedizin 
in der Praxis. Ein kurzes Hand
buch. 1980. Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart—New York, 590 oldal. 
Ara: 178,— DM.

A szexológiával foglalkozó szak- 
irodalom túlnyomó része a szexuá
lis magatartásról és annak zava
rairól szól, tehát lényegében a ne
miség pszichológiáját és pszicho- 
pathológiáját adja. Viszonylag ke
vés az olyan munka, amely a sze
xualitás orvosi biológiájáról és a 
nemi működések szomatikus zava
rairól is tájékoztat. Még német 
nyelvterületen is kevés, pedig ott 
sajátos interdiszciplináris orvosi 
szakág, az ún. szexuálmedicina fog
lalkozik a szexológia orvosi vonat
kozásaival.

Fischer rövid kézikönyve kivé
tel, a mindennapos orvosi gyakor
lat számára próbál fontos ismere
teket nyújtani, és nagy teret szen
tel a szexualitás szomatikus prob
lémáinak, tehát a nőgyógyászati, 
urológiai és venerológiai vetületek- 
nek. A könyv nagyobb része volta
képpen a szomatikus ismereteket 
foglalja össze. A szerkesztő, Fischer 
maga írt egy nőgyógyászati fejeze
tet, van egy nagy terjedelmű, érde
kes és informatív andrológiai rész,

nagy venerológiai tanulmány zárja 
a kötetet, és csaknem száz olda
lon foglalják össze a fogamzásgát
lás, a családtervezés és a férfi
meddőség (valamint a családterve
zéssel kapcsolatos andrológiai as
pektusok) problémáit. Érdekes és a 
szakirodalomban eléggé ritka feje
zet tárgyalja az interszexualitás és 
a transszexualizmus kérdéseit, bő 
teret adva az operatív beavatkozá
sok ismertetésének. A fejezetet in
formációgazdagsága, tömör fogal
mazása és kitűnő szerkezeti felépí
tése teszi a maga nemében sajá
tossá, ritkán megtalálható színvo
nalúvá. (Sajnos ugyanezt nem lehet 
elmondani a könyv egészéről.)

A kötet többi nagy fejezete — 
mindegyik szinte önálló mű — 
különböző értékű. Viszonylag sze
gényes és korszerűtlen a súlyosabb 
szexuális viselkedészavarokkal fog
lalkozó fejezet, kevés újat ad az a 
rész, amely a megzavart szexuali
tás pszichodinamikáját és pszicho- 
therapiáját írja le, és nagyon váz
latos a bevezető tanulmány, amely 
éppen csak áttekinti a szexualitás 
gyermekkori és ifjúsági fejlődés- 
menetét. Kitűnő viszont a szexuális 
zavarok viselkedéstherapiáját ösz- 
szefoglaló fejezet, G. Kockott mun
kája, érdekes az a tanulmány, 
amely a testi és szellemi fogyatéko
sok nemi életéről és szexuális 
problémáiról szól; — erről ugyan
csak ritkán és keveset írnak a sze- 
xológiában, pedig nagyon fontos 
témakör, különösen az orvosi gya
korlat szempontjából, nagyon fi
gyelemre méltó az a néhány oldal,
— a kötetben a legrövidebb feje
zet — amely a Bálint-csoportoí 
mutatja be, mint a szexuálmedici
na egyik képzési módszerét.

A kötetben 101, részben színes 
ábra és kép, valamint 58 táblázat 
található, tankönyvszerű a kéthasá- 
bos szedésmód, a fogalmazás álta
lában lényegre törő, világos, a fe
jezetek végén az olvasó bőségesen 
kap irodalmi adatokat, amelyeken 
át továbbjuthat az őt érdeklő kér
dések tanulmányozásában. Értéke 
a kötetnek, hogy az egyes fejezetek 
kritikusan és elemzően tárgyalják 
témájukat, és feldolgozzák a leg
utóbbi évek felismerését is.

Az értékek mellett nem szabad 
elhallgatni a hiányosságokat sem. A 
kötetnek lényegében nincs rendsze
re, szerkezete. A fejezetek nem 
kapcsolódnak egymáshoz, minden 
szerzőnek más a szemlélete. Sok a 
fedés is az egyes fejezetek között, 
pl. a nagy andrológiai fejezet elle
nére az andrológia ismét előkerül 
a családtervezés témakörében, és 
bár a szerző ugyanaz, a két részben 
sok az ismétlés. Nem egészen ért
hető, hogy miért kellett a megza
vart szexualitás pszichodinamiká- 
jával és pszichotherapiájával fog
lalkozó fejezetnek rövid áttekin
tést adni minden létező pszicho- 
therapiás módszerről (köztük a 
csoportpszichotherapia különféle VT/T
irányzatairól), igaz, hogy elvben J_
minden módszert lehet alkalmazni 
szexuális zavarok kezelésében, 3099



mégis a specifikus eljárások hang- 
súlyozásának lett volna értelme. 
Végső soron a szomatikus orvosi 
ismeretek túltengenék a kötetben, 
de így is sok az egyenetlenség, pl. az 
endokrinológiai vonatkozások tár
gyalása rövid, általános, nem elég
gé korszerű. Nagyobb teret érde
meltek volna a gyógyszertani isme
retek is (akár az egyes zavarok the- 
rapiája, akár pedig a különféle 
gyógyszerek okozta szexuális mel
lékhatások kapcsán). Míg egyes 
fejezetek csakis leszűrődött, a gya
korlatban biztosan alkalmazható 
ismereteket adnak, Kockott — ön
magában igen érdekes és színvona
las — fejezete lényegében kutatási 
eredményeket, még inkább kezde
ményezéseket foglal egybe, amelye
ket még csak a speciálisan kép
zett viselkedéstherapiás szakember 
használhat, és nem a gyakorló or
vos vagy szexuáltherapeuta. Hiány
zik a szexuális viselkedés megérté
séhez szinte nélkülözhetetlen szo
ciálpszichológiai szemlélet az egyes 
fejezetekben. Nem tűnik ki, hogy a 
szexualitás kulturális normái, fejlő
déslélektani variációi mennyire be
folyásolják a nemi viselkedés nor
mális és kóros változatait, egyálta
lán, társadalmi minősítését.

Lényegében a szerkesztő nem 
fogta össze az egyes fejezeteket és 
nem próbált közöttük szerkezeti 
rendet és tartalmi összefüggéseket 
teremteni. Igaz, ez nagyon nagy 
munka lett volna, ezért a legtöbb 
szerkesztő erre nem vállalkozik.

A hibák és kifogásolható sajátos
ságok ellenére a könyv hasznos, or
vosok számára ajánlható szakmun
ka, amelyből korszerű szexuáltu- 
dományi és gyakorlati szexológiai 
ismereteket szerezhetnek és amely
ben utánanézhetnek a praxisban 
felmerülő problémáknak. A kötet 
ritka szép kiállítású, tekintélyes 
szakkönyv, még a Fischer-kiadó 
egyébként is mindig igényes, szé
pen előállított kötetei közül is ki
emelkedik nyomdatechnikai, szer
kesztési és színbeli különlegessé-
geivel- Buda Béla dr.

Acta histochemica. Suppi. XXI.: 
Zytochemische Merkmale als Ord
nungsprinzip in Histologie und Pa- 
thohistoiogie — Pathohistochemie 
gastrointestinaler Biopsien — Quan
titative Zell- und Gewebsanalyse. 
(Cytochemiai jelek mint osztályo-. 
zási princípiumok a szövettanban 
és kórszövettanban — Gastrointes- 
tinális biopsiák pathohistochemiája 
— Quantitativ sejt- és szövetanaly- 
sis.) Chr. Pilgrim (edit.) VEB Gus
tav Fischer Jena, 1980. 260 old. 131 
ábra, 25 táblázat. DDR. Ära: 85,00 
M.
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E kötet a német histochemiai tár
saság XX. szimpozionának anyagát 
tartalmazza (1978. IX. 20—23.). A 
kötet a címben megadott három 
tárgycsoport köré csatlakozó elő
adások anyagát tartalmazza. Az el

ső részhez 7, a második részhez 5, 
a harmadik részhez 5 előadás 
anyaga csatlakozik. Ezenkívül 13 
szabadon választott tárgyú előadás 
anyagát közli a kötet.

Specifikus cytochemiai jelek 
mindinkább gyakorlati jelentőséget 
nyernek a sejtek és szövettypusok 
diagnosztikai jellemzésében. A köz
lemények első csoportja foglal
kozik: a Kupffer sejtek histoche
miai jellegzésével, a hypothalami- 
kus gliasejtek glykokonjugát syn- 
thesisének autoradiographiáj ával, 
különböző kollagén typusok histo- 
chemiájával, prostata-specifikus sa
vi phosphatase kimutatásával pa
raffin metszetekben prostata ere
detű metastasisok histochemiai jel- 
legzőjeként, a leukocyta (neutrális) 
granulumok histochemiájával, a 
cytochemia jelentőségével a hae- 
matologiában, a bőr retikulosisok 
heterogen csoportjának histoche
miai jellegzésével. E felsorolás 
mutatja a cytochemiai elemzés gya
korlati jelentőségét a szövettani és 
kórszövettani osztályozások során.

A gastrointestinális biopsiák his- 
tochemiája gyakorlati jelentőségű 
kérdéssé vált. A közlemények: me- 
thodikai alapokkal, a bélnyálkahár
tya krypták sejtregeneratiós kineti
kájával, a vékonybélnyálkahártya- 
regeneratio készségével átmeneti 
kísérletes ischaemiás állapotokban 
autoradiographiás módszerrel, a 
nyálkahártya mikrovillosus réte
gének glykosidase aktivitásával 
quantitativ densinometriás vizsgá
latok alapján, valamint az emberi 
bélnyálkahártya immunglobulin 
termelő lymphoid sejtsystémájának 
immunhistológiai tanulmányozásá
val foglalkoznak.

A közlemények szemléletesen de
monstrálják a fokozódó klinikai 
pathologiai érdeklődést a bélnyál
kahártya funkcionális morpholo- 
giája iránt. Figyelemre méltó az is, 
hogy e területen aktív kutató te
vékenység észlelhető éppen a kli
nikusok részéről, akik e módszer
tanok birtokában integrálni tudják 
a funkcionális morphologiai lelete
ket a kórlefolyással és-prognoszti- 
kailag értékelni.

A quantitativ sejt- és szövetana- 
lysis csoport közleményeiből ki
emelhetők: a gynekológiai cytoló- 
giai készítmények automatikus ér
tékelését lényegesen megbízhatób
bá tevő készítmény előkészítés 
módszertana, a laser technológia 
sejtek automatikus elemzésében, a 
lymphocyták magvainak automa
tikus kiértékelése a lymphoid sej
tek osztályozása céljából.

A szabadon választott tárgyú elő
adások (13) különböző enzymhisto- 
chemiai reactiók gyakorlatával fog
lalkoznak (többek között a ruthe 
num vörös elektronmikroskopos 
histochemiai alkalmazásával, az 
intracellularis glykoproteinek új 
typusú kimutatásával, a succinode- 
hydrogense reactio optimális mód
szertanával és standardizálásával, 
különböző diazonum sók alkalmas
ságával peptidasok kimutatására.

A kötet kiállítása a kiadójára 
jellemző kiváló minőségű. A közle
ményekhez csatlakozó részletes és 
modern irodalmi adatokat felölelő 
irodalmi jegyzékek nagy segítsé
get nyújtanak további tájékozódás 
szempontjából. A kötetanyag szé
les területet ölel fel és így nemcsak 
elméleti histochemiai laboratóriu
mok számára értékes, hanem sok 
vonatkozásban a klinikai funkcio
nális morphologiai laboratóriumok 
számára is igen hasznosnak ítél
hető. Romhányi György dr.

Bronisch, F. W.: Reflexvizsgála
tok. Medicina Könyvkiadó, Buda
pest, 1980. 87 oldal, 54 ábra. Ára: 
42,— Ft.

Az 1972-ben magyar nyelven elő
ször megjelent könyv újabb válto
zatlan kiadása is arra utal, hogy a 
diagnosztikai eljárások jelentős 
technikai fejlődése ellenére az. 
idegrendszer klasszikus vizsgáló el
járásainak ismerete ma is nélkülöz
hetetlen. Világos, egyszerű stílus
ban ad jó áttekintést a mindenna
pi klinikai gyakorlat számára fon
tos reflexekről és a reflexvizsgála
tok helyes gyakorlatáról. A rövid 
általános részben a reflexek me
chanizmusára vonatkozó, klinikai 
szempontból lényeges ismereteket 
tárgyalja, majd a részletes részben 
sorra veszi a fej, a törzs és a vég
tagok normális és kóros reflexeit,' 
valamint a vegetatív reflexeket. A 
szemléltető sémás rajzok jól mutat
ják az egyes reflexek vizsgálatának 
technikai kivitelét és teszik köny- 
nyebbé a reflexválasz megértését.

A könyv nemcsak ideg- és elme
gyógyászok számára jelent hasz
nos és nélkülözhetetlen ismerete
ket, hanem más szakterületen dol
gozó orvosoknak és orvostanhall
gatóknak is. Scháb Rezső dr.

Böszörményi Miklós, Katona 
László, Schweiger Ottó: A  felnőtt
kori tüdőbetegségek klinikuma.
Medicina. 1980. 456 oldal, 159 ábra. 
Ára: 141,— Ft.

Egészségügyi kormányzatunk 1969- 
ben a tüdőgyógyászati hálózatra 
bízta a tüdő nem 'tbc-s betegségei
nek a megelőzését, felkutatását, 
kórismézését, gyógykezelését, utó
gondozását és rehabilitációját is. 
Az azóta eltel idő, bebizonyította 
hogy a  tüdőgyógyászok ennek a 
megnövekedett feladatnak maradék 
nélkül eleget tettek. Ahhoz azon
ban, hogy ez a várakozásnak meg
felelően végbemehessen, a hálózat 
valamennyi dolgozójának folyama
tos tanulásra és szervezett tovább
képzésre volt szüksége. Nagy segít
séget nyújtott ehhez a szerzők 
szakkönyvének az első kiadása, 
amit igazol az is, hogy a könyvet 
hamarosan felvásárolták és így az 
újabb ismeretekkel kibővített má
sodik kiadásra került sor. A szer
zők a felnőttkori tüdőbetegségek



klinikumával kapcsolatos tudniva
lókat 9 fejezetben tárgyalják, amit 
a külön nem részletezett tünetek
kel foglalkozó függelék, továbbá 
irodalom és tárgymutató egészít ki. 
Nagy súlyt helyeznék a beteg vizs
gálatára, a beteggel való szemé
lyes kapcsolat megteremtésére. Is- 
mertetik~a tüdőbetegségek legújabb 
vizsgáló eljárásait is. A tüdő és a 
hörgők gyulladásos és üregképző
déssel járó betegségek tárgyalása
kor közlik a tüdőgümőkór kezelé
sével kapcsolatos modern eljárá
sokat és útbaigazítást adnak a há
zai tbc elleni küzdelem további 
tennivalóira. Nagy segítséget nyújt 
mind a tüdőbeteg-gondozói, mind 
a fekvőbeteg-gyógyintézeti orvosok 
számára a tüdő és a légutak he
veny és idült betegségeinek az is
mertetése. A hálózat feladata a 
tüdő daganatos betegségeinek a 
kórismézése és kezelése is, amit a 
szerzők gazdag tapasztalataik alap
ján tárgyalnak.

Igen értékes része a könyvnek a 
keringési betegségek tüdőben! meg
nyilvánulásával foglalkozó fejezet 
is. Tömören ismertetik a tüdő-fib- 
rosisal és granulomatosissal járó 
kórképeket, amelyekkel a kórismé- 
zésre beküldött betegek fekvőbeteg
gyógyintézeti kivizsgálása során is
merkedhetünk meg. Végezetül a 
légcső, a hörgők és a tüdő fejlődési 
rendellenességeivel, a mellhártya, 
a mediastinum és a rekeszizom 
betegségeinek a tüdőgyógyászati 
vonatkozásaival foglalkoznak.

A tudományban nincs megállás. 
A szerzők könyvének az első kiadá
sa óta eltelt idő folyamán a tüdő- 
gyógyászat is jelentősen fejlődött. 
A szerzők kiválóan oldották meg 
feladatukat: tömören, minden
részletre kiterjedő figyelemmel mo- 
zaikszerűen építették be az új ki
adásba azokat az ismereteket, ame
lyeket azóta szereztünk. A könyv 
stílusa élvezetes, olvasmányos. A 
tájékozódást megkönnyítik a jó 
minőségű ábrák, továbbá az, hogy 
az egyes kórképeket etiológia, kór- 
lefolyás. diagnózis, terápia cím 
alatt tárgyalják és utalnak azok 
epidemiológiájára és a betegek gon
dozására is. A könyv tanulmányo
zását nemcsak a tüdőgyógyász 
szakorvos jelölteknek, hanem 
mindazoknak is ajánlom, akik 
szakmánk fejlődését nyomon óhajt

ják követni. A könyv kiadása a 
Medicina már megszokott gondos
ságát tükrözi. Pongor Ferenc dr

Dr. Krutsay Miklós: Szövettani 
technika. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1980. 202 lap. Ára: 63,— 
Ft.

A szövettani technika éppen 22 
évenként megjelent könyvei 
(Szüts, Kiszely—Barka, Krutsay) 
jól mutatják a sokrétű morfológiai 
methodikák fejlődését. Krutsay 200 
oldalas műve 22 fejezetre osztva 
foglalkozik a szövettani laborató
riumokban rendszeresen vagy ki
vételesen használt methodikák 
széles skálájával, az anyagok rög
zítésétől a metszésen, festésen ke
resztül a mikroszkopizálásig, sőt a 
fényképezésig. A szorosan vett 
mikrotechnikát általában kellő 
részletességgel tárgyalja, s az el
méleti és gyakorlati ismeretek le
írása mellett sok apró, a kivitele
zést lényegesen megkönnyítő, sőt 
nem ritkán az eredményes al
kalmazás feltételét is képező mű
fogásra is kitér. E fejezetek kifo
gástalanok, a csekély tapasztalat
tal rendelkező laboratóriumi dol
gozó éppen úgy megtalálja bennük 
a számára szükséges adatokat, 
mint az, aki már nagy gyakorlat
tal bír, de egy-egy speciális mód
szert kíván beállítani, vagy vala
mi hibát kiküszöbölni. Célszerűek 
a vegyszerekkel és a kémiai labo
ratóriumi műveletekkel foglalkozó 
rövid fejezetek is. Kérdés, hogy 
ilyen terjedelemben kik és meny
nyire használhatják az immun
fluoreszcens technikát, az elektron
mikroszkópiát és a fényképezést 
tárgyaló részeket, s az is, hogy a 
sejttani és szövettani alapfogal
makra van-e szükség. Az iroda
lomjegyzék gazdag. A vázlatos 
rajzok jók. Hasznos lett volna, ha 
a speciális festések illusztrálására 
színes képeket is tartalmazna, de 
ez bizonyára drágábbá tette volna 
a könyvet. Az újabb kiadások so
rán mégis érdemes lesz megfonto
lás tárgyává tenni, legalább kis
számú tanulságos színes mikrofel- 
vétellel való gazdagítását.

A könyvet nemcsak a szövettani 
laboratóriumok nélkülözhetetlen 
mindennapos munkaeszközének

tartom. Minden olyan munkahe
lyen szükség lesz rá, ahol szövet
tani methodikával is foglalkoznak. 
Egyes fejezetei azok számára is 
hasznosak, akik munkakapcsolat
ban állanak szövettani laboratóriu
mokkal (pl. anyagot küldenek kór- 
szövettani feldolgozásra).

Ormos Jenő dr.

Ribári Ottó:Fül-orr-gégészet. Kli
nikai határterületek 2. Medicina, 
Budapest 1979. 119. o. Ára:37, — Ft.

Általános orvosi és fogorvosi ka
ron szerzett sokéves oktatói ta
pasztalat gyümölcse ez a rövidre 
fogott, korszerű tankönyv. Szak
mánk minden ágát felöleli, de cél
jának megfelelően a fogorvost ér
deklő határterületek nagyobb ter
jedelmet kaptak.

A fül, az orr és melléküregei, az 
orrgarat, a garat és a gége anató
miájának, élettanának, vizsgálatai
nak, megbetegedéseinek és ezek 
gyógykezelésének tárgyalása alkot
ja a mű gerincét. A kötet három
negyed részét az otologiai és rhi- 
nologiai fejezetek foglalják el, de 
a könyvet forgatva a garat és gége 
minden fontos kérdéséről is tájé
kozódhat az olvasó. Újszerűek, na
gyon hasznosak a fül, az orr és a 
melléküregek és a gége megbete
gedéseinek leírását követő érdekes 
differenciál diagnosztikai fejezetek. 
A tankönyv sokoldalúságát az otal
gia, az orrlégzés, a fejfájás, a nya- 
ki phlegmonék, a beszéd és hang
képzési zavarok külön ismerteté
se, az arckoponya, a melléküregek, 
a frontobasalis terület napjainkban 
oly fontos sérüléseinek tárgyalása, 
valamint a nyelőcső, illetve a lég
cső és a bronchusok fejezetei bizo
nyítják. A világos nyelvezetű, tár
gyilagos, mégis olvasmányos, di
daktikusán tagolt szöveget Tóth 
Anikó jól sikerült ábrái illusztrál
ják. A könyvet jól használható 
tárgymutató zárja.

A szép kiállítású tankönyvet 
nemcsak fogorvostan-hallgatók ta
nulmányozhatják haszonnal, de 
számot tarthat az alapellátásban 
egyre nagyobb feladatot vállaló 
körzeti orvosok és a fül-orr-gégé- 
szet határterületein működő szak
orvosok érdeklődésére is.

Götze Árpád dr.



P Í L Y Í Z A T I
; H I R D E T M É N Y E K

(641/b)
Az O rszágos M u n k a- és U zem egészség- 

iigy i In tézet ig azg a tó ja  p á ly áza to t h ir 
d e t  a  Csepel V as és F ém m ű v ek  Üzemi 
R endelő in tézetében  (B udapest, Pf. 93. 
1551) betö lte tlen : 

sebész szakorvosi, 
onkológus szakorvosi, 
rh e u m a  szakorvosi á llá so k ra .
B érezés és beso ro lás a  3/1977. (VIII. 19.) 

EüM —MüM sz. e g y ü tte s  re n d le t a lap 
ján .

Je len tk ezés h e ly e : C sepel M űvek Ren
delő in tézet Igazgatósága , B ud ap est XXI. 
kér. G yártelep . T im á r  Miklós dr.

in téze ti igazgató

(647/a)
A B udapest F ő v áro s X X I. kér. T anács 

V. B. Egészségügyi O sz tá ly  vezető je p á 
ly áza to t h irdet az E g ységes G yerm ek
es  Ifjúságvédelm i S zo lg á la t te rü le tén  
n y u g d íjazás fo ly tán  m eg ü resed e tt k ö r
ze ti gyerm ekorvosi á llá s  be tö ltésé re .

P á ly áza to t az E g észségügy i O sztály 
vezető jének  B u d a p est X X I., T anácsház 
té r  10. sz. alá k e ll b e n y ú jta n i.

H ó ib a  M agdolna dr. 
o sz tá ly v eze tő  főorvos

(654/a)
S a rk ad  N agyközség i T an ács elnöke 

(S a rk ad , K ossu th  u. 27. T elefon : 36.) 
p á ly áza to t h ird e t m e g ü re se d e tt fogor
vosi á llás betö ltésére .

Az állás azonnal b e tö lth e tő .
Ille tm én y  a 3/1977. EüM —MüM sz. 

eg y ü tte s  rendele te  sz e rin t.
Szolgálati lak ás t b iz to s ítu n k .

Já k ó  István 
tanácselnök

(660/a)
A N ógrád m egyei T a n á c s  V. B. Egész

ségügy i O sztálya v eze tő je  (Salgótarján , 
R ákóczi ú t 192. 3101) p á ly á z a to t h irdet 
a  sa lg ó ta rján i „M ad zsa r Jó z se f” m egyei 
K órház-R en d e lő in téze tb en  1981. III. l-én  
nyugd íjazás fo ly tá n  m eg ü resed ő  2103 
ku lcsszám ú ideggyógyász osztályvezető 
főorvosi, illetve m eg y e i ideggyógyász 
szakfe lügyelő  főorvosi á llá s  betö ltésére .

Az állás e lnyeréséhez  az  á lta lános o r
v o studom ány i k a ro n  sz e rz e tt diplom a, 
neuro lóg iábó l sz ak o rv o s i képesítés és 
e m u n k ak ö rb en  m in t szak o rv o s 10 év 
g y ak o rla ti idő e ltö ltése  szükséges.

Az á llás 1981. m á rc iu s  l- é n  elfoglal
ható .

L ak ás biztosított.
B érezés az é rv én y b en  levő jogszabá

ly o k  a lap ján . T e le k  Vilmos dr.
fő ig azg a tó  főorvos

(661)
B akonyszen tlászló  K özség i Közös T a

nács elnöke (B akonyszen tlász ló , Vak 
B o tty án  u. 1. 8431) p á ly á z a to t h irdet 
n y u g d íjazás m ia tt m eg ü resed ő  körzeti 
o rvosi á llásra .

3 szobás lakás a  ren d e lő v e l és váróval 
egybeép ítve, hozzá a u tó g a rá z s  biztosí
tása .

A körzethez 1 (Fenyőfő) társközség 
ta rto z ik .

Az állás bérezése a  h a tá ly o s  b ér jog
szab á ly o k  a lap ján  tö r té n ik .

Az állás 1980. d ecem b er 1-től elfoglal- 
ha tó . N agy János

tanácselnök

%
3102

(662)
A Százhalom batta i E g y esíte tt Egész

ség ü g y i In tézm ény  ig azg a tó  főorvosa 
(Százhalom batta , G esz ten y és u. 10.) pá
ly áza to t h irdet:

1 fő körzeti orvos,
1 fő üzem orvos, D u n a i K őo la jipari V.

központi ü zem orvosi rendelő jében , 
1 fő  csoportvezető  belgyógyász  főor

vosi állásra .

A csop. vezető  belgyógyász m u n k a 
ide je  egy részében  belgyógyászati szak - 
re n d e lé s t is kö teles ellátn i.

A k ö rze ti o rvos központi ügyele tben , 
az üzem orvos készen lé ti ü gyele tben  
k ö te les rész t venni.

B esoro lás, m u n k a b é r  a 3/1977. (VIII. 
19.) EüM —MüM sz. együttes ren d e le t 
a la p já n .

T an ácsi la k á s t b iz tosítanak .
Az á lláso k  azonnal betö lthetők .

V ajda P é te r  d r.
igazgató főorvos

(663)
A P est m egyei T anács V. B. P e tén y i 

G éza K özponti C secsem őotthona (B u
d a p e s t XII., Szarvas G ábor u. 20—22.) 
Igazgató  főorvosa  pály áza to t h ird e t 1 fő 
g y e rm ek szak o rv o si á llásra .

I llle tm é n y  a  ku lcsszám n ak  m egfele
lő en  +  m u n k a h e ly i pótlék .

Az á llás  azonnal betö lthető .
H eller G yörgyné d r. 

igazgató főorvos

(664)
D u n aú jv á ro si T anács K órház-R endelő

in té z e t igazgató  főorvosa  (D unaújváros, 
K o rán y i S. u. 4—6.) pá ly áza to t h ird e t 
az I. b e lgyógyászati osztályon m eg ü re 
se d e tt segédorvosi á llásra .

Ille tm én y  k u lcsszám n ak  m egfelelően.
Az á llá s ra  szak k ép ze tlen ek  is je le n t

k ezh e tn ek . Csák E ndre d r.
kó rház-ren d e lő in téze t 

igazgató főorvos

(665)
A  D u n aú jv á ro si K órház-R endelő in tézet 

ig azg a tó  főorvosa  (D unaújváros, K o rá 
n y i S. u. 4—5.) p á ly áza to t h ird e t a v á 
ro s te rü le té n  gy erm ek k ö rze ti orvosi á l
lá s ra .

K u lcsszám  és b é r  éveknek  m egfele
lően.

L ak ás  m egbeszélés tá rg y á t képezi.
Csák E ndre d r.

kó rház-ren d e lő in téze t 
igazgató főorvos 

‘ ‘*M\
(666)

A F ő v áro si Já n o s  K órház-R endelő in
té z e t (B udapest X II., D iósárok ú t 1. 
1125) fő igazgató  főo rvosa  p á lyázato t h ir 
d e t a  k ó rh áz  C secsem ő- és G yerm ekosz
tá ly á n  m eg ü resed e tt o rvosi á llásra , v á l
tozó  m u n k ah e lly e l.

P á ly á z a ti  fe lté te l: hosszabb szak m ai 
g y a k o rla tta l ren d e lk ező  g y erm ekszak 
o rvosi vizsga.

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM—MÜM 
sz. eg y ü tte s  re n d e le t szerin t.

S inkovics M átyás d r. 
fő igazgató  főorvos

(667)
A F ő v áro si Já n o s  K órház-R endelő in 

té z e t (B udapest X II., D iósárok ú t 1. 
1125) fő igazgató  főo rvosa  p á lyázato t h i r 
d e t a  k ó rh áz  K özponti A naesthesio lógiai 
és In ten z ív  B e tegellá tó  osz tá lyán  m eg 
ü re se d e tt  o rvosi á llá s ra , változó m u n k a 
hellye l.

A p á ly áza t fe lté te le : belgyógyász és 
la b o ra tó riu m i szakv izsga , v a lam in t se
b észe ti já r ta sság .

B érezés a  3/1977. (VIII. 19.) EÜM— 
M üM sz. eg y ü ttes  ren d e le t szerin t.

S inkovics M átyás d r.
fő igazgató  főorvos

(668)
A F őv áro si Já n o s  K órház-R endelő in 

té z e t B u d a p est X II., D iósárok ú t 1. 
1125) fő igazgató  főo rv o sa  p á lyázato t h ir 
d e t a  k ó rh áz  K özponti A naesthesio lógiai 
és In ten z ív  B e tegellá tó  osz tá lyán  m eg
ü re se d e tt  o rvosi á llá s ra , változó m u n 
kah e lly e l.

A p á ly áza tn á l anaesthesio lóg ia i és in 
ten z ív  th e ra p lá s  g y ak o rla tta l ren d e lk e 
zők  e lő n y b en  részesü ln ek .

B érezés a 3/1977. (VIII. 19.) EüM —MÜM 
sz. eg y ü tte s  re n d e le t szerin t.

S inkovics M ályás d r. 
fő igazgató főorvos

(6C!))
A p á ly áza t fe lté te l: n eu ro lóg ia i és 

téze t B udapest XII., D iósárok  ú t 1. 
1125) fő igazgató  főorvosa p á ly áza to t h ir 
d e t a k ó rház  N eu ro -p sy ch ia lria i Osz
tá ly  EEG L ab o ra tó riu m áb an  m eg ü rese
d e tt orvosi á llásra , változó m u n k ah e ly -  \ 
lyel.

A p á ly áza t fe lté te le : n eu ro lóg ia i és j 
p sy c h ia tria i szakképesítés , elek tro fizio - 
lógiai m u n k á b a n  való  já r ta sság .

B érezés a 3 1977. (VIII. 19.) EüM —MÜM 
sz. együ ttes ren d e le t szerin t.

S inkovics M ályás dr. 
fő igazgató  főorvos

(670)
A Fővárosi T anács Weil E m il K órház- ’ 

R endelő in tézet (B udapest XIV., Uzsoki 
u. 29. 1145) fő igazgató  főorvosa  p á ly áza 
to t h ird e t:  1 fő bőrgyógyász szakorvosi 
á llá s ra . V idosfalvy  M agda d r. !

fő igazgató  főorvos

(671) (
B udapest, IV. kér. T anács IV—XV. 

k ér. K ó rház-R endelő in tézetének  fő igaz
gató  főorvosa (B udapest, N y ár u. 103. 
1045) p á ly áza to t h ird e t a k ró n ik u s  bel
gyógyászati osz tályon  m eg ü resed e tt o r
vosi á llásra . H osszabb belgyógyászati 
g y a k o rla tta l ren delkezők  je len tk ezésé t 
v á r ju k . B elgyógyászati sz akképesítés 
m egszerzését b iz tosítjuk .

I lle tm én y  m egállap ítása  a  3/1977. (VIII. 
19.) EüM—MüM sz. eg y ü ttes  ren d e le t 
a la p já n  tö rté n ik . B á lin t S ándor dr.

m b. fő igazgató  főorvos

(672)
A B orsod-A .-Z . m egyei T anács E gye

s í te t t  T üdőkórház-G ondozó in tézet fő
igazgató  főorvosa  (M iskolc, C sabai k ap u  
42. sz. 3501) p á ly áza to t h ird e t a  gondo
zó in tézetben  a VI. sz. gondozási körzet 
n y u g d íjazás fo ly tá n  m egüresedő  2104 
k u lcsszám ú  tüdőgyógyász főorvosi á llá 
sá n a k  b e tö ltésé re . A fe lad a to t 6+2 ó rá 
b an  kell ellá tn i.

Az a lap b é ren  felü l 30% veszélyességi 
p ó tlék  já r .

K om fortos in tézeti fé rő h e ly  b iztosí
tá s á ra  van  lehetőség. s á r a dy  K ornél d r.

fő igazgató  főorvos

(673)
B u d ap est F őváros II. kér. T anács R en

delő in téze tén ek  Igazgató főorvosa  (Bu
d a p e s t II., K ap ás u. 22. 1027) pály áza to t 
h ird e t a  II. k é r  T anács R endelő in tézeté
n ek  á llo m án y áb a  tartozó  K özponti S ta
tisz tik a i H iva ta lb an  m űködő  üzem i fog
orvosi á llásra . F edor Józsefné  dr.

V avrovics M arg it dr. 
igazgató  főorvos

(674)
B u d a p est Főváros II. k e rü le ti T anács 

R e n delő in tézetének  igazgató  főorvosa 
(B udapest II., K apás u. 22. 1027) p á ly á 
za to t h ird e t ke ttő  fő rh e u m a  szakorvosi 
á llá s ra , egy fő sebész szakorvosi á llás
ra  és egy fő lab o r szakorvosi á llásra .

P á ly áza ti h a tá r id ő  a  m egje lenéstő l 
szám íto tt k é t hét. F edor jó z se fn é  dr.

V avrovics M argit dr. 
igazgató  főorvos

(675)
A XVI. kér. T anács V. B. Szakorvosi 

R endelő in tézet igazgató  főo rvosa  (Bp. 
XVI., Jó k a i u. 3.) p á ly áza to t h ird e t:  

egy lab o r szakorvosi, 
eg y  sebész szakorvosi, 
egy  o rtopéd  szakfőorvosi á llásra .

F rie d m a n n  E dit dr. 
igazgató  főorvos

(676)
A P est m egyei T anács T üdőgyógy in té

zete  (T örökbálin t, M unkácsy  M. a. 70. 
2045) fő igazgató  főorvosa p á ly áza to t 
h ird e t  szakképesítéstő l függően seg éd o r
vosi vagy  a d ju n k tu s i á llásra . T üdőgyó
gyász, ill. belgyógyász sz akképesítésse l 
ren d e lk ező k  p á ly ázh a tn ak .

T engely i V ilm os dr. 
fő igazgató  főorvos



A Magyar Infektiológiai Társa
ság 1980. december 18-án csütörtö
kön, 9.15 órakor, az Országos Köz
egészségügyi Intézet Fodor József 
előadótermében (IX., Nagyvárad 
tér 2.) tudományos ülést rendez.

Az ülésen adjuk át ünnepélyes 
keretek között Prof. Dr. med. habil. 
Jerzy Januszkiewicz (Szczecin) és 
Prof. Dr. med. habil. H. Wolfgang 
Ocklitz (Berlin) részére a tisztelet
beli tagsági oklevelet.

Üléselnök: Binder László.
Prof. Dr. Jerzy Januszkiewicz 

(Lengyelország): A tetanusz inten
zív kezelése.

Prof. Dr. H. Wolfgang Ocklitz 
(NDK): Tisztázatlan eredetű has
menések és a rotavírusok.

S z ü n e t
Üléselnök: Budai József.
Bánky Gy., Sztojkovné Mislócz- 

ky M., Ferencz A. (Budapest): A 
trichinellosis immunbiológiájának 
néhány kérdése.

Ferencz A., Nyerges G., Sztojkov
né Mislóczky A. (Budapest): Sejt
közvetítette immunreaktivitás vizs
gálata akut trichinellosisban.

Káli G. (Budapest): Elektrofizio- 
lógiai vizsgálatok trichinellosisban.

Horváth I., Tűzkő E., Veress K., 
Farkas 1. (Budapest): Tömeges tri
chinellosis felderítésének epidemio
lógiai tanulságai.

Felkért hozzászólók: Lengyel 
Anna (Budapest), Varga István 
(Budapest).

Adám M. (Budapest): A Cam
pylobacter jejuni kórokozó szerepe 
az enterális fertőzésekben.

Kriszten É., Gombos M. (Gyön
gyös) : Meningococcus sepsishez tár
sult Waterhouse—Friderichsen-
syndroma gyógyult esete.

Nagy R., Liszonyi A. (Kazincbar
cika) : Varicellát követő cerebellá- 
ris syndroma.

A Magyar Pszichiátriai Társaság 
Pszichopatológiai Szekciója 1980 
december 19-én (pénteken) 14 óra
kor Budapesten, az Idegklinikák 
tantermében (VIII., Balassa u. 6.) 
tudományos ülést rendez.

1. Juhász Pál a Társaság elnö
ke: Megnyitó.

2. Szilágyi András: Rockland— 
Pollin-féle tünetbecslő skála és 
ennek hazai módosítása.

3. Kelemen András: Rövid Pszi
chiátriai Becslő Skála (BPR) és 
faktor konstrukciós becslés-skála 
(FCRS).

4. Fenyvesi Tamás: A pszichopa
tológiai keresztmetszeti kép becs
lés-skálája (PSE-módszer).

5. Huszár Ilona: AMP-3 (a pszi
chiátriai Módszerek és Dokumen
táció Munkaközössége — AMP — 
által német nyelvterületen kidol

PALYAZATI f e l h ív á s

A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet vezetősége, 
az Egészségügyi Minisztérium, az Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szakszervezete vezetősége, és az Orvostovábbképző Intézet Egész
ségügyi Főiskolai Kar támogatásával

1981. augusztus 25—26-án
Debrecenben rendezi meg az „Egészségügyi Szakdolgozók Xl l .  tu
dományos értekezletét”.
Az értekezletre — az alábbi témakörökkel kapcsolatos pályázatokat 
várjuk:

I. Az egészségügyi intézmények feladata és felelőssége a tanulók 
.gyakorlati oktatásában és nevelésében (oktatási-nevelési mód
szerek és azok tapasztalatainak ismertetése).

II. Az egészségügyi szakdolgozók feladata a progresszív beteg- 
ellátás különböző szintjén.

III. a) Az egészségügyi szakdolgozók szerepe a rehabilitációban.
b) Az időskori lakosság ellátásának és gondozásának lehetősé
gei — az egészségügyi szakdolgozók szemszögéből.

IV. Szabadon választott téma.
A pályázat teljes szövegét — három példányban — szakmai felette
sével láttamoztatva — 1981. március 15-ig, a Hajdú-Bihar Megyei 
Tanács Kórház-Rendelőintézete főigazgatóságához (Debrecen, Bar
tók Béla út 4. 4043) kell beküldeni.
A beküldött pályázatok titkosak, ezért a pályaművön csak a jelszó, 
egy háromtagú szám, a pályamű címe, a választott témakör megje
lölése szerepelhet.
A fenti jelzésekkel ellátott pályaműhöz egy zárt boríték csatolandó 
melyen kívül a jelszó, a háromtagú szám; belül a szerző neve, be
osztása (főiskolai végzettség külön feltüntetendő); a pályamű címe, 
a választott témakör megjelölése, munkahelyének pontos megneve
zése, címe legyen feltüntetve.
Az előadás időtartama 10 percnél több nem lehet (maximum 4 gé
pelt oldal — normál sortávolsággal).
Csak középszintű, vagy egészségügyi főiskolai (hallgató) képesítés
sel rendelkező egészségügyi dolgozók pályázatát fogadhatjuk el. 
Diapozitív vetítésre és írásvetítő használatára lehetőség nyílik.

gozott pszichopatológiai felmérő 
módszer).

6. Értékelő megbeszélés. Vitave
zető: Pethő Bertalan.

Az egyes felmérési módszerek 
kritikai ismertetés egy valamennyi 
referens által közösen vizsgált beteg 
15—20 perces vizsgálatán alapul. A 
referátumok előtt VIDEO-kazettá- 
ról bemutatjuk a résztvevőknek a 
teljes vizsgálatot.

A Magyar Szemorvostársaság
1980. december 19-én (péntek) du. 
15 órakor, a Semmelweis OTE II. 
Szemklinika tantermében (VIII., 
Mária u. 39.) tudományos ülést tart.

Bajka A. (Budapest): Juvenilis 
rheumatoid arthritishez társuló iri
docyclitis therapiás problémái.

Korcsmáros 1-, Szalay Edit (Bu
dapest) : A dacryocystitis neonato
rum gyógyítása.

Biró I. (Budapest): 150 évvel 
ezelőtt alapították a nagyváradi 
szemkórházat (Grósz Frigyes em
lékezete).

A Magyar Angiológiai Társaság
1980. december 19-én pénteken este 
17 órakor, a Semmelweis OTE I. 
Sebészeti Klinika tantermében 
(VIII., Üllői út 78.) tudományos 
ülést rendez.

1. Horváth László dr., Tényi Ist
ván dr., Illés Iván dr., Götz Fri
gyes dr.: A vese artéria szűkületek 
kezelése katéteres módszerrel 
(transzluminalis angioplastica).

2. Tényi István dr., Horváth 
László dr., Németh Magdolna dr., 
Vég Mária dr.: Diagnosztikus eljá
rások és kezelési elvek a vese arté
ria szűkületek katéteres tágítása 
előtt és után.

3. Molnár Zoltán dr., Böhm Klá
ra dr.: Lymph ographia primaer 
lymphoedemában.

4. Bugár-Mészáros Károly dr.: 
Beszámoló a XII. Angiológiai Vi
lágkongresszusról.

Az előadásokat a jövőben is Urai 
László dr. címére kérjük beküldeni, 
bejelenteni. (Bp., Pf. 88., 1450, tel.: 
130-832.

A Magyar Psychiatriai Társaság 
Psychofarmakológiai Munkacso
portja és a Biológiai Szekció 1981. 
január—február hónapban, az Or
szágos Ideg- és Elmegyógyászati 
Intézet kultúrtermében (II., Vörös 
Hadsereg útja 116.) — kezdő és 
gyakorló psychiaterek részére — 
előadássorozatot rendez.

Téma: Klinikai psychofarmako- 
lógia.

Január 8. (csütörtök) 14.00 óra
&
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1. Gaszner Péter: Bevezető.
2. Lipcsey Attila: A psychofar- 

makológiai terápia biológiai alap
jai.

3. Vizi E. Szilveszter: Üj ismere
tek a transmitterek neuropsychiat- 
riai szerepéről.

4. Arató Mihály: A neurolepticu- 
mok elméleti vonatkozásai.
Január 15. (csütörtök) 14.00 óra
5. Böszörményi Zoltán: A neuro- 

leptikumok gyakorlati alkalma
zása.

6. Baraczka Krisztina: A depresz- 
szió elleni gyógyszerek és alkalma
zásuk.

7. Szűcs Rozália: A lithium sze
repe a psychosis maniaco-depressi- 
vában.

Január 22. (csütörtök) 14.00 óra
8. Gaszner Péter: A szorongás

osok  felosztása. Benzodiazepinek.
9. Molnár Gyula: Antiepilepticu- 

mok alkalmazása psychiátriában.
10. Fejér Artúr: Az organicus 

psychosyndroma farmakoterápiájá- 
ról.

11. Simkó Alfréd: Az idős kor 
psychofarmakológiájáról.

Február 5. (csütörtök) 14.00 óra
12. Pataky István: Néhány ellent

mondás a psychofarmakonok ku
tatása és gyakorlati alkalmazása 
között.

13. Szakács Ferenc: Psychológiai 
tesztvizsgálatok a farmakológiai 
hatás mérésére.

14. Sztaniszlav Dániel: A psycho
farmakonok monitiorizálása.

15. Borvendég János: Üj gyógy
szerek bevezetésének szempontjai a 
psychiatriai betegeknél.

16. Pataky István, Gaszner Pé
ter: összegezés.

A Baranya megyei Tanács Egész
ségügyi Osztálya, a Megyei Kórház- 
Rendelőintézet, a Megyei Gyer
mekkórház és Csecsemőotthon 1981.
május 28—29-én Pécsett rendezi 
meg a VIII. Baranyai Orvosnapo
kat.

Téma: A prevenció és a rehabili
táció érvényesülése a korszerű 
egészségügyi ellátásban.

A részvételi szándékot, a terve
zett előadások címét — a szerző(k) 
és a munkahely megjelölésével — 
legkésőbb 1981. február 15-ig kér
jük beküldeni. Cím: Kanesár László 
dr. főorvos, Pécs, Rákóczi u. 2. 7601, 
Megyei Kórház.

A határidőben jelentkezőknek 
visszajelzést küldünk.

A Magyar Sebész Társaság és Ko
rányi Tüdőgyógyász Társaság Mell
kassebész Szakosztálya, a Pécsi 
Akadémiai Bizottság Klinikai Ku
tatási Szakbizottsága 1981. szep
tember 17—18—19-én Balatonszép- 
lakon rendezi meg — a Somogyi 
Orvosnapok keretében — a II. 
NDK—Magyar mellkassebész kon
ferenciát.

Hivatalos nyelve: német és ma
gyar.

Fő témái:
1. Empyema thoracis.
2. Iatrogen szövődmények é  

mellkasi megbetegedések diagnosz 
tikájában és sebészi therapiájában

3. Rehabilitáció (mozgásszervi 
cardiológiai, légzési onkológiai).

5—10 perces előadások bejelentés 
határideje: 1981. március 10.

Cím: Csorba Lajos dr. főorvo: 
Kaposvár 7400, Kórház, Mellkasse 
bészet.

A Magyar Pszichiátriai Társa
ság Gyermekpszichiátriai Szekciója
megalakult.

Elnök: Vargha Miklós dr.
Titkár: Farkasinszky Teréz dr.
Tagok: Farkas Gábor dr. Bpest. 

Faragó Sándor dr. Bpest., Gyengt 
Eszter dr. (Pécs), Hódosi Rezső dr 
Bpest., Popper Péter dr. Bpest., Sé- 
ra Ibolya dr. Debrecen, Vikái 
György dr. Bpest.

A Szekció 1981. februárban:
A gondozó intézetek és osztályok 

vezetői számára értekezletet (előre
láthatólag Budapesten, időpontró 
értesítést küld) tart szervezési és 
módszertani problémákról.

Márciusban:
Tudományos ülést rendez Szege

den. Szabadon választott témájú 
előadások bejelentését 1980. dec. 
31-ig kérjük a Szekció titkára cí
mére (Szeged. Tanácsköztársaság 
u. 2.) megküldeni.

Lapzárta: az aktuális szám megjelenése előtt legalább 20 nap 

Terjedelmesebb programok esetén 30  nap

K iad ja  az Ifjú ság i L apk iad ó  V állalat, 1374 B u d a p e s t VI., R évay u. 16. M egjelenik  17 000 p é ld ányban  
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VINCRISTIN « • I • /•injekció
ÖSSZETÉTEL: 1 üveg 0,5 mg liofilizált vincristin sulf,-ot; az 
oldószerampulla 10 ml natr. chlor, inj. 0,9%-ot tartalmaz.

JAVALLATOK: Gyermek- és felnőttkori akut leukaemia, 
lymphogranulomatosis, Wilms-tumor. Bármely solid tumor 
kombinált kezelése.

ELLENJAVALLATOK: Csontvelő-elégtelenség, idegrendszeri 
megbetegedések.

ADAGOLÁS: Az üveg liofilizált hatóanyagát az oldószer
ampulla tartalmával feloldjuk. Az így elkészített oldat 1 
ml-enként 0,05 mg hatóanyagot tartalmaz. A Vincristin 
frissen elkészítve intravénáson injekció vagy infúzió for
májában hetenként egy alkalommal alkalmazható. Az 
adag nagyságát a beteg testsúlyának és egyéni tűrőké
pességének figyelembevételével kell meghatározni.
Felnőtteknek: akut leukaemia gyógykezelésére testsúlykilo
grammonként 0,05—0,10 mg adható hetenként.
Gyermekeknek: célszerű az adagot a testfelszínre számí
tani, amely a kezdeti 4 -6  hetes kezelés folyamán testfel
szín-négyzetméterenként és hetenként 1,5 mg. Fenntartó 
kezelés esetén testfelszín-négyzetméterenként 1 mg adható 
hetenként mind akut leukaemiában, mind egyéb malignus 
tumorokban.
Egyéb megbetegedésekben: az egyéni tűrőképesség mesz- 
szemenő figyelembevételével általában a következő ada
gok adhatók:

első héten: 0,025 mg/testsúlykg,
második héten: 0,05 mg/testsúlykg, 
harmadik héten: 0,1 mg/testsúlykg, 
negyedik héten: 0,125 mg/testsúlykg, 
továbbiakban
hetenként max. 0,15 mg/testsúlykg.
Miután a remissio kialakult, fenntartó adagként testsúly
kilogrammonként 0,025—0,05 mg adható hetenként.

KOMBINÁCIÓS TERÁPIA: Egyéb cytostaticumokkal együtt 
jól adható.

MELLÉKHATÁSOK: Alopecia, obstipatio, álmatlanság, par
aesthesia, ataxia, izomgyengeség, idegfájdalmak, leuko
penia, láz.

FIGYELMEZTETÉS: A kezelés előtt már fennálló granulo
cytopenia, illetve thrombocytopenia nem kontraindikálja a 
Vincristin-kezelést; ilyenkor azonban fokozott körültekin
tésre van szükség. Abban az esetben, ha a fehérvérsejt
szám 2000 alatt van, a dózist felére kell csökkenteni, míg 
1000 alatti fehérvérsejtszám esetén a kezelés nem ajánl
ható. A paravénásan adott injekció fájdalmas localis re
akciót okozhat. Vincristin-kezelés után akut urikaemiás 
nephropathia léphet fel, ezért a szérűm húgysavszint el
lenőrzése, megfelelő folyadékmennyiség bevitele, illetve a 
vizeletürítés biztosítása szükséges. A vérképet rendszere
sen -  de legalább minden injekció beadása előtt -  ellen
őrizni kell. Láz esetén a kezelést meg kell szakítani.

MEGJEGYZÉS: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti
(gondozóintézeti) felhasználásra van forgalomban.

CSOMAGOLÁS: 2 5 X 0 ,5  m g +  2 5 X 1 0  ml oldószer 
térítési díja: 110,- Ft.

Kőbányai Gyógyszeré rugyár Budapest X.



Megyei Tanács VB Egészségügyi Osztálya, Nyíregyháza 
(osztályvezető: Magyar János dr.)

A cigány terhesek 
magatartása
és egészségügyi ellátása
Bodnár Lóránt dr.

Az utódok genetikailag  m eghatározott tu la jdonsá
gai környezeti fe lté te leken  á t érvényesülnek. Az 
anya kedvező biológiai állapota, szociális-gazdasági 
helyzete lehetővé teszi az örökölt (és esetleg sokáig 
re jtv e  m aradt) képességek kifejlődését, hátrányos 
környezetretardáció t eredm ényezhet. A m éhen be
lü li környezetben és a születés u tán  ható  exogén té 
nyezők befolyása a m agzatok és ú jszülöttek  életké
pességére, tes ti és értelm i fejlődésére gyakorlatilag  
igazolódott (2, 5, 6, 7, 16, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 
38, 39, 43).

Az anyai szervezeten át, m ajd  a közvetlenül 
érvényesülő külső  környezet egyik sajátos eleme a 
megfelelő szintű egészségügyi ellátás, a prekoncep- 
cionális, terhes-, csecsemő- és nővédelem  spirális 
ciklusainak összessége. Színvonalát és eredm ényes
ségét a személyi és technikai feltételek , a legkorsze
rű b b  orvosi ism eretek  megfelelő gyakorlása m ellett 
hozzáférhetősége is m eghatározza. Az egészségügyi 
ellátás kettőssége — a felkelte tt igény és annak  k i
elégítése — a tá rsada lm i viszonyok fejlődése során 
fokozatosan m érséklődik.

Egészségügyi e llátásunk m ai fe jle ttsége lehető
vé tenné, hogy a te rhes- és csecsem őellátás te rü le 
tén  a cigányok szám ára is egyenértékű  ellá tást biz
tosítsunk. Ügy tű n ik , ez nem  tö rtén ik  meg m inden
ko r és ennek oka egyrészt szubjek tív  körülm ények
ben, m ásrészt a cigányok m agatartásában , szoká
saikban, az egészségügyi ellátás irá n t tám aszto tt 
igénytelenségükben keresendő. E sajátos „csoport
viselkedésnek” tö rténe lm i m agyarázata  van, de ösz- 
szefügg szociális-gazdasági-kulturális helyzetükkel 
és nem  utolsósorban azzal is, 'hogy ezt az igényt m a
gunk  is csak m értékkel élesztgetjük. A cigány la 
kosság egészségnevelése, tudatfo rm álása  sok eset
ben  „kötelező házi fe ladato t” je len te tt, alkalom sze
rűen  és többny ire  a lkalm atlan  időben, spontán  m ód
szerekkel és véletlenszerűen k iválasz to tt korosztá
lyok szám ára, fgy nem  csoda, hogy az igények las
san nőttek, m ag a ta rtá su k  alig változo tt és árta lm as 
szokásaik még jo b b an  elterjedtek.

Nem lehe t és nem  is ak arju k  az időtlen állapo
tok  m iatti felelősséget az egészségügyiek nyakába 
varrn i. A korább i éveket illetően egyetértünk  Tóth  
(37) m egállapításaival, am elyekben az alacsony m ű
veltségű rétegek  népm űvelési h iányosságait is ele
m ezve rám u ta t, hogy „közöttük az ism eretterjesz
té s t  szinte k ivétel nélkül az egészségügyi dolgozók

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 51. szám
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végzik”. De az ok ta tás te rü le tén  — felism erve a 
kérdés jelentőségét — gyökeres változásoknak lehe
tü n k  tanú i (14, 25, 33), az egészségügyben elsősor
ban helyi kezdem ényezések tö rténnek  (9, 19,
22, 24).

így a p rob lém ákat összefüggéseikben alig is
m erhettük  meg, nem  tu d tu k , mi a teendő és hogyan 
kell a fe ladatokat vég rehajtan i. Ma is v an n ak  olyan 
cigánytelepeink, ahová orvos nem  megy el, m elyeket 
a védőnő csak karhata lom  segítségével m er lá to g a t
ni és az ellenőrzések ellenére a közegészségügyi ál
lapotok siralm asak.

M egkíséreltük a m egyénkben 1975. évben gon
dozásba v e tt c igányterhesek  törzslapjaiból szám íto tt 
ellátási és igénybevételi m utatók  a lap ján  a kérdést 
összegezni és a p rob lém ákra  rávilágítani.

A nyag és m ódszer

Szabolcs-Szatmár megyében az 1975. évben terhes
gondozáson jelentkezett 1062 cigány terhestörzslapjá
nak adatait elemeztük. A feldolgozás módszereit má
sutt ismertettük (4). Anyagunkat kiegészítettük: 1. kis
gyermekes cigánycsaládok védőnői látogatásai során 
szerzett információkkal, 2. Jánd község terhesein ko
rábban végzett vizsgálataink (3) néhány eredményével.

A „kérek” és „adok” monumentumai a cigány la
kosság egészségügyi ellátásában jóformán alig különít
hetők el és szorosan összefonódnak, feldolgozásunk so
rán mégis ezt az elvet követtük.

E redm ényeink

1. A  cigányok m agatartása

Dohányzás. V alószínűleg igen érdekes össze
függéseket m u ta th a ttu n k  volna ki, ha lehetőségünk 
le tt volna a dohányzó—nem  dohányzó c igány terhe
sek összehasonlítására. A terhestörzslapok  azonban 
ilyen ad a to k a t nem  ta rta lm azn ak . M egvizsgáltunk 
viszont m egyénkben 1979 tavaszán 332 k isgyerm e
kes cigánycsaládot. A cigány férfiak  85% -a, a ci- 
cigány nők 66% -a dohányzik. A m ikor csoportosítá
sunka t az apa-anya dohányzása szerin t végeztük el, 
k iderü lt, hogy a cigány családoknak csak 7,9% -ában 
nincs dohányzó (1. ábra). A családok 57,3% -ában 
viszont m indkét szülő dohányzik.

1. ábra: A dohányzó szülők aránya kisgyermekes cigány- 
családokban

%
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A terhes nők  m agata rtására  a terhestörzslapok  
alábbi m utató ibó l következtettünk .

Családtervezés. M egvizsgáltuk a törzslapok 
egyik kérdése alap ján , hogy a cigányanyák  ak a r
ták-e terhességüket és ennek függvényében hogyan 
alakult a te rhességek  kim enetele (1. táblázat). A 
gondozásba v e tt  te rhes cigány nők 42% -a nem  
akarta  terhességét. Ezen nők terhességei valam ivel 
gyakrabban végződtek halvaszüléssel és koraszülés
sel, csecsemőik közül viszont lényegesen többen  hal
tak  meg egyéves kor előtt, m in t a te rhességüket 
óhajtók között.

is ugrásszerűen nő a halvaszületések és a csecsemő- 
halálozás aránya.

É rdekességképpen m egem lítjük  a ján d i cigány
terhesek  ko rábban  vizsgált ad a ta it (3). A cigány és 
nem  cigány terhesek  tanácsadási m egjelenés átlagai 
közötti különbség 13 év a la tt csökkent, az első h a r
m adban tö rtén ő  m egjelenések a rán y á t tek in tve  vi
szont nőtt, b á r a cigány terhesek  m utató i is ja 
vultak.

A  szü lések helye. A z  in tézeten kívül szülő ci
gány nők a rán y a  lényegesen rosszabb, m in t a me-

1. táblázat. Az 1975. évben gondozásba vett cigányterhesek  óhajtott é s  nem kívánt terhességein ek  kim enetele

Terhességét akarta
Ismert esetek 

száma %

100 terhesség közül

vetéléssel halvaszü
léssel

élveszü-
léssel

100 élveszületés közül 
2500 g-nál

kisebb nagyobb
100 élveszü- 
letett közül 
meghalt

végződött súllyal született

igen 604 58,3 5,0 0,69 94,2 22,5 77,5 6,49
nem 432 41,7 3,2 1,39 95,3 25,6 74,4 8,76

összesen 1036 100,0 4,3 0,10 94,7 23,5 75,6 7,36

Terhestanácsadás. A tanácsadásokon tö rténő  
m egjelenést (és a  következőkben a védőnői lá toga
tások számát) e lég telennek  vettük , ha a te rhes 0—3- 
szor és nagyon jó n ak , ha 10-nél többször je le n t meg 
tanácsadáson. A cigányterhesek 8,1%-a elégtelenül, 
15,8%-a rendszeresen  já r t  ellenőrzésre. A tanács
adáson való részvétel elégtelensége és rendszeres
sége k ism értékben  összefüggött az apa iskolai vég
zettségével. A lacsonyabb iskolázottság estén a gon
dozási m utatók  is kedvezőtlenebbül a lakultak .

A terhesgondozáson tö rténő  m egjelenések, a ké
sői magzati halálozások és a csecsem őhalálozások 
összefüggéseit a 2. ábránkon  tü n te tjü k  fel. A kis 
számok ellenére az áb ra  szem léletesen m u ta tja , 
hogy elégtelen terhesgondozás esetén cigányokon

&
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2. ábra: A magzati halálozások cigányokon a terhesek 
tanácsadáson történő megjelenése szerint

gye összértékei. Az 1975. évben gondozásba ve tt 
cigány terhesek  6,2%-a o tthon  szült (2. táblázat).

2. Egészségügyi ellátás

Elemeztük a védőnői látogatások gyakoriságát, 
az intézeti ápolást terhességük alatt igénybe vevők 
arányát és a m űtétes szülések előfordulását.

Védőnői látogatások. V izsgáltuk a védőnői lá to 
gatások a rá n y á t célzatosságuk, v a lam in t a cigány- 
családok kedvezőtlen körü lm ényéi szerint. A lá to
gatások célzatossága 1975. évben kevéssé érvénye
sült. A m agasan veszélyeztetett te rhesek  között a 
nem  m egfelelően lá toga to ttak  arán y a  nagyobb, 
m in t a te rh e lő  kórelőzm énytől m entes terhesek  
esetén.

A védőnői látogatások  szám át a te rhesek  élet- 
körülm ényei is befolyásolják. Az analfabéta  csalá
dokat és az in tézeten  k ívül szült te rheseket (a leg
kevésbé együttm űködő réteget) a védőnők keve
sebbszer lá toga tták .

In téze ti ápolás. Cigányterhesek ritkábban ré
szesülnek intézeti ápolásban, mint az összes terhe-

2. táblázat. Intézeten  kívüli é lveszü lések  cigányok  
é s  nem cigányok között

A szülés helye C i g á n y o k 

száma %

Szabolcs-Szatmár 
megye 1975/1976 
évek átlagaiban*

száma %

Otthon 62 6,2 218 1,8
Intézetben 937 93,0 11 645 98,2
Ismeretlen 8 0,8 — —

Összesen 1007 100,0 11 863 100,0

* Területi Szülészfőorvosi Hivatal adatai



3. táblázat. Az intézeti ápolásban részesü lő  
cigányterhesek száma é s  aránya

Megnevezés Terhessége alatt intézeti ápolásban 
részesült

Összesen
r g e n  n e m

14.1%-a szült kis sú lyú  gyerm eket. D ott és Fort (7) 
70 000 szülést felölelő anyagában  m ind az újszülött, 
m ind a késői csecsem őhalálozás tízszer gyakoribb 
volt elégtelen gondozás alkalm ával, m in t akkor, ha 
az anya legalább 9-szer vette  igénybe a te rh es ta -  
náesadást.

eset % eset % eset %

Terhességét
akarta

Terhességét 
nem akarta

91

36

15,1

8,3

513

396

84,9

91,7

604

432

100,0

100,0

Összesen 127 12,3 909 87,7 1 036 100,0

A megye 
1975/1976. 
éveinek 
átlaga 2488 20,6 9615 79,4 12 103 100,0

sek (3. táblázat). Az élveszületések 13—14%-a, a 
kórházban terhességük a la tt ápoltak  5,1% -a cigány. 
Erről azonban nem csak az egészségügyi há lózat te 
het. A terhességüket óhajtó  cigány nők csaknem  
kétszer gyakrabban  veszik igénybe a szülőotthoni, 
kórházi ápolást, m in t azok, akik  nem  k íván tak  
szülni.

A cigányok kórházi felvételét azonban az egész
ségügy részéről jelentkező előítéletek is h á trá lta t
ják. M egvizsgáltuk, hogyan a laku lt az 5 kórházunk 
és a hozzájuk tartozó szülőotthonok felvevőterü lete 
szerin t a kórházi ápolásban részesülő cigányok 
aránya (4. táblázat).

Az egyes kórházakban  ápolt, fe lvevő terü letü 
kön gondozott cigányterhesekre szám íto tt intézeti 
ápoltak  aránya rendk ívü l eltérő. Ezt a különbséget 
a te rü le tek  ágyadottságai sem m agyarázzák. A ko
raszülések gyakorisága és a cigány csecsemők 0—6 
napos halálozása á lta láb an  o tt jobb, ahol a cigány 
terhesek  megfelelő in tézeti kezelésben részesülnek.

A  szülészeti m ű té te k  gyakorisága. C igányokon 
a m űtétes beavatkozások lényegesen ritkábbak , 
m int a m egye összes szüléseit tek in tve  (5. táblázat).

M egbeszélés

A terhességek sikeres k ihordását, az ú jszü lö t
tek egészségét nem csak a szülők dem ográfiai je l
lemzői, biológiai tu lajdonságai, szociális-kulturális 
helyzete befolyásolja. Fontos szerepet já tsz ik  az 
egészségügyi ellátás fejle ttsége és színvonala, va la
m int az anya m ag ata rtása  is. A perinatális, p rekon- 
cepcionális védelem  m ellett m indinkább fontosnak 
ta r tju k  a népesség egészségét hosszú távon  jav ító  
in tézkedéseket is (42), hiszen az ú jszü lö ttek  egész
sége nagym értékben  függ az ado tt populációra je l
lemző egészségállapottól is.

A prenatá lis védelem  szükségességét számos 
tanu lm ány  igazolta (20, 27, 29, 35, 41). Még kedve
zőtlen szociális viszonyok m ellett is k im u ta th a tó  az 
egészségügyi ellátás jelentősége. P atker és m tsa i 
(28) leányanyák  ad a ta it vizsgálva k im u ta tták , hogy 
elégtelen terhesvédelem  esetén az ú jszü lö ttek  
27,9%-a volt koraszülött, m íg a terhességük első 
h arm adában  gondozásba v e tt leányanyáknak  csak

4. táblázat. A cigányterhesek  intézeti ápolásainak  
arányai a kórházak felvevő területe  
szerint

Kórház 100 cigány 100 szülésre 0—6 napos Koraszülés 
megneve- terhes közül jutó csecsemő- (%)
vezése intézeti szülészeti halálozás

ápolásban ágy (%0)
részesült

A. 5,8 4,7 53,9 24,9
B. 9,2 4,0 86,9 26,1
C. 15,3 4,2 52,9 23,1
D. 19,0 4,9 28,6 25,7
E. 20,2 5,6 21,1 20,0

Az előbbi szerzők a csecsem őhalálozást befolyá
soló egészségtényezőknek 3 csoportjá t különböztetik  
meg:

1. In trinsic  anyai fak to rok  (életstílus, az anya 
kora, paritása , szülési intervallum ok, iskolai 
végzettség, szociális-gazdasági helyzet, rassz),

2. Az egészségvédelem  szem élyi és tárgyi fe lté 
telei,

3. Az orvosi védelem  minősége.

5. táblázat. M űtétes beavatkozások az 1975. évben  
gondozásba vett cigányterhesek  
élveszü letésse l végződött eseteiben

Megnevezés 100  élveszületés közül befejeződött

műtétes vacuummal, császár-
beavatkozás
nélkül

fogóműtéttel metszéssel

Cigány
Szabolcs-

97,5 0,3 2,2

Szatmár*
1975 91,8 2,9 5,4
1976 92,1 2,5 5,4

* Területi Szülésfőorvosi Hivatal adatai

Az egészségügyi ellátás ado tt személyi és tá rgy i 
feltételei m ellett (m it vehet igénybe) csaknem  olyan 
fontos az anyák  életstílusa (m ennyire veszi igény
be) és az egészségügyiek hozzáállása (hogyan veheti 
igénybe) is.

Hogy az egészségügy erőfeszítései és szervezett
sége, az átgondolt program ok ak tív  m egvalósítása 
változatlan felté te lek  fe le tt m ilyen eredm énnyel já r 
hat, k iderül egy New  Y ork néhány  kerü letében  te rv 
szerűen v ég reh a jto tt anya- és csecsem ővédelm i 
program  eredm ényeiből is (8). Egy kedvezőtlen 
szociális csoportban az anya- és csecsemővédelem 
aktiv itása  és k iterjesztése következtében a csecse
m őhalálozás a rán y a  rövid idő a la tt 106%o-ről 
42%o-re esett.

C igányokon a D ott és Fort (7) á lta l ism erte te tt 
egészségi tényezők m indegyike kedvezőtlen. H átrá -
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nyos biológiai és dem ográfiai jellem zőik m ellett 
é le tstílusukat olyan káros szokások is jellem zik, 
m int a tú lzo tt dohányzás és alkoholizálás. A do
hányzásnak a reprodukciós fo lyam atokra, a m agza
tok fejlődésére gyakorolt káros hatása, a kis súlyú 
újszülöttek szám ának növekedése és a légú ti meg
betegedések nagyobb gyakorisága dohányzó anyák 
gyerm ekei közö tt ma m ár igazolt tén y  (15, 17, 26, 
31, 40).

A cigányok családtervezése a ko rább i években 
ugyancsak kedvezőtlenül alakult. Hoóz (18) a ci
gány nők korösszetételét észlelve m egállap ítja , hogy 
a hetven év a la tt lezajlo tt társadalm i-gazdasági vál
tozások a cigányok korm egoszlására lényegében ha
tástalanok m arad tak . E lzárkózásuk következtében 
nem változott a fia ta l korosztályok m agas aránya, 
azaz az an y ák  születéseinek száma és gyakorisága.

A hetvenes évek közepétől bekövetkezett ked
vező változások ellenére m ég m indig jellem ző rá ju k  
a magas élveszületési arányszám , a családtervezés 
nem kielégítő volta. A terhesség  bekövetkezte je 
lentős részükben  még véletlen esem ény, a cigány 
nők 42% -a 1975-ben nem  ó h a jto tta  terhességét, de 
semmit sem te t t  ellene. V iszont a terhesség  tudatos 
vállalása e g y ü tt já r  a kötelességek elfogadásával is, 
m int a helyes életm ód, az egészségügyi ellátás 
igénybevétele. Ezek h iányában  a te rhesség  kivise
lésének, a csecsemők életben  m aradásának  rizikói 
növekednek.

Az egészségügy által n y ú jto tt lehetőségek elfo
gadását, annak  tudatos igénybevételét ny ilvánva
lóan befolyásolja a. szülők m űveltsége is. De m int 
az előbb em líte tt anya- csecsem ővédelm i program  
eredm ényei is igazolták, az ak tiv itásnak  ilyen hely
zetben elsősorban az egészségügy oldaláról kell je
lentkeznie.

E gyetértünk  A rgay  és N em ecskay  (1) m egálla
pításával, hogy „a jövő terhes- és anyavédelm én 
keresztül el kell ju tn i a család életkörülm ényeinek 
tanulm ányozásához”. Az általános és egészségi ku l
tú ra  fejlesztése legalább olyan fontos elem e az 
egészségügyi ellátásnak, m in t a közm űvelődés más 
területén ügyködőknek.

N yilvánvaló, hogy a lakosság egészségügyi m ű
veltségének színvonala az egészségügyi e llá to ttságá
tól is függ. Fülöp  és M ányi (12) felm érésükben  töb
bek között éppen egy szabolcsi községben igazolták, 
— ahol az orvosi és védőnői ellátás ritk á b b a n  tö r
tén t —, hogy a lakosság egészségügyi ism eretei 
rosszabb egészségügyi ellá to ttság  m elle tt alacso
nyabbak. A cigányok jelentős része m ég kis közsé
gekben él, sokan közülük még m a is a fa lu  szélén 
vagy még távo labb  elhelyezett telepeken. A kü lte
rületi lakosság m agasabb arán y a  m elle tt az egész
ségügy igénybevétele egyébként is csökken (13).

Az igénybevételt te h á t nem csak tu d a ti ténye
zők korlátozzák. A hátrányos szociális-gazdasági 
csoportokhoz tartozó  családokat érin tő  egyéb jel
lemzők, m in t a sok k iskorú  gyerm ek, ak ik e t a te r
hes anyák nem  tu d n ak  ó rák ra  m agukra hagyni (42), 
utazási nehészégek, anyagi problém ák (utazási költ
ségek), de nem  utolsósorban az egészségügyi intéz
mények egy részében m a még ténylegesen meglévő 
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azok, am elyek a tu d a ti tényezők m ellett szerepe 
já tszanak  (8).

T udati tényezők korlátozzák viszont a nyújtó i 
egészségügyi ellá tást. Még a cigánylakosságon be it 
is érvényesül bizonyos m értékig  a családok életke 
rü lm ényeinek az egészségügyi e llátásra gyakorol 
befolyása: a m űveltebb, együttm űködőbb családé 
k á t a védőnők is jobban  látogatták . Az in tézeti ápc 
lásban a nem  cigányok gyakrabban  részesülnek é 
hogy ennek oka nem csak a cigányokban kérésén 
dő, az t 3. táb láza tu n k  szem léltetően fe ltü n te tte . Lé 
nyegében azonos feltételek  m ellett a terhességül 
a la tt kórházban ápo lt cigány nők arányai közöt 
négyszeres különbségek vannak  és az ilyen irányi 
ak tiv itás h iánya, a meggyőzés nem  megfelelő mód 
szereinek alkalm azása végeredm ényben közvetlenü 
befolyásolja a cigányok és így m egyénk koraszülés 
és csecsem őhalálozási a ránya it is.

Cigányokon kevesebbszer végeznek császárm et 
széseket és a szülést befejező m űtétek  is ritkábbak  
U tóbbi a rra  u tal, hogy nem  volt gyakori a szülés be 
fejező szakaszában a m ű té te t igénylő anyai vág; 
m agzati problém a. Ez m agyarázhatja  az alacso 
nyabb császárm etszési gyakoriságot is.

A cigánylakosság egészségügyi e lláto ttságánál 
kedvezőtlen volta korábbi jelenség (10, 11). Oka 
m in t a cigány lakosság eltérő helyzete m inden ne 
gatív  elem ének eredő je  két tényezőben keresendő 
a cigányok m egm erevedett szokásaikban, igényte 
lenségében és tudatlanságában  és az egészségügy 
(a nem  cigány lakosság) helyenként nem  megfeleli 
hozzállásában, ak tiválásában , segítőkészségében 
Az utóbbi 30 év a la tt rendkívül kedvező változások
nak  lehe ttünk  tanú i, de fel kellett ism ernünk, hogy 
az egyik oldal, a cigányság tu lajdonságai nem  m a
gyaráznak  m inden jelenlegi különbséget. Teendőin! 
m agunknak  is vannak . A feladatok k onkré t fo rm á
ban m egfogalm azhatók (9, 19, 24), de sikeres m eg
valósításukhoz le kell győzni elő ítéleteinket is.

összefoglalás: A  c igányterhesek egészségügy 
igényeit, m ag a ta rtá sá t tu d a ti viszonyaik m eghatá
rozzák. Az 1975. évben Szabolcs-Szatm ár m egyéber 
gondozásba v e tt cigányok 42% -a nem  óhaj to tti 
terhességét és ez a tény  kedvezőtlenül befolyásolta 
a halvaszülések, koraszülések, a csecsem őhalálo
zás gyakoriságát. Több m in t 6% -uk otthon szült és 
csak 12% -uk részesü lt a terhesség folyam án kó rh á
zi ápolásban, m íg ez az a rány  az összes terheseken 
21%. A cigányterhesek hátrányosabb  egészségügyi 
ellá tásban  részesültek, m in t a nem  cigányok. E2 
részben igénytelenségükből, ism ereteik hiányából, 
kedvezőtlen o tthoni körülm ényeikből adódik, de he
lyenkén t az egészségügyiek hozzáállása sem meg
felelő. Az egyes kórházak felvevőterületei szerint 
különbözik az in tézetben  ápolt cigányterhesek a rá 
nya  és feltehetően  ez is oka a cigány csecsemők te 
rü letileg  eltérő halálozásának.
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FENISTIL
Antiallergica topica

G 100
Külsőleges használatra

ÖSSZETÉTEL:
1 tubus (30 g): 30 mg dimentidenum maleinicum hatóanyagot tartalmaz. 
JAVALLATOK:
Bőrbetegségeket kísérő viszketés; urticaria; rovarcsípés; napégés; enyhe fokú 
égési sérülések.
ELLENJAVALLATOK:
Jelenleg nem ismeretesek.
ALKALMAZÁS:
Naponta 2—4 alkalommal a beteg bőrfelületet bekenjük. Igen erős pruritus v. 
nagyobb bőrlesiók esetében ajánlatos a Fenistil gél hatását per os kezeléssel 
kiegészíteni.
FIGYELMEZTETÉS:
A kezelt bőrfelületet nem szabad hosszabb ideig napfény hatásának kitenni. 
Nem alkalmazható egyszerre nagyobb — főleg gyulladásos — testfelületre. Ez 
különösen érvényes csecsemőkre és kisgyermekekre.
MEGJEGYZÉS:
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka
lommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS:
30 g-os tubus • térítési díja: 8,50 Ft.
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BRICANYL
injekció, tabletta
A Bricanyl elsősorban a bronchialis béta2-receptorokra ha
tó, bronchusgörcsoldó szimpatikomimetikum. Hatástartama 
hosszabb a hasonló tulajdonságú készítményekénél. Fenn
tartó dózisban folyamatos bronchustágító hatást biztosít.
JAVALLATOK
Asthma bronchiale, bronchitis chronica, emphysema és a 
tüdő hörgő-spasmusszal járó megbetegedései,
ELLENJAVALLATOK
Hyperthyreosis. Bár teratogén hatást az állatkísérletekben 
nem észleltek, adása a terhesség első három hónapjában 
nem ajánlatos.
ADAGOLÁS
Injekció: V2 ampulla (0,25 mg) subcutan, legfeljebb há
romszor naponta.
Tabletta: felnőtteknek: általában naponta 2—3-szor 1—2 
tabletta. A szimpatikomimetikus aminokkal szembeni ér
zékenység lehetősége miatt a betegek kezelését ajánlatos 
napi 2,5 mg-mal (1 tablettával) kezdeni. Ha megfelelő 
hörgtágulat nem jön létre, az adag két tablettára növel
hető.
Gyermekeknek:
3—7 éves korig '/4—V2 tabletta;
7—15 éves korig 1/2—1 tabletta;
15 év felett 1—2 tabletta, naponta 2—3-szor.
Túladagolás esetén: propranolol 1 mg/ml iv. inj. V2—1 
ml/perc (max. 5 ml) adandó.
MELLÉKHATÁSOK
A mellékhatások gyakorisága csekély. Rendszerint a szim- 
patikomimetikumokra érzékeny egyéneken tremor, palpita
tio fordulhat elő. Ezek tartós orális kezelése folyamán 
rendszerint az első héten megszűnnek.
GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK
Az egyéb szimpatikomimetikus aminokhoz hasonlóan a Bri
canyl esetében is számolni kell gyógyszerkölcsönhatások 
lehetőségével.

Tilos együtt adni:
— MAO-bénítókkal (hypertoniás krízis);
— adrenalinnal status asthmaticusban;
— /5-receptor-blokkolókkal (egymás hatását megfordítják);
— corticosteroidokkal glaucomában, tartósan (szembel- 

nyomás fokozódása).
Kerülendő az együttadás:
— anyarozsalkaloidokkal (extrém magas vérnyomásemelke

dés) ;
— egyes antihypertonikumokkal (guanethidin és származé

kai, reserpin, a-methyldopa; a hypotensiv hatás csök
kenése) ;

— triciklikus antidepresszánsokkal (szimpatikomimetikus 
aminok hatását fokozhatja), glaucomában együttes 
adásuk tilos.

Csak óvatosan adagolható:
— digitalis-glykozidokkal (cardialis arrhythmia);
— halogénezett anaestheticumokkal (cardialis arrhythmia);
— inzulinnal és oralis antidiabetikumokkal (vércukorszint 

változása).

FIGYELMEZTETÉS
Adása óvatosságot igényel hypertonia, myocardialis insuf
ficientia esetén. A beteg szimpatikomimetikus aminokkal 
szembeni érzékenységére figyelemmel kell lenni! Diabete- 
seseknek alkalmazva szükségessé válhat az inzulin vagy 
oralis antidiabetikum adagjának újrabeállítása.
MEGJEGYZÉS: A Bricanyl injekció és tabletta csak
vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető. A tablettát asthma bron- 
chialéban szenvedő betegnek a tüdőbeteg-gondozó, bel
gyógyászati, gyermekgyógyászati szakrendelés szakorvosa, 
valamint a belgyógyász, gyermekgyógyász csoportvezető 
főorvos kórházi javaslat alapján térítésmentesen rendel
heti.
térítési díj

10X 1 ml ampulla (á 0,5 mg terbutalinum sulfuricum)
3,70 Ft

20 tabletta (á 2,5 mg terbutalinum sulfuricum)
2,90 Ft
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S z é n h id r á t - a n y a g c s e r e  
z a v a r  ja v í tá s á n a k  h a t á s a  
a  s z é ru m  l ip id e k re  
é s  l ip o p r o te in e k re  
inzu lin  d e p e n d e n s  
d ia b e te s e s  b e te g e k b e n
Romics László dr., Karádi István dr., 
Rozenberczki Mária dr. 
és Kämmerer László dr.

Az elmúLt években végzett vizsgálatok igazolták, 
hogy a szérum  lipid és lipoprotein  lip id  frakciók 
közül a HDL és a H LD -koleszterin szin t m u ta t leg
szorosabb összefüggést az ischaem iás szív- és érbe
tegségek gyakoriságával. Szív izom infarctust (4, 23, 
28), agyi vascularis károsodást szenvedett betegek 
(37) és perifériás érszűkület m ia tt kezelt betegek 
(22) H D L-koleszterin szin tje  alacsonyabb, m in t az 
é letkorban, nem ben m egfelelő egyének átlagos 
H D L-koleszterin koncentrációja.

A dolgozatban alkalmazott rövidítések:
HDL — „high density lipoprotein” (alpha lipoprotein) 
LDL — „low density lipoprotein” (beta lipoprotein) 
VLDL — „very low density lipoprotein” (pre-beta lipo
protein)
HDL 4- LDL- és VLDL-triglicerid: a HDL+ LDL és 
VLDL molekulák által szállított koleszterin koncent
rációja
HDL +  LDL- és VLDL-triglicerid: a HLDL+LDL és 
VLDL molekulák által szállított triglicerid koncentrá
ciója
LPL — lipoprotein lipase: — PHLA — post heparin 
lipoprotein lipase aktivitás 
HbAic — Haemoglobin aic

Az Eü M. 302. sz. Életfolyamatok szabályozásának 
mechanizmusa (bioregulatio) megnevezésű tárcaszintű 
kutatási főirányhoz elfogadott „Hyperlipoprotein- 
aemiák pathomechanizmusának vizsgálata különös te
kintettel az angiopathiák kialakulására” című témában 
végzett kutatómunka alapján. 1-23-0302-05-0/B.

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 51. szám

M inthogy d iabetesben a vascularis betegségek 
előfordulása biztosan gyakoribb (16, 18), az előb
biekben e lm ondottak  m ia tt a H D L-koleszterin  kon
centráció m eghatározására  a d iabeteses betegekben 
rövid idő a la tt sor kerü lt. Az eredm ények  azonban 
nem  teljesen  egyértelm űek. Többen diabeteses m el- 
litu sban  alacsonyabbnak (3, 10, 20), m ások viszont 
norm álisnak  vagy nagyobbnak ta lá lták  a HDL-ko
leszterin  sz in te t főleg inzulinnal kezelt, jó anyag
csere-egyensúlyban levő betegek esetében (2,25). K i
sebb koncentráció  é rték e t elsősorban p e r  os an ti- 
diabeticum m al (3, 17), ezen belül is a su líany luerá- 
val (10) kezelt esetekben figyeltek meg. Megegyez
nek  azonban a m egfigyelések abban , hogy a HDL- 
koleszterin  koncentráció  nem  függ össze a diabetes 
idő tartam ával. Ezen, részben ellentm ondó m egfi
gyelések m ia tt vizsgáltuk m agunk is a HDL-kolesz
te rin  szin tet diabeteses betegekben, és azt, hogy 
van-e összefüggés a szénhidrát-anyagcsere  változá
sának  irán y a  és a H D L-koleszterin koncentráció 
között inzulinkezelés során.

Betegek és módszerek

A vizsgálatban 25 anyagcseréjüket tekintve egész
séges egyén (16 nő, 9 férfi; átlagos életkor 46,5 +  7 év) 
és összesen 33 diabeteses beteg vett részt. Az utóbbiak 
közül 25-en a szénhidrát-anyagcsere rosszabbodása (I. 
csoport), 8-an ismétlődő hypoglycaemiák (II. csoport) 
miatt kerültek fekvőbeteg-osztályra. Az I. csoport be
tegei (16 nő, 9 férfi; átlagos életkor 47 +  9 év) közül 
4 per os antidiabeticumra, 21 inzulinra — átlagosan 
27 +  11 E-re — volt előzőleg beállítva. Az I. csoport be
tam 11,4 +  7 év volt; a 25 beteg közül 9 esetben micro
angiopathia és/vagy macroangiopathia volt igazolha
tó. A szénhidrát-anyagcsere javulása minden esetben 
inzulin — átlagosan 38 +  8 E—15 ±  6 napon keresztül 
történő adásával volt elérhető.

A II. csoportba (8 nő, életkoruk 39 ±  14 év) tarto
zó betegek mind inzulinkezelésben részesültek (40 ±  16 
E), cukorbetegségük időtartama 7,6 ±  3,1 év volt. Há
rom beteg fundusán retinopathiára utaló jelek voltak 
megfigyelhetők. Az inzulin napi dózisának csökkenté
sével, vagy az elosztás megváltoztatásával és diétával a 
a hypoglycaemiák elháríthatók voltak.

Az intézeti felvételt követően, még az addig alkal
mazott terápia megváltoztatása előtt és a szénhidrát- 
anyagcsere-zavar rendezése után több napon (többsé
gében 3, néhány esetben 2 nap) meghatároztuk az éh- 
gyomri vércukorszintet és a cukorürítés mértékét — 
melyeknek átlagát vettük —, valamint meghatároztuk 
12 órai éhezés után a szérum koleszterin-, triglicerid-, 
LDL-, VLDL-, HDL-koleszterint, VLDL- és LDL +  
HDL-triglicerid szintet.

A lipid-vizsgálati módszereket korábbi munkánk
ban ismertettük (31). Egy módszerben korábbi eljárá
sunktól eltértünk: A VLDL- és LDL-t nem MnCL-dal 
és heparinnal, hanem MgCL-dal és foszforvolfrám- 
savval precipitáltuk (9, 21).

E redm ények

összehason lítva  a diabetes I. csoport kiindulási 
é rték e it (1. táblázat) a kontro llcsoport szérum  li
pid és lipoprotein-lip id  frakció inak  szintjével (2. 
táblázat), lá th a tó  (3. táblázat), hogy az LDL-kolesz- 
te rin , v a lam in t a szérum  trig licerid-, VLDL-triglice
rid - és LDL +  H D L-koleszterin szin t a diabeteses 
betegekben  je lentősen nagyobb, a H D L-koleszterin 
szint kisebb. Az inzulin dózis m ennyiségében 
és/vagy időbeli eloszlásában tö rtén ő  változtatása és 
diéta h a tá sá ra  az I. csoport betegeinek átlagos v ér
cukor szin tje  és cukorürítése  csökkent, a HD L-ko- 311 3
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1. táblázat. V ércukorsz in t,  napi cuko rü r i té s ,  szérum é s  l ipoprote in  frakciók  ko lesz ter in  és  triglicerid koncen t
rációja d ia b e te s e s  be tegekben  (n  = 25) a szénh id rá tanyagcse re  jav ítása  e lő t t  é s  u tán  (jT + S D ) .

Szénhidrátanyagcsere-zavar

előtt után P

Éhgyomri vércukor 16,5±7,10* 
(279±102)**

10,3±3,20 
(183±59)

<0,01

Napi cukorürités*** 75±47 30±12 <0,05

Szérum koleszterin 5,76 ±1,60 
(219±63)

5,60±1,71 
(213±65)

nem szign.

L DL-koleszterin 3,34 ±1,40 
(127±53)

3,26±1,72 
(124±55)

nem szign.

VLDL-koleszterin 1,55±0,63 
(59±24)

1,42±0,50 
(54±19)

nem szign.

HDL-koleszterin 0,89±0,36 
(34±14)

1,15±0,28 
(44±11)

<0,05

Szérum-triglicerid 4,62±4,51 
(361 ±352)

3,23±2,46 
(252±192)

nem szign.

VLDL-triglicerid 2,84±2,76 
(222±216)

2,11 ±1,89 
(165±148)

nem szign.

LDL+ H DL-triglicerid 1,75±1,52 
(137 ±119)

1,47±1,64 
115±128)

nem szign.

*: mmol/l 
**: mg/ 1 0 0  ml 

***: g/24 óra

leszterin koncentráció ja szignifikánsan nőtt. Nem 
változott a szérum  koleszterin-, LDL-, VLDL-kolesz- 
te rin t szint, csökkent, de a szélsőséges é rtékek  m iatt 
nem szignifikáns m ódon a szérum  triglicerid-, a 
VLDL-, és LDL +  H D L-trig licerid-szin t (1. táblá
zat). Ha kü lönválaszto ttuk  a nagy fokban  hyper- 
triglyceridaem iás be teg ek e t (szérum trig licerid  kon
centráció >  7,34 m m ol/l [650 m g/100/lm ]; n = 9), 
akkor ezen betegek esetében a szérum  triglicerid  
szint csökkenése is jelen tőssé válik: A szénhidrát

anyagcsere-zavar rendezése e lő tt 11,56 +  2,39 
m m ol/l (902 ±  187 mg/100 ml), u tán  6,21 ±  3,19 
m m ol/l (485 +  249 mg/100 m l; p <  0,05).

A II. csoport betegeinek szérum ában a vizsgált 
p aram éterek  lényegében nem  változtak  a hypo- 
glycaem iák e lhárításának  következm ényeképpen 
(4. táblázat). A diabeteses betegek H D L-koleszterin 
koncentráció ja egyik csoportban sem m utato tt ösz- 
szefüggést a diabetes idő tartam ával, és nem  volt ki
m u ta th a tó  különbség a nem ek között sem.

2. táblázat. A kontroll cso p o rt (n =25) szérum
koleszterin, triglicerid és  lipoprotein  
frakciók koleszterin , valamint 
triglicerid koncentrációja ()C±SD)

M egbeszélés

D iabeteses betegek szénhidrát-anyagcsere- 
egyensúlyának hely reállítása  — de még jav ítása  
is — a diabeteses hyperlipopro teinaem ia jelentős 
csökenését eredm ényezi a betegek  többségébenSzérum koleszterin 4,98±0,73* 

(192±28)**
LDL-koleszterin

VLDL-koleszterin

2,27±0,50
(8 8 ±2 0 )
1,22±0,39 
(47±15)

3. táblázat. A kontroll csoport szérum  é s  lipoprotein 
lipidszint értékeinek (2. táblázat) viszonya 
a d iabeteses b etegek  (1. c so p o r t; 1. táblázat) 
kezelés előtti é s  utáni koncentráció  
értékeihez viszonyítva

HDL-koleszterin 1,46±0,34 
(57 ±13)

Kezelés
előtt után

Szérum triglicerid 1,34 ±1,42 P P

VLDL-triglicerid 

LD L+ H D L-triglicerid

(119±126) 
0,67±0,21 
(58±19)
0,64±1,19 
(57 ±18)

Szérum koleszterin 
LDL-koleszterin 
VLDL-koleszterin 
HDL-koleszterin

Szérum triglicerid 
VLDL-triglicerid 
LDL+HD L-triglicerid

nem szign. nem szign. 
<0,01 <0,01 
nem szign. nem szign. 
<0,001 <0,001

<0,01 <0,01 
<0,01 <0,01 
nem szign. nem szign.*: mmol/l 

**: mg/1 0 0  ml



L táblázat. Vércukorszin t,  napi cukorür i té s ,  szérum  é s  lipoprote in  frakciók koleszter in  és  triglicerid
koncentrác ió ja  ism étlődő  hypoglycaemiák idején, majd ezek m e g sz ü n te té se  után  (n = 8 ;  ~  ± SD)

Hypoglycaemiás rosszullétek 
idején megszüntetésük után P

Ihgyomri vércukor 9,70±6,11* 
(175±110)**

8,20±3,05
(148±55)

nem szign.

Mapi cukorürítés (g/die) 54±48 22±16 nem szign.

Szérum koleszterin 5,30±1,03 
(205±40)

5,15±0,93 
(199 ± 36)

nem szign.

LDL-koleszterin 2,84 ±0,93 
(110±36)

2,69±0,72 
(104±28)

nem szign.

VLDL-koleszterin 1,39±0,36 
(54±14)

1,42±0,28 
(55 ± 11)

nem szign.

HDL-koleszterin 1,08±0,25 
(42±10)

1,16±0,18 
(45±70)

nem szign.

Szérum triglicerid 1,80±1,24 
(160±110)

1 ,6 8 ± 1,00 
(149±89)

nem szign.

VLDL-triglicerid 0,8±0,55
(72±49)

0,82 ±0,39 
(73±35)

nem szign.

LDL+ H DL-triglicerid 0,75±0,36
(67±32)

0,77±0,31
(69±28)

nem szign.

*: mmol/l 
**: mg/1 0 0  mi

(38). K ivételes esetben a szénhidrát- és zsíranyag
csere-zavar fennállása független  lehet egym ástól, 
legalábbis nem  okozati összefüggés van közöttük. 
(E kérdés részletes tá rg y a lásá ra  jelenleg nincs 
mód.) A szérum  lipidek koncentráció változása 
m ellett vagy anélkül m egváltozhat a lip idek  meg
oszlása a lipopro tein  frakciókon belül (14, 33). Ennek 
vizsgálata ak k o r vált fontossá, am ikor egyértelm ű 
le tt  az LDL-koleszterin a therogen  (34, 43) és a 
H D L-koleszterin p ro tek tiv  jelentősége a m acroan- 
giopathia pathogenesisében (15).

A m unkacsoportok többsége — m egfigyelé
seinkkel m egegyezően — alacsonynak ta lá lta  a dia
beteses betegek HD L-koleszterin szin tjé t az inzulin
nal (20), de főleg a tab le tták k a l kezeitekben (3, 10). 
A sokat v ita to tt UGDP tanu lm ányban  fog laltakat 
— mely szerin t a per os antid iabeticum okkal ke
zeltek között nagyobb a vascularis m egbetegedés 
incidenciája (41) — utólagosan, részben ezen utóbbi 
m egfigyeléssel m agyarázzák (3).

Más m unkacsoportok azonban norm álisnak  (2), 
sőt k ifejezetten  nagyobbnak  ta lá lták  az egészsé
gesekhez viszonyítva a H D -koleszterin szin tet az 
inzulin dependens betegekben  (11, 25). Ez elsősor
ban azt je len theti, hogy az inzulinnal egyensúly
ban ta rto tt diabetesben je len tős m értékű  zsíranyag
csere-zavar alig van, de a nem  egységes eredm é
nyeket m agyarázhatja  m ég az is, hogy a HDL-ko
leszterin m eghatározására alkalm azott m ódszerek 
eltérhetnek  egym ástól (44), és hogy a H b AIe alkal
mazása elő tti időben a k rité rium ok  elm osódottak 
voltak a diabeteses anyagcserezavar m értékének  
m egítélésében.

A szénhidrát-anyagcsere  és a H D L-koleszterin 
koncentráció közötti összefüggésre u ta lh a t Calvert

és m tsa inak  (1) m egfigyelése, m ely szerin t a HDL- 
koleszterin  szint a HbAic-hez hasonlóan ind ikáto ra  
a szénhidrátanyagcsere-zavarnak. Mások azonban 
ezt a nagyon szoros kapcsolatot nem  igazolták (6, 
12, 17).

S a já t v izsgálatunkban — szem ben S trau tm an  
és m tsai (36) eredm ényeivel — a szénhidrát-anyag
csere inzulinnal tö rténő  jav ítása  során a HDL-ko
leszterin  szignifikánsan nőtt. E tén y  azért érdem el 
különös figyelm et, m ert az atherogen LDL-kolesz
te rin  nem  változott meg lényegesen, te h á t az a the- 

. , „ LDL-koleszterin
rogem tast jelző Vt—  , - , . hányados jav ítása

HDL-koleszterin
csak a nevező változtatásával vo lt lehetséges.

A diabetesben kialakuló hypertrig lycerid
aem ia á lta lában  ugyancsak jól jelzi a szénhidrát- 
anyagcsere-zavar súlyosságát, de ennek értékelhe
tősége is e lm arad  a Hb Alc m eghatározásakor n y ert 
inform áció pontosságától (29, 13). K étségtelen 
azonban, hogy a szénhidrát-anyagcsere javítása, ill. 
rendezése esetén — főleg ha az inzulinnal tö rtén ik  
— a nagyfokú hypertrig lyceridaem ia aránylag  rö
vid idő a la tt je lentősen csökken (38, 39), am int ezt 
m i is meg tu d tu k  figyelni. M érsékeltebb fokú tr i-  
glycerid szint em elkedés esetén a koncentráció 
csökkenés kisebb és időben elhúzódóbb. Jelenlegi 
ism ereteink szerin t ennek és a H DL-koleszterin 
változásának összefüggését röviden a következők
ben fog lalhatjuk  össze: D iabetes m ellhúsban  a szo
kásos módon m eghatározva — egyszeri in travénás 
heparin  adása u tán  a LPL ak tiv itása  norm ális (8, 
24), vagy a kon tro liná l is nagyobb (25), de exogén 
zsírterhelés (30), vagy fokozott, folyam atos endo
gen triglicerid , ill. VLDL-produkció következtében 
kialakuló hypertrig lyceridaem iában  az LPL-rend-
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szer nem  képes adaptálódni, nem  fokozódik az ak ti
v itás a m egnövekedett igénynek m egfelelően, re la tív  
katabolikus elégtelenség jön lé tre  (7). Ügy tűnik, 
hogy az inzu linhatás hiánya hozzájáru l a fen ti m e
chanizm us kialakulásához, m ert m ind  diabetesben, 
m ind más csökken t LPL-aktiv itással já ró  kórké
pekben inzulin adásával fokozni leh e t az LPL- 
rendszer ak tiv itá sá t (1, 27, 39). E seteinkben az in
zulin m ennyiségének növelésével vagy az elosztás 
m egváltoztatásával fokoztuk az inzu linhatást, mely 
a szénhidrát-anyagcsere  jav ítása  m e lle tt ny ilvánva
lóan növelte az LPL-rendszer a k tiv itá sá t is. (Ezt 
közvetve a nagyfokú  hypertrig lyceridaem ia csök
kenése is a látám asztja.) Az L PL -ak tiv itás fokozó
dása pedig a chylom icronok és a V LD L-m olekulák 
gyorsabb ü tem ű b o n tásá t hozta m agával, gyorsul- 
tabbá vá lt a lipopro tein  frakciók közötti lipid- és 
apoprotein  csere, m elynek következm énye részben 
a H D L-koleszterin szin t növekedése is (32). Az el
m ondottak  szerin t te h á t inzulinnal a katabolikus 
elégtelenséget m érsékelni vagy m egszüntetn i lehe
te tt.

Az inzulinhatás növelésével a hypertrig lycerid - 
aem iához vezető m ásik  út, a fokozott endogen tr i-  
gliceridképzés is befolyásolható. Az inzulin  m érsé
keli a szénhidrát-anyagcsere roszabbodásakor m in
dig bekövetkező fokozott lipolysist (5), és a követ
kezm ényes hyperlipacidaem iát, am i k isebb kínála
to t je len t a m ájban  tö rténő  V LD L-triglicerid képző
déshez (19). D iabeteses hypertrig lyceridaem ia pa- 
thogénesisében m ind  a csökkent katabolizm us, m ind 
a fokozott trig licerid  produkció m egtalálható , de 
ezen ké t tényező részvételi a rán y a  egyénenként 
más és más. Az inzulinhatás növelésével m indkét 
pathológiás tö rténés m egszüntethető vagy  legalább
is m érsékelhető. Ilyen  módon az inzu linhatás foko
zása an tia therogen  irányba  v á ltoz ta tja  a lipopro- 
teinek anyagcseréjét. A teljesség k ed v éé rt azonban 
két ellenkező é rte lm ű  megjegyzés k ívánkozik  ide: 
több m unkacsoport éppen az in zu lin t -— főleg az 
exogen inzulint — ta r t ja  jelentős tényezőnek az 
atherosclerosis pathogenesisében (35). A m ásik az, 
hogy bárm ilyen e red e tű  hyperinsu linaem ia fokoz
h a tja  a m ájban a trig liceridképzést (40). H yperin
sulinaem ia viszont könnyen lé tre jöhet, esetleg ép
pen a hyperlipoproteinaem ia álta l okozott inzulin 
rezisztencia m ia tt (26). Ezek figyelem bevétele 
m elle tt is — am in t eredm ényeink is m u ta tják  — 
elsősorban a szénhidrát-anyagcsere rendezése a fő 
cél, m elyet hosszabb-rövidebb idő a la tt  — az ese
tek többségében — követ a lip idanyagcsere-zavar 
m egszűnése is. A m ennyiben ez az e ljá rás  nem  já r  
sikerrel, akkor a szénh id rá t- és zsíranyagcsere-za
var együttes, egy időben történő  kezelése válik 
szükségessé (42).

össze fog la lás: S zénhidrát-anyagcsere  rosszab
bodása (I. csoport) és exogen inzulin okozta hypo- 
glycaem iás rosszullétek m ia tt (II. csoport) kezelt 
diabeteses betegek esetében határozták  m eg a szer
zők a szérum  koleszterin , triglicerid  és a „low dens
ity  lipopro tein” — „very  low density  lipopro te in” 
— „high density lipopro tein-cholestero l”, valam int 
a „very low  density-trig lyceride” és „low  density 

3116 +  high density-trig lyceride” koncen trác ió t az

anyagcserezavar javítása, ill. a hypoglycaemiák el
hárítása előtt és után. Az I. csoport betegeiben a 
szénhidrát-anyagcsere-zavar inzulinnal 15 +  6 nap 
alatt történő javítás során — az átlagos vércukor 
szint és a napi cukorürítés csökkenése m ellett — 
szignifikánsan nőtt a „high density lipoprotein- 
cholesterol” koncentráció. A kontrollcsoporthoz 
viszonyítva a diabetes I. csoportban szignifikánsan 
nagyobb volt a „low density lipoprotein-choleste
rol”, a szérum triglicerid és „very low density-tri
glyceride”, és kisebb a „high density lipoprotein- 
cholesterol” koncentráció a szénhidrát-anyagcsere
zavar javítása előtt és után. A diabetes II. csoport
ban a hypoglycaemiák megszüntetése nem változ
tatta meg az előbbiekben em lített szérum lipid 
és lipoprotein-lipid koncentráció értékeket.
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tabletta, szirup (antihistaminicum, orexigenicum)

G Y
Hisztamin- és szerotonin-antagonista. Étvágyjavító és súlygyarapító hatású 

készítmény.



P E R I T Ő L
tabletta, szirup antihistaminicum, orexigenicum

ÖSSZETÉTEL
4 mg cyproheptadinum hydrochloricum tablettánként;
40 mg cyproheptadinum hydrochloricum (100 ml) szirupban.

JAVALLATOK
Akut és krónikus urticaria, szérumbetegség, szénanátha, rhinitis vasomotorica, rhinitis 
allergica, gyógyszer-exanthema, pruritus, ekcéma, ekcematoid dermatitis, kontakt derma
titis, neurodermatitis, angioneurotikus ödéma, rovarcsípés, carcinoid szindróma. Vaszku- 
láris típusú fejfájás (migréb, hisztamin-cephalalgia). Különböző eredetű étvágytalanság 
(anorexia nervosa, idiopathiás anorexia) és leromlott állapot (posztinfekciózus állapot, 
rekonvaleszcencia, krónikus betegség, kimerültség, hyperthyreosis).

B m ^

ELLENJAVALLATOK 
Glaucoma, ödémakészség és viíejetretenció.

ADAGOLÁS
Szokásos kezdő adagja f e l n ő t t e k n e k  naponta 3X1 tab
lettavagy 3X1 gyermekkanál szirup. Ez az adag (12 mg) 
szükség szerint csökkenthető, ill. növelhető. Utóbbi 
esetben a napi adag nem haladhatja meg a 32 mg-ot. 
Krónikus urticaria kezelésére általában napi 3X% tab
letta, vagy 3X1 kávéskanál szirup (6 mg) elegendő.

fe^Akut migrénes roham esetén 1 tabletta vagy 1 gyer- 
®mtl<iíSnaiszmjpTTSmeFffiyiben a fejfájás nem szűnik 

meg, y 2 óra elteltével ismét adható 1 tabletta vagy 1 
gyermekkanái szirup. A beteg 4-6 órán belül 8 mg-nál 
többet nem kaphat. A hatás fenntartására naponta 
3X1 tabletta vagy 3X1 gyermekkanál szirup rendsze
rint elegendő. ^
Étvágytalanságban 3X1 tabletta vagy 3X1 gyermek
kanál szirup naponta.
Csecsemőknek y 2 éves korig nem adható!
G y e r m e k e k n e k  y2—2 éves kor között adása kivételesen 
megkísérelhető 0,4 mg/tskg die adagban (pl. 10 kg-os 
gyermeknek napi 4 mg; ez t a mennyiséget 2 kávéska
nálnyi szirup tartalmazza).

':; ' i— 4 hétnél tovább nem adható. 2— 6 éve* korig a kez
dő adag általában napi 3X% tabletta vagy 3X1 kávéska
nál (6 mg) szirup, s ha az adag növelése szükséges, a 
pótlást este, lefekvés előtt célszerű adni. A teljes napi 
adag a 8 mg-ot ne haladja meg. 3
6— 14 éves korig a szokásos napi adag 3X1 tabletta, 
vagy 3X1 gyermekkanái szirup. A teljes napi adag 
16 mg-nál több ne legyen. Étvágytalanságban 2—6 éves

korig 3—4X'/i tabletta, vagy 3X1 gyermekkanál szirup, 
de legfeljebb 8 mg naponta. A napi adag a 12 mg-ot ne 
lépje túl.

MELLÉKHATÁS
Álmosság, amely rendszerint átmeneti jellegű, és ritkánk 
teszi szükségessé a kezelés félbeszakítását. Ritkábban 
szájszárazság, mentális konfúzió, ataxia, vizuális hallu
cináció, szédülés, nausea, bőrkiütés, nyugtalanság, fej
fájás.

FIGYELMEZTETÉS
A kezelés kezdetekor jelentkező szedatív hatás miatt 
az első adagot ajánlatos az esti étkezés után bevenni. 
Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért 
pl. járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dol
gozók csak az orvos által, az egyéni érzékenységnek 
megfelelően előírt adagban szedhetik.

Terhességben nem adható!
Peritol-kúra alatt a szeszes ital fogyasztása tilos! 

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS
A fájdalomcsillapítok és altatók hatását potenciálja; 
azok csak csökkentett adagban adhatók.

MEGJEGYZÉS %

♦  Csak vényre adható k i . l ^  orvos rendelkezése sze
rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS
20 tabletta 2,— Ft, 1 üveg 100 g 2,20 Ft.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
I. Belgyógyászati Klinika 
(igazgató: Varró Vince dr.)
Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
(igazgató: Csernay László dr.)
Radiológiai Klinika 
(igazgató: Kelemen János dr.)

Az ízületi szcintigráfia 
jelentősége rheumatoid 
arthritisben
Pokorny Gyula dr., Nemessányi Zoltán dr., 
Nórái György dr., Láng Jenő dr.,
Hudák János dr. és Varga László dr.

A rheum ato id  a rth ritis  diagnosztikus nehézségei 
a kezdeti, oligoszim ptóm ás szakban jól ism ertek. 
Az ilyenkor fennálló  gyanújelek  és a szubjektív  
panaszok önm agukban legtöbbször nem  elegendőek 
a diagnózis felállításához. P rob lém át je len th e t az 
is, hogy az im m unológiai vizsgálatok az esetek egy 
részében hosszabb időn á t  negatívak  m aradha tnak  
(11, 27). H asonló a helyzet a szokványos röntgen- 
vizsgálatokkal kapcsolatban is. A röntgenvizsgálat 
legtöbbször csak előrehaladott stád ium ban  n y ú jt 
segítséget, olyankor, am ikor m ár a porc-, és/vagy 
csontkárosodás lé tre jö tt. K orai je lnek  szám ít az 
ízület kö rü li lágyrész duzzanat, m ely sokszor nem  
szem betűnő. Ezzel kapcsolatban előrelépést je len
te tt a lágysugár-technika bevezetése a rön tgen
diagnosztikába (7, 18, 21, 27). Az ilyen eljárással 
készült, több síkú felvételek k im u ta th a tják  a korai 
szakra jellem ző, a periartiku laris lágyrészekben le
játszódó ér-, kötő- és zsírszövet, va lam in t ín- és ín- 
hüvely-el változásokat.

A gyulladásos ízületi betegségek kórism ézésé- 
ben új p e rspek tívá t n y ito tt meg az ízületi szcinti
gráfia  bevezetése (9, 27, 28). A kezdeti próbálkozá
sok u tán  rad io farm akonkén t a technécium  (*|mTc) 
foszfát vegyületek  alkalm azása te r je d t el leginkább 
(2, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 24, 27). Ezek közül 9l)mTc-pi- 
rofoszfát, néhány  esetben difoszfonát vegyülettel 
a Szegedi O rvostudom ányi Egyetem  K özponti Izo
tópdiagnosztikai Labortórium ában 1977. novem be
re óta végzünk rendszeresen ízületi szcintigráfiás 
vizsgálatokat gyulladásos ízületi betegségben szen
vedő egyénekben. K özlem ényünkben ezek közül a

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 51. szám
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vizsgálatok közül a rheum ato id  arth ritises  betegek
kel kapcsolatos tapaszta la taink ró l szám olunk be.

A szcin tigráfiás eredm ények értékelése során  a 
következő k érdések re  k íván tunk  választ kapni:

1. M it v á rh a tu n k  a szcintigráfiás vizsgálattól 
a betegség korai s tád ium ában?

2. M ilyen összefüggés ta lá lható  a fizikális vizs
gálatta l, a rön tgennel és a szcintigráfiával k ap o tt 
eredm ények között a kórkép ak tiv itásának  m egíté
lése szem pontjából?

3. Hogyan változik  az em líte tt vizsgáló e ljá rá 
sok diagnosztikus é rtéke  a betegség előrehaladot
tabb  stád ium aiban?

Anyag és módszer

46 rheumatoid arthritisben szenvedő beteget vizs
gáltunk. Az esetek az I. Belgyógyászati Klinika auto
immun betegekkel foglalkozó osztályán fekvő és az am
bulancián gondozott betegekből kerültek ki. A rheu
matoid arthritis diagnózisát az Amerikai Rheumato- 
lógiai Társaság kritériumai alapján állítottuk fel (22).
A fizikális és röntgenvizsgálat azonos napon történt, 
a szcintigráfia legtöbbször két nap múlva, de minden 
esetben egy héten belül.

Hét nagyízületi (csukló-, könyök-, váll-, boka-, 
térd-, csípőízület és a sacroiliacalis ízesülés) és két kis- 
ízületi régió került vizsgálatra. A kéz kisízületei közül 
csak a metacarpophalangealis (MCP)-, és a proxima
lis interphalangealis (PIP)-, a láb kisízületei közül a 
metatarsophalangealis (MTP)-ízületeket vettük figye
lembe. A választásunk azért esett ezekre az ízületekre, 
mert rheumatoid arthritisben ezek érintettsége a leg
gyakoribb (8). A 46 betegben összesen 1302 ízületet 
értékeltünk.

Az ízületeket fizikális vizsgálattal negatívnak 
minősítettük, ha az ízületben fájdalom vagy gyulla
dásra utaló jel nem volt. Külön csoportba soroltuk 
azokat az ízületeket, amelyekben aktív vagy passzív 
mozgatáskor csak fájdalom állott fenn, és külön azo
kat, amelyekben a gyulladás egyéb tünetei is fellelhe
tők voltak.

ízületi szcintigráfia:
12—16 mCi 9!>mTc-pirofoszfát, néhány esetben di

foszfonát intravénás adása után két órával került sor 
a radiofarmakon megoszlásának térképezésére. A vizs
gált régiókról az esetek zömében szcintillációs kame
rával (Nuclear Chicago Pho/gamma HP) Polaroid fel
vételeket készítettünk. Néhány esetben mozgódetekto
ros szcintigráf (Picker Magnascanner 500i) alkalmazá
sával készültek a szcintigramok. Törekedtünk arra, 
hogy a szimmetrikus ízületeket egyetlen felvételen je
lenítsük meg. A kéz és a láb kisízületei és gyakran a 
térdízületek vizsgálatakor ez az elv könnyen megvaló
sítható. Példaként bemutatjuk egy II. stádiumban levő 
rheumatoid arthritises beteg kézízületi szcintigramját 
(1. ábra). A nagyízületek esetében az impulzus és idő
előválasztás megfelelő kombinációjával és a felvételi 
geometria azonosságával biztosítottuk a kétoldali ízület 
radioaktivitásával valós összehasonlíthatóságát. Patoló
giás ízületi izotóphalmozást a megfelelő ellenoldali ízü
let, ill. a környező ízületek radiofarmakon dúsítását 
meghaladó radioaktivitás szint észlelésekor diagnoszti
záltunk. Az összehasonlítás szubjektív volt. A patológiás 
ízületek radioaktivitásának numerikus meghatározását, 
ill. az izotóphalmozás fokozatokban történő értékelését 
nem végeztük el.

Röntgenvizsgálatok:
A vizsgált ízületekről hagyományos technikával 

összehasonlító felvételeket készítettünk, ezeket szükség 
esetén oldalirányú felvételekkel egészítettük lei. Rönt- 
genológiailag a rheumatoid arthritis I. stádiumának /'"'v 
minősítettük az ízületet alkotó csontok ízületközeli ré- VT/T 
szének mészszegénységét, ill. a periartikularis lágyrész- X  
duzzanatot. II. stádiumba soroltuk vizsgált eseteinket. ■ •
ha ízületi résbeszűkülés és/vagy csontdestrukció volt 3119
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1. ábra: Sz. M.-né 42 éves, II. stádiumba tartozó rheuma
toid arthritises beteg kézízületi röntgen felvétele 
és szcintigramja
a) Röntgenfelvétel: az interphalangealis ízületi 

rések mindkét oldalon szűkebbek, de csont
destrukció nem látszik

látható. A III—IV. stádiumra az ízfelszínek teljes eltű
nését, ill. az ankylosis létrejöttét tartottuk jellemzőnek
( 11) .

Eredmények
V izsgálatra k e rü lt 37 nő- és 9 férfi beteg. É let

koruk 18—63 év között volt.

b) Szcintigram: kifejezett izotópdúsulás látható 
mindkét csukló-, az intercarpalis-, a bal kéz
I. és V. MCP-, a II.—'V. PIP-, valamint a jobb 
kéz V. MCP- és a II,—III. PIP ízületének megfe
lelően

Külön csoportkén t értékeltük  a röntgenvizsgá
la tta l I., II. és III—IV. stádium ba tartozó eseteket.

Egybevetve stád ium ok  szerin t a fizikális vizs
g á la t és a röntgen, a fizikális vizsgálat és a szcinti- 
gráfia , valam in t a szcintigráfia és röntgenvizsgálat

1. táblázat. Rheumatoid arthritis I. stádium . 384 ízület fizikális-, röntgen (R tg)- és  izotóp (S zc.), vizsgálattal 
nyert adatainknak értékelése

Vizsgált ízületek Panaszmentes Fájdalom Gyulladás Összesen

Fizikális és röntgenvizsgálat egybevetése

Rtg + Rtg— Rtg + Rtg— Rtg+ Rtg—

Kisízületek 0 267 2 36 0 25 330
Nagyízületek 1 20 2 16 3 12 54

Összes ízület 1 (0,3%) 287 (99,7%) 4 (7,1%) 52 (92;9%) 3 (7,5%) 37 (92,5%) 384

Fizikális és szcintigráfiás vizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. —

Kisízületek 58 109 13 25 15 10 330
Nagyizületek 4 17 12 6 13 2 54

Összes ízület 62 (21,5%) 226 (78,5%) 25 (44,6%) 31 (55,4%) 28 (70,0%) 12 (30,0%) 384

Szcintigráfiás és röntgenvizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. —
Rtg. + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg +

Kisízületek 0 209 58 0 2 25 11 0 0 10 15 0 330
Nagyízületek 1 17 3 0 2 6 10 0 3 2 10 0 54

Összes ízület 1 226 61 0 4 31 21 0 3 12 25 0 384

Jelmagyarázat: +: az adott vizsgáló eljárással kórosnak tartott ízület, 
—: az adott vizsgáló eljárás kórosat nem talált.

A %-os adatok az egyes klinikai csoportokra vonatkoznak.



2 .  t á b l á z a t .  R heum ato id  a r th i t is  II. stádium. 524 ízület f izikális-, rön tgen  (Rtg)-,  és  izotóp (Szc). v izsgála tta l
k a p o t t  adata inak é r té k e lé se

Vizsgált ízületek Panaszmentes Fájdalom Gyulladás Összesen

Fizikális és röntgenvizsgálat egybevetése

Rtg + Rtg - Rtg + Rtg — Rtg + Rtg —

Kisízületek 73 309 25 20 9 14 450
Nagyízületek 8 18 8 16 15 9 74

Összes ízület 81 (19,9%) 327 (80,1%) 33 (47,8%) 36 (52,2%) 24 (51,1%) 23 (48,9%) 524

Fizikális és szcintigráfiás vizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. —

Kisízületek 39 343 17 28 18 5 450
Nagyízületek 2 24 14 10 21 3 74

Összes ízület 41 (10,,0%) 367 (90,0%) 31 (44,9%) 38 (55,1%) 39 (83,0%) 8 (17,0%) 524

Szcintigriáfiás és röntgenvizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. _
Rtg + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg +

Kisízületek 39 309 0 34 16 19 1 9 9 5 9 0 450
Nagyízületek 2 18 0 6 8 10 6 0 15 3 6 0 74

Összes ízület 41 327 0 40 24 29 7 9 24 8 15 0 524

eredm ényeit a ta lá lt pozitivitások, ill. negatív  ada
tok előfordulási gyakoriságát táblázatokban tü n te t
tü k  fel.

A rheum ato id  a rth ritis  I. stádium ában (I. tá b 
lázat) a szcintigráfia m inden  esetben pozitív volt, 
am ikor a röntgenvizsgálat is kóros elváltozást ta 
lált. Az összes vizsgált ízü le te t figyelembe véve a 
röntgen csak 2,1% -ban je lez te  az ízületek é r in te tt
ségét, a szcintigráfiás v izsgálat 29,9n/o-ban.

A rheum ato id  a rth ritis  II. stádium ába tartozó  
betegekben 524 ízület k e rü lt vizsgálatra (II. táb lá 
zat). A rön tgen- és szcin tigráfiás vizsgálatok e red
m ényeit egybevetve azt ta lá ltu k , hogy a 408 tü n e t
m entes ízületből 368-ban (90,2%) m indkét vizsgáló 
eljárás eredm énye egyező volt, 40 ízületben (9,8%) 
csak a röntgenvizsgálat vo lt pozitív. A 69 fá jdalm as 
ízületből 53 esetben (76,8%) egyezett a rön tgen - és 
a szcintigráfiás vizsgálat eredm énye, a fen n m ara 
dó 16 ízületben a két e ljá rássa l közel azonos a rán y 
ban kap tu n k  egymástól független pozitivitást. A 
gyulladásos ízületekből 32-ben (68,1%) a k é t vizs
gáló eljárás eredm énye egyezett, a további 15 ízü
letben (31,9%) csak a szcin tigráfia volt pozitív. Ösz- 
szegezve: 524 ízületből a röntgenvizsgálat 138-ban 
(26,3%), a szcintigráfia 111-ben (21,2%) je lze tt pa
tológiás folyam atot.

A III—IV. stádium ba tartozó  rheum ato id  a r th 
ritises betegek (III. táblázat) vizsgálata során  a ké t 
radiológiai e ljárás egybevetésekor azt ta lá ltuk , hogy 
a 252 panaszm entes ízület közül 125 esetben (49,6%) 
kaptunk  azonos eredm ényeket, a fennm aradó  ese
tekben gyakorlatilag  csak a röntgenvizsgálat je lze tt 
elváltozást. Az 50 fájdalm as ízületből 47-ben (94,0%)

a ké t vizsgáló e ljá rás azonos e redm ény t adott, 3 
ízület (6,0%) csak rön tgenv izsgálatta l volt pozitív. 
A gyulladásos ízületek vizsgálata során 80 esetben 
(86,9%) kap tunk  egyezést a ké t eljárással, a fenn 
m aradó  esetek többségében pedig csak szcintigrá- 
fiával észleltünk pozitivitást.

M egbeszélés

A csont-, ízületi szcintigráfia első alkalm azása 
a gyulladásos betegségek d iagnosztikájában W eiss 
és M axfield  nevéhez fűződik (28). 131J-a l je lzett hu 
m án szérum  a lbum in t alkalm azva k im utatták , hogy 
a gyulladásos ízületek  vérbőségének megfelelően 
jö t t  lé tre  izotópdúsulás. A későbbiekben különböző 
izotópok — igy /,5Ca, /l7Ca, ^ S r , 87Y, 135"B a, 18F, r i t
ka  földfém  izotópok, nehézfém ek stb. — kerü ltek  
még alkalm azásra, de hosszú felezési idejük és 
egyéb kedvezőtlen biológiai tu lajdonságaik  m ia tt 
széles körben nem  te rjed tek  el (4, 6, 12, 17, 20, 25). 
Jelen tős előrelépést je len te tt a !l9mTc vegyületek be
vezetése (1, 29). E lőállításuk egyszerű, sugárbioló
giai és sugárfizikai tu la jdonságaik  a legkedvezőb
bek. A beteg szám ára még ism éte lt vizsgálatok so
rá n  is m inim ális su gárte rhe lést je lentenek. M ellék
hatás nagyobb anyagban  végzett vizsgálatok során 
sem  volt észlelhető (9, 26). A 99mT c-pertechnetáto t 
synovitisek k im u ta tásá ra  a ján lják . A " mTc-al je l
ze tt polifoszfátok a csontrendszer és az ízületek spe
cifikus és részletdús áb rázo lását teszik lehetővé (5, 
9, 10, 19, 29). M anapság gyakorlatilag  csak ezeket 
használják  a laborató rium ok  csont-, ízületi szcin ti- 
g ráfiára .
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3. táblázat. Rheumatoid ar th r i t i s  III.—IV. stádium . 394 ízület fizikális-, rön tgen  (Rtg)- és  izotóp (Szc.)
vizsgálatta l  k a p o t t  e redm ényeinek  értéke lése

Vizsgált ízületek Panaszmentes Fájdalom Gyulladás Összesen

Fizikális-és röntgen vizsgálat egybevetése

Rtg + Rtg — Rtg + Rtg — Rtg + Rtg —

Kisízületek 172 66 31 3 53 15 340
Nagyízületek 5 9 14 2 23 1 54

Összes ízület 177 (70,2%) 75 (29,8%) 45 (90,0%) 5 (10,0%) 76 (82,6%) 16 (17,4%) 394

Fizikális és szcintigráfiás vizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. —

Kisízületek 46 192 28 6 60 8 340
Nagyízületek 6 8 14 2 24 0 54

Összes ízület 52 (20,6%) 200 (79,%4) 42 (84,0%) 8  (16,0%) 84(91,3%) 8 (8,7%) 394

Szcintigráfiás és röntgenvizsgálat egybevetése

Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. — Szc. + Szc. —
Rtg + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg + Rtg + Rtg — Rtg — Rtg +

Kisízületek 46 66 0 126 28 3 0 3 51 6 9 2 340
Nagyízületek 5 8 1 0 14 2 0 0 23 0 1 0 54

Összes ízület 51 74 1 126 42 5 0 3 74 6 10 2 394

Az izotópdúsulás m echanizm usa nem  tisztázott 
m inden részletében. Biztos tényezőnek kell tekin
teni a gyulladással kapcsolatos vascularisatió t, a fo
kozott vérátáram lást, a perm eabilitás fokozódását. 
Em ellett döntő szerepe van a porc- és csontszövet 
fokozott anyagcseréjének (3, 5, 9, 19, 27).

Rheum atoid a rth ritises  betegek ízületi szcinti
g ráfiás eredm ényeiről az irodalom ban több szerző 
szám olt be. A közölt adatok  á lta lában  anyagunk
nál kisebb betegszám ra vonatkoztak, és az esetek 
egy részében csak m eghatározott ízületeket, ill. ízü
leti régiókat vizsgáltak. Legtöbbször nem  értékel
ték  külön a rheum ato id  a rth ritis  egyes stádium ai
ban az izotóp vizsgálatok eredm ényeit (5, 15, 19, 
23, 29). V izsgálataink során — H erm ann és mtsai- 
hoz hasonlóan (10) — külön-külön elem eztük a 
korai és a későbbi stádium okban ta lá lt eredm é
nyeket.

A röntgenológiailag I. stád ium ba tartozó bete
gek ízületeinek rön tgenvizsgálata a v á rtn ak  megfe
lelően csak igen kis százalékban (2,1%) segített a 
diagnózis felállításában. Lényeges különbséget nem 
ta lá ltu n k  a panaszm entes, a csak fájdalm as és a 
k ifejezetten  gyulladásos ízü leteket külön értékelve. 
Ezzel szemben a szcin tigráfia 44,6% -ban m uta to tt 
ki fokozott izotópdúsulást azokban az ízületekben 
is, ahol csak fájdalom  állo tt fenn. Ez az arány a 
gyulladásos ízületekben 70,0% -ra em elkedett. Ada
ta in k  más szerzők adata ival egyezően azt bizonyít
ják , hogy rheum atoid  a rth ritis  I. stádium ában a 
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la tilag  nem  várható , míg a szcin tigráfia k ifejezet
ten  érzékeny vizsgáló m ódszernek tek in th e tő  a 
gyulladás m egítélésében. Az a tény , hogy a klin ikai 
tü n e tek  a lap ján  gyulladásosnak íté lt ízü le tekben  is 
k ap tu n k  negatív  szcintigráfiás eredm ényt, nem  
csökkenti az előbbi m egállapítás é rtéké t, in k áb b  a 
fizikális vizsgálat h ibalehetőségeit jelzi. Az elkülö
n ítés nehézsége abból adódik, hogy az esetek  egy 
részében a gyulladás valódi tü n e te it u tán o zh a tja  
a deform itás és duzzanat, olyan tü n e tek , am elyek 
m á r a lezajlo tt gyulladás következm ényei.

A rheum ato id  a rth ritis  II. stád ium ában  a két 
radiológiai vizsgáló eljárással k apo tt pozitív ered
m ények aránya m egváltozik. Sokkal gyakoribb  a 
rön tgenvizsgálatta l k im uta tható  porc-, cson tpusztu 
lá sra  u taló  elváltozás. A tünetm entes ízületekből 
kétszer olyan gyak ran  lehete tt rön tgennel kóros el
változást k im uta tn i, m in t izotóp m ódszerrel. A csak 
fá jdalm as ízületekben m indkét e ljá rás közel 50,0%- 
b an  je lze tt kórosat. A gyulladásos ízületek v o n a t
kozásában a röntgenvizsgálat az előbbinél lényege
sen többet nem  m ondott, viszont a szcin tigráfia 
83,0% -ban jelezte a betegség ak tiv itásá t. Összízü- 
le tre  vonatkoztatva a röntgen pozitív esetek szám a 
m inim álisan  m eghalad ta  a szcintigráfiás pozitivitás 
előfordulását. A szcintigráfia ebben a stád ium ban  
is jobban  egyezik a klin ikai képpel, ha a gyu lladá
sos ak tiv itás je len létét, ill. h ián y á t k íván ju k  eldön
teni.

A rheum ato id  a rth ritis  III—IV. stád ium ába 
tartozó  betegek ízületeinek értékelésekor m egálla-



p ítható  volt, hogy a gyulladás szem pontjából tünet
m entes ízületek esetében a rön tgenvizsgálat jóval 
gyakrabban  m u ta to tt kóros eltérést, m int a szcinti
gráfia. A fájdalm as ízületekben a k é t vizsgálat 
megközelítőleg azonos arányban  ta lá lt kórosat. 
Azokban az ízületekben viszont, am elyekben a 
gyulladás egyéb tünete i is jelen  voltak, a szcintig- 
ráfiás vizsgálat többször volt pozitív, m int a rön t
gen.

Összefoglalóan elm ondható, hogy a két radio
lógiai vizsgáló e ljá rás közül a gyulladás nyomon 
követésére a szcintigráfia alkalm asabb. Az ízületi 
szcintigráfia b ár nagyon érzékeny, nem  specifikus, 
m ert egyéb a rth ritisekben , ső t in flam m ált a rth ro - 
sisban is pozitív eredm ényt ad (10, 12, 15, 25, 27, 
29). D ifferenciáldiagnosztikai segítséget jelenthet, 
ha a kisízületekben a gyulladást jelző kóros izotóp- 
dúsulás m indkét oldalon m egtalálható .

A röntgenvizsgálattal k im u ta th a tó  elváltozá
sok időben m egkésve követik a gyulladásos jeleket, 
ennek ellenére specifikusabbak, m in t az izotópdú- 
sulás (5, 27, 29). T apasztalataink  szerin t a betegség 
első stádium ában az izotóp v izsgálattó l várhatunk  
több inform ációt, míg a II. s tád ium tól kezdve a ké t 
vizsgáló eljárás szerencsésen egészíti ki egym ást. Ez 
különösen a betegség ak tiv itásának  m egítélésében 
igazolható.

Összefoglalás: A szerzők 46 rheum ato id  a rth 
ritisben  szenvedő betegben tanu lm ányozták  az ízü
leti szcintigráfia, a röntgen- és a fizikális vizsgálat 
diagnosztikus értékét. M egállapíto tták , hogy a rheu 
m atoid a rth ritis  korai szakában a szcintigráfiás 
vizsgálat értékesebb inform ációt nyújt, m int a 
röntgen. A betegség e lő rehalado ttabb  stádium ai
ban a két radiológiai e ljárás kiegészíti egym ást. A

szcintigráfia bár érzékeny vizsgáló módszer, nem  
specifikus.

Megjegyzés a korrektúránál: Kéziratunk bekül
dése után jelent meg Reviczky Alice dr. és munkatár
sainak közleménye, mely szcintigráfiával foglalkozik 
synovitisekben. (Magyar Reumatológia XXI.. 111—116, 
I960.).
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B A Y O L IN
kenőcs mV 2 0 0  A ntiphlogistica
ÖSSZETÉTEL:

Heparinoid Bayer- — — -  -  -  2500 HDB-E
Aethylenglykolum
monosalicylicum — — — — — -  5,00 g
Benzylium nicotinicum -  -  -  — 1,25 g
50 g lemosható kenőcsben.

HATÁS:

Hatóanyagai közül a Heparinoid Bayer gyulladás
gátló anyag, amely a vérrögképződést is gátolja. 
A nikotinsav — benzilészter helyi vérbőséget okoz, 
ezzel a megbetegedett szövet vérkeringését támo
gatja. Etilén-glikol monoszalicilát külsőleges alkal
mazásával gátolható a kondroitinszulfát bioszintézi
se. Mivel a reumás sarjszövettel jól összehasonlítha
tó, kísérleti úton előállított hegszövetben megnöve
kedett mucopolisaccharid és kondroitinszulfát szin
tézis igazolható, a kondroitinszulfát szintézisének 
gátlásával a reumás kórképek feltehetően előnyösen 
befolyásolhatók.
A szalicilátok a bradykinin gátló hatáson keresztül 
fájdalomcsillapító hatást is kifejtenek.

JAVALLATOK:

Izületi gyulladások, arthrosis, spondylosis, spondy
larthrosis esetén fellépő izom- és végtagfájdalmak, 
izomláz és zúzódások, zárt baleseti sérülések, contu- 
siok, haematomák, distorsiok, továbbá tendovaginitis, 
epicondylitis, bursitis, radiculitis, neuritis, fibrositis, 
myositis.

ALKALMAZÁS:

A fájdalmas testrészt bedörzsöljük vékony rétegben 
általában naponta 2-3-szor. Ha a bedörzsölés a túl 
nagy fájdalom miatt nem lehetséges, elegendő a 
kenőcsöt csak könnyedén a bőrfelületre vinni.
Az alkalmazás módja mindig a betegség lokalizáció
jától, illetve a beteg állapotától függ. Keringést ja
vító hatása fürdőkkel fokozható.

Figyelmeztetés:
A kenőcs szembe vagy nyálkahártyára ne kerüljön, 
mert erős vérbőséget okoz; alkalmazása után kéz
mosás javasolt.

MEGJEGYZÉS:

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése sze
rint (legfeljebb három alkalommal) ismételhető.

ELTARTÁS:
Hűvös helyen.

CSOMAGOLÁS:

1 tubus (50 g) 6,80 Ft.

Forgalomba h o zza : ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, TISZAVASVÁRI,
Bayer A. G. Leverkusen licencia a lap ján
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G y e rm ek k o ri k ró n ik u s  
b r o n c h i t i s  a n t ib io t ik u s  
é s  im m u n te rá p iá já n a k  
k r i t ik á ja  e n d o s c o p o s  
u tá n v iz s g á la t  a la p já n
Nevihostényi György dr.*, Leilei István dr., 
Frank Kálmán dr. és Istók Márta d>-

A bronchitis chronica (továbbiakban br. chr.) a 
WHO 1961-es m eghatározása (cit.: 13, 33, 45) szerint 
a hörgők olyan gyulladásos fo lyam ata, am elynél a 
köhögés (és köpetürítés) ké t egym ást követő esz
tendőben 3—3 hónapnál tovább fennáll. Mi ezt 
vettük  k lin ikai követelm ényként alapul, b á r kis
dedkorban — alapbetegségtől függően és érte lem 
szerűen — rövidebb fennállási idő t is elfogadunk 
(12, 45).

A br. chr. keletkezésében praedispositio  (pl. 
fam iliaritás), a csecsem ő-kisdedkor sajátos im m un
státusza, v a lam in t exogen-endogen fak to rok  (aller
gen, levegőszennyeződés, a gyerm ek m in t passzív 
dohányos, k lim atikus tényezők, gégészeti góc stb.) 
játszanak  szerepet. A csecsem őkori tran sito rik u s 
IgA -hiány, egyes betegekben az im m unrendszer 
elhúzódó érése, bizonyos alapbetegségek (rachitis, 
anaem ia stb.), va lam int számos olyan infekció (RS- 
vírus, varicella, m orbilli, pertussis), am elyek átm e
neti cellularis im m undepressziót okozhatnak (10, 
54), kedvező fe lté te leket te rem tenek  a br. chr. ki
alakulásához (40). A fo lyam at e lind ításában  nagy 
szerepük van  a v írusoknak, am elyek e lpusztítják  
a n y á lk ah árty á t — vele a lokális e llenanyagkép
zést —, m ajd  a destrukciókban bak térium ok  ta 
padnak meg és ta r tjá k  fenn  a körfolyam atot.

A hörgváladékból az esetek 50—70% -ában le
het kórokozót k im utatn i, zöm ében H. in fluenzae-t 
és Diplococcus pneum oniae-t (3, 7, 11, 15, 16, 19, 28, 
31). A bak té rium ok  sokszor a lam ina p ropriáig  
destruálják  a  hörgőnyálkahártyát, tovább ron tva 
ezzel annak  im m unvédekezését is. Br. c h r -ban 
csökken a hörgváladék  IgA, lak to ferrin , lysosym 
és a lfa -l-an titry p s in  ta r ta lm a  (47).

A br. chr. te ráp iá ján ak  célja a le ír t  fo lyam at 
m egszakítása. Ennek m egfelelően a kezelés össze-

* Jelenlegi munkahelye: OTKI Trópusi Egészség- 
ügyi Tanszék
Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 51. szám

te tt:  1. az im m undeficiens állapot m egszüntetése,
2. a bakteriális infekció antib io tikus kezelése, 3. a 
kóros m ennyiségű és összetételű hörgváladék fel
oldása (8, 34). és 4. expektorálásának  elősegítése, 
valam int 5. az allerg iás esetek speciális im m unte
rápiája.

M unkánkban k ritik a  tárgyává k íván tunk  te n 
ni egyrészt az oralis, ill. aerosolos an tib io tikus ke
zelést, valam int az im m unteráp ia  különböző fo r
m áit (im m unglobulin szubsztitúció, bak teriá lis de- 
pot-vakcina, a llergen specifikus hiposzenzibilizá- 
lás), m ásrészt az endoscopos kép változását vizs
gáltuk  az alkalm azo tt teráp ia  függvényében.

Beteganyag

129 (közülük 71 fiú és 58 leány) 2—8. életév közötti, 
br. chr.-ban szenvedő beteget vizsgáltunk endoscopo- 
san, betegségük aktív szakában, majd különböző (alább 
felsorolt) kezelésben részesítettük őket. 3—4 évvel ké
sőbb endoscopos utánvizsgálatot végeztünk, a betegek 
61%-a ekkor legalább már egy éve klinikailag tünet
mentes volt. Az első endoscopos vizsgálattal egy időben 
gégészeti kivizsgálást (góc szanálása), immunológiai 
kivizsgálást (Mancini, nyál szekretoros IgA (59), cellu
laris bőrreaktivitás, immunogram), allergológiai kivizs
gálást (bőrtesztek, pozitív esetben IgE és specifikus IgE, 
kérdéses esetben inhalativ provokáció), valamint mind
két vizsgálatnál a hörgváladék bakteriológiai és cyto- 
lógiai feldolgozását végeztük el. 17 beteg két terápiás 
csoportban is szerepel, akik pl. gammaglobulin szubsz
titúció és endoscopos kontroll után pl. vakcinát kaptak, 
majd ismételt endoscopos kontroll történt.

Az 1. táblázat a beteganyag alapbetegség szerinti 
megoszlását tünteti fel. A felosztásnál Simkó (45) össze
foglaló közleményéből indultunk ki.

Beteganyagunkat az alkalmazott terápia szerint a 
következő csoportokra osztottuk:

I. Br. chr.-ban az antibiotikumot lehetőleg a hörg
váladékból kitenyésztett kórokozó in vitro antibiogram- 
ja szerint választottuk meg, de mindenképp úgy, hogy 
H. influenzaere és Diplococcus pneumoniaere hatásos le
gyen. így elsősorban Sumetrolimot, penicillin-származé
kokat (pl. Ampicillin) és tetracyclint adtunk. Az oralis 
kezelést 5—7 napon át végeztük, ezt 7—10 napos szünet 
követte, majd intermittálva ismételtük — a klinikai 
javulás megindulásától függően — 2—3 hónapon át. Ez
után csak heveny légúti infekció esetén kapott a beteg 
kemoterápiát. A gyógyszerek adagját mindig a testsúly 
kg-onkénti felső határban állapítottuk meg.

II. Az aerosol kezelést TUR-USI ultrahang-por
lasztóval végeztük, naponta 2—4 alkalommal, folyama
tosan 2—3 hónapon át. A betegek ezen idő alatt inté
zetben feküdtek. Az aerosolban tetracyclint, gentamy- 
cint, thiamphenicolt, ritkábban erythromycint alkal
maztunk. Agadolásukat illetően irodalmi adatokra hi
vatkozunk (16, 25, 26, 43). Inhalálás előtt szükség sze
rint a hörgváladékot Mucosolvinnal, ill. Sicollal, az 
esetleges alsó légúti obstrukciót broncospazmolytikum- 
mal oldottuk. Inhaláláskor arra törekedtünk, hogy a be
teg lassan és mélyet lélegezzen be, majd lehetőleg hosz- 
szú szünet után lassú és komplett exspiratio következ
zen. Kisebb gyermeken ezt akusztikusán kell kontrol
lálni : belégzésben a gyermek „sss” hangot, kilégzésben 
„fff” hangot hallasson.

III. Különböző baktériumokat Al(OH)3 gélhez 
adszorbeált formában tartalmazó standard depot-vakci- 
nával szerzett klinikai tapasztalatainkról korábban már 
beszámoltunk (35). Közülük 43 betegen végeztünk el 
utólag endoscopos kontrollt.

IV. Immunglobulin szubsztitúciót különböző jelle
gű IgA-hiányban szenvedő 18 betegünkön végeztük (7 
betegben a szekretoros IgA hiánva is fennállt). A Hu
man Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet által rendel
kezésünkre bocsátott, IgA-val dúsított gammaglobulin 
inj.-t adagoltuk kéthetes közökben, 0,3—0,4 ml pro test-
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1 . táblázat

Primaer krónikus bronchitis 79 beteg
Congenitális bronchiektázia 5 beteg
Mucoviscidosis 2 beteg
Ellenanyaghiány syndroma 

Selektiv IgA-hiány 6 beteg
Transitorikus IgA-hiány 12 beteg

Trachea vagy főhörgő szűkület 
+ br. chr. 13 beteg

Inhalativ allergia + br. chr. 12 beteg

szívtunk le, melyken leukocyták domináltak. 67 beteg 
hörgváladékából tenyészett ki kórokozó. 13 betegünk
ben észleltünk 20%-nál nagyobb trachea- vagy főhörgő- 
szűkületet, melyet funkcionális eredetűnek tartottunk.

E redm ények

I. A 2. táblázat a különböző teráp iás csoportok 
szerinti m egoszlásban tü n te ti fel az elért klin ikai 
tünetm entességet, a hörgőnyálkahártya restitu tio  
ad in tegrum  endoscopos gyógyulását, ill. az endos-

2 . táblázat

Esetszám Klinikailag gyógyult Endoscoposan Endoscoposan gyógyult
javult

I. Ismételt oralis antibiotikum 38 11 = 28,9% 9 4 = 11,1%
II. Antibiotikum aerosol 35 28 = 80% 12 10 = 28,5%

III. Bakteriális depot-vakcina 43 38 = 88,3% 11 14 = 32,5%
IV. Immunglobulin

szubsztitúció 18 2 = 11 ,1% 2 0
V. Allergen

hiposzenzibilizáció 12 10 = 83,3% 5 7 = 58,3%
Összesen 89 = 60,9% 35 = 23,9%

3. táblázat. A hörgváladékokból k itenyésztett kórokozók,. a kezelés m egkezdése e lő tt és  után

Kezelés előtt Kezelés után
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4. táblázat

13 beteg Kezelés módja Klinikai tünetek Hörgőnyálkahártya 
endoscopos megítélése

i tünetmentes: 3 gyógyult 2
szűkület
megszűnt: 8 Ivakcina: 4 I javult: 1 javult: 2

l antibiotikum: 4 változatlan: 4 változatlan: 4

szűkület
változatlan: 5 beteg vakcina: 5 j

tünetmentes: 4 gyógyult: 3

l javult: 1 javult: 2

súly kg adagban. A kúrát az őszi—téli periódusban 4—5 
hónapon át folytattuk,

V. Allergen specifikus hiposzenzibilizálást 12 inha
lativ allergozisra visszavezethető br. chr. gyermeken al
kalmaztunk: közülük 9 lakáspor, 3 pollen-allergiában 
szenvedett. Klinikai panaszaik közt elsősorban a rend
szeres rohamszerű köhögés és köpetürítés szerepelt és 
nem típusos asthmás roham. Az endoscopos kontroll 
legkevesebb 2 évi immun terápia után történt.

Kezelés előtt valamennyi betegünkön gyulladt, 
megvastagodott, hosszanti csíkozottságot mutató hörg- 
nyálkahártyát észleltünk. 98 esetben gennyes váladékot

copos kép jav u lásá t (pl. a korábbihoz viszonyítva 
m egszűnt a gennyürülés).

II. A 3. táblázat kezelés előtt és u tán  a hörg- 
váladékból k itenyészthető  bak térium okat m u ta tja . 
Az I. (Oralis an tib io tikum ) csoportban a kontroll 
vizsgálat során — az első vizsgálathoz képest — 
három szor gyak rab b an  tenyészte ttünk  ki ún. fa 
k u lta tív  kórokozót. Ezek pathogenitásáról és je len 
tőségéről ugyan v ita  folyik a br. ch r.-t tá rgyaló  
irodalom ban, de fe lh ív juk  a figyelm et, hogy ezt
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ANALGETICUM
A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók légzéscsökkentö 
hatását is, ugyanakkor azok fájdalomcsillapító hatását fokozza. 
Terápiás adagban nem toxikus, megszokást nem okoz, jól tűr
hető, ezért hosszabb ideig tartó adagolásra is alkalmas.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 300 mg rimazolium methylsulfuricum (1,6-dime- 
thyl-3-carbaethoxy-4-oxo-6,7 ,8 , 9-tetrahydro-homopyrimida- 
zolum methylsulfuricum) hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK
Krónikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem 
szüntethető igen heves fájdalmak csillapítására görcsoldókkal 
és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálha
tó. A légzésre gyakorolt hatása miatt különösen java lit idős 
betegek fájdalmainak csillapítására.
Fejfájás csillapítására nem alkalmas.

ADAGOLÁS
Felnőttek egyszeri adagja fájdalom esetén 1 drazsé, napi adag
ja szükség szerint 3, fekvő beteg részére 4 drazséig emelhető.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés, kábultság és a terápiás 
adagot meghaladó dózis esetén fejfájás előfordulhat.

FIGYELMEZTETÉS
A Probon fokozza mind a centrális depressziós szerek, mind a 
kábító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek egyidejű alkal
mazásakor -  egyéni megítélés alapján az adagok csökkentése 
ajánlatos.
MEGJEGYZÉS

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS
10 db drazsé Térítés: 3,90 Ft



SENSIT
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CHI NOIN BUDAPEST CORONARIA DILATATOR

A Sensit új típusú koszorúsér-tágító. Kalcium-antagonista és 
foszfodiészteráz-aktivitást gátló hatása miatt növeli a szív ano
xia-toleranciáját, csökkenti a szívizom oxigénfelhasználását, tá
gítja a koszorúsereket, fokozza a koronáriaáramlás mértékét, 
növeli a szívizom oxigénellátását. Kardioprotektiv hatása stress- 
situatiókban is érvényre jut, amennyiben kivédi a katekolaminok 
kardiostimulatorikus hatását. Adagolását az első stenocardiás 
panaszoknál előnyös elkezdeni. Huzamosabb használata mel
lett csökken a nitroglicerin-igény.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 50 mg fendilinum hydrochloricum hatóanyagot 
tartalmaz.

JAVALLATOK
Koronária-elégtelenség, angina pectoris, coronaria-sclerosis. 
a szívinfarktus megelőzése és utókezelése.

ELLENJAVALLAT
A szívinfarktus akut fázisa. Terhességben csak vitalis indikáció 
esetén alkalmazható

ADAGOLÁS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3*1 drazsé.

MELLÉKHATÁSOK

Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanság, kábultság vagy alléi 
giás jelenségek szórványosan előfordulhatnak, melyek a dózis 
átmeneti csökkentésére többnyire megszűnnek

FIGYELMEZTETÉS

Májbetegek huzamosabb kezelése során ajánlatos az idősza
kos laboratóriumi ellenőrzés.
Vérnyomáscsökkentők és bétareceptor-blokkolók hatását erő
sítheti, illetve kiegészítheti, ezért együttes adásuk esetén foko
zott óvatosság ajánlatos.

MEGJEGYZÉS

Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki 
a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS 
50 db drazsé Térítés: 2,70 Ft



csak a rendszeres antib io tikus kezelésben részesült 
esetekben észleltük.

III. 13 betegünkben  észleltünk funkcionális 
trachea- vagy főhörgőszűkületet. Ez önm agában is 
jelentős a br. chr. kialakulása szem pontjából. É r
dekes összehasonlítanunk, hogy idővel m egszűnt-e 
a szűkület, m ilyen teráp iában  részesült a beteg és 
hogyan a lak u lt a klinikai, ill. endoscopos gyógyu
lás (4. táblázat).

Feltűnő, hogy 4 betegünkben — akik in term it- 
táló antib io tikus kezelésben részesültek — a felső
légúti szűkület megszűnése dacára  változatlanok 
m arad tak  a k lin ikai tünetek  és a hörgőnyálkahár
tya endoscopos képe.

IV. 5 esetünkben  észleltünk gom bostűfejnyi 
fehéres-sárgás n y á lk ah árty a  infiltrációkat, am e
lyek m ykológiai eredete  kizárható  volt. V alam eny- 
nyi betegen inhala tiv  allerg iát b izonyítottunk. In- 
tá l és specifikus hiposzenzibilizálást követően m eg
szűnt a fen ti elváltozás.

M egbeszélés
1. Heveny légú ti gyulladás esetén az an tib io ti

kum ok a norm álisnál jobban passzálódnak a foko
zott vérá táram lás m ia tt a vér-hörgőnyálkahártya 
b arrie ren  á t azonban a hyperaem ia igen gyor
san (1—2 napon belül) m egszűnik és a továbbiak
ban az an tib io tikum  szöveti koncentrációja nem  
ér el kellő szintet. Ez azt eredm ényezi, hogy a 
bronchialis infekció néhány nap  m úlva gyakran  
fellángol, va lam in t a túlélő kórokozók a reinfekció 
rezervoárjá t képezik. Rosszabb a helyzet a m ár 
k ia lakult k rónikus gyulladás, kötőszövetes indu rá- 
ció esetében, am ikor eleve rosszabb a szövetek vér- 
á táram lása, és a gyu llad t te rü le tre  a paren teráli- 
san bevitt an tibo tikum  alig ju t  el. K ülönösen rosz- 
szul d iffundálnak  a hörgőváladékba a nagy mole
ku lájú  antib io tikum ok, és azok, am elyeknek nagy 
a fehérjéhez kötődő képességük. Fen ti m eggondo
lásból javaso lják  egyes szerzők légúti infekció ese
tén  az an tib io tikum ok em elt dozírozását; az in fek
ció első nap ja iban  a lökésteráp iát; a kezelés 3—4. 
nap ján  bekövetkezett ism ételt lázkiugrásnál az 
an tib io tikum  váltása  helyett annak  adagjának  
em elését (9, 29, 30, 44, 50, 51).

A br. chr. an tib io tikus kezelésével kapcsolat
ban három  prob lém ára kell felh ívni a figyelm et: 
1. Számos közlem ény foglalkozik különböző an ti
biotikum ok hörgőbeni, p leura-exsudatum ban, tü 
dőszövetben e lért koncentráció jával: (6, 18, 34, 39, 
46, 57) egyes készítm ények szisztém ás adagolás 
esetében sem érnek  el teráp iás szöveti szintet (pl.: 
E rythrom ycin, Carbom ycin, K anam ycin, de egyes 
esetekben a te tracyclin  és Sum etrolim  sem).

2. Az an tib io tikum ok nagy része károsítja  a 
védekező im m un-m echanizm usokat: opsoninopa- 
th iá t okozhatnak, csökkentik a fehér vérsejtek  che- 
m otaktikus ak tiv itásá t, bizonyos antigénekkel 
szemben gáto lják  az antitest-szin tézist (1, 2).

3. Ism ételt an tib io tikum  adásá t követően a 
hörgváladékban elszaporodnak a faku lta tive  pa
thogen kórokozók — am int azt m agunk is észlel
tü k  — m elyek szerepét ugyan m egkérdőjelezi az 
irodalom , de jelentőségük el sem vethető  egyértel
műen.

II. Fentiek  összegezéseként h ivatkozunk Sag
gers és Law son  m u n k á já ra  (41, 42), akik  k im uta t
ták , hogy a köpet an tib io tikum  koncentrációja 
nem  párhuzam os a serum  szinttel és a kellő kon
centráció csak inhalációval érhető  el. Az aerosol 
kezelést nehezíti, hogy: 1. a k rónikusan  gyulladt 
hörgőrendszer rosszul szellőzik, ezért tanácsos az 
obstrukciót a kezelés előtt oldani, különben az inha
lált an tib io tikum  nagy része cen trálisán  lecsapódik 
(24). 2. A hörgőváladékban  levő enzym ek, a kedve
zőtlen pH -érték, a genny desoxyribonukleinsav ta r 
talm a inak tivá lja  a legtöbb an tib io tikum ot (22), 
ezért a kezelés m egkezdése elő tt a váladékot le kell 
szívni. 3. Az esetleges an tib io tikum -allerg ia  k iala
kulásának nagyobb a veszélye aerosol kezelés ese
tében, ezért penicillin-szárm azékot nem  inhalál- 
tunk . 4. A készülék befertőződhet, és rendszeres 
fertő tlen ítést igényel.

A fen ti há trányokkal szem ben az inhalativ  be
vitel lényeges előnye, hogy 1. tízszer több antibio
tikum  ju t el a tüdőbe, m in t kétszer akkora dózis 
szisztémás bevitele esetén (26) és 2. az inhalált an ti
biotikum  krón ikus bronchitisben a csökkent v é rá t
áram lás m ia tt hosszabb időn á t depót képez a 
gyullad t szövetekben (5, 38).

III. —IV. A lokális és szisztém ás im m unrend
szer nagy szerepet játszik  a gyerm ekkori br. chr. 
k ialakulásában. Csecsem őkorban az első trim enon- 
ban a serum  IgA -n kívül hiányzik  a bronchusvá- 
ladékban is a sekretoros IgA. A 2—3. trim enonban  
m egjelenik a sekretoros IgA, sőt a serum  IgA-hoz 
viszonyítva a rány lag  m agas koncentrációban m u ta t
ható  ki. A hum oralis, tran sito rik u s an titesth iány  
syndrom a analóg iá jára  létezik egy lokális an titest- 
h iány is: az im m unrendszer elhúzódó érése követ
keztében ak ár 4—5 éves korig is hiányzik a sekre
toros IgA a bronchus váladékban. Lényegében ak ár 
ez, akár öröklö tt defektus következtében csökkent 
a mucosa lokális im m unglobulin  term elése, ak ár 
az ep ithelt súlyosan károsító  fertőzés ron tja  a lo
kális im m unrendszer funkcionálásá t — elindul ez
zel az a circulus vitiosus, am ely a gyerm ekkori 
br. chr. kialakulásához vezethet (49, 52, 56).

Im m undeficiens esetek ta rtó s  IgA-gam m aglo- 
bulin  (G yártja: H um an O ltóanyagterm elő és K u ta
tó Intézet) szubsztitúciójától mi sem m aradandó 
klinikai, sem endoscopos gyógyeredm ényt nem  lá t
tunk. W iersb itzky  (55) v izsgálatai szerin t a trachea  
IgA koncentráció t csak a vénás gam m aglobulin ké
szítm ény emeli, i. m. adagolás esetén ez nem  kö
vetkezik be.

Im m unstim ulansok közül bak teriá lis vakcina, 
levamisol, tran sfe r-fak to r  (20) kísérelhető  meg br. 
chr. kezelésében. Mi a levem isolt — esetleges sú
lyos m ellékhatása m ia tt — csak k im u ta to tt cellu
laris deficiencia esetében ad tuk . H azai bak teriá lis 
depot-vakcina adásával szerzett k lin ikai jó tapasz
ta la ta inkró l m ár beszám oltunk (34). H atása azon 
alapul, hogy em eli az IgA -koncentráció t (37), ak ti
válja a B -lym phocytákat és a nem  fajlagos véde
kező m echanizm usokat.

V. Inha la tiv  allergia is okozhat br. chr.-ra je l
lemző klin ikai tüne teke t, az endoscopos képben 
ilyenkor szintén krón ikusan  gyu llad t hörgőnyálka
h á rty á t lá th a tu n k ; azonban ilyenkor a váladék r it-

%
3129

4



kán  purulens, kenetben  elsősorban eosinophil sej
teke t találunk és r i tk á n  kapunk pozitív bakterioló
giai eredm ényt. Az esetenként észlelt, elszórtan, 
gom bostüfejnyi, fehéres-sárgás n y á lk ah á rty a  infilt- 
rá tió k  jellegzetes endoscopos képe légú ti allergózis 
m elle tt szól. Az allerg iás eredetű br. chr. kezelésé
ben jó  eredm ényt lá ttu n k  a specifikus hiposzenzi- 
b ilizá lástó l: 12 be tegünk  közül 7 gyógyu lt endosz
kóposán is.

A br. chr. gyakoriságát illetően a gyerm ekkor 
egyik jelentős m egbetegedése. A környező európai 
országokban 0,43— 1,7% közé teszik előfordulási a rá 
n y á t (27, 36, 47, 58). O ehm e  (cit. 14) szerin t a recidi- 
váló bronchitises gyerm ekek  kb. 10% -ban megy á t a 
fo lyam at idült fo rm ába. A br. chr. prognózisát ille
tően m egoszlanak a vélem ények. S im kó  (45) szerint 
az esetek jelentős része spontán is gyógyulhat, 
ugyanakkor Herzog  (23) és Oswald  (cit. 53) vizsgála
ta i a lap ján  a fe lnő ttk o ri br. chr. 10%, ill. 17%-a 
kezdődik g y erm ek k o rb an ! Ez utóbbit, va lam in t elő
fo rdu lási gyakoriságát figyelem be véve a betegsé
ge t korán  és in tenzíven kell kezelni, hogy a folya
m at m egállítható legyen.

Különböző szerzők utánvizsgálatai szerin t a 
betegek  20—50% -ában lehet elérn i a gyógyulást 
(12, 21, 48). A k lin ikai tünetm entesség és az endos
copos gyógyulás nem  halad  párhuzam osan : részben 
a te ráp ia , részben a gyerm ek é le tko rának  növeke
dése k linikai tünetm entességet eredm ényez, anél
kül, hogy a n y á lk ah árty a  gyulladása javulna. Mi 
az oralis in term ittá ló  an tib io tikum  kezeléstől, vala
m in t az im m unglobulin szubsztitúciójától lá ttu k  a 
legkevesebb eredm ény t: a betegek 23,2% -a vált 
k lin ikailag  tünetm entessé  és endoscoposan is csu
pán  7,14%-uk gyógyult. Az inhalativ  ú ton  beju to tt 
an tib io tikum  80% -ban eredm ényzett ta rtó s klini
kai tünetm entességet és 28% -ban endoscopos gyó
gyu lást. A legtöbb eredm ényt az im m unteráp iátó l 
(bakteriá lis depot-vakcina és allergen  specifikus 
hiposzenzibilizálás) lá ttu n k : k lin ikai tünetm en tes
séget 87,2%-ban, endoscopos gyógyulást 38,1%-ban 
eredm ényezet.

összefogla lás: A szerzők 129, k rón ikus bron- 
ch itisben  szenvedő, 2—8 életév közötti gyerm eket 
kezeltek. B eteganyagukat a következő te ráp iás  cso
p o rto k ra  osztották: in term ittáló , oralis antib io ti
kum m al, aerosol-antibiotikum m al, b ak te riá lis  de- 
pot-vakcinával, IgA -globulin  szubsztitúcióval, al
lergen  specifikus hiposzenzibilizációval kezelt ese
tek. 3—4 évvel később endoscoposan utánvizsgálva 
m egállap ítják , hogy a klinikai tünetm entesség  és 
az endoscopos gyógyulás nem  halad  párhuzam osan. 
A betegek 61% -ában ta rtó s  k linikai tünetm entessé
get lehe te tt elérni, u g yanakkor csupán  24% -ban 
észlelték a hörgőnyálkahártya  re stitu tio  ad integ
rum  gyógyulását. Az endoscopos lelet és bakterio ló
giai eredm ény változása alap ján  eredm ényesebbnek 
ta r tjá k  az aerosol-antib io tikum ot a szisztém ás ke
zelésnél, valam int a bakteriá lis vakcina k ú rá t a 
gam m aglobulin  szubsztitúcióval szem ben. A llergiás 
e rede tű  krónikus bronchitisben az allergen  speci
fikus hiposzenzibilizálás jó gyógyeredm ényt ad.

IRODALOM: 1. Alexander, J. W.: Bul. N. Y. Acad. 
31 30 Med. 1975, 51, 1039. — 2. Arvilomni, H., Vuori, M., Sál

mi, A.: Chemotherapy 1976, 22, 37. — 3. Bartmann, K., 
Brandt, H. J.: Tbk. arzt. 1962, 16, 69. — 4. Beumer, H. 
M.: Respiration 1972, 29, 257. — 5. Bopp, K. Pii.: Münch, 
med. Wschr. 1973, 115, 1453. — 6. Bölilau, V., Schild
wächter, G.: Med. Welt 1971, 22, 975. — 7. Bucher, U., 
Hadorn, W.: Med. Klin. 1960, 55, 688. — 8. Bürgi, H., 
Zusammensetzung und Eigenschaften des Bronchial
sekrets. In: Chronische Bronchitis. Schattauer, F. K., 
Suttgart—New York, 1968. — 10. Coovadia, H. M.: Lan
cet, 1977, I., 619. — 11. Denning, H.: Münch, med. 
Wschr. 1964, 106, 1269. — 12. Dietzsch, H.-J., és mtsai: 
Dtsch. Ges-wesen 1974, 29, 1035. — 13. Dietzsch, H.-J., 
és mtsai: Kinderärztl. Prax. 1974, 10, 449. — 14. Doesel,
H.: Pädiat. Prax. 1974, 14, 385. — 15. Endres, P., Fer
iim, R.: Prax. Pneumol. 1979, 33, 784. — 16. Färber, 
D., Usener, M.: Päd. Prax. 1969, 9, 407. — 17. Feriim, 
R., Münch, med. Wschr. 1973, 115, 1445. — 18. Helwig
H.: Antibiotika-Chemotherapeutika, G. Thieme Verl. 
Suttgart 1973. — 19. Gärtner, H., Knothe, H.: Dtsch. 
med. Wschr. 1966, 91, 1577. — 20. Grohn, P.: Acta Pe- 
diatr. Scand. 1977, 66, 211. — 21. Hlousková, Z., Puch- 
majerová, J.: Ergebnisse langfristiger Dispensairbet- 
reung von Kindern mit rezidivierenden Respirationser
krankungen V. Symp. soz. Länder über Tbc und Pul- 
monologie bei Kindern. Mondern 1979. szept. 19—21. — 
22. Hennequet, A.: Sem. Hop. (Ann. Pediat.) 1968, 44, 
223. — 23. Herzog, H.: Therapiewoche, 1967, 17, 532. — 
24. Herzog, H., Goerg, R., Fridrich, R.: Med. Klin. 1971, 
66, 948. — 25. Krieger, E.: Zschr. Alig. med. 1973, 49, 
1497. — 26. Krieger, E.: Inhalationstherapie mit Anti
biotika. Atti del Simposio Internazionale sulla terapia 
inalatoria. Nápoly, 1970. nov. 2—3. — 27. Kropacev, A. 
M.: Chronische Pneumonien bei Kindern. 2. Aufl. Le
ningrad, 1956. — 28. Linzenmeier, G.: Bedeutung bak
terieller Infekte für die chronische Bronchitis. In: Chro
nische Bronchitis. Bopp. K., Ph., Hertle, F. H., Schat
tauer, Stuttgart, 1968. — 29. Lode, H.: Prax. Pneumol. 
1970, 24, 65. — 30. May, J. J., Delves, D. M.: Lancet 
1965, 1., 929. — 31. May, J. R., May, D. S.: Tubercle 
1963, 44, 162. — 32. Medici, T. C.: Dtsch. med. Wschr. 
1973, 98, 947. — 33. Meier, J.: Münch, med. Wschr. 1966, 
108, 1618. — 34. Nevihostényi Gy., Kunsági K., Árr M.: 
Gyermekgy. 1975, 26, 334. — 35. Nevihostényi Gy., 
Csizér, Z., Kunsági K.: Gyermekgy. 1977, 28, 477. — 36. 
Nevihostényi Gy., Frank K., Istók M.: Zur Epidemiolo
gie chronischer aspezifischer Luftwegerkrankungen un
ter Kindern. V. Symp. soz. Löder über Tbc. und Pulmo- 
nologie bei Kindern. Mosdós, 1979. szept. 19—21. — 37. 
Nevihostényi Gy. és mtsai: Gyermekgyógy. 1979, 30, 
334. — 38. Nückel, H.: Prax. Pneumol. 1972, 26, 29. — 
39. Patsch, R.: Antibiotika Ratgeber. G. Fischer Verl. 
Jena, 1975. — 40. Rooney, J. C., Williams, H. E.: J. Pe
diat. 1971, 79, 744. — 41. Saggers, B. A., Lawson, D.:
J. Clin. Path. 1966, 19, 313. — 42. Saggers, B. A., Law- 
son, D.: J. clin. Path. 1970, 23, 266. — 43. Schmidt, O. 
P., Krieger, E.: Med. Klin 1971, 66, 712. — 44. Schmidt,
O. P.: Münch, med. Wschr. 1971, 113, 1044. — 45. Sim
kó I.: Gyermekgy. 1972, 23, 153. — 46. Simon C., Som- 
merwerck, D., Friehoff, J.: Prax. Pneumol. 1978, 32, 
266. — 47. Stur, O.: Med. Klin. 1974, 69, 1386. — 48. Sy- 
kora, F., Nevická, E.: Longitudinale Beobachtungen 
von Kindern mit Respirationkrankheiten. V. Symp. 
soz. Länder über Tbc und Pulmonologie Bei Kindern. 
Mosdós, 1979. szept. 19—21. — 49. Thiemann, H. H.: 
Branches 1967, 17, 215. — 50. Thiemann, H. H., Wohl- 
rab, L.: Branches 1968, 18, 91. — 51. Turk, D. C., May,
J. R.: Haemophilus Influenzae, its clinical improtance. 
Engl. Univ.-Press, London, 1967. — 52. Türk, E., Wiers- 
bitzky, S.: Dtsch. med. Wschr. 1969, 94, 2554. — 53. 
Weingärtner, L., Dietzsch, H. J.: Chronische Bronchitis 
im Kindesalter. G. Thieme Verl., Leipzig. 1975. — 54. 
Welliver, R. C., Kaul, A., Ogra, P. L.: J. Pediatrics 
1979, 94, 370. — 55. Wiersbitzky, S„ Türk, E.: Z. Kinder- 
heilk. 1968, 104, 1. — 56. Wiersbitzky. S„ Türk, E„ 
Wierbitzyky, H.: Allergie u. Asthma 1969. 15, 118. — 
57. Wieser, O.. Regula, H„ Wundt. W.: Dtsch. med. 
Wschr. 1971, 96. 870. — 58. Wunderlich, P.: Allergie u. 
Asthma 1969, 15, 276. — 59. Weeke, B.: Racket-Immu- 
noelectrophoresis. A manual of Quantitative Immuno- 
elektrophoresis. Axelsen, N. H., Kroll, J., Weeke, B., 
Univ-Forlaget, Oslo—Berge—Tromso, 1973.



TERÁPIÁS közlemények
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A g á t l ó t e s t e s  h a e m o p h ilia -A  
k e z e lé s e  FEIBA 
p la z m a fra k c ió v a l
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és Marton Éva dr.

Az ún. antihaem ophiliás készítm ények (amilyen 
a frissen fagyaszto tt vagy liophylisalt antihaem o
philiás plazm a, a kryopraecip itatum  és a V III-as 
fac to r concentratum ok) korábbiaknál gyakoribb, 
nagyobb adagú, esetenkénti preventív , rendszeres 
és széles körű  alkalm azása döntő fo rdu la to t hozott 
a  hem ophiliások kezelésében, gondozásában, ill. 
é le tk ilá tásaiban  (1, 9, 12, 24).

A substitu tiós kezelés kevésbé jelentős m ellék
hatása i m ellett a gyakorlatban  az ún. posttransfu- 
siós hepatitis, a HLA antitestek  képződése és a 
V III-as fak to r ellen irányuló gá tló test képződése 
je len ti a legtöbb gondot (1, 12, 17). A substitu tio  
mai gyakorisága m elle tt szinte elkerülhetetlen , hogy 
a haem ophiliás élete folyam án ne találkozzék 
HBsAg-vel (12, 17). A HLA an titestek  gyakorisága 
sa já t beteganyagunkban  30%, a gátló test (im m un
inhibitor) m egjelenése pedig az „A ” típusú súlyos 
haem ophiliásainkon 7,8% (4, 12, 22). Érthető, hogy 
m indhárom  szövődm ény a substitu tiók  szám ának 
függvényében egyre gyakrabban  fordul elő (1. 
ábra).

K özlem ényünkben e három  fontos szövődmény 
egyikével, a gátló test-haem ophilia  substitu tiós ke
zelésével, ill. a FEIBA plazm afrakció alkalm azásá
n ak  tapaszta la taival foglalkozunk.

Alkalmazott rövidítések:
Kyro =  kryopraecipitátum 
AHP =  antihaemophiliás plazma 
FEIBA =  Faktor Eight Inhibitor Bypassing Activity 

(VIII-as faktor inhibitor 
bypassing aktivitás)

AHG =  antihaemophiliás globulin
PCC =  prothrombin complex concentratum
PTI =  partiális thromboplastin idő
A Vili. Magyar Haematológiai Kongresszuson, ill. 

a „Thrombosis és Haemostasis I. Duna symposiumon’’ 
elhangzott előadás alapján.

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 51. szám
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1. ábra: Sz. K. káresetének vázlata

A z AHG elleni gátlótest képződés veszélyei

A gátló test haem ophiliával Pető  és m tsai 1977- 
ben, a gátló test je len létében  végzett nagy sebészi 
beavatkozások kockázatával m agunk 1979-ben fog
lalkoztunk az Orvosi H etilapban, ezért e helyen csu
pán  a tá rgya lásra  kerülő  eseteink szem pontjából 
fontosabb ada to k a t fog laljuk  össze (13, 20).

Irodalm i adatok  szerin t a súlyos haem ophilia- 
sok 5—21% -ában kell a substitu tióval bev itt AHG 
ellen irányuló gá tló test m egjelenésével számolni (1, 
4, 15, 16, 19, 22). A képződött g á tló test specifikus 
reakcióba lép a b eado tt AHG-vei és ha tásta lan ítja  
azt. Em iatt a gá tló test-haem ophilia  substitu tiós le
hetőségei fokozatosan beszűkülnek, a szokásos ada
gú AHG pótlás egyre hatásta lan ab b á  válik. Az iro
dalomból jól ism ertek  az ebből adódó veszélyek: a 
gátlótestes-haem ophiliások vérzéseinek és m ű té té i
nek magas le ta litása  (1, 4, 13, 15, 19). A gátló test 
IgG (kivételesen IgM) típusú  progressiv an titest, 
polyclonalis, hődependens, felezési ideje 30—40 nap. 
H atása kizárólag a substitu tióval bev itt AHG ellen 
irányul, m egjelenése a haem ophilia képét nem  be
folyásolja. A gátló test ti tere  egyénenként és a sub
stitu tiók  szám ától függően jelentős változásokat 
m utat. Kedvezőbb k ilá tású  „alacsony” és kedvezőt
len „m agas” t i te rű  betegeket különböztetnek meg
1,5, 7,15). A gá tló test képződését befolyásoló vele
született vagy szerzett tényezők m a még nem  ism er
tek. Családi halm ozódást eddig nem  írtak  le. A k i
a laku lt gátlótest tite re  ú jabb  im m unstim ulus (AHG 
substitutio) h iányában  á lta lában  2 h é t m úlva csők-
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2. ábra: A gátlótest megjelenése betegeink korának és a 
substitutiók számának függvényében

ken, m ajd 1—2 hónap  m úlva e ltűn ik . A gátló test 
kivételesen hónapokig, sőt évekig is p ersista lhat 
(15).

A legtöbb le írás szerint az im m uninh ib ito r a 
100-ik substitu tió ig  m egjelenik (1, 15). 4 betegünk 
közül csak kettőnél je len t meg „k o rán ”, teh á t a 
100-ik substitutio  e lő tt (a 70., ill. 74. AHG bevitel 
u tán). K ettőnél ennél lényegesen később (a 157., ill 
a 372. substitu tió t követően) tu d tu n k  először gátló
teste t k im utatn i. A 100. substitutio  e lő tt gátló testet 
képző „betegeink „súlyos”, — a 100. sub stitu tio  u tá 
n iak  pedig „középsúlyos” haem ophiliások voltak (2. 
ábra).

A  gátlótest-haem ophilia kezelésének lehetőségei

A  gátló test-haem ophilia  kezelése m a is meg
oldatlan . K ezdetben a beadott AHG m ennyiség 
növelésével (ún. túladagolással) igyekeztek  a gátló
te s te t kim eríteni, neutralizáln i. H am ar kiderült, 
hogy ez egyrészt nem  kockázatm entes e ljárás, m ás
részt nem  válto tta  be a hozzá fűzö tt rem ényeket 
(1, 4, 7, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31).

A későbbiekben sem cseretransfusiókkal, sem 
im m unsupressiv h a tású  szerekkel (Prednisolon, 
Cyclophosphamid) nem  sikerü lt a g á tló tes t képző
dést kellően fékezni, ill. ha tásta lan ítan i. Az im m un-

1. táblázat. A gátlótest-haem ophiliás vérzés kezelési le 
h etőségei

A gátlótest kimerítése vagy neutralizálása feleslegesen bevitt 
AHG-val

A gátlótest képződésének csökkentése, gátlása 
Cortison származékokkal 
Immunsupressiv hatású szerekkel 

Állati eredetű AHG-ve\ végzett substitutio 
bovin 
porcin

Prothtrombin complex concentratum (PCC)
Aktivált alvadásfaktorokat tartalmazó concentratum 

Pactor Eight /nhibitor ßypass Activity (FEIBA)
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Aktivált IX. plasma faktor concentratum (Auto Faktor IX- 
Hyland)

Plasmapheresis vagy gépi plasmaseparálás

suppressiv  ha tású  gyógyszerektől az eseteknek ke
vesebb m in t 10% -ában lá ttak  csak e redm ény t (4, 7, 
15, 16). Az á lla ti (bovin, porcin) e rede tű  AHG-val a 
gátló test-haem ophiliás véralvadászavar hatásosan 
befolyásolható, de e készítm ényeket a haemo- 
philiás életében csak egyetlenegyszer lehe t alkal
mazni, 5—7 napnál tovább akkor sem  adhatók, 
m ert súlyos allerg iás tünetek  és throm bopenia  ala
k u lh a t ki. Hollón  a VIII. M agyar Haem atológia 
K ongresszuson ta r to t t  referá tum ában  m u ta to tt rá 
azokra az új te ráp iás  lehetőségekre, am elyek az el
m últ években e té ren  a p lazm afrakciók alkalm azá
sával k ia laku ltak , ezek sorában em líte tte  a II— 
V II—IX —X. fak to ro k a t tartalm azó PCC plazm a
frakció t és az alvadásaktív  p lazm afaktoro
k a t tarta lm azó  FEIBA  plazm afrakció alkalm azá
sá t (2, 5, 6, 9, 27, 28). Az u tóbb i években 
egyre többen próbálkoztak  a keringő  plazma 
(ezzel a gátlótest) plazm apheresissel vagy gépi 
sejtszepará to rokkal tö rténő  eltávolításával, ill. cse
réjével (4, 7, 21, 29, 30). A plazm apheresis terápiás 
jelentősége Hollán  szerin t abban áll, hogy biológiai
lag ak tív  plazm a a lkatrészeket lehe t ily  módon el
távo lítan i (10). Az utóbbi időben A ngelkort, Lech- 
ner, Pillér, ill. T ilz  szám oltak be gépi szeparálással 
végzett intenzív plazm acsere kedvező hatásáró l gát- 
ló test-haem ophiliában  (4, 15, 21, 29, 30). Közle
m ényünkben  a gátló test-haem ophilia  ú jab b  kezelési 
lehetőségei közül csupán a FEIBA szerepével foglal
kozunk (1. táblázat).

A  FEIBA plasm afrakció jellem zése

A z  e lm últ 3 évben a hagyom ányosnak tek in t
hető  kezelés h a tásta lansága  m iatt 4 gátló test-hae
m ophilia—A-s betegünknél a lkalm aztunk  az Orszá
gos G yógyszerészeti In tézet engedélye a lap ján  kí
sérle ti felhasználás céljából rendelkezésünkre bo
csá to tt FEIBA plazm afrakciót. A készítm ény az 
alább iakban  jellem ezhető: Egészséges donorok plaz
m ájából e lőállíto tt ak tiv á lt p lazm afak to rokat ta r ta l
mazó plam zafrakció. Elődi és Váradi vizsgálatai 
szerin t elsősorban IX a és lényegesen kisebb m eny- 
nyiségben X a fa k to r t  tartalm az (8). Egy FEIBA 
egység az a FE IB A -aktivitás, mely az Im m uno-cég 
m agas inh ib ito r ti  te rű  referencia p lazm ájának  PTI 
é rték é t in v itro  fe lére  rövidíti. A készítm ény alkal
m azása AHG inhib itoros betegek vérzéseiben indo
kolt (3, 14, 16, 18, 22, 31).

Beadása 2 E/kg/min. sebességgel i. v. cseppinfúzió- 
ban történik. Alacsonyabb inhibitor titer, ill. kisebb 
vérzés vagy műtét esetén 8—12 óránként 60—100 E/kg 
adandó — magasabb inhibitor titer, ill. nagyobb vér
zés vagy műtét esetén 100—150 E/kg az ajánlott adag. 
Leírták, hogy a FEIBA 100,000/mm3 alatti thrombope- 
niánál hatástalan, mert a terápiás effektushoz elegen
dő thrombocytára van szükség. A FEIBA hatását a 
klinikai gyakorlatban a teljes alvadási idővel, a PTI-vel 
és a TEG-r értékével kontrolláljuk (3, 16, 22, 31).

FEIBA kezelésben részesített beteganyagunk

A  készítményt 4 betegünk 9 vérzéses epizódja al
kalmával használtuk. Egyik betegünk 37 éves középsú
lyos haemophiliás volt, aki súlyos gyomorvérzés miatt 
a postoperativ időszakban magas titerű inhibitor jelen
létében részesült FEIBA kezelésben, összesen 2400 E 
mennyiségben. Ugyanezen betegünk második alkalom



2. táblázat. G á t ló tes t  haem ophil iás  be tege ink  FEIBA kezelésének  adatai

Név, kor az inhibitor 
jelentkezésekor

Haemophilia
típusa,
súlyossága

Gátlótest 
megjelenését 
megelőző tr-k 
száma

Gátlótest
titere A vérzés típusa

FEIBA adás 
gyakorisága 
és összadagja

B. E. 37 év HA/MO 372 tr. 1:256 Gyomorvérzés
Műtét

(7 x ) 
2400 E

2250 E 
„Bethesda"

mély körkörös 
femoralis 
haematoma, 
térd-haemarthros

(42 x) 
66,90 E

Sz. K. 30 év HA/GR 74 tr. 40 E
„Bethesda"

fogextractio
(3*)

(1 0 x) 
16,800 E

40 E
„Bethesda"

tüdővérzés (3 x) 
3,000 E

K. L. 7 év HA/GR 70 tr. 8,5 E
„Bethesda"

könyökizületi
haemarthros

(2 x) 
800 E

1,7 E
„Bethesda"

bokaizületi
haemarthros

(3 x) 
1,600 E

2,6 E
„Bethesda"

jobb
térdhaemarthros

(2 x) 
1,000 E

1,7 E
„Bethesda"

bal könyök 
haemarthros

(3 x ) 
1,500 E

L. J. 24 év HA/MO 157 tr. 54,4 E 
„Bethesda"

medence körüli 
mély haematoma, 
haemarthros

(27 x) 
22,300 E
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mai mély, körkörös femoralis haematoma és nagy térd
ízületi hemarthros miatt kapott 66,900 E FEIBA-t. Má
sodik betegünk 30 éves súlyos haemophiliás volt, akinél 
magas titerű inhibitor jelenlétében kellett 3 fogextrac- 
tiót végeznünk, 16,800 E FEIBA-t kapott, ugyanő egy 
másik alkalommal súlyos tüdővérzés miatt 3,000 EFEIBA 
kezelésben részesült. Harmadik betegünk 7 éves súlyos 
haemophiliás volt, aki alacsony titerű inhibitor jelen
létében AHG substitutióval nem befolyásolható súlyos 
könyökízületi haemorthrosa miatt kapott 800 E, majd 
később sorozatosan recidiváló és a szokásos módon nem 
befolyásolható bokaízületi haemarthros kezelése során 
3 ízben, 1,600 E, ill. 1,000 és 1,500 E mennyiségben 
FEIBA-t. Negyedik betegünk 24 éves középsúlyos hae
mophiliás volt, aki kiterjedt, mély medence körüli 
haematoma miatt kapott 22,300 E FEIBA-t (2. táblá
zat).

Esetismertetés

B. E. 37 éves középsúlyos haemophiliás két alka
lommal kapott FEIBA-t. Első ízben 1976-ban súlyos 
gyomorvérzés miatti műtété után, amikor a hatodik 
napig nem tudtunk gátlótestet kimutatni és a kryoprae- 
cipitatummal végzett substitutio hatásos volt. A hetedik 
napon gátlótest jelent meg, a substitutio hatástalanná 
vált és a műtéti területen nagyfokú vérzést észleltünk. 
A gátlótest titere meredeken emelkedett. A súlyos kli
nikai állapot miatt az irodalmi felfogásnak megfelelően 
egyidejűleg kryopraecipitatum és FEIBA adást végez
tünk. E szimultán kezelés harmadik napján enyhe tü- 
dőinfarctusra utaló klinikai tüneteket észleltünk, de 
az addigi kezelést folytattuk. A kryopraecipitatum és a 
FEIBA kezelés hetedik napján súlyos tüdőinfarctus 
alakult ki, ami miatt a FEIBA adását beszüntettük, de 
a kryo-substitutiót folytattuk. Ezen esetünkben a FEI
BA kryopraecipitatummal együtt adva gyorsan rendez
te a haemophiliás véralvadási zavart, de szövődmény
ként tüdőinfarctushoz és consumptiós coagulopathiához 
vezetett (az eset sebészeti vonatkozásairól az O. H.
1979. évi 1. számában számoltunk be). Ugyanezen beteg

1978-ban nagy kiterjedésű, körkörös femoralis haema- 
tomája miatt részesült újra FEIBA kezelésben (a ko
rábbi tapasztalatok miatt ezúttal kryo-substitutio nél
kül). A készítménynek ezúttal is nagyon jó terápiás ha
tása volt. Megfigyeltük azonban, hogy alkalma
zása után (anélkül, hogy AHG-t kapott volna) a gátló
test titere újra magasra emelkedett. E betegnél a két 
alkalommal történt FEIBA kezelést összehasonlítva 
nyilvánvalóvá vált, hogy a consumptiós coagulopathia 
és a tüdőinfarctus kialakulásában egyrészt a postopera- 
tív állapot és a masszív transfusio, másrészt a kryo
praecipitatummal végzett szimultán substitutio oki ki
váltó szerepét kell figyelembe vennünk.

Ezen esetünk külön érdekessége, hogy család
jában még egy gátlótestes beteget találtunk, még
pedig a beteganyagunkban szereplő 4. esetünket. 
Emellett egy 12 évvel ezelőtt elhalt haemophiliás 
testvérének kortörténetét áttanulmányozva fel kell 
tételeznünk, hogy a substitutio akkori hatástalan
ságának is gátlótest lehetett az oka. A családban 
tett m egfigyeléseink egyértelműen arra utalnak, 
hogy a gátlótest ez esetben családi halmozódást 
mutat (3. ábra).

A FEIBA hatását jól érzékelteti Sz. K. 30 éves 
súlyos haemophiliás betegünk, akinél 1976-ban AHP 
védelemben végeztünk fogextractiót. A naponta adott 
15 ml/kg AHP-val nem sikerült kielégítő vérzéscsilla
pítást elérni. Az extractiók utáni napokban nagyon sú
lyos vérzés lépett fel, amely présokkhoz, vérvesztéses 
anaemiához vezetett. Emiatt három ízben részesült 
közel 2,000 ml friss konzervvér-átömlesztésben. Az ex
tractio utáni időszakban 28 napon át összesen 34,700 
ml antihaemophiliás plazmára volt szüksége. Ugyan
ezen betegen 1977-ben kryopraecipitatum és FEIBA 
együttes védelmében végeztünk 3 fogextractiót. Bár a 
gátlótest titere a kryo-substitutio megkezdésétől szá
mítva jelentős mértékben emelkedett, az extractio he
lyéről vérzést nem észleltünk és a 10- napon otthonába
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3. ábra: B. E. családjában előforduló gátlótest-haemo- 
philiások

d íto ttunk . Az eddig le írt szövődm ények 2 csoportra 
oszthatók: k o ra iak ra  és későiekre. A koraiak  közül 
a consum ptiós coagulopathia és a throm boem bólia 
je len ti a legnagyobb veszélyt, am elyre azonban az 
eddigi m egfigyelések szerin t csak rizikófaktorok 
jelenléte, ill. 200 E /kg-nál nagyobb adagok esetén 
kell szám ítani. S a já t m egfigyeléseink is m egerősítik, 
hogy a postoperativ  időszak és az egyidejű AHG 
substitu tio  fokozott kockázatot je lentenek. A késői 
u tóhatások  közül a hepatitis  á tv ite lének  lehetőségét 
és a gátló test tite rén ek  em elkedését kell elsősorban 
em lítenünk. Az u tóbb i oka m a még tisztázatlan  és 
m indenképpen felveti annak  lehetőségét, hogy a 
FEIBA  plazm afrakció m inim ális koncentrációban 
ta rta lm az  A H G -t (8, 16). (3. táblázat).

3. táblázat. FEIBA plasm afrakcio m ellékhatásai és  
szövődm ényei

Koraiak

Prethrombotikus állapot 
Thromboembolia 
Consumptios coagulopathia 

Riziko-faktorok:
M űtét 
Fertőzés
Szinkron AFIG-substitutio 

Láz, hidegrázás

Későiek

Allergia, urticaria
Posttransfusios hepatitis (PCC-hez hasonlóan) 
Gátlótest titerének emelkedése

tudtuk bocsátani. A 10 napos substitutiós időszak alatt -------------------------
összesen 12,490 E kryopraecipitatumot és 16,800 E FEI
BA plazmafractiót kapott (4. ábra). Megbeszélés

A  FEIBA plazm ajractio  m ellékhatásai

FEIBA-val kapcsolatban kevés irodalm i adat 
áll még rendelkezésünkre (3, 4, 13, 16, 18, 22, 31). A 
készítm ény jellege m ia tt (ak tivált alvadásfak toro- 
k a t tartlam azó plazm afractio) m ellékhatásainak  és 
szövődményeinek felderítésére  nagy  figyelm et for-

4. ábra: Az AHG substitutiók utáni hepatitis. HLA antitest 
és gátlótest képződés várható gyakorisága

A haem ophiliásokon végzett substitu tiók  szá
m ának  növekedésével egyre inkább kell egy külön
leges iatrogen szövődménnyel, az AHG ellen irá 
nyuló gátló test m egjelenésével szám olnunk. Ettől 
kezdve álta lában  a haem ophilia k lin ikai képe nem  
változik, de a substitu tio  — a t ite r  függvényében 
— egyre hatásta lan ab b á  válik,

A gátló test-haem ophilia  kezelése m a is megöl- 
da tlan . Az ú jabb  gyógy el járásokkal szerzett tapasz
ta la to k  (Auto F ak to r IX., KONYNE, FEIBA, plaz- 
m apheresis, ill. gépi plazm aszeparálás) nagyrészt 
m ég kazuisztikus nagyságrendű beteganyagra vonat
koznak (1, 2, 3, 5, 13, 14 ,15 ,16 ,18 ,22 ,23 ,28 ,31). A 
FEIBA plazm afrakciót csupán a kezelés egyik lehe
tőségének tek in tjü k  és e helyen is fon tosnak  ta r tju k  
hangsúlyozni a helyi vérzéscsillapító eljárások lehe
tő ségét és je len tőségét (GRF ragasztó, ill. F ib rin— 
K leber alkalm azása) (12, 25, 26).

4 betegünk 9 vérzéses epizódjában tö rtén t 
FEIB A  alkalm azásának tap aszta la taival a készít
m ény jav a lla tán ak  és hatásm ódjának , ellenjavalla
tá n a k  és kockázatának  tisztázásához k íván tunk  to 
vább i adatokat szolgáltatni.

A FEIBA plazm afrakcióval m ind a 9-szeri alkal
m azás esetén hatásosan lőhetett a haem ophiliás alva- 
dászav art korrigáln i. Az irodalom ban szereplő azon 
r itk a  lehetőséget, hogy FEIBA adásnál is előfordul
h a t gá tló test újbóli m egjelenése vagy tite rének  em el
kedése, m agunk is m egerősíthetjük  (15, 16). Egyet



len alkalom m al lá ttu n k  throm boem boliás szövőd
m ényt, am elynek k ialaku lásá t a kétszeri m űtét, a 
fennálló  nagy vérzés és az egyidejű  intenzív AHG 
bevitel kellően m agyarázzák. Szám os ny ito tt elm é
leti és gyakorlati kérdés ellenére a FEIBA plazm a
frakció e lőrehaladást e redm ényezett a gátlótest- 
haem ophiliások kezelésében.

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton köszönjük a bécsi IMMUNO cég által kí

sérleti felhasználásra rendelkezésünkre bocsátott ké
szítményeket és irodalmat, az Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet — elsősorban Holtán Zsuzsa 
akadémikus és Elődi Zsuzsa tudományos osztályvezető 
— tanácsait és munkánkhoz nyújtott segítségét.

Ö sszefoglalás: 3 év a la tt 4 gátló test-haem ophi- 
liás betegen alkalm aztak  súlyos vérzések, ill. m űté
tek  esetén FEIBA plazm afrakciót. A klinikai jelek 
és a laboratórium i param éterek  szerin t a 4 eset 
9 vérzéses epizódjában jól k o rrig á lta  a haem ophiliás 
alvadászavart. Eseteikben a megelőző Prednisolon 
és Cyclophospham id kezelés ha tásta lannak  bizo
nyult. Egy betegükön, ahol többszöri m űtét, resus
citatio, masszív vörösvértest-pó tlás és erélyes kryo- 
substitu tio  tö rtén t, consum ptiós coagulopathiát és 
tüdő in farc tust észleltek, am ely gyógyulással végző
dött. Egy betegen kizárólagos FEIBA substitutio  
u tán  a gátló test em elkedését észlelték. A FEIBA-t 
a gátló test-haem ophilia—A -ban hatásos plazm a
frakciónak ta lá lták , am elynek  bizonyos esetekben 
(pl. hypovolaem ia, sokk, periopera tív  állapot) spe
ciális javalla ta i és előnyei vannak .
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Az, hogy az ú jszü lö tt szám ára a legjobb táp lálék  a 
szopás ú tján  fe lv e tt anyate j, tankönyvi té te l (23, 29, 
38, 41). Az anyate jje l való táplálás előnyeit a több 
ezer éves tapaszta la t m elle tt az u tóbbi évtizedek 
tudom ányos ku ta tási eredm ényei is bizonyítják 
(Frank). Számos hazai és külföldi tanu lm ány  fog
lalkozik az anyatej összetételével, biológiai hatásá
val, védő szerepével (6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
27, 28, 29, 36, 38).

Csorba m egállapítja , hogy ennek ellenére a ci
vilizáció fejlődésével, elsősorban az iparosítás növe
kedésével a szoptatás, az utódok nevelésének ősi, 
term észetes m ódja h á tté rb e  szorult (6, 9, 20). Az 
iparilag  fe jle tt országokban és a nagyvárosokban 
m ár korábban, hazánkban  pedig az utolsó húsz év
ben a szoptatási készség ijesztő m éretű  csökkenését 
figyelhettük  meg. Az 1970-es években, csecsemőjü
ke t 3 hónapos korig szoptató  anyák arán y a  30% kö
rü li é rték re  esett. A nem -szoptatás  általános m aga
ta rtá s i form ává v á lt és gyorsan te rjed t. Buda  m ár
1963-ban a „szoptatási m o rá l” rom lására  figyelmez
te te tt (6, 7, 13). A je lenség  valóban figyelem rem éltó, 
m ert veszélyezteti az új nem zedék egészségét, bioló
giai értékét. A szoptatás mellőzése — töm eges elő
fo rdu lás esetén — m in t tendencia, társadalm ilag  
káros.

A szoptatás (anyatejtáp lálás) egyéni, valam int 
társadalom -egészségügyi jelentőségére az Egészség- 
ügyi Világszervezet is rá m u ta to tt és sü rg e tte  felelős 
hatóságok és szakem berek hatékony in tézkedését a 
helyes csecsem őtáplálás terjesztése, a m esterséges 
táp lálás visszaszorítása érdekében (7, 14, 27, 42).

N apjainkban tan ú i lehetünk  olyan törekvések 
fölerősödésének, m elyek a  szoptatási kedv  növelésé
re, a term észetes táp lá lási módhoz való visszatérés
re  irányu lnak  (4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
27, 32, 39). Ennek köszönhető az utóbbi időben több 
helyen e lért javulás. Heves m egyében, 1979-ben 3
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hónapos korig (legalábbis részben) a csecsemők 
60% -át szoptatták , 6 hónapos ko rban  10% volt 
anya te jje l táp lálva (31).

Egyikünk tíz év elő tt beszám olt arról, hogy a 
vérellátáshoz kapcsolva anya te jgyű jtő  állom ást 
szerveztek és m űködtetnek  (36). Á llom ásunkról lá t
ju k  el a kórházunkban  ápo lt csecsemőkön kívül a 
kórházszékhelyen élő 2 hónapos életkor a la tti rá 
szorulókat is. É venként átlagosan 320, otthonában 
élő gyerm ek anyatej igényét elég ítjük  ki.

Csecsem őjüket nem  szoptató anyák  vizsgálatá
val szere ttük  volna a korai „ te jh ián y ” tömeges elő
fordulásának , a szoptatási kedv  álta lános csökkené
sének okát, vagy lehetséges okait m egism erni.

A szoptatási kedv csökkenésének, a tú l gyako
ri te jh ián y n ak  okakén t a legtöbb szerző a követke
zőket em líti: iparosodás, a fe lgyorsu lt élettem pó, a 
hely telen  szoptatásvezetés, a tá rsada lm i átalakulás 
(a nők foglalkoztato ttságának  em elkedése), élet
m ódbeli változások, a csecsem őtápszerek propagálá
sa, kényelem szeretet, h iúság, tú lzo tt aggódás (3, 4, 
5, 6, 43).

A hypogalactiák okait az alábbi négy csoportra 
célszerű felosztani:

1. Biológiai okok.
2. Társadalm i, szociológiai okok.
3. Lélektani okok.
4. Egészségügyi-szakm ai hibák.
A felosztás eléggé önkényes, hiszen az okok alig 

választhatók el egym ástól. N agyon valószínű, hogy 
a kora i m esterséges táp lálás töm eges m egjelenésé
ben  többféle ok együ ttes hatásával kell számolni.

1. Sorra véve a lehetséges okokat, a tej h iány
nak  lehetnek  biológiai okai is, azonban a valódi hy
pogalactia rendk ívü l ritka . Ide ta rto zh a t az anyá
nak  vagy gyerm eknek olyan súlyos betegsége, mely 
a term észetes táp lá lást lehetetlenné teszi. N ehezít
heti a szoptatást a csecsemő lustasága, gyengesége, 
szopási ügyetlensége, anyai részről a m ellbim bó ala
ki eltérései vagy nehezen adó emlő. N éha késői a 
tejbelövellés, de m egindulása u tán  kielégítő a lac
tatio . M indezen — még tankönyveinkből ism ert ne
hézségek esetén — korai és rendszeres m ellretevés- 
sel, állhatatos fejési próbálkozásokkal, illetve rend
szeres kiürítéssel kell (kellene!) m inden t m egtenni 
a tejhozam  növelése érdekében (23, 29, 38, 41).

2. A szociológiai tén yező k  közé sorolhatók azok 
a hatások, m elyek a társadalom  részéről érik  az 
egyént, m elyek az egyén társadalm i helyzetéből fa
kadnak  és az egyén anyagi, ku ltu rá lis, tu d a ti szint
je  á lta l m eghatározottak , továbbá a családi és m un
kahelyi körülm ények, a töm eges rossz példa, a táp 
szerreklám ok stb.

3. Ism ert, hogy pszichés okok  (lelki konfliktus, 
érzelm i am bivalencia, lappangó feszültségek) súlyos 
testi tü n e tek e t okozhatnak (8, 34). A tünetképző 
erők nem  kím élik a szaporodási funkciókat sem 
(pszichés im potencia, frig id itás). K im uta tták , hogy 
az ún. funkcionális sterilitásban , sőt a spontán  ve
télésben (koraszülésben, veszélyeztetett terhesség
ben) is szerepe lehet lelki okoknak  (35).

H asonlóképpen elképzelhető, hogy az  anya  álta
lános neurózisa, vegetatív  lab ilitása m egzavarhatja  
a  többi funkció m ellett a  te jte rm elést is. Á ltalános



bizonytalansága, szorongása k ite rjed h e t erre a te
rü le tre  is. Esetleg m ár a szülés elő tt attó l fél, lesz-e 
teje, fel tu d ja -e  nevelni gyerm ekét. Tudjuk, az erős 
szorongás (főleg az efféle „feladatszorongás”) gátló 
hatással van  a hangsúlyos cselekvésre. Lehet, hogy 
az anyasághoz, a gyerm ekhez való viszonyulás nem  
egyértelm ű. A gyerm ekszeretet, a gyerm ek irán ti 
vágyódás m ellett, terhesnek  érezzük az anyasorsot. 
Ezek sokszor nem  is tudatosodó, idejében elfo jto tt 
érzések. T ud juk , hogy az ilyen érzelm i am bivalen
cia, belső konflik tus kórnem ző ha tású  lehet: meg
zavarja  a testi-le lk i egyensúlyt, neuro tikus tü n e te 
k e t provokál.

4. Az egészségügyi, szakm ai okok  lehetnek  
egészségnevelési hiányosságok, a hely telen  orvosi 
szemlélet, a h ibás csecsem őtáplálási gyakorlat.

A  vizsgálati anyag és m ódszer

120 anyát vizsgáltunk meg, akik fiatal csecsemő
jüket sem szoptatással, sem lefejt saját tej adásával 
nem tudták kielégítően táplálni és gyermekük 2 hónapos 
életkor előtt, részben vagy egészben, idegen anyatejre 
szorult. Vizsgálatainkhoz a kérdőíves interjú és a pszi
chológiai tesztelés kombinált módszerét választottuk. 
Kérdőíveink tartalmaznak a család összetételére, szo
ciális helyzetére, iskolázottságára, foglalkozására, egész
ségi állapotára, a szoptatással kapcsolatos ismeret- 
anyagra és érzelmi beállítottságra vonatkozó kérdése
ket. Érdeklődtünk az asszony egészségügyi felvilágo- 
sultsága, a „tejhiány” kezdete, mértéke és valószínű 
oka felől.

A pszichológiai vizsgálat számára a kérdőíven 42 
kérdést szerepeltettünk, melyeket a hazánkban haszná
latos neurózis-, depresszió- és szorongásvizsgáló ská
lákból állítottunk össze. Kérdőívünk tartalmaz 9 ún. 
„hazugságvizsgáló” kérdést is. További 33 kérdés a neu
rotikus tünetekre kérdez rá, közülük 10 szomatikus 
(szívdobogás, izzadás stb.) és 23 pszichés tünetekre vo
natkozik (ingerlékenység, szorongás).

A pszichológiai kérdőívből tehát a következőkre 
kapunk objektívnek tartható (számokkal kifejezhető) 
választ.

a) A szavahihetőségre és esetleges disszimulációs 
stratégiára.

b) A neurózis fönnállására és súlyossági fokára.
c) A pszichoszomatikus és tisztán pszichés tünet

képződés arányára (szomatizálási hajlam).
A pszichológiai kérdésekhez kapcsolva projektív 

és rajzos pszichológiai tesztekből battériát állítottunk 
össze. Ezt minden anyával egyenként elvégeztettük. A 
vizsgálati jegyzőkönyveket orvosok és erre kiképzett 
asszisztensek vették fel. A kiértékelést klinikai pszicho
lógus végezte.

Projekciós tesztként Murray Thematic Appercep
tion Test-jéből (TAT) 5 képet vettünk ki (2, 5, 7, GF, 
8 GF, 14). Fantáziavizsgálaton alapul; elmosódott ké
pekre kell történeteket kitalálni. Mint ismeretes, ha
zánkban is alkalmazzák az ún. Öttáblás TAT-ot (37). 
Mi azonban más, témánknak megfelelőbb képeket válo
gattunk össze. Képeink témái mind a női szerephez, 
az anyasághoz, a családi élethez kapcsolódnak. Felszólí
tó jellegük, azaz a sugallt téma alapján, fényt deríthet
nek különböző családi problémákra, a női ideálra, a női 
szerep különböző konfliktusaira, az anyaság érzésére, a 
gyerekért való túlzott aggódásra, a gondokra, az ábrán
dokra, a helyzetből való elvágyódás szélsőséges gondo
lataira. A történetszövésben felbukkanó tudatközeli „ér
tékelő sémák” mellett előhívódnak az ezekhez kapcso
lódó, nem tudatos konfliktusok, elfojtott vágyak és 
félelmek.

A történetek értékelése szubjektív ugyan, de szám
szerű kifejezhetőségre törekedtünk. Az egyes képeket 
0, + 1  vagy —1 értékekkel pontoztuk. így a legmaga
sabb érték + 5  pont, a legalacsonyabb —5 pont lehet.

Az értékelésnél mindig az anyasághoz, a gyermekhez 
való igazán pozitív viszonyulást vettük figyelembe.

A TAT-képek alapján tehát az „anyasági attitűd” 
tudatközeii és nem tudatos összetevőire derülhet fény.

Az utolsó feladat egy nemzedékrajz készítése. Inst
rukció: Kérjük, készítsen egyszerű, vázlatos rajzokat 
arról, hogyan látja a női életpálya egyes szakaszait. 
Rajzoljon tehát egy csecsemőt, egy kisleányt, egy meny
asszonyt, egy édesanyát és egy nagymamát olyan for
mában, ahogy jónak látja.” A klinikai pszichológiai 
diagnosztikában gyakran használatos az emberrajz, il
letve családrajz módszere (2, 25). A rajz — mint Gerő 
Zs. írja —, nem egyenlő a gondolati tartalmak grafikai 
nyelvre való lefordításával (25). A rajzos kifejezés mi
nőségileg más; jelentős többletinformációt adhat. A le
rajzolt emberalakban vagy saját családunk ábrázolá
sában — a rajz formai minőségétől függetlenül — az 
emberről, családtagjainkról, saját magunkról, társas 
viszonylatainkról stb. alkotott tudatos és nem tudatos 
értékelésünk, érzelmünk nyilvánul meg az értő szem 
számára. Újonnan bevezetett „nemzedékrajz” felada
tunk általánosabb felfogást sugall, s így a vizsgált sze
mély védekező stratégiák nélkül ad bepillantást belső 
világába. Ezt a vizsgálatot szintén objektivizálni igye
keztünk. A rajz így 0, + 1  + 2  vagy —1, —2 pontot 
kaphat. A nemzedékrajz szintén az anyasági attitűdöt 
világítja meg.

Kontrollcsoportként 30 olyan anyát vizsgáltunk 
meg azonos módszerrel, akik csecsemőjüket szoptatták, 
bőségesen volt tejük és fölösleges anyatejüket állomá
sunk rendelkezésére bocsátották.

Mind a tejhiányos anyák csoportja, mind a kont
rollcsoport találomra kiválasztott, pontosabban váloga
tás nélküli személyekből állt. Azokból, akik a vizsgálat 
idején éppen állomásunk tejigénylői, illetve tejadói 
voltak és a vizsgálatot vállalták.

A megvizsgált személyek kis száma nyilvánvalóan 
nem teszi lehetővé a kapott eredmények alapján álta
lános érvényű törvényszerűségek megállapítását. Vizs
gálatainkat magunk is sorozatosan elvégzett szúrópró
báknak tekintjük, amelyek segítségével a szoptatás, 
nem-szoptatás bonyolult szociálpszichológiai mechaniz
musát próbáltuk megérteni. A kontrollcsoporthoz tar
tozók száma a vizsgáltakéhoz képest alacsony, de a két 
csoport aránya az anyatejet adók és anyatejet igénylők 
arányával pontosan megegyezik. Ügy véltük, hogy mi
vel a két csoport a vizsgálat tárgyát tekintve teljesen 
ellentétes tulajdonságot képvisel, a bőtejű anyák ki
válóan alkalmasak összehasonlító vizsgálatok elvégzé
sére.

E redm ények

M ár a vizsgálatok végzése közben érdekes 
m egfigyelést te ttü n k . A tejadó anyák  nagy  odaadás
sal, sokkal szívesebben vettek  részt a vizsgálatban, 
m int az an y a te je t igénylő tejh iányos asszonyok, 
akik  közül többen  m egtagadták  az együttm űködést 
vagy vonakodtak  m agukat a vizsgálatnak alávetni.
Nem derü lt ki, hogy azok, akik  nem  szoptattak , va
jon szégyellték-e a te jh iány t, vagy szűkm arkúság 
és kelletlenség n y ilvánu lt meg a közrem űködési 
készség h iányában .

A gyerm ekének  anya te je t igénylő 120 megvizs
gált asszony éle tkora  — m in t az a tém a term észeté
ből adódóan v á rh a tó  is volt: 75% -ban 20 és 30 év 
közötti, 5% -uk 20 év alatti, 20% 30 év fölötti. 30% 
általános, 50% k ö z é p -é s  20% felsőfokú iskolát vég
zett. Foglalkozásra nézve 30% m unkás, 30% alkal
m azott, 20% értelm iségi, 20% egyéb. A megvizs
gáltak  80%-a rendelkezik  valam ilyen szakképesítés
sel. L akáshelyzetét jónak  ítélte  75%, közepesnek 
22% (rokonnál lak ik , félkom fort, kicsi), k ifejezetten 
rossznak m ondta 3%. A gyerm ekgondozási szabad
ságot 92% v e tte  igénybe. Az egy h áz ta rtásban  élő 31 37



család egy főre eső hav i jövedelm e 9% -nál 1000 F t 
alatt, 70% -ban 1—2000 F t között, 12°/o-ban 2—3000 
F t között és 9" o-nál 3000 Ft fölött van.

A kontrollként vizsgált 30 anyatejet adó asszony 
életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, szakképzettség 
szerinti megoszlása a vizsgált csoporttal megegyező. Ha
sonló arányban vették igénybe a gyermekgondozási 
szabadságot, a család egy főre eső jövedelemalakulása 
azonos. Lakáshelyzetük a vizsgáltakénál valamivel 
rosszabb.

A terhességek szám a szerint a gyerm ek 30%- 
ban első, 32% -ban m ásodik, 22% -ban harm adik, 
16% -ban ennél m agasabb számú terhességből szár
mazik. Élő gyerm ekek szám a szerint 46% -nak egy, 
47% -nak kettő, 5% -nak  három  gyerm eke van (2%- 
ban három nál több gyerm ek).

A kontroll csoporthoz tartozó anyák 91%-a az in
terjú idején még szoptatott, gyermekük életkora 18%- 
ban 1 hónap alatti, 21%-ban 1—2 hónap közötti, 21" „ 
2—3 hónap közötti, 40% 3 hónapon túli volt. A szopta
tás és fejés helyes módjára 91%-ot oktattak ki, 27% a 
terhesség alatt, 58% a korai gyermekágyban, 6° „ később 
nyert kioktatást.

Elméleti ismereteiket túlnyomórészt olvasással sze
rezték. A nem először szülők előző gyermeküket is 
szoptatták. 2 hónapig 6%, 3 hónapig 15%, 4 ónapig 15%, 
5 hónapig 6%, 5 hónapon túl 21%. 5%-uk már előző 
szülése után is adott anyatejet más csecsemőnek.

A pszichológiai vizsgálat eredm ényeit a táblá
zat m u ta tja . Az egyes csoportok á tlagértékeit kö
zöljük, sorrendben a neurotikus, a pszichés és vege
ta tív  tünetek  gyakorisága, valam int az „anyasági 
a ttitű d ” pontszám a, a képek és rajzok eredm ényei 
alapján. A táb láza t tarta lm azza a szoptató és nem

%
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Neurózis Pszichés Vegetatív Képek Rajzok

Szoptatók
(n = 30) 35,4 36,7 32,3 +2,23 +1,5 +0,7
Nem szoptatók
(n = 120) 42,5 43,2 42,1 —1,2 —0,7 —0,45
Különbség
(kétmintás t-próba) p <0,05 p <0,1 p <0,02 p <0,001 p <0,001 p <0,001

A legkisebb gyerm ek  97% -ban te rv eze tt te r
hességből szárm azik, várták . A v izsgálat m inden 
asszonynál a szülést követő 2 hónap m úlva tö rtén t. 
E kkor m ár 68% -uk egyálta lán  nem , 32% pedig 
részben szoptatta  csecsem őjét!

Az anyák  22% -a m eg sem k ísérelte  a szopta
tást!

A szoptatás m ellőzésének m agyarázatakén t 72° o 
te jh ián y ra  h ivatkozik, 9% -nak nehezen adó emlője 
van, 3% a gyerm ek betegségét em líti, 3%  sa já t be
tegsége következm ényének ta rtja , 9% -uk „ideges
n ek ” m ondja m agát és 2%  a gyerm ek ügyetlenségét 
okolja.

Az egészségügy szakm ai te ljesítm ényére az 
alábbi kérdésekre k ap o tt válaszokból lehe t követ
keztetni.

Miből á llap íto tták  meg a te jh iány t?
6% -uk „úgy é rez te” !, 22% a csecsemő nyugta

lanságából, 18% a gyerm ek „nem kielégítő  fejlődé
séből”. Az esetek 54% -ában végeztek próbam érést, 
de 33% -nál csak egy próbaszopást m értek .

M ennyi idős vo lt az ú jszülött a te jh ián y  meg
állapítása idején?

1—7 napos 38%, 1—2 hetes 30%, 2—3 hetes 
7%.

Ki állap íto tta  m eg a tej h iányt?
38% -ban orvos, 24% -ban egészségügyi dolgozó, 

28% -ban a vizsgált szem ély vagy a család.
A szoptatás, az anyatejes táp lálás jelentőségét 

valam ennyien ism erik, fontosnak ítélik , anyai köte
lességnek ta rtják . Ide vonatkozó elm életi ism eretü
ke t legtöbben (80%) olvasással (illetve úgy is) sze
rezték. A m egkérdezettek  20% -át egyálta lán  nem 
ok ta tták  ki a szoptatás és a fejés helyes m ódjára, 
technikai kivitelére. 70% -uk a gyerm ekágyas idő
szakban kapott valam ilyen  felv ilágosítást és csak 
10% volt felkészítve a terhesség alatt.

szoptató csoport közötti szignifikáns eltéréseket 
is (kétm intás t-p róbával számítva) az egyes érté 
kekben.

Neurózis tek in te tében  közepes szignifikáns kü
lönbség van a szoptatók és a nem  szoptatók között. 
Ha részletesen vizsgáljuk  az egyes szem élyek pont
szám ait, k itűnik , hogy a nem  szoptató anyák  között 
is vannak  teljesen  panaszm entesek, és a szoptatók 
közt is akadnak  m ég súlyosabb neuro tikusok  is. A 
különböző neu ro tikus tüneteken  belül a pszichés 
tünetek  megléte, erőssége nem  sok e lté rést m u ta t 
a ké t csoport között. A vegetatív  tünetek  gyakori
sága, vagyis a szom atizálási hajlam  viszont sokkal 
jellem zőbb a nem  szoptató csoportra, a szoptató 
anyákkal szemben. A „hazugság” m értéke csaknem  
egyform a m indkét csoportnál.

Az anyasági a ttitű d re  vonatkozó vizsgálat pont
szám ai igen nagy m értékben  különböznek a ké t cso
portnál, az eltérés a lehető  legnagyobb m értékben  
szignifikáns, te h á t a szoptató anyáknak  az anya
sághoz, a gyerm ekhez való viszonyulása jelentősen 
pozitívabb, m in t a nem  szoptató anyáké. Ugyanez 
m ondható el külön a képes és a rajzos fe lada t pont
értékeiről.

M egbeszélés

A m egvizsgált eseteknek csupán 6% -ában 
okozta betegség a te j h iány t. Ezek képezik az idegen 
any a te jre  valóban rászorulók rétegét. E llátásuk  ér
dekében létesü ltek  és m űködnek az anyate jgyű jtő  
állomások.

Tejhiányos és b ő te jű  anyák szociális helyzete 
között lényeges különbség nincs, b ár úgy látszik — 
és ez általános tap asz ta la t —, hogy az egyszerűbb 
körülm ények között élők hajlam osabbak a szopta
tásra . Mások úgy ta lá lták , hogy az anyák  m agasabb



iskolai végzettsége kedvezően befolyásolta a szop
ta tást (7). A lé lek tan i vizsgálat eredm ényei a rra  en
gednek következtetni, hogy a neurózis, főleg a szo- 
m atizálási hajlam , a vegetatív  zavarok egyéb tü n e
tei m ellett a norm ális te jte rm elést is befolyásolhat
ják . Ügy tűn ik , a szorongás önm agában s így a te j
hiánytól való félelem  nem  döntő a te jh ián y  k iala
kulásában, m ivel e té ren  nincs nagy különbség a 
k é t csoport között.

A testi tünetképződésre való hajlam  m ellett 
sokkal fontosabbnak bizonyult az egészséges te jte r
melés szem pontjából az, am it anyasági a ttitű d n ek  
neveztünk. V izsgálatunkban ez, úgy véljük , nem  
pillanatnyi érzelm eket, hanem  — legalábbis a jelen 
gyerm ekre vonatkozóan — tartós és jó rész t tu d a t
ta lan  viszonyulást jelent, mely m agában foglalja a 
terhesség egyértelm ű k ívánását, a gyerm ek teljes 
elfogadását, az anyaszerepnek nehézségeivel együtt 
való vállalását. Ha az anya am bivalens gyerm ekével 
és anyai szerepével, kötelességeivel szem ben — még 
ha nem  is k im ondottan  neuro tikus szem élyiség —, 
az ebből adódó állandó belső feszültség, am bivalens 
késztetések m egzavarhatják  az egyébként term észe
tes és reflexszerűen végbem enő élettan i fo lyam ato
kat. Az am bivalens anyai a ttitű d  persze nem  csak a 
terhességet, szülést és szoptatást zavarja  meg, ha
nem  az anya viselkedését is gyerm ekével szemben. 
K özülük kerü lnek  ki a tú lzo ttan  aggodalm askodó, 
gyerm eküket m indentől féltő, m indent fertő tlenítő , 
a gyerm eket tú letető, kapkodó, örökké fá rad t, ide
ges anyák.

Fentiekből az a következtetés lenne levonható, 
hogy civilizált tá rsadalm akban , a nők helyzetének 
m egváltozásával az anyai m agatartás is á ta lak u lt és 
a szoptatási készség h iánya az anyai szerep kevésbé 
intenzív megéléséből következik. K önnyű lenne a 
gyakori tej h iány egyedüli okát az anyák  érzelm i bi
zonytalanságában keresni. A problém a azonban tá 
volról sem ilyen egyszerű.

A szakértők  egy része a nem  szoptató anyák 
védelm ére kel. Az a vélem ényük, hogy m indenki 
akar (szeretne) szoptatni, de sokszor éppen a túlzott 
aggódás, szorongás m ia tt elégtelen a tejterm elés, a 
gyerm ek féltése m ia tt kezdik el az idegen te jje l 
vagy tápszerrel való táp lá lást (33, 38, 43).

B izonyára vannak, akik nem  is törekednek  
gyerm eküket szoptatni, hiszen a k ap o tt anyatej 
vagy tápszer is m egteszi. A szoptatási készség hiá
nyának  egyik oka kétségtelenül a h ibás anyai a tti
tűd, de hiba lenne ezt kizárólagosnak ta rta n i. M int 
em líte ttük , m ás okok egyidejű érvényesülésével 
is szám olni kell.

A lább lá tn i fogjuk, hogy az anyai m agatartás 
befolyásolható és ennélfogva az egészségügyre nagy 
felelősség hárul.

C holnoky és m tsai az Egészségügyi V ilágszer
vezet m egbízásából 1975-ben hazánkban  született 
csecsemők anyáinak  körében végeztek vizsgálatot 
5%-os rep rezen ta tív  m intavétel ú tján , annak  meg
állap ítására, hogy m ilyen összefüggések ta lá lhatók  
a család szociális, k u ltu rá lis  helyzete és a csecsemő 
táplálási m ódja között. E redm ényeikről 1979-ben 
szám oltak be (7). Egyebek között m egállapíto tták , 
hogy a tú l korai m esterséges táp lá lást általában 
orvos rendeli el és a három  hónap a la tti tápszer

rendelések  több m int fele próbaszopás nélkül tö rté 
nik! Ahhoz, hogy a jelenlegi, tú lságosan sok „ te j
h ián y ” pathogenesisét m egértsük, föl kell idézni a 
lactatio  fiziológiájára vonatkozó elem i ism ereteket.

Szülés után a tejképződés megindulhat hirtelen, 
ún. tejbelövellés formájában vagy fokozatosan. Lehet
séges, hogy a mell feszülése napról napra fokozódik és 
egyre több colostrum képződik, de lehet, hogy az első 
napokban szinte semmi tej nincs, majd egycsapásra 
megduzzad az emlő, keletkezhetnek fájdalmas csomók, 
kötegek. Ezek nem gyulladást jelentenek, hanem azt, 
hogy a tejbelövellés nem terjed ki egyszerre valameny- 
nyi mirigylebenyre. (Sajnos, jártunk olyan szülészeti 
osztályon, ahol az ilyen részlegesen feszülő, belövellni 
készülő emlőket mastitisnek tartják és rutinszerűen 
borogatják!) Ebben a fázisban a tejet le kell szívni vagy 
fejni, hogy megpuhuljon a mell, akkor 1—2 nap múlva 
tud belőle szopni az újszülött. Tejbelövellés előtt nem 
kell szívatni, csak a csecsemő gyakori mellretevésével 
kell fokozni a tejképzés ingerét. Van korai és késői tej
belövellés. Előbbi 24—28 óra alatt következik be, míg 
ritkán az is előfordul, hogy a 4—6. napon „jön meg” a 
tej. (Hol várnak 48 óránál tovább a mesterséges táplá
lás elrendelésével?)

Az újszülöttet szülés után 6—12 óra múlva kell elő
ször mellre tenni, első alkalommal elég néhány percig. 
Az első két napban a szopott mennyiség még alig mér
hető. Az első napon összesen 10—20 gramm colostrum 
keletkezik, és csak rendszeres szopás esetén növekszik 
a tejtermelés naponta 40—50 grammal, míg kb. a 10. 
nap táján éri el a testúly szerint optimális mennyisé
get, napi 5—600 grammot. Az első 10 napban tehát nem 
kell tejhiánytól tartani, türelmesen meg kell (kellene) 
várni a tejtermelés természetes fokozódását. Az újszü
löttet nem kell éhezéstől féltenünk, mert a colostrum 
közismerten fehérje-, zsírdús és nagy kalóriaértékű. Eb
ben az időszakban a gyermek folyadékigényének kielé
gítése látszik a legfontosabb feladatnak, minden kapko
dás, idő előtti hozzátáplálás, tápszerek adása súlyos hi
ba, mert a csecsemő nem fog szopni és a tejképzés leáll.

A legtöbb mesterséges táplálást ilyenkor javasol
ják. A tájékozatlan anya a szülés utáni 3. napon sírva 
panaszolja, hogy csecsemője „csak” 20—30 grammot 
szopik egy-egy alkalommal. A szülésznő vagy ápolónő 
gyakran túl korán deklarálja a „tejhiányt”. A szülész 
vagy gyermekgyógyász szakorvos ilyenkor elvégzi a 
mechanikus számítást, mely szerint a csecsemőnek na
ponta a testsúly 1/6-ának megfelelő mennyiségű tejet 
kell szopnia és ha az egyszer szopott mennyiség alapján 
ennek elérése nem várható, elrendeli idegen anyatej 
vagy tápszer adását már néhány napos életkorban is.

Tartozunk az igazságnak azzal, hogy az orvost erre 
maga a kétségbeesett anya, a csecsemő nyugtalansága 
miatt türelmetlen család szinte kényszeríti. A mestersé
ges táplálás korai bevezetését sürgeti az osztályok túl
zsúfoltsága is. Sok helyen az újszülött elbocsátása kri
tériumaként azt tűzik ki, hogy a fiziológiás súlyesés 
után születési súlyát visszanyerje. Nyilvánvaló, hogy az 
esetek többségében csak hozzátáplálással lehet a súly
görbét gyors emelkedésre bírni.

A legtöbb orvos és egészségügyi dolgozó nem  
tu la jd o n ít nagy je lentőséget a szoptatásnak, nem 
tö rekszik  arra. hogy az anyák  szoptassanak. A mo
dern  gyógyszerek és m űszerek ko rában  a m edicina 
nincs ilyen „n a tu rá lis” m ódszerekre u talva! (?). M ár 
Buda  is m egállapította, hogy az orvosoknak nagy 
szerepük van a helyes adlactatio  irány ításában , a 
k ritik a  nélkül in d iká lt m esterséges táp lálás elleni 
küzdelem ben. C holnoky  vélem énye az, hogy a szak
em berképzésben az an ya te jtáp lá lás fontossága nem  
foglal el m éltó helyet.

Ügy véljük, hogy a korai „ te jh ián y ” leggyako
rib b  oka a te jterm elés é le ttan i fo lyam atának  nem  
ism erése, figyelm en kívül hagyása, az anya sürge
tése fo ly tán  felelőtlenül e lkezdett m esterséges táp -
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lálás. Készséggel e lism erjük  azonban, hogy sokkal 
könnyebb rendelni egy doboz tápszert a síró csecse
m őnek, m int fen tiek rő l az aggódó anyát és a köve
telő családot meggyőzni. Az orvosok és egészségügyi 
dolgozók álláspontja és m agatartása  döntően befo
lyásolja az anyák szoptatási készségét. Ezt m u ta t
ják  azok a példák, hogy ahol szervezett kam pány t 
ind íto ttak  az anyatejes táp lálás érdekében, o tt k itű 
nő eredm ényeket é rtek  el. M inneapolisban az anyák 
96% -a 2 hónapig, 84% -a pedig 6 hónapig vagy to 
vább  szoptatott (40). Frank a leninvárosi esetet 
em líti, ahol a szoptatok arányszám át egy év a la tt 
m egkétszerezték (22). Sloper  arról szám olt be, hogy 
egy angliai k isvárosban az egészségügyi szem élyzet 
felvilágosító m u n k áján ak  eredm ényeként, a szop
ta tási kedv jelentősen em elkedett (39). Barna több 
újszülöttosztályon tá jékozódott. Talált olyan osz
tá ly t, ahol az anyák 99% -ának volt elegendő teje 
és a pótlás ritkaság volt. M egállapítja, hogy a szop
ta tás  helyes vezetésében az orvosok és védőnők 
nagy felelősséget v iselnek  (3).

Ügy tűnik, hogy b á r a szoptatási készséget több 
tényező képes befolyásolni, mégis erre  a legnagyobb 
befolyást a hatékony egészségügyi felvilágosítás, a 
helyes orvosi szem lélet és m agatartás gyakorolja 
(30). A tej hiány tú l gyakori m egállapítását, a mes
terséges táplálás k ritik á tla n  elrendelését b á tran  a 
diagnosztikus és terápiás polypragmasia körébe so
rolhatjuk. Eszerint m egállapítható , hogy a szopta
tási készség hiánya, a hely telen  csecsem őtáplálás 
tulajdonképpen iatrogen ártalom, olyan egyéni és 
tá rsadalm i egészségkárosodás, m elyet orvosok és 
egészségügyi dolgozók okoznak, képzetlenség, k riti
kátlanság, kényelem szeretet, hely telen  szemlélet 
következtében, sokszor valóban jó szándékú, lázas 
tenn i akarástól vezérelve. (Hogy valam i tö rténn i 
lá ssék !)

M int láttuk, a szoptatási készséget lélektani 
okok is befolyásolják. H a hajlam  van a term észe
tes táp lálás elhanyagolására  és ez a fen t vázolt or
vosi szemlélettel találkozik , a „ te jh iány” biztosan 
be fog következni. Az anya lelkiállapota, viszonyu
lása és az egészségügyi környezet á lláspontja  képe
sek egymás h a tásá t fölerősíteni.

A hibás orvosi m ag a ta rtá s  h a tására  létrejövő 
káros szemléletet, egészségtelen közfelfogást a m en
tális iatrogeniák között ta r t ju k  számon. Leküzdésé
re  számos ú t kínálkozik (a szakem berképzés szín
vonalának  emelése, a társadalom  széles rétegeihez 
szóló propaganda fokozása stb.). Ha a szakm ai köz
vélem ény elfogadná nézetünket, m ely szerin t a 
szoptatási készség h ián y a  iatrogen ártalom , az elle
ne in d íto tt küzdelem  eredm ényesebbnek ígérkez
nék. Az iatrogeniák kerü lése  ugyanis m inden orvos 
alapvető  etikai kötelessége.

összefoglalás: 120 anyát vizsgáltak meg, akik 
gyerm eküket a korai csecsemőkorban sem szopta
tással, sem lefejt saját tej adásával nem tudták táp
lálni. Az anyatejtáplálás jelentőségével és a szop
tatási készség hiányával foglalkozó szakmai véle
mények ismertetése után, beszámolnak vizsgálataik 
eredményéről. Tárgyalják a hypogalactiák biológiai, 
szociológiai, pszichológiai és egészségnevelési okait. 
A szoptatási készség csökkenését az érintett egyé
nek részéről érzelmileg ambivalens anyai magatar
tással magyarázzák. A tejhiány túl gyakori meg
állapítását, a korai indokolatlan mesterséges táplá
lást viszont, az egészségügyi ellátás részéről (diag
nosztikus és terápiás) polypragmasianak tartják és 
az iatrogen ártalmak közé sorolják.
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Az „I. Román Táplálkozási és 
Anyagcserebetegségek Kongresszu- 
sá”-ról és a „VI. Nemzeti Diabetes 
Szimpozion”-ról.
1980. szeptember 18—20-án tartot
ták Bukarestben a táplálkozási és 
anyagcserebetegségekkel foglalkozó 
első kongresszust és ennek kereté
ben került megrendezésre a 6. dia
betes szimpozion is. Referálónak 
abban a megtiszteltetésben lehetett 
része, hogy nemcsak a rendezvény 
egyetlen magyarországi résztvevője 
volt, hanem személyében első íz
ben képviselte hazánkat a román 
diabetes szimpozionokon.

A kongresszust a főváros legszebb 
részén, a tavakkal tarkított észak
keleti parkövezetben levő Park Ho
telkomplexumban rendezték és a 
résztvevőket ugyanitt szállásolták 
el. A házigazdák vendéglátói szívé
lyességükkel és az ellátás minőségé
vel egyaránt emlékezetesen mély 
benyomást keltettek a külföldi 
résztvevőkben. Referáló részére 
külön élményt jelentett a számára 
eddig túlnyomórészt ismeretlen ro
mán és magyar kollégák rokonszen- 
ve, a hazánkban folyó diabetológiai 
munka iránti intenzív érdeklődés 
és a magyarországi diabetológusok 
határainkon túl is jól fellelhető ér
tékelése.

A kongresszusról való érdemi be
számoló előtt feltétlenül érdemes 
foglalkozni a romániai diabetes- és 
anyagcserekutatás és paciensgon
dozás helyzetével. Az ország több 
intézetében jelentős szakember 
gárda foglalkozik a kérdés komp
lexummal, elsősorban az epide
miológia, de a prevenció és terá
pia szempontjából is. Közülük ki
emelkedik a Julian Mincu profesz- 
szor által vezetett bukaresti „Táp
lálkozási- és Anyagcserebetegségek 
Klinikája”, lelkes fiatal és magas
szintű felkészültséggel rendelkező 
szakembergárdával, köztük az 1979. 
évi szekszárdi Diabetes Kongresz- 
szuson is szerepelt C. Ionescu-Tir- 
govistével. Mincu professzor meg
határozó jelentőségű szerepét jól 
tükrözi irodalmi munkássága; az 
elmúlt 12 évben egymaga 9, több
nyire igen terjedelmes monográfiát 
publikált az anyagcserebetegségek, 
a dietetika és a diabetológia tárgy
köréből. A bukaresti intézeten kí
vül jelentős diabetológiai tevé
kenységet folytatnak Temesvárott 
(Gh. Ba^anu prof.), Kolozsvárott 
(Fekete Tibor és az endokrinológus
L. Gozariu prof.), Nagyváradon (E. 
Popa, I. Popa), Marosvásárhelyt 
(gyermekdiabetoiógusok: Ináig
Blanka, Metz Olga, Nussbaum Osz
kár, Puskás György) és Iasiban (D. 
Lacati?), hogy csak a lényegesebbe
ket említsem. Romániában a die
tetika és anyagcserebetegségek kü

lön disciplinát képeznek és ilyen 
irányú szakorvosképzés folyik Bu
karestben a Mincu Intézetben. Az 
Intézetben eltöltendő képzési idő 3 
év és a szakvizsga megszerzésének 
nem előfeltétele más (pl. belgyó
gyászati) szakképesítés. (Nálunk 
a subspecialitások rendszerében 
mindinkább a szakképesítésnek az 
a helyes formája hódított tért, 
amely azt az alapszakmára való 
ráképzés útján valósítja meg. — 
A szerkesztőség.) A dietetikai és 
anyagcsere-szakorvosok (eddig szám 
szerint kb. 30-an lehetnek) a gya
korlatban többnyire mint diabeto
lógusok tevékenykednek és nagy
részt rájuk épül szerte az ország
ban a diabetes gondozó hálózat. Az 
ismertebb diabetes gondozók Buka
resten kívül Aradon, Nagyváradon, 
Temesvárott, Kolozsvárott, Nagy
szebenben, Brassóban, Iasiban, 
Brailában, Ploiestiben, Craiovában, 
Resicán és Konstancában működ
nek napi 3—6 órában és a gondozó 
orvosok rendelkezésére áll kórházi 
háttér is megfelelő ágyszámmal.

A kongresszus jelentőségét emel
te több neves külföldi diabetoló- 
gus — köztük G. F. Cahill (USA),
E. Shafrir (Izráel), J. Mirouze 
(Franciaország), D. Grüneklee 
(NSZK), M. Berger (Svájc) — rész
vétele.

A rendezők a külföldiek aktív 
részvételét megkönnyítendő, bizto
sították az angol—román nyelvű 
szimultán tolmácsolást. Hogy ez 
nem mindenben váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, abban a hazai 
előadók marasztalhatok el. Ugyanis 
az esetek többségében a 10 perces 
előadás időbe 15—20 perces anya
got belezsúfolva hadartak oly tem
póban, hogy a tolmácsok legfeljebb 
minden második-harmadik monda
tot tudtak lefordítani. Kicsit sok
nak tűnt a programba felvett 180 
előadás is, amelyet két és fél nap
ba és három szekcióba is csak úgy 
sikerült beleszorítani, hogy az egyes 
szekciók végére hagyott vitára 
többnyire nem, vagy alig maradt 
idő.

Bár a hazánkban folyó kutató
munka szűkös anyagi feltételei 
miatt gyakran panaszkodunk, Bu
karestben kellett rádöbbenni lehe
tőségeink viszonylag előnyös vol
tára. Szomszéd kollégáink ma is 
híjával vannak a radioimmun me
todikáknak és a kutatások korsze
rű technikai és laboratóriumi felté
teleinek. Ennek megfelelően csupán 
1—1 előadás foglalkozott inzulin- és 
glukagonszint, haemoglobin Aj és 
HDL-cholesterin meghatározásával. 
Az előadások közel fele magas szintű 
orvostovábbképzés céljait szolgálta. 
Az egyéni kutatómunkát tartalmazó 
előadások közül pedig az epidemio
lógiai tanulmányok emelkedtek ki.

Impresszionáló volt Mincu munka- 
csoportjának dyslipaemiás vizsgá
latsorozata (1000 személy), 430 juve
nilis diabeteses eset 38 éves retro- 
spectiv vizsgálata, valamint 10 000 
friss cukorbetegnél a degeneratív 
betegségek elemzése. Igen nagy fi
gyelemmel adóztak a diabetes szo
ciális kérdéseinek (Dumitrescu), az 
anyagcsereegyensúly fenntartásá
ban a fizikai aktivitás szerepének 
(Berger), a juvenilis diabetes prob
lémáinak (Cahill). Élénk érdeklő
dést tanúsítottak mind a román, 
mind a külföldi résztvevők a ma
gyarországi paciensnevelésről, a cu
korbeteg klubokról szóló beszámoló 
iránt. Ugyanígy megemlítendők 
Popáék lipidaemiás felmérései, 
Fekete vizsgálatai a rizikó ténye
zők és diabetes kapcsolatát illetően 
és Bacanu diabetes szűrése 9000 
rizikó tényezőkkel bíró lakos kö
zött.

A kongresszus magyarországi 
résztvevője és a romániai román és 
magyar kollégák között megterem
tett kapcsolat — csakúgy, mint a 
szándékosan részletes beszámoló — 
feltehetően hozzájárul a két szom
szédos baráti ország egymással 
szembeni fehér foltjai felszámolásá
hoz és a további kapcsolatok kiépí
téséhez. Erre jó fórumot kínál az
1981. júniusában Budapesten meg
rendezésre kerülő VII. Diabetes Du- 
na-symposium, melyen a romániai 
kollégák mind nagyobb számban 
történő részvételét remélhetőleg si
kerül eredményesen előmozdítani.

Fövenyi József dr.

Az Európai Diabetes Társaság 16. 
tudományos ülése. (Athén, 1980. 
szeptember 24—27.)
Az Európai Diabetes Társaság 
(EASD) 1980. szeptember 24. és 27. 
között Athénben tartotta évi tudo
mányos konferenciáját. A kong
resszus igen nagy méretű volt. A 
programban 414 abstract szerepelt, 
ennek a hatalmas anyagnak a be
mutatása csak úgy volt lehetséges, 
hogy időnként 5 teremben oszlott 
meg a hallgatóság. Nyilvánvaló, 
hogy a résztvevőknek kellett ponto
san kiválogatni, hogy mely előadá
sokat kísérjék figyelemmel. Az 
egész anyag feldolgozása csak az 
abstractok tanulmányozásával volt 
lehetséges. A kongresszus fő témái 
közé tartozott az inzulin hatásának 
tanulmányozása. Gyermekgyógyá
szati szempontból különösen fontos 
megfigyelés, hogy a betegség mani- 
fesztációjakor a béta-sejtek műkö
dését jelző C-peptid szint alacsony.
Az inzulinkezelés kapcsán azonban 
emelkedést mutat a C-peptid szint 
és a 3. hónapban éri el a maximu
mot. A diabeteskezelés korai szaká
ban észlelhető remisszió és a C- 
peptid szint között szoros korrelá
ció van, és ez a betegség kezelése 
szempontjából rendkívül fontos. A \T /T  
C-peptid termelés leányoknál álta- X  
Iában jobb mint fiúgyermekekben -
és jelentős egyéni különbségek 3141



mellett 5 évig is eltarthat a C-pep- 
tid termelés. Érdekes adatnak szá
mít, amit bőrbiopsiával nyert szö
vetből állapítottak meg, az inzulin 
fokozza a kollagénszintézist. A kö
tőszövet működési rendellenességé
re mindinkább több adat utal. In
zulin-antitestek már a betegség el
ső évében kifejlődhetnek, és nem 
tisztított készítményt alkalmazva 
gyermekekben gyorsabban fejlődik 
ki mint felnőttben. Az insulin-sec- 
retiót az idegrendszeri behatások 
jelentősen befolyásolják, de itt is 
jelentős egyéni különbségek van
nak. A gyermekek egyik csoportjá
ban szacharin fogyasztás után 4 
perccel jelentős inzulin-secretio in
dul meg, a másik csoportban ez a 
hatás elmarad. Szénhidrátdús diéta 
mellett jelentősebb súlygyarapodás 
észlelhető az első csoportban.

Több előadás foglalkozott a panc
reas transplantatio eredményeivel. 
Az egyik előadó szerint a trans
plantatio 8 és fél hónapra biztosí
tott — anyagcsere egyensúlyt. A 
HbAlc ezen idő alatt normalizáló
dott. Fagyasztott pancreas-szigetek 
megtartják hatásosságukat. HbAlc 
mellett a glykosylált albumin meg
határozása is jellemzője lehet a dia
beteses anyagcsere-állapotnak, de 
míg a glykosylált albumin arány
ban van a glucose-szinttel és vi
szonylag gyorsan változik, a HbAlc 
hoszabb időszakra, több hónapra 
jellemzője lehet az anyagcsere-álla
potnak. Nagyon sok munka foglal
kozott azzal, hogy mi a jelentősé
ge a külső behatásoknak a diabetes 
manifesztációja szempontjából. Elő
adás hangzott el arról, hogy ICA 
(béta-sejt ellenes antianyag) az ese
tek 80%-ában a diabetes fellépése
kor kimutatható, és 3 évig még ész
lelhető a betegben. Másik érdekes 
észlelés, hogy 30 mumpson átesett 
gyermek közül 14-ben az ICA kimu
tatható volt anélkül, hogy diabetes 
fejlődött volna ki. A mumps tehát 
egy autoimmun folyamatot vált 
ki, de ezt nem szükségszerűen kö
veti a diabetes kifejlődése. Ugyan
csak megállapították, hogy a lym- 
phocyták fertőzésgátló hatása jelen
tősen csökkent a diabetes fellépte
kor. A fertőzés és az autoimmun 
folyamatok kifejlődése szempontjá
ból a HLA antigének jelentőséggel 
bírnak és ezek előfordulása a dia- 
betesben eléggé jól tisztázott. — 
Vizsgálták azt, hogy a diabetes csa
ládi halmozódása esetében milyen 
ezeknek az antigéneknek a halmo
zódása ugyanazon családban a dia
beteses és a nem diabeteses testvé
rekben. A két csoport között kü
lönbség nem volt. Tehát ha egyes 
HLA antigéneket risk faktoroknak 
tekintünk, akkor a külső tényezők
nek kellett döntőnek lenni a diabe
tes manifesztációja szempontjából. 
Feltételezések szerint a vírusfertő
zést követő autoimmun folyamatnak 
van jelentősége a diabetes mani- 
fesztációjában. Ezen meggondolás 
alapján encephalomyelitis vírussal 
kezelt egereket immunsuppressiós 
kezelésben részesítettek. Az ence
phalomyelitis vírus diabetest vált

ki, de az immunsuppressziós keze
léssel nem tudták megelőzni a dia
betes kifejlődését.

Nagyon sok előadás foglalkozott 
a HDL Cholesterin szerepével. A 
HDL (magas fajsúlyú lipoprotein) 
csökkent kövérekben, diabetesesek- 
ben és általában rosszul kezelt dia- 
betesben. Javuló állapotban sem a 
cholesterin, sem a triglycerid nem 
mutatja oly érzékenyen az állapot- 
javulást, mint a HDL cholesterin 
emelkedés. Általában az alacsony 
HDL-szint rossz prognosztikai jel.

Egyes kísérletek szerint az ence- 
phalinnak és a morfinnak inzulin
stimuláló hatása van. Az opioid 
peptideknek szerepe van az inzulin 
szabályozásában is. Feltételezik, 
hogy a szigetsejtekben opiád recep
torok vannak. Ügy látszik, hogy a 
neuropeptideknek fontos szerep jut 
a cukoranyagcsere szabályozásában. 
Chlorpropamidot követő alkoholfo
gyasztás a diabetesesek egy részé
ben kipirosodást és az arc hőmér
sékletének emelkedését váltja ki, 
ezt feltételezhetően neuropeptidek 
okozzák annál is inkább, mert na
loxone e hatás kifejlődését gátolja. 
Az encephalinnek, mint neurotrans- 
mitternek szerepe lehet a diabe
tes kifejlődésében egyrészt vércu- 
koremelő hatása miatt, másrészt a 
fokozott insulinsecretio a béta-sej
tek kimerüléséhez vezethet. A 
probléma a kongresszuson sok elő
adás tárgya volt.

Diabetesek kapcsán az automa
tikus idegrendszer neuropathiája 
gyakoribb, mint ahogy eddig vél
ték.

Említésre érdemes még egy vizs
gálati eredmény, amely a klinikán 
végzett megfigyeléssel teljesen 
összhangban van. Diabetes gyakran 
társul autoimmun betegségekkel. 
Egyik vizsgálati csoport beteganya
gában 37 esetben észlelték hyper- 
thyreosissal, 34 esetben mixoede- 
mával. 14 esetben anaemia pernicio- 
sával és 10 esetben coeliakiával a 
diabetes társulását. A coeliakiás 
betegek 90%-ában a HLA B8 pozi- 
tivitás is megfigyelhető volt.

Végül érdemes megjegyezni, hogy 
hazánkból 4 munkcsoport szerepelt 
a programban, Gerő, Korányi, Ta
más: Kölcsönhatás a diabetes kli
nikai jellegzetességei és a fennma
radó (residualis) B-sejt funkció kö
zött (megállapítva a 24 órás vize- 
let-C-peptid megmérése alapján), 
I. sz. Belklinika; Papp, Dekov, Sze- 
lényi, Kämmerer, Pogátsa: A bal 
kamra működése diabetesben. Kar
diológia és István Kórház II. Bel- 
osztálya; Tamás, Baranyai, Korá
nyi : Az inzulinérzékenység nap
szakos ritmikus változása, megál
lapítva egy mesterséges endocnn 
pancreas által; I. Belklinika; Bar- 
ta, Brooser, Molnár, Anda, Tichy: 
Monocomponens inzulin hatása a 
fluorescein-angiographiai (Flag) le
letekre cukorbajos gyermekekben, 
I. sz. Gyermekklinika és OTKI Sze
mészeti Tanszék. D ,Barta Lajos dr.

A Keletnémet Gerontológiai Tár
saság Kongresszusa (Neubranden
burg, 1980. szeptember 30—októ
ber 2.).

A Keletnémet Gerontológiai Tár
saság 1980. évi kongresszusát „Fel
készítés az aktív idős korra a szo
cialista országokban” címmel szep
tember 30. és október 2. között az 
ódon hangulatú Neubrandenburg- 
ban rendezte. Tapasztalatcsere cél
jából megjelent a Nemzetközi Ge
rontológiai Társaság és az Európa 
Idős Nemzedékei Szövetségének 
több vezetője, a belga de Nave, az 
osztrák Pumpernig és Andersons, a 
svéd Prof. Helander.

Rühland és Schmidt, a rendező 
Társasági elnöke, illetve titkára be
vezetőként az idős nemzedék irán
ti elkötelezettség jelentőségét hang
súlyozta. Az előadások a követke
ző fő témák köré csoportosultak: I. 
Felkészítés az idős korra — célok, 
lehetőségek, határok; 2. Nemzeti 
példák az aktív idős korra történő 
összetett felkészítés megvalósításá
ban; 3. Az aktív idős korra való 
felkészítés nemzetközi tapasztala
tai; 4. Geriátriái nézőpontok.

Néhány jelentősebb előadást ki
emelünk. Schmidt (Berlin) átte
kintette, hogy az egyes országokban 
milyen erőfeszítéseket tesznek a 
nyugdíjas korra való felkészítésért, 
hogyan fejlesztik az idősek gondo
zását, rehabilitációját. Prof. Ries 
(Lipcse) az idült betegségben szen
vedő idősek aktív szűrésének ered
ményeit összegezte. Különösen az 
elhízás és az idült légzőszervi meg
betegedések — illetve a dohány
zás — jelentős arányú előfordulá
sára utalt. A külföldi vendégek kö
zül Prof. Swarcz (Varsó) az idősek 
számára folyamatosan biztosított 
programok — nyelvtanfolyam, szín
házlátogatás, kézimunkaszakkör, 
egészségnevelési előadások stb. — 
szervezéséről számolt be. Hegyi 
(Malacka, Szlovákia) a rendszeres 
geriátriai szűrések eredményeit 
összegezte.

A magyar küldöttség tagjai: Len
gyel Éva, Morvay Frigyes, Vértes 
László; közülük Lengyel „Felké
szülés az aktív idős korra a Magyar 
Népköztársaságban”, e sorok írója 
„Az idős cukorbetegek felkészítése 
az idős korra” címmel tartott elő
adást.

A gondos szervezésért és a meg
hívásért Rühland, prof. Ries, 
Schmidt és Kalbe kollégákat illeti 
köszönet.

Részt vettünk a szocialista orszá
gok gerontológiai koordinációs bi
zottságának munkájában is. 1982 
az idősek éve lesz, amelynek kere
tében Bécsben világkongresszust 
szerveznek. A szocialista országok 
összefoglaló referátumot készíte
nek, amely az idős nemzedék de
mográfiai és anyagi helyzetével, 
szociális ellátásával, geriátriai gon
dozásával, munkafeltételeivel, la
káskörülményeivel, táplálkozásával, 
egészségnevelésével, családi helyze
tével foglalkozik. vértes László dr_



Onkológia
Meg tudja-e gyógyítani az inter

feron a carcinomát? Szerkesztőségi 
közlemény: Lancet, 1979, 1, 1171.

1957-ben Isaacs és Lindermann 
beszámoltak egy proteinfajtáról, 
melyet vírussal fertőzött sejtek 
produkáltak és alkalmas volt arra, 
hogy a még meg nem fertőzött 
sejteket az infectiótól megvédje. 
Az elmúlt években sikerült a kü
lönböző speciesek által termelt in
terferonok alapvető biológai func- 
tióját tisztázni. Jelenleg már több
féle, nagy fokban tisztított inter
feron áll rendelkezésre. Analízisük 
azt mutatja, hogy glycoproteinek- 
ről van szó, egymáshoz hasonló 
aminosav-összetétellel. De Maeyer 
és munkatársai az interferon-ter
melés kódolásához szükséges mes
senger RNA szerepét vizsgálva ta
nulmányozták azokat a mechaniz
musokat, melyek a sejtekben az 
interferon productio „bekapcsolá
sához”, ill. a „kikapcsolásához” 
vezetnek. Amennyiben a szükséges 
kódot jelentő DNA szakaszról 
„másolatot” lehetne készíteni, és 
viralis eredetű reverse transcrip
tase segítségével az információt 
esetleg bacteriumok genetikus ap
parátusába építeni, a bacteriumo- 
kat interferon-termelésre lehet
ne késztetni. Megfigyelték, hogy 
amennyiben a' lymphocytákat sti
mulus éri (pl. mitogének, vírusok 
stb.), ún. harmadik típusú „im
mun”, ill. T interferon képződik, 
mely más sejtek felszínén levő re
ceptorokra hatva esetleg a cycli- 
kus AMP-n keresztül képes a sej
tek aktivitását befolyásolni. így 
pl. fokozza a „killer”-aktivitást, 
ill. a T sejteken keresztül modu
lálja az immunválaszt. Az inter
feronnal kezelt sejtekben megfi
gyelték, hogy a funkcionálisan 
fontos intracellularis RNA-k mű
ködése megváltozott, ill. más sub- 
cellularis komponensek is máskép
pen funkcionáltak. így befolyásol
ja az interferon a sejtek osztódá
sát, növekedését stb. Tulajdonkép
pen ezen a mechanizmuson ala
pulhat az a korábbi megfigyelés, 
hogy állatkísérletekben az interfe
ron gátolja különböző tumorok nö
vekedését a nem vírusindukálta 
tumorok esetében is. Ez a jelenség 
létrejöhet az interferonnak a tu
morra, vagy a gazdaszervezetre 
gyakorolt hatásán keresztül. Kari 
Cantell és munkatársai humán 
leukocytákból előállított tisztított 
interferont próbáltak ki human 
vonatkozásban is. Osteogen sarco
ma kezelésében a sebészi és irra- 
diatiós kezelés kiegészítésére hasz
nálták. Az interferonnak gyakor
latilag nincs mellékhatása és egy 
New York-i analízis szerint az így

kezelt betegek túlélési aránya 
jobb, a metastasisok száma csök
kent. Más szerzők is beszámoltak 
jó eredményekről. További vizsgá
latokat lehet végezni az interfe
ron-termelés fokozásával. Lym- 
phoblastoid sejtkultúrákból előál
lított nagyobb mennyiségű inter
feron lehetővé teszi az interferon 
hatásmechanizmusának és hasz
nosságának további vizsgálatát is.

Témák Gábor dr.

A rosszindulatú daganatok im
munkezelése. Gericke, D. (Hoechst 
AG, Frankfurt/M.): Praxis und 
Klinik der Pneumologie, 1979, 33, 
350.

A különböző eredetű betegségek 
immunkezelése nehéz feladat. Vo
natkozik ez a fertőző betegségekre 
is, amelyekben pedig az antigén— 
antitest kapcsolat jól ismert. Ma 
már számos daganat-antigénről tu
dunk. Ahhoz azonban, hogy daga
natimmunitás jöjjön létre, az szük
séges, hogy a daganat-antigént ko
rán felismerjük, ez az antigén ko
rán immunreakciót váltson ki, a 
gazdaszervezet immunkompetens 
legyen, az immunreakció ne vezes
sen toleranciához, vagy az immun
reakció fokozódásához, az antigén 
állandó legyen és minden daganat
sejtnek legyen saját antigénje és 
az immunreakció legyen cytotoxi- 
kus vagy cytostatikus. A daganat- 
immunkezelés eredménytelen vol
tának az az oka, hogy a daganat 
nem hordoz antigént, az antigén 
nem immunogén hatású, a daga
nat-antigén nem kerül a sejt felü
letére, a daganat-antigént az im
munreakció eltávolítja a sejt felü
letéről (modulatio), a daganat túl 
nagy ahhoz, hogy az immunreak
ciót korlátozni tudja, humorális 
antitestek blokkolják a cellularis 
vagy az antigén—antitest reakciót, 
a szervezet elvesztette a daganat 
elleni reakció képességét, az im
mun-reakció termékei nem jutnak 
el a daganatsejt megfelelő helyére, 
végül a suppressor-sejtek interfe- 
rálnak a daganateffektor sejtekkel. 
A daganat-immunterápia lehet spe
cifikus aktív, specifikus passzív, 
nem specifikus immunstimuláló és 
nem specifikus sejt által közvetí
tett. A specifikus aktív kezelés ér
dekében vibrio neuraminidazzal vé
geztek biztató kísérleteket. A keze
lés hatására a daganat 27 beteg kö
zül 22 betegben visszafejlődött. A 
specifikus passzív immunkezelés 
daganatellenes vérsavóval eddig 
eredménytelen volt. Nem specifikus 
immunkezelésről már 1866-ban 
Busch számolt be. Egy sarcomás 
beteg interkurrens orbánc lezajlá
sa után meggyógyult. Ezt az ered

ményt tíuth 1900-ban megerősí
tette. Azóta biztató kísérleteket 
folytattak daganatos betegeken 
gram negatív baktériumokból ki
vont lipopolysaccharidákkal, hae- 
molyzáló streptococcus kivonattal, 
mycobacteriumokkal, corynebacte- 
rium parvum vakcinával, egy fé
regűző szerrel, a levamisollal és in
terferonnal. Sejt által közvetített 
immunitást kíséreltek meg elő
idézni oly módon, hogy a T-lym- 
phocytákat thymosinnal, a borjú 
thymus kivonatával biológiailag 
aktivizálták. Hasonló in vitro kí
sérleteket végeztek daganatsejtek
kel phytohaemagglutininnal, leuko- 
cytákkal pedig transzferfaktorral. 
Különböző próbákat dolgoztak ki, 
amelyekkel in vitro a daganatsej
tek immunkompetenciája nyomon 
követhető. A daganat-immunkeze- 
lés jelenleg még csupán empirikus 
állapotban van. Mielőtt az optimá
lis immun- és kemoterápia alkal
mazható lenne, jobban meg kell 
ismernünk az emberben az im 
munválaszt és annak a daganat
sejtek növekedéséhez való viszo
nyát. Addig a kísérleti eredménye
ket fenntartással kell fogadni.

Pongor Ferenc dr.

Orális fogamzásgátlók és emlő
rák. Vessey, M. P. és mtsai (Dept. 
of Soc. and Comm. Med. Ox
ford): Brit. med. J. 1979, 1, 1755.

1968—1977 között 707, 16—50
éves emlőrákost kezeltek London 
és Oxford nyolc kórházában és 
707 kontrollal hasonlították össze 
(kor, rizikófaktorok stb.). A 707 
emlőrákosból levontak 86 beteget 
és ezeket hasonló 86 kontrollal az 
epekőbetegség tekintetében hason
lították össze, de erről eredményt 
nem közölnek.

Az összes szám- és alcsoportok 
alapján csak az volt szignifikán
san megállapítható, hogy a 46—50 
éves nők között a fogamzásgátló
szedőknél több volt az emlőrák.
Éppen ellenkező irányzat volt 
azonban megállapítható a 41—45 
évesek között. A megfelelő analí
zissel tehát aggodalom kizárható.

Érdekes, hogy a fogamzásgátlót 
nem szedők kiterjedtebb emlőrák
kal jelentkeztek, mint a szedők és 
akik a szedést abbahagyták, azok 
tumorának progressziója a kettő 
között volt. A nagy amerikai sta
tisztikák szerint a relatív rizikó 
(az észlelt/várt emlőrák aránya) a 
szedők között kb.: 1,0. A cikk szer
zői ezt még kisebbnek találták:
0,80. Néhány amerikai szerző sze
rint bizonyos csoportokat képezve 
a fogamzásgátlót szedők rizikója 
lényegesen nagyobb is lehet. Álta
lában a mastopathiás elváltozások 
a fogamzásgátlók szedésére vissza
fejlődnek, a próbakimetszések 
száma egynegyedére csökken. 
Ugyanezen szerzők szerint, ha a 
pirulákat hat évig szedik és masto- V f/T  
patinájuk nem fejlődik vissza, ak- l i  
kor a relatív rizikó 11-re emelke- 1'" 
dik, sőt olyan nőknél, akik 25—29 31 43
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éves korban szültek először és ez
előtt szedték a fogamzásgátlót, a 
relatív rizikó 13,9-re emelkedett.

A cikk szerzői ezt nem tudták 
megerősíteni, valamint azt sem, 
hogy a cigarettaszívás és fogam
zásgátló-szedés fokozná a rizikót. 
A szívásnak inkább negatív hatást 
kellett tulajdonítani. De ez meg
szűnt, ha figyelembe vettek más 
rizikófaktort is.

Ma az emlőrákot 95 százalékban 
először a beteg, vagy a férje fede
zi fel. Akik fogamzásgátlót szed
nek, talán előbb tapintják a tu
mort, mivel gyakrabban vizsgál
ják, ill. vizsgáltatják magukat. Ez 
magában nem magyarázza, hogy 
a fogamzásgátló-szedő>k emlőrák
ja kevésbé malignus és kevesebb 
azon axilláris miriggyel jelentke
zők száma, akiknél a histológiai 
vizsgálat pozitívnak bizonyul. Le
het, hogy a hormon a szedők tu
morának növekedését (duplikációs 
idejét) lelassítja, tehát fiatalabb 
tumorral jelentkeznek, mint a nem 
szedők. Németh László dr.

A multifocalis mamma-carcino
ma problematikája. Otto, R., V. 
Engeier (Röntgendiagn. Inst. und 
Univ. Frauenklinik, Zürich): 
Schweiz, med. Wschr. 1979, 109, 
752.

Az emlőrák mai ismereteink sze
rint nem tekinthető loco-regionalis 
daganatos körfolyamatnak, hanem 
olyan megbetegedés, amely mind
két oldalon jelentkezhetik („pri
mer simultan, vagy consercutive 
fellépő másodrák a contralateralis 
emlőn; metastatizáló rák az ellen
oldali emlőn). A mellrák multi
centrikus fellépése ismert, de ed
dig nem gyakran észlelt kór jelen
ség. A szerzőknek az összes mell
rákos nőbetegük 23,2%-ában az 
egyoldali mellrák multicentrikus 
volt (carcinoma multicentricum 
unius mammae). Vizsgálataikból 
a kontrollokat és a kezelést illető
leg azt a következtetést vonják le, 
hogy mivel a mellrák korai diag- 
nosisa mammographiával gyakran 
lehetséges, rizikóbetegeken, főleg 
már az egyik oldalon felismert 
mellrák esetén, rendszeres ellenőrző 
vizsgálat szükséges. Tekintetbe vé
ve a multicentrikus daganatforma 
gyakori fellépését, a radikális mű
tét előnyben részesítendő. A már 
emlőrákos nőbeteg másodmegbete
gedésének nyolcszorta nagyobb a 
rizikója. Pastinszky István dr.

A  daganat-immunológia. Sellin, 
D. (Abteilung für Pathologie, Kli
nikum der Medizinischen Hoch
schule, Lübeck): Praxis und Kli
nik der Pneumologie, 1979, 33, 341.

A daganatspecifikus immun
reakció igazolására bizonyítani 
kell, hogy a daganatsejtek daga
nat-antigént hordoznak-e maguk
ban, hogy ezek a daganat-antigé
nek valóban hatásosak-e és hogy

ez a rendszer specifikusan stimu
lálható-e. Állatkísérletekben eddig 
a következő daganat-antigéneket 
mutatták ki: I. Kémiai vagy fizi
kai úton indukált daganat-antigé
nek. II. Vírus által indukált daga
nat-antigének. III. Foetaiis antigé
nek. IV. Carcinoembryonalis anti
gének (CEA). V. Gamma-foeto- 
protein. VI. Regan-isoenzym és 
VII. Egyéb foetális tüdőrákkal 
kapcsolatos antigének. A kémiai 
carcinogének egyén-specifikusak, a 
vírus által indukált antigének cso
port-specifikusak. Ezt a két anti
gént neoantigéneknek, vagy „daga- 
natkilökődési antigéneknek” is ne
vezik. A többit daganathoz asszo
ciált antigénként említik. A daga
nat-antigének gyengén immunogé
nek és specifikus antitesteket csak 
a kémiai úton és a vírus által in
dukált daganat-antigénnel szem
ben sikerült kimutatni nem kötött, 
szabadon keringő antitestek, anti
gén—antitest komplexus formájá
ban, mint blokkoló vagy daganat
növekedést fokozó antitestek alak
jában. A daganat-antitestek haté
konyságát eddig csak állatkísérle
tekkel sikerült kimutatni. A daga
nat-antigének elleni specifikus im
munizálás kapcsán immunappará
tusunk mindkét effektormecha- 
nizmusa ingerületbe jön és egy
részt daganatspecifikus antitestek, 
másrészt specifikusan sensibilizált 
sejtek keletkeznek. A specifikusan 
sensibilizált T-lymphocyták egy 
sor mediátort képeznek, amelyeket 
lymphokineknek nevezünk. Ezek a 
mediátorok mind a sejt által köz
vetített, mind a Immorális immun
válaszért felelősek. Befolyásolhat
ják a macrophagokat, a neutrophil 
leukocytákat, a lymphocytákat, az 
eosinophil-, a basophil- és egyéb 
sejteket, lehet bőrreaktív faktor, 
interferon és immunglobulin. Az 
immunválaszban a macrophagok- 
nak mint regulátorsejteknek nagy 
szerepük van. A daganatsejtek nö
vekedése és az immunrendszer kö
zött kölcsönhatás van. A daganat
sejtek növekedhetnek, mert a szer
vezet immunsuppressio állapotá
ban van, vagy a daganat növeke
dése vezet immundefektushoz. Ma 
még nem rendelkezünk olyan pró
bával, amellyel az immunrendszer 
stimulálását, a rákos betegség kór- 
ióslatát, a kezelés eredményét el
lenőrizni lehetne.

Pongor Ferenc dr.

Nu nu-egérbe transplantált em
beri bronchus-carcinoma daganat- 
sejtjeinek izolálása és in vitro te
nyésztése. Peter, H. J., G. S. Kistler 
(Bioi. Inst., Univ. Zürich): 
Schweiz, med. Wschr. 1979, 109, 
830.

Az emberi malignomáknak egy
re növekedő kémiai és immunoló
giai karakterizálása tiszta tumor- 
sejt-populatiókat követel. Az em
beri rosszindulatú daganatok sejt- 
populatióinak sebészi mintaanyag
ból nyert izolálása technikailag

ma még nehéz feladat. A diagnosz
tikai és kísérleti próbákhoz kevés 
tiszta tumorsejt áll rendelkezé
sünkre. A nehézség főleg abban 
van, hogy in vivo gyakori a tumor- 
necrosis és a subvitalis sejtek izo
lálásuk alkalmával in vivo irre- 
versibilis módon károsodnak. Gya
kori a tumor bacterialis fertőzése 
is, továbbá a lassan proliferálódó 
tumorsejteket a kötőszöveti stro- 
mából kiinduló és gyorsabb ütem
ben oszló fibroblastok rövid idő 
alatt túlnövik. A nu/nu („mezte
len”) egérbe transplantált emberi 
malignomáknak számtalan elő
nyük van a daganatsejtek elkülö
nítésére. Az így nyerhető életké
pes tumorsejtmennyiség elméleti
leg korlátlan, és legtöbbször több, 
mint amennyi műtéti készítmény
ből közvetlenül nyerhétő. A szer
zők ezen előzetes közleményükben 
olyan új módszert ismertetnek, 
amely egyszerű és megbízható el
járás nu/nu-egérbe átoltott embe
ri daganatsejtek elkülönítésére és 
tisztítására. Módszerük gyakorlati 
alkalmazhatóságát négy bronchus- 
carcinoma esetük nu/nu-egerekbe 
való sikeres transplantatiójával 
bizonyítják; az eljárásukkal tiszta 
daganatsejt-sorozatokat nyertek.

ifj. Pastinszky István dr.

Két retinoid vegyület (A-vitamin 
analog vegyület) hatása az emberi 
bronchus-carcinomára in vivo (nu- 
nu egérnél) és in vitro. Kistler, G.
S., Peter, H. J. (Anatómiai intézet 
és Belklinika onkológiai osztálya, 
Orvosegyetem, Zürich): Schweiz, 
med. Wschr. 1979, 109, 847.

Két aromatikus retinoid (Ro-10- 
1670) és ennek ethylestere (Ro-10- 
9359) hatását vizsgálták emberi 
bronchus-carcinoma sejtekre, ame
lyeket szériában oltottak be egér
be in vivő és monolayer kultúrára 
in vitro. Kísérletükhöz 30 érett nős
tény egeret használtak, az egereket 
oltás után csoportokba osztották, 
közülük az első retinoid (A-vita- 
minnal analóg vegyület) kezelés
ben részesült, a második csoport 
kontrollként szolgált. Az állatokat 
az oltás után a 10., a 15. és 31. na
pon leölték. A sejtkultúrákat az 
oltás után 48 órától 168 óráig ter
jedő időben szövetileg feldolgoz
ták.

Az állatkísérletben a nem kezelt 
kontrollállatoknál a tumorgöbök- 
ben számos mitosis volt kimutat
ható, nagyon kevés elszarusodó 
elemmel. A gyógyszeresen kezelt 
állatok szövettani képében nek- 
rotikus tumorsejteket, elszarusodó 
régiókat és a tumorsejtszigetek 
között kiterjedt kötőszöveti háló
zatot találtak. Az in vitro kultúrá
ban a nem kezelt csoportban in
kább levált nekrotikus tumorsej
tek voltak láthatók.

A tény, hogy a különböző reti- 
noidok állatkísérletekben prophy- 
lactikus és terápiás hatást fejte
nek ki, amelyek a cytostatikumok 
hatásától morfológiailag eltérnek,
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számos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban Tricho
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okozta fertőzések esetén.
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ÖSSZETÉTEL
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feljebb három alkalommal) ismételhető.
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125 g fémpalackban Térítés: 8,60 Ft



ezt a gyógyszerhatást érdekessé te
szi. Feltételezik, hogy az A-vita- 
min jellegű ayagok a sejt- és a ly
sosoma membránt labilissá teszik 
és ezáltal sejtpusztuláshoz vezet
nek. Más szerzők kísérletei szerint 
az A-vitaminsav a sejtmembrán
ból neuraminsavat szabadít fel és 
ezáltal redukálja a negatív felületi 
töltését. Az anyagok alkalmazásá
nak ez idő szerint még határt szab, 
hogy a retinoidok bizonyos mér
tékben toxikus vegyületek.

Szántó Endre dr.

Vírushepatitis és májcarcinoma.
K. F. Wellmann, K. E. Gestmann: 
Dtsch. med. Wschr. 1979, 104, 927.

Néhány évvel ezelőtt a vírushe
patitis és a hepatocellularis májrák 
közötti kapcsolat csak feltételezés 
volt, melyet bizonyítani alig lehe
tett. Az Australia antigen felfede
zése lehetővé tette a hepatitis B- 
vírus (HBV) infekció kimutatását. 
A HBV markerek (főleg a HBsAg 
és az anti HBs) általában az infek
ció után még sokáig megtalálha
tók, így lehetőség nyílik a két be
tegség közötti okozati összefüggés 
megbízható igazolására. Az utóbbi 
időben finomabb immunológiai 
vizsgálatokkal többen próbálták e 
kapcsolatot analizálni. Feltűnő volt 
a párhuzam a vírushepatitis és a 
hepatocellularis máj rák földrajzi 
elhelyezkedése között. Afrikában és 
Délkelet-Ázsiában sokkal nagyobb 
arányú a HBsAg perzisztálása (8— 
15%) és a májrák előfordulása, a 
népességben, mint Nyugat-Európá- 
ban, vagy Észak-Amerikában. Ez az 
összefüggés az egyes antigen subtí- 
pusokkal nem hozható kapcsolat
ba. A hepatomában szenvedő bete
gek között szokatlanul sok a HBsAg 
vagy anti HBc pozitív. Ez a megál
lapítás, a magas, ill. alacsony hepa
toma incidenciájú területekre egy
aránt érvényes. A pozitívak aránya 
50—90%, ami 10—50-szerese az 
egészségesek, ill. más daganatos be
tegségben szenvedők arányának. 
Ügy tűnik, hogy a hepatitis vírus- 
hox-dozás időben megelőzi és nem 
követi a máj rák kifejlődését. A 
megfigyelések a két betegség között 
szoros oki összefüggésre utalnak. 
Lehet, hogy maga a vírus onkogen, 
vagy több faktor rákkeltő összha
tása érvényesül a májrák kifejlő
désében. Mindeddig rejtélyes volt 
a férfiak túlsúlya a májrákos be
tegek között. Drew és mtsai érdekes 
összefüggést találtak a szülők HBV 
fertőzése és utódaik nemének meg
oszlása között, ennek a megfigye
lésnek jelentősége lehet abban, 
hogy májcarcinoma férfiakban lé
nyegesen nagyobb arányban kelet
kezik.

A májrák a mai terápiás eszkö
zökkel ritka kivételtől eltekintve 
nem gyógyítható, így kézenfekvő 
minden olyan megfigyelés gyakor
lati jelentősége, amely kiinduló
pontja lehet az eredményes meg
előzésnek. Készéi Nóra dr.

Serum thyreoglobulin meghatá
rozás pajzsmirigyrákos betegek fo
lyamatos ellenőrzésére. Botsch, H. 
és mtsai: Dtsch. med. Wschr. 1979, 
104, 1072.

A szerzők 53 pajzsmirigyrák 
miatt operált beteg thyreoglobulin 
szintjét 2 éven át folyamatosan el
lenőrizték, annak megítélésére, 
hogy a thyreoglobulin szint válto
zás alkalmas-e a tumor recidiva 
vagy metastasis kialakulásának 
megítélésére. A thyreoglobulint a 
serumban radioimmunoassay-vel 
határozták meg, párhuzamosan tel
jest test scintigraphiát, rtg- és labo
ratóriumi vizsgálatokat végeztek.

Differenciált pajzsmirigy rákok
eseteiben a thyreoglobulin szint ér
zékenyen és szignifikánsan jelezte a 
műtét utáni tumormentességet, il
letve a recidivák vagy metastasisok 
jelenlétét. Tumormentesség esetén 
0, vagy maximum 15 jug/ml-es, re
cidiva vagy metastasis esetén 40 
Mg/ml-es szintet találtak. A thyreo
globulin szint emelkedés és a me
tastasisok nagysága között általá
ban egyenes összefüggést állapítot
tak meg. A jódot nem fogó metasta
sisok egy részében is emelkedett se
rum thyreoglobulinszintek voltak.

A szerzők a thyreoglobulin szint 
folyamatos ellenőrzését differen
ciált pajzsmirigycarcinoma miatt 
operáltaknál minden más tumor- 
markernél specifikusabbnak tart
ják. Jó segítséget nyújt jódfogó me
tastasisok esetében a radiojód the
rapia indikációjában. Helyettesíti a 
folyamatos teljes test scintigraphiát, 
melynél a hormonkezelést fel kell 
függeszteni. Scintigraphiával fel 
nem deríthető, jódot nem fogó me- 
tastasisoknál az esetek többségében 
a thyreoglobulin szint a serumban
emelkedett. Katona Mária dr.

Ektopiás hormonképzés és tumor- 
markerek hörgőrák esetén. Staub, 
J. J., Ph. U. Heitz (Abt. Endokri- 
nol., Dep. Inn. Medizin, Univ. Ba
sel) : Schweiz, med. Wschr. 1979, 
109, 810.

A bronchus-carcinoma számos 
polypeptid hormont termelhet és 
ezzel számos hormon hyperfunc- 
tióját eredményezheti. Az összes 
hypophysis-hormon ektopiásan is 
képződhet; emellett a hörgőrák 
kapcsán még hypothalamikus (pl. 
CFR), placentaris (HCG és HPL), 
a pajzsmirigy C-sejtjeinek hor
monjai (calcitonin), továbbá a pa- 
rathormon és a prostaglandin el
választását is kimutatták. A neo- 
plastikus syndroma néha jobban 
károsítja a beteget, mint maga a 
daganat, és sokszor a beteg idő 
előtti, gyakran nem magyarázható 
halálát okozza. Másrészt viszont 
a paraneoplastikus syndromák ve
zetnek éppen a daganat korai fel
ismeréséhez. Az ektopiásan ter
melt hormonok és egyéb nem en
dokrin proteinek és peptidek da- 
ganatjelzőként (..tumormarker”) is 
szolgálhatnak. Egyrészt a thera

pia eredményeit jelezhetik, más
részt korai recidivák vagy meta
stasisok is felismerhetőkké válnak.

Az ideális daganatjelző előfelté
telei: 1. kizárólag a daganat ter
melje; 2. direkt vonatkozása le
gyen a tumormassához; 3. képződ
hetnek széles spektrumú daga
natjelzők is („large spectrum tu
mormarker’’), továbbá szövetfajla
gos daganatjelzők; 4. könnyű mér
hetőség és lehetőség az automati- 
satióhoz. Ezen kritériumokat ideá
lis módon egyetlen tumormarker 
sem teljesítette. Különféle tumor- 
markerekkel való mérések és mul- 
tivarians analysisek alkalmazása 
talán a jövőben lehetővé teszik a 
„carcinoma biokémiai diagnosisát”.

ifj. Pastinszky István dr.

Immunológiai vizsgálatok és im
mun-terápiás lehetőségek nem ope
rálható tüdőrákban. Titscher, R. és 
mtsa (Krankenhaus der Stadt 
Wien—Lainz, Lungenabteilung 
Ludwig-Boltzmann-Institut für 
Klinische Onkologie in Wien, 
Krebsforschungsinstitut der Uni
versität Wien): Praxis und Klinik 
der Pneumologie, 1979, 33, 371.

A nem operálható hörgőrákos 
betegek immunkezelését indokolja 
egyrészt az a körülmény, hogy a 
cytotoxikus és a sugaras kezelés 
eredménytelen, másrészt ezekben a 
betegekben a dagnathoz társult 
antigének mutathatók ki, így ész
szerűnek létszik a specifikus im- 

. munkezelés. A szerzők 70 nem 
operálható hörgőrákos férfit kezel
tek ilyen módon és 6 hetenként 
megvizsgálták a betegeken a tu- 
berkulin, a mumpsz, a streptoki- 
nase-dornase, a candida albicans, 
az escherichia coli, az E-antigén és 
a primer antigén próbát. In vitro 
is végeztek lymphocyta-transzfor- 
mációs és migrációs próbát. A be
tegek első csoportja Israel szerint 
cytotoxikus, endoxan és A-vita- 
min-, valamint immunkezelést, a 
második csoportban endoxan és A- 
vitamin-, immunkezelést és besu
gárzást, a harmadik csoportban 
pedig a laphámrákos betegek cyto
toxikus és immunkezelést kaptak 
nagy adag A-vitamin és E—14 for
májában. A daganat visszafejlődé
sét egy esetben sem észlelték. A 
javulás csupán tüneti volt. Mellék
hatást vagy a daganat növekedését 
nem tapasztalták.

Pongor Ferenc dr.

Immun-kezelés BCG-vel és my
cobacterium frakciókkal és kísérle
tek alkalmazása hörgőrákban.
Brehmer, W. és mtsai (Robert 
Koch Institut des Bundesgesund
heitsamtes, Berlin és más intéze
tek): Praxis und Klinik der Pneu
mologie. 1979, 33, 358.

A rák nem specifikus immun
terápiájában eddig a BCG oltás 
volt a legelterjedtebb, aminek a 
hatását először Ropp és Zbar ta-
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nulmányozta a tengerimalac máj- 
rákján. Ebben a kísérletben az ál
lat bőrébe fecskendezett . 10ü élő 
hepatoma-sejt terjedő daganatot 
okozott és gyors áttét következté
ben az állatok 2—3 hónapon belül 
elhullottak. A daganatsejtek sza
porodásának az elnyomását csakis 
akkor sikerült elérni, ha ugyanar
ra a helyre és ugyanabban az idő
ben legalább ötször több élő BCG 
baktériumot fecskendeztek. A da- 
daganat viszafejlődése és a daga
natnak a környéki nyirokcsomók
ba való áttétele azonban csak ak
kor volt megakadályozható, ha a 
daganatnövekedés egy meghatáro
zott nagyságot nem haladott túl, 
ha áttét még nem volt és a BCG-t 
magába a daganatba fecskendez
ték. 2 hónapon belül teljes daga
nat-visszafejlődést nagy adag 
BCG-vel is csupán 60—800/,,-ban 
értek el. Ha az így gyógyult álla
tok bőrébe a test másik oldalán a 
halálos mennyiségű 106 számú ho
mológ daganatsejteket fecskendez
tek, azok Koch-fenomén formájá
ban kilökődtek. Ha egyéb típusú 
daganatsejteket fecskendeztek az 
így gyógyult állatba, a daganat 
ugyanúgy fejlődött, mint a nem 
kezelt állatokban. Ezzel a mód
szerrel tehát szisztémás daganat
immunitás keletkezett. Ilyen ta
pasztalatok alapján az 1970-es 
évek elején az Egyesült Államok
ban kontroll csoportos vizsgálatot 
kezdtek el áttétet képező rosszin
dulatú melanomás betegeken. 13 
klinikán a BCG-t 121 betegben a 
daganatba fecskendezték és 2 évi 
megfigyelés után azok 65%-ának 
a visszafejlődését, többszöri BCG- 
befecskendezés után pedig 25%- 
ban teljes javulást észleltek. Saj
nos azonban a kezelés folyamán 
olyan súlyos helyi és szisztémás 
oltási szövődmények léptek fel, 
hogy a daganatba fecskendezett 
BCG kezelést abba kellett hagyni. 
Súlyos allergiás reakcióban két be
teg meg is halt. Gyakran keletke
zett granulomás májgyulladás és 
generalizált BCG-gümőkór. A ke
zelés eredménytelenségét azzal is 
magyarázták, hogy az egyes BCG- 
törzsekben az élő baktériumok 
száma változó volt. Ezután áttér
tek az elölt BCG-vel való kísérle
tekre. Ribi a BCG bacilusokat 
mechanikusan szétrobbantotta és 
a vakcinálást a BCG sejtek, bur
kával végezte. Hepatomás tengeri
malacokban és a szarvasmarhák 
szemében a laphámrákba fecsken
dezett anyaggal jó eredményt ér
tek el. Ezzel a módszerrel 2 évvel 
ezelőtt az Egyesült Államokban kí
sérletet végeztek rosszindulatú me
lanomás és emlőrákos embereken 
is. A betegek jobban tűrték a ke
zelést, kevesebb volt a lázas reak
ció is. Helyi fekélyképződést csu
pán a betegek felében észleltek, 
daganat-visszafejlődést is tapasz
taltak. A kísérletek azonban még 
folyamatban vannak. BCG keze
léssel az Egyesült Államokban tü- 
dőrákos betegeken is kísérleteztek, 
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módszerrel nem értek el ered
ményt. A BCG aeroszolban való 
alkalmazása után a beteg tubercu- 
lin-pozitív lett. Az első eredmény 
akkor jelentkezett, amikor a tüdő
rák műtéti eltávolítása után a 
BCG-t a mellüregbe fecskendezték 
s így mellhártyagyulladást provo
káltak, ami után a betegek túlélé
se hosszabb lett. Kísérletek van
nak folyamatban a műtét előtt a 
daganatba fecskendezett BCG-vel 
is. Yamamura és mtsai Japánban 
a bőrbe, a mellüregbe és magába 
a daganatba fecskendezett BCG- 
vel a III. és IV. stádiumban levő 
hörgőrákos betegek életét meg
hosszabbították. Jó eredményt ér
tek el rákos mellhártyagyulladásos 
betegeken is a mellhártyaüregbe 
fecskendezett BCG-vel. Az NSZK- 
ban is végeznek kísérletet BCG 
alkatrészeknek a daganatba való 
fecskendezésével. A hörgőrák im
munkezelésével azonban eddig 
még teljes gyógyeredményt nem 
eltek el. Pongor Ferenc dr.

Bronchialis cytologia — külön
böző eljárások jelentősége az elsőd
leges tüdőrák kimutatására. Spieler, 
P., Sóder (Zytol.-Labor, Kanton- 
spital, St. Gallen): Schweiz, med. 
Wsehr. 1979, 109, 824.

Malignoma-gyanús tüdőlelet tisz
tázására a leggyakrabban alkalma
zott eljárás a frissen nyert köpet 
cytológiai vizsgálata. Á sputum 
nyerése mind a beteg, mind az 
orvos számára egyszerű, viszont a 
cytológiai labor számára idő- és 
személyzet igényes. A szerzők 1973 
—1977 között kereken 6100 köpet- 
vizsgálatot végeztek mintegy 3000 
elsődleges tüdőrákra gyanús bete
gen. 547 betegen (18%) tudtak cy- 
tológiailag rákot kórismézni. Áz 
összes tüdődaganatos betegeik sy- 
nopsisa azt mutatja, hogy egy vagy 
több köpetvizsgálattal az elsődle
ges carcinoma a köpetből 80%-ban 
kimutatható. Daganatgyanús tüdő
leletek tisztázására az endoscopos 
eljárások közül anyagvételre a 
szerzők a fiberbronchoscopiát al
kalmazták a histológiai és/vagy cy
tológiai vizsgálatokhoz. Ezzel az el
járással cytológiai vizsgálataik
ban az elmúlt két évben a tüdőda
ganatok kórismézési aránya 83% 
volt. Az előző években rigid bron- 
choscopos eljárással nyert vála
dékban csak 51%-os eredményt 
tudtak elérni. Részletesen megvi
tatják a vizsgálati anyag nyerésé
nek, valamint feldolgozásának 
problémáit.

ifj. Pastinszky István dr.

Rosszindulatú tüdőelváltozások 
korai kórisméje. B. Nordenström,
W. N. Sinner (Karolinska Sjukhu- 
set, Stockholm): Der Radiologe 
1979, 19, 162.

A rosszindulatú tüdődaganatok 
korai felismerése az eredményes

kezelés alapfeltétele. A tüdőben 
látható „kerekárnyékok” jellegé
nek megítélésére azonban pusztán 
a radiológiai elkülönítő kórisme ál
talában megbízhatatlan, erre ha
gyatkozni veszélyes. A jó- vagy 
roszindulatúság röntgenképi jelei 
a korai szakban nem megbízhatók. 
Szükséges a szövettani vagy cyto
lógiai vizsgálat. A köpet-cytoló- 
giával jó eredményeket közöltek, 
ámde ez az egyébként egyszerű és 
célszerű vizsgálómódszer perifériás 
tumorok esetében nem ritkán cser
benhagy. Hasonló a helyzet a „ke- 
fe-biopsiával” is. Az erőlködve el
végzett további radiológiai vizsgá
latok, rétegfelvételezés, broncho- 
graphia, angiographia általában 
sem sokat segítenek. A thoracoto- 
mia nem közömbös beavatkozás, 
minden esetben nem jöhet szóba 
diagnosztikus célból. Ezért a szer
zők szerint a röntgenfelvételen ki
mutatott perifériás kis árnyék jel
legének tisztázásában minden mást 
mellőzve elsődleges és döntő szere
pe a képerősítő ellenőrzéssel végzett 
tűbiopsiának van. Ismertetnek egy 
esetet, melyben a beteg régi gümő- 
kórnak tartott kis tüdőelváltozását 
8 éven át félévenként készített 
röntgenfelvételeken követték. Ek
kor került csak intézetükbe, ahol 
tűbiopsia tisztázta az elváltozás 
malignus voltát, de már inoperá- 
bilis volt. A tumor növekedésének 
elemzéséből megállapítják, hogy 
első észlelése előtt több mint 6 év
re tehető kialakulásának kezdete. 
Ez igazolja, hogy a tüdőtumorok 
sokáig kis kiterjedésűek lehetnek. 
Ekkor kell őket még idejében azo
nosítani. Veszélyeztetettek fél- 
évenkénti mellkasfelvétele szüksé
ges, és a kis' árnyékok jellege tű- 
biopsiával tisztázandó.

Laczay András dr.

A tüdőbeli áttétek sebészi keze
lése. Gall, F. P., Mühe, E., Anger- 
mann, B. (Erlangen-Nürnberg-i 
Egyetem Sebészeti Klinika): Dtsch. 
med. Wsehr. 1979, 104, 835.

1960 és 1978 között 67 betegen 
végeztek tüdőresectiós műtétet — 
az elsődleges daganat „radikális” 
műtété után — és 120 áttétes da
ganatot távolítottak el. Egy beteg 
halt meg, akin kiterjesztett alsó 
lobektomiát végeztek. A 3 év utá
ni túlélés 53%, az 5 évi 42,3% és a 
10 éves 26%. (69 ilyen betegen nem 
végeztek műtétet: a 3 év utáni 
túlélés 5,2%, az 5 évi 2,6% volt.)

A prognózis a tüdőbeli áttétek 
számától függ. Eddig a műtét fel
tétele azt volt, hogy egyetlen me
tastasis jelent javallatot. A szerzők 
ezt az indikációt kiterjesztették: 
44 betegen volt egyetlen áttét, és 
23 betegen többszörös. A három
éves túlélés az egyetlen áttét eltá
volítása után 53%, a többszörös át
tét miatt végzett műtétek után 
48%; az 5 év utáni pedig 42%, ill. 
39%. A prognózis előírja, hogy a



műtét legyen annyira radikális, 
amennyire szükséges és annyira 
szervkímélő, amennyire lehetséges. 
29 betegen ékkimetszést végeztek 
(5 év után élt 25%), 31 betegen 
lobektomia történt (58%), 7 bete
gen bilobektomia, ill. pneumonek- 
tomia (25%) — tehát előnyös a lo
bektomia választása, ha ez lehet
séges. Kedvezőbb az, ha a tüdő az 
első szűrő. Azokon a betegeken, 
akiken először májáttétet találtak, 
a resectio utáni túlélés 18,5% volt. 
Előnyösebb az, ha az elsődleges 
daganat műtété után hosszabb 
időtartam telt el. 17 betegen ez 
egy éven belüli volt (túlélés 
14,5%), 17 betegen egy-két év 
(30%), 33 betegen két évnél hosz- 
szabb (túlélés 65%). Az irodalom
ban az 5 év utáni életben maradás 
11—47%, többszörös áttétek eseté
ben 11—37%.

Gyűjtött anyagban az a tapasz
talat, hogy jelentősen kevésbé 
érintettek a regionális nyirokcso
mók, mint a primer hörgőrák 
műtétéiben. Betegeik között 3 
olyan volt, akiken a nyirokcsomók 
is érintettek voltak. Összefüggés 
van még az első daganat helyével. 
Kedvezőbb a kilátás akkor, ha az 
elsődleges daganat méh-, vese-, 
colon carcinoma, vagy lágyrész-, 
ill. osteosarcoma volt.

(Referens saját esetei alapján azt 
közölte, hogy a javallat mellett 
nyomós érv a túlélés esélye és az 
is, hogy a szoliter tüdődaganat le
het második tumor is; a bizonyta
lansági tényezőt pedig abban je
lölte meg, hogy a tüdőben levő át
tét bizonyítható, a rejtett további 
áttétek lehetősége biztonsággal 
nem zárható ki.) Barm  Lász(ó df.

Ectopiás ACTH syndroma chroni- 
kus lymphocytás lcukacmiát komp
likáló bronchus carcinoma kapcsán.
Forfar, J. C. (The Royal Infirma
ry, Edinburgh): Postgrad. Med. J. 
1979, 55, 573.

A szerzők typusos chronikus 
lymphocytás leukaemia (CLL) 
miatt kezeltek egy 62 éves férfibe
teget, aki napi 8 mg chlorambucil 
és 30 mg prednisolon hatására ja
vult és 8 hónapon át panaszmentes 
volt. Nyolc hónap élteiével köhö
gés és bőséges küpetürítés miatt 
került újra kórházba, amikor is 
lobaris pneumoniát diagnosztizál
tak. Ekkor ,lépe és mája is jelentő
sen megnagyobbodott. Bár pneu- 
moniája gyógyult, testszerte kife
jezett oedemák léptek fel, a tüdők 
Rtg képe is hyperhydratiós syn- 
dromát mutatott, általános állapo
ta a CLL-val összefüggésbe nem 
hozható módon rosszabbodott. Az 
elvégzett plasma cortisol-szint 
4025 mmol/ és a plasma ACTH- 
szintje 35,500 ng/1 értéket ért el. 
Az elvégzett bronchoscopia bron
chus carcinomát mutatott. A keze
lés ellenére állapota rohamosan 
romlott és négy hét múlva meg
halt. A bronchustumor histológiai

vizsgálata differenciálatlan, zab
szemsejtes carcinomát igazolt. A 
májban számos metastasist talál
tak. A nyirokcsomók szövettani 
képe a CLL-nak felelt meg. A hy
pophysis részéről semmi kóros el
térést nem tapasztaltak.

A bronchus carcinomákat az 
esetek 10%-ában kíséri ectopiás 
hormon productio, ezek 5—20%-a 
adreno-corticalis túlműködés for
májában nyilvánul meg. A jelen 
esetben excessiv mértékű ACTH- 
termelés történt. Feltételezik, hogy 
ezen tumor a CLL-hoz társuló má
sodik malignoma volt, ami CLL 
mellett nem tartozik a túlzott rit
kaságok közé. Ezen eset is igazol
ja, hogy a CLL-ra jellemző im- 
mundeficientia a secunder tumo
rok manifesztálódásának nagy
mértékben kedvez. Jellemző ezen 
kívül, hogy az ectopiás hormon- 
productiót nem gátolják, nem sza
bályozzák a biológiai feedback me
chanizmusok. Végül jellegzetes 
volt, hogy a beteg CLL-ja a pneu
monia miatt felfüggesztett cyto- 
statikus és steroid kezelés ellené
re számottevően javult — az endo
gén steroid productio eredménye
ké11̂  Berkessy Sándor dr.

A bronchuscarcinoma sebészi ke
zelése. Naef, A. P. (Egyetemi sebé
szeti klinika, Lausanne): Schweiz, 
med. Wschr. 1979, 109, 816.

A sebészi beavatkozás, ill. a re
sectio ma a betegség egyedül ha
tásos terápiája. A preoperatív vizs
gálatoknak tisztázniuk kell a tumor 
szöveti szerkezetét, a mellkasi lo
calis viszonyokat, az esetleges dis- 
seminatiót.

Ez idő szerint a metastasisok 
tisztázásához a mediastinum rész
letes tomográfiájára, angiografiá- 
ra és mediastinoscopiára van 
szükség, mindezt valószínűleg rö
videsen a computer tomográfia 
pótolni fogja. A tumor és a gazda- 
szervezet viszonya, az immuncom- 
petentia, döntő a tartós eredmé
nyek szempontjából. A relatíve 
durva anatómiai beosztás a bioló
giai paramétereket nem veszi fi
gyelembe, éppen ezért nem lehet 
a nyirokrendszer érintettségét (Nt) 
egyöntetűen az I. stádiumba tarto
zó carcinomának tekinteni. A szer
ző 540 beteg túlélési adatait ismer
teti, akiknél általában jobb olda
lon lobectomiát, bal oldalon pneu- 
mectomiát végzett. Az operált be
tegekből 43 ötéves túlélő van, va
lamennyien laphámrákosak vol
tak.

A cikk ismerteti Overholt 1978- 
ban megjelent beszámolóját, ő 4250 
ssetből 2040-ben tudott resectiót 
cégezni. Anyagából 416 túlélő van, 
ä teljes beteganyagra számítva 
1,79%, az operáltak közül: 20,4%. 
\  túlélők közül 73% laphám, 7% 
adeno-cc., 3% kissejtes, 2% nagy
sejtes, a többi vegyes jellegű car
cinoma volt. szántó Endre dr.

A tumorjelző anyagok alkalma
zásának vizsgálata tüdő-carcinomás 
esetekben. Dent, P. B. és mtsai 
(McMaster University and Hamil
ton Found., Cancer Center, Onta
rio, Canada): Schweiz, med. Wschr. 
1979, 109, 827.

A tumorspecifikus antigének kö
zül 50 bronchus-carcinomás beteg
nél meghatározták az oncofetalis 
antigén (Clq—BA) és a carcino- 
embrionális antigén (CEA) meny- 
nyiségi viszonyait. A methodikát 
nem közlik, a cikk irodalmi ada
taiból meríthető az eljárás leírása. 
A két immunbiológiai anyag a tü
dőtumorok eseteiben emelkedett 
és közöttük quantitativ paralellitas 
van. Döntő jelentőségük van a tu
mor kiterjedésének a megállapítá
sában, továbbá a műtét utáni érté
kek változásában. A CEA meny- 
nyiségének csökkenése a műtét 
után, jó prognosis mellett szól. Az 
értékek normalizálódása esetén a 
betegek túlélési ideje általában
19,5 hónap volt, míg a magasabb 
értékek átlagosan csak 6 hónapos 
túlélést mutattak. A vizsgálatok, 
miután a kis számok miatt szigni- 
fikancia nem volt értékelhető, to
vábbi kiegészítésre szorulnak.

(Az irodalmi felsorolásban ösz- 
szesen 11 közleményt említenek 
meg, melyek között a legkorábbi 
1971-es keletű: Lo Gerfo, P. és 
mtsai: N. Engl. J. Med. 1971, 285, 
138.)

[Ref.: Külön érdekességet ad az 
1979. júniusban megjelent közle
ménynek. hogy a magyar orvosi 
irodalomban már röviddel később, 
1979. szeptemberben (Orv. Hetil. 
2171. o.) közlemény jelent meg a 
budapesti SOTE I. Nőgyógyászati 
klinikájáról Pulay Tamás és mtsai 
feldolgozásában „A carcinoemb- 
rionalis antigén jelentősége a méh- 
nvakrák kórlefolyásának nyomon 
követésében” címmel. A szerzők 
149 szövettanilag igazolt méhnyak
rákos beteget követtek nyomon 
rendszeresen végzett CEA megha
tározással. Vizsgálataik alapján 
megállapítják, hogy eseteikben a 
plazma CEA meghatározás hasz
nos segédeszköz, de megbízhatósá
ga önmagában nem kielégítő. Iro
dalmi összefoglalásukban 41 cikk
re hivatkoznak, melyek között itt 
is a Lo Gerfo közlemény 1971-ből 
a legkorábbi; magyar irodalmi 
adat pedig nincs.]

Szántó Endre dr.

A férfi emlő in situ carcinomája.
Cole, F. M., Qizilbash. A. E.: Jour
nal of Clinical Pathology. 1979, 32, 
1128.

A szerzők két, férfiakban észlelt 
in situ (intraductalis) emlőrák ese
tét ismertetik, mely — ellentétben a 
nőknél előforduló ugyanezen elvál
tozással — ritka kórképnek számít.

Az egyik beteg 64 éves férfi volt 
hathónapos anamnézissel. Az emlő
bimbó közelében elhelyezkedő daga
nat is situ (intraductalis) carcino
mának bizonyult. A készült nagy-
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számú sorozatmetszetben infiltra- 
tióra utaló jelet kimutatni nem si
került és nem találtak gynaecomas- 
tiát sem. A daganat négy év múlva 
recidivált, ekkor már valódi invasiv 
tumor képét mutatta, intraducta
lis elváltozás ekkor már nem volt 
látható. Űjabb két év múlva ismét 
recidiva lépett fel és az axillaris 
nyirokcsomókban áttét. További két 
év múlva csont-metastasis a me
dencecsontban. Ezután a beteget 
szem elől vesztették.

A másik esetben észlelt férfi 32 
éves volt, ugyancsak hathónapos 
anamnézissel. A daganatban gynae- 
comastia florid típusával társult 
intraductalis carcinoma volt, mely 
a nagyszámú metszetben sehol sem 
mutatott invasiót. A beteg egy év
vel a műtét után tünetmentes.

A szerzők nyilvántartás alapján 
újra átvizsgálták 233 gynaecomas- 
tia esetét és 32 infiltráló férfiemlő
rákot. A gynaecomastiák mindegyi
ke besorolható volt a Williams-f. 1. 
vagy 2. típusba, de az 1. (florid) tí
pusba tartozók esetében is egyértel
műen kizárható volt intraductalis 
carcinoma társulása, vagy abba 
való átmenetei.

A 32 különböző histologiai típusú 
infiltráló carcinoma közül 11-ben 
találtak inraductalis elváltozást is, 
de csak egyetlen invasiv daganat 
társult gynaecomastiával.

A szerzők saját tapasztalataikat 
az irodalmi adatokkal egybevetve 
megállapítják, hogy a férfiemlőben 
az in situ (intraductalis) carcinoma 
önállóan, invasiv komponens nél
kül csak ritkán fordul elő. Számos 
tanulmány nem is említi, sőt egyes 
szerzők önálló előfordulását hatá
rozottan tagadják.

Ezen munka szerzői úgy vélik, 
hogy az infilratív emlőrákot csak
nem mindig megelőzi (32 esetből 
11-ben még látható volt), de mint 
önálló fázis feltehetően igen rövid.

Végül tárgyalják a gynaecomastia 
és az invasiv carcinoma közötti ösz- 
szefüggést. Bizonyos irodalmi ada
tok egyértelműen utalnak arra, 
hogy gynaecomastiában, illetve hy- 
peroestrogenizmusban szenvedő fér
fiakon az emlőrák lényegesen gya
koribb. így az átlagosnál gyakrab
ban fordul elő Klinefelter-syndro- 
mában, továbbá Egyiptomban, ahol 
a bilharziasis okozta májkároso
dással magyarázható a hyperoest- 
rogenizmus gyakori előfordulása 
mellett a férfiak emlőrákjának 
magas száma is. Viszont az oestro
gen hormonnal kezelt prostata rá
kos betegekben elhanyagolható 
mennyiségben fordul csak elő. A 
jelen vizsgálatok alkalmával az 
egyik in situ carcinoma florid tí
pusú gynaecomastiával társult, de 
a 32 infiltráló emlőrák közül csak 
egy társult gynaecomastiával. 
Ennek alapján a szerzők arra kö
vetkeztetnek, hogy a két kórkép 
között összefüggés megállapítható 
ugyan, de együttes előfordulásuk, 
nem túlzottan gyakori.

Lesznyák József dr.

Resorptiós zavarok tumor-cache- 
xiában. Werner, R. és mtsai (Be
zirkskrankenhaus St. Georg, Leip
zig): Z. ges. inn. Med. 1979, 34, 157.

A módosított D-xylose-teszt al
kalmazásával vizsgálták 12 biztosan 
áttételes malignomában szenvedő 
és két hónap alatt 5,8 kg testsúlyt 
vesztett betegükön, továbbá 11 ha
sonlóan biztosan rákos, de kimutat
hatóan metastasis nélküli, két hó
nap alatt csak 1,1 kg-ot fogyó bete
gükön az enteralis felszívódást. Ge
neralizált rákbetegség eseteiben a 
vékonybélben a transepithelialis 
tápanyagfelvétel jelentősen lassab- 
bodott és csökkent; a D-xylose- 
teszt igazolta a malresorptiót. Átté
tel nélküli rákos betegeken, vala
mint egészséges kontroli-személye
ken nem állott fent ilyen felszívó
dási zavar. Nézetük szerint a mell- 
hártya felszívódási zavara a cache
xia következménye, mert a vékony
bél nyálkahártya az extrém magas 
sejt-turnoverével a gyorsan kifei- 
lődő protein- és energiadeficit foly
tán már legkorábban és a legerő
sebben károsodik. A cachexia Drog- 
ressióiát ez a működési zavar még 
inkább tovább fokozza. A tumor- 
cachexia további okait a chemo- és 
sugártherapia képezi, amelyek re- 
versibilis resorptiós zavarokat ered
ményezhetnek. A rákbetegek táp
lálásának éppen ezért erőltetettebb- 
nek kell lennie: erre pedig néha 
csak a parenteralis táplálás nyújt 
lehetőséget.

ifj. Pastinszky István dr.

Előrehaladott állapotban levő 
lymphomák kezelése cyclophospha- 

mid-vincristin-procarbazin-pred- 
nison kombinációjával; 39 betegből 
álló sorozat eredményei. Albert Sil
va J., Jocik Mojena, M., Mulens Na- 
poles, B. (Inst. Oncol. Radiobiol. 
La Habana): Rev. Cuban. Med. 
1979, 18, 4L

A szerzők cycylophosphamid-vin- 
cristin-procarbazin-prednison 

(COPP) kombinációjával kezelt 39 
lymphomában szenvedő beteg sor
sáról számolnak be. Ezek közül 27 
Hodgkin betegség volt, 21 lympho
sarcoma. A betegek életkora 7 és 61 
év között volt. 18 életkora 14 év 
alatt volt.

A 39 beteg közül 26 teljes javu
lást mutatott, 10 részlegest és 3 nem 
reagált a kezelésre, a felnőttek job
ban reagáltak a kezelésre, mert 21 
közül 16 mutatott teljes és 5 rész
leges javulást, a fiatalok esetében 
10 javult teljesen, 5 részlegesen és 
3 — ezek említésre kerültek már — 
állapota nem változott. A 39 beteg 
közül az 5 évet 21 élte túl, a lym
phogranulomatosis túlélési aránya 
jobb volt, mint a lymphosarcomáé. 
,A lymphomák egyébként Kubában 
is — értesülések alapján — né
hány környéki országban a rossz
indulatú daganatok között gyako
riság szempontjából a 14. helyen 
vannak. 1968—-1972 között Kuba

szigetén évente átlag 282,8 új be
teg jelentkezett (3,4/100 000) s ez 
mintegy a regisztrált daganatos 
megbetegedések 2,2%-a volt.

Nikodemusz István dr.

Az új diagnosztikai módszerek 
értéke pancreas carcinoma felisme
résében. Mackie, C. R. és mtsai 
(Univ. Chicago, Dept, of Surgery): 
Lancet, 1979, 1, 385.

Eddigi diagnosztikus lehetősé
geink birtokában a pancreas-carci
noma időben, még resecabilis stá
diumban való felismerése nem 
könnyű feladat. A közlemény hat 
modern vizsgálati eljárást: az ultra
hangvizsgálatot, computertomogra- 
phiát (CT), scintigraphiát, endosco- 
pos retrograd cholangiopancreato- 
graphiát (ERCP), cytologiát, angio- 
graphiát tárgyal és végzi el a kriti
kai értékelésüket.

Resecabilis tumorok esetében az 
ultrasonographia (96%) és ERCP 
(87%) voltak a legeredményeseb
bek, majd a cytologia és angiogra- 
phia következett (75—75%), míg a 
CT 47%-ban, a scintigram 27%-ban 
adott helyes eredményt. Nem rese
cabilis tumorok esetén a sorrend: 
ERCP 89%, ultrasonographia 83%, 
CT 81%, angiographia 78%, cyto
logia 50%, scintigram 29%.

Resecabilitast befolyásoló ténye
zők: 1. A tumor előnytelen patho- 
logiai tulajdonságai, mint distalis 
elhelyezkedés, korai disseminatio, 
infiltratio. 2. Korai diagnosist segíti, 
ha hamar jelentkezik klinikai tü
net pl. obstructiós icterus a panc
reas dysfunctio jeleivel. 3. A túl
élés ideje fordítottan arányos a re- 
sectióig fennálló tünetek idejével.
4. Legjobb eredmény akkor várha
tó, ha a betegséget olyan korai stá
diumban fedezik fel, amikor még 
nem ad klinikai tünetet és a vizs
gálat szűrővizsgálatként vagy jel
legtelen panaszok miatt történt.

Nemesánszky László dr.

A therapia reductio lehetősége 
Hodgkin-kórban. I. Az elsődleges 
magasnyaki vagy rekesz alatti fo
lyamatok és a betegség I. vagy II. 
stádiuma esetén a mediastinum be
sugárzása megtakarítható. Teillet,
F. és mtsai: Dtsch. med. Wschr. 
1979, 104, 1369.

A két egymás utáni számban kö
zölt közlemény Bemard, J. neves 
párizsi Hodgkin-kór és leukaemia 
kutató intézetéből származik, annak 
nagy beteganyagán végzett vizsgá
latokat foglalja magába. A tanul
mányokra az adott okot, hogy több 
közlemény szerint a betegség meg
javult prognosisa mellett szaporod
nak azok az adatok, amelyek sze
rint nem zárható ki az, hogy az 
ún. második betegség a chemothe- 
rapia és sugárkezelés, vagy az eset
leges exploratív splenectomia kö
vetkezménye lehet. A szerzők be-



íeganyaguk átvizsgálása alapján a 
therapiás kockázat csökkentésé
nek lehetőségét vetik fel. Az első 
közlemény 1968-tól 1972-ig észlelt 
482 alaposan kivizsgált és gondozott 
eset adatainak egybevetéséből von
ja le következtetéseit. (Az esetek 
stádium beosztása a Cancer Res. 
1971, 3, 1707-ben közölt konferen
cia határozatai alapján történt.) Az 
esetek katamnesztikus tanulmányo
zásából az derült ki, hogy a primer 
felső nyaki, ill. rekesz alatti lokali- 
zációjú esetek egyikében sem talál
tak, a későbbi lefolyás alatt sem, 
Hodgkin infiltratiót a mediasti- 
numban. A tanulmány szerint a 
profilaktikus mediastinális besugár
zás mellőzhető, ha a betegség a 
magasnyaki vagy rekesz alatti nyi
rokcsomókban jelentkezik. Eseteik 
közül egyben sem találtak az im
már hétéves megfigyelési idő alatt 
mediastinalis recidivát.

Horányi Mihály dr.

A therapia reductio lehetősége 
Hodgkin-kórban. II. Szükségtelen
né teheti-e a primer chemotherapia 
az exploratív slenectomiát a klini- 
kailag lokalizált betegségben? Teil
let, F. és mtsai: Dtsch. med. Wschr. 
1979, 104, 1405.

182 különböző stádiumban levő 
Hodgkin-kóros beteg esetében a 
polychemotherapia előtt exploratív 
laparotomiát, ill. splenectomiát vé
geztek. A polychemotherapia az el
fogadott MOPP-schema szerint 
történt (Cancer Res. 1966, 26, 1045.). 
A kóreseteket az előző közlemény
ben alkalmazott beosztás szerint öt 
csoportban tanulmányozták. Az ese
tek analíziséből kiderült, hogy ha a 
scintillographiás lymphograhia nem 
mutat elváltozást, akkor a splenec- 
tomia is elhagyható. Arra a kér
désre is feleletet kerestek, hogy 
a klinikailag I. és II. stádiumban 
levő esetekben érdemes-e a sugár- 
kezelés bevezetése előtt polychemo- 
therapiát végezni? Kérdés, hogy a 
polychemotherapiával elérhető-e a 
klinikailag rejtett gócok „sterilezé- 
se”? A közlemény idézi azt az iro
dalmi adatot, amely szerint loka
lizált elváltozás esetén kizárólag 
lokális sugárkezelést kell végezni 
és cytostatikus kezelés csak a gene
ralizált esetekben helyénvaló. A 
jelen közleményben szereplő és kü
lönböző csoportokhoz tartozó kór
képek elemzése is erre az ered
ményre vezetett. Legjelentősebbnek 
tetsző megállapításuk az, hogy ha 
a chemotherapia teljes klinikai re- 
misszióhoz vezet, akkor az explora
tív laparotomia, ill. a splenecto- 
mia mellőzhető.

A szerzők mindkét közlemény 
főcímében felvetett kérdésre egyér
telműen azzal felelnek, hogy Hodg- 
kin-kór eseteiben a szövődmények 
elkerülése végett lehetséges, sőt 
szükséges a therapia ésszerű reduc-

Horányi Mihály dr.

Elsődleges májrák: 205 eset elem
zése Hawaiból. A. A. Inouey, T. J. 
Whelan (John A. Bruns School of 
Med. University of Hawaii, Hono
lulu): Amer. J. Surg. 1979, 138, 53.

A szerzők 15 év alatt észlelt 205 
elsődleges májrákos beteg anyagát 
elemzik. A legfiatalabb betegük 24, 
a legidősebb 93 éves volt. Étvágy
talanság, fogyás, hasi fájdalom, he
patomegalia, ascites, gastrointesti
nalis vérzés, peritonealis vérzés vol
tak a tünetek. 183 szövettani kór
isme hepatocellularis rák volt, 17 
cholangiocarcinoma, a többi vegyes 
típusú. 183 betegnek egyidejűleg 
cirrhosisa is volt. 79 esetben a kór
ismét boncolás vagy tfibiopsia tisz
tázta, 126 esetben pedig műtéti be
avatkozás, laparotomia és nyílt 
biopsia. 105 esetben csak exploratio 
történt, ezek a betegek 1 nap—3 
év között meghaltak, átlagos túlélé
sük 4,5 hónap volt. 2 évnél tovább 
hárman éltek közülük, ezek egyike 
chemotherapiás kezelésben része
sült. 15 esetben végeztek különböző 
kiterjedésű májresectiót. Közülük 5 
meghalt a műtétet követő 30 napon 
belül. 10 élte túl ezt a műtéti idő
szakot, közülük egynek sorsát nem 
tudták követni, hat pedig 3 hónap— 
2 év 9 hónap idővel a műtét után 
meghalt. Három beteg volt életben 
a resectio után, 3, 7 és 8 évvel a fel
dolgozás idejében.

Megállapítják, hogy a hawai terü
leti nem fehér bőrű népesség köré
ben gyakori az elsődleges májrák. 
Ennek gastrointestinalis vérzés
sel való szövődése különösen gyor
san vezethet halálhoz. A gyógyulás 
egyetlen lehetősége a sebészi resec
tio, melynek a májtumor rupturája 
sem feltétlen akadálya. Palliativ 
kezelésként legcélravezetőbb az int- 
raarterialis chemotherapia, esetleg 
a májartéria lekötése. A májráko
sok túlélésének javítása serologiai 
szűréstől és a máj resectio mortali
tásának csökkentésétől várható.

Pálvölgyi László dr.

Tumor embolisatio által okozott 
fulmináns klinikai lefolyású neuro
blastoma. Kwee, W. S. és mtsai 
(Dept. Pathol, and Paediatrics, Vri- 
je Univ., Amsterdam): Eur. J. Pe- 
diat., 1979, 132, 61.

Annak ellenére, hogy a neuro
blastoma meglehetősen gyakori 
gyermekkori daganatféleség, az ál
tala okozott v. cava inf. compressio 
és obstructio nagyon ritkán előfor
duló jelenség. Még ritkább a tu
morszövet penetrálása a vénába.

A 272 éves leánygyermeknél az 
esemény szinte előzmény nélkül 
alakult ki, csupán három nappal a 
hirtelen jött cardiorespiratorikus 
elégtelenség és a következményes 
comatosus állapot előtt panaszko
dott néhány percig tartó és spontán 
szűnő hasi fájdalomról. A kórház
ban az intenzív kezelés ellenére 
több alkalommal szívmegállás kö
vetkezett be és 12 órával később a 
gyermek meghalt. A kezelés közben

elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 
nem mutattak ki lényeges kóros el
térést, a catecholamin ürítés is nor
mális értéket adott (ezt is elvégez
ték!). A boncolás során a bal vese 
és a lép között tumort találtak, 
mely a bal mellékveséből indult ki, 
és a mellékvese és vese vénákon 
keresztül penetrált a daganatszövet 
a v. cava inf.-ba. A tumorban be- 
vérzett és necrotikus területek vol
tak, emellett metastasisokat találtak 
a májban is. Mindkét art. pulmona
lis tumorszövettel és véralvadékkal 
volt kitöltve. Ennek megfelelően a 
tüdőkben számos elhalt területet ta
láltak. A meningealis és corticalis 
erekben is számos tumor embolus 
volt. A histologiai vizsgálat kevéssé 
differenciált neuroblastomát iga
zolt, a tokmaradványokon belül 
mellékvesekéreg szövetrészeket le
hetett felismerni.

Az esetnek több érdekessége van. 
Irodalmi adatok szerint is nagyon 
ritka neuroblastoma áttörése a vé
nába, különösen a v. cava. inf.-ba. 
A gyermeken megelőzően kóros 
jelenséget, tünetet nem észleltek, a 
történés hirtelen alakult ki, bár 
feltehetően a tumorszövet napok 
alatt fokozatosan töltötte ki a tü
dő- és agyi ereket. Hiányzott a fo
kozott catecholamin ürítés is.

Léb József dr.

A cytologiai cervix-rákszűrés ha
tékonyságáról. Soost, H. J., Bock- 
mühl, B., Zock, H. (Inst. f. Kiin. 
Zyt., München): Dtsch. med. Wschr. 
1979, 104, 1331.

A szerzők az NSZK-ban végzett, 
szervezett cytologiai cervix-rákszű- 
résről számolnak be. 1971 és 1976 
között 27 millió vizsgálatot végez
tek. Münchenben és környékén ezen 
idő alatt 226 000 nőtől 504 000 cyto
logiai vizsgálat történt. A beszá
moló a müncheni rákszűrővizsgála
tok eredményeiről és hiányosságai
ról szól.

A lakosság 75%-ában ezen idő 
alatt kétszer történt rákszűrés. Is
mertetik a szűrés során alkalmazott 
cytologiai klasszifikációt, mely a 
Papanicolaou osztályozás egyik va
riációja (I, II, III, III/D, IV/a, IV/b, 
V.).

A betegek kormegoszlását vizs
gálva a szerzők a következő meg
figyeléseket tették: a súlyos dys- 
plasiás és carcinoma in situ be
tegek leggyakoribb előfordulása 
a 25—29. életév között van. A mic- 
rocarcinomás betegeknél a 32—34. 
életévükben, az invasiv cervix-car- 
cinomával jelentkező betegeknél az 
esetek nagyobb számában a 40. éle- 
év után kerül felismerésre megbe
tegedésük. A cytologiai szűrések 
kiterjesztésével a súlyos dysplasiák 
és carcinoma in situ esetek száma a 
kezdeti (6—7 év) emelkedés után 
jelentősen csökkent. A szűrések fo
lyamán a felismert cervix-rákos 
esetek száma összességében csök
kent, ami a korai diagnosztika és a 
megfelelő therapia eredményessé
gére utal. 3151
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A beszámoló és értékelés alapját 
a három év alatt felfedezett 948 
carcinoma in situ és 272 invasiv 
cervix-carcinoma képezte. Hiányos
ságként jelölik meg, hogy a szűrés 
nem terjed ki az egész veszélyez
tetett korú női lakosságra. Javítani 
kívánnak tervszerűségén, az ismé
telt szűrések szervezésén.

Eredményeik alapján a szerzők a 
megindult programot sikeresnek 
tartják, a következő években terü
letükön a méhnyakrákos halálozás 
csökkenését várják.

Bodó Miklós dr.

Csontváz scintigraphia a prosta- 
tarák áttételeinek kimutatására.
Sintermann, R. és mtsai (Urol. 
Kiin. München): Med. Welt 1979, 
30, 929.

A :BlmTc-polyphosphatkomplex be
vezetése és a scintillatiós kame
rák kifejlesztése óta a csontváz 
rendszeri metastasisok kórismézése 
igen magas kimutatási érzékenysé
get ért el. A vizsgálat előtt 2—3 
órával iv. alkalmazzák a radiophar- 
macont. A csontmetastasisokat a 
helyileg felfokozott mineralis 
anyagcsere alapján lehet kimutat
ni; a sugárterhelés nagyon csekély. 
A dülmirigyrákos betegeik 36,2%-á- 
ban a csontáttéteket csak seinti- 
graphiásan és röntgenologiailag 
nem tudták kimutatni. Mindeneset
re ezt további röntgenológiai, főleg 
tomographiai tisztázásnak kell kö
vetnie, mert a lokálisan fokozott 
mineralis anyagcsere fracturák, 
osteomyelitis esetén, osteoarthriti- 
ses, illetve arthrosisos elváltozások
ban is előfordulhat. Ha röntgenoló- 
giailag más ok nem állapítható meg 
és a rövid időközti scintigraphiás 
kontroll nem változik, úgy a lelet 
áttételes eredetűnek minősíthető. A 
metastasisok scintigraphiás diagnó
zisa a röntgenológiai kórismézést 
gyakran hónapokkal, sőt még egy 
évvel is megelőzheti. Tisztán osteo- 
lytikus defectusok (emlőrák, myelo
ma) scintigraphiás vizsgálata „né
ma” maradhat. A prostatacarcino- 
ma csontváz-scintigraphiája akár 
mint basis-vizsgálat a daganat stá
diumának eldöntésére, akár a fo
lyamat lefolyásának vagy kezelési 
eredményeinek megítélésére ma 
már elkerülhetetlen és mellőzését a 
szerzők műhibának minősítik.

ifj. Pastinszky István dr.

Primer retroperitoneális dagana
tok. Daniels, V. (Egyetemi Sebészeti 
Klinika, Mainz): Dtsch. med. 
Wschr. 1979, 104, 1202.

Az elsődleges retroperitoneális 
daganatok részesedése az összes 
daganatokból 0,1—0,3 ezreléket 
tesz ki. Az embriogenezis szerint 
a következő csoportokat külön
böztetjük meg: mesenchimális, neu
rogen, epiteliális és teratoid tumo
rok.

1964—74. közt a fenti klinikán 
87 elsődleges retroperitoneális tu
mort operáltak felnőttben, ebből 
47 férfi, 40 nő. Az átlagos életkor 
a diagnózis idején a mesenchimá
lis tumorok esetében 55,6 év, neu
rogen tumorok esetében 56,3 év, 
epiteliális tumorok esetében 43,5 
év és a teratoid tumorok esetében
32,5 év, az összes betegre vonat
koztatva 53,4 év. Az átlagos idő
tartam, mely az első tünettől a 
diagnózisig eltelt, benignus tumo
rok esetében 18,1, malignus tumo
rok esetében 4,8, az összes tumor
ra vonatkoztatva 7,8 hónap volt. 
A leggyakrabban előforduló tüne
tek : a beteg által látható vagy ta
pintható tumor 68%-ban, továbbá 
émelygés, teltségérzés 4%-ban 
és nem jellegzetes hasi fájdalom 
55° o-ban.

A diagnosztikában a röntgen- 
vizgálat áll előtérben, különösen 
az angiográfia jelent értékes se
gítséget. Ezen lehetőségek kiérté
kelése 87 esetből 63 esetben kielé
gítő útmutatást adott. A diagnosz
tikus lehetőségek segítségével 63 
tumoros betegből 46-nál sikerült a 
kórismét műtét előtt felállítani. 
Üjabban az ultrahang segítségével 
irányított finom-tűs punctió is ér
tékes praeoperatív segítséget nyújt 
a tumorok fajtájára és malignitá- 
sára vonatkozólag.

58 radikális és palliativ műtétet 
végeztek, 29 esetben csak próba- 
kimetszést vagy explorációt vé
geztek inoperabilitás miatt. A 20 
benignus tumorból 15-öt műtét 
után gyógyultnak nyilvánítottak.

A malignus tumor miatt operált 
67 betegből a műtét utáni .első 3 
évben 58 halt meg. Különösen ma
gas volt a letalitás — 29-ből 21 — 
az inoperabilis esetekben.

Az átlagos túlélési idő 13 radi
kális tumorexstirpatión átesett be
teg esetében 30,2 hónap volt. Sok
kal kedvezőtlenebb eredményt 
adott a palliativ redukció — 25 
beteg esetében átlagosan 17,3 hó
nap, míg a legrosszabb eredményt 
a 28 inoperabilis beteg esetében 
figyelték meg — 4,8 hónapot. 2 
esetben kiegészítő gyógyszeres ke
zeléssel sikerült 12 évet is elérő 
túlélést elérni, illetve 3 esetben a 
tumort operabilissá tenni. A szer
zők úgy vélik, hogy az összes 
diagnosztikus lehetőségek segítsé
gével a primer retroperitoneális 
tumorok többségét korábban fel 
lehet fedezni és gyakrabban lehet 
radikálisan megoperálni. A kocká
zat a mai feltételek mellett már 
nem olyan túlságosan magas. A 
30 radikális operált beteg közül — 
akiknél 8 kiegészítő szervrezekciót 
végeztek — egyet sem vesztettek 
el intra- vagy postoperative. Ta
pasztalataik szerint a palliativ 
részexstirpatio ésszerűnek látszik 
a nagyon éretlen tumorok „gyor
sabb malignitásának” lehetősége 
ellenére. További javulást lehet el
érni célzott utóbesugárzás és cyto- 
stasis segítségével.

Juhász Lajos dr.

Rectum- és coloncarcinoma korai 
felismerése rectosigmoidoscopiával.
Biffl, H. és mtsai (Med. Univ.-Kli
nik, Graz): Wien. med. Wschr. 
1979, 129, 176.

A carcinoma colorectale a leg
gyakoribb felnőttkori rosszindula
tú megbetegedés. A korai kórismé- 
zés az eredményes kezelés alapja. 
Rectalis digitalis vizsgálattal a po- 
lypoknak csupán 15%-a, a carci- 
nomáknak pedig 13%-a tapintha
tó. A rectosigmoidoscopia fontos 
diagnosztikus eljárás, ha tekintet
be vesszük, hogy ily módon a po- 
lypok kétharmada kimutatható. A 
vastagbélrákok 70%-a a végbélben 
lokalizálódik. Minden látható po- 
lypot el kell távolítani és további, 
magasabb bélszakaszokban elhe
lyezkedő polypusok után is kutat
ni kell. Az eltávolításuk azért 
olyan fontos, mert már 0,5 cm 
nagyságú polypusokban rákgóco
kat tudtak kimutatni. Anorectalis 
panaszok esetén a diagnosztizált 
polypusok százalékos arányában 
nem találtak különbséget a tisztán 
gondozási és célzott vizsgálatok
ban. Ezért helytelenítik a rectosig
moidoscopia javallatának csupán 
fennálló panaszok eseteiben való 
beszűkítését. A könnyen kivite
lezhető eljárás következetes alkal
mazásával és diathermiás kaccsal 
való egyidejű eltávolítással a vég- 
bélrákok száma csökkenni fog és a 
polypusok eltávolításával a rákri
zikó 10%-ra csökken.

ifj. Pastinszky István dr.

Sportorvostan
Táplálkozás az állóképességi 

sportokban: szénhidrát- és folya
dékegyensúly. Costill, D. L„ Mil
ler, J. M. (Ball State Univ., Muncie, 
Indiana 47306.): Internat. J. Sports 
Med. 1980, 1, 1.

A prominens kutatók áttekintő 
cikke Key 1946-ban írt szavaival 
kezdődik: „Szerencsétlen dolog,
hogy a táplálkozás téma nagyon 
vonzza a hiszékenyeket, a fanatiku
sokat, s kereskedelmi téren a gát
lástalanságot.”

A hagyományos dietetika isme
rete nem elegendő a sport igényei
nek megválaszolására. Christensen 
és Hansen az 1930-as években a 
respirációs kvóciens mérésével bi
zonyította, hogy a szénhidráttal 
(CHO) bőven ellátott személyek 
egyenletes terhelés során nagyobb 
részben nyerik CHO égetés révén 
az energiát, mint a CHO-szegényen 
táplálkozók. A zsírsavégetés ilyen
kor háttérbe szorul. Vajon bölcs 
dolog-e fokozott szénhidrát bevitel
lel gyorsítani a glykogén raktárak 
fölégetését? Ha intenzívebb a ter
helés, a CHO-égetés exponenciáli
san fokozódik. Járáskor pl. (az 
aerob kapacitás 20—30" „-os kihasz- 
náltságú) az izomglykogén fogyás 
0,3 mmol/kg • perc, míg maximálid 
izometrikus munka során 40 is le
het. A terhelés első perceiben é̂  
magas környezeti hőmérsékleten fő-



leg CHO ég el. A VCbmax-hoz mér
ve a 70—80%-os munka során főleg 
a lassú izomrostokból fogy a glyko- 
gén. A vérből a cukorfelvétel a 
nyugalmi érték hússzorosára is nő
het, s ahogy fogy az izomglykogén, 
úgy lesz egyre jelentősebb a cukor
felvétel a vérből. A májglykogén 4 
órás terhelés során % részben elfogy 
a fokozott glykoneogenezis ellenére. 
Már 1 órás munka után észlelhető 
cukoregyensúly-zavar, amely 3—4 
órás munka alatt hypoglykémiáig 
fajulhat.

A szervezet számára kompenzá
ciós lehetőség a zsírsavégetés foko
zódása és az izom trigliceridek fel- 
használása. 30 és 100 km futás so
rán az izom zsírtartalma 30—50%- 
kal csökken.

1967-ben demonstrálták Berg
ström és mtsai, hogy az izom 1,75, 
0,63 és 3,51 g/100 g-os glykogéntar- 
talma mellett a 75%-os intenzi
tású munka tűrésideje azzal pár
huzamosan változott 114, 57 és 165 
percre. Az izom glykogénszintetá- 
zét a fizikai aktivitás által kiváltott 
glykogénszint csökkenés aktiválja. 
Ha ez a trigger hiányzik, egyedül 
a CHO-dús étkezés alig emeli a 
máj és izom glykogén tartalmát. 
Vegyes táplálkozás (50% CHO) 
nem elegendő arra, hogy a 2 órás 
edzés által elfogyott izomglykogént 
pótoljuk. A nagy edzéseket bő 
CHO-bevitel kövesse! Ez a spor
tolóknál nem jelent koronária-ri- 
zikófokozódást, mert más mecha
nizmusok védőhatása érvényesül 
(alacsony szabadzsírsav és HD-cho- 
lesterinszint). Előnyösnek látszik, 
ha nem egyszerű cukrokat, hanem 
cereáliákat fogyasztunk, mert ki
sebb a postprandális vércukor és 
inzulinszint változás, az állóképes- 
ségi sprotolókon egyébként is ki
sebb.

A versenyt megelőző hét glyko- 
géndúsító menüjét Ästrand java
solta 1967-ben: Három napon ki
merítő edzés CHO-szegény étrend 
mellett, majd csökkentett edzések 
és CHO-dús táplálkozás 3 napig. 
A szerzők annyiban módosítják 
ezt az ajánlást, hogy az első 3 na
pon vegyes táplálkozást javasol
nak, hogy képesek legyenek a spor
tolók az edzések elviselésére. Mi
vel 1 g glykogén 3 g vízzel kötő
dik, a reggeli, üres hólyaggal és 
gyomorral mért testsúlymérés a 
glykogénraktárakra utal.

A verseny előtt két órával már 
semmiképpen se fogyasszunk 
CHO-t (és semmi egyebet), mert a 
reaktív hyperglykémiás-hyperinzu- 
linémiás szakaszban érné a ver
senyzőt a terhelés, ez pedig a zsír
savmobilizálást blokkolja, így 
kénytelen lenne a szervezet azon
nal az izomglykogénjéhez nyúlni.

A zsírsavmobilizálást segíteni kí
vánó beavatkozások eléggé sikerte
lenek. A koffein és a tea ily mó
don is hathat.

A terhelés alatt elfogyasztott cu
kor 5—7 perc alatt jelenik meg a 
vérben és azonnal elég, de igen 
csekély energiát képes csak fe
dezni.

A folyadékvesztés egy • maratoni 
verseny során 6 liter is lehet, ami 
kollapszust okozhat. A testsúly 
5,8-át jelentő 4,11 liternyi verej
tékben 155, 16, 137, ill. 13 mmolnyi 
Na+, K+, Cl— és Mg++ vész el. 
(Csak a testlemosásos módszer al
kalmas a verejték analízisre.) A 
Na és Cl állománynak ez az 5 és 
7%-a, míg a K és Mg raktárnak 
csak 1,2%-a.

A visszamaradt ionok is bekon
centrálódnak, a legfontosabb tehát 
a folyadék pótlása. Negyedóránként 
mintegy 2 deciliter hideg folyadé
kot fogyasszunk a tartós terhelés 
közben. A gyomorgörcsöt nem a fo
lyadék hűvössége, hanem a meny- 
nyisége okozza. A víz nagyrésze 15 
perc alatt kiürül a gyomorból, míg 
ha 10% cukrot is tartalmaz az ürü- 
lés elhúzódó. Emiatt a folyadék 
hypotoniás (kb. 200 mOsmol/1) le
gyen. A káliumbevitel ésszerűtlen, 
sőt halálos hyperkalaemiát is okoz
hatunk vele! Az ismételt, nagy izza- 
dással járó terhelések sem okoznak 
K-deficitet mineralokortikoid akti
vitás fokozódás a révén napi 80 
mmol K-bevitel esetén.

[Ref.: 1980-ban ez a második új 
folyóirat, amelyet a sporttudomá
nyos témájú cikkek közlésére szán
nak. Szerkesztői (J. Karlsson és H. 
Wiecker), a kitűnő európai kutató
gárdából szervezett szerkesztő bi
zottság névsora, valamint az igen 
nívós első szám további közlemé
nyei (Ivy etc.: a közepes és hosszú
láncú zsírsavak fogyasztásának ha
tása terhelés közben az anyagcseré
jükre. Jacobs: a hődehidráció ha
tása a Wingate anaerob teszt ered
ményre; Löllgen etc.: Légzési és 
vérkeringési alkalmazkodás vízbe 
merüléskor kitartott fejjel; Bieger 
etc.: A terhelés okozta monocytó- 
zis és monocyta funkció változások; 
Appell: Motoros aktivitás és a mye- 
linizált axonok vastagsága: morfo- 
metriás tanulmány a n. ischadicu- 
son; Lewis etc.: Állóképességi edzés 
és szívfrekvencia kombinált para
szimpatikus és béta adrenerg blo
kád alatt; Ritthaler etc.: Két biop- 
szia technika a szubkutan zsír nye
résére) biztosítéknak tűnik, hogy az 
eddigi legfontosabb humán teljesít
ményélettani lapok (J. Appl. Phy
siol; Med. Sci. Sports, Eur. J. Appl. 
Physiol stb.) méltó versenytársat 
kaptak.

Alkalom nyílik megemlíteni, 
hogy a magyar Testnev. Sporteü. 
Szemle 1980. 1. számától kezdve 
magyar és angol nyelven is közöl 
cikkeket Sportorvosi Szemle, ill. 
Hungarian Review of Sports Medi
cine lapcímmel, s a szocialista or
szágok kutatóinak is angol nyelvű 
fóruma szeretne lenni.]

Apor Péter dr.

Marathoni futók heveny vese
elégtelensége. Eamonn, T. M. és 
mtsai (Renal Unit, Addington 
Hosp., and Dept, of Med., Univ. of 
Natal Med. School, Durban): Neph
ron. 1979, 24, 236.

A maratoni futás nagyon népsze
rű sport Dél-Afrikában. Évente a 
Maraton futók Bajtársi Szövetsége 
amatőr versenyt rendez májusban, 
ezen rendszerint 1500—2000 ver
senyző vesz részt. A májusi ver
senyt megelőzően két hónappal elő- 
versenyen futják le a résztvevők a 
42 km-es távot. Aki 5 órán belül 
lefutja a 42 km-t, az részt vehet a 
májusi versenyen, melynek távja 
90 km.

A maratoni futók heveny vese
elégtelenségéről először Dancaster 
és mtsai írtak, szintén Dél-Afriká- 
ból. A szerzők Dancaster két esetét 
is hozzávéve, mintegy 9 olyan he
veny veseelégtelenségről számolnak 
be, amely maratoni futással hozható 
összefüggésbe. Az akut veseelégte
lenség létrejötte előtt mind a 9 
esetben valamilyen predispozíciós 
tényező is szerepelt.

összefoglaló irodalmi áttekintés 
alapján a szerzők véleménye sze
rint a heveny veseelégtelenség ki
alakulásában közrejátszanak előze
tes megbetegedések, kóros állapo
tok, úgymint nephrolithiasis, pyelo
nephritis, hyperuricaemia, metabo- 
likus zavarok, ezek valamelyikéhez 
társul a futás során fellépő dehyd
ratio, a vázizomzat károsodása 
(myoglobinuria), vér pH változás és 
elektrolit eltolódások.

Juhász József dr.

A táplálkozás és a HDL-choleste- 
rinszint kapcsolata középkorú táv
futókon, kocogókon és nem sportoló 
egészséges embereken. Hartung,
G. H. és mtsai (Methodist Hosp., 
Texas Medical Center, Houston, 
TX 77030): New Engl. J. Med. 1980. 
302, 357.

Az átlagban 44—46 éves férfi ma
ratoni futók (heti 64 km futóedzés) 
Cholesterin szintje 65 mg/deciliter, 
a kocogóké (heti 17,7 km edzés) 58, 
az inaktivaké 43 volt 59, 85, ill. 74 
személyen vizsgálva. Bár a fizikai
lag aktívak étrendjében kevesebb 
vörös hús, szalonna és kolbász sze
repelt, ezek fogyasztása nem korre
lált a HDL-cholesterin szinttel. A 
fizikai aktivitás mennyisége (az 
intenzitást nem kvalifikálták) bi
zonyult az elsődleges fontosságú 
tényezőnek a HDL-cholesterin vér
szintjének alakulásában a kova
riancia és lépcsős regresszió analízis
szerint Apor Péter dr.

Kreatinin és kreatinváltozások a 
vérben fizikai terhelés során.
Schuster, H.-G. és mtsai (For- 
schungsinst. f. Körperkultur und 
Sport. Leipzig 701): Med. u. Sport 
1979, 19, 235.

A kreatin vérszintje a terhelés 
tartamától függően akár a kétsze
resére nőhet. A nyugalmi vérszint 
nem függ az izomtömegtől, de a 
nyári sportágakban a legmagasabb 
értékeket június táján mérik — 
feltehetően az izom magasabb krea-

%
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tinfoszfát koncentrációja tükrében. 
Az igen intenzív, anaerob jellegű 
edzés során sok kreatin áramlik ki 
az izomból a vérbe; az intervall- 
edzések pihenőszakaszaiban elégen
dő idő van a kreatinfoszfát reszin- 
tézishez, így a vér kreatinszintje 
nem változik vagy csökken; a tartós 
terhelések során pedig nő. A krea- 
tinin valamennyi terhelést követően 
magasabb akár 260%-kal is, de a 
szóródás széles. Apor péíer dr

Kihullás az állóképességi edzés-
programból. Ingjer, F., Dahl, H. A. 
(Univ. of Oslo, PB 40, Kringsjá, 
Oslo 8): Scand. J. Sport Sciences, 
1980, 1, 20.

Tizenöt, 20—23 éves fiziothera- 
peuta hallgatónő jelentkezett egy ál
lóképességi edzésprogramra, mely
nek célja az izomkapillarizáció vál
tozásának nyomonkövetése volt. 
Heti 3 X 45 perces mezei futásból 
állott az edzés, az aerob kapacitás 
50—90%-os kihasználtságával. Hét- 
kilenc hetes edzés után 8 személy 
abbahagyta a futást. Ezek aerob ka
pacitása a kiinduláskor azonos volt 
a többi 7 hallgatóéval (46 ml/'kg) de 
csak 1 ml/kg-nyit nőtt az edzések 
hatására, — noha a relatív edzés
intenzitás a munkapulzusból ítél
ve azonos volt az összes résztvevőn. 
Az edzést 24 hétig tovább folyta
tók az első 7—9 héten 4 ml-kg-nyi 
aerob kapacitás fejlődést mutattak. 
Az aerob kapacitás teljes kihasz
náltsága mellett mért futássebesség 
a kihullókon kezdetben is alacso
nyabb volt (176 m/perc), mint a 
többieké (186) és csak 11 m/'perc- 
nyit javult, a továbbedzők 18 m 
perces javulásával szemben. Az ol
dalsó combizom biopsziája a kihul
lókon kevesebb lassú rostot (46,6%) 
mutatott, mint a többieken (57,9%).

A kevés lassú, oxidativ izomrost
tal és a kevéssé gazdaságos aerob 
hatásfokkal futók hagyták abba az 
állóképességi edzéseket. Az alkati 
faktorok ily módon is befolyásolhat
ják a fizikai aktivitásformák kö
zötti választást.

[Ref.: Az új folyóirat első szá
mának további cikktémái: Neuro- 
muszkuláris teljesítmény: az erőt 
és a gyorsaságot befolyásoló fakto
rok (Komi); A szóbeli előírással de
finiált kocogás és futás intenzitásá
nak reprodukálhatósága (Ekblom 
és mtsai); A 11—19 évesek moti
váltsága a fizikai aktivitásra (Te- 
lama és Silvennoinen); Fizikai ak
tivitás a szabadidőben, a kutatás 
stratégiája (Engström). A lap an
gol nyelvű.] Apor pétgr dr

Klinikai farmakológia
Egy új inotrop hatású szer: a 

hozzáfűzött remények és fenntartá
sok. (Szerkesztőségi közlemény). 
Katz, A. M.: New Engl. Jour Med. 

3154 1978, 299, 1409.

A szívizom bonyolultsága meg
nehezíti a mechanikai teljesítmény 
mögött rejlő molekuláris változá
sok meghatározását. A 70-es évek 
óta kétségtelenné vált, hogy a szív
izom contractiója és ingerületi fo
lyamatai egyaránt molekuláris vál
tozások eredményei. Ezeknek a vál
tozásoknak az abnormalitásai a be
teg szívben még nehezebben tisz
tázhatók. Állat modelleken számos 
abnormalitás mutatható ki szívelég
telenségben a contractilis fehér
jékben és az ingerületi folyamatok
ban is. Különböző inotrop hatású 
szerek ismertek, melyek különböző 
pontokon hatnak és befolyásolják a 
molekuláris folyamatokat. Ezek a 
szerek többnyire komplex hatást 
váltanak ki és ez megnehezíti a 
human pathofiziológiai folyamatok 
tanulmányozását.

A szívglikozidok prototípusai az 
inotrop hatású szereknek. Növelik 
az intracellularis Ca++ koncentrá
ciót a szívizomban, amely aktiválja 
a contractilis mechanizmust és az 
ingerületi folyamatokat egyaránt. 
A Ca++ koncentráció növekedése, 
a felvétel fokozásával, vagy a sej
ten belüli kötődés gátlásával jön 
létre.

A béta adrenerg antagonistáknak 
is, mint inotrop hatású szereknek, 
komplex befolyásuk van a beteg 
szívizom működésére.

A folyóirat ugyanezen számában 
Benotti és mtsai egy sokat ígérő 
inotrop hatású szerről, az amrinon 
klinikai vizsgálatáról számolnak be. 
Megállapították, hogy állatmodelle- 
ken és egészséges egyéneken az 
amrinon növeli a szív contractili- 
tását. Benotti és mtsai pangásos 
szívelégtelenségben alkalmazták és 
a haemodynamiás vizsgálatok alap
ján kitűnő inotrop hatást észleltek.

A szer hatásmechanizmusa tisz
tázatlan. Hatása eltér a szívgliko
zidok hatásmechanizmusától és a 
béta-blokkolókétól is. Az eddigi 
vizsgálatok szerint ugyanis nem 
hat a Na-pumpára, a cyclikus AMP 
szintre, és nem hat az adrenerg re
ceptorokra sem. Hatása a beadás 
után olyan rövid idő alatt jelentke
zik, hogy a contractilis fehérjék 
szintézisét sem befolyásolhatja. Fel
tehetően két mechanizmus jön szó
ba: structurális változást idézhet 
elő a contractilis fehérjékben, vagy 
az ingerületi folyamatokat befolyá
solja.

Az amrinon használhatóságának 
eldöntésére azonban további vizs
gálatok szükségesek, mivel az ed
digi eredmények alapján nem 
mérhető le, hogy alkalmas-e hosz- 
szabb távú kezelésre, illetve a con- 
tractilitás fokozása nem csupán át
meneti javulás-e a szív teljesítő 
képességében. Amennyiben a hatás 
csak a teljesítmény átmeneti foko
zódását jelenti, kérdés, hogy a hy- 
pertrofizált, túlterhelt myocardium 
sejtjeinek pusztulását nem siet- 
teti-e.

Amennyiben a további vizsgála
tok eredményei nem teszik alkal
massá chronikus kezelésre, akkor

is értékes szerré válhat akut szív
elégtelenségben, mivel rövid időre 
mellékhatás nélkül fokozza a szív 
teljesítőképességét.

Arr Magdolna dr.

A gyógyszer-kölcsönhatások 
pharmacologiai szempontjai. Re
ceptorok és a pharmacologiai in- 
teractio. Erdmann, E. (Medizini
sche Klinik I. der Universität, 
Klinikum Grosshadern, München): 
Internist, 1979, 20, 229.

A szerző bevezetőjében a gyógy
szer hatás, illetve a kölcsönhatások 
elméleti alapjait részletezi, a. mole
kuláris szemlélet alapján. Ennek 
alapja az a megállapítás, mely sze
rint a hormon, illetve pharmacon 
receptor olyan makromolekula, 
mely nagy specificitással köt meg 
valamely hormont, illetve gyógy
szert, s az így létrejövő komplexus 
képezi a hatás alapját. Ilyen érte
lemben jól körülírt receptorok mu
tathatók ki a sejt cytoplasmájában 
(steroid hormonok) vagy a sejt 
membránon (pl. insulin, glukagon, 
szívglycosida, béta blockoló). A re
ceptorok valamely enzymhez kap
csolódnak (pl. adenylcyclase, Na+- 
K+-ATP-ase, vagy valamely en- 
zymnek részei. A kialakuló szer
receptor komplexus így az enzym 
aktivitását változtatja meg, mely 
láncreactiót elindítva végső fokon a 
hatást eredményezi. Ezzel szemben 
a receptor blokkolók a komplex 
képződés után az enzymaktivitást 
nem befolyásolják.

Az emberi szívizomzatban /im2 
felületre vonatkoztatva kb. 1000 
glycosidreceptor található. A klini- 
kailag legismertebb kölcsönhatás 
ebben a vonatkozásban a digitalis 
intoxicatióban alkalmazott kálium
mal kapcsolatos. A kálium, feltehe
tően a receptor fehérjére hatva, 
megváltoztatja annak glycosid-kötő 
kapacitását, ennek következtében a 
kötött glycosid a receptorról levá
lik (ennek mutatója az ún. dissocia- 
tiós konstans, mely a kálium kon
centrációt fokozva nő). E megfigye
lések magyarázzák a kálium the
rapia hatását olyan állapotokban, 
ahol a glycosid érzékenység foko
zódik (diuretikus kezelés, laxans- 
abusus, dialysis).

Állatkísérletes vizsgálatok szerint 
fiziológiás kálium koncentráció 
mellett a calcium koncentráció nö
velése fokozza a receptorokhoz kö
tődő glycosid mennyiségét. Ez ma
gyarázza a digitalizált betegeken 
calcium adására létrejövő veszélyes 
rhythmuszavarokat, illetve a digi-. 
talis iránti érzékenység csökkené
sét kifejezett hypocalcaemiában.

A hypomagnesiaemia a digitalis 
érzékenységet fokozza, növelve a 
receptorok digitalis iránti affinitá
sát. Másfelől a magnesium kifeje
zett membránhatással bír, befolyá
solva a calcium és kalium áramlá
sát. Valószínű, hogy ez magyaráz
za a magnesium kezelés hatékony
ságát rhythmuszavarral járó glyco
sid túladagolásban.





SA N EG Y T
tab le tta  10 és 2 5  mg, injekció (antihypertensivum)
ÖSSZETÉTEL

10 mg guanazodinumnak m egfelelő guanazodinum sul- 
furicum (1 ml-es) am pullánként, 10 m g, ill. 25 mg 
guanazodinumnak m egfelelő  guanazodinum sulfuricum  
tablettánként.

JAVALLATOK
Középsúlyos és súlyos hipertónia, továbbá enyhe hipertónia, ha az más antihipertenzivu- 
mokra nem reagál.

ELLENJAVALLATOK
Phaeochromocytom a. Ó vatosság ajánlatos kardiovasz- 
kuláris m egbetegedés (különösen cerebrális és végtag
erek szklerotikus elvá ltozása) esetén é t  csökkent glo- 
merulus-filtrációval járó állapotokban.
Terhességben, különösen az  első három hónapban ada
golása nem ajánlatos.

ADAGOLÁS
Egyéni m egítélést igényel. Lehetőleg fekvőbeteg-gyógy
in tézetben  kell beállítani. A z első napokban a napi 
adag 10—20 mg, esetleg  2 részletben. Az adagot a hatás 
eléréséig  fokozatosan és óvatosan növeljük. A vér
nyomás csökkenése általában a kezelés 5—6. napján, 
esetleg  előbb jelentkezik; stabilizálódása az esetek  
többségében 10—15 napot igényel. Az általában kielé
gítőnek bizonyuló d ózis napi 30—40 mg, legfeljebb 
azonban napi 50—75 m g. Más vérnyom áscsökkentő  
szerekkel (szaluretikum okkal, béta-blokkolókkal stb.) 
kom binálva adagját a vérnyom ás alakulásának megfe
lelően csökkenteni kell. Digitaloidokkal együtt adható. 
Az iv. injekciót lassan kell befecskendezni (1—2 perc 
alatt), az ampullák tarta lm át fiziológiás sóoldattal 
kell hígítani.
Angina pectoris je len tkezése esetén az injekció befecs
kendezését azonnal fel kell függeszteni.
A vérnyom ás csökkentése iv. adagolás esetén  semi- 
orthostatikus helyzetben gyorsabb és k ifejezettebb. Az 
injekció, ha szükséges, 2 óra múlva m egism ételhető , 
illetve a kezelés tab lettával folytatható.

MELLÉKHATÁSOK
Különösen a reggeli felkeléskor okoz álló te sth e lyzet
ben jelentős vérnyom áscsökkenést, mely ájuláshoz is 
vezethet. Enyhébb esetekben  ezt az orthostatikus ten- 
ziócsökkenést terápiásán is ki kell használni (a  beteget 
nem szabad ágyban tartan i).
Az orthostatikus ten z ióesés m értéke a k ezelés folya
mán csökken. Iv. alkalm azása esetén átm eneti, percekig 
tartó  vérnyom ás-em elkedés, meleg és ún. gyógyszeríz  
érzése előfordulhat.

GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁS
Tilos együtt adni
— M AO-inhibitorokka! (hipertóniás krízis lé trejö tté

nek veszélye).
Ó v a to sa n  a d h a tó
— szim patom im etikum okkái, triciklikus antidepressz- 

szánsokkal, major trankvillánsokkal, orális antikon-
cipiensekkel (hipotenzív hatás csökkenése);

— digitaloidokkal (bradycardia);
— levodopával (hipotenzív hatás fokozódása);
— orális aiitidiabetikum okkal és inzulinnal (hipogliké-

mia veszélye);
— gáz- és iv. narkotikum m al (hipotenzív hatás fokozó- 

FIGYELMEZTETÉS
Súlyosabb orthostatikus hipotóniában Trendelenburg 
helyzet vagy noradrenalin-infúzió alkalm azása java
solt.
A Sanegyt alkalmazásának ideje a latt b iztosítani kell 
a vérnyomás rendszeres ellenőrzését.
Orális antidiabetikum okkal és inzulinnal együtt adva 
a Sanegyt-kezelés e lő tt és után a vércukorszintet e llen
őrizni kell és ennek m egfelelően kell m ódosítani az 
antidiabetikum  adagját.
M űtét esetén (narkózis) figyelem be kell venni, hogy a 
beteg Sanegyt kezelés alatt áll. Koronária-, agyi szkle- 
rózis, előrehaladott veseelégtelenség esetén  a vérnyo
m áscsökkentés nem ajánlatos. Hatása a kezelés abba
hagyása után 2—3 hétig fennmaradhat.
Hatásának tartam a alatt tilos járm űvet vezetn i, ma
gasban vagy veszélyes gépen dolgozni, továbbá szeszes  
italt fogyasztani!

MEGJEGYZÉS
4< >& Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése  
szerint (legfeljebb három alkalom m al) ism ételhető .

CSOM AGOLÁS
10X1 ml amp. 2,80 Ft, 40X10 mg tabl. 2,90 Ft, 20X25 
mg tabl. 3,50 Ft.

GYOGYSZERVEGYESZETI GYÁR, BUDAPEST



A glycosid receptorok működését 
a pajzsmirigy hormontermelése je
lentősen befolyásolja. Hyperthyreo- 
sisban a receptorok száma nő, hy- 
pothyreosisban csökken. Ez ma
gyarázza azt a régi klinikai tapasz
talatot, miszerint a glycosid érzé
kenység az előbbi esetben csökken, 
az utóbbiban nő. Változatlan kivá
lasztási feltételek mellett azonos 
adagban adott glycosid (digoxin) 
után a plasma koncentráció hyper- 
thyreosisban magasabb, hypothy- 
reosisban alacsonyabb. Adrenal- 
ectomia után kísérleti körülmé
nyek közt a glycosidérzékenység 
fokozódik, a szívizomzat Na-K- 
ATP-ase aktivitása csökken. Corti- 
sont adva e változás megszüntet
hető.

A receptor affinitása alacsony 
pH, ill. hőmérséklet mellett fokozó
dik, ellenkező esetben csökken. Ez 
magyarázza a test lehűlésekor ész
lelt fokozott digitalis érzékenységet. 
De gyógyszerek is befolyásolhat
ják e mechanizmus révén a glyco
sid hatását. A diphenylhidantoin 
készítmények izolált emberi szív- 
izomzatban a receptorhoz kötött 
glycosid koncentrációt anélkül 
csökkentik, hogy gátolnák a Na-K- 
ATP-ase működését. Chinidin keze
lés során (hasonló hatásmechaniz
must feltételezve) az ellenkező fo
lyamat zajlik le.

A béta-receptor-adenylcyclase 
rendszer

Hyperthyreosisban a functionáló 
béta-receptor-adenylcyclase egysé
gek száma nő, ez magyarázza e be
tegeken a fokozott adrenergiás ak
tivitást és a béta-blokkolók kedvező 
therapiás hatását. Az életkor előre
haladásával a mononuclearis fe
hérvérsejtekben a béta-receptorok 
száma csökken, ezzel magyarázha
tó a catecholaminokra adott reactio 
csökkenése.

Insulin és glukagon receptorok: 
jelentős insulin resistentia esetében 
sokszor insulinreceptor antitestek 
mutathatók ki a serumban, melyek 
igen nagy affinitásúak a receptor 
vonatkozásában, illetve a receptor 
tulajdonságait is megváltoztatják. 
Ismeretes veleszületett vagy szer
zett insulinreceptor defectus is 
(acanthosis nigricansban, congeni- 
talis lipodystrophiában, elhízásban). 
Ezekben az esetekben vagy a func
tionáló receptorok száma csökken, 
vagy ezek hormon iránti affinitása 
csökken enormisan. Somatotrop 
hormon túlproductióban a monocy- 
ták insulinreceptor száma közel 
70%-kal nő, ez magyarázza e bete
gek kifejezett hypoglycaemiás haj
lamát. STH kezeléssel ez kedve
zően befolyásolható.

A glukagon az adenylcyclase ak
tivitását fokozza. Számos hormon 
hatását hasonló módon fejti ki, de a 
sejtmembránon minden hormon 
számára specifikus receptor hely 
alakul ki. Feltételezik, hogy ha 
ilyen mechanizmussal ható hormo
nok közül az egyik már az adenyl
cyclase aktivitását maximális mér
tékben fokozta, egy további, ha
sonló hatású hormon már ilyen vo

natkozásban az effektus fokozására 
nem képes. Ez az észlelet magyaráz
za a glukagon therapiás hatását bé
ta-blokkoló túladagoláskor.

Pálossy Béla dr.

A tolbutamiil pharmacogeneti- 
kája és az UGPD vita. Scott, J., Ph.
L. Poffenberger (Clin. Rés. Center, 
Univ. of Texas Med. Branch. Gal
veston, TX 77550, USA): JAMA, 
1979, 242, 45.

Az 1961-ben elindított UGDP (=  
University Group Diabetes Prog
ram) 823 diabetesest 4 therapiás 
csoportba osztott csaknem azonos 
számú betegcsoportokat alkotva. 
Placebo, fix-dózisú insulin, változó 
dózisú insulin és fix-dózisú tolbu- 
tamid (1500 mg naponta) volt a the- 
rápia a 4 csoportban. 8 évvel a the
rapiás kísérlet megkezdése után a 
placebóval kezeltek között 10 car
diovascularis haláleset fordult elő, 
13 a fix-dózisú insulinos csoport
ban, 12 a változó dózisú insuli- 
nozottak között és 26 a tolbutami- 
dos csoportban. Mindezek alapján 
kimondták azt a nagy riadalmat 
keltett véleményt, hogy a tolbuta- 
mid felelős a cardiovascularis ha
lálozás megnövekedéséért. Óriási 
megrökönyödést keltettek az 
eredmények és interpretálásuk, s 
hamarosan jelentős számú szószóló
ja és bírálója akadt ennek a nagy
szabású therapiás kísérletnek.

Az eltelt 10 év alatt a bírálók 
száma lassan, de egyre növekedett, 
mind többen vették észre a 7 mil
lió dolláros költséggel kivitelezett 
tömegkísérlet hiányosságait.

Az USA Közegészségügyi Intéze
te támogatásával készült e közle
ményben a szerzők olyan momen
tumokra hívják fel a figyelmet, me
lyek a tolbutamid „vétkességét” bi
zonyos tekintetben megkérdőjelezik. 
Kiderült ugyanis a tanulmányból, 
hogy a cardiovascularis halálozás 
zömmel fehér fajú nők között volt 
gyakori, a myocardialis infarctust 
illetően pedig csak az azonnal ha
lálos infarctus volt gyakoribb a 
tolbutamiddal kezeltek között a 
placebóval kezeitekhez viszonyítva.

Felvetődik a tolbutamid adagjá
nak, felszívódásának és kiürülésé
nek különbözősége az egyes egyé
nekben, mint ahogyan ezt nem dia- 
beteseseken ki is mutatták. A Keen 
és Jarrett által irányított bedfordi 
tanulmányban napi 1 g-os tolbu
tamid 7 éven át figyelve nem nö
velte a cardiovascularis halálozást 
a placebo csoporrtal szemben. Azt 
is kimutatták, hogy a tolbutamid 
adagjának hatszoros növelése sok
kal nagyobb szórást eredményez a 
serum-szintjében (37 betegen 0—370 
/imol/liter érték között), s a retro- 
spectiv vizsgálatok kiderítették azt 
is, hogy a tolbutamiddal kezeltek 
számos olyan gyógyszert is szedtek 
egyidejűleg (aspirin, diureticumok, 
sedativumok, antihypertensiv sze
rek, penicillin, tetracyclinek, sulfo- 
namidok, köszvényellenes szerek), 
melyek adott esetben képesek a

tolbutamidot a serum albuminnal 
való kötődéséből kiszorítani, s az 
így szabadon keringő és nagyobb 
mennyiségű tolbutamid képes ar- 
rhythmiát okozni. A tolbutamidnak 
ezt a myocardiumra káros hatását. 
1974-ben mutatta ki Soler munka
társaival a Lancet-ben.

A prospectiv vizsgálatok alapján 
egyre inkább felvetődik a tolbuta
middal szembeni egyéni tűrőképes
ség kérdése, a genetikus tényezők 
szerepe (a kísérletben fehérek és 
színesek egyaránt részt vettek, a 
fehér nők nagyobb cardiovascularis 
halálozásáról már történt említés), 
s a szerzők azt a végkövetkeztetést 
vonják le, hogy a tolbutamidnak a 
cardiovascularis rendszert károsító 
hatása nem minden diabetesesre 
egyformán érvényes, az ún. „slow 
inactivator” egyének rizikója na
gyobb, mint a többieké.

Iványi János dr.

Perinatalis kérdések
A géppel lélegeztetett kora- és 

újszülöttek komplikációi és túl
élési aránya. Stopfkuchen, H. és 
mtsai (Universitäts-Kinderklinik 
Mainz): Monatsschrift für Kinder
heilkunde, 1979, 127, 454.

A respirációs terápiának ma ve
zető szerepe van a légzési zavarban 
küzdő kora- és érett újszülöttek 
gyógykezelésében. Egyre inkább 
megmutatkoznak azonban a kezelés 
árnyoldalai; olyan jellegű szövőd
mények, amelyekkel azt megelőzően 
alig vagy egyáltalán nem találkoz
tunk.

A következő indikációk alapján 
kezdték el a szerzők a mechanikus 
lélegeztetést: 1. tiszta pulmonalis 
javallat (P), 2. tüdő vagy kísérő be
tegség és cerebralis zavar egyidejű 
jelel été (Z-P), 3. tiszta centrális ja
vallat (Z), 4. cardialis javallat (C),
5. shock előidézte légzési zavar (Sh),
6. mechanikai zavar által előidézett 
légzési rendellenesség (M).

A lélegeztetés szövődményeit — 
lokalizáció szempontjából — két 
csoportba sorolták: bronchopulmo
nalis és extrapulmonalis kompliká
ciók. A bronchopulmonalis szövőd
mények közé a következőket vették: 
atelectasia, szelepes pneumothorax 
(ptx), pneumomediastinum, pneu
mopericardium, interstitialis em
physema, tüdővérzés, tüdőoedema, 
tüdőgyulladás, secunder shock-tüdő, 
bronchopulmonalis dysplasia.

A extrapulmonalis szövődmények 
a következők voltak: görcsölés, int
racerebralis vérzés, szepszis, disse- 
minált intravascularis coagulopatia.

Lélegeztetés utáni szövődmény
ként jelentkezett: a nyugalmi lég
zésszám 60/perc fölé emelkedése, a 
stridor, a szelepes ptx, az atelecta
sia.

Valamennyi újszülöttet tekintve a 
legjobb volt a túlélési arány a P- 
csoportban (51%). Ugyanez a Z-P 
csoportban már csak 38% volt, a Z- 
csoportban pedig 31%. A legalacso-

%
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nyabb volt az életben maradottak 
száma a C-csoportban. A shock-cso- 
portban csaknem minden csecsemőt 
elveszítettek: a 17-ből csak 2 ma
radt meg. Bebizonyosodott, hogy a 
túlélési arány az egyes indikációs 
csoportokban más és más; ebben a 
tekintetben a respirációs terápia ni
velláló hatása elvész.

Betegeikben az irodalomból is
mert csaknem minden bronchopul
monalis komplikáció megtalálható 
volt. A könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért — klinikai értelemben — 
3 csoportba osztották: a) az intubá- 
lás és a lélegeztetés fertőzéses kö
vetkezményei, b) a levegő-áttörés a 
tüdőfalon, c) a lélegeztési gyógyke
zelés egyéb szövődményei.

Ad. a) 17%-ban találtak pneumo- 
niát és 2,7%-ban szepszist azok
ban, akikben a trachea mikrobioló
giai fertőzöttségét ki lehetett mu
tatni. Utóbbi azonban nem minden 
esetben volt lehetséges. A pneumo
nia és a szepszis kifejezetten késői 
szövődmény, ezért törekednünk kell 
arra, hogy a lélegeztetés idejét min
dig a szükséges elengedhetetlenre 
szorítsuk le.

Ad b) Ide az interstitialis emphy- 
semát, a ptx-t, a pneumomediasti- 
numot és a pneumopericardiumot 
sorolták. Valamennyi kórkép korai 
komplikációnak tekinthető, s álta
lában a 2—3. lélegeztetési nap ese
ménye. A levegő-áttörés valamilyen 
formája 38%-ban mutatkozott. A 
ptx. a P-csoportban 24%-nak adó
dott; a többi indikációs csoportban 
ez a szövődmény jóval ritkább volt.

Ad. c) Számos esetben megfigyel
tek olyan elváltozást, amely a tüdő 
bronchopulmonalis dysplasiájához 
áll a legközelebb, de enyhébb kór
kép annál. A postacut fázisban 
vagy még annál is később jelentke
zik vonalas rajzolat képében szin
te az egész tüdő fölött, perihilaris 
pettyezettséggel kiegészítve. Feltű
nően diszkrét röntgenológiai kive- 
tülése ez a lélegeztettekben már 
megelőzően leírt szöveti elváltozás
nak: az alveolaris septumokban 
megjelenő interstitialis proliferáció 
és fibrotizáló folyamat.

Végeredményben mind a lélegez
tetés ideje alatt, mind az azt követő 
10 napon belül gyakoriak voltak a 
szövődmények. Az elhaltaknak 
mintegy 30%-ában ezeket tehették 
felelőssé a végzetes kimenetelért. 
Azt lehet mondani, hogy a kora- és 
újszülöttek respirációs kezelése 
nagy rizikóval járó beavatkozás, s 
csak tisztázottan sürgető betegsé
gekben szabad alkalmazni; minden 
más kórképben a kevésbé veszélyes 
eljárásokhoz érdemes folyamodni.

Kiss Szabó Antal dr.

Hallásvesztés az újszülött in
tenzív központban ápolt kis súlyú 
koraszülöttekben. Abramovich, S. 
J. és mtsai (Departments of Obstet
rics and Paediatrics, and Royal Ear 

i'i co  HosPital> University College Hos- 
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Archives of Diseases in Childhood. 
1979, 54, 421.

Az eddigi klinikai megfigyelések 
arra utalnak, hogy az egészen kis 
súlyú kora-újszülöttek között a ké
sőbbiekben a szenzoro-neurális hal- 
lásvesztők aránya jelentékeny 
lesz; mintegy 4—16% közötti. Egye
sek arra gondolnak, hogy ez a coch
lea károsodásából származik, amey 
viszont az inkubátor zaj szintküszö
bét szenvedi. Adatok találhatók 
ugyanis arra, hogy azok a gyerekek, 
akiknek a halláskárosodása bizo
nyítható, általában hosszabb ideig 
tartózkodtak újszülöttkorukban az 
inkubátorban, mint azok, akiknek a 
hallása zavartalan maradt. Itt azon
ban megfontolandó valami, még
pedig az, hogy a halláskárosodottak 
általában kisebb születési súlyúak, 
mint az ép hallású csecsemők, ezért 
ezekben következetesen több is az 
olyan jellegű perinatalis ártalom, 
mely indokolja a hosszabb ideig 
tartó inkubátoros kezelést. Számos 
oldalról vizsgálni kell tehát a kér
dést, mielőtt a halláskárosodásért 
egy bizonyos tényezőt tennénk fele
lőssé.

A szerzők 111 gyermek hallását 
vizsgálták átlag 6,5 éves korban. 
Ezek újszülöttkorukban intenzív ke
zelésben részesültek és átlag 1500 g 
súllyal születtek. A 111 gyermek 
86%-os túlélésnek felelt meg ebben 
a súlycsoportban az 1966—1972. év 
között kezeiteken. Űjszülöttkorban 
szokvány inkubátorban ápolták 
őket átlag 2—80 napon át. Az inku
bátorok zajszint-küszöbe 65 dB volt.

A 111 gyermek klinikai adatai — 
részletezve — a következőképpen 
alakultak: 1 gyermeknek veleszü
letett konduktív hallászavara, 21- 
nek (19%) exsudativ középfülgyul
ladása volt 26 dB-es halláskáro
sodással, végül 10 gyermekben (9%) 
szenzoro-neurális hallásvesztést le
hetett bizonyítani. Az utóbbi 10 
gyermek közül 8-nak kétoldali ká
rosodása volt a beszéd-frekvencia 
szintjén (250—8000 Hz) 35—80 dB-es 
vesztéssel. Ebből a 8 gyermekből 4 
jelentékenyen hátrányos helyzetbe 
került a nagyothallás miatt és spe
ciális nevelést igényelt. A másik 4 
hallókészülékkel jól egyensúlyban 
tartotta magát és normál iskolába 
járt. 2 további gyermeknek a káro
sodása egyoldali volt: 8000 Hz 
frekvencián 70 dB a vesztés. Ezek 
nehézség nélkül megtanultak be
szélni.

A születési súly, a gestatiós idő, a 
nem, egyes vagy ikerterhesség, szü
lésvezetés nem játszott oki szerepet 
a szenzoro-neurális hallásvesztés
ben. Az inkubátorban tartózkodás 
idejére nézve 56 gyermekről kap
tak megbízható adatokat. Bebizo
nyosodott, hogy az inkubátorban 
tartózkodás időtartamának nem 
volt oksági kapcsolata azzal, hogy a 
későbbiekben a gyermekek közül 
valakinek is lett-e szenzoro-neurális 
hallásvesztése vagy sem.

Két perinatalis szövődményre kü
lönösen felhívják a figyelmet a 
szerzők mint olyanra, amelynek

fontossága lehet a halláskárosodás
ban; ez a perinatalis apnoes roham, 
illetve a szérum-bilirubin szint 10 
mg%-on vagy afölött. Ezek közül az 
apnoes rohamok szignifikánsan 
gyakrabban szerepeltek a halláská
rosodottak között, míg a magasabb 
szérum-bilirubin — bár gyakori 
volt — nem érte el a szignifikancia 
szintjét.

A kóreredet szempontjából vég
eredményben arra a következtetés
re jutottak, hogy a szenzoro-neurá
lis halláskárosodásban az újszülött
korban elszenvedett apnoes roha
mok tehetők felelőssé elsősorban. 
A 10 mg%-os vagy az azt meg
haladó szérum-bilirubin szintnek 
csak elősegítő, előkészítő szerepe 
bizonyult fontosnak. Arra nézve 
nem kaptak egyértelmű adatokat, 
hogy a károsodásban a környezeti 
inkubátor zajártalom szerepet ját
szana. Ami egyébként az inkubátor 
motorikus zaját illeti, erre csak az 
1950-es évektől kezdve születettek
ben kell vagy lehet gondolni. Az az
előtti gyártmányú inkubátorok 
ugyanis zajtalanok voltak, mert me
leg vízzel biztosították a fűtést.

Egyetlen gyermeknél sem találtak 
szenzoro-neurális halláskárosodást 
az audiogrammon 4000 Hz körül, 
ami a tartós zajártalom cochlearis 
hatásának a jele lenne. Valamennyi 
audiogrammon ellenben fokozato
san esett a küszöbérték a magasabb 
frekvencia felé, vágy pedig hirte
len vesztés mutatkozott 8000 Hz 
körül. Ez általában kapcsolatos volt 
az anoxiás és hyperbilirubinaemiás 
károsodással. Kiss Szabó Anfal df.

Terhesek és újszülöttek inten
zív osztályra utalása. Blake, A.
M. és mtsai (Dept, of Paed., Univ. 
Coll. Hosp. and Med. School, Lon
don WC1E 6BT): Brit. med. J.. 1979, 
2, 414.

A szerzők az intézetükben mű
ködő perinatális intenzív centrum
ba 1975—1977 során beutalt terhe
sek, ill. újszülöttek adatait dolgoz
ták fel. Ebben az időszakban 39 
kórházból 96 veszélyeztetett terhest 
szállítottak osztályukra; 27-et fe
nyegető koraszülés, 24-et súlyos 
praeeclampsiás toxaemia, 21-et ko
rai burokrepedés, 12-t ikerterhes
ség, 7-et pedig antepartum vérzés 
miatt. A terhesek megérkezése után 
— ha erre mód nyílt — a szülés 
elodázására törekedtek pl. salbuta- 
mol infúzió adásával, ill. antihyper- 
tenzív kezelést kezdtek. A 96 ter
hes közül 51-en kellett császármet
szést végezni; a világrahozott 111 
újszülött 90%-a alacsony súllyal 
(5Í 2500 g), 54%-a rendkívül ala
csony súllyal (íS 1500 g) született, 
46%-uk a 32. gestatiós hét előtt.

A vizsgálat időtartama alatt 68 
kórházból 370 újszülött érdekében 
kérték a perinatális intenzív cent
rum segítségét. A csecsemők szállí
tása előtt a centrumból egy orvos 
és egy nővér ment a helyszínre, 
akik az újszülött állapotának stabi-



lizálásához szükséges valamennyi 
műszert, ill. eszközt is magukkal 
vitték. 270 újszülöttet (73%) szüle
tése napján, 42-t (11%) a második 
napon, 44-et (12%) a 3—7. nap,
14-et (4%) pedig a 8—28. nap kö
zött vettek fel. A kórházba szállí
tás során 159 csecsemő (43%) szo
rult gépi lélegeztetésre, kettő pedig 
súlyos asphyxiában meghalt.

A születési súlyra vonatkoztatott 
újszülöttkori halálozás szignifikán
san alacsonyabb volt azoknál a cse
csemőknél, akik anyjuk intenzív

osztályra szállítása után születtek, 
mint azoknál, akik megszületésük 
után kerültek a perinatális intenzív 
centrumba. A súlyos betegségek (pl. 
hyalinmembrán betegség) előfordu
lása, a művi lélegeztetés, illetve pa- 
renterális táplálás iránti igény is — 
bár nem lényegesen — kisebb volt 
az intenzív centrumban született 
csecsemők körében.

A szerzők az osztályon született, 
illetve kezelt újszülöttek adatainak 
és a beutaló kórházak statisztikájá
nak összehasonlítása, valamint a pe

rinatális intenzív ellátás szervezési 
kérdéseinek elemzése után megálla
pítják, hogy a perinatális intenzív 
osztályok számának növelése he
lyett célszerűbb regionális perina- 
tális intenzív centrumok hálózatát 
kiépíteni. Ezt támasztja alá az a 
tény is, hogy a vizsgált időszakban 
az egyes kórházakból évente átla
gosan csupán egy anyát utaltak a 
szerzők intézetébe, ill. általában 
csak az újszülöttek 1—2%-a igényel
4—6 óránál tovább intenzív ellátást.

Kusnyerik György dr.

PRODECTIN
t a b l e t t a

ÖSSZETÉTEL: Tablettánként 250 mg pyridinolcarbamatot 
tartalmaz.

HATÁS; Napjaink angiológiai klinikumában és therapiá- 
jában alapvetően új a pyridinolcarbamat megjelenése. 
Ugyanis a Prodectin feltehetően védi az artériák falát az 
atheroma-képződéstől. Kedvezően befolyásolhatja az 
experimentális atheromatosis kialakulását a korai stá
diumban. Farmakológiai vizsgálatok szerint közvetlenül az 
érfalra hat, gátolja az endothelium oedemás infiltrációját 
és így akadályozza az atheroma képződését. A vér cho- 
lesterinszintjét és a vérnyomást nem befolyásolja. A 
thrombocyta-adhaesivitast kedvezően befolyásolja. Nincs 
sem lipotrop aktivitása, sem direkt értágító hatása.

A jó tűrhetősége és a per os alkalmazás hatékonysága 
lehetővé teszi tartós adagolását a sclerotikus érbetegsé
gek valamennyi megnyilvánulása esetében.

JAVALLATOK: Arteriosclerosis, illetve mindazon obliteratív 
verőérbetegségekben, amelyek az érlumen szűkülésével, 
elzáródásával vagy érfalkárosodással járhatnak együtt.
Így:
— arteriosclerosis obliterans
— thrombangiitis obliterans (Buerger-kór)
— angiopathica diabetica
— aortaiv-syndroma
— subclavian steal syndroma.
Cerebrovascularis keringészavar:
— cerebralsclerosis
— intermittáló vertebralis syndroma
— vertebro-basilaris syndroma.
Obliteratív szemészeti angiopathiák:
— arteriosclerotikus és diabeteses retinopathia
— a retina és az üvegtest haemorrhagiája
— a vena centralis retinae thrombosisa.
A Prodectin-kezelés eredményesen alkalmazható, oblitera
tív coronaria-megbetegedésekben is, illetve infarctus utá
ni kezelésre.
MELLÉKHATÁS: Kivételesen gastrointestinalis panaszokat, 
palpitatiót, tachycardiát okozhat. E tünetek az adag csök
kentésével megszűnnek.
A Prodectin esetlegesen előforduló kóros metabolizmusa 
következtében — igen ritkán — hepatotoxicus metabolitok 
képződhetnek, amelyek heveny májkárosodást okoznak.
ELLENJAVALLAT: Nem ismeretes.

ALKALMAZÁSA ÉS ADAGOLAS: Kúraszerű. A kezdő adag 
naponta 3 X 1  tabletta, majd a kezelés napi 3 X 2  tab
lettával folytatható a tüneti kép javulásáig. A fenntartó 
adag napi 3 X 1  tabletta. A Prodectin-kezelés több hóna
pon át folytatandó. A készítmény kombinációs kezelésre is 
alkalmas.
MEGJEGYZÉS: Csak vényre adható ki és az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismétel
hető. Az orvos akkor rendelheti a gyógyszert, ha azt 
a területileg, illetőleg szakmailag illetékes fekvőbeteg 
osztály, szakrendelés (gondozó) szakorvosa javasolja.
FIGYELMEZTETÉS: A Prodectin kúraszerű alkalmazása 
során 4-6 hetenként javasolt a beteg hepatológiai vizs
gálata, amely a fizikális ellenőrzés mellett kiterjed a se. 
bilirubin, SGOT, SGPT értékek ellenőrzésére is.
CSOMAGOLÁS: 50 tabletta térítési díj: 12,60 Ft.
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VENORUTON
kapszula, injekció H 600 Antivaricosica

ÖSSZETÉTEL: 1 kapszula 300 mg 0-(/?-hydroxyaethyl)-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, 
uicus 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 lágyrészvizenyővel járó állapotokban (contusio, distorsio után, 
posttraumás oedema, agyvizenyő stb.).
Különböző eredetű mikrocirkulációs zavarok esetén (pl. fagyás után).
Az artériás rendszer sikeres rekonstrukciós műtétéit követő ún. revascularisatios oedema 
befolyásolására.
Primer és szekunder lymphoedema esetén.
Injekció: Általában akut phlebologiai elváltozások:
Thrombosis (mély és felületes thrombop'hlebitisek) adjuváns kezelésére, az oedema-kész- 
ség, ill. meglevő oedema csökkentésére.
Nodus hemorrhoidalis kezelésére gyulladt csomók esetén.
ELLENJAVALLATOK: Jelenleg nem ismeretesek.
ADAGOLÁS:
Kapszula: Lökésterápia: 2 X 1  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 (maximálisan 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.
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A rheumatológiáról a szakosodás 
tükrében.

T. Szerkesztőség! Az Orvosi He
tilap 1978. évi. 119. évf. 46. szá
mában (2791. old.) igen érdekes 
közlemény jelent meg, Egészség
ügyünk mai gondjai és dilemmái 
címmel. A dolgozat szerzője Han- 
kiss János dr. — aki nemcsak szé
les látókörű és kitűnő belgyógyász, 
hanem egyúttal elismert orvosíró — 
számos értékes gondolatot vetett 
papírra. Meglátásaival, aggályai
val, a valóban sok visszás helyze
tet elemző kritikájával jórészt 
egyet lehet érteni. Néhány megál
lapítását azonban — úgy gondo
lom — az Orvosi Hetilap nem 
minden olvasója osztotta. Helyén
valónak tartom, hogy a „rheuma- 
tológia” (helyesebben idézőjelek 
nélkül!) és a rheumatológusok sze
repét tárgyaló megjegyzésekkel vi
tába szálljak. Van-e szükség rheu- 
matológusokra; indokolt-e a rheu
ma tológia, mint önálló disciplina? 
Európa legtöbb országában a vá
lasz egyértelmű „igen”.

Hazánkban ez a kérdés ma már 
nem lehet vitatéma, hiszen a fel- 
szabadulás óta különálló szakvizs
ga, közel harminc éve pedig Or
szágos Intézet jelzi a rheumatoló- 
gia önállóságát. Más kérdés, hogy 
a jelenleg mintegy 300 hazai rheu- 
matológus szakorvos meg tudja-e 
oldani a rheumás (mozgásszervi) 
betegek ellátását? Távolról sem! 
Ezen betegek óriási számát, a prob
léma súlyosságát, népgazdasági je
lentőségét minden gyakorló orvos 
jól ismeri. Vitatkozni lehet (és kell) 
persze azon, hogy milyen panasz, 
fájdalom, betegség illethető jogo
san a „rheumás” jelzővel?

A febris rheumatica nyilvánva
lóan: de a gyakorlat tanúsága sze
rint éppen ez a betegség nem tar
tozik a rheumatológus hatáskörébe: 
itt sokkal inkább a belgyógyász 
vagy a gyermekgyógyász illetékes.

Viszont a rheumatoid arthritis
ben, ankylotizáló spondylitisben 
szenvedők éppúgy, mint az arthro- 
sisos, spondylarthrosisos betegek 
elsősorban a rheumatológust kere
sik fel panaszaikkal (már ahol 
egyáltalán van rheuma szakrende
lés). A mindennapi életben a de
rékfájást, a vállfájást gyakran 
„rheumásnak” minősítik; akár 
maga a beteg, akár a körzeti orvos, 
vagy éppenséggel a belgyógyász. 
Ebben a „diagnózisban” megnyug
szik a beteg és kezelőorvosa egy
aránt; hiszen a „rheumás” pana
szokat el lehet és el kell viselni. 
A fájdalomcsillapítók, izomrela- 
xansok, némi fizikotherápia vagy 
esetleg fürdőkúra átmeneti eny
hülést adhatnak ugyan, de lénye
ges tennivaló ezekkel a betegek
kel nincs. A „rheumás” betegeket 
illetve a felsorolt tennivalókat bár

melyik belgyógyász vagy általános 
orvos el tudja látni (a siker remé
nye nélkül), akkor viszont mi 
szükség van rheumatológusra, 
rheuma szakrendelésre, rheuma 
osztályra?

Hankiss főorvos cikkéből a fen
ti eszmefuttatás hámozható ki. Fel
tételezem, hogy felfogásával igen 
sokan messzemenően egyetértenek 
(belgyógyászok és más szakmabe
liek, professzorok és segédorvosok 
egyaránt). Lehet-e ezen csodálkoz
ni, lehet-e ezért neheztelni? Cso
dálkozni nem, neheztelni viszont 
igen!

Orvostanhallgatóink tanrendjéből 
a rheumatológia oktatása mind
eddig kimaradt. Üjabban néhány 
belgyógyász professzorunk szeren
csére felismerte a kérdés jelentősé
gét; felkérésükre az OTKI Rheu- 
matológiai Tanszéke rendszeresen 
ad „ízelítőt” a rheumás betegségek 
diagnosztikájából és therápiájából 
a III—V. éves medikusok számára. 
Már ez a szerény lépés is megbe
csülendő! Minden bizonnyal előbb- 
utóbb meg fog szűnni a tarthatat
lan állapot, hogy orvosaink úgy 
szerezhetnek diplomát, hogy erről 
a betegségcsoportról kevesebb is
merettel rendelkeznek, mint nem 
egy irodalmi ritkaságnak tartható 
syndromáról! Ma még sajnos or
vosaink túlnyomó többsége számá
ra hihetetlennek tűnik az a meg
állapítás — amit pedig egy rheu
matológus segédorvos mindenna
pi tapasztalatai alapján természe
tesnek tart —, hogy a rheumás 
mozgásszervi betegek túlnyomó 
többsége közel ugyanolyan ered
ménnyel kezelhető, mint a belgyó
gyászati betegek túlnyomó többsé
ge. Mindkét szakma sikereket és 
sikertelenségeket egyaránt elköny
velhet, legfeljebb rheumás betege
ken az utóbbi könnyebben meg
állapítható.

Orvosi közvéleményünk bár nem 
általános szemléletén, amely a 
rheumatológiára, illetve a rheuma- 
tológusokra korántsem hízelgő, 
mindezek szerint alig lehet csodál
kozni. Lehet-e akkor viszont vala
miért neheztelni? Véleményem sze
rint feltétlenül!

Neheztelni kell mindenekelőtt a 
rheumatológia felelős vezetőire, 
akik még mindig nem tudták el
érni, hogy szakmájuk helyet kap
jon az egyetemi oktatásban; akik 
még máig sem tudták megszervez
ni az országos rheumatológiai háló
zatot. Neheztelni kell továbbá 
azokra a rheumatológus szakorvos 
kollégáinkra, akik — talán az óriá
si igénybevétel idegőrlő hatására, 
de mégsem elfogadható módon — 
nem olyan szinten művelik szak
májukat, hogy tevékenységükkel 
kivívnák kollégáik kellő megbe
csülését.

Amennyiben a rheumatológus 
tevékenységét a társszakmák kép
viselői nem ismerik el, szakmánkat 
pedig nem is ismerik kellőképpen, 
ezért nem másokat, hanem elsősor
ban magunkat kell hibáztatni. A 
teljesség kedvéért szükségesnek 
tartom végül, hogy az alábbiakról! 
is beszámoljak. Az említett cikk 
elolvasása után módom nyílt arra, 
hogy a Markusovszky Kórház ve
zetőségével és Hankiss főorvossal 
tárgyaljak a rheumatológiai ellátás 
helyzetéről Vas megyében. Meg
állapodtunk abban, hogy a kórház 
a közeli jövőben hosszabb időre az 
ORFI-ba küld egy vagy két fiatal 
belgyógyászt, hogy az Intézetünk
ben szerzett tapasztalatokat otthon 
is hasznosítani tudják. Addig is 
készséggel elfogadtam, Hankiss pro
fesszornak, mint a Markusovszky 
Kórház tudományos köre vezetőjé
nek meghívását, hogy a jövő év 
folyamán tartsak továbbképző elő
adást a kórház orvosai részére a 
rheumatológia aktuális kérdéseiről.

Bozsóky Sándor dr.

T. Szerkesztőség! Hálásan kö
szönöm Bozsóky professzor ref
lexióját. A szerző számára meg
tisztelő, hogy a szakma bel- és, 
külföldön elismert kiválósága ref
lektál a felvetett gondolatokra.

Válaszomat könnyű megfogal
mazni, mert alapvetően azonos 
platformról indulunk el: Bozsóky 
professzor is, magam is a muzgás- 
szervi (és más) betegek gyógyítá
sának javításáért küzdünk, ki-ki 
a maga oldaláról és posztján.

A megnevezést Illetőleg levelé
nek 3—4. bekezdésében Bozsóky 
professzor világosan taglalja a 
klasszifikálás problémáit. Ezzel 
osztja álláspontomat, hogy rheuma 
alatt a rheumás lázat, s esetleg a 
PCP-t érthetjük. Az idézőjel szö
vegemben távolról sem negatív ér
tékítélet jelzője, hanem következe
tes harc a fogalmak tisztasága ér
dekében. Hogy ez mennyire így 
van, igazolja csaknem minden írá
som, amelyben kedvenc témáim
mal foglalkozva is rendszeresen 
idézőjelbe teszem a semmitmondó, 
vagy félrevezető kifejezéseket 
(„idiopathiás” diabetes insipidus, 
„essentialis” hypertonia, legtöbb 
„syndroma”).

Bozsóky professzor — sajnála
tomra — mást lát meg ugyanabból 
a jelenségből, mint én, de úgy 
gondolom, ez az ellentmondás 
szinte természetes, ha arra gon
dolunk, mennyire más positióból 
látja az országos kiemelt intézet 
vezetője a mozgásszervi betegek 
ellátását, mint egy vidéki belgyó
gyász, aki nagyon örülne, ha min
den betege magasszintű rheuma
tológiai szakellátásban részesülhet
ne, végül is azonban döntő többsé
gében erre nincs lehetőség. Bo
zsóky professzor megfogalmazása, / ~ \  
mintha az orvosok azt tartanák, w / T  
hogy „a felsorolt tennivalókat bár-
melyik belgyógyász vagy általános ---------
orvos el tudja lá tn i. . . ” a napi 3161



munkában így mutatkozik: az idé
zett orvosoknak sajnálattal kell 
belenyugodniuk, hogy mozgásszer
vi betegeiknek csak a sokszor va
lóban elégtelen kezelést tudják 
megadni, s ebben minden segítség 
nélkül maradnak. A belgyógyászati 
osztályok pedig küzdenek a gyógy
szermellékhatások tömegével (l)i, 
amit sajnos, számos esetben meg
gondolatlanul és kellő mérlegelés 
nélkül már az alapellátásban meg
kezdenek s máshol folytatnak. Ez 
is hozzájárul sikertelenségünk (és 
nem a mozgásszervi szakemberek 
sikertelensége) érzéséhez. A cikk 
végig saját kudarcainkból, a szer
ző és vele azonosuló számtalan 
szakember elégtelenségérzéséből, 
hibáiból és az ezekből való kitörés 
vágyából táplálkozik.

Nemhogy gátolni nem akarjuk 
a rheumatologia terjedését és tér
foglalását, de minden erővel 
elősegítjük, hogy mennél előbb 
vegye át teljes beteganyagát. A 
feszültség éppen abból adódik, 
hogy ez csak nagyon kis részben 
történt meg, s így feszültséget 
keltő egyenetlenség keletkezett. A 
rheumatologia különválásával, az 
Országos Intézet megalakulásával a 
terrénum irányítása kiesett a bel
gyógyászati vezetés hatásköréből. 
Magasabb szinten is fokozottabb 
együttműködésre lenne szükség* 
ahogy szakmánk vezetői ezt több
ször kezdeményezték. Jelenleg 
ugyanis a leszakadt területek ön
állóan, az alapszakmáktól függet
lenül intézik (egyébként nagyon 
tiszteletre méltóan) feladatkörüket, 
ugyanakkor az alapszakmák, ame
lyek szakorvosai látják el a spe
cializált beteganyag döntő többsé
gét is, az irányításba nem szól
hatnak bele.

Tökéletesen egyetértünk abban, 
hogy a medikusképzést közelíte
nünk kell a gyakorlathoz. Az új 
pécsi oktatási rendszer ennek érde
kében tett erőfeszítéseket (6).

Biztos, hogy a gyakorlatiasságot 
nem szabad az elméleti alapozás 
terhére megvalósítani. De messze
menően igaza van Bozsóky pro
fesszornak abban, hogy mindnyá
jan, akik régen oktatunk, bele
esünk abba a hibába* hogy a rit
kaságokkal „szórakoztatjuk” nem 
is annyira a hallgatót, mint önma
gunkat. (Az ember szinte szégyenli 
ismételgetni a számára banálisnak 
tűnő tényeket, pedig ezt kellene!) 
Nemcsak kritikáját érzem jogos
nak, hanem követelését, hogy rit
ka syndromák ne szoríthassák ki a 
leggyakoribb betegségek részletes 
tárgyalását.

Ezt úgyannyira fontos és sür
gető mondanivalónak érzem, hogy 
saját oktatásunkban máris szeret
nénk előre lépni: közösen kellene 
kidolgoznunk egy olyan bázisanya
got, amelyet a mozgásszervi beteg
ségek gyakorlati ellátása vonatko
zásában tanítani tudnánk.

Biztos vagyok benne — és cik
kem nem egy állásfoglalása is ezt 
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kelteni a fontos problémák iránti 
érdeklődést — jelen esetben a 
mozgásszervi betegségek irányá
ban — s előre tudunk lépni. A 
Pesten kialakított systema igen so
kat ígérő, meg kell találni ennek a 
vidékre érvényes megfelelőjét.

Rendkívül tiszteletre méltó az az 
állásfoglalás, ahogy Bozsóky pro
fesszor saját szakmájában mutat
kozó problémákat magára és ma
gukra vállal. Cikkem is abból 
az indulatból született, hogy elé
gedetlen vagyok azzal, amit és 
ahogyan végzünk: magamra és a 
velem azonosulókra gondolok első
sorban, s kivetítve természetesen 
szakmánkra, vagy helyesebben: 
specialitásaink összességére is. A 
harcos, soha nem nyugvó elégedet
lenség, amely az egyes orvost ke
seríti és hajtja, az egyetlen posi
tiv attitude, amely ezen a nehéz 
szakmán előre viheti a gondolko
dást. Köszönöm Bozsóky profesz- 
szornak, hogy ezt hallotta ki a 
cikk soraiból és természetes, hogy 
az önmagával elégedetlen cikkíró 
örömmel és azonnal ragadta meg 
azt a lehetőséget, hogy a betegellá
tását javítani kívánó megállapítá
sokat mennél gyorsabban tett kö
vesse. Ezért kereste a kapcsolatot 
az ORFI jóértelemben harcos ve
zetőivel és tesz meg mindent an
nak érdekében, hogy egy idő múl
va megállapíthassa: mindazok a 
kételyek, hiányérzet, amit felve
tett, már nem aktuálisak.

Egészségügyünk alapkonfliktusa 
— ha van ilyen — nem a szak
mák egymás közti súrlódása, ha
nem a positiv, a beteg érdekében 
folyó megújulási harc, amit a 
szakmáknak együttesen kell meg
vívniuk.

Szabad legyen megragadni az 
alkalmat, hogy cikkem egy súlyos 
hiányosságát korrigáljam: Széli 
Kálmán dr. olyan értékes cikkeit 
nem említettem meg, amelyek szá
mos gondolattal gazdagítják témá
mat (2 5.). Hankiss János dr.
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Utóirat: A fenti levél megírása 
óta másfél év telt el és ebben sok 
minden történt, amit az igazság és 
teljesség kedvéért meg kell említe
nem. Személyes kontaktusunk, po
zitív és építő vitáink, Bozsóky pro
fesszor és munkatársai kérésünkre 
tartott tudományos továbbképzései 
Szombathelyen, valamint, hogy áz 
osztályon kialakított mozgásszervi 
részleg munkájába egy kiváló kol- 
legina kapcsolódott be, alapvetően 
megváltoztatta ebbeli munkánkat.

Ilyen módon mozgásszervi bete
geink ellátása meggyőződésem sze
rint sokat javult. Mindez igazolja 
Bozsóky professzor szenvedélyes 
harcát a mozgásszervi ellátás javí
tásáért és szabad lesz azt gondol
nom, hogy a nehézségek, problé
mák felvetése — ha azok a javítás 
céljából születtek és a konzekven
ciákat mindkét oldal pozitívan le 
tudja vonni — maga is hozzájárult 
ahhoz, hogy betegellátásunkat ál
landóan javítsuk és emberibbé te
gyük.

Szerkesztőségi kom m entár:
A reumatológia bizonyos szem

pontból különleges helyet foglal el 
az orvosi szakmák körében. Fő lét- 
jogosultságát — miként egykor a 
gümőkórral foglalkozó szakágét — 
az illetékességébe tartozó betegek 
nagy száma, népbetegség jellege és 
néhány, a rheumatologia fő repre
zentánsának számító kórkép idült, 
szinte élethossziglan tartó körfo
lyamata adja meg. Míg azonban a 
tüdőtbc egzaktul diagnosztizálható 
és éppen ezért jól körülhatárolható 
kórkép volt, s így a diszciplína el
méletileg és szervezetileg is kielégí
tően megalapozható volt, a rheuma
tologia határvonalai rendkívül ne
hezen, valójában alig húzhatók 
meg. Erről bárki meggyőződhet, ha 
a rheumatologia keretébe vont be
tegségeket bármely monográfiában, 
avagy kéziköny fejezetben áttekinti 
és felméri. A Gyakorló Orvos En
ciklopédiája reumatológiai beteg
ségekkel foglalkozó fejezetében tár
gyalt kórképek a két alapszakmán, 
a belgyógyászaton és sebészeten kí
vül 11 szubspecialitáshoz tartoznak. 
És talán még ennél is több speciál- 
ágazatból meríti nosológiáját, ha a 
szakma elnevezéseként a „Mozgás- 
szervi betegségek” nomenklatúráját 
alkalmazzuk. Alighanem a „Termé
szetes gyógymódok” szakorvossága, 
amiként egykoron a szakmát nevez
ték, nagyon találóan jelölte meg 
legalábbis a „népbetegség” jelleg 
mellett azt a tényezőt, amely létjo
gosultságát ugyancsak megadja. A 
specializálódás szinte végnélküli fo
lyamatának indoklásakor általában 
arra szoktunk hivatkozni, hogy a 
klinikai orvostan, ill. a belgyógyá
szat olyannyira felhalmozódott is
meretanyagát már nem képes egyet
len agy tárolni, és a klinikai gya
korlatban felhasználni. Pedig ez 
nem minden szubspecialitás indoka. 
Azok a betegségek, amelyek a bel
gyógyászat, sebészet, ill. szubspe- 
cialitásai közé tartoznak és fizio- 
terápiás kezelésre szorulnak, „nép- 
betegség-méretűek; a reumatoló
giai kórképek két fő reprezentán
sa, a rheumatoid arthritis és a 
Bechterew-kór idült megbetegedé
sek, éppen ezért az azokban szen
vedők életük végéig gondozásra, ill. 
kezelésre szorulnak. Ezek azok a 
motívumok, amelyek a „rheumato
logia, fizioterápia” létjogosultságát 
teljes mértékben igazolják. Nem 
hallgathatjuk el azonban azt a fel
fogásunkat — amellyel tudjuk Bo-



zsóky professzor is egyetért — 
amely a reumatológiai szakképe
sítést helyesen a belgyógyászatra 
való ráképzés útján tartaná meg- 
szerezhetőnek. Bár az előzőekben 
felsoroltuk azokat a motívumokat, 
amelyek a reumatológiai speeiál- 
szakmát megindokolják, mégis 
megjegyzendőnek tartjuk, hogy 
Európa számos országában — SZU, 
NSZK, Ausztria stb. — a klinikai 
orvostan szervezetében reumatoló
giai szakképesítés nem szerepel és 
mégsem gondoljuk, hogy ezekben 
az országokban képzett orvosok 
reumatológiai ismeretek nélkül jut
nak diplomához. Hasonlóképpen 
nem hisszük, hogy a hazai orvos
képzésben nem jutnának hozzá 
ezekhez az ismeretekhez. Nem egé
szen értjük Bozsóky professzor 
ilyen irányú aggályait, hiszen a 
többi belgyógyászati szubspeciali- 
tásnak sincsenek tanszékei és ezek 
ismeretanyagát az orvosnövendé
keknek a belgyógyászat keretén be
lül kell elsajátítaniuk. Mindezzel 
természetesen a legtávolabbról sem 
akarjuk azt állítani, mintha speciá
lis „rheumatológiai kollégiumok”- 
nak, elsősorban szemléleti jelle- 
gűeknek nem volna hasznos szere
pük az orvosképzésben — és to
vábbképzésben egyaránt. A szem
léleti jelleget — és ezt nemcsak a 
reumatológia vonatkozásában tesz- 
szük — azért hangsúlyozzuk, mert 
a szorosan vett orvosi ismeretek el
sajátításának igényét könyvkiadá
sunk felszabadulás utáni fejlődése 
a legmesszebbmenően tudja kielé
gíteni.

A „rheuma” (nem a reumatoló
giára gondolunk!) fogalmáról is szó 
esik a levélváltásban. Nos, itt tel
jen mértékben egyet kell érteni 
Hankis professzorral, mert teljesen 
használhatatlan egy olyan fogalom, 
amely a rheumatoid arthritistől, a 
SLE-től — az alig értékelhető 
„fibrositis” kórisméjén keresztül — 
a spondylarthrosisig a legsúlyo
sabb — és legártatlanabb betegsé
gek sorát öleli fel. E szemantikai 
kitérés kapcsán önként kínálkozik 
egy-két megjegyzést fűzni a reuma

tológia keretébe tartozó megbete
gedések óriási számáról és éppen 
ezért népgazdasági jelentőségéről: 
e nagy morbiditás mögött nemcsak 
indokolt — hanem indokolatlanul 
táppénzállományba vett betegek 
is meghúzódnak. A rheumatológia 
terrénuma tehát ebben a vonatko
zásban is figyelmet érdemel.

Az említett két betegség és még 
néhány képviseli azokat, amelyek 
nemcsak a szerencsétlen beteget fe
szítik keresztre, hanem az orvos 
crux medicorumja is. Tagadhatat
lan, hogy ezek a megbetegedések a 
belgyógyászat, ill. elsősorban a 
reumatológiai kórképek legnehe
zebben kezelhető formái közé tar
toznak és talán éppen ezek nyom
ják reá a reumatológiai megbete
gedésekre általában a „sikertelen 
gyógyítás” bélyegét. Nyilván ezek a 
kórformák szülték Hankiss profesz- 
szorban azt az elégedetlenséget, 
amelytől azonban a reumatológus 
Bozsóky professzor sem lehet men
tes. A sikeres kezelés, amely bete
get, orvost egyaránt megelégedetté 
tenne e téren, csak a tudomány ha
ladásától várható. A kezelés kudar
cáért — ha a konzervatív és sebé
szi kezelés terén történt is némi 
előrelépés — egy speciál — avagy 
alapszakmát lebecsülni balgaság. A 
belgyógyász csak hálás lehet a 
reumatológusnak azért, hogy ezt a 
hálátlan feladatot átvállata, de 
hasonlóképpen a beteg is, mert az 
olyan életfogytiglani körfolyamat
ban szenvedő betegek ellátása, mint 
amilyenekről szó van, speciális in
tézetekben kétségtelenül eredmé
nyesebben végezhető, mint a bel
gyógyászati Osztályokon, amelyek 
minden beteget — bármely szub- 
specialitáshoz tartoznak is — ellát
ni kötelesek.

A modern klinikai orvostan sok
rétűsége, állandóan gyorsuló ütemű 
fejlődésének áradó problematikája 
az egészségügy vezetőit arra kell 
kényszerítse, hogy lehetőségeihez 
képest az egészségügy országos 
méretében gondolkozzék. Ha ezt te
szik, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy amennyiben a szubspecialitá-

sok képviseletét a megyei kórhá
zakban önálló osztályként szervez
nék meg, akkor ágylétszámukat 
olyan mértékben kéne megnövelni, 
ami belátható időn belül nem rea
lizálható. Amikor Bozsóky profesz- 
szor önmagát elmarasztalva hiá
nyolja a reumatológiai tanszékeket, 
valamint az országos intézményhá
lózatot, nem hagyhatja figyelmen 
kívül — és ez nemcsak az ő ment
sége, hanem az illetékes felsőbb 
szerveké is — hogy hasonló „jogos” 
igénye számos más speciálágazat- 
nak is van. Rangsorolásuk, időbeni 
ütemezésük az országos intézetek 
együttműködő, előkészítő tervezése 
alapján a legfelsőbb szervek fel
adata.

Az orvostörténelemről Földi Já
nos kapcsán.

T. Szerkesztőség! Lapjuk szer
kesztői levelezésében olvashattunk 
Nagy Sándor dr. és Kapronczay Ká
roly dr. véleménycseréjéről Földi 
Jánossal kapcsolatban. Tanulságos 
volt a levél és válaszlevél tartal
ma három okból is. Ad 1. — mert 
gazdagodott a Földi Jánosról szóló 
irodalom. Ad 2. ■— mert jó olvasni 
irodalomtörténetünk, orvostörténe
tünk kimagasló egyéniségeiről, és 
jó látni azt, hogy a késő utókor fi
gyelme milyen érdeklődéssel fordul 
egy-egy nagy orvosíró személye 
felé. Ad 3. — szomorú valóság, hogy 
az ország területén ma sem létezik 
egy olyan koordináló szerv, vagy 
intézmény — az Orvostörténelmi 
Társaságon belül sem —, ami, vagy 
akik összegyűjtenék és feldolgoz
nák az ország területén fellelhető 
információkat — legyen az sajtó
termék, vagy magánközlemény — 
és hivatalból évente egyszer, tagsá
ga tudomására hozná információ- 
gyűjteményét akár kis olcsó füzet, 
vagy tartalomjegyzék formájában, 
fgy nagy biztonsággal elkerülhetők 
lennének a párhuzamos kutatások, 
sértődések, megannyi elpocsékolt 
cneigia. Szentgyörgyi Gábor dr.



P Á L Y Á Z A T I
H I R D E T M É N Y E K

(647/b)
A  B u d a p e s t  F ő v á ro s  X X I. k é r .  T a n á c s  

V. B . E g észség ü g y i O sz tá ly  v e z e tő je  p á 
ly á z a to t  h ird e t  az E g y s é g e s  G y e rm e k 
e s  I f jú sá g v é d e lm i S z o lg á la t  te rü le té n  
n y u g d íja z á s  fo ly tá n  m e g ü re s e d e t t  k ö r 
zeti gyerm ekorvosi á l lá s  b e tö lté sé re .

P á ly á z a to t  az E g é s z s é g ü g y i O sz tá ly  
v e z e tő jé n e k  B u d a p e s t  X X L , T a n á c sh á z  
.tér 10. sz. a lá  k e ll b e n y ú j ta n i .

H ó ib a  M ag d o ln a  d r . 
o s z tá ly v e z e tő  fő o rv o s

(654/b)
S a r k a d  N a g y k ö zsé g i T a n á c s  e ln ö k e  

(S a r k a d ,  K o ss u th  u . 27. T e le fo n : 36.) 
p á ly á z a to t  h ird e t  m e g ü re s e d e t t  fo g o r 
v o s i  á llá s  b e tö lté sé re .

A z á llá s  a zo n n a l b e tö lth e tő .
I l le tm é n y  a  3/1977. E ü M —M üM  sz. 

e g y ü t te s  re n d e le te  s z e r in t .
S z o lg á la ti  la k á s t  b iz to s í tu n k .

Ja k ó  István  
ta n á c s e ln ö k

(660/b)
A  N ó g rá d  m e g y e i T a n á c s  V. B. 

E g é sz sé g ü g y i O sz tá ly a  v e z e tő je  (S a lg ó 
ta r j á n ,  R ákócz i ú t  192. 3101) p á ly á z a to t  
h i r d e t  a  s a lg ó ta r já n i  „ M a d z s a r  J ó z s e f” 
m e g y e i K ó rh á z -R e n d e lő in té z e tb e n  1981. 
I I I .  l - é n  n y u g d íja z á s  fo ly tá n  m e g ü re se 
d ő  2103 k u lc ss z ám ú  ideggyógyász o sz 
tá ly v eze tő  főorvosi, i l le tv e  m e g y e i id e g -  
g y ó g y á sz  sz a k fe lü g y e lő  fő o rv o s i á llá s  
b e tö lté s é re .

A z á llá s  e ln y e ré sé h e z  az  á l ta lá n o s  o r 
v o s tu d o m á n y i  k a ro n  s z e r z e t t  d ip lo m a , 
n e u ro ló g ia i  s z a k o rv o s i  k é p e s í té s  és  e 
m u n k a k ö rb e n  m in t s z a k o rv o s  10 é v  g y a 
k o r la t i  idő  e ltö lté se  s z ü k s é g e s .

A z á llá s  1981. m á rc iu s  l - é n  e lfo g la lh a 
tó ,  la k á s  b iz to s íto tt.

B é re z é s  az é rv é n y b e n  lev ő  jo g s z a b á 
ly o k  a la p já n . T elek  Vilm os d r.

fő ig a z g a tó  fő o rv o s

(661/a)
B a k o n y s z e n t lá s z ló  K ö z sé g i K özös T a 

n á c s  e ln ö k e  (B a k o n y sz e n tlá sz ló , V ak  
B o t ty á n  u . 1. 8431) p á ly á z a to t  h ird e t  
n y u g d í ja z á s  m ia t t  m e g ü re s e d ő  k ö rz e ti 
o rv o s i  á llá s ra .

3 szo b á s , k o m fo r to s  la k á s  a  re n d e lő v e l 
é s  v á ró v a l e g y b e é p ítv e , h o z zá  a u tó g a 
r á z s  b iz to s ítá sa .

A  k ö rz e th e z  1 (F en y ő fő ) tá rs k ö z s é g  
ta r to z ik .

A z  á llá s  b é re zé se  a  h a tá ly o s  b é r jo g 
s z a b á ly o k  a la p já n  tö r té n ik .

A z á llá s  a zo n n a l e lfo g la lh a tó .

(677)
B u d a p e s t  F ő v á ro s  T a n á c s a  V. B. 

E g é s z s é g ü g y i F ő o sz tá ly  v e z e tő je  (B u d a 

p e s t ,  V á ro sh á z  u . 9/11.) p á ly á z a to t  h ird e t  
a  B a jc s y -Z s i l in s z k y  K ó rh á z -R e n d e lő in 
té z e t  S e b észe ti O s z tá ly á n  — n y u g d íja z á s  
fo ly tá n  m egüresedő  — osz tályvezető  fő 
o rvosi á llá s r a .

K é p e s íté s  és  b é re z é s  a  3/1977. (V III. 19.) 
E ü M —M üM  sz. e g y ü t te s  u ta s í tá s b a n ,  v a 
la m in t  a  13/1975. (X II. 6.) E üM  sz. r e n 
d e le tb e n  fo g la l ta k  s z e r in t .

A  p á ly á z a ti  k é r e lm e k e t  a  a  19/1978. 
(E ü . K . 15.) E üM . sz . u ta s í tá s b a n  m e g 
h a tá r o z o t t  f e l té te le k k e l  k é r jü k  b e n y ú j
ta n i.

A  k in e v e z e n d ő  fő o rv o s  o rv o s i m a g á n -  
g y a k o r la to t  n e m  fo ly t a th a t .

V arga Á rpád dr. 
fő v á ro s i  v e ze tő  fő o rv o s

'678)
B u d a p e s t  F ő v á ro s  T a n á c s a  V. B. E g ész 

s é g ü g y i F ő o s z tá ly  v e z e tő je  (B u d a p es t, 
V á ro sh á z  u . 9/11. 1840) p á ly á z a to t  h ird e t  
a  P é te r fy  S á n d o r  u . - i  K ó rh á z -R e n d e lő 
in té z e t  L a b o ra tó r iu m i O sz tá ly á n  e lh a lá 
lo z á s  fo ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  osztályvezető  
főorvosi á llá s r a .

K é p e s íté s  és b é re z é s  a  3/1977. (V III. 
19.) E üM —M ü sz. e g y ü t te s  u ta s í tá s á b a n  
v a la m in t  a  13/1975. (X II. 6.) EüM  sz. 
r e n d e le t  s z e rin t .

A  p á ly á z a t i  k é r e lm e t  a  19/1978. (Eü. K . 
15.) E üM  sz. u ta s í t á s b a n  m e g h a tá ro z o tt  
fe l té te le k k e l  k é r jü k  b e n y ú jta n i .

A  k in e v e z e n d ő  fő o rv o s  o rv o s i m a g á n -  
g y a k o r la to t  n e m  f o ly ta th a t .

V arga Á rpád dr. 
fő v á ro s i  v e ze tő  fő o rv o s

(679)
B u d a p e s t  IV . k é r  T a n á c s  IV .—XV. k é r . 

K ó rh á z -R e n d e lő in té z e té n e k  fő ig a z g a tó  
fő o rv o sa  (B u d a p e s t ,  N y á r  u . 103. 1045) 
p á ly á z a to t  h ird e t  a  X V . k é r .- b e n  m e g 
ü r e s e d e t t  körzeti o rv o si á llá s r a .  Az á llá s  
e ln y e ré s é h e z  b e lg y ó g y á s z a t i  s z a k k é p e s í
té s ,  ill. h o s sz a b b  b e lg y ó g y á s z a ti  g y a 
k o r la t  s zü k ség es .

I l le tm é n y  m e g á l la p í tá s a  a  3/1977. (V III. 
19.) E ü M —M üM  sz. e g y ü t te s  r e n d e le t  
a la p já n  tö r té n ik .  B á lin t S ándor dr.

m b . fő ig a z g a tó  fő o rv o s

(680)
A  SZ O T  T á rs a d a lo m b iz to s í tá s i  F ő ig a z 

g a tó s á g  v e ze tő je  (B u d a p e s t  X III., V áci 
ú t  69—79. 1565) p á ly á z a to t  h i rd e t  1 fő  e l
le n ő rz ő  főorvosi á l lá s r a .

A z á llá s  e ln y e ré s é h e z  b e lg y ó g y á sz  
s z a k k é p e s íté s  s z ü k s é g e s .

N a g y  K áro lyné c!r. 
fő ig a z g a tó -h e ly e t te s

(681)
A  K ö z p o n ti Á lla m i K ó rh á z  és R e n 

d e lő in té z e t  fő ig a z g a tó  fő o rv o sa  (B u d a 
p e s t  X II., K ú tv ö lg y i ú t  4.) p á ly á z a to t  
h i r d e t  a  k ó rh á z  p sz ich iá tria i és pszicho
te rá p iá i o sz tá ly ára , 1981. f e b r u á r  1-től 
s z ü lé s  m ia t t  tá v o lle v ő  o rv o s  h e ly e t te s í
té s é re .

I l le tm é n y  a  s z o lg á la ti  id ő n e k  m e g fe 
le lő e n  +  k ö z p o n ti és  v e sz é ly e sség i, v a 
la m in t  m u n k a k ö r i  p ó tlé k .

H eck en ast Ottó dr.
fő ig a z g a tó  fő o rv o s

(682)
B u d a p e s t  V I. k é r .  T a n . K o rá n y i  F . és 

S . K ó rh á z —R e n d e lő in té z e té n e k  fő ig a z 
g a tó  fő o rv o sa  (B u d a p es t, A ls ó e rd ő s o r  u. 
7. 1074) p á ly á z a to t  h i r d e t  a  V I. k é r . 
S z a k o rv o s i  R e n d e lő in té z e tb e n  (VI., 
C se n g e ry  u . 25.) 1 fő bő rgyógyász  szak 
orvosi á llá s r a ,  1 fő rh e u m a  szakorvosi 
á l lá s r a ,  1 fő rön tgen  szakorvosi á llá s ra ,  
1 fő fü l-o rr-g ég e  szakorvosi á llá s r a ,  1 
fő lab o ra tó riu m i szakorvosi á llá s r a ,  2 fő 
belgyógyász Szakorvosi á llá s r a .

Az á llá s o k  a z o n n a l e lfo g la lh a to k .
I l le tm é n y  a  szo lg á la ti  id ő tő l  és  sza k -  

k é p e s íté s tő l  fü g g ő e n  a  17/1977. M üM  sz. 
re n d e le t  a la p já n .  T u rcze r  G yörgy  dr.

fő ig a z g a tó  fő o rv o s

(683)
A  C eg léd  V á ro s i T a n á c s  K ó rh á z -R e n 

d e lő in té z e t  ig a z g a tó  fő o rv o sa  (C egléd , 
T ö r te li  ú t  1—3.) p á ly á z a to t  h i r d e t  A b o n y  
n a g y k ö z s é g  II. sz. g y erm ek k ö rze ti á l lá 
s á r a  ( ú jo n n a n  sze rv e z e t t) .

A z á llá s  a zo n n a l b e tö lth e tő .
P á ly á z a t i  f e l t é te le k : g y e rm e k s z a k o i-  

v o s i k é p e s íté s .
Az á llá sh o z  la k á s t  az A b o n y i N a g y 

k ö z sé g i T a n á c s  m e g b e sz é lé s  s z e r in t  b iz 
to s ít.

I l le tm é n y  a  g y a k o r la t i  id ő n e k  és 
s z a k k é p e s í té s n e k  m e g fe le lő e n .

S zabadfa lv i A n d rás dr.
ig a z g a tó  fő o rv o s

(684)
A G y ő r-S o p ro n  m e g y e i R e n d ő r -fő 

k a p i tá n y s á g  v e ze tő je  p á ly á z a to t  h ird e t :
— 1 fő belgyógyász szakorvos,
— 1 fő k ó rb o n c tan  és k ó rszövettan , 

v a g y  igazságügyi szakorvosi k ép esítés
sel rendelkező  orvosok  részé re , h iv a tá 
so s  r e n d ő ro r v o s i  á l lá s  b e tö l té s é re .

K in e v ez é s  e se té n  ö s s z k o m fo r to s  la k á s t  
b iz to s ítu n k .

P á ly á z a t i  k é re lm e k e t  a  G y ő r-S o p ro n  
m e g y e i R e n d ő r - fő k a p i tá n y s á g  v e z e tő jé 
h e z  c ím e zv e  k e ll e l ju t ta tn i .

C ím : G y ő r :  P f . 302. 9002.
Sim on T ih a m é r dr.

r .  e z red e s  
m e g y e i r e n d ő r - fő k a p i tá n y s á g

(685)
D a b a s  N a g y k ö zsé g i T a n á c s  e ln ö k e  (D a

b a s  II . B ik sz a  M ik lós  ú t  381.) a  J á r á s i  
H iv a ta l  E g é sz sé g ü g y i O sz tá ly á v a l e g y e t
é r té s b e n  p á ly á z a to t  h i r d e t  k ö rz e ti o rv o 
si á l lá s r a  m e ly  a z o n n a l b e tö lth e tő .

A  m u n k a k ö rh ö z  3 szo b á s , k o m fo r to s ,  
g a rá z z s a l  e l lá to t t  k e r te s ,  s z o lg á la ti  la 
k á s t  b iz to s ítu n k .

B é rez é s  a  3/1977. (V III. 19.) E ü M — 
M üM  sz. re n d e le t  a la p já n .

P é tik é  Já n o sn é  dr.
ta n á c s e ln ö k



W. Hammerstein: Genetische Be
ratung in der Augenheilkunde.
Bücherei des Augenarztes. Heft 81. 
— F. Enke, Stuttgart. 1980. — 89 
old., 67 ábra, 12 tábl. Ára: 44,— 
DM.

Az örökléstani stúdiumok az el
múlt évtized rohamos cytogene- 
tikai fejlődése következtében szinte 
óriás léptekkel haladtak s ma már 
nincs olyan orvosi disciplina, 
amelynek kutatói között ne lennének 
az örökléstan kísérleti és gyakor
lati búvárai képviselve. A hazai 
szemészeti irodalomban kb. 70 év
vel ezelőtt Grósz Emil mutatott rá 
elsőnek az öröklődés szemészeti 
aetiologiai jelentőségére, a harmin
cas évek óta én magam szinte egye
dül foglalkoztam a magyar orvosi 
szakirodalomban az öröklődő szem- 
betegségekkel, de az azóta eltelt év
tizedek során az új és újabb felfe
dezések hatására a szemészet terén 
is elsőrendű jelentőségűvé vált az 
öröklődő betegségek tanulmányo
zása és ismertetése. Hammerstein 
professzor monográfiája a szemé
szet egész birodalmát áttekinti s az 
örökléstan alapvető princípiumai
nak ismertetése után a szem kép
leteinek anatómiai sorrendjében 
csoportosítja azokat a szembajokat, 
amelyek keletkezésében az átörök
lésnek vitathatatlan kóroki szerepe 
van. Sorra veszi a szaruhártya, az 
uvea, a lencse, a retina, a látóideg 
öröklődő betegségeit s még azoknak 
a szakembereknek is, akik e tudo
mányággal rendszeresen foglalkoz
nak, szinte ámultán kell látniok, 
hogy az átöröklés milyen sok és 
sokfajta szembaj keletkezését irá
nyítja.

Hammerstein könyvének célja 
azonban nemcsak az öröklődő szem
bajok katalogizálása — hiszen ezt 
már, széles alapon, számos kiváló 
szakmunka elvégezte —, hanem a 
gyakorló szemorvos figyelmének 
felhívása arra, hogy a genetikai 
eredetű szembajok megelőzésére 
mindent el kell követniük, annál is 
inkább, mivel az utóbbi évtizedben 
az exogen jellegű szembajok csök
kenésével szemben az öröklődőnek 
bizonyult szembetegségek száma 
hatalmasan megnövekedett s a to
vábbi növekedés megakadályozása 
minden szemorvos feladata. Igen 
fontosnak minősíti a házasulandók 
pontos genetikai, a felmenő és ol
dalági rokonokra is vonatkozó pre
cíz átvizsgálását (szükség esetén 
genetikai tanácsadó szervek igény- 
bevételét, amilyen szervekkel és in
tézményekkel hazánk is rendelke
zik), aminek eredménye a jövendő 
generáció szemészeti viszonyaira 
sem közömbös. Felhívja a figyelmet 
a prenatalis diagnosztikára, többek 
közt a terhesség 16. hetében vég

zett, igen kis rizikóval járó amnio- 
centezisre, amikor is a punctio ré
vén nyert magzatvíz tudományos 
feldolgozása, a chromosomák elren
deződésének s az esetleges chromo- 
soma-aberratióknak felderítése egy 
sor öröklődő szembaj keletkezésé
nek lehetőségére vet világot s ezek 
felismerése a szemorvosi tanácsadás 
komoly alapjául szolgálhat.

Hammerstein genetikai tábláza
tokkal, családfa-sémákkal bőven il
lusztrált monográfiája beható ta
nulmányozást igénylő munka, de 
adatgazdagsága, szempontjainak 
sokrétűsége indokolja az anyagá
val való odaadó, lelkiismeretes 
foglalkozást. Értékes alkotás és 
minden szemorvosnak melegen 
ajánlom figyelmébe. Biró ímre dr_

H. F. Schuster: Nolfallmedizin 
— Symptomatologie und erste 
Versorgung der akut-Iebensbedro- 
henden Zustände. Ferdinand Enke 
Verlag, Stuttgart 1979. 236 oldal, 120 
ábra, 95 táblázat. Ára: 22,80 DM.

A könyv az 1977-ben hasonló cí
men kiadott műnek második, lénye
gesen átdolgozott és bővített kiadá
sa. A szerző a címnek megfelelően 
azokkal az életet közvetlenül vagy 
közvetve veszélyeztető megbetege
désekkel foglalkozik, amelyeknél az 
azonnali adaequat beavatkozás élet
mentő jellegű, vagy legalábbis meg
határozó a beteg sorsának további 
alakulásában.

A könyv célja a sürgősségi diag
nózis felállításához szükséges isme
retek összefoglalása és az azonnali 
ellátás gyakorlati teendőinek rö
vid, de lehető teljességre törekvő 
ismertetése.

A jobb megértés érdekében az 
egyes körfolyamatok tárgyalása so
rán röviden foglalkozik azok kórok- 
tanával és kórélettanával. Ezek le
írásában az általános, orvosi alap
ismereteket feltételezi.

Az azonnali ellátás mikéntjét a 
helyszín lehetőségeihez szabja, de 
ezen belül tág teret biztosít a kü
lönböző személyi és felszerelési 
adottságoknak.

A betegség felismerésének és 
azonnali ellátásának érdekében 
sok, jól áttekinthető ábrát és táb
lázatot használ fel.

Kivételesen használ táblázatot a 
kóroktan és kórélettan átteknthető- 
sége érdekében. Az ábrák többségét 
más könyvekből, publikációkból 
vette át, míg a táblázatok nagy ré
sze eredeti munka. Ezekben feltün
teti a speciálisan képzett személy
zetű és jól felszerelt mentőkocsik 
beavatkozási lehetőségeit, valamint 
a kórházi felvétel utáni első teen
dőket is.

A könyv 9 fő fejezetre tagolódik.
Rövid, de igen fontos fejezetben a 
fő életfunkciókat, azok károsodá
sait, a klinikai halál fogalmát is
merteti. Meghatározza a sürgősségi 
helyzet, a sürgősségi eset és azonna
li ellátás fogalmát. Fontosnak tart
ja, hogy a kritikus állapotban levő 
beteg első ellátásának alapelvei 
helyszíntől függetlenül azonosak.

A munkának a magyar oxyológiai 
szemlélettel való elvi azonosságát 
jelzi annak hangsúlyozása, hogy a 
sürgősségi orvostan ismeretanyaga 
kiterjed valamennyi diagnosztikai 
és therapiás teendőre, amelyet az 
elsőként észlelő orvos késedelem 
nélkül alkalmaz, akár intézeten kí
vüli, akár intézeten belüli vészhely
zetben.

Ugyanezen fejezetben foglalkozik 
a vészhelyzetek első orvosi ellá
tásának szervezési kérdéseivel. Az 
életet veszélyeztető állapotok 
70%-át tartja súlyos, acut megbete
gedésből, ill. mérgezésből, 30%-át 
pedig balesetekből eredőnek.

Nagy fontosságot tulajdonít a 
speciálisan felszerelt és különleges 
képzettségű orvossal rendelkező 
mentőegységnek, valamint a kórház 
jól felszerelt sürgősségi szobájá
nak, ill. felvételi egységének, ahol 
a felvétel utáni első vizsgálat és el
látás történik.

Az első ellátást követően is kri
tikus állapotban maradó betegek 
tartoznak az intenzív orvostan 
tárgykörébe.

Foglalkozik a veszélyhelyzetből 
való kimentés fogalmával és ismer
teti annak különféle műfogásait. 
Szemléletes ábraanyaggal ismerte
ti a helyszíni ellátás és szállítás 
közben javasolt testhelyzeteket. 
Közöttük sorozattal a stabil oldal
fekvés végrehajtásának mozzana
tait.

Külön fejezetben tárgyalja az 
acut légzészavarokat és a respira- 
tiős elégtelenséget. Röviden vázol
ja a légzés functionalis anatómiá
ját és kóroktanát. A sürgősségi or
vostani szemléletet tükrözi annak 
megállapítása, hogy bár a respira- 
tiós elégtelenség diagnózisa intéze
ti felszereltséget igényel, a gyanú 
felmerülése esetén is légzési elég
telenségként kell a helyszínen az 
ellátást megszervezni. Ismerteti az 
eszköz nélküli és az eszközös léle
geztetést és az utóbbihoz szükséges 
felszerelést. A hazánkban elfogadott 
nézettől eltérően az oropharyngealis 
(pl. Sáfár) tubuson át történő léle
geztetéssel részletesebben foglalko
zik.

Hasznos az idegentest aspiratio 
esetében elvégezhető műfogások is
mertetése, amelyek hazánkban csak 
igen szűk körben ismertek. Ebben 
a fejezetben ismerteti a pneumo
thorax különféle formáinál végzen
dő orvosi ténykedést, a mediastina
lis emphysema, status ashmaticus, 
valamint a gyermekek croup-synd- 
romájának ellátását.

Külön fejezetet szentel az acut 
szív és keringési elégtelenség, a 
shock és a keringés-leállás során 
alkalmazandó azonnali teendőknek, j  ■ 65



Ismerteti a shock folyamat me
chanizmusát és különféle formáit. 
A teendőket hypovolaemiás, cardio
gen, septikus és anaphylaxiás cso
portban tárgyalja. Nem különböz
teti meg á shock egyes fázisaiban 
követendő eljárásokat, csak a ki
fejlődött shock ellátását ismerteti. 
Didaktikai célból előbb az általá
nos, minden típusra érvényes teen
dőket tárgyalja, ezt követően tér 
ki az egyes shock-féleségek speciá
lis ellátására.

Az általános teendőket nyugalom
ba helyezés, fájdalomcsillapítás, 
vérzéscsillapítás, volumenpótlás, 
oxygen-ellátás és a metabolikus aci
dosis elleni küzdelemben jelöli meg. 
A volumenhiányos shocknál a ke
ringő vérmennyiség normalizálását, 
a cardiogen shocknál a ritmus és 
vérnyomás stabilizálását tekinti a 
legfontosabbnak. Utóbbinál pangá
sos elégtelenség jelenléte esetén a 
szív-glycosidák és salureticumok 
mellett a nitroglicerin és/vagy iso- 
sorbiddinitrát helyszíni alkalmazá
sát javasolja.

A cardiogen shock különleges 
formájaként ismeri el a helyszíni 
kórismézés szempontjából a tüdő- 
emboliát és a pericardialis tampo- 
nadot. Ebben sürgősségi gondolko
zásmód nyilvánul meg, mert a 
helyszínen az okot az esetek nagy
részében valóban nehéz tisztázni. 
Kevésbé érthető, hogy azonnali the- 
rapiaként már a helyszínen az anti
coagulans therapia megkezdését 
javasolja.

A septikus shock esetében a ba- 
sis-therapián kívül antibiotikum és 
nagydozisú corticosteroidok adását, 
az anaphylaxiás shockoknál adre
nalin és/vagy nagy adag kéreghor
mont javasol.

Részletesen foglalkozik a shock 
kezelés kórházi felvétel utáni 
folytatásával. A kifejezett vaso- 
constrictióval járó shock esetén va- 
sodilatatorokat (Phentolamint és 
Nitroprussidnatriumot javasol szo
ros kontroll mellett. Kiegészítésük
re pozitív inotrop szereket ajánl. 
Noradrenalint, ill. Dopamint, vala
mint (myocardialis infarctus kivé
telével) Orciprenalint. Normális, 
vagy alig csökkent pheripheriás el
lenállásnál önállóan javasolja a po
zitív inotrop szereket. A Noradre- 
nalinnal szemben előnyben részesíti 
a Dopamint. Kiegészítésként a 
shockhoz vezethető alapbetegségek 
ellátását is ismerteti.

Ugyanezen fejezetben ismerteti 
a keringés reanimatiójának módo
zatait. Ennek elvei megegyeznek a 
magyar orvosi irodalomban elfoga

dottakkal. Ismerteti a defibrillatio 
javallatait és módját.

Az elektrostimulatióval igen rö
viden foglalkozik. Valószínűleg a 
helyi lehetőségek miatt a kevésbé 
szaktudásigényes extern vagy 
transthoracalis stimulatiót tartja a 
helyszínen elvégezhetőnek, szem
ben a magyar mentőorvosi gyakor
lattal, amely egyre szélesedő sze
repet szán endokardiális ideiglenes 
pacemaker elektróda felvezetésnek.

Jó ábrákkal szemlélteti a véna
biztosítás módszereit. Helyszínen a 
percutan módszereket javasolja, 
ideértve a vena subclavia, anony- 
ma, ili. jugularis interna és exter
na punctióját, amelynek kivitele
zését ismerteti.

Külön fejezetben tér vissza az 
előző fejezetekben didaktikai szem
pontból tárgyalt légzési és keringési 
reanimatio komplex alkalmazására. 
Ebben a közismert orvosi irodalom
mal egyezően a reanimatiós ABC 
keretében ismerteti az eljárást.

A folyadék-elektrolyt háztartás 
zavarainak tárgyalását részletesebb 
élettani és kórélettani bevezetéssel 
kezdi. Az adaequat beavatkozás 
előfeltételének a csak kórházban 
elvégezhető vérgáz analysist, ill. ion 
meghatározásokat tartja. Ezért a 
helyszíni ellátásban részletesebben 
főleg az exsiccosis, ill. a vízmérge
zés tüneteit és azok első ellátását 
ismerteti.

A központi idegrendszer acut 
functiozavarait 3 vezető tünet köré 
csoportosítja. Ezek: az eszméletza
var (és coma), a görcsös állapotok 
és a neurológiai góctünetek. Az 
azonnali ellátás teendői közül ki
emelten foglalkozik az agynyomás 
fokozódás és agyoedema felismeré
sével és ellátásával. Fontossági sor
rendben az osmo-onkotherapiát, 
salureticumokat, steroidokat és hy- 
perventillatiót említi.

A sürgősségi orvosi gyakorlat 
egyik legnehezebb területének 
tartja a hirtelen bekövetkező comás 
állapotok differenciáldiagnosisát és 
ellátását. Az ismertetést didak
tikai és részben gyakorlati okból 
kóreredeti és kórélettani alapon 
osztja, cerebralis, metabolikus és 
toxikus csoportra. Kórismézésük és 
az ellátás megkönnyítésére sok és 
jól használható táblázatot közöl. 
Ugyancsak táblázatokban foglalja 
össze az egyes comás állapotoknál 
sürgősségi helyzetben alkalmazha
tó teendőket. A mérgezések keze
lését megkönnyíti az antidotumok 
felhasználási területeit, módjait 
és adagjait feltüntető kimutatás.

Összefogottan és aránylag rövi
den foglalkozik a súlyosan sérül
tekkel és azok első ellátásával. 
Ebben a fejezetben is az általános 
állapot javítását és az életfontos 
funkciók fenntartását tartja szem 
előtt. Foglalkozik a végtagtörések 
ellátásával, akut szövődményeivel, 
valamint a koponyaagyi, mellkasi 
és hasi traumák felismerésével és 
az első teendőkkel.

Ismerteti a polytraumák hely
színi, ill. kórházi sürgősségi ellá
tását, a vérzés formáit és a vér
zéscsillapítás módszereit. Ismerteti 
az égési sérülés súlyosságának el
bírálását, a kiterjedtség és a locali- 
satio irodalmunkban is elfogadott 
szempontjai szerint. Az azonnali 
ellátást a hűtés, shock prophylaxis 
és shock therapia szempontjai 
alapján tárgyalja. Az égési shock 
therapia j álban a volumenvesztéses 
shocknak megfelelő eljárást, vo
lumenpótszerként elsősorban az 
albumin vagy plasmaprotein olda
tot javasolja, elektrolit oldattal 
kiegészítve. Hangsúlyozza a hatá
sos fájdalomcsillapítás fontossá
gát a megelőzésben és shockban 
egyaránt. Helyi kezelésként elsőd
legesen száraz steril fedést ajánl.

Ebben a fejezetben tárgyalja a 
sav- és lúgmérgezések, ill. marások 
tüneteit és ellátását, valamint a 
nálunk „belgyógyászati balesetek
nek” nevezett vészhelyzeteket; a 
vízi baleseteket, lehűlést, napszú
rást, hőkimerülést és hőgutát, va
lamint az elektromos és villám 
baleseteket.

Az utolsó fejezetben ismerteti a 
vészhelyzetek ellátásához szükséges 
felszerelést és gyógyszereket. Felso
rolja az orvosi elsősegélynyújtás
hoz javasolt táska tartalmát. Segít
séget jelent a sürgősségi gyógysze
rek felsorolása, hatóanyag tarta
lom, gyártmányelnevezés, hatásta- 
ni szempontból.

A könyv nem öleli fel az oxyolo- 
gia, mint magyar orvosi szakvizs
gatárgy egész anyagát (pl. gyer
mekgyógyászati, szül-nőgyógyászati, 
szemészeti stb. sürgősségi esetek 
ellátása), de jól áttekinthető formá
ban ad segítséget a legfontosabb 
életveszélyes állapotok első ellátásá
hoz. Ehhez nemcsak gyakorlati út
mutatást, de szemléletet is ad.

Tanulmányozása valamennyi or
vos, kiváltképpen az alapellátás
ban működők, mentő és kórházi 
ügyeleti szolgálatot ellátó orvosok 
részére egyaránt hasznos.

Makiári Lajos dr.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „Rokkantak Nemzetközi Éve — 1981” fő célja, hogy elősegítsen megváltozott munkaképességűek prob
lémáinak megoldását, a társadalmi életben teljes részvételük megvalósítását.
Ezért a Nemzeti Szervező Bizottság a hazai tapasztalatok, tudományos módszerek és javaslatok össze
gyűjtése és terjesztése érdekében pályázatot ír ki.

Témák:
1. Az üzemegészségügy, az üzemorvos szerepe a foglalkozási rehabilitációban (a megelőzés — szervezés) 
— gondozás feladatai; alkalmazható módszerek és tapasztalataik.)
2. A foglalkozási rehabilitáció vállalati módszerei (a megváltozott munkaképességűek hatékony foglal
koztatásának feltételei, módszerei; a Rehabilitációs Bizottság tevékenysége, módszerei; tapasztalatok.)
3. A foglalkoztatás szerepe a súlyos fogyatékosok rehabilitációjában (a célvállalatok, szövetkezetek, szo
ciális foglalkoztatók, védőmunkahelyek szerepe, jelentősége, alkalmazható módszerek, tapasztalatok.)

Témakörönként: egy első díj 10 000 Ft.
egy második díj 8 000 Ft. 
egy harmadik díj 6 000 Ft.

A pályázat 20—40 oldal terjedelemben, — 1,5-es sortávolsággal — gépelve, 2 példányban, jeligével el
látva (zárt borítékban a szerző neve, szakképzettsége, lakcíme, munkahelyének neve, címe, munkaköre 
megadásával)

1981. március 31-ig küldhető be:
Cím: „Rokkantak Nemzetközi Éve — 1981” Nemzeti Szervező Bizottsága Budapest, Munkaügyi Minisz
térium, 1373.
Eredményhirdetésre 1981 júniusában kerül sor.

G L U D E S I N
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 fertőtlenitésére.
Ara:
1 liter 58,- Ft
5 liter 264,- Ft

KÉRJE RÉSZLETES ISMERTETŐNKET

Gyártja: - J - V  Q  JÓL__ n __CL
FINOMVEGYSZERGYAR
1147 Budapest, Telepes u. 53. 
Forgalmazza: REANAL Vegyszerbolt
1147 Budapest, Telepes u. 58—60.
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OVIDON* tabletta
ÖSSZETÉTEL: 1 ta b le tta  0,25 m g d -n o rg e s tre lt  és 0,05 mg ae th in y lo e s tra d io lu m o t tarta lm az . 
HA TÄ S: AZ OVIDON k é t  kom p o n en sű , o rá lisá n  a lk a lm azh a tó  an tlco n c ip ien s , am ely  az ovuláció 
g á tlásáv a l h a t. O p tim álisan  a lacso 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 ellékhatás t, 
a szervezete t nem  k á ro s ítja , a későbbi — m ár k ív á n t — te rh e ssé g e t nem  b efo lyáso lja .

JA V A LLA T: O rális fogam zásgá tlás .

ELLENJAVALLAT: H e p 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 esség i p ru ritu s  az an am n esisb en , D u b in —Jo h n so n -  és R o to r-sy n d ro m a , m ájm ű k ö d ési zava
ro k , cho lecystitis , th ro m b o sis-k észség , sú ly o s  o rg an ik u s  sz ívbetegség , c h ro n ik u s  colitis, az 
end o crin  m irig y ek  b e tegségei, m alig n u s tu m o ro k , e lsőso rban  em lőcarc inom a, to v áb b á  lac ta tio  
és in to lerancia .

ALKALMAZÁS ÉS A DAGO LÁS: Az OVIDON ta b le tta  szedésé t a m e n s tru a tio  első n a p já tó l szá
m íto tt 5. napon  kell e lkezden i, és 21 n a p o n  á t  n ap i 1 ta b le ttá t k e ll azonos n ap szak b an , leh e tő 
leg  es te  bevenni. E z t k ö v e tő en  7 n ap  sz ü n e te t ke ll ta r ta n i , am i a la tt m en s tru a tio sz e rű  m eg
v onásos vérzés je le n tk e z ik . F ü ggetlenü l en n e k  beköve tk ez té tő l és ta r ta m á tó l az 1 he tes  szüne
te t  követő  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 indaddig  
fo ly ta th a tó , am íg  a te rh e ssé g  m egelőzése k ív án a to s . R endszeres szedés ese tén  a fogam zásgátló  
h a tá s  az 1 he tes  tab le tta sz ed ési sz ü n e tre  is  k ite r je d . H a a  ta b le tta  bev é te le  egy n ap o n  elm arad , 
ezt legröv idebb  időn  b e lü l pó to ln i kell. N em  te k in th e tő  fo ly am ato sn ak  az ovu lációgátlás , ha  
a  k ú ra  fo ly am án  2 ta b le tta  bevéte le  k ö z ö tt 36 ó rán á l hosszabb  idő  te lik  el. A kezelés so rán  
ese tleg  je len tk ező  en y h e , pecsételő  v é rzés nem  in d o k o lja  a  k ú ra  m eg szak ításá t. E rősebb  
á ttö ré se s  vérzés e se tén  a  ta b le tta  szed ésé t a b b a  k e ll h ag y n i, és a  v érzés 1. n a p já tó l szám í
to tt  5. n apon  ú ja b b  21 n ap o s  k ú rá t  k e ll e lkezden i. Az á ttö ré se s  és pecsé te lő  vérzés je len tk ezése  
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 szű n ik . F unctionalis 
vérzészavarok , k özép idős fá jd a lo m , d y sm e n o rrh o ea  ese tén  az OVIDON ta b le tta  th e ra p iá s  é r ték ű . "

M ELLÉKHATÁSOK: A k ú ra  k ezdetén  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 ek ed és a  fo ly am ato s keze lés  so rá n  re n d sz e rin t c sö k k e n n e k  vag y  m egszűnnek . 
V aricositasban , ep ilep s iáb an , h y p e rto n iáb an , 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 ellh 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 EGJEGYZÉS: C sak  v é n y re  ad h a tó  k i. Az o rvos ren d e lk ezése  sz e rin t (legfeljebb  három
alkalom m al) ism éte lhető .

CSOMAGOLÁS: 21 ta b le tta  T é ríté s i d í j :  2,2# Ft.

K őb án y ai G y ó g y sze rá ru g y á r, B u d ap es t X.

K iad ja  az I fjú ság i L apkiadó  V álla la t, 1374 B u d ap est VI., R évay  u. 16. M egjelen ik  17 000 p é ld án y b an  
A k ia d á sé rt fe lel D r. P e tru s  G yörgy  igazgató  

T elefon : 116-660
T erjesz ti a M agyar P o sta . E lőfize thető  b á rm e ly  p o stah iv a ta ln á l, 

a P o sta  h ír la p ü z le téb en  és a  P o sta  K özpon ti H írlap  Iro d á n á l 
(B udapest V., Jó z se f  n á d o r  té r  1., P o sta c ím : 1900 B udapest) 

közvetlenü l vag y  á tu ta lá s i p o sta u ta lv á n y o n , v a la m in t á tu ta lá s sa l a PK H I MNB 215-96162 p énzfo rgalm i je lzőszám lára . 
S zerkesz tőség : 1363 B ud ap est V., M ünnlch  F erenc  u . 32. I. T elefon : 325-109, h a  nem  fe le l: 327-530/135 

E lőfizetési díj egy év re  432,— F t, n eg y ed év re  108,— F t, egyes szám  á r a  9,— F t
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Avicenna és a 
psychosomatika gyökerei
Schultheisz Emil dr.

Talán nem hiba, ha A vicennáról szólva néhány  á lta 
lános megjegyzéssel kezdem  m ondanivalóm at az ún. 
arabism usról a m edicina történelm ében, elsőként 
nem  is A vicennát idézve.

A középkori európai m edicina egyetem i stú d iu 
m ának egyik alapvető bevezető tex tusa  a követke
zőképpen kezdődik: „M edicina d iv id itu r in duas 
partes, id est in theoricam  et p racticam ” s az an tik  
szellemből ered. Évszázadokon á t volt ez az így kez
dődő írás — m a úgy neveznők „bevezetés az orvos- 
tudom ányba” — keleten  és nyugaton  a stud ium  ve
zérfonala, cím e: Isagoge in  artem  parvam  Galeni. 
Szerzője Johannitius  vagy H unain  ibn  Ishaqu  egy 
keresztény arab , ak i a 9. század közepén é lt Bag
dadban s orvosi szövegeket görögből — többny ire  
szír közvetítéssel ü lte te tt á t a rab  nyelvre.

Ennek a széles körű  görög—szír.—arab —latin  
orvosi trad itiónak  az a rab  m edicina az egyik kulcsa. 
Egyértelm ű, hogy a term inológiai és fogalm i m eg
határozások m inden nehézsége ellenére, m ár ez 
a periódus és irán y za t — (s ennek arabizm us címszó 
a la tt némileg elkü löníthető  tö rténelm i processusa) 
klaszikus egyensúlyra tö rekedett. A „theorica e t 
p ractica” toposa kapcsán egyértelm űvé válik, hogy 
csak e két elem együttesen képezi azt, am it régeb
ben  is, ma is m in t in teg rum  to tum  m edicináét de- 
finealhatunk.

Ezt a tézist, hogy t. i. a teó ria  és p rax is együ t
tesen jelen tik  a m edicinát, az arab  középkorban 
nem  mindig és nem  m idenü tt ta lá lju k  meg. Egyes 
korszakok jellem ző e llen té teket és á tm eneteket is 
m utatnak. A korai idők tú lnyom óan em pirikus és 
tisztán prak tikus gondolkodást tükröznek. Csak a
9. században jelennek  meg a görög befolyás tudo
m ányos princípium ai. Ennek a hellenisztikus re- 
ceptiós irányzatnak  az in itia to ra  H unain B. Ishaqu, 
m in t az az In troductio  in  m edicinam  c. m űvéből k i
tűnik . Ezzel az írásával H unain  tudatosan  kapcsoló
dik  a hellenisztikus filológusok isagogikájához, erő
sebben még m in t fia, Ishag B. H unain  (m eghalt 
911.). Utóbbi Historia M edicorum ában  figyelhető 
meg először a történelm iség jelentősége a m edicina 
theoretikus a lap ja it illetően. Ebben a periódusban 
kapnak  hangot a késő an tik  ia trosophisták , ők, az 
íatrosophisták voltak  azok, ak ik  az a lexandriai is
kola nyom án a galenusi h ippokratizm ussal a m edi
cina egy quasi z á r t k án o n já t fixá lták . Ez m ár m in t 
többé-kevésbé rendszerezett C orpus volt á tvehető  — 
s így átm enthető  — d idak tikusán  stru k tu rá lv a , al
kalm asan egy hosszú trad itio  m egalapozására.

A 10. század közepe tá ján  az „ú j” m ediciná
nak  m ár m eghatározott helye vo lt a tudom ányok 
rendszerében. Az em píria s a gyakorla t m elle tt ez
zel biztosított a theoria  functió ja.

O r v o s i  H e t i l a p  1980. 121. é v f o ly a m ,  52 . s z á m
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E nnek az arab  theologia és filozófia szám ára is 
fontos irányzatnak  jól ism ert rep rezen tánsa  Al-Fa- 
rabi, k iváló ism erője m ind az aristotelism usnak, 
m ind a theore tikus m edicinának. A tökéletes m edi
cináról va llo tt ideáljá t a tudom ányokat m integy 
katalogizáló könyve tükrözi. E Liber de Scientiis 
szerint a m edicina — m in t m inden tudom ány — 
ars activa és ars speculativa. Az ars speculativa itt 
a szem léletet és a ta n t je len ti, az ars activa a mai 
fogalm aink szerint praxis. A kettő  együttesen képe
zi az egészet, a regulat, a quanun t!  U gyanakkor ki
egészül a teoretikus rész az im aginatióval is. Szük
ségesnek ta rtom  m egjegyezni, hogy a teóriáról és 
prax isró l m in t az idea és gyakorlat ellentétéről m ár 
akkor sem  volt szó!

Hogy az arab  m edicinában az ars activa és az ars 
speculativa m iként a lak íto tta  a k lin ikai gondolko
dást, azt a psychosom atikus szem lélet kezdeteinek 
vizsgálatán á t szeretném  dem onstrálni.

M anapság jóform án ax ióm aként em legetik — 
attól ta rto k , tévesen — azt a tényt, hogy a psycho
som atikus m edicina a felvilágosult és m odern me
dicina jellegzetes „ te rm éke”, egy kicsit a quasi tú l
zottan term észettudom ányos-technikai orvostudo
m ány m integy reak tív  m ellékterm éke. B ár néhány 
orvostörténész, főkén t A ckernecht, K oelbing  felhív
ják  a figyelm et arra, hogy a 19. század orvosi szem
léletétől nem  idegen a psychosom atikus összefüggé
sekben való gondolkodás. A „Schulm edizin”, ha 
nem  is nyom ta el a psychés folyam atokat, de azokat 
vagy elkülönítve kezelte a „fontosabb” organikus 
folyam atok m ellett, de legalábbis „elsik lo tt” mel
le ttük . Ha igaz is, hogy a psychosom atikus medici
na m in t system atikusan  m űvelt disciplina a közel
m últ vívm ánya, nem  volna helyes a psychosom ati
kus szem léletm ód k ia laku lásá t n ap ja in k ra  tenni, 
vagy csak a 19. században keresni, hiszen ez tu la j
donképpen ellentétes volna az orvosi gondolkodás 
egészének eddig ism ert fejlődésétől.

A nélkül, hogy a k érd ést m inden részletében 
tárgyalnám , rá  kell m uta tnom  arra , hogy ez a fa jta  
szem lélet az ókorban gyökerezik és a középkorban 
bontakozik ki. Végigvonul a középkor egész medi
cináján  s később még Descartes filozófiáját is befo
lyásolta, pedig őt — sajnos — igazán m in t csak a 
l ’hom m e m achine gondolkodási m odelljének meg
te rem tő jé t ta r tja  szám on a tudom ánytö rténet. Az 
igazság az, hogy a psychosom atika k im u ta th a tó  mó
don m ár csaknem  teljességében jelenik  meg A vi-  
cennáná1 (980—1057), m íg fo ly ta tásá t Constantinus 
A fricanus  (1020—1080), Taddeo-A ld ero tti (1215—
1295) és A rnaldus de V illanova  (1235—1312) művei 
tükrözik.

E ta n  szerin t a léleknek három  „szerve” vagy 
„képessége” van. E képességek hordozója a pneuma, 
egy finom substan tiá jának  vélt agens, m elynek loca- 
lisatió ja  a hordozott képességnek m egfelelő test
rész, illetve szerv. Ezek a lelk i képességek egyide
jűén  psychológiai, illetve physiológiai jellegűek, 
am ennyiben a „facultas naturalis” m in t táplálko
zás, növekedés, szaporodás, a „facultas v ita lis” a 
mozgás (helyváltoztatás, érzékelés és életerő — a 
késő középkori tu lajdonképpen i vis v italis); a „fa
cultas anim alis” végül az ún. belső érzékelést (der 3171



innere  Sinn), az é rte lm et (eszet) és az in telligen tiát 
reprezentálja.

A lelki képességek ilyen kettős functió ja m ár 
eleve k ifejezetten „psychosom atikus” gondolatm e
n e te t indukál.

Ha m ár a lé lek  élettani fo lyam atokat indít 
meg, m iért ne leh e tn e  pathológiás processusok oko
zója is?

Ibn-Sina  — úgy tűn ik  — azon a vélem ényen 
volt, hogy az orvos csak am a psyhés befolyások se
gítségével gyógyíthat, am elyek a betegség kialaku
lásában is szerepet játszottak .

Milyen szerepet foglalnak el ebben a m echanis- 
m usban az érzelm i változások, m in t félelem , szoron
gás, öröm, szom orúság, harag, düh, etc. röviden az, 
am it a 18. század ó ta  em otiónak  nevezünk? Nagy 
általánosságban a középkorban az érzelem nek — 
orvosi szem pontból — nem  volt olyan centrális je 
lentőségük, m in t m a. Ibn-Sina  pé ldának  okáért 
távolról sem ta r to t ta  pld. a fé le lm et az em beri 
existentia  alap tényének . A fé lelm et inkább acci- 
dens-nek  tek in te tte , esetlegességnek, mégpedig a 
felháborodás részeként, m elyet azonban  a m aga ré
széről még m indig nem  prim ér psychés functiónak 
ta rto tt, hanem  olyan folyam atnak — ad o tt esetben 
állapotnak —, am ely  a facultas appetitiva  akkori 
fogalom körébe tartozó  vágyakozás függvénye, illet
ve részjelensége. Ez viszont rendszerében  az érte l
mi, illetve m egértési fo lyam atoknak  volt a láren
delve. U tóbbit e lsőként az irodalom ban I. Bakos 
fe jte tte  ki „La Psychologie d ’Ib n -S in a ” c. m űvé
ben.

Az érzelm ek ilyen szoros vagy ta lán  csak m e
reven  m egfogalm azott függése az érte lem tő l — s ha 
absolut szoros függés, akkor ta lán  a  sto ikus filozó
fia echója — nem  je len te tte  azt, hogy a középkor 
orvosai az érzelem nek a gyakorla tban  nem  tu la j
doníto ttak  volna fontosságot. Az úgynevezett „ te r
m észetes” elm ebetegségek m ellett (ezeknek ellen
té tje  az ún. „term észetellenes m egszállottság”), 
am elyeknek psychogenezisét eleve feltételezték, 
néhány  som atikus betegséget is részben  psycho- 
génnek, illetve psychogénnek is tek in te ttek .

Talán egy k icsit még tovább m erészkedhetem , 
és azt is m ondhatom , hogy a chronikus emotionalis 
konfliktus — m elynek ma a psychosom atikus kór
képek pathogenesisében oly nagy szerepet tu la jdo
n ítu n k  — a középkorban m int betegségokozó fak 
to r lényegét tek in tv e  ism ert volt.

Részletekre i t t  nem  térek  ki, m e r t csak a rra  
szerettem  volna rám uta tn i, hogy ha  az akkori 
thoretikus m eggondolások — a dolgok term észeté
nél fogva — csak távolró l em lékeztetnek  is a m ai 
psychosom atikára, nem  is beszélve a term inológia 
feloldásának nehézségeiről s az elvek  részben va
lódi, részben látszólagos ellentm ondásáról, a közép
kori orvostól — s köztük nem  utolsósorban Ibn- 
Sinától — a psychosom atikus m egfontolások elve s 
gyakorlata nem  á llo tt távol.

Ugyanakkor nyomatékosan szeretném hangsúlyoz
ni, hogy alaptalannak tartom azt az irodalmi kísérle
tet, amely a biológiai psychológia ismeretanyagát kí
vánja a középkori filozófusok egyes munkáiba, főként 
Aquinói Szt. Tamás egyik írásába belemagyarázni. Ez, 
mint módszer egyébként is az orvostörténelem egyik

legveszélyesebb jelensége. A szöveg vagy érthető és 
értelmezhető, ez esetben abból egy processus, functio, 
stb. megmagyarázható, illetve mutatis mutandis ké
sőbbi analóg processus, functio stb. adaptálható vagy 
— s ez nem szégyene sem az auctornak, sem a mai ol
vasónak — nem, esetleg még nem — de a szöveg bői 
való kifejtés helyett a szövegbe történő „magyarázat” 
megengedhetetlen, csak sajnos nem ritka.

Ha a psychosom atikus betegségeket tanu lm á
nyozzuk a középkori orvosi irodalom ban, akkor elő- 
rebocsátandó, hogy a mai ún. psychosom atikus be
tegségek a középkori lite ra tu rá b an  term észetesen 
nem  m ind ta lá lh a tó k  meg, m ásrészt a tü n e ttan ilag  
és nosológiailag odatartozó és egyúttal em líte tt jól 
le írt kórképek  nagy részét nem  ism erték , m ert nem  
ism erhették  fel, m int olyat. Ez azonban annál is ke
vésbé meglepő, m ivelhogy éppen az em líte tt kó rfo r
m ák és kórképek  nosológiai egységéről m a sem 
igen lehet egyértelm űen szólni, illetve organikus 
pathológiai tu dásunk  bővülésének és diagnoszti
kus fejlődésünknek  m egfelelően az változik.

Ism ét szeretnék a rra  rám u ta tn i, az előbb em lí
te t t  tény  (a le írás és a diagnózis nem  m indig quad- 
ráló  volta, illetve egyes jól defineált kórképek  le írá 
sának vagy felism erésének hiánya) nem  a psychés 
fo lyam atokban  való — a 18— 19. századi orvostör
ténelm i irodalom ban gyakran , s nem  ritk án  még 
m a is fe lté te lezett — já ra tlan ság  az oka, hanem  a 
teljesen m ás diagnosztikus k rité rium ok  következ
ménye. (N yilvánvaló: egy ko r tudom ányát a kor 
szin tjének ism érvei a lap ján  lehet m egközelíteni. A 
d irek t analógiák az orvostörténelem ben is félreve- 
zetőek lehetnek.)

Talán em lítenem  sem kellene, okfejtéseim  il
lusz trá lására  mégis hadd tegyem , a nem  renális 
hypertoniabetegség pl. m a egy psychosom atikus 
fo lyam at parad igm ája, akkor a keringés é le ttan i és 
kórtan i s a hypertonia fogalm i ism eretének h iá
nyában nem  volt felállítható , jó llehet két oly lá tv á 
nyos szövődménye, illetve következm énye, m in t az 
aku t szívhalál és a gu taü tés jól ism ert vo lt és rész
letesen le íra to tt.

M ásrészt egyszerű m ódon eruálható  összefüggé
seket igen világosan ism ertek  fel. E zért ta lán  érde
mes m egem líteni néhány feljegyzést, am elyek emo- 
tiókkal összefüggő betegségekre vonatkoznak. Jó l
lehet ülésünk Avicennáról em lékezik meg, csak A v i
cenna ez irán y ú  szövegeit vizsgálni nem  volna he
lyes — s jó llehet teljességre nem  tö rekedhetem  — 
(néhány) m ásik középkori szerző hasonló ta rta lm ú  
szövegének em lítését nem  m ellőzhetem .

Paulis de Aegina  (7. sz.) a szívbetegségekről 
a következőképpen ír  (a Septem  L ibri Berendes 
1914-ben k iad o tt ném et fo rd ítása  a lap ján  idézem): 
„ . . .  Ha agy-, m áj- és gyom orbetegségek kapcsán a 
szív is m egbetegszik, félelem  lép fel, V erdruss 
és sok m ás okból a szív collapsusa következik be, 
m ely h irte len  erőtlenséget idéz elő.”

Ibn-S ina  pedig azt ta lá lta , hogy félelem , szo
m orúság, düh  s más em otiók okozta m egváltozott 
arckifejezés betegeknél heves és gyakori szívdobo
gással já r. Á llítja  továbbá, hogy specifikus pulzus
szabálytalanságokból a különböző chronikus szív
dobogások okaira  lehet következten i s az arcvoná-



sok gondos figyelésével együtt így az em otionalis 
chronikus palp ita tio  elkülöníthető  a többitő l — ma 
azt m ondanék, az organikustól. (Az alapul v e tt szö
vegrész a K ánon harm adik  könyvének 12-ik tra k 
tusában  ta lá lható  igen nagy részletességgel.)

C onstantinus A fricanus  (1020—1087) a depres- 
siót kísérő k ifejezetten  som atikus k ísérő tüneteket 
expressis verbis a psyché által okozottnak tek in te t
t e — a m echanism us lé tre jö tté t hum orális ú ton kép
zelte el s egyútta l a félelem  okozta cardialis sym p- 
tom ákról is beszámol. Szó szerin t: „E baj (ti. a dep
ressio) révén a test is m egbetegszik, m ivel a te s t 
szükségképpen követi a le lke t.” M ajd  k ifejti, hogy 
a (depressiós) beteg lefogy, gyenge és á lm atlan  lesz.

Más vonatkozásban többször h ivatkozo tt hely a 
„De aegritud inum  cu ra tione” c. 12. századi salernoi 
ira t  idevonatkozó szövegrésze, ahol a félelem , szo
rongás által k iválto tt szívbetegségről van  szó, am ely 
eszm életvesztéshez és halálhoz vezethet.

A jellemző példák  között kell em lítenem  Moses 
ben M aimon  (1135— 1204) kazuisztikával kezdődő 
ira tá t. Saladin szu ltán  asthm ában  szenvedő fiá t 
kezelte, s nem  eredm énytelenül. A lexandria  poros 
levegője m ellett igen p lasztikusan ír ja  le az izgal
m ak at előidéző élm ényeket az asthm a bronchiale 
okai között. Az asthm áról szóló trac tu sáb an  fe jti 
k i (illetve o tt is!), hogy az orvosnak m ind a diagnó
zis felállításánál, m ind a th e rap ia  k ialak ításánál a 
beteg egész életv ite lé t és környezetét is figyelem be 
kell vennie.

A psyehosom atikus gondolatm enet a 13—15. 
században is követhető . így  B em a rd  de Gordon 
(m eghalt 1308) bizonyos szívpanaszokat, va lam in t az 
étvágytalansággal já ró  gyom orpanaszok egyes fo r
m áit részben em otionális okokra vezeti vissza. 
Egyébként Gordonnál is fellelhető az asthm a kettős 
oka — határozo ttan  ír ja  pl. a b án y ák  p o rá t és fo
lyékony fém ek gőzeit, egyúttal u ta l a rra , hogy 
izgalom, bánat, dühkitörések  a porral-gőzzel m ár 
kontak tusban  nem  levők gyógyulását nagym érték
ben akadályozzák. (Túlm ennék előadásom  keretein, 
ha Gordon „Lilium  m edicinae”-jének  a hysteriával 
foglalkozó fejezeteit is taglalnám , de a psychiatria- 
tö rtén e t ku ta tó inak  figyelm ébe ajánlom .) Első ta 
nulm ányozásra úgy tű n ik  nekem , hogy ettől a fe
jezettől egyenes ú t vezet Bleuler-ig. Figyelem re 
m éltónak tartom , hogy B em ard  de Gordon  azt a 
vélem ényét fe jti ki, hogy a férfiak  im poten tiá jának  
em otionális okai is lehetnek. Eddig ez a legkorábbi 
irodalm i utalás erre.

Továbbm enve, a 15. század elején A ntonio  
Guanerio  (m eghalt 1418) az am enorrhoea okai kö
zött em líti az erős érzelm i m otívum okat, különö
sen a levertséget és bánato t. U gyanő m u ta t rá  a 
d iarrhoea és az em otiók közötti lehetséges, illetve 
valószínű összefüggésre. A félelem  ,,fluxus”- t 
v á lth a t ki erre hajlam os em bereknél; b á r  e rre  
m ár m integy 150 évvel előbb, Taddeo A ldero tti-  
nál is ta lá lunk  u ta lást.

Ha az álta lam  ado tt á ttek in tés a teljességet meg 
sem közelíti, ta lán  alkalm as a rra  —■ figyelem be

véve az i t t  és m ost nem citá lt tex tu so k a t is —, 
hogy következtetn i engedjen a középkor m ediciná
jában  e vonatkozásban uralkodó nézetek relatíve 
rep resen ta tiv  vo ltára! A szövegek s a le írt kórké
pek, illetve betegségfolyam atok in te rp re ta tió ján ak  
m inden kötelező óvatossága m elle tt is á llítha tjuk , 
hogy a szív, a tüdő, a gyom or-béltractus, a genita- 
liák, illetve sexualis functiók  em otionális befolyá
solhatóságát Ibn-S ina  és a középkorban részben 
őt követő — európai — orvosok felism erték , le ír
ták, s azzal a beteg  m egfigyelése, a diagnózis fel
állítása és a betegség kezelése során  szám oltak.

Ezek a te rü le tek  egyébként nagyjából azonosak 
azokkal, am elyeket a m ai psychosom atika locus 
m inoris re sisten tiaekén t ta r t  szám on nagy érzelm i 
m egterhelések, feszültségek kapcsán.

Hogy Ib n -S in a  s az em líte tt többi szerző álta l 
ily módon le írt kóros fo lyam atok zöm m el m inden 
valószínűség szerin t functionalis eredetűek  voltak, 
sem m iképp nem  csökkenti a psyehosom atikus elvi 
felism erés jelentőségét. Az a lkalm azásra  a ján lo tt 
therap ia  pedig inkább még m egerősíti. Részletekbe, 
idő híján nem  m enve, u talok A vicenna  m ár idézett 
m űvének 6. fe jezetére  és A ldero tti „consiliá”-já ra , 
ahol m ár a th e rap ia  részletes tá rgyalása  olvasható.
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ti érzékenységével, ill. a betegek k lin ikai reakciói
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G íu k o k o r tik o id  r e c e p to r o k  
g y e rm e k k o r i  a k u t  
le u k a e m iá b a n
Náray Anikó dr., Révész Tamás dr.,
Walcz Erzsébet biológus, Schuler Dezső dr. 
és Horváth István dr.

A gíukokortikoid  horm onok lym phoid se jtek re  ki
fe jte tt gátló ha tása  régóta ism ert és elfogadott tény 
(1). Mióta tu d ják , hogy leukaem iás lym phoblasto- 
k a t is képes elpusztítani, sikeresen használják  egyes 
leukaem iák te ráp iá jáb an  is (2). Széles körű  elterje
dése ellenére néhány  jelentős nehézség m erül fel al
kalm azásával kapcsolatban. Először is a leukaem iák 
nem  m inden fa jtá ja  reagál jól a gíukokortikoid  te 
ráp iára . Másodszor, vannak  olyan betegek, akik a 
teráp ia  során vagy a recid iva bekövetkeztekor re- 
zisztenssé válnak  a horm onnal szem ben. Végül fel
tétlenül meg kell em líteni azt a tényt, hogy a gluko- 
kortikoid horm onok kedvező — a lym phoblastokat 
elpusztító — hatásuk  m elle tt számos igen komoly 
m ellékhatással rendelkeznek (3). M indezek figye
lem bevételével érdem esnek tű n ik  olyan „szűrő
teszt” kidolgozása, am ellyel előre meg lehetne álla
pítani, hogy a beteg fog-e reagáln i gíukokortikoid 
horm on te ráp iá ra , vagy legalább  k izárn i a te ráp iá 
ból azokat az egyéneket, ak ik  biztosan nem  reagál
nak. Mivel a szteroid horm onok hatásm echanizm u
sából ism ert, hogy a célsejtek biológiai válaszának 
sine qua non-ja  a szteroid recep to r jelen léte  a cyto- 
plasm ában (4), így e receptor m olekulák szám ának, 
illetve tu lajdonságainak  m eghatározása elvben al
kalm as lehe t a horm onteráp ia  hasznosságának pre- 
dictiójára. N éhány am erikai leukaem ia m unkacso
po rt közlem ényei (5—7) a lá tám asz tják  ezt az elkép
zelést és sikerrel a lkalm azták  a szteroid receptor 
m éréseket leukaem iás betegek gíukokortikoid  hor
m onteráp iára  ad o tt reagálásának  előrejelzésére.

K ísérleteinkben gyerm ekkori acu t lym phoid 
leukaem ia (a továbbiakban  ALL) és egyéb acut 
leukaem iás se jtek  g íukokortikoid  recep to rát vizsgál
tu k  és ve te ttü k  össze a se jtek  in v itro  horm on irán-
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M ódszerek

19 egy és tizennégy év közötti akut leukaemiás 
gyermektől vért vettünk, az alvadást heparinnal gátol
tuk. A lymphocytákat, ill. leukocytákat Ficoll—Hypa- 
que sűrűség grádiens centrifugálással szeparáltuk, majd 
10% szérumot tartalmazó Parker (TC—199) médiummal 
megmostuk és megszámoltuk. Az in vitro érzékenységi 
tesztként 3H-uridin triklórecetsax (TCA) oldhatatlan 
frakcióba történő beépülésének gátlását mértük. 5—10,; 
szeparált sejtet 1 ml 50 mM HEPES-t tartalmazó Par- 
ker-médiumban inkubáltunk 10- 0 M végkoncentrációjú 
dexamethazon jelenlétében, ill. távollétében 37 °C-on 
3 óráig. Ezután /zCi/ml 37 kBq/ml) 3H-uridint (spec, 
aktivitás 654,9 GBq/mmol) adtunk minden csőhöz és 
37 °C-on tovább inkubáltuk 60 percig, majd a sejteket 
centrifugáltuk és 0,2 ml 10% TCA-ban szupszpendáltuk.
A TCA-oldhatatlan frakciót (fehérjék, nukleinsavak) 
Whatman GF/C szűrőre szűrtük, 3-szor mostuk 5 ml 5% 
TCA-val, majd metanollal, ezután a filtereket infralám- 
pa alatt megszárítottuk és radioaktivitásukat Beckman 
LS 350 folyadékszcintillátorral megmértük.

A gíukokortikoid receptor méréshez a szeparált 
lymphocytákat (1—5,107/cső) különböző koncentrációjú 
:lH-dexamethazont (spec, aktivitás 962 GBq/mmol) tar
talmazó Parker-médiumban inkubáltuk 37 °C-on 30 
percig. A nem-specifikus módon kötött 3H-dexametha- 
zon mennyiségét 500-szoros feleslegű, jelzetlen dexa- 
methazonnal való inkubálás után határoztuk meg. A 
megfelelő korrekció után minden esetben a specifikus 
kötést tüntettük fel. Az adatokat Scatchard szerint (8) 
ábrázolva a sejtben levő receptorszámot és receptor 
disszociációs egyensúlyi állandóját meghatároztuk.

A sejtek immunológiai tipizálása az alábbiak sze
rint történt. A: sejt felszíni immunglobulinokat hordo
zó B-sejtek jelölése során 2-106 lymphocytát először 
37 °C-on inkubáltunk 30 percig Parker-médiumban a 
cytophil ellenanyagok lelökődése érdekében. Ezután a 
sejteket polyvalens nyúl anti-humán immunglobulin
nal (Humán, Budapest), majd kétszeri mosás után 
FITC-vel jelölt kecske, anti-nyúl-globulinnal jelöltük.
A B-sejtek arányát 200 sejt leszámolásával Fluóval 
fluoreszcens mikroszkópon számoltuk. B: A T-sejt 
arány vizsgálatára a birka vörös vérsejt rozetta mód
szert alkalmaztuk (9). Az esetek egy részében a fenti két 
módszert kiegészítettük egy általunk előállított anti—T, 
ill. anti—B lymphocyta savó indirekt immunofluoresz
cens eljárással. Az eredmények kielégítően azonos tar
tományba estek (+5%).

E redm ények

M int az 1. táblázat adataiból lá tható , az ALL-s 
betegek többsége m ind klin ikailag , m ind in v itro  
érzékenységi tesztben jól reag á lt gíukokortikoid 
horm onok adására  (kom binált te ráp ia  részeként 
kap ták  a szteroidot). A vizsgált — kis szám ú — 
ak u t m yeolid (AML) esetek sem in v itro  teszt a lap 
ján , sem a klin ikai tü n e tek  a lap ján  nem  bizonyul
tak  érzékenynek glukokortikoidok irán t. É rdekes 
m egfigyelésnek ta rtju k , hogy az á lta lunk  vizsgált 
ak u t m yelo-m onocytás (AMML) beteg b lastja i in 
v itro  teszt a lap ján  gíukokortikoid  érzékenynek bi
zonyultak, em ia tt P rednisolonnal kezdtük kezelni, 
am ire a beteg jól reagált. A táb lázatban  nem  tü n 
te ttü k  fel egy krónikus m yeloid leukaem iás beteg 
adata it, ak it blastos krízisben vizsgáltunk. P erifé
riás vérében a blastok részben ery thro id , részben 
m yeloid jellegűek voltak. E sejtek  3H -urid in  inkor
poráció ját 60% -ban gáto lta  dexam ethazon és a szte
roid te ráp iá ra  állapota javu lt. A blastok in v itro  3175



1 . táblázat

Leukae
mia
típusa

n Kezdeti fvs
x10»/l
átlag

Blast
%

3H-uridin
beépülés
gátlása
%

Klinikai
hatásosság
(remissió-
ba került
betegek
aránya)

ALL 15 38 88 60 13/15
AML 3 160 66 0 0/3
AMML 1 202 80 68 1/1

ALL: akut lymphoid leukaemia; AML: akut myeloid leukaemia^ 
AM ML: akut myelo-monocytás leukaemia

érzékenysége és a k lin ikai javulás között pozitív 
korreláció t ta lá ltunk .

A továbbiakban a sejtek  glukokortikoid  recep
to ra it vizsgáltuk, illetve azt a kérdést, hogy van-e 
korreláció a receptorszám  és a sejt horm on iránti 
(in vivo és in vitro) érzékenysége között. A 2. táblá
za tban  foglaltuk össze eredm ényeinket. Az 1. táb lá 
za tta l összevetve lá th a tó , hogy a g lukokortiko id  ér
zékenység és a se jt recep to r ta rta lm a korre lá l egy
m ással. Az az érdekes tén y  is m egfigyelhető, hogy 
m inél m agasabb egy se jt glukokortikoid  receptor 
ta rta lm a , annál jobb a betegség prognózisa; a diag
nózis és az esetleges ex itus közötti idő nő; az esetek 
nagyobb százaléka k e rü l teljes rem isszióba. A 0-sej- 
tes leukaem iák receptorszám a szignifikánsan m aga
sabb, m in t a B-, ill. T -sejtes A LL-sejteké, és a be
tegség klinikai lefolyása, illetve a tú lé lési idő is 
sokkal kedvezőbb a 0-sejtes ALL-ben. Ez a megfi
gyelésünk összhangban van Lippm an és m tsa i (10) 
eredm ényeivel.

A LL-eseteink közül kiem eljük egy gyerm ek 
esetét, akinél a betegség  aplasticus anaem ia  képé
ben indult. Ebben a stád ium ban  nem  vo lt lehetőség 
a szteroid  receptorszám , ill. in v itro  érzékenység 
m eghatározására az ex trém  alacsony fehérvérsejt
szám m iatt. A gyerm ek  feltűnően jól reag á lt P red
nisolon m onoterápiára, de 2 hónap m úlva m egje
len tek  nála a leukaem ia  klasszikus je le i (végtag
fájdalm ak , anaem ia, leukocytosis, csontvelői blastos 
infiltráció). Az ekkor leve tt vérm in tákbó l izolált 
b lastok  egyáltalán nem  rendelkeztek  specifikus 
g lukokortikoid recep to rral. Ezután sajnos nem  volt 
tú lságosan meglepő, hogy az induktív  kezelésre alig 
reagált. Retrospektive, a kezdeti aplasticus kép há t
te réb en  egy akkor m ég szteroid érzékeny  leuk- 
aem iás sejtpopuláció b ú jt  meg, a valódi leukaem iás 
kép pedig m ár az első recid ivának m egfelelő, im m ár 
rezisztens sejtvonalat m uta tta .

2 . táblázat

%
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ALL
típusa

n Uridin
beépülés
gátlás%

Glukokorti-
tikoid
receptor
szám/sejt

Túlélés
(hónap)

„O" 12 60 19 768 7—42”
„T" 2 20 2 850 5—8
„B" 1 0 4 077 2

** Az esetek 60%-a teljes remissióban van. tehát a túlélés
pontos ideje még nem határozható meg.

K ísérleti és k linikai m egfigyelés a lap ján  levon
h a tju k  azt a következtetést, hogy az ALL-s betegek 
többsége érzékeny a g lukokortikoid  teráp iára, vala
m in t izolált lym phoblastjai érzékenyek in vitro  de- 
xem ethazon kezelésre. Ezzel összhangban, vizsgált 
eseteinkben kivétel nélkül, a sejtekben m agas g lu
kokortiko id  receptorszám ot ta lá lunk . Az ALL-s ese
tek  egyes altípusai nem  egyform án szteroid horm on 
irán ti érzékenység és a recep to rtarta lom  szem pont
jából. A 0-sejtes ALL-kban ta lá ltu k  a legm agasabb 
receptorszám ot, míg a T- és B -sejtesekben keveseb
bet. A k lin ikai prognózis (remissio tartam a) és a 
receptorszám  között korreláció t ta lá ltu n k , a beteg 
nem ére, k o rára  és kezdeti fehér vérsejtszám ára va
ló tek in te t nélkül. Ezért úgy tűn ik , hogy a receptor
ta rta lom  m eghatározásának ALL-ben klin ikai je len
tősége van. Mivel az egyéb leukaem iák (nem ALL-k) 
igen változóan reagálnak  glukokortikoid  horm onok
ra , fontos lenne a szteroid teráp ia  megkezdése előtt 
m egállapítani, hogy az ad o tt esetben várhatunk-e  
jav u lást glukokortikoid  horm onok hatására . Mivel 
a receptor jelenléte fe lté tlenül szükséges a horm on 
hatásához, a receptorszám  m eghatározásával ki 
lehetne szűrni a biztosan szteroid rezisztens betege
ket. A szteroid recep to rt norm ális szám ban ta r ta l
mazó betegek se jtje it további in vitro  érzékenységi 
tesztnek  alávetve nőne az esélye és pontossága a 
szteroid teráp iás ha tás pred ictió jának . Ugyanezen 
elv a lap ján  szerte a világban az em lőrákos betegek 
sejtje inek  ösztrogén receptor m eghatározásával a 
további te ráp ia  alapvonalát meg tu d ják  határozni 
(11, 12).

Jelenleg  az Országos G yerm ek-leukaem ia M un
kacsoport kezelési irányelveiben m inden leukaem iás 
beteg kezelésében szerepel a Prednisolon. M int lá t
tuk , ez az ALL esetén felté tlenü l indokolt is. A többi 
esetben célszerűnek lá tju k  a receptorvizsgálato
kat.

Összefoglalás: 19 akut leukaemiás gyermek pe
rifériás blastjainak in vitro glukokortikoid érzé
kenységét, ill. glukokortikoid receptorait vizsgálták 
és vetették össze a klinikai reakciókkal glukokor
tikoid terápiára. Megállapították, hogy az akut 
lymphoid leukaemiás betegek túlnyomó többsége, 
az akut myelo-monocytás leukaemiában és krónikus 
myeloid leukaemiában szenvedő betegek esetenként 
jól reagálnak a hormon adására. A receptorszám  
és az in vitro, ill. in vivo hormon iránti érzékenység 
között korrelációt találtak.

IRODALOM: 1. Claman, H. N.: N. Engl. J. Med. 
1972, 287, 388. — 2. Goldin, A. és mtsai: Cancer Chemo
therapy Rept. 1971, 55, 309. — 3. Kjellstrand, C. M.: 
Transplant. Proced. 1975, 7, 123. — A. Műnek, A., Leung,
K.: Glucocorticoid receptors and mechanism of action 
of steroid hormones. Part II. 311—398, Marcel Dekker,
N. Y. 1976. — 5. Lippman, M. E. és mtsai: Nature New 
Biology 1973, 242, 157. — 6. Konior, G. és mtsai: Can
cer Res. 1977, 37, 2688. — 7. Konior, G. és mtsai: Proc. 
Amer. Soc. Cancer Res. 1977, 18, 353. — 8. Scatchard,
G.: Ann. N. Y. Acad. Sei. USA, 1949, 51, 660. — 9. 
Jondal, M., Holm, G., Wigzell, H.: J. Exp. Med. 1972, 
136, 207. — 10. Lippman, M. E., Konior, G., Leventhal, 
B. G.: Cancer Res. 1978, 38, 4251. — 11. Lippman, M. E. 
és mtsai: New Engl. J. Med. 1978, 298. — 12. McGuire, 
W., L., Carbone, P. P., Vollmer, E. P. (eds).: Estrogen 
receptors in human breast cancer. New York: Raven 
Press, 1975.
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A lepényi keringés m érése fontos p raenatalis diag
nosztikus m ódszerré vált, m ivel közvetlenül ad fel
világosítást a p lacen ta  m űködéséről. An ún. indi
re k t m ódszerek (amnioscopia, am niocentesis, cardio- 
tokographia, u ltrahangvizsgálatok , vérgázanalízis, 
endokrin param éterek) csak együttesen adnak  hasz
nálható felv ilágosítást a m agzat in trau te rin  állapo
táról.

Az u terop lacen taris perfuzió  m érésének első 
használható m ódszerét Assali és m tsai (1, 2) dolgoz
ták  ki az 1950-es évek elején. Ezt követően két 
irányba fe jlődö tt a m érés techn ikája :

a) Radioaktív izotópok (Na24, Xe133, Tc99mi,
Inl:13m) segítségével. A kis ' térfogatú radiofarmakon 
gyors iv. beadása („bolus technika”) után a placenta 
felett az aktivitás időbeli változása nyomon követhető 
(1, 5, 7, 9, 20).

b) Ultrahang-keringésmérő segítségével az ér
rendszerben keringő vér sebessége mérhető meg 
(10, 14).

A lepényi perfuzió két faktor függvénye: a per
fúziós nyomásé és az uteroplacentaris véredények 
áramlási ellenállásáé (23). Az artériás középnyomás 
a terhesség végén fiziológiásán 105 Hgmm (16, 17) az 
intervillosus térben 10 Hgmm (22). A perfúziós nyomás 
ezek szerint egészséges terheseknél 95 Hgmm. Ha meg
nő az intervillosus térben uralkodó ellenállás, csökken 
a perfúziós nyomás (4, 6). Néhány anyai megbetege
désben a fenti okok miatt csökken a lepény anyai ol
dalán átáramló vér mennyisége egységnyi idő alatt. 
Terhességi toxicosisra jellemző az anyai vérnyomás 
emelkedése és az uteroplacentaris keringés csökkenése 
(2, 18). Assali és mtsai (3) szerint praeeclampsiában az 
átáramlás kevesebb mint felére csökken. Browne és 
Veall (8) az intervillosusos átáramlást a normális 
1/3-ának mérték.

A placenta károsodásnak m orfológiai szem
pontból két fázisa van. Az első az ún. reverzibilis 
szak, amely m egfelelő kezeléssel még korrigálható . 
Ilyenkor m ár csökken az u terop lacen taris perfuzió, 
az indirect pa ram éte rek  azonban még nem  jelzik a 
m agzat veszélyhelyzetét.

A m ásodik  az ún. irreverzibilis szak, m elyben 
m ár egyértelm ű a károsodás. A lecsökkent perfuzió 
m ellett m ár véglegesen károsodott a p lacenta szöve
ti állom ánya, azaz a therap iás lehetőségek bizonyos

O rv o s i H e t i la p  1 9 8 0 . 121 . é v fo ly a m , 52 . s z á m

form ái m ár eredm énytelenek . A lepényi á táram lás 
m érése az egyetlen olyan módszer, am ely a placenta 
insuffitien tia  reversib ilis  szakaszának k im uta tására  
alkalm as. Ennek időben tö rténő  felfedezése pedig 
az in trau te rin  m agzat szám ára létfontosságú.

Beteganyag és m ódszer

Közleményünkben azon 14 betegünkön végzett 
vizsgálatokról számolunk be, akik a közlemény meg
írásáig megszültek, azaz módunk volt módszerünk 
biztonságát lemérni.

14 terhesen 16 m érést végeztünk, 2 betegen is
m ételtük  a m érést. 9 esetben terhesség i toxicosis, 
2 esetben in trau te rin  re tardatio , 1— 1 esetben d ia
betes m ellitus, anyai szívbetegség, illetve placenta 
praevia  gyanúja  vo lt a felvételi diagnosis. A vizsgá
la to k a t szülés e lő tt 16—68 nappal végeztük. A te rhes
ségi toxicosisokat Goecke  és Schw abe  szerint (12) 
osztályoztuk. A súlyossági fokot jelző indexszám  
1—5 között volt, azaz anyagunkban  enyhe és közép
súlyos esetek szerepeltek.

Perfuzióm érési m ódszerünk a következő volt: 
radiofa rm a ko n kén t helyi generátorból nyert In 113m 
chloridot a lkalm aztunk . Az indium , m in t nehézfém  
ion, a plasm a ta rn sfe rrin jéh ez  kötődik és ezért nem  
lép á t a m agzati keringésbe. Az In 113m felezési ideje 
102 perc, am i igen kedvező a sugárterhelés szem
pontjából. Az a lkalm azo tt dózis 18,5 MBq (0,5 mCi) 
0,5—1,5 ml té rfoga tban . Ilyen dózis alkalm azásánál 
a m agzat sugárterhelése  80 uG y (8 m rad). Ez az 
érték  megfelel a kozm ikus háttérsugárzás egyhavi 
dózisának (19).

A m éréseket scintillatiós kam erával végeztük, 
am elyhez digitális szám ítógépes k iértékelő  csatlako
zik (Picker D ynakam era  4, G am m a MB—9101). A 
vizsgálatot gyors d inam ikus scintig 'ráfia fo rm ájá
ban végeztük, lehetőséget adva a perfuzió részlete
sebb analízisére. Az első fázisban 3 percig 3 m ásod
perces képeket, m ajd  további 8 percig 1 perces ké
peket ve ttünk  fel. ROI („Region of In te re s t”) tech
n ikával a p lacentáró l és a lepénym entes m yom et- 
rium ról idő—ak tiv itá s  h istogram m ot képeztünk.

Az értékeléshez  v izsgálatainkban  a placenta 
perfúziós indexet H ünerm ann  és W inkler  módsze
rével szám oltuk ki (15). A szám ítás m enetét az 
ábra  m u ta tja :

T max (placenta) a placenta feletti maximális 
aktivitás eléréséhez szükséges idő;

T max (uterus) a szabad uterusfal feletti maxi
mális aktivitás eléréséhez szükséges idő;

A placentaperfuziós index (PPI) formulája:
f' ' b X T max (uterus), b : c

ahol „a” és „b” placenta, illetve a placentamentes myo
metrium feletti T0—Tmaz (placenta) időtartam impul
zusintegrálja; a „c” és „d” pedig az injectio utáni 10. 
perc impulzusintegrálja. Tmax értékeket grafikus úton 
határoztuk meg. Mivel anyagunkban teljesen egészsé
gesnek tekinthető terhes nem fordult elő, ezért normál 
értéknek fogadtuk el Mund-Hoym és mtsai (20) által 
hasonló módszerrel 35 normál terhesen mért 3,44 +  2,20 
értékeit. Kórosnak az 1,24 alatti értékeket tekintettük.

A  vizsgálat m en e te :  U ltrahangos B-kép mód
szerrel m eghatároztuk  a lepény helyét. A betegeket 
a vizsgálóasztalon bal o ldalukra fek te ttük . Meg- 3177



két esetben a terhesség  33. hetében végeztük a vizs
gála tokat és 1,20, illetve 0,97 P P I-t m értünk . M ind
ké t m agzat 5, illetve 12 nappal a vizsgálat u tán  m é
hen belül e lha lt és 1200, illetve 1530 g-os súlyosan 
dysm aturus ha lo tt m agzatok születtek.

A lepény perfuzió jának  m érésén kívül te rm é
szetesen egyéb, in d irek t v izsgálatokat is végeztünk 
(anmioscopia, cardio tokographia, u ltrahangvizsgá
latok, endocrin m onitorizálás).

A  PPI e ltért a k lin ika i kép tő l 1 esetben. Egy 
nappal a szülés e lő tt enyhe gestosisos betegnél 3,00 
P P I-t m értünk , m ásnap  2550 g-os dysm aturus m ag
zat jö tt világra.

m értü k  a vérnyom ást és a pulzust. A vizsgálatot ak
ko r kezdtük, am ik o r ezek az é rtékek  m egállapod
tak , hogy e lk erü ljü k  az anyai keringés változásai
n ak  a lepényi k eringésre  gyakorolt ha tásá t. A vér
nyom ást és p u lzust a vizsgálat során  4 percenként 
ellenőriztük. A v izsgála t előtt és u tá n  cardiotoko- 
g raphiás m ódszerrel győződtünk m eg arró l, hogy 
uteruscontractiók  nem  észlelhetők-e. A betegek 
keringésre ható gyógyszert nem kap tak .

E redm ényeink

A  PPI összhangban volt a k lin ika i képpel.
14 esetből 13-ban a placenta perfuzio  mérési 

eredm ényei m egegyeztek a szülés u tán i klinikai 
képpel (táblázat).

11 esetben a P P I 1,5 feletti é r té k e t ad o tt (1,53— 
4,83). Minden esetben  élő, érett, egészséges m agzat 
szü le te tt te rm inusban  (2800—5200 g).

2 esetben súlyos in trau terin  re ta rd a tio  gyanúja 
m ia tt más in tézetből ve ttük  át a terheseket. Mind-

Megbeszélés
Kis szám ú ese tünk  nem ad m ódot végleges kö

vetkeztetések levonására . T alán m égis m egállapít
h a tju k  azt, hogy te rm in u s körül m ért 1,5 fe le tti PPI 
kielégítő u terop lacen taris  keringést je len t, 1,0 körü
li indexszám  pedig a m agzat ak u t életveszélyével 
já r  együtt.

A terhesség so rán  végzett radiológiai vizsgála
tok term észetes m ódon felvetik  a m agzati sugárká
rosodás veszélyét. A „legkisebb kockázat elve” 
ezekre a v izsgálatokra is vonatkozik. Fen ti módon 
végzett vizsgálatok során a m agzat több let sugár- 
terhelése a terhesség  a la tti há ttérsugárzáshoz ké
pest, am ely 1000— 1500 uG y/év (100—150 m rad/év), 
alig több m int an n ak  10%-a. A p lacenta perfusió- 
ján ak  m érésekor te h á t olyan kicsiny a terhelés, 
hogy az — b á r a sugárterhelésnek  nincs genetikai 
küszöbértéke — gyakorlatilag  elhanyagolhtó (11, 
13). Az ebből szárm azó sugárkárosodási kockázatot 
ennek ellenére csak akkor válla lhatjuk , ha a diag
nosztikus eredm ény olyan therap iás konzekvenciá
val já r, am ely a m agzat közvetlen életveszélyének 
vagy súlyos egészségkárosodásának e lhárításá t 
célozza.

A m ennyiben a placenta keringésének m érése a 
m agzat in trau te rin  veszélyhelyzetét olyan stád ium 
ban fedi fel, am ikor az még korrigálható , úgy a

Eset Mérés ideje PPI Diagnosis Születési súly (g) Szülés ideje
(terhességi hét) (terhességi hét)

P P I eg yezik a k lin ika i k é p p e l

1. 38 2,24 gestosis 3300 41
41 2,22 gestosis 3300 41

2. 39 2,01 gestosis 2950 40
40 2,50 gestosis 2950 40

3. 38 3,10 gestosis 3200 40
4. 39 2,27 gestosis 4100 40
5. 36 4,83 gestosis 3000 39
6. 38 2,21 gestosis 3850 40
7. 38 2,96 gestosis 2800 39
8. 30 1,53 gestosis 4200 40
9. 35 2,72 piac. praev. susp. 3600 39

10. 37 2,62 stenosis valv. aort. 3200 38
11. 35 3,26 diab. mell. 2800 38
12. 33 1,20 i.u. retard. 1200 34
13. 33 0,97 i.u. retard. 1530 35

P P I e ltér  a klin ikai k é p tő l

■ 14. 40 3,00 gestosis 2550 40
%
3178



vizsgálat elvégzése szüséges, hiszen életm entő be
avatkozás elvégzését teheti lehetővé.

össze fog la lás: A szerzők in tézetükben  ren d 
szeresen végeznek radioizotópos placenta-perfúzió- 
m éréseket lepényi elégtelenség vagy annak gyanú
ja esetén. Tizennégy olyan betegükön végzett vizs
gálatró l szám olnak be, ahol a te rhesek  a közlem ény 
m egírásáig m egszültek és így m ódjuk  volt a m ód
szer b iztonságát lem érni. A diagnózisok terhességi 
toxicosis, in trau te rin  retardáció  gyanúja, diabetes 
m ellitus, anyai szívbetegség, p lacenta praevia vol
tak. A vizsgálatokat I —68 nappal a szülés e lő tt vé
gezték. A lepényi keringést te h á t a „placenta p e rfú 
ziós index (PPI)” fejezi ki. 14 esetből 13-ban a m é
rési eredm ények m egegyeztek a szülés u tán i k lin i
kai képpel. Egy esetben kap tak  ham is eredm ényt: 
norm ális PPI m ellett in trau te rin  re ta rd á lt m agzat 
szü letett. M egállapítják, hogy 1,5 fele tti PPI jó p la- 
centáris keringést jelent, 1,0 körü li index pedig a 
m agzat in trau te rin  életveszélyével já r  együtt.

IRODALOM: 1. Assali, N. S. és mtsai: Amer. J. 
Obstet. Gynec. 1953, 66, 248. — 2. Assali, N. S.: Clin. 
Rés. 1954, 2, 102. — 3. Assali, N. S. és mtsai: Amer.
J. Obstet. Gynec. 1960, 79, 86. — 4. Assali, N. S. és 
mtsai: J. Appl. Physiol. 1961, 16, 1087. — 5. Berger, M.: 
Cavanagh, D.: J. Obstet. Gynec. 1963, 87, 293. — 6.

Borell, U. és mtsai: Amer. J. Obst. Gynec. 1965, 93, 
44. — 7. Boyd, J. D., Hamilton, W. J.: The Human 
Placenta Cambridge: Hefter 1970. — 8. Browne, J. C. 
M., Veall, N.: J. Obstet. Gynaec. Brit. Emp. 1953, 60, 
141. — 9. Dixon, H. G. és mtsai: Lancet 1963, 11/7304, 
369. — 10. Donald, J., Abdulla, U.: J. Obstet. Gynaec. 
Brit. Cwlth. 1968, 75, 993. — 11. Fritz-Niggli, H.: Strah
lengefährdung — Strahlenschutz Bernt—Suttgart— 
Wien: Huber 1975. — 12. Goecke, C., Schwabe, G.: 
Zbl. Gynäk. 1965, 87, 1439. — 13. Heep, J.: Eine nuk
learmedizinische Methode zur Messung der utero- 
plazentaren Durchblutung. Habilitationsschrift. Hei
delberg 1975. — 14. Heilman, L. M. és mtsai: Lancet 
1970, 1, 1133. — 15. Hünermann, B., Winkler, G.: Nu C 
Compact 1972, 3, 52. — 16. Künzel, W., Reinecke, J.: 
Z. Geburt Perinat. 1973, 177, 81. — 17. Künzel, W.:Der 
Einfluss von Partusisteen (Th 1165a auf fetale und pla
zentare Parameter, in: Th 1165a (Partusisten) bei der 
Behandlung in der Geburtschilfe und Perinatalogie 
(Jung, H., Klcök, F. K„ Hrsg.) Stuttgart, G. Thieme 1975.
— 18. Ledolter, S. és mtsai: Europ. J. Pharm. 1971, 13, 
188. — 19. Meissner, J.: Mat. Med. Nord. 1978, 30, 1.
— 20. Műnek. P.: Mat. Med. Nord. 1978, 30, 1. — 20. 
Munck, O. és mtsai: Lancet 1964, 7348, 1421. — 21. 
Mund-Hoym, S. és mtsai: Gebursth. u. Frauenheilk. 
1978. 38, 292. — 22. Schwarz, R. és mtsai: Amer. J. 
Obstet. Gynec. 1967, ,98, 924. — 23. Wernicke, K. és 
mtsai: Die Wirkung des Beta-Simulators Th 1165a 
auf kardiovaskuläre Parameter, Blutgase un pH-Werte 
von Mutter und Fet im Tierexperiment, in: Th 1165a 
(Partusisten) bei der Behandlung in der Geburtshilfe 
und Perinatologie (Jung, H., Klöck, F. K. Hrsg). 
Stuttgart: G. Thieme 1975.

kcnŐCS V OOO Antirheumatica
mV 2 0 0  Nem glucocorticoidok * 1

ÖSSZETÉTEL:
1 tu b u s (50 g) 0,0075 g capsaic inum -, 0,05 g ae thero leum  
lavendulae-, 1 g ae th y liu m  n ico tin icum -, 4,5 g ae thy leng lyco- 
lum  sa licy licum  h a tó a n y a g o t ta r ta lm a z  lem o sh a tó  kenőcsben.
JA V A LLA TO K :
A rth rosis (o steo a rth ro s is) , m yalgia, 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 rtritis  (rh eu m ato id  a r th r i
tis), egyéb a rth ritise k , tendovag in itisek  m eg n y u g o d o tt sz ak á 
ban. S p o rto ló k n ak  bem eleg ítéskor.
ELLEN JA V A LL A T :
M inden g y u llad ás ak tív  szaka.
ALKALM AZÁ S:
A k ív án t te s tfe lü le te t langyos szappanos v ízzel lem ossuk, 
sz á ra z ra  tö rö ljü k , és a kenőccsel v ék o n y an  b ek en jü k . Izü 
le ti m egbetegedésekben  a kezelést 3 n ap o n  á t  egyszer, m ajd  
azt követően  n a p o n ta  k é tsze r  (reggel és este) végezzük. B e
m elegítés cé ljábó l a kenőcsbő l 4—5 cm cs ík o t a sporto ló  gyú
rá sa k o r  a b ő rb e  d ö rzsö lünk .
M ELLÉKHATÁSOK:
E setleg b ő rtú lé rzék e n y ség , m ely an tih isz tam in o k k a l kedve
zően b efo lyáso lható .
FIG Y ELM EZTETÉS:
Az egész b ő rfe lü le t egy szerre  tö rtén ő  kezelése  tilos. A kenő
csöt csak  ép  és tisz ta  b ő rfe lü le ten  szabad  h aszn á ln i. B ekenés 
u tán  a keze t m eleg  v ízben , szapp an n a l gond o san  meg kell 
tisz títan i. B edörzsö lés u tán  a bőr k ip iru lá sa , átm elegedése 
s ezzel eg y idejű leg  csípős, égető érzés je len tk ez ik , m ely kb. 
1 ó ra  elte ltével fo k o za to san  m egszűnik. F ris s  sé rü lé s re  a lk a l
m azni nem  szabad .
M EG JEG Y ZÉS:
V ény n é lk ü l is k iad h a tó .
CSOMAGOLÁS: I TÉRÍTÉSI D ÍJ:
50 g-os tu b u s. I 5,— F t/tubus

Gyártja: „REANAl" Finomvegyszergyár, Budapest %
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Megyei Kórház, Miskolc 
II. Belgyógyászati Osztály 
(főorvos: Prónay Gábor dr.) és 
Kórbonctani Osztály 
(főorvos: Sótonyi Gábor dr.)

Gastrointestinalis 
carcinoid tumorok
Nagy György dr., Minik Károly dr., 
Üjszászy László dr. és Prónay Gábor dr.

A carcinoidok viszonylag ritka, döntően a gastro in
testinalis trak tu sb an  előforduló, lassan  növekvő se- 
m im alignus daganatok . Á ltalában a bél 5-hydroxy- 
trip tam in t term elő, UV fényben sárgás fluoreszcen
c iá t m utató en terochrom affin  sejtje ibő l erednek. 
E sajátos elrendeződésű sejtek cy toplasm ájukban  
ezüstsókat közvetlenül redukáló ún. argentaffin  
szemcsézettséget és/vagy  e reakció t csak külső re 
dukálószer je len lé tében  adó ún. argyroph il g ranulá- 
ciót tarta lm aznak  (14). K iindulási helyük tő l függően 
a különböző típ u sú  carcinoidok m ás-m ás hisztoké
miai, biológiai, k lin ikai, prognosztikai sajátságokkal 
rendelkeznek. B lack  (2) és O rloff (11) szerin t az elő- 
bél területéből szárm azó daganat se jtje i hisztoké- 
m iailag kis kerek  argen ta ffin  negatív , argyrophil 
pozitív g ranu lum okat ta rta lm aznak . Ilyen típusúak 
a hörgők, a gyom or, a pancreas carcinoidjai. E tu 
m orsejtek secretiós term éke az 5-hydroxy trip tam in  
m ellett a hisztam in. Ezeken a betegeken többnyire 
étkezéskor élénkvörös flush  je len tkezhet a fej-, nyak-, 
m elltájékon arcduzzanatta l, hypotoniával. Az ilyen 
típusú  tum orok ese tén  gyakran  fo rdu l elő peptikus 
fekély, C ushing-syndrom a, vagy p lu rig landu laris 
adenom a társu lása. A középbél te rü le tén  nem  ritkán  
többgócúak a dag an a to k  sejtjei nagy pleiom orph a r
gentaffin  és argy roph il pozitív szem cséket ta rta lm az
nak. Fő secretiós te rm é k ü k  a serotonin, mely külön
böző kininekkel e g y ü tt hozza lé tre  a carcinoid syn
drom a (kipirulás, hasm enés, asthm ás roham , endo
cardialis fibrosis, jo b b  szívfél-vitium ) klasszikus tü 
neteit. Az utóbél (colon, rectum ) te rü le tén  előfordu
ló carcinoid se jtek  g ranu lum ai nagyok, kerekek, a r
gentaffin  és a rg y ro p h il sajátságuk rendszerin t nega
tív, hatékony h um orá lis  ágenseket nem  secerálnak, 
a carcinoid syndrom a ism ert, jellegzetes tüne te it 
nem  produkálják .

Az utóbbi év tizedben  a carcinoidokat Pearsc
(12) nyomán az apud  sejtrendszer  tu m o ra i közé so
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ro lják . Az apudsejtek  im m unreaktiv itással identifi
kálható  peptid horm onokat ill. b ioam inokat term el
nek, s m in t ilyenek részei a neuroendokrin  rend 
szernek. Az em észtőrendszer apudom ái közül mo
dern  im m unradiographiás vizsgálatok a lap ján  úgy 
tűn ik , hogy az argen ta ffin  carcinoidok (enterochro- 
m affinom ák) 5-hydroxy trip tam in t, kallik rein t, 
p rostaglandint, P -anyago t és m otilin t term elnek, 
m íg a non argen taffin  (argyrophil vagy atípusos) 

■ carcinoidok gastrin t, enteroglucagont, som atoStatint 
s egyéb más pancreatogen horm onokat secretálnak 
(5, 10).

A carcinoid tum orok megoszlása nagyjából 
párhuzam os az apudsejtek  sűrűségével. 3000 gastro
intestinalis eset lokalizáció  szerinti feldolgozása so
rán  az előbél te rü le tén  4%, a középbélén 77% 
(ileum 27,5, appendix  47) az utóbélén 19% (colon 2, 
rectum  17) gyakoriságban fo rdu lt elő a d aganat (11). 
Á tté tképződést gastroduodenalis k iindulás esetén 
16— 18, vékonybél e redet esetén 25—35, appendix
ből 3, vastagbél lokalizáció m ellett 60, végbél car
cinoid esetén pedig 12% -ban ta lá ltak . M etastatizá- 
lás elsősorban a környéki nyirokcsom ókba a m ájba, 
néha a tüdőbe, a csontokba történ t.

A prognózis a fen tiek  ellenére jónak  m ondható. 
G odw in  (6) — aki 100 kórház 20 évi carcinoid tu 
moros beteganyagát dolgozta fel — gyom or-, vé
konybél- és vastagbél-elváltozás esetén 52—54%, 
rectosigm oidalis laesio esetén  83%, míg a viszony
lag fiatalabb korban  jelentkező appendix  carcinoid 
esetén 99%-os 5 éves tú lé lést talált.

N apjainkban az egyre gyakrabban  alkalm azott 
em észtőszervi endoscopos vizsgálatok során  számol
nunk  kell carcinoid típ u sú  n y á lkahártya-daganatok  
előfordulásával. E képletek  tükrözéskor többnyire 
k is plaque-szerű sárgás színű töm ött göbcseként 
m utatkoznak, rendszerin t polyp-szerű k ép e t adó in
tac t nyálkahártyafelszínnel. A diagnózis m inden 
esetben biopsiás hisztológiai vizsgálatra épül. Az en 
dokrin sajátság pontos m egítéléséhez speciális hisz
tokém iai im m uncytológiai vizsgálat szükséges. The- 
rap iásan  az á tté tad ás  veszélye m ia tt m indenkor 
a daganat gyökeres e ltávo lítására  kell törekedni.

* Beteganyag

G astroenterológiai p rofilú  belosztályunk 15 
éves anyagában 15 em észtőszervi carcinoid daga
natos beteget ta lá ltunk . K özülük — az egyedi ese
tek  tanulságainak  fölem lítése m ellett — részletes 
elem zésre kívánkozik 10 endoscopos-biopsiás úton 
felism ert rectalis carcinoid tum oros esetünk.

Esetism ertetés

1. Cs. J. 63 éves férfi pár hónapos epigastrialis pa
naszokkal, néhány hete jelentkező eszméletvesztéses 
rosszullétekkel került osztályunkra. A hasi panaszok 
hátterében a tapintási lelet, a gyomor rtg., s a májsein- 
tigraphia alapján ventricularis tumort véleményeztünk 
májmetastasissal. Egyre sűrűsödő eszméletvesztéseit 
bizonyított hypoglyeaemiák magyarázták. Felmerült 
inzulint termelő pancreas adenoma gyanúja is, de plas
ma insulin meghatározásra nem volt módunk. A halál 
befolyásolhatatlan hypoglyeaemiás coma tüneteivel állt 
be. Boncoláskor a gyomor nagygörbületén tojásnyi da
ganatot találtunk, mely a csepleszbe mogyorónyi-cse- 
resznyényi, a májba borsónyitói ökölnyi nagyságig tér-



PROBON®
d ra z sé

ANALGETICUM
A Probon új típusú fájdalomcsillapító.
Gátolja a kábító hatású fájdalomcsillapítók légzéscsökkentő 
hatását is, ugyanakkor azok fájdalomcsillapító hatását fokozza. 
Terápiás adagban nem toxikus, megszokást nem okoz, jól tűr
hető, ezért hosszabb ideig tartó adagolásra is alkalmas.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 300 mg rimazolium methylsulfuricum (1,6-dime- 
thyl-3-carbaethoxy-4-oxo-6, 7 ,8 , 9-tetrahydro-homopyrimida- 
zolum methylsulfuricum) hatóanyagot tartalmaz.

JAVALLATOK
Krónikus mozgásszervi fájdalmak megszüntetése.
Egyéb fájdalmakban: a szokásos fájdalomcsillapítókkal nem 
szűntethető igen heves fájdalmak csillapítására görcsoldókkal 
és kábító hatású fájdalomcsillapítókkal előnyösen kombinálha
tó. A légzésre gyakorolt hatása miatt különösen javallt idős 
betegek fájdalmainak csillapítására.
Fejfájás csillapítására nem alkalmas.

ADAGOLÁS
Felnőttek egyszeri adagja fájdalom esetén 1 drazsé, napi adag
ja szükség szerint 3, fekvő beteg részére 4 drazséig emelhető.
MELLÉKHATÁSOK
Ritkábban enyhe hányinger, szédülés, kábultság és a terápiás 
adagot meghaladó dózis esetén fejfájás előfordulhat.

FIGYELMEZTETÉS
A Probon fokozza mind a centrális depressziós szerek, mind a 
kábító hatású fájdalomcsillapítók hatását, ezek egyidejű alkal
mazásakor -  egyéni megítélés alapján az adagok csökkentése 
ajánlatos.
MEGJEGYZÉS
>£ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető
CSOMAGOLÁS 
10  db drazsé Térítés: 3,90 Ft



CHI NOIN BUDAPEST

SENSIT
d ra z s é

CORONARIA DILATATOR

A Sensit új tipusú koszorúsér-tágító. Kalcium-antagonista és 
foszfodiészteráz-aktivitást gátló hatása miatt növeli a szív ano- 
xia-toleranciáját, csökkenti a szívizom oxigénfelhasználását tá
gítja a koszorúsereket, fokozza a koronáriaáramlás mértékét, 
növeli a szívizom oxigénellátását. Kardioprotektiv hatása stress- 
situatiókban is érvényre jut, amennyiben kivédi a katekolaminok 
kardiostimulatorikus hatását. Adagolását az első stenocardiás 
panaszoknál előnyös elkezdeni. Huzamosabb használata mel
lett csökken a nitroglicerin-igény.

ÖSSZETÉTEL
Drazsénként 50 mg fendilinum hydrochloricum hatóanyagot 
tartalmaz.

JAVALLATOK
Koronária-elégtelenség, angina pectoris, coronaria-sclerosis, 
a szívinfarktus megelőzése és utókezelése.

ELLENJAVALLAT
A szívinfarktus akut fázisa. Terhességben csak vitalis indikáció 
esetén alkalmazható

ADAGOLÁS
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3*1 drazsé.

MELLÉKHATÁSOK
Gyomorpanaszok, fejfájás, nyugtalanság, kábultság vagy aller - 
giás jelenségek szórványosan előfordulhatnak, melyek a dózis 
átmeneti csökkentésére többnyire megszűnnek.

FIGYELMEZTETÉS

Májbetegek huzamosabb kezelése során ajánlatos az idősza
kos laboratóriumi ellenőrzés.
Vérnyomáscsökkentők és bétareceptor-blokkolók hatását erő
sítheti, illetve kiegészítheti, ezért együttes adásuk esetén foko
zott óvatosság ajánlatos.

MEGJEGYZÉS

^  Az a szakrendelés (gondozó) szakorvosa rendelheti, aki 
a gyógyszer javallatai szerinti betegség esetén a beteg gyógy
kezelésére területileg és szakmailag illetékes.
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfel
jebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS 
50 db drazsé Térítés: 2,70 Ft



1965—1980 k özött 20 000 rectoscopos vizsgálat során ész le lt> ecta lis  carcinoid'esetein k

1. B. J. 1966 38 + + + polypus adenom. 8 8 +
2. S. L.-né 1968 59 + + + 10 8 +
3. Cs. S. 1972 50 + + + nodus 6 6 . +
4. T. Á. 1976 45 + polypus hyperpl. 8— 13 4,13,3 + + sebészi
5. B. Gy.-né 1976 45 + + anopapillitis 5 6 + sebészi
6. Sz. J.-né 1976 60 + + + 8 6 +
7. S. A. 1977 31 + + oxyuriasis 10 5 +
8. Sz. J. 1977 33 + + + anopapillitis 14 5 +
9. B. J.-né 1978 44 + + + nodus 8 3 +

10. M. L. 1978 57 + polypus adenom. 8 3 + sebészi
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jedő m etastasisokat adott. Az elváltozás szövettanilag 
carcinoidnak bizonyult. Föltehetően speciális im m un
hisztokémiai m ódszerekkel a tum or inzulinszerű ak ti
v itása is igazolható le tt volna.

2 K. G.-né. 60 éves nőbeteg aku t pancreatitisszel 
feküdt osztályunkon. Kivizsgálása során cholelithiasis 
igazolódott. Recidiv panaszok kapcsán kerü lt m űtétre. 
Postoperativ septicotoxikus szövődményben meghalt. 
Boncoláskor az anustól 5 cm -nyire borsnyi soliter rec
tum  carcinoid derü lt ki lényegében m ellékleletként.

3. N. 1. 49 éves férfi beteget 1973-ban hasnyálm i
rigy-daganat gyanújával sebészetre helyeztük át. M űtét 
alkalm ával pancreasfej tum or m ellett m ájátté te t ta lá l
tak, ezért csak palliativ  anastom osist képeztek. A m áj
tum or biopsiázott m in tá já t a  hisztológus pancreas car
cinoma m etastasisának véleményezte. 4 évvel később 
kerü lt a beteg ú jra  osztályunkra diffus myocardium  
károsodás, bifascikuláris block EKG képével cardiores- 
piratoricus insufficientia tüneteivel. Étkezést követő 
rosszullétei voltak. A has tapintási lelete m etastatikus 
tum oros folyam at m ellett tanúskodott. A beteg k erin 
gési és légzési elégtelenségben rövidesen meghalt. Bon
coláskor a V ater-pap illa  környékén 3,5 cm átm érőjű  
fekélyt, a pancreasfejben 6,5X3,5 cm-es tum ort találtak, 
számos babnyi, mogyorónyi m ájáttéttel. A daganat szö
vettanilag carcinoidnak bizonyult, s utólag a korábbi 
metszet is ennek megfelelően k erü lt értékelésre. A be
teg halálá t carcinoid syndrom a kapcsán k ia lakult fibro- 
plasztikus endocarditis és következm ényes cardiorespi- 
ratorikus decom pensatio okozta. Elm életileg a biogén 
am inokat term elő tum or és áttétei időben történő el
távolításával e sajátságos szívbántalom  kialakulása 
megelőzhető.

4. K. L. 54 éves diabetes férfi 1978 m ájusában 
bizonytalan gyom orpanaszok m ia tt kerü lt osztályunkra. 
Gstroscoposan a többszrös biopsia carcinoid tum ort 
bizonyított. Részletes kivizsgálása során egyéb organi
kus betegséget nem  találtunk, flush tünetek  nem  m u
tatkoztak, 5—HIA ürítése norm ális volt. Közel kétéves 
nyomonkövetése során lényegében panaszmentes, reci- 
d ivát nem észlelünk.

5. T. J. 42 éves gibbusos cor pulm onales férfi be
teget masszív m elaena m ia tt vidéki kórházból urgens 
gastroscopia végzett szállították osztályunkra. T ükrö
zéskor peptikus praepylorikus vérző ulcust találtunk. 
M űtétre kerülés elő tt a beteg vérzéses schockban meg
halt. Sectio alkalm ával látszólag m ellékleletként 40—50 
db gombostűfej nyitói kisbabnyi nagyságig terjedő szür
késsárga töm ött göbcsét ©szeltünk a jejunum ban, mely 
szövettanilag pozitív fluoreszcenciát és a argyrophiliát 
m utató típusos m ultip lex  carcinoid tum ornak bizonyult. 
Elm életileg felm erülhet, hogy a m ultiplex vékonybél 
carcinoid és a gyomorfekély között pathogenetikai 
kapcsolat állt fenn, sőt az sem kizárható, hogy egy 
flusht kísérő vascularis collapsus epizód te tte  teljessé 
a beteg haem orrhagiás schockját.
3

Endoscopos-biopsiás ú ton  fe lism ert
rectalis carcinoid daganatok begetanyagunkban

O sztályunk endoscopos anyagában  az utóbbi 15 
év a la tt végzett 20 ezer rectoscopos vizsgálat során 
m in tegy  400 rectosigm oidális neoplasm ás és 800 be
nignus polypoid laesiós beteg  között 10 rectalis car
cinoid tum o rt kórism éztünk  (táblázat). K özülük 6 
fé rfi és 4 nő volt. A betegek  életkora 31-től 60 évig 
te rjed t, az átlagéletkor 45 évnek adódott. A 10 be
teg  közül az anam nézisben 4 esetben szerepelt szék
rekedés, 1-ben hasm enés, 2-ben testsúlycsökkenés. 
U gyancsak 2 beteg szám olt be hasi fá jdalm akró l, 8- 
nak  volt végbéltáji panasza, 7-nek rectalis vérzése. 
A felsorolt tü n e tek e t az észleléskor jelenlevő m el
lék leletek  (polyp, nodus stb.) is m agyarázhatták . 
F lush-syndrom át egy esetben  sem észleltünk. A 
biopsiás szövettani le le t kézhezvételét követően 6 
betegen m egvizsgáltuk a vizelet 24 órás 5—HIA 
ü rítést, de azt m inden esetben norm álisnak  ta lá l
tuk.

A carcinoid tum or anyagunkban  a sphinctertő l 
átlagosan 8 cm m agasságban helyezkedett el. A da
g an a t 9 esetben so liternek  bizonyult, 1 ízben egy 5 
cm-es szakaszon m ultip lex  gócokat észleltünk. Az 
elváltozás átlagosan 6 m m  nagyságú volt. A tum or 
á tm érő je  mindössze egy esetben h a lad ta  meg az 1 
cm -t. K ifekélyesedést egyszer sem észleltünk. A 
hisztológiai feldolgozás során  a carcinoid k ite rje 
dése 9 esetben a m ucosára, ill. subm ucosára szorít
kozott. Egy m ulticen trikus tum oros betegünk  eseté
ben a d aganat anélkül, hogy a n y á lk ah árty a  izom ré
tegét á ttö rte  volna, m etastasist ad o tt a mesosigma 
nyirokcsom ójába (1. és 2. ábra). H isztokém iai vizs
g á la tra  csak az utóbbi 4 beteg  esetében k e rü lt sor. 
A tum orsejtek  M asson—H am perl-festéssel (9) kö
vetkezetesen argen taffin  negatívnak  bizonyultak , az 
argyrophil sajátság v iszont (3. ábra) G rim elius-fes- 
téssel (8) m inden alkalom m al k im u ta th a tó  volt. 
Im m unhisztokém ai v izsgálatokat nem  végeztünk.

T herap iásan  a rectoscopos excisiót csupán 3 
esetben egészítettük k i sebészi resectióval: egyszer 
a m ultiplicitás, egyszer po lyptársu lás m iatt, egy
szer pedig azért, m ert az eltávolítás nem  az épben 
tö rtén t. A tú lélést tek in tv e  jelenleg m ind a 10 bete
günk él, k im uta tható  recid iva és m etastasis nélkül. 3183

Tünetek

Melléklelet

A c a r c i n o i d

szöveti
helye mérete kiterjedése g
(cm) (mm) rt,ucosa környéki g 

submuc. met. j!



1. ábra: A nyálkahártya basalis részében és a submucosá- 
ban típusos carcinoid tumor szövettani képe. HE
25X

Megbeszélés

B ár a carcinoid d aganat s a ve le járó  syndrom a 
tankönyvi szinten is jól ism ert, a változatos, néha 
szegényes klinikai kép, a ritka, olykor r e jte tt  loka
lizáció s az egyre inkább  csak im m unhisztokém iai 
módon való iden tifiká lás m iatt a kórism ézés ne
hézségekbe ütközik. M indezeket jól példázzák be
m u ta to tt eseteink.

M iután élőben diagnosztizált végbél lokalizáció
ja  szám ottevő esetszám ú carcinoid tu m o r a hazai 
irodalom ban nem  szerepel (18), átfogó általános 
elemzés helyett m egbeszélésünkben csupán a rec
tu m  carcinoidok tá rg y a lására  szorítkozunk. Green
wood és m tsai (7) 1974-ig az irodalom ból közel 800 
ilyen esetet gyű jtö ttek . A betegek é le tko ra  sa já t 
anyagunkhoz hasonlóan általában 50 év körüli volt. 
A nem i m egoszlásban szám ottevő elto lódást nem  ta 
lá ltak . Az esetek 3/t-e  bizonyult benignus, V-s-e m a~ 
lignus carcinoidnak. A nyagunkban ez az arány  ked
vezőbbnek m utatkozik . A m ultip licitás nagy anyag
ban ritka, 2—4,5%-os, nálunk gyakoribb.

Endoscoposan Tum acder és m tsa i (17) 86 ezer 
rectoscopos vizsgálat során 40 végbél carcinoid 
tum oros esetet ta lá ltak . S ajá t ad a ta in k  ugyanilyen 
előfordulási a rá n y t: 0,5%o-et tükröznek . Ők a lae-
siót döntően a d ista lis 12 cm-es végbélszakaszon 
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2. ábra: Carcinoid tumor áttét tájéki nyirokcsomóban HE
25X

3. ábra: Argyrophil szemcsézettség rectalis carcinoid tu
morban. Grimelius-festés. 160X

mm-es, 39 esetben 10 m m  a la tti volt. Ponka és 
W alke  (13) 42 esetéből 4 vo lt 1—2 cm közötti, 2 vi
szont m eghalad ta  a 3 cm -t is. Mi a tu m o rt a sphinc- 
te rgyűrű tő l átlagosan 8 cm -nyi m agasságban ta lá l
tuk, s átlagos m érete 6 m m -es volt.

T ünettan ilag  a végbél carcinoid sokszor asym p- 
tom ás; obstipatio , d iarrhoea, vérzés eg y arán t elő
fordulhat, de ezek gyakran  egyéb okkal m agyaráz
hatók. F lu sh tüne tek  egyetlen kérdéses irodalm i 
közléstől e ltek in tve (15) — a tu m o rt nem  kísérik. 
Fokozott serum  serotonin sz in te t és vizelet 5-HIA 
ü ríté s t is csupán  néhány esetben észleltek (1, 4).



Hisztokémiaílag az u tóbbi időben végbél lokali
záció esetén is a tum or argyrophil jellegét figyelték 
meg. Ennek k im u ta tására  többféle festési e ljá rás 
között a G rim elius-teehnika látszik a legalkalm a
sabbnak (16, 20). A rgen taffin  típusú  reakciót, s 
ennek m egfelelő en terochrom affin  sajátságú  elek t
ronm ikroszkópos granuláció  képét 12 feldolgozott 
esetből mindössze egyszer tu d tak  bizonyítani (19). 
Im m unhisztokém iai vizsgálattal utóbél carcinoidok- 
ban enteroglucagon és P -anyag  je len lé té t ír ták  le 
(19), s e m ódszer tökéletesedésével további b ioaktív  
anyagok k im u ta tására  leh e t szám ítani.

Carcinoid tum orokban  sokan egyfa jta  neoplas- 
tilcus diathesist tételeznek fel (3). Nagy anyagban 
(11) végbél carcinoidokkal kapcsolatos adenom ato
sus po lyp társu lást 5,6%, colorectális carcinom áét 
2,7%, egyéb m alignus dag an a té t 7 ,0% -ban ad tak  
meg. Mi 10 eset kapcsán 2 adenom atosus és 1 hyper- 
plasiás végbélpolyp tá rsu lá s t észleltünk. Egyéb szer
vi m alignus fo lyam atot — egy basaliom ától elte
k intve — nem  észleltünk.

A kezelés és prognózis  értékelésekor anyagunk 
alapján  is m egerősíthető az az általános irodalm i 
állásfoglalás (11), hogy ha a tum or soliter, nem  ha
lad ja  meg az egy—m ásfél cm-es nagyságot, s nem 
terjed  tú l a n y á lk ah árty a  m uscularis rétegén, en- 
doscoposan is e ltávolítható , m ás esetekben radikális 
m űtét szükséges.

összefoglalás:  A szerzők 15 éves beteganyagá
ban 15 gastro in testinalis carcinoid tum or szerepel. 
Ezek között 10 endoscopos-biopsiás ú ton  tisztázott

rectalis eset fordul elő. Utóbbiak részletes elemzése 
során megállapítják, hogy 1. a végbél carcinoidok 
ritkán és nem jellegzetes tüneteket okoznak így  
azokat rendszerint valamilyen egyéb okból végzett 
vizsgálat során ismerik fel; 2 . a kórismézés alapja a 
rectalis biopsiás anyag szövettani vizsgálata; 3. a 
mucosára és submucosára szorítkozó másfél cm-nél 
kisebb soliter daganatok eredményesen kezelhetők 
endoscopos excisió révén; 4. az izomréteget elérő, a 
2 cm-t megközelítő, ill. a m ultiplex elváltozások 
esetén radikális sebészi kezelés, resectiós műtét a 
követendő eljárás.
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Akut thrombophlebitis, varicophlebitis esetén localis fájdalom csökkentése; 
lobmentes, ún. „fájdalmas, meleg vénák" kezelése;
lágyrészsérülések, (contusio, distorsio stb.) esetén a feszülés, ödéma csők-

H 600 kentése;

Antivaricosica egyéb steril lobos állapotok (gyulladt bütyök, lúdtalp stb.); 
különböző mikrocirculatiós keringési zavarok (pl. fagydaganat).
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Vérnyomáscsökkentő hatását főleg a perifériás erek tágítása révén fejti ki. A vese vér
ellátását fokozza.
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a hipertónia középsúlyos, súlyos és malignus formái, veseeredetű és terhességi hipertóniák 
kezelésére.
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hydralazinnal szembeni túlérzékenység. Kifejezett atherosclerosis esetén csak kellő körül
tekintéssel adható.
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Különösen a kezelés elején vagy magasabb dózisok adása esetén fejfájás, szédülés, gyen
geségérzés, nausea és tachycardia előfordulhatnak, amelyek a kezelést tovább folytatva 
vagy az adag csökkentésére megszűnnek. A tachycardia béta-blokkolók adásával kedve
zően befolyásolható.

FIGYELMEZTETÉS

A megfelelő gyógyszeradagok beállításának ideje alatt járművet vezetni, magasban vagy 
veszélyes gépen dolgozni tilos.

MEGJEGYZÉS

Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alkalommal) ismé
telhető.

CSOMAGOLÁS: 50 tabl.
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Városi Kórház, Sopron 
Sebészeti Osztály 
(főorvos: Metzl János dr.)

Alimentaris ileuses eseteink
Bodrogi Nándor dr.

Az alim entaris ileus — food ileus — term inus 
B runzeltől szárm azik: a lenyelt táp lálék -alko tó ré
szek következtében k ia laku lt ileusokat nevezte így 
(1, 2). Az utóbbi tíz évben egyre több közlem ény
ben szám olnak be a lim entaris ileusos esetekről i t t 
hon és külföldön egyarán t (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13). 
Ez részben abból adódik, hogy felfigyeltek ezen be
tegségre, de valószínű, hogy az alim entaris ileusos 
esetek száma is m egnőtt.

1. táblázat. Ileusos esetek  m egoszlása (1968. jan. 1. é s  
1979. jan. 1. között)

Obstructiós ileus 
tumor 
epekő 
alimentaris 

Destructiós ileus 
volvulus 
invaginatio 
sérvkizáródás 
inguinalis 

femoralis 
hasfali 
hasfali 
obturator 
intersigmoid. 

adhaesio-strangulatio 
Vascularis

Összesen

68
59

4
5

293
10
16

153
58
46
44
44

4
1

114
29

390

Az alim entaris eredetű  obstrukció leggyakrab
ban  az ileum  term inalis szakaszán jön  lé tre  — ana
tóm iailag ez a bélcsatorna legszűkebb szakasza (4, 
5, 7, 9). Az ob tu ra tu m  valam ilyen rostdús, az 
emésztés szám ára kevésbé hozzáférhető — esetleg 
rosszul m egrágott, vagy duzzadásra hajlam os — 
táplálék. Legtöbbször narancs (4, 5, 12), kukorica 
(7, 9, 10), szőlő (7), füge (10), gyüm ölcsm ag (9).

Az esetek többségében bizonyos hajlam osító 
tényezők figyelhetők meg. A legtöbb betegnél a fo
gazat nagyon rossz állapotban  van, em iatt az étel 
m egrágása nem  m egfelelő. Hasonló következm ény
hez vezet a mohó, figyelm etlen étkezés is (4, 5, 6, 
7, 8). Az alim entaris ileusok lé tre jö ttében  gyü
mölcsszezonok, szokások is szerepet játszhatnak , 
például fő tt kukorica, szőlő fogyasztása, betegláto
gatáskor déligyümölcs ajándékozása (4, 5, 7, 9, 10).

A közölt esetek csaknem  m indegyikénél m eg
figyelhető a gyom or-béltrak tus valam ilyen kóros 
elváltozása: leggyakrabban  gyom orresectio — főleg 
B illro th  Il.-típusú  — u tán i állapot. Ez több tényező 
révén is hozzájárul az o b tu ra tum  kialakulásához:
Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 52. szám
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csökkent secretio, széles anastomosis, a py lo rus ada
goló functió jának  kiesése, gyors ü rü lés (4, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13). R itkábban  más elváltozás van  a gyo- 
m or-béltrak tuson , am ely az ob tu ra tu m  alap jak én t 
a lak u lt ki a lim en taris  ileus szolgálhat: M eckel-di- 
verticulum  (10), C rohn-betegség (9), tbc  (7), bélre- 
sectio u tán i anastom osis (13), hasüregi m ű té t u tán i 
adhaesiók (3, 6, 7, 10, 13). Közöltek n éh án y  olyan 
esetet is, am ikor te ljesen  ép gyom or-béltrak tuson  
a laku lt ki alim en taris ileus (6, 10).

Esetismertetés

Osztályunkon 1968. január 1. és 1979. január 1. 
között 13 351 műtétet végeztünk. Ebből az ileus miatt 
operáltak száma 390. Az egyes ileusfajták megoszlását 
az 1. táblázat mutatja.

Alimentaris ileusos esetünk öt volt, ebből négy 
nő, mind ötven év felettiek és egy 17 éves elmebeteg 
férfi. Anemnesticus és vizsgálati adataikat a 2. táblá
zat foglalja össze.

M egbeszélés

Irodalm i adatok  szerin t az a lim en taris  ileus 
gyakorisága az összes ileusos esetekre vona tkoz ta t
va 0,5—4%  (6, 11). 390 ileus m ia tt o p e rá lt bete
günk között öt a lim en taris  ileus m ia tt kezelt volt, 
ez 1,3%.

Három  betegnél szerepelt az anam nesisben 
a gyom or-béltrak tus folytonosságát m egbontó  m ű
té t  (két B illroth IL -típusú  gyom orresectio, m indkét 
esetben retrocolicus GEA-val, v a lam in t egy vé- 
konykonybélresectio enteroanastom osissal). Másik 
két betegünknél M eckel-d iverticulum ot ta lá ltunk , 
az obturatio  m indkét esetben a d iverticu lum tól 
orálisán néhány cm -re a lakult ki.

A betegek panaszai között legjellem zőbb az 
in term ittálóan  jelen tkező  görcsös hasi fájdalom , 
á lta lában  köldöktáji lokalizációval; hány inger, há
nyás m inden betegünknél volt, szél-, székrekedés 
három  betegünknél, egynél hasm enés jelen tkezett. 
A m eteorism us á lta lában  jellemző, b á r  m értéke 
változó. A hasi érzékenységet is észleltük  m inden 
esetben, változó lokalizációval. A bélhangok vizs

gá la takor az erőlködő bélhangok voltak jellem zőek. 
Rectalis v izsgálattal tágabb  am pullát ta lá ltu n k , a 
D ouglas-üreg nem  volt nyom ásérzékeny. Az üres- 
has-rtg . vizsgálat egy esetben volt negatív , négy 
esetben gázos vékonybeleket és vékonybél-n ívókat 
m u ta to tt, idegentest á rnyék  nem  látszott.

A pontos diagnosisra m ind az öt betegünknél 
csak a laparo tom ia során d e rü lt fény, három  eset
ben narancs, egy esetben fekete  retek  és egy eset
ben különféle lenyelt idegentestek (kavics, dióhéj, 
gombok, cirokszálak, citrom héj) conglom eratum a 
okozta az ob turatió t. A megoldás m ind az ö t eset
ben en tero tom ia ú tján  való eltávolítás volt. K ét di- 
verticu lum m al tá rsu lt esetünkben a d iverticu lu- 
mok resectió ja  is m egtörtént.

M ind az ö t betegünk meggyógyult, ke ttő  filum  
suppuratio  és egy serom a m ellett, kettő  pp. sebbel.

ö ssze fog la lás: A szerző ism erteti az a lim entaris 
ileus pathogenesisét, m ajd  az osztályukon 11 év 
a la tt észlelt öt esetet. A betegek anam nesisében 
k é t ízben szerepel B illroth II.-típusú gyom orresec
tio, egyszer pedig bélresectio anastom osissal. K ét 
betegnél M eckel-diverticulum ot ta lá ltak . Az obtu
ra tu m  három  esetben narancs-, egy esetben fekete 
retek -rostokbó l állt, egy esetben különféle lenyelt 
idegentestek  conglom eratum a volt. M ind az ö t be
tegnél m ű té ti m egoldást — enterotom ia ú tjá n  való 
eltávo lítást — alkalm aztak.

IRODALOM: 1. Brunzel, H. F.: cit. Detky B. és 
mtsai: Magy. Seb. 1972, 25, 185. — 2. Brunzel, H. F.: 
cit. Egry Gy. és mtsai: Magy. Seb. 1974, 27, 385. — 3. 
Degrell, I.: Magy. Seb. 1962, 15, 51. — 4. Detky B., Ja
kab F.: Magy. Seb. 1972, 25, 185. — 5. Dzsinich Cs. és 
mtsai: Orv. Hetil. 1974, 115, 1474. — 6. Egry Gy. és 
mtsai: Magy. Seb. 1974, 27, 385. — 7. Gaál Cs., Németh
L.: Magy. Seb. 1976, 29, 35. — 8. Halm M. és mtsai: 
Zbl. f. Chir. 1972, 12, 364. — 9. Ihász M.: Orvosképzés 
1972, 47, 38. — 10. Juhász B., Dettre G.: Orv. Közle
mények 1968, 4, 173. — 11. Kole, E. A., vanDeurzen, 
W. Á.: Deutsche med. Wschr. 1966, 91, 303. — 12. Laza- 
rits J. és mtsai: Orv. Hetil. 1971, 112, 316. — 13. Metz
ger, B. és mtsai: Zbl. f. Chir. 1973, 39, 1387. — 14. Nya
kas A.: Orv. Hetil. 1944, 88, 65. — 15. Regős J. és mtsai: 
Magy. Seb. 1974, 27, 411.



ÚJABB DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK
bronchoszkópia közben való alkalm azásával értü n k  
el, az é rin te tt kóros tüdőrészek funkcionális m egíté
lésében.

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyermekklinika
(igazgató: Boda Domokos dr.)

B ro n c h o s z k ó p ia  k a p c s á n  
v é g z e t t  s z e le k t ív  
k a p n o g r á f ia .
L e h e t ő s é g  a tü d ő  e g y e s  r é s z e in e k  
fu n k c io n á lis  v iz s g á la tá r a

Füzesi Kristóf dr.

Az egész tüdő m űködésének m egítélésére több vizs
gálati m ódszer ism eretes, am elyek azonban nem  ad
nak  választ a tüdő  egyes részeinek viselkedéséről 
(2, 7, 9, 11, 12, 19). A ku ta tásban  az egyik legizga- 
tóbb kérdés m anapság a tüdő regionális ventilláció- 
ján ak  és perfuzió jának  vizsgálata, am ely a klin ikum  
szám ára igen hasznos következtetéseket, m egfigye
léseket re jt m agában  Fontos a krónikus tüdőbete
gek racionális sebészeti m egközelítésében az érin 
te t t  tüdőrészlet funkció jának  pontos m egítélése. A 
szokásos légzésfunkciós vizsgálatok az egész tüdőál
lom ány funkcionális eredőjének tek in thetők , ezen 
belül az ép tüdőállom ány kom penzáló funkciója a 
beteg tülőlebeny vagy szegm entum  m űködési zava
rá t  elfedheti. Ezen vizsgálatok nem , vagy csak kis
m értékben adnak  a m ellkassebész szám ára tájékoz
ta tá st a k linikai tü n e tek  és röntgenvizsgálatok alap 
ján  eltávolítandónak  íté lt tüdőrészek funkciójáról, 
sőt az orvos a bennm aradó  tüdőrészek m űködésére 
sem  kap m egfelelő adatokat. Ezért a légzésfunkciós 
vizsgálatok elsősorban a belgyógyászati pulm onoló- 
giai gyakorlatban  nyertek  alkalm azást, illetve az 
egész tüdő m űködésének m egítélését célozták. A tü 
dő egyes részei funkció jának  m egítélésére Xe
n o n n a l  Krypton81m-el tö rtén tek  vizsgálatok (1, 5, 
10, 14, 22). További lehetőségként a k é t fő-bronchus 
ventilláció jának e lk ü lön íte tt m érésével bronchospi- 
ro m etriá t végeztek, am i a két tüdőfél funkció jának  
szeparált v izsgálatát teszi lehetővé (3, 6, 20, 21, 24).

Jelen  közlem ényünkben arró l a haladásról k í
vánunk  beszám olni, am it a M urányi (15) á lta l in té 
zetünkben k ife jlesz te tt kapnográfiás m ódszernek a 
bronchoszkópizált esetekben, főképpen pedig annak

Orvosi Hetilap 1980. 121. évfolyam, 52. szám

Vizsgálati m ódszer

Vizsgálatainkat az infravörös abszorpción alapuló 
Godart Capnograph-fal végeztük. A berendezés a kilég- 
zett levegő C02-tartalmának folyamatos regisztrálását 
végzi nagy pontossággal. Nagyobb gyermekek eseté
ben, akiknél kooperációra számíthattunk, először az 
orrba vezetett szonda segítségével, mellékáramlásos el
szívással kapnográfiát végeztünk. Sav—bázis vizsgála
tokat Astrup szerint arterializált kapilláris vérből vé
geztünk. A klinikai tünetek alapján megfelelő indiká
ció szerint bronchoszkópiára került betegeken, akiken 
krónikus lokalizált tüdőfunkció-csökkenést feltételez
tünk, az alábbiak szerint végeztük a szelektív kapno
gráfiát:

Bronchoszkópiához a vizsgálat alatt lélegeztetési 
lehetőséget biztosító, Friedel-féle Beatmungsbronchos- 
copot használunk. Narkózishoz atropin és Ketalar vagy 
Seduxen praemedicatio után intravénásán adott Keta- 
lart és relaxáeióhoz Sukolint használunk. Inhalációs 
narkotikumokat az infravörös analízist zavaró hatása 
miatti hibalehetőségének kiküszöbölése érdekében nem 
alkalmazunk. A mintavétel előtt és közben a sűrített 
levegővel vagy kompresszor útján nyert szobalevegővel 
végezzük a lélegeztetést. Miután a vizsgálatokat korha
tár nélkül végeztük, és a bronchoszkóp csővel spontán 
légzést nem lehet elérni, a fiziológiás körülmények 
megközelítésére volumen-reguláit respirátorral vagy 
manuálisan, volumeter közbeiktatásával lélegeztetünk. 
A levegő-mintavétel szintén mellékáramlásos elszívás
sal történik 1,5 mm átmérőjű kanül segítségével. A ka
nült a broncoszkóp külső végét légmentesen záró dugón 
vezetjük keresztül a cső disztális végéig. A kanülön ke
resztül a készülék automatikusan, egyenletesen szívja 
el a vizsgálathoz szükséges levegőt. Levegőmintát elő
ször a tracheából, majd a vizsgálatra szánt tüdőrészek 
bronchusából veszünk. Miután egy-egy hörgőből a min
tavétel a görbe értékeléséhez csupán 20—30 másodper
cet igényel, a vizsgálatot ez lényegesen nem nyújtja 
meg.

A kapott kapnogramokat a Murányi (15) által al
kalmazott számszerű görbe analízis, az emelkedő szár 
és a plató tangense értékének kiszámítása alapján vé
geztük. (T2/T! =  Q). A kapott görbék abszolút értékelé
se mellett a tracheából és a különböző hörgőkből nyert 
eredményeket összehasonlítjuk.

Beteganyag

Az alábbi k lin ikai diagnózisok a lap ján  végez
tü n k  bronchoszkópiát és egyidőben szelektív kap
nográfiá t:

Congenitális lobaris em physem a 2 esetben
K rónikus idegentest u tán  3 esetben
B ronchitis deform ans 1 esetben
Jobb felső lebeny  atelectasia 1 esetben
K ét atípusos esetet az alábbiakban  részletesen 

ism ertetünk.

B. K. (760524) 5 hónapos korában nyert felvételt 
hosszabb ideje fennálló légzési problémák miatt. Felvé
telekor kifejezetten dyspnoés, periorálisan szürke. A 
mellkas felfújt, mindkét oldalon dohosabb kopogtatási 
hang, jobb oldalon kissé gyengült légzés hallható. Vér
gáza nalízis-értékek: ph: 7,20; St. bic. 19 mmol/1, PC02: 
7,2 kPa. A mellkasröntgen pneumothoraxot valószínű- 
sít, emiatt thoracocentesisre került sor. A beavatkozás 
után készült mellkasröntgen-felvétel szerint a jobb tüdő 
rajzolata fokozódott, pneumothorax nem mutatható ki, 
a középárnyék jobbratoltsága csökkent. Átmeneti javu
lás után a légzési nehézség fokozódik és az ismételt 
röntgenvizsgálat a jobb felső és középső lebeny felfújt- 
ságát, csökkent tüdőrajzolatát mutatja, amely alapján
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a loibáris emphysema gyanúja vetődik fel. Emiatt műté
tet végzünk. A jobb oldali thoracotomia kapcsán a kö
zépső lebeny extrém módon felfújt, emphysemás, ki
légzésre nem esik össze. A felső lebeny ugyancsak em
physemás, a felfújtság alig mérséklődik kilégzés alatt. 
Az alsó lebeny a lélegeztetés kapcsán jól expandál, igen 
mérsékelten tűnik , csak emphysemásnak. Jobb felső és 
középső lebeny-eltávolítást végzünk. A postoperativ 
szakban mindkét mellkasfél fölött jó légzési hang hall
ható, és a röntgen szerint is jól expandált a jobb alsó 
lebeny. Vérgázanalízis-értékek: ph: 7,37; St. bic.: 19,2 
mmol/1; PC02: 3,74 kPa. Viszonylag jó általános álla
potban adjuk haza a műtét után két héttel. Az elkövet
kező hónapokban néhány alkalommal recidiváló spasti- 
kus bronchitise van, emiatt intézeti kezelésben is része
sül. A műtét után fél évvel kerül ismét felvételre inté
zetünkbe, fokozódó dyspnoe, láz miatt. A tüdők fölött 
diffúzé sípolás, megnyúlt kilégzés észlelhető. A jobb 
mellkasfél fölött kissé gyöngült légzés és dohosabb ko- 
pogtatási hang hallható. Felvételekor a vérgázanalízis 
értékei normálisak, a mellkas röntgen szerint a jobb 
mellkasfelet kitöltő alsó lebeny felfújt, gyér rajzolatú, 
(Beviz dr.)

Jobbszívfél-katéterezést végzünk, amelynek ered
ményét az 1. táblázat mutatja. Figyelemre méltó a nor-

1. táblázat B. K. b e te g  job b szivfél k a té te r e z é s i le le te

1. ábra: B. K. lobaris emphysemás beteg szelektív kapno- 
gramja. A görbék (fentről lefelé) a tracheából, 
a bal és a jobb alsó lebeny hörgőjéből készültek. 
A kóros jobb alsó lebeny kapnogramja kifejezett 
eltérést mutat az ellenoldalihoz viszonyítva

0 2 szaturáció Nyomás kPa

VCS 68%
VCI 66%
JP 69% 0,33/0
BP 83%
VP 91,5% 0,93/0,07
JK 73,5% 3/0
AP bal 68,5% 2 ,8 / 1,2
BP—JP extr: 1/0,26—0,33/0
AP-JK extr: 3/1,4—3/0

VCS: vena cgva superior
VCI: vena cava inferior
JP: jobb pitvar
BP: bal pitvar
VP: vena pulmonalis
JK: jobb kamra
AP: arteria pulmonalis

mális bal vena pulmonalis 0 2 szaturaciós érték mellett 
a bal pitvarban észlelhető deszaturació. Pulmonalis an- 
giographia a jobb pulmonalis ágnak az oszlás után kife
jezett szűkületét mutatja, amelynek következtében 
igen gyér keringés látható jobb oldalon.

Bronchoszkópiát végzünk, amely a lobectomiáknak 
megfelelő képen kívül egyéb kórosat nem mutat. A sze
lektív kapnográfia eredményét a 2. táblázat, a kapno- 
gramot az 1. ábra mutatja.

2. táblázat. B. K. b e te g  sze lek tív  kapnogram jának  
szá m szerű  ér ték e lése

Q Q% COa max

1 . 30,7 100 3,7 %
2 . 31,2 101 4,5 %
3. 36,2 117 5,8 %
4. 7,9 25 3,0 %
5. 4,0 13 4,7 %

TaQ = — a kapnogram emelkedő szára és platója tangensének 
Ti aránya.

Q% =r Q értéknek a tracheából vett görbéhez viszonyított 
százalékos aránya.

C02 max: a kilégzétt levegő maximális C02 tartalma.
1 . tracheából
2. és 3. a bal alsó lebenyhörgőből,
4. és 5. a jobb alsó lebenyhörgőből vett görbék adatai,

A vizsgálatok alapján a jobb alsó lebeny lassan 
kialakuló, fokozódó emphysemája olyan fokot ér él, 
hogy annak funkciója minimális lett. Angiográfián ezen 
lebeny minimális perfusióját észleltük és a kapnogram 
szerint a csökkent perfusio és a kifejezett emphysema 
miatt a kóros jobb oldali alsó lebeny kapnogramjának 
Q értéke az ellenoldalihoz viszonyítva, annak csupán 
egyötöde.

Az eset bemutatása illusztrálja, hogy a szelektív 
kapnográfia csökkent ventilláció és tüdőperfusio esetén 
az érintett tüdőrészben kifejezetten kóros. A görbe 
számszerű értékelése többszörös eltérést mutat ugyan
azon beteg ép tüdőrészének összehasonlítása során.

G. A. 11 éves gyermek felvétele előtt 6 héttel kez
dődtek panaszai, köhögési rohamok, láz, hányinger, 
időnként fulladások. A szülő utólagos elmondása sze
rint a tünetek kezdete előtt a gyermek tüskét aspirálha
tott. Felvételéig pneumonia miatt kezelés alatt állt, a 
röntgen szerint bal oldali recidiváló pneumoniát észlel
tek. Klinikai állapota változó volt, de mindvégig kö
högött, időnként fulladt. Felvétele alkalmával a bal 
mellkasfél fölött tompult kopogtatás hang és gyengült, 
hörgi színezetű légzés észlelhető crepitatióval, vezetett 
zörejekkel. Mellkas-átvilágítással Holzknecht-tünet 
nem észlelhető, a középárnyék balra húzott és a bal alsó 
lebeny csökkent légtartalmú.

Bronchoszkópiát végzünk, idegentest gyanúja 
miatt. A trachea és a jobb hörgőrendszer ép, váladék 
minimális. Bal oldalon az alsó lebenyhörgőben kb. 1,5 
cm hosszú tüskét találunk, amelynek eltávolítása után 
tetemes mennyiségű purulens váladék szívható le. A 
beavatkozás után a gyermek jobban érzi magát, de a 
bal mellkasfél fölött a korábbi fizikális lelet nem vál
tozik lényegesen. A mellkasröntgen, minimális javulást 
mutat csökkent légtartalommal, váladékpangás jelei
vel az alsó bal lebenyben. Néhány nap múlva a bal al
só lebeny is légtartóvá válik, de a Holzknecht-tünet bal 
oldalon pozitív lett.

A fentiek miatt újabb bronchoszkópiát végzünk, 
amellyel egyidobén elvégezzük a szelektív kapnográfiát 
is. A hörgőrendszerben kevés váladékot találunk, a bal 
alsó lebeny hörgője nem szűkült be lényegesen, nyálka
hártyája közepes fokban fellazult, oedemás. Szelektív 
kapnográfiát végzünk, mintavétel a tracheából és a két 
alsó lebeny hörgőből történik (3. táblázat és 2. ábra).

A kapnográfia a bal alsó lebenyfunkció csökkené
sét mutatja. A két bronchoszkópia között a fizikális 
tünetek javulása lassú volt. az alsó lebeny ventillációja 
csökkent, amit a vizsgálattal kimutatott COi elimináció
csökkenés is igazol.

A továbbiakban konzervatív kezelést tervezünk, 
majd néhány hónap múlva szelektív kapnográfia meg
ismétlése, bronchographia, illetve a klinikai tünetek





CAVI IV 'TON
injekció, tabletta

ö ssz e té te l :1  tab letta 5 mg vin- 
pocetinum ot, 1 ampulla (2 ml) 10 
mg vinpocetinum ot tartalm az. 
Hatás. A Cavinton javítja az agyi 
perfusiót és ezáltal az agy oxigén- 
ellátását.
Á llatkísérletekben javítja a kísér-, 
letesen létrehozo tt hypoxia utáni 
agyi regenerációt.
Javallatok. Orálisan: különböző 
eredetű  (postapoplexiás, posttrau- 
más vagy sclerotikus), agyi kerin
gészavarok psychés vagy neuro ló
giai tünete inek : emlékezészava
rok, aphasia, apraxia, mozgásza
varok, szédülés, fejfájás csökken
tésére, a klimaktérium szindróm a 
vasovegetatív tüneteinek kezelé
sére.
Hypertensiv encephalopathia, in- 
term ittá ló  vascularis cerebralis in
sufficientia, angiospasticus agyi 
kórképek, továbbá endarteritis  
cerebri.
Ischaemiás agyi károsodásokban 
előrehaladott agyi arteriosclero- 
sisban a kollaterális keringés javí
tására.
Szemészetben az érhártya és ideg
hártya vascularis, elsősorban arte- 
riosclerotikus, ill. angiospasmus 
okozta m aculadegeneratiók, par
tialis throm bosisok, érelzáródás 
következtében kialakuló másodla
gos zöldhályog.
Fülészetben korral járó vascularis 
vagy egyes toxikus (gyógyszeres) 
halláscsökkenés, labyrinth e red e tű  
szédülés.
Parenterálisan: kizárólag csepp- 
infúzióban. Neurológiai indiká
cióban olyan akut, gócos ischae
miás cerebrovascularis kórkép, 
amelyben a vérzéses e re d e t biz
tonsággal kizárható.
Ellenjavallat. Orálisan: te rh e s
ség.
Parenterálisan: Súlyos ischae
miás szívbetegségek, súlyos szív
ritm uszavarok. Terhesség. 
Adagolás. Orálisan: N aponta 
3 x 1 —2 tabl., a fenn tartó  adag 
napi 3 x 1  tabl., hosszabb időn ke
resztül.
Parenterálisan: kezdő napi adag 
20 mg lassú cseppinfúzióban (2 
amp. tartalm a 500—1000 ml in

fúziós oldatban) infundálva. A to 
vábbiakban a szokásos napi adag 
30 mg (3 amp. tarta lm a 500— 1000 
ml infúziós oldatban), lassan csepp
infúzióban infundálva.
Amennyiben a beteg állapota szük
ségessé teszi — és a toleranciája 
megengedi — óvatosan emelve az 
adagot, a tizedik napon az infúzió
ban ad o tt napi összmennyiség el
érheti az 1 m g/tskg-ot. Á készít
mény iv. és im. nem alkalmazható. 
Gyógyszerkölcsönhatás. Az ed
digi tapasztalatok szerin t a tabl. 
in terakciót nem okoz, ezé rt kom
binációs kezelésre is alkalmas. 
Az injekció heparinnal incompa- 
tibilis, ezért az infúziót olyan be
teg  nem kaphatja, aki heparin ke
zelésben részesül.

Mellékhatás: K ism értékű vér
nyomáscsökkenés, ritkán tachy
cardia, extrasystole fordulhat elő. 
Tartós kezelés esetén  a vérképet 
ellenőrizni kell időnként. 
Figyelm eztetés: Parenterális 
alkalmazása során az am pulla sor- 
bitol-tartalm a m iatt diabetesesek 
vércukorszintje a kezelés alatt el
lenőrizendő.
Megjegyzés. *  A tabletta csak 
vényre adható ki. Az orvos ren
delkezése szerint (legfeljebb három 
alkalommal) ism ételhető. Az in
jekció csak fekvőbeteg-gyógyin
tézeti felhasználásra van forgalom
ban.
Csomagolás. 10 amp. (2 ml)

14,— Ft 
50 tabl. 23,— Ft
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2. ábra: G. A. betegnek a bal alsó lebeny hörgőjéből eltá
volított krónikus idegentest után vett kapnogram- 
ja a tracheából, a jobb és a bal alsó lebenyhör
gőből (fentről lefelé). A bal alsó alsó lebeny 
kapnogramja az ellenoldalihoz viszonyítva kóros

együttes értékelése alapján az esetleges lobectomia ra
cionálisabb lehet, illetve le tudjuk mérni a konzervatív 
kezelés hatásosságát.

A részletesen nem  ism erte te tt eseteinkben is 
értékes inform ációt ad o tt a szelektív  kapnográfia. 
így a bronchográfiával igazolt b ronchitis deform ans 
esetben is az é rin te tt tüdőfél COv-eliminációja csök
kent. A m ellkasröntgen felvételen a jobb felső le 
beny részleges a te lek táziáját m uta tó  betegen, az a te - 
lek tázia okainak kiderítése céljából végzett bron- 
choszkópiával egyidőben készült szelektív kapno
gráfia  kapcsán az é rin te tt oldali egész tüdőfélről kó
ros gö rbét m utato tt.

Megbeszélés

K rónikus, lokalizált tüdbetegségben szenvedő 
betegeken k o rh a tá r nélkül végeztük  a különböző 
bronchusokból n y ert levegő C O v-tartalm ának re 
g isztrálását, szelektív kapnográfiá t. M ivel a sejtek
ben term elődő COa-nak a különböző bronchusokban 
k im u ta tha tó  koncentrációja az é r in te tt tüdőrészek

3. táblázat. G. A. b e teg  sze lek tív  kapnogram jának  
szám szerű  é r ték e lé se

Q Q% C02 max

1 . 53 100 4,4%
2 . 29 55 4,4%
3. 14 25 4,2%

1. tracheából
„.jobb alsó lebenyhörgőből
g. bal alsó lebenyhörgőből vett görbék adatai. 4
4

perfusió jának  és a CO2 helyi elim inációjának függ
vénye, a vizsgálat alkalm as egyes tüdőrészek  CO2- 
anyagcserében való részvételének, funkciójának 
m egítélésére. A vizsgált tüdőrészhez tartozó  hörgő
ből m ellékáram lásos elszívással n y e rt levegő COo- 
ta rta lm á t a kapnográf nagy pontossággal (0,1% 
CCh-koncent ráció eltérés) és igen rövid  válaszidővel 
(0,1 secundum nál rövidebb) jelzi (7, 15).

A vizsgálatot narkózisban végezzük, együ ttm ű
ködést a beteg részéről nem  igényel, k o rh a tá r  nélkül 
alkalm azható, és a k lin ikai tü n e tek  alap ján , megfe
lelő java lla t szerin t végzett bronchoszkópos beavat
kozás értékes inform ációt adó kiegészítése. A spon
tá n  légzést nélkülöző krónikus (polio) és á tm eneti 
(narkózis) lélegeztetést igénylő betegeken a kilég- 
ze tt CO2 folyam atos regisztrálása ism eretes (8, 9). 
V izsgálatainkban spontán légzés h iányában  a fizio
lógiás körülm ények megközelítése, értékelhető  ada
tok nyerése céljából volum en k o n tro llá lt resp irá to r- 
ra l vagy m anuálisan, volum eter közbeiktatásával 
végezzük a lélegeztetést. A levegőm intavételnél be
vált, orrból n y e rt levegő vizsgálatának  körülm é
nyeit követjük , azonos m éretű  szondát használva.

A kapnogram  szám szerű értékelésével, sőt kom 
puteres analízisével sokan foglalkoznak (3, 4, 16, 17). 
A görbe értékelését a mi korábbi gyakorlatunkban  
jól bevált módon végezzük (15, 18, 23). Vizsgála
ta inkban  — különösen nem  a tracheából, hanem  a 
kisebb á tm érő jű  hörgőkből n y e rt görbék  esetében 
— nem  a görbék abszolút értékelése, hanem  a ké t
oldali azonos tüdőrészek, illetve a kóros és ép lebe
nyek összehasonlítása látszik fontosabbnak.

A k apo tt eredm ények hasznosnak bizonyultak 
a m űtéti indikáció racionálisabbá tétele, illetve a 
klin ikai kép változásának m egítélésében. K ét lobá- 
ris em physem ás esetünkből a csökkent perfusio és 
ventilláció egyidejű fennállását m utató  esetben igen 
k ifejezett vo lt a k é t görbe közötti eltérés. A m ásik 
esetben, am elynél elsősorban a ventilláció csökken
téséből adódott, kisebb volt az eltérés, de a két ol
dal különbsége így is kifejezett volt.

K rónikus idegentest-aspiráció m ia tt vizsgált be
tegeink közül a legkifejezettebb k lin ikai tüneteket 
m utató, radiológiailag lassan javuló, az első beavat
kozásnál te tem es purulens váladéko t produkáló  be
teg szelektív kapnogram ja m u ta tta  a nagyobb elté
rést. A nevezett betegnek rövidebb volt az anam né- 
zise, így a súlyosabb következm ények m agyarázatá t 
az idegentest anyagában (valószínűleg irrita tív  
anyagot tarta lm azó  tüske), a lak jában  és az okozott 
hörgő, hörgő körüli k ifejezettebb gyulladásban lá t
juk .

Eseteink szám a nem  nagy, de eredm ényeink 
és az eddigi tapasztalatok  a lap ján  eléggé meggyő
zőnek érezzük annak  állítását, hogy az általunk  
bevezetett e ljá rás a gyakorlatban  m ár jól bevált 
kapnográfia az egyes tüdőrészek funció jának  meg
ítélésére is alkalm azható. N agyobb számú, külön
böző jellegű esetsorozat v izsgálatát tervezzük, m i
vel a rra  szám ítunk, hogy az így k ap o tt szám szerű 
adatok, azok dinam ikus alakulása fontos ú tm u ta
tásul szolgálhat a gyakorlati teendők, a különböző 
okokból é r in te tt tüdőrészek reparációs készségé
nek prognosztikai m egítélése tek in tetében .

%
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Köszönetnyilvánítás. Szekeres István dr.-nak, a 
légzésfunkciós laboratórium munkatársának a kapno- 
gramok elkészítéséért és azok számszerű értékeléséért, 
és Kertész Erzsébet dr.-nak a haemodinamikai vizsgá
latok elvégzéséért köszönetét mondunk.

Összefoglalás: A szerző szelektív kapnográfiát 
végzett krónikus, lokalizált tüdőbetegségben szen
vedő csecsemő- és gyermekbetegeken. Vizsgálatait 
bronchoszkópos beavatkozással egyidőben, ahhoz 
kapcsoltan végezte. A tüdő különböző részeiből 
nyert kapnogram számszerű értékelése, az ép és 
kóros görbe összehasonlítása hasznos információt 
nyújt a tüdő bizonyos, lokalizált területeinek mű
ködéséről. Betegein krónikus idegentest, lobaris 
emphysema, bronchitis deformans, atelectasia kli
nikai diagnózis m iatt végzett bronchoszkópiát és 
szelektív kapnográfiát.

Megjegyzés: A kézirat beküldése óta további 30 
esetben végeztük el a vizsgálatot hasonló tapasztala
tokkal. A vizsgálatot bronchokapnográfiának nevez
tük el.
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VINBLASTIN injekció

ÖSSZETÉTEL: 1 üveg 5 mg liofilizólt vinblastin. sulf-ot, az oldószeramp. 5 ml natr. chlor, 
inj. 0,9%-ot tartalmaz.
JAVALLATOK: Hodgkin-kór, non-Hodgkin-lymphomák, idült lymphoid leukémia, heredaga
natok.
ELLENJAVALLATOK: Leukopenia, bakteriális infekciók.
ADAGOLÁS: Az üveg tartalmát az oldószerampullában levő 5 ml fiziológiás konyhasóval 
kell feloldani, majd a frissen készített oldatot intravénáson vagy cseppinfúzióban alkalmaz
ni. A dózis beállítása a beteg szükségletének és a fehérvérsejtszám változásának figyelem- 
bevételével individuálisan történjék.
A Vinblastin adagolására kétféle sémát lehet ajánlani:
1. A kezdő 0,025—0,1 mg/kg dózis után, naponta kontrollált fehérvérsejtszám mellett, ameny- 
nyiben a bevezető adag után a fehérvérsejtszám nem esik 2—3000 alá, akkor az első injek
ciót követően egy hét múlva adható a második adag 0,15 mg/kg mennyiségben, legalább 
4000-es fehérvérsejtszám mellett. A továbbiakban, ha onkolytikus, ill. leukopeniás hatás 
nem mutatkozik, az egyszeri adag 0,2 mg/kg-ra is emelhető. Az egyes injekciók között 7 
nap szünetet kell tartani és a fehérvérsejtszámot gondosan ellenőrizni. Ha a megfelelő 
hatás elértük, a fehérvérsejtszám ellenőrzése mellett 7-14 naponként 0,15 mg/kg fenntartó 
dózist lehet adni a teljes tünetmentességig.
2. A 0,025-0,1 mg/testsúlykg kezdő adag után naponta kontrollált fehérvérsejtszám mellett 
naponta adják a Vinblastint 2,5-5 mg-os dózisban, fokozatosan emelkedő adagolással. A 
hatásos adagot ilyen adagolással 2—3 nap alatt érik el (5 mg-nál nagyobb egyszeri adag 
a naponkénti alkalmazás esetében nem adható). Ezután a kezelés — az átmeneti jellegű 
és általában spontán megszűnő leukopeniás szak elmúltával — csökkentett fenntartó adag
gal folytatható. A Vinblastin-kezelés megismételhető.
KOMBINÁCIÓS TERÁPIA: Egyéb cytostatikumokkal együtt adható.
MELLÉKHATÁSOK: Agranulocytosis, leukopenia, alopecia, hányás, hasmenés, stomatitis, 
paraesthesiák, fejfájás, orrvérzés, anorexia, depressio (ezek mind reverzibilisek).
FIGYELMEZTETÉS: 3000 fvs.-szám alatt célszerű a kezelést szüneteltetni és profilaktikusan 
antibiotikumot adni.
MEGJEGYZÉS: >i<4i Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti (gondozóintézeti) felhasználásra 
van forgalomban.
CSOMAGOLÁS: 2 5 X 5  mg -j- 25 X  5 mg oldószer térítési díja: 260,— Ft.
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GYAKORLAT

Fővárosi László Kórház
III. Bel- (Hepatológiai) Osztály
(főorvos: László Barnabás dr.)

L ip o ic  a c id  k e z e lé s  
k ró n ik u s  a k t ív  h e p a t i t i s b e n
László Barnabás dr. 
és Méhesfalvy Erzsébet dr.

A krónikus ak tív  hepatitis (továbbiakban CAH) 
gyógykezelése te rén  döntő fo rd u la to t je len te tt az 
im m unsuppressiv (22, 25), m ajd  a kom binált gluco
corticoid +  azath ioprin  te ráp ia  bevezetése (26, 34). 
Az eddigi tapasztalatok  szerin t a kezeléssel a be
tegek egy tek in télyes részében jelentős javulás é r
hető el (10, 13, 24, 28, 33, 36), de továbbra is m a
radnak  e gyógyszerekkel szem ben rezisztens be te 
gek, akik  e te ráp iában  részesü ltek  30—50% -át te 
szik ki. M ásfelől e nem  veszélytelen szerek a lka l
mazása során számos m ellékhatással, esetleg ko
moly szövődm énnyel kell szám olni, amely egy-egy 
esetben lehetetlenné, vagy nagyon kockázatossá te 
szi a kú ra  fo ly ta tásá t. E körü lm ények  m ia tt lé tjo 
gosultsága van m inden olyan egyéb kezelési e ljá 
rásnak, am ely a betegség rem issó jának  rem ényével 
kecsegtet.

B etegek és m ódszer

1975-ben klinikai vizsgálatokat végeztünk májbe
tegeken az Országos Gyógyszerészeti Intézet megbízá
sából, a Medexport által rendelkezésünkre bocsátott 
Lipoic acid tablettával és inj.-val. Ebben a vizsgálat- 
sorozatban főleg akut hepatitises betegek szerepeltek. 
Ugyanakkor néhány olyan CAH-es betegnek is adtuk 
kúraszerűen a gyógyszert, akinek kombinált immun
suppressiv kezelése valamilyen kizáró körülmény (sú
lyos diabetes, vérképző rendszeri károsodás, aktív pep
ticus ulcus stb.) miatt nem volt keresztülvihető. Az e 
betegeken szerzett kedvező tapasztalataink indítottak 
arra, hogy megkíséreljük a Lipoic add kezelést cél
zottan CAH-ben.

Ebben a m ásodik kezelési kísérletben 22 
CAH-es beteg v e tt részt. A diagnózist a k lin ikai 
adatok (anam nesis, fizikális status), a lab o ra tó riu 
mi param éterek  és a máj biopsiás vizsgálata biztosí
totta. A kezelés befejezése u tá n  17 esetben ny ílt 
alkalom  a szövettani vizsgálat m egism étlésére. A 
betegek közül 12 férfi, 10 nőbeteg, átlagos éle tko
ruk  56 év, a legfiatalabb 32, a legidősebb 71 éves 
volt. HBsAg pozitív volt 8, negatív  14. M ind a 22

4*
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beteg  részben osztályunkon, részben am bulancián
kon rendszeres m egfigyelés és ellenőrzés a la tt ál
lott, s á llapotukban  a kezelés m egkezdése előtt leg
alább  1 év a la tt az előzőleg a lkalm azo tt kezelés el
lenére  sem szubjektív , sem ob jek tív  javulás nem  
következett be.

A Lipoic add (liponsav, thioctansav, thiocaprylsav, 
N-vitamin) 25 mg-os tabletta és 2 ml-es ampullában 
0,5%-os inj. formájában állt rendelkezésünkre. A keze
lést az alapvizsgálatok megtörténte után kezdtük meg. 
Az első hónapban, a hospitalizáció időszakában minden 
beteg tablettában 3X75 mg (3X3 tbl.) s ezzel párhu
zamosan i. v. injekcióban 2X1 mg Lipoic acid-ot ka
pott. Egy hónap elteltével a dózist 3X50 mg-ra csök
kentettük (3X2 tbl.) s ez maradt a fenntartó adag. A 
kezelést általában 3—4 hónapig folytattuk, de szükség 
esetén, kellő javulás láttán tovább is adagoltuk a 
gyógyszert. A Lipoic add kezelés alatt a betegek egyéb 
gyógyszert nem kaptak.

E redm ények
A gyógyszer hatékonyságát a szubjek tív  válto

zásokon kívül a fizikális status, a laboratórium i 
p aram éterek  és a biopsiás vizsgálat eredm énye alap
ján  íté ltük  meg. K ülönös figyelem m el k ísértük  a 
histológiai kép m ellett a parenchym a károsodását 
jelző enzym ek (GOT, GPT) ak tiv itásának  alakulá
sát, a serum  b ilirub in  viselkedését, a parapro te in - 
p róbák  pozitiv itásának és a serum  fehérje-frakció i
nak  változását. E szem pontok szerin t a betegeket 
három  csoportba oszto ttuk  (táblázat).

Eredmények Ffi Nő
Átlagos 

Ossz. életkor 
(év)

Kezelés
átl.
tartama
(nap)

Tünet- és
panaszmentes 5 3 8 57 180

Klinikailag javult 4 3 7 54 170
Változatlan 3 4 7 58 110

Összes 12 10 22

1. ábra: HBsAg pozitív (1:80) krónikus aktív hepatitis a 
a portalis mező kiszélesedésével és sűrű gömbsej
tes beszűrődésével, amely a parenchymába is be
terjed — ún. molyrágás necrosis (a felvétel bal 
oldalán). A lebenykés szerkezet megtartott; a jobb 
felső sarokban v. centrális. A betegség fellángo
lása során végzett biopsia azt is szemlélteti, hogy 
a folyamat a lebenykén belül is gyulladásos és de- 
generativ jelenségekkel jár együtt. — 70 éves nő. 
Ksz. 658/1975. H. E. 200X
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2. ábra: A 9 hónappal később végzett kontroll biopsia a 
régebbi folyamat maradványaként kiszélesedett, 
fibroticus portalis mezőt mutat (baloldalt). Az 
ebből kiinduló ún. passiv-septumok arra utalnak, 
hogy a szervben szerkezeti torzulás következett be, 
aktivotás nem látszik. Cirrhosisra jellegzetes komp
lett állebenyek a vizsgálati anyagban nem mutat
koztak. Ksz. 476/1976. H. E. 200X

1. In a k tívvá  vá lt (Tünet- és panaszm entes). Eb
be a csoportba a gyakorlatilag  gyógyult betegek ta r 
toznak. Az enzym -aktiv itás norm alizálódott, a para- 
p ro tein -p róbák  negatívvá vagy közel negatívvá  vál
tak , a fehérjefrakciók  eltolódása rendeződött, a máj 
biopsiás vizsgálata a fo lyam at inak tívvá  válását 
m u ta tta  (1. és 2. ábra). Ebbe a csoportba k e rü lt 8 
beteg, a kezeiteknek valam ivel több m in t l/3 -a  (kö
zülük 4 volt HBsAg pozitív).

2. Javult. E csoport betegei panaszm entesekké 
váltak , a laborató rium i vizsgálatok közül a GOT és 
G PT aktiv itás norm alizálódott, a p arap ro te in  pró
bák  javu ltak  ugyan, de nem  v á ltak  negatívvá, ja 
vult, de nem  norm alizálódott a serum  feh é rje frak 
cióinak eltolódása sem. A biopsiás vizsgálat az ak ti
v itás csökkenését m utatta . Az e csoportba soro lt 7 
beteg  közül 2 volt HBsAg pozitív.

3. V áltozatlan  m aradt 7 beteg, közülük 2 volt 
HBsAg pozitív. R osszabbodást egyetlen esetben  sem 
tapasztaltunk . A betegek a gyógyszeres kezelést jól 
tű rték , a gyógyszerrel kapcsolatban panasz vagy 
m ellékhatás nem  fo rdu lt elő.

%
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3. ábra: 62 éves férfibeteg HBsAg negatív CAH-ének vál
tozása Lipoic acid kezelés alatt, néhány fonto
sabb laboratóriumi paraméter tükrében

4. ábra: A Lipoic acid kezelés megszakításának és újrakez
désének hatása néhány laboratóriumi vizsgálat1 
eredményre HBsAg pozitív CAH ben



Ügy látszik, hogy a kezelés m egkezdése u tán  a 
javulás m eglehetősen hosszú idő elteltével kezd m u
tatkozni, de annak m egindulása u tán  folyam atos. 
Ennek ilusztrálására szolgáljon a következő ábra  
(3. ábra), am ely az „Inak tívvá  v á lt” csoportba ta r 
tozó egyik beteg kezelésének és ellenőrzésének 
egyes szakaszait m u ta tja  be.

A m egkezdett gyógykezelést hosszú időn ke
resztül (3—4 hónap) kell fo ly tatn i. K ét esetben ta 
pasztaltuk , hogy a javu lás szakaszában különböző 
okok m ia tt félbeszakított liponsav kezelésnek re 
lapsus le tt  a következm énye. A kezelés ú jrakezdé
se és következetes fo ly tatása u tán  azonban a jav u 
lás folyam atossá vált. Egyik ilyen ese tü n k e t szem
lélteti a 4. ábra.

M egbeszélés

A liponsav nem  új gyógyszer. A biokém iában 
régóta ism ert coenzym, am ely egyéb coenzym ekkel 
(cocarboxylase, CoA stb.) együ tt részt vesz a pyro- 
szőlősav, az a lfa-ketoglu társav  és egyéb ketosavak 
oxidativ  decarboxilálásában. E biológiailag aktív  
anyagnak  számos tu lajdonsága ism eretes. Á llatk í
sérletek  és klinikai vizsgálatok szerin t antitox ikus 
hatású  (1, 12, 14, 19, 23, 32), védi a k ísérle ti á lla t 
m á já t CCU-el okozott m ájkárosodással szemben 
(11). M egakadályozza a m ájban  a kóros zsír-depo- 
zíciót (10), ugyanakkor elősegíti a glycogen lerakó
dását. A vércukor szin tet csökkenti (6, 8, 15, 29). 
A liponsav élénkíti az a lapanyagcserét (9, 27, 31), 
növeli a szövetek oxigén-felhasználását, fokozza a 
RÉS akivitását. Számos v itam innal (Bj, B^, C, E) 
szoros kölcsönhatásban van.

E kedvező biológiai tu lajdonságok csábíto tták  
a k linkusokat a liponsav teráp iás alkalm azására. A 
szer ism ert számos ha tása  ellenére a te ráp iás pró
bálkozások nem célzottak, hanem  em pirikus jelle
gűek voltak. Erről tanúskodik  az e tá rg y b an  össze
hívott első tanácskozás anyaga (Simposio In te rn a 
tionale su l’Acido Tioctico, 1955), m ajd  az ezt követő 
kongresszus (1 st Congress of Thioctane, 1958) is. 
Az előadók legtöbbje heveny és idü lt m ájbán talm ak- 
ban tap aszta lta  a liponsav kezelés kedvező hatását. 
Szem edjeva  és m tsai (35) ak u t hepatitisben  m ind a 
szubjektív , m ind az ob jek tív  állapot jav u lásá t ész
lelték liponsav hatására . M agyar szerzők (5, 20) a 
serum  b ilirub in ra  és a transam inasék ra  k ife jte tt 
kedvező ha tást figyeltek  meg liponsavval kezelt 
ak u t hepatitises betegeken, kontro llcsoporttal össze
hasonlítva. K otlák  (18) hepatitises gyerm ekbetege
ken é r t  el szám ottevő eredm ényt. Id ü lt m ájbetegsé
gek liponsav kezelésével is többen foglalkoztak (7, 
16, 30), s a betegek közérzetének és á lta lános állapo
tán ak  jav u lásá t tapaszta lták , ezenkívül enyhe d iure- 
tikus és choleretikus h a tás t is m egfigyeltek. Az 
á lta luk  alkalm azott kis dózis (napi 1—10 mg) nem  
volt befolyással a labora tó rium i param éterekre . Ob
jek tív  jav u lást azok figyeltek  meg k rónikus m ájbe
tegeken, akik a liponsavat nagyobb napi adagban 
(2X25 mg) és huzam osabb ideig adagolták  (2, 21). 
K isfa ludy  (17), aki szintén foglalkozott a liponsav 
hatásával különböző aetiológiájú, ak tív n ak  m inősü
lő m ájbetegségekben, a szert főleg ad juváns teráp ia
ként a ján lja .

T erápiás próbálkozásaink ném ileg eltérnek az 
eddigi k lin ikai vizsgálatoktól. 1. Igyekeztünk  homo
gen beteganyagot k iválasztani. Csak olyan betegek 
szerepelnek ebben a v izsgálatban, ak ik  m ind klini- 
kailag, m ind a m ájszövet m orfológiai jellegzetessé
gei a lap ján  m egfeleltek a CAH tünetegyüttesnek . 
2. A rra  törekedtünk , hogy a spontán  rem issio lehe
tősége ne zavarja az eredm ények  m egítélését. Ezért 
a liponsav-kezelésre k iválasz to tt betegek, ak iket 
osztályunkon, vagy am bulanciánkon rendszeresen 
ellenőrzésünk a la tt ta r to ttu n k , hosszú időn keresztül 
(1—3 év) kezeletlenül vagy az alkalm azott egyéb 
kezelés ellenére változatlan  állapo tban  voltak. Azo
kat, akiken a javulás bárm ilyen  je le  m utatkozott, 
k izártu k  ebből az összeállításból. 3. Az eddig a ján 
lo tt dózisnál sokkal nagyobb adagban  ad tuk  a lipon
savat, és sokkal hosszabb ideig fo ly ta ttu k  a kezelést.
4. A liponsavval végzett k lin ikai v izsgálat 3 éve le
záru lt. A kezelt betegek azóta is rendszeres ellen
őrzés a la tt állnak. V isszaesést egyetlen esetben sem 
tapaszta ltunk .

T erápiás eredm ényeink szerények ugyan, de é r
dem esek az elemzésre. A k iválasz to tt beteganyag 
sem nagy, de homogen, így alkalm as következteté
sek levonására. A betegek több m in t 1/3-a, a 22-ből 
8 beteg CAH-e inaktívvá vált, s három  év távlatából 
is változatlan . A betegek tovább i 1/3-ában — ha 
gyógyulás nem  is következett be — szám ottevő ja 
vulás, az aktiv itás lényeges m érséklődése az ered
m ény. A betegek l/3 -a  nem  reag á lt a liponsav keze
lésre. A gyógyszernek egyetlen esetben sem volt 
em lítésre m éltó m ellékhatása, a k á r tab le ttában , 
ak á r i. v. injekcióban tö r té n t a m edikáció. Vizsgá
la ta in k  alap ján  úgy gondoljuk, CAH-es betegek li
ponsav kezelését érdem es m egkíséreln i különöskép
pen akkor, ha az im m unsuppressiv  te ráp ián ak  kon t
ra ind ikáció ja  van, vagy annak  nagy a kockázata.

összefoglalás: 22, előzőleg 1—3 évig változatlan 
á llapo tban  levő krónikus ak tív  hepatitises beteg ré 
szesült 3—4 hónapig ta rtó  liponsav (thioctansav) ke
zelésben. A betegek több m in t l/3 -án ak  (8 beteg) 
k rón ikus ak tív  hepatitise in ak tív v á  vált, 1/3-a ja 
vult, de nem  gyógyult meg, 1/3-a m arad t változat
lan  állapotban. Rosszabbodás egy esetben sem kö
v e tkeze tt be. A liponsavnak nem  volt sem m ilyen 
m ellékhatása, a betegek a gyógyszert jól tű rték  
m ind p. o., m ind i. v. kezelés kapcsán. A szerzők 
fontosnak  ta rtjá k  a m egfelelő nagy  dózist és a szer 
kellő ideig (legalább 3—4 hónapig  ta r tó  adagolását. 
A ján lják  a liponsavat k rónikus ak tív  hepatitises be
tegek kezelésére különösképpen akkor, ha az im- 
m unssuppressiv  kezelésnek nagy a kockázata.
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ÖSSZETÉTEL: 1 üveg 0,5 mg liofilizólt vineristin sulf.-ot; az 
oldószerampulla 10 ml natr. chlor, inj. 0,9%-ot tartalmaz.
JAVALLATOK: Gyermek- és felnőttkori akut leukaemia, 
lymphogranulomatosis, Wilms-tumor. Bármely solid tumor 
kombinált kezelése.
ELLENJAVALLATOK: Csontvelő-elégtelenség, idegrendszeri 
meg betegedések.
ADAGOLÁS: Az üveg liofilizólt hatóanyagát az oldószer
ampulla tartalmával feloldjuk. Az így elkészített oldat 1 
ml-enként 0,05 mg hatóanyagot tartalmaz. A Vineristin 
frissen elkészítve intravénáson injekció vagy infúzió for
májában hetenként egy alkalommal alkalmazható. Az 
adag nagyságát a beteg testsúlyának és egyéni tűrőké
pességének figyelembevételével kell meghatározni. 
Felnőtteknek: akut leukaemia gyógykezelésére testsúlykilo
grammonként 0,05-0,10 mg adható hetenként. 
Gyermekeknek: célszerű az adagot a testfelszínre számí- 
tani, amely a kezdeti 4—6 hetes kezelés folyamán testfel
szín-négyzetméterenként és hetenként 1,5 mg. Fenntartó 
kezelés esetén testfelszín-négyzetméterenként 1 mg adható 
hetenként mind akut leukaemiában, mind egyéb malignus 
tumorokban.
Egyéb megbetegedésekben: az egyéni tűrőképesség mesz- 
szemenő figyelembevételével általában a következő ada
gok adhatók:
első héten: 0,025 mg/testsúlykg,
második héten: 0,05 mg/testsúlykg, 
harmadik héten: 0,1 mg/testsúlykg, 
negyedik héten: 0,125 mg/testsúlykg, 
továbbiakban
hetenként max. 0,15 mg/testsúlykg.
Miután a remissio kialakult, fenntartó adagként testsúly
kilogrammonként 0,025—0,05 mg adható hetenként.
KOMBINÁCIÓS TERAPIA: Egyéb cytostaticumokkal együtt 
jól adható.
MELLÉKHATÁSOK: Alopecia, obstipatio, álmatlanság, par
aesthesia, ataxia, izomgyengeség, idegfájdalmak, leuko
penia, láz.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelés előtt már fennálló granulo
cytopenia, illetve thrombocytopenia nem kontraindikálja a 
Vincristin-kezelést; ilyenkor azonban fokozott körültekin
tésre van szükség. Abban az esetben, ha a fehérvérsejt

szám 2000 alatt van, a dózist felére kell csökkenteni, míg 
1000 alatti fehérvérsejtszám esetén a kezelés nem ajánl
ható. A paravénásan adott injekció fájdalmas localis re
akciót okozhat. Vincristin-kezelés után akut urikaemiás 
nephropathia léphet fel, ezért a szérum húgysavszint el
lenőrzése, megfelelő folyadékmennyiség bevitele, illetve a 
vizeletürítés biztosítása szükséges. A vérképet rendszere
sen — de legalább minden injekció beadása előtt — ellen
őrizni kell. Láz esetén a kezelést meg kell szakítani. 
MEGJEGYZÉS: Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti
(gondozóintézeti) felhasználásra van forgalomban.
CSOMAGOLÁS: 2 5 X 0 ,5  mg +  2 5 X 1 0  ml oldószer 
térítési díja: 110,— Ft.
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képerősítő nélkül, intracavitalis EKG irányítással tör
tént.) Kezdetben nem volt megfelelő kontaktus a myo
cardium és az elektród között. Depolarisatiót 10 V-nál 
nagyobb ingerfeszültség váltott ki, és idővel szaporod
tak a hatástalan impulzusok. Röntgen-, EKG kontroll 
nélkül kissé változtatva az elektród helyzetét a pm. 
ritmus állandósult, az ingerfeszültséget csökkenteni le
hetett. A röntgenfelvételen az elektród a jobb kamrá
ban ábrázolódott, de szokatlan irányból és atípusos mó
don jutott el oda. Myocardialis infarctus, digitalis into
xicatio kizárása után, a vezetési zavar definitiv jellege 
miatt a beteget osztályunkra küldték. Tekintettel a ma
gas ingerküszöbre (4 V 1,75 ms) ellenőriztük az elektród 
helyzetét. Az intracardialis unipolaris EKG nem a meg
szokott csúcsi, csúcsközeli jobb kamrai, monophasisosan 
deformált beékelődési görbét mutatta. A röntgenvizs-

P e r s i s t á ló  b a l v e n a  c a v a  
s u p e r io r  j e l e n tő s é g e  
a p a c e m a k e r  th e r a p iá b a n
Marosi György dr., Sági István dr.,
Pokorny Lajos dr. és Simon Zsuzsanna dr.

A persistáló bal vena cava superior (továbbiakban 
p. b. v. c. s.) több m in t 100 éve ism ert m ellkasi ér- 
anomalia (1). A hosszú ideig csupán anatóm iai, fe j
lődéstani szem pontból szám on tarto tt v á ra tlan  sec- 
tiós lelet (3, 6, 7, 16) önm agában árta lm atlan  fejlő 
dési rendellenesség. Jelentősége a ny ito tt szívm űté
tek óta n ő tt meg. A p. b. v. c. s. ex tracoronariás vé
nás d ra inage-kén t ron tja  a cardiopulm onalis bypass 
hatásfokát (2, 10, 26, 34, 47), m inden m ű té t előtt 
tisztázni kell a jelenlétét. Ű jabban  a pacem aker (to
vábbiakban pm.) therap ia  irány íto tta  rá  ism ét a 
figyelmet. A rendellenesség technikai nehézségek 
és szövődm ények forrása lehet. Ezekkel és az élőben 
történő felism erés lehetőségével foglalkozunk a kö
vetkezőkben esetism ertetés és irodalm i á ttek in tés  
alapján.

Esetismertetés

1. ábra: N. M. Ideiglenes pm. beültetés után készült mell
kasfelvétel. Az elektród p. b. v. c. s.-ban halad. 
Alacsony denzitású csíkárnyék a szív bal felső 
széle mellett

N. M. 84 éves nő — működő ideiglenes pm.-re — 
állandó pm. beültetés előkészítésére került osztályunkra. 
Az anamnesis szerint 12 nappal korábban otthonában 
nyugalomban hirtelen megszédült, és hányingert köve
tően rövid időre elvesztette eszméletét. Mellkasi fájdal
mat nem érzett. Előzőleg hasonló panasza nem volt. 
Gyógyszert nem szedett. A rosszullét után mentővel bel- 
osztályra szállították. Az EKG pitvar—kamrai dissocia- 
tiót (80/perc pitvari, 45/perc kamrai ritmus) és bal Ta- 
wara-szár-blockot mutatott. Atropin, isoproterenol a 
vezetési zavart és a kamrai frekvenciát nem befolyá
solta. Rövid idő múlva Adams—Stokes-syndroma miatt 
a beteget reanimálni kellett. Ideiglenes pm.-kezelést 
kíséreltek meg, a transvenás elektród azonban elakadt 
a periférián. Közben a kamrai vezetési zavar változott, 
a pitvar—kamrai dissociatióhoz jobb Tawara-szár-block 
és bal anterior hemiblock társult. A következő pm. im
plantati ós kísérlet során a jobb v. subclavia felől beve
zetett elektród ismét elakadt. Végül a bal v. subclavián 
át jutott centrális helyzetbe. Innen szokatlanul nehezen, 
hosszas kísérletezés után sikerült az elektródot a jobb 
kamrába vezetni és beékelni. (A beavatkozás röntgen

O rv o si H e t i l a p  1980 . 121. é v fo ly a m , 52 . sz á m

gálát alapján merült fel a gyanú, hogy az elektród p. 
b. v. c. s.-on és a sinus coronariuson keresztül jutott 
a jobb pitvarba, majd a jobb kamrába. A mellkasfelvé
tel szerint az elektród a szokásostól eltérően a gerinc 
bal oldalán haladt lefelé, és az óramutató járásával 
egyező irányban fordult be a jobb szívfélbe. Az oldal
irányú felvételen szintén atípusos módon, a bal hátulsó 
szívszél felől előre kanyarodva érte el a jobb kamrát 
(1. ábra). Az aortaív alatt függőleges lefutású, csíksze
rű árnyék ábrázolása (1. ábra). Nem sokkal az állandó 
pm. beültetése előtt váratlanul junctionalis tachycar
dia jelentkezett, és kamrafibrillatióhoz vezetett. Defib- 
rillatio, kaliumpótlás (se K.: 3,2 mval/1) után a pm. rit
mus helyreállt.

Az állandó pm.-t a szegedi I. Sebészeti Klinikán 
ültették be. Az endocardialis elektród a hypoplasiás v. 
cephalica helyett a jobb v. jugularis internából a jobb 
v. cava superioron át akadálytalanul jutott a jobb kam
ra csúcsába (ingerküszöb 1,0 mA 0,7 ms) (2. ábra). El- 
távolítva az ideiglenes elektródot, az éranomáliát veno- 
graphiával igazoltuk (3. ábra). A betegnek több mint 
egy éve állandó pm.-ritmusa van, panaszmentes. 3199
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2. ábra: N. M. Végleges pm. beültetés után készült mell
kasfelvétel. Az elektród a v. cava superioron ha
lad keresztül. (A az előzővel azonos röntgenár
nyékot jelzi.)

Megbeszélés

A p. b. v. c. s. a vénás rendszer egyik  leggyako
ribb  fejlődési rendellenessége (21, 34, 37, 50, 51). 
E lőfordulhat önm agában  (0,3—0,5%) (9, 12, 30) vagy

3. ábra: N, M. A venographiával igazolt p. b. v. c. s.

v. cardinalis 
anterior 

dext. sin.

v. intercost, 

v. innominata

4. ábra: P. b. v. c. s. kialakulásának lehetősége az embryo
nalis életben (Campbell és Deuchar után módo
sítva).

— jóval gyak rabban  (4,3%) — m ás éranom áliával, 
congenitalis v itium okkal együ tt (8, 9, 11, 36, 47). A 
rendellenesség az em bryonalis fejlődés során  úgy 
jön  létre, hogy a bal elülső és hátu lsó  card inalis vé
nákból képződő bal oldali közös cardinalis vena (bal 
ductus Cuvier) nem  záródik el (8, 9, 14, 47) (4. ábra). 
K épviselheti a v. cava superio rt egym agában, ilyen 
esetben a cava superior rendszer jobb oldalával a

5. ábra: Intracardialis unipolaris sinus coronarius EKG.



bal v. inom inata  köti össze (ún. so liter form a). 
G yakrabban fordul elő a „valódi” v. cava superior- 
ral együtt (ún. b ila teralis form a), és azzal a bal v. 
innom inatán á t  közlekedhet (9, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 32, 33, 47, 48, 51). W in ter  szerint az esetek  75%- 
ában az utóbbi hypoplasiája vagy h ián y a  m ia tt 
nincs kapcsolat a ké t oldal között (51). A p. b. v. c. 
s. rendszerin t a sinus coronariusba to rkollik . Con- 
genitalis vitium okban e ttő l eltérően v iselkedhet (7, 
12, 21, 47, 48, 49, 51). Az anom alia révén m egnöve
kedett vérm ennyiség, fokozott véráram lás a sinus 
coronariust és annak szá jadékát k itág ítja  (27, 37, 
51).

A fejlődési rendellenességnek önm agában nincs 
jelentősége (50). Más a helyzet, ha a p. b. v. c. s.-ba 
transvénás endocardialis elektród kerül. Ilyenkor 
az e lektródot még képerősítő  segítségével is nehezen 
lehet a jobb kam rába vezetn i (1, 4, 8, 12, 22, 23, 27, 
38, 40, 51). E lakadhat a tág  sinus coronariusban , 
még gyak rabban  a jobb p itv a r lateralis fa láb an . Ha 
mégis b e ju t a jobb kam rába, a beékelődés helye 
többnyire távol esik a k am ra  csúcsától. E nnek  m eg
felelően m agas az ingerküszöb, az elek tród  helyze
te  nem  stabil, könnyen kim ozdul és a p itv a rb a  vagy 
a tág sinus coronariusba csapódik (4, 13, 33). A p. 
b. v. c. s.-ban haladó szokványos, 58 cm hosszú defi
n itiv  pm .-elektród nem  m indig  ér el a jobb  kam ra 
csúcsáig, m áskor feszül, s ez kedvez a d islocatiónak 
(1, 27, 44). A fentiek  nem  zárják  ki ta rtó s k am ra i in
gerlés lehetőségét p. b. v. c. s.-ba k erü lt e lek tróddal 
(1, 17, 22, 27, 44), néhány  szerző azonban kedvezőtlen 
tapasztalatokról számol be. Még alacsony in gerkü 
szöb, a m yocardium  m egfelelő depolarisatio ja  ellené
re is v ára tlanu l m egszakadhat a szívizom és az e lek t
ród közti korábbi jó kapcsolat. Az életveszélyes 
helyzetet terem tő  dislocatio bárm ikor — néhány  óra 
múlva, több hónap u tán  — bekövetkezhet, és az 
em líte tt techn ikai nehézségekkel csak részben függ 
össze (13, 33, 45).

A ngiocardiographia közben a p. b. v. c. s.-on 
a sinus coronariusba ju to tt  ka té te r vezetési zavart, 
a rrh y th m iá t okozhat (20, 41). Azonos m echanizm us 
alapján  hasonló helyzetben az endocardialis e lek t
ród is k iv á ltha t ritm us- és vezetési zavart. B etegünk 
kam rafibrillatióhoz vezető junctionalis tachycard iá- 
já t  az alacsonyabb serum  kalium szint m elle tt ezzel 
m agyarázzuk.

Egyesek összefüggést keresnek a sinus corona
rius throm bosis és az o tt  lévő elektród közö tt (29, 
35, 42, 43, 46). A kérdést részletesen Irlich  vizsgálta. 
M egállapította, hogy az em líte tt kö rü lm ények  kö
zött nem  gyakoribb a throm bosis, mivel a  sinus lu 
mené, szájadéka, benne a véráram lás a norm ális 
többszöröse. Az o tt lévő elektród keringési akadá ly t 
nem je len t (19, 27, 31, 51).

A p. b. v. c. s.-ba k e rü lt transvénás elektród 
problém ájával az im p lan tan tió t végző orvos — ak ár 
képerősítővel dolgozik, ak á r in tracard ialis EKG ve
zeti — v ára tlan u l találkozik. M ódszerétől függetle
nül, a beteg  biztonsága érdekében, a különleges 
helyzetet időben fel kell ism ernie (1). A felism erés 
esélyei rön tgenképerősítővel a legjobbak. A zonnal 
feltűnik, hogy az e lek tród  a m ediastinum  bal olda

lán, az aortagom b v e tü le té t keresztezve halad lefe
lé, és jobbra  ívben kanyarod ik  a szívbe. V enogra- 
phia azonos képet ad  az éranom áliáró l (9). In traca r
dialis EKG-val irán y íto tt elek tród  esetében a követ
kező gyanújelek  érték e lh e tő k : a) folyam atos felvé
telen m egjelenik a sinus coronarius EKG (5. ábra); 
b) az elektród könnyen b e ju t a jobb p itvarba, it t  
beékelni is könnyű, a jobb kam rába bevezetni 
azonban nehéz vagy egyálta lán  nem  sikerü l; c) a 
kam rai pozíció nem  stab il, beékelődés u tán  köhö
gésre, sóhajtásra  g y ak ran  kim ozdul és a p itvarba  
csapódik; d) az ingerküszöb rendszerin t magas.

M ellkasfelvételen m á r a pm .-im plantatio  elő tt
р. b. v. c. s. g yanú já t k e lth e tik  a következő ind irek t 
rön tgenjelek  (9): a) szélesebbnek tűnő ao rtaárnyék ; 
b) param ediastinalis k iboltosulás az aorta ív  a la tt 
(15, 39); c) alacsony denzitású  csíkárnyék a szív bal 
felső széle m ellett (51) (1. és 3. ábra); d) az aortaív  
bal felső szélétől a clavicula középső harm ada felé 
húzódó sarló alakú á rn y ék  (12).

Az éranom alia fennállása  esetén az elektród 
bal oldali behatolásból gyak rabban  kerül a p. b. v.
с. s.-ba, m in t jobb oldalró l (10, 12, 48, 51). Bi
la terá lis  form ában  a jobb  oldali vénák (v. m ediana 
cubiti, jugularis ex terna , subclavia, cephalica) felől 
könnyebben elérhető a beteg  szám ára nagyobb biz
tonságot jelentő „jobb” v. cava superior. Ha a kép
erősítőn a transvénás e lek tród  szokatlan, rendelle
nes lefu tása  p. b. v. c. s.-ra  utal, m inden esetben 
venographia szükséges a „ jobb” v. cava superior bi
zonyítására vagy k izárására  (1, 27). E setenként a 
sinus coronariusból a jobb  p itvarba  ju to tt elektród
dal is felkereshető és igazolható jelenléte (1, 9). Ha 
m indkét cava m egvan, az im plan ta tió t a „jobb” v. 
cava superioron á t kell elvégezni. Soliter form ában 
bal oldali behatolás célszerűbb a szokásosnál hosz- 
szabb endocardialis elek tróddal. H urkot képezve a 
jobb p itvarban , az e lek tród  a jobb kam ra csúcsába 
vezethető. Ha az elek tród  elakad, nem  éri el a jobb 
kam ra csúcsát, m agas az ingerküszöb, ill. a soliter 
változatban fia ta l k o rban  m indig, az endocardialis 
pm. im plantatio  he ly e tt az epim yocardialist kell vá
lasztani (1). A fen tiek  az EKG vezetéssel, rön tgen
képerősítő  nélkül végzett ideiglenes pm .-beültetésre 
is vonatkoznak. Ilyenkor a beavatkozást végző orvos 
m inden szem pontból há trányosabb  helyzetben van. 
Ballonos elektróddal a technikai nehézségek elvileg 
leküzdhetők (45), célszerűbb azonban az im plan ta- 
tiós k ísérle te t időben képerősítő  a la tt folytatni.

A pm .-therap ia jelenlegi hazai helyzete, lehető
ségei m ellett, az éranom ália  előfordulását is figye- 
lem bevéve a jövőben gyak rabban  találkozunk m ajd 
p. b. v. c. s.-ba ju to tt  e lek tród  esetével. E rre  k íván
tu k  felh ívni a figyelm et.

összefoglalás: A szerzők esetism ertetés és iro
dalm i á ttek in tés a lapán  a persistáló bal vena cava 
superio r és a pacem aker therap ia  kapcsolatával 
foglalkoznak. Ism erte tik  az éranom ália okozta 
technikai p roblém ákat, a várható  szövődm énye
ket, a fejlődési rendellenesség felism erésének lehe
tőségeit és a különleges helyzet m egoldásának 
m ódozatait.

%
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FENISTIL* GÉL g too
Antiallergica topica Külsőleges használatra

ÖSSZETÉTEL:
1 tubus (30 g ): 30 mg dimentidenum maleinicum hatóanyagot tartalmaz. 
JAVALLATOK:
Bőrbetegségeket kísérő viszketés; urticaria; rovarcsípés; napégés; enyhe fokú 
égési sérülések.
ELLENJAVALLATOK:
Jelenleg nem ismeretesek.
ALKALMAZÁS:
Naponta 2—4 alkalommal a beteg bőrfelületet bekenjük. Igen erős pruritus v. 
nagyobb bőrlesiók esetében ajánlatos a Fenistil gél hatását per os kezeléssel 
kiegészíteni.
FIGYELMEZTETÉS:
A kezelt bőrfelületet nem szabad hosszabb ideig napfény hatásának kitenni. 
Nem alkalmazható egyszerre nagyobb — főleg gyulladásos — testfelületre. Ez 
különösen érvényes csecsemőkre és kisgyermekekre.
MEGJEGYZÉS:
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (legfeljebb három alka
lommal) ismételhető.
CSOMAGOLÁS:
30 g-os tubus • térítési díja: 8,50 Ft.
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Országos Közegészségügyi Intézet 
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A n a e ro b  b a k té r iu m  o k o z ta  
s ú ly o s  m e n in g it is
Marton Anna dr., Vázsonyi Júlia dr.*,
Réti Csaba dr. és Bartha Tibor

Az utóbbi évek vizsgálatai (2, 3, 4, 5) fe lh ív ták  a fi
gyelm et az anaerob m ikrobák  hum ánpatogén szere
pére. A ru tinszerű  bakterio lógiai vizsgálat sok labo
rató rium ban  még ma is csak az aerob kórokozó te 
nyésztésére korlátozódik. Valószínűleg ez az oka 
annak, hogy az anaerob bak térium  okozta m enin- 
g itis t ritkaságnak  tek in tik . Közlésre érdem esnek 
ta r tju k  azon betegünk k o rtö rténeté t, akinek súlyos 
m eningitisét Fusobacterium  necrophorum  okozta.

Esetism ertetés

N. M. 6 éves kislányt egy hete tartó, spontán dob
hártya-perforációt követő fülfolyás miatt vettük fel 
gégészeti osztályunkra. A lázas, rendkívül bágyadt, 
somnolens gyermek napok óta hányt, fejfájásról pa
naszkodott. Felvételekor kifejezett meningeális tünete
ket észleltünk. Lumbálpunkcióval szürkés színű liquort 
nyertünk. Tekintettel az otitis media és a purulens me
ningitis együttes fennállására, a felvétel után néhány 
órával jobboldali antrotomia történt.

Műtéti leírás: A corticalis levésése után az ant- 
rumból sűrű genny tört elő. Kiterjedt csontbeolvadás 
látszott, mely a zygomaticus gyökbe is beterjedt. A teg- 
mennek nagy területről való eltávolítása után a dura 
szabad szemmel épnek látszott. Tekintettel a sinus- 
thrombosis lehetőségére, a sinus sigmoidenst kiprepa
ráltuk, megpungáltuk. A punkcióval vért nyertünk.

Néhány laboratóriumi lelet: fehér vérsejtszám: 
19 000. pálca: 26%, karéjos: 66%, lymphocyta: 7%, mo- 
nocyta: 1%, vörös vértestszám: 4 200 000, süllyedés: 
95 mm/óra, thrombocytaszám: 10 000///1 alatt, prothrom
bin idő: 33 mp (70%), semiquantitativ fibrinogénszint: 
a normál értéknél nem alacsonyabb.

A liquor laboratóriumi vizsgálatának eredményei a 
következők voltak: fehér vérsejtszám: 210 000/3, fehér
jetartalom: 640 mg%, cukorkoncentráció: 40 mg%, a 
kolloid görbe: 1 2 3 3 3 4 4 4 3 2 1  0. A liquorból ké
szített és Giemsa-oldattal festett kenetben a sejtek 
70%-a granulocyta. 30%-a lymphocyta volt. A metiién- 
kékkel festett kenetben szemcsésen festődő baktérium
pálcákat láthattunk, amelyek Gram szerint festve 
Gram-negatívoknak bizonyultak. A bakteriológiai vizs
gálat során az aerob és széndioxidos miliőben inkubált 
lemeztáptalajok 24 órás inkubálás után sterilek marad
tak, az anaerob körülményeket biztosító dúsító bouil-

1979. évi Infektológus Vándorgyűlésen elhangzott 
előadás

* Jelenlegi munkahely: Országos Kardiológiai 
Intézet Gyermekosztálya
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Ionban azonban szaporodásra utaló zavarosodást és gáz
képzést észleltünk. A dúsító táptalajból készített kenet
ben is Gram-negatív pálcákat láttunk, amelyeket az 
OKI Bakteriológiai Osztályának anaerob laboratóriu
mában sikerült 24 óra alatt identifikálni és a reziszten
cia spektrumot megadni. A törzs Fusobacterium necro- 
phorumnak bizonyult. Érzékeny volt: penicillinre, tet- 
ránra, polymyxinre, ampicillinre, chlorocidra, metroni- 
dazolra, clindamycinre, mérsékelten érzékeny: erythro- 
mycinre, rezisztens: aminoglycosidákra. A következő 
napi liquorban a fehér vérsejtszám 110 000/3, 95%-ban 
granulocyta volt. A liquorból készített festett kenetben 
baktériumot már nem láttunk, a tenyésztés eredménye 
is negatív. A liquor a következő néhány nap alatt fo
kozatosan feltisztult, sejtszáma csökkent.

A gyermek súlyos állapota miatt a kórokozó isme
retének hiányában a gyermek felvételekor kombinált 
antibiotikus kezelést kezdtünk. Intravénásán penicillint, 
majd ampicillint, továbbá egy alkalommal intratheká- 
lisan, majd a továbbiakban intramuszkulárisan genta- 
micint adtunk. Ezek mellett a gyermeket az agyödéma 
kivédésére erélyes diuretikus kezelésben részesítettük. 
A terápiát transzfúzióval, haemostiptikumokkal, szeda- 
tívumokkal is kiegészítettük.

A műtét után a rendkívül sápadt, aluszékony, de 
nem eszméletlen gyermeken kiterjedt bőrvérzések, sőt 
bőmekrózisok alakultak ki, de a thrombopenián kívül 
a coagulogramban eltérést nem láttunk. Mély eszmélet
zavar nem alakult ki, a gyermeknek görcsrohama egy
szer sem volt, azonban kifejezett aszimmetrikus szem- 
fenéki pangás lépett fel. A jobb oldali pupillákét diopt- 
riányira előemelkedett. Az EEG átmenetileg diffúz alte- 
ráció mellett oldaldifferenciát mutatott, jobb oldalon 
temporooccippitálisan delta hullámokat lehetett re
gisztrálni. A koponyaröntgen felvételén suturolysisre 
gyanús elváltozást észleltünk. A mindezek alapján fel
merült jobb oldali hátsó temporális folyamat lehetősé
gét az Országos Idegsebészeti Intézetben végzett caro
tis angiographia kizárta. Lassú, fokozatos javulás in
dult meg. 12 napi parenterális táplálás után a gyer
mek táolálható, majd mobilizálható lett. Betegségé
nek 3. hetében herpes faciálisának szövődményeként 
cornealis fekély alakult ki, mely hosszabb szemészeti 
kezelést igényelt. Végül 40 napi kórházi kezelés után 
a gyermek gyógyultan távozott. Azóta is ellenőrzé
sünk alatt áll, 9 hónappal a betegség után a neuroló
giai vizsgálat negatív statust rögzített.

M egbeszélés
A kórokozó F usobacterium  necrophorum  ta -  

xonóm iailag a Fusobacterium ok genusába tartozik .
A Fusobacterium ok éppúgy, m in t a Bacteroidesek 
és Leptotrichiák  obiigát anaerob, spórá t nem  képző 
G ram -negatív  pálcák, a szájüreg  és a gastro in testi- 
nális trak tu s  norm ál flórájához tartoznak  (1). Míg 
a Leptotrichiák  hum ánpatogen itása  v ita to tt, a Bac
teroidesek és Fusobacterium ok oropharyngealis in 
fekcióban, sinusitisben, o titisben, pneum oniában, 
periton itisben  stb. kórokozóként izolálhatok. Ezen 
gócokból bak teriaem ia és m eningitis a lak u lh a t ki.
O togén fo lyam at esetén a m eningitis bak teriaem iá- 
nak  éppúgy, m in t a góc k iterjedésének  következm é
nye lehet. Az u tóbbi esetben a du ráva l összekötte
tésben levő kis vénák throm bophlebitise, ill. csont
destrukció ú tján  terjed  a gyulladásos folyam at. 
Finegold  (3) 125 jól d okum en tá lt anaerob b ak té 
rium  okozta súlyos m eningitis esetet dolgozott fel 
az irodalom ból. A kórokozók gyakoriságának sor
rend jében  a Fusobacterium ok vezettek  a Bacteroi
desek előtt. Az előzmény ezekben is r itk án  k ró n i
kus otitis m edia, ill. m asto id itis volt.

N éhány ind irek t jel a vizsgáló klinikus, ill. b ak 
teriológus szám ára felvetheti az anaerob kórokozó 
g yanú já t: így a bűzös, az erős gázképződés m ia tt 3203



buborékos liquor, a liquorkenetben  jó l lá th a tó  bak
térium ok, am elyek aerob körü lm ények  között nem  
növekednek.

A m eningitises beteg te ráp iá jáb an  a kórokozó 
an tib io tikum  érzékenysége és a szóbajövő an tib io
tikum ok  penetrációs készsége a liq u o r-v é r b arriéren  
át, m eghatározó tényezők. A chlorocid nem csak az 
aerob, hanem  az anaerob patogének esetén is több
nyire  m indkét követelm énynek m egfelel. Az an
aerob m ikrobák á lta lában  penicillinérzékenyek, ki
véte lt képez azonban a leggyakoribb Bacteroides 
species, a Bacteroides fragilis. V alam ennyi anaerob 
bak té rium ra  jellem ző a m etronidazol érzékenység és 
az am inoglycosidákkal szembeni rezisztencia. Met- 
ronidazolnak m ind intravénás, m ind p er os adásá
val a liqurban igen m agas teráp iás sz in t érhető  el. 
Nem aján lo tt az anaerob kórokozókkal szemben 
különben széles körben  alkalm azott clindam ycin, 
mivel még a kóros b arriéren  á t is rosszul penetrál.

Esetünkben a gyors diagnosztika, az időben el
végzett m űtéti beavatkozás, és a gyógyszeres te ráp ia  
együttesen vezetett a gyerm ek gyógyulásához. Az 
anaerob diagnosztika alkalm azásával lehetővé vált

a kórokozó identifikálása és rezisztenciaspektrum á
nak  m eghatározása Ennek fontosságát azért hangsú 
lyozzuk, m ert az em líte tt teráp iás lehetőségek he
lyes m egválasztásának előfeltétele, hogy a liquor 
bakteriológiai vizsgálata az anaerob kórokozók te 
nyésztésére is k iterjed jen .

Összefoglalás: A szerzők 6 éves kislány súlyos 
m eningitiséről szám olnak be, am elyet obiigát an 
aerob G ram -negatív  bak térium : F usobacterium  
necrophorum  okozott. H angsúlyozzák az anaerob 
techn ika alkalm azásának szükségességét a liquor 
bakterio lógiai vizsgálatában, m ivel a kórokozó ki- 
tenyésztése és an tib io tikum  rezisztencia sp ek tru m á
nak m eghatározása nagy segítséget je len t a helyes 
te ráp ia  m egválasztásában.

IRODALOM: 1. Bergey’s Manual of Determinative 
Bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1974.
— 2. Feldman, W. E.: Am. J. Dis. Child. 1976, 130, 871.
— 3. Finegold, S. M.: Anaerobic Bacteria in Human 
Diseases. Academic Press, New York, San Francisco, 
London, 1977. p. 166. — 4. O’Grady, L. R., Ralph, E. 
D.: Am. J. Dis. Child. 1976, 130, 871. — 5. Maller, R. és 
mtsai: Scand. J. Infect. Dis. 1978, 10, 146.
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SOMBREVIN* injekció
ÖSSZETÉTEL: 1 ampulla (10 ml) 0,5 g propanididumot és 2 g 
polyoxaethenum ricinoleinicumot tartalmaz vizes oldatban.

HATÁS: Barbituratmentes, intravénáson alkalmazható, rövid 
hatástartamú narcoticum.
JAVALLATOK: Rövid ideig tartó fájdalmas eszközös, diagnosz
tikus vagy therapiás beavatkozások, endoscopiás vizsgálatok, 
ombulans sebészeti kisműtétek során alkalmazható. Hosszabb 
időt, tartósabb narcosist igénylő műtétek esetén a Sombrevin 
a narcosis bevezetésére, más narcoticumok potenciálására al
kalmas.

ELLENJAVALLATOK: Fokozott görcskészséggel járó megbetege
désekben, haemolyticus anaemiában, shockban, súlyos szív-, 
vese- és májbetegségekben, heveny alkoholmérgezésben, hy
pertonia betegségben a készítmény alkalmazása ellenjavallt.

MELLÉKHATÁS: A Sombrevin injekciót a betegek általában jól 
tolerálják, a narcosis kezdetén azonban rövid hyperpnoe, ezt 
követően pedig mérsékelt és ugyancsak rövid ideig tartó hy
poventilatio előfordulhat.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS: A készítmény kizárólag intra
vénáson alkalmazható. Tekintettel arra, hogy az oldat relatíve 
viszkózus, az injiciálást tanácsos szélesebb lumenű tűvel vé
gezni. A Sombrevin optimális beadási ideje 30 mp. Veszélyez
tetett betegeknél az injekció beadása idejét meg kell nyújtani 
60 másodpercre. Az adag nagyságát a beteg életkora, test
súlya, az állapot súlyossága, a műtéti beavatkozás minősége 
és a beteg általános állapota szabja meg.

FIGYELMEZTETÉS: 4 éven aluli életkorban a Sombrevin injek
ció alkalmazása különös körültekintést igényel.

MEGJEGYZÉS: >i« Orvosi rendelő részére rendelhető.

FORGALOMBA KERÜL
5 X 1 0  ampulla térítési díj: 19,80 Ft 

50X 10 ampulla térítési díj: 198,- Ft

Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.



SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNYEK

T r a n s z p la n tá c ió  sú ly o s  
p a n c y to p e n iá b a n  é s  a k u t  
le u k a e m iá b a n

A csontvelő-átültetés eredm ényességének jelentős 
és gyors javu lása indokolttá teszi a jelenlegi hely
zet rövid ism ertetését. F elnő ttkori haem atológiai 
betegségek közül elsősorban súlyos apiasz tikus 
pancytopeniában és ak u t leukaem iákban  kerü lhet 
sor csontvelő-átültetésre.

Az aplasztikus cytopeniák  „súlyos” voltát nem 
zetközileg ism ert k rité rium ok  szabják  meg, am elyek 
a csontvelő se jtta rta lm án , illetve összetételén, va la
m in t a keringő reticulocyták , granulocyták és 
throm bocyták m inim um  értékein  alapszanak. S ú
lyos esetek 95% -a a diagnózis u tán  három  évvel 
m ár nem  él. A Seattle-i m unkacsoport szerint a 
transzplantációs időszak elő tt súlyos eseteik 2,5%-a 
m arad t csak életben. K lin ikánkon, a haem opoeti- 
kus se jtá tv ite l alkalm azása elő tt 24 beteg közül 
senki sem élte tú l az em líte tt három  évet.

Több helyről közöltek 50% -ot elérő, sőt azon 
felüli gyógyulást ígérő kezelésm ódokat; elsősorban 
prolongált, nagy dózisú androgén-steroid  kezelés, 
va lam int an tilym phocyta  plobulin-készítm ények 
alkalm azásával e lé rt eredm ényként. Ezek a közlé
sek, változó m értékben, nem  súlyos eseteket is sze
repeltettek . M ásfelől, az e lé rt eredm ények között 
igen nagy különbségek voltak. Kétségtelen azon
ban, hogy az em líte tt kezelésekkel vagy ún. im m un-  
szuppressziós kezeléssel (pl. excesszív m ethylpred- 
nisolon-dózisok, cyclophospham id) vagy nem  H LA - 
iden tikus csontvelő  infúziójával, vagy éppen fen tiek  
kom binálásával több beteg m egm enthető volt.

E redm ényt érhetünk  el kellő számú em bryoná- 
lis vagy foetális m ájeredetű  haem opoetikus sejt á t
vitelével is. H árom  gyógyult betegünk van.

Ezekben az esetekben — változó előkészítés 
u tán  — arány lag  kis sejtszám ú (108 — 10!l) allogen, 
nagyrészt HLA-, ABO-idegen m ájeredetű  sejtszusz- 
penziót adunk. Valószínűleg a recipiensek saját 
haemopoesise tám ad  fel, azaz eredm ényes kezelés
ről, de nem  bizonyíto tt őssejt-transzplan tálásró l 
van szó. A kedvező hatás m agyarázatának  kérdé
se még nyito tt. Ezek a betegek legtöbbször egyéb  
kezelésben is részesülnek, így ad o tt esetben v ita t
ható  m arad, hogy a haem opoetikus szövet alkalm a
zása m ennyiben já tszo tt döntő  szerepet. A m áj 
haem opoetikus sejtje inek  bev ite le  nem  igényel nagy 
felkészültséget, nem  kell HLA- vagy ABO azonos
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donor, a kezelés többször is ism ételhető  és — nem  
utolsósorban — aligha já r  ún. g ra f t versus host (olt
vány  a gazda ellen) szövődm énnyel. Kellő sejtszám  
elérásáhez cryopreservatio  v á lh a t szükségessé.

A klinikán tö rté n t ilyen kezelések tapasztalatai 
a lap ján  jelenlegi álláspontunk  az, hogy a három  
fő  sejtrendszerben súlyosnak  m inősülő esetekben 
elsősorban valódi csontvelő-átü lte tésre  van szükség. 
M ájeredetű  sejtszuszpenziótól olyan esetekben v á r
h a tu n k  eredm ényt, am elyekben az egyik se jtrend
szer relatíve k ím élt m aradt. Teljes aplasiában 
108/kg fe le tti csontvelősejt befecskendezése szüksé
ges. HLA-azonos sejtek ilyen m ennyiségben történő 
alkalm azása u tán  — am it term észetesen ilyenkor 
is m eglehetősen drasztikus e lőkezelésnek  kell meg
előznie — súlyos esetek 75% -a is m eggyógyulhat: 
a legjobb központok legfrissebb ada ta i szerint. En
nek az eredm énynek a m egfelelő előkészítésén k í
vül fontos előtfeltétele, hogy az á tü lte tés korán tö r
tén jék : az első 2— 3 hónapban. K ésőbb az eredm é
nyek rosszabbak. M ásik fontos tényező — szemben 
a vesetranszplantációval — hogy a beteg az á tü lte 
tés e lő tt lehetőleg ne kapjon transzfúziókat. A 
Nemzetközi Transzplantációs K özpont még közület
ien adatai szerint férfi donorok alkalm azása előnyö
sebb. N éhányan a csontvelősejtek u tán  még kerin
gő feh érvérse jteke t is adnak.

A  súlyos aplasiás betegek sorsa teh á t az ap la
sia felism erésétől, illetve a fe lism erő  orvos(ok)tól 
függ. A beteg és közvetlen hozzátartozóinak HLA- 
stb. v izsgálatát haladék ta lanu l el kell érnünk, és ha 
van alkalm as donor, betegünket m ielőbb  olyan hely
re kell ju tta tn u n k , ahol az á tü lte té s t elvégzik. M in
denesetre belgyógyászok és gyerm ekgyógyászok 
között terjesztenünk kell, hogy a transzplantáció  
jelenleg a legjobb lehetséges kezelés, s azt nem  
szabad ultim um  refugium nak tek in ten i: ellenkező
leg — a lehető legkorábban  van  rá  szükség.

Ha nincs m egfelelő donor, akkor az előzőén 
em líte tt lehetőségeket vagy azok kom binációját ve
h e tjük  csak igénybe, jó llehet legújabban  — meg
lepően — úgy tűn ik , hogy te ljes lym phoid sugár
zással előkészített betegeken allogen csontvelő is 
m egtapadhat.

Az átü lte tés előkészítése á lta láb an  masszív cy- 
tostatikus kezelésből és/vagy teljes test sugárzás
ból áll. Ennek részleteivel, illetve szövődményei 
megelőzésének m ódjával nem  foglalkozom. Azt 
azonban kiem elten hangsúlyozom , hogy sokrétű, 
bonyolult feladatról van  szó, m elyhez jelentős el
m életi és végrehajtó  felkészülés szükséges. A drasz
tikus kondicionáló kezelések az o ltvány kilökődé
sének  m egelőzését célozzák. A m ennyiben a beadott 
haem opoetikus őssejtek m egtapadtak , ún. graft 
versus host syndrom a  tám ad h a t (s ennek súlyos, 
főleg heveny form ái halálosak: noha legújabban a 
még experim entális Cyclosporin—A alkalm azása 
i tt  is új rem ényt jelent), végül később veszélyes 
im m un-deficiencia  is keletkezhet.

A klinikán k é t ilyen á tü lte tés tö rtén t: egyik be
teg meggyógyult, a m ásik m eghalt. A gyógyult fé r
fi csontvelejében k im u ta to tt női oszlások bizonyí
to tták  az ún. chim aerism ust. Később a recipiens 
haem opoesise restituálódott, s a chim aerism us meg
szűnt. A beteg közel h é t évvel az á tü lte tés u tán  él.
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Felnőttkori a ku t leukaem eiák  közül a granulo- 
blastos form ák a leggyakoribbak. M egfelelő chemo- 
theráp iával, néhol ún. im m unotheráp iával is, spe
ciális centrum okban 20% -ot m egközelítő felté te leze- 
ze tt  gyógyulásról beszélnek: 30 hónappal a kezelés 
befejezése után  eltérésm entes betegek. G yerm ekek 
lym phoblastos leukaem iájának  prognózisa, m in t is
m eretes, ennél lényegesen jobb, de felnő tteken  ezt 
a jó  eredm ényt még nem  é rtü k  el.

Ilyen h á tté r m elle tt jól é rthető , m ilyen jelentő
sek azok a friss irodalm i adatok, am elyek megfelelő 
körülm ények között végzett csontvelő-átültetés 
u tá n  granuloblastos leukaem iás fe lnő ttek  20—60%- 
án a k  fenti értelem ben v e tt fe lté te lezett gyógyulá
sáró l számolnak be. A m egfelelő körü lm ények  egyi
ke, hogy az á tü lte tésre  granuloblastos form ákban  
az első, lym phoblastos fo rm ában  az első, vagy má
sodik  teljes rem isszióban  kerü ljön  sor. Megelőző 
transzfúziók  ilyenkor — úgy látszik  — nem  játsza
n ak  olyan döntő, há trányos szerepet, m in t aplaszti- 
kus pancytopeniában, s a k u t leukaem iások blastjai 
lényegesen ritkábban  lökődnek ki. Az em líte tt elő
készítés stb., i t t  is érvényesek. M ind aplasiában, 
m ind  ak u t leukaem iákban  40 év fe le tti betegeken  
az eredm ények lényegesen rosszabbak.

Az á tü lte te tt csontvelő (2X108/kg iv. vagy több) 
kb. három  hét m úlva küld  em lítésre m éltó számú 
granu lo -, ill. th rom bocy tá t a keringésbe. Ezért ezt 
megelőzően, az előkészítés okozta súlyos cytopenia 
idején, döntő jelentőségű elegendő vendég-granulo-

cyta és throm bocyta infúziója. N álunk gyak ran  kel
lő szám ú granulocyta biztosítása je len ti a legnehe
zebb problém át. M indenesetre, jelenleg  a csontvelő
á tü lte té s  az egyetlen olyan kezelésm ód, am elynek 
sikeres végrehajtása  szabályszerűen a leukaem ia 
végleges gyógyulásával já rh a t. Ez a lehetőség a gyó
gyulás szem pontjából eddig legren itensebb  idült 
granulocytás leukaem iában is fe lm erü lt.

Ha m egfelelő donor nem  áll rendelkezésre, a 
betegtől teljes rem isszióban v e tt csontvelő később 
felhasználható, ha az abban még m egm arad t leuk
aem iás b laste jteket valam ilyen m ódszerrel sike
rü l k iik tatn i. M egemlítem, hogy a betegeket saját 
cson tve le jük  visszadásakor is erélyes kondicionáló 
kezelésben részesítik. Egy-egy új adatcsoport amel
le tt szól, hogy a gyógyulás kérdése nem  egyszerűen 
haem opoetikus őssejt-problém a.

A uto transzplan tációra  alkalm asnak  bizonyult a 
keringő vér fehérvérsejt-rétege  is: úgy látszik, 
ilyenkor is célszerű cytotoxikus előkészítést alkal
mazni. Meglepő, hogy ilyenkor is e lő fo rdu lhat graft 
versus host syndrom a.

T ranszplan táció t végző m unkacsoportok számá
ra  k ísértő  lehet, hogy a legjobb e redm ényeket fel
m utató  transzplantációs központ ad a ta it a chem othe- 
rap iás stb. kezelés átlag  eredm ényével, s nem  an
nak legjobbjával vetik  össze. A z ered m én yek  végle
ges, összehasonlító értékelésére m ég nincs mód.

K. E. dr

MEGRENDELHETI

külföldre bárhová, forintbefizetés mellett

az ORVOSI HETILAP-ot

Posta Központi Hírlapiroda, Budapest V., József nádor tér. Tel. 180-850
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HORUS

K ele ti g é n iu s z
Emlékezés Avicennára, 
születésének 1000. évfordulóján

A vicenna (eredeti nevén: Abu Ali al-H usain ibn 
A bdallah ibn H asan ibn  Ali ibn Sina) az em beri 
sokoldalúság egyik kim agasló képviselője volt. F i
lozófus, orvos, m atem atikus, csillagász, bo tan ikus 
és geológus, nyelvész, költő, zenetudós — ím e a 
korántsem  teljes tá rh áza  e középkori polihisztor 
alapos ism ereteinek.

Élete során m integy 300 m űvet írt, m elyek kö
zül Szaid Nafizi irán i akadém ikus szerin t 182-t tesz 
ki a filozófiai m űvek száma. Az „Éberség fia” c. 
értekezését a je lenkor tudósai összefüggésbe hozzák 
D ante Isten i szín já ték án ak  alapgondolatával, mely 
m űben . a szerző így í r :

„O tt a geom éter Euklides, ott Ptolem aiosz, 
o tt van  H ippokrates, Galenus

és A vicenna . .
Európa első n y o m ta to tt könyvei között szere

pel A vicenna a l-Q anunja , m elyet arabró l fo rd íto t
tak  la tin ra  (Canon m edicinae), s ad tak  ki nyom ta
tásban  1473-ban. É rdekes adatkén t ta r t já k  számon, 
hogy a XV. szd.-ban Itá liában  k iado tt orvosi tá jé 
koztatóban A vicenna neve 3000-szer ta lá lható  meg. 
Francois B ern ier (1620— 1688) francia orvos írja, 
hogy az ind iai orvosok még állato t sem hajlandók 
boncolni, ezért ism ereteik  rendkívül hézagosak, 
mégis te ljes m agabiztossággal állítják, hogy az erek 
száma 5000. „Orvosi b ib liá juk  Avicenna a l-Q anun
ja .” A rnoldus V illanovus „babyloni heros”-nak  ne
vezi A vicennát. A jéna i orvosi egyetem en a XVIII. 
szd.-ig A vicenna könyve alapján  ok ta tták  a m edi
kusokat. S az Ö elism eréséről szólnak M ichelange
lo szavai is: „Jobb h ibázni egyetértve G alenussal és 
Avicennával, m int h iba nélkül tám ogatni m ásokat.” 
Roger Bacon elem ezte Avicenna politikai filozófiá
já t, A quinói Tam ás külön figyelm et fo rd íto tt az 
A vicenna á lta l m egkülönböztetett lényeg és létezés 
kategóriáira.

Ibn S ina a perzsa-tadzsik  ku ltú ra  fejlődésének 
legdicsőbb időszakában é lt és alkotott. Ez az éra  az 
i. u. IX —X . szd.-ra esik, m ikor Közép-Ázsia és Irán  
népeinek fejlődése a zen itjén  áll. E ko r ad o tt más 
kim agasló tudósokat is: a költőt és gondolkodót, a 
perzsa-tadzsik klasszikus irodalom  egyik nem tőjét, 
Abu A bdallah  R udakit (860—941), a v ilághírű  h u 
m anista költőt, Abul Kaszim  Firdauszit (940—1020), 
a híres csillagászt, geodétá t és enciklopédistát, Abu- 
Reihan B eru n it (973— 1048), s a sokak á lta l a saját-
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ságos keleti verselési stíluselem , a rubaj m egterem 
tő jének  ta rto tt O m ar K hayam ot (1048—1123).

Ibn Sina 980 augusztus 16-án szü letett a Buha- 
rá tó l 12 km -re levő A shfanában. Ez idő tá jt  B uhara 
a cen tralizált szam anida állam  és Közép-Ázsia ku l
tu rá lis  és közigazgatási cen trum a volt. Ibn Sina ap 
ja m aga is sokoldalú egyéniség. Pszichológiá
val, filozófiával és orvostudom ánnyal foglalko
zott, s így a fia ta l Ibn  S ina m ár korán  érdeklődni 
kezdett e tudom ányok irán t. Tizennyolc évesen el
nyerte  a „Tudom ányok tudósa” cím et. Még nem  
volt 21 éves, m ikor m egírta  ,,A1-Mansmu” (Com
pendium ) c. m űvét, m elyben összefoglalta és meg
jegyzésekkel lá tta  el az addig ism eretes tudom ány
ágak eredm ényeit. K ét év m úlva m egírta  egyik 
legism ertebb filozófiai m űvét „al Hasilwa a l- 
M ahsul” (Jelentés és lényeg) címmel. Nem sokkal 
ezután  Ibn  Sina á tau tazo tt G urgendzsbe (ma U r-

1. Abu Ali ibn Sina 
(Avicenna) portréja 
(Liszikov I. munkája)

genes), ahol a felv ilágosult horezm ai Ali ibn M aa- 
m un szultán szívesen fogadta a tudóst udvarában, 
ahol is Ibn Sina két m űvét írja  m eg: „al-M ukhata- 
sar al-A w sat” (Közepes vázlat), és „al-A rsad al- 
K ulliya” (Általános megfigyelések) címmel. A kö
vetkező uralkodó azonban csak a rra  ak arta  felhasz
nálni az udvarnál vendégeskedő tudósokat (többek 
között B erunit, F irdauszit, Ibn Sinát), hogy leendő 
dicsőséges életét örökítsék  meg. Ibn Sina elm ene
k ü lt G urgendzsből, s ké t évig b u jk á lt Abiverde,
Nisze, B abard hegyeiben, ahol is sokat dolgozott o r
vosként. A bujdosás ideje a la tt kezdte meg élete fő 
orvosi m űvének, az ,,al-Q anun”-nak  m egírását.
Később Zsurdzsánba, D ahisztánba, Deibe, Kazvin- 
ba, m ajd H am adhanba költözött. A bujdosás évei 
a la tt a Tudóst m indig követték  tan ítványai, köztük 
a később Ibn Sina titk á rá v á  le tt életrajzíró ja, Abu 
U beid Juzjani. H am andhanban  Ibn Sina m eggyó
gyíto tta  A bu T ah ir em írt, azonban annak későbbi 
halála u tán  u ra lom ra  kerülő  Tadisal al-M uli á ru 
lással vádolta meg Ibn  Sinát, s bebörtönözte. A 
börtönben engedélyt k ap o tt az írásra, s itt születtek 
meg 18 kötetes encik lopédiájának  „K itáb  al-S h ifá”
(A gyógyulás könyve) első kötetei, k é t orvosi é r te 
kezése, a „K itab a l-Q u lan j” (Kólikák könyve) és a 
„al-A dw iyat al-Q albiyya (Szívgyógyszerek), továb 
bá a m ár em líte tt „R isalat Haiy ibn Y aqzan” (Az 3 2 0 7



Éberség fia). A börtön  sötétsége sem tu d ta  azonban 
m egtörni Ibn S inát, aki négy hónap m úlva Iszfa- 
hánba szökött, s o tt is élt 1023-tól 1027-ig. I t t  írta 
meg első perzsa nyelvű  filozófiai m u n k á já t: „Da- 
nish-N am eh ye A lái” (A tudás A lái-könyve), majd 
ezt követi a „K itáb  a l-N aja t” (A m egszabadulás 
könyve), mely előbbi röv id íte tt vá ltozata . Ibn Sina

2. Avicenna tanítványaival (Perzsa-tadzsik miniatura a 
XVII. szd.-ból)

nagy tudású m estere vo lt az arab nyelvnek . E tény 
alátám asztója ,,Lisan al-A rab” (Az a rab o k  nyelve) 
c. értekezése. V alam ivel később szü le te tt meg „Ki
táb  al-Insáf” (A becsületes ítélkezés könyve) c. 
m unkája . Ez az időszak Ibn Sina m unkásságá
nak  csúcspontja. A harm incas évek e lején  feje
zi be a börtönben elkezdett „K itáb  al-S h ifá” 
(A gyógyulás könyve) c. enciklopédiasoroza
tá t, m elyben sa já t nézete it m ondja el kém iáról, 
fizikáról, csillagászatról, m atem atikáról, m eteoro
lógiáról, botanikáról, á llattanról. N ézetei robbanás- 
szerű h a tá s t gyakoro ltak  a m uzulm án papságra  — 
Ibn S inát eretneknek  k iálto tták  ki. Ism é t városról 
városra  kényszerült m enekülni. 1034-ben súlyosan 
m egbetegedett. T an taluszi kínokat tű r t  el az általa 
oly pontosan le ír t bélelzáródás m ia tt. Ö tvenhét 
éves korában  h a lt m eg H am adhánban.

,,A szélső m uzulm án és keresztény ortodoxia 
3208 dogm atizm usa, az ere tn ek  lázadó szektarian izm us

és a szír—perzsa—hindu m isztika v iharos összeüt
közéseinek közepette ő képviseli a h idat egyfelől a 
miletoszi m ateria lis ta  term észetbölcselet, az arisz- 
totelészi realizm us, az a lexandriai kísérleti fizika és 
biológia, a h ippokra tesi—galenusi orvostudom ány, 
az idealista bu rokba  re jte tt neoplatonikus fejlő
désgondolat, m ásfelől az európai reneszánsz és ba
rokk  forradalm i polgáriságának új racionalista és 
m ateria lista  tudom ánya és bölcseleté, teh á t az 
ókor és az ú jk o r  között” — ír ja  róla D abis L. 
(1962).

M űvei a gyógyításról

Avicenna orvosi m űveltsége m indazt egyesíti 
m agában, am it addig a görög, perzsa, babyloni, k í
nai,, egyiptom i, indiai és tibeti orvostudom ány al
kotott.

Legnagyobb jelentőséggel orvostudom ányi 
m unkái közül az ötkötetes „al-Q anun” bír. E 
m unkájá t a szerző 1013—1020 között írta . Avicenna 
e m űvét C rem onai G érard (1114— 1187) fo rd íto tta  
le először arab ró l la tin ra . Akonban csak az 1473-as 
la tin  nyelvű n y o m ta to tt k iadásra figyelt fel a világ, 
s az elkövetkezendő húsz év a la tt 15-ször ad ták  ki 
ú jra  a Canon m edicinae-t. Jelen  ideig m integy 40 
kiadást élt meg. A mű alapgondolata, mely ta lán  
Avicenna egész orvosi m űködését á th a to tta : „Nem 
a vitatkozó előírások, hanem  a m egfigyelés és a ta 
pasztalatok a lap ján  kell gyógyítani.”

A Canon a hozzáfűzött C antica de M edicinával 
(„M anzuma F i-tib b ”), am ely h ippokratesi aforiz
m ák fo rm ájában  tá rgya lja  az orvoslás elm életét és 
gyakorlatát, a X V II. szd. m ásodik feléig az orvostu
dom ány legtekintélyesebb tankönyve volt, mely 
a lap já t adta az európai és ázsiai orvosi ok tatásnak  
Córdobától Bagdadig.

„A fogalm azás tisztasága, az á ttek in the tő  rend 
szerezés és a kórképek  igen alapos bonctani és éle t
tan i alapon nyugvó leírása av a tta  a C anont h a t év
század tankönyvévé” — írja  ról B enedek I. (1967).

Az ötkötetes m ű első része az orvoslás elm életé
vel foglalkozik, s négy egységből áll:

a) Bevezetés, anatóm ia, élettan , a betegségek 
okai (általános etiológia)

b) A betegség tü n e ttan a  (Sym ptom atologia)
c) Táplálkozás és életm ódtan (D iaethetica)
d) A betegségek gyógyításának elvei (Általános 

therapia)
A m ásodik kö te t az egyszerű gógyszerekről s 

azok hatásm ódjairó l szól. A következő kö tet az 
egyes betegségek k onkré t leírását, s azok gyógyí
tásának  m ódozatait tartalm azza.

A sebészetnek, derm atológiának, szem észetnek 
és kozm etikának szentelte negyedik kö te té t Avi
cenna.

Az utolsó k ö te t az összetett gyógyszerform ák
kal, m érgekkel és ellenm érgekkel foglalkozik.

Ibn Sina anatóm iai ism eretei igen pontosak. 
Ism eretes, hogy a szemízmok ana tó m iá já t ö  írta  
le először. É le ttan ján ak  alap jáu l a H ippokrátes és 
G alenus álta l k ife jlesz te tt hum orálpathológia szol
gált. Vélem énye szerin t a vér, a fekete  és sárga epe, 
valam int a phlegm a keringése révén van egység a 
szervek között, s ezért m inden betegség a szervezet
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egészének pathológiája. A lá tás é le ttanának  egyik 
legkorábbi k u ta tó ja  volt. A zonban nem  tu d ta  pon
tosan m eghatározni a szemlencse helyét. V iszont 
pontosan defin iá lta  a recehártya  szerepét a lá tás 
fo lyam atában. Szerinte az érzetek  az agy elülső ré 
szében, a fogalom képzés az agy középső részében, 
az em lékezés az agy hátsó  részében történ ik .

A vicenna a sym ptom atológia igen fontos részé
nek tek in te tte  a pulzus v izsgálatát. M egkülönbözte
te t t  egyenletes és egyenetlen, hullám zó és orsószerű, 
kétütem ű, hosszan tartó , rem egő, rövid, kicsi, egér- 
farokszerű, lágy, feszült, ideges, alacsony, fűrész
szerű, te líte tt és üres pulzust. M egállapította, hogy 
a pulzus m inőségére k ih a t az időjárás, a fá jdalm ak , 
asszonyoknál a terhesség, a kor stb.

D ifferenciálta  a p estist a kolerától, s a betegek 
elkülönítését sürgette . Pon tosak  voltak m egfigye
lései az agydaganatokat, pszichológiai elváltozáso
k a t illetően. P ontosan le írta  az agyhártyagyu lla
dás, tüdőgyulladás, hashártyagyu lladás , a cu
korbaj, a veszettség, m alária  s egyes helm inthiázi- 
sok tü n e ttan á t. H angsúlyozta az em beri váladékok 
vizsgálatának fontosságát. E m lítést érdem el, hogy 
A vicennát a gerontológia — m int tudom ány — 
m egalap ító jának  tek in th e tjü k .

M int ism eretes, az a rab  orvostudom ány keve
sebbet tu d o tt a sebészetről, szülészetről. Ibn S ina 
m unkássága e h iányokat is nagyban pótolta, köny
vében részletesen beszám ol a szülészeti fogók, 
hurkok használatáró l, s k ité r  a pathológiás szülések 
vezetésének m ódjaira.

A negyedik  kö tet so k a t pótol az a rab  sebészet 
hiányaiból. A vicenna részletesen k ité r  a sérülések 
keletkezésének, azok gyógyításának  m ódjaira. Véle
m énye szerin t frissnek tek in th e tő  az a seb, m ely 
nem  ta rta lm az  gennyet. Sebszélek egyesítésére ö  
ír ja  le először a „suszter” v a rra to t és a nyolcasvar
ra to t (s. circum voluta). Elemzi a ru p tú rá k  és contu- 
siók h a tá sá t a belső szervekre, részletesen tag lalja  
a törések és ficam ok keletkezését, azok kezelésének 
m ódjait. A k ificam odott vállízület visszahelyezése 
egyszerűen nyom ással, m a is A vicenna n ev é t viseli. 
A tö rö tt vég tag  kiegyenesítése u tán  gipszkötést, 
gangraena esetén  a beteg végtag  am pu tá lásá t a ján l
ja. ő  is m in t az indiai S zusru ta  végzi a ly tho tom iát, 
s gyakran  használ k a té te r t is. Jelen tős helyen fog
lalkozik a szem észeti betegségekkel.

A Canon korának  legteljesebb gyógyszertani 
gyűjtem énye. A II. és V. kö te t 2000 egyszerű és 
összetett orvosságot, 780 gyógynövényt í r  le. Je len 
tős adatnak  szám ítanak az álta la  kém iai ú ton  elő
állíto tt gyógyszerek, m elyeket ő a lkalm azo tt először 
a gyakorlatban . Pl. részletesen foglalkozott a h igany 
gyógyszerként való alkalm azásával, de nem  hagy ta  
szám ításon kívül a p er os h igany therap ia  h á trá 
nyát, a higany-gingivitist.

Ám nem csak a C anonban, hanem  a „al-A dw i- 
y a t a l-Q ualbiyya” (Szívgyógyszerek) c. m unkájában  
65 egyszerű és 10 összetett gyógyszert, R eceptgyűj
tem ényében pedig 639 egyszerű és 28 összetett 
gyógyszert ajánl, m elyeknek több m in t 80% -a nö
vényi eredetű .

Alapos gondossággal és nagy hozzáértéssel m eg
ír t  könyv a „K itab  a l-Q u lan j” (K ólikák könyve) is.

3. Az 1593-as arab nyelvű al-Qanun római kiadásának 
címlapja

A bélhajla tok  anatóm iája, a bélm ozgások élettana, 
a javasolt th e ra p iá k  igen jó  m egfigyelőképességről 
s nagy tapasz ta la tró l tesznek tanúságot.

Ibn S ina am ilyen nagyszerű orvos, olyan kiváló 
költő is volt, k iválóan é r te tt a tudom ánynak  m űvé
szettel való ötvözéséhez, „M anzum a F i-tib b ” (Canti
ca de M edicina) c. urdzsuzája (arab—perzsa vers
típus) 1322 kétsoros egységet ta rta lm az, s Avicenna 
szerin t m egkönny íti az orvostudom ány alap ja inak  
elsajá títha tóságát. E sajátos V adem ecum ot a latinon 
kívül még fran c iá ra , ném etre és ro m án ra  is lefor
d íto tták .

Maga Ib n  S ina is tökéletesen ford íto tt. Sok 
egyéb m elle tt nevéhez fűződik T ajazuka üzbég or
vos „H ygieniáról” c. poém ájának a ra b ra  ford ítása  
is.

K elet legnagyobb encik lopédistá jának  élete 
példa, m unkássága el nem  m úló valóság.
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A v ic e n n a -k ö te t  a  k e s z th e ly i  
H elikon  K ö n y v tá rb a n
Velencei kiadás, 1564.

A keszthelyi Helikon K önyv tár régi orvosi könyv- 
ritkaságaiból k iá llítás t rendezett A vicenna  ezredik 
születésnapjára, am it a parodontológusok vándor- 
gyűlése alkalm ából a Festetics-kastély zeneterm é
ben rendezett fogadáson 1979. április 28-án nyito t
tak  m eg ünnepélyes külsőségek között. A bem uta
to tt százados bibliofil különlegességek között ki
em elkedő darab vo lt az 1564-ben, V elencében nyo
m ott értékes A vicenna-kötet, a m űem lék könyv
tá r  büszkesége. Az 1395 lapos, 36X27 cm m éretű, 
vaskos kötetnek m űvészi díszítésű, feh é r bőrköté
se van. R ajta m értan i és arabeszk o rnam entika  fi
nom  vonalai szövevényében nagy tudósok  fölé
nyes technikai tudássa l m etszett m in ia tű r arcké
pe it fedezhetjük fel, capitális quadra ta , betűs név
aláírással dom borítva: ERASM, MARTI, JOHAN, 
PHILI. A kötés he lyenként, főképp a sarkakon 
kopott. A gerincen nyom ott nagybetűs felirato t, 
AVICENNA, fekete festéssel em elték ki. A közel 
fél évezreden át hó fehéren  m arad t lapok a rem ek
be m etszett iniciálékkal, kellem esen fo rm ált be
tűkkel, ódon b ib lio thékák  boltíveinek levendula
illa tú  levegőjét idézik m inden könyvkedvelő szá
m ára.

Belelapozva a könyvbe m egállap íthatjuk , 
hogy a 16. században a nagy arab orvos n evét vál
takozva Avicenna, vagy  Auicenna  fo rm ában  írták . 
Nagy tek in télyére  jellem ző, hogy nevét sehol nem  
írják  le még halála u tá n  ötszáz évvel sem  anélkül, 
hogy udvari m éltósága, a nagyvezírség ne szere
pelne m ellette: A vicenna  princeps; m a ta lán  meg
kockáztathatnánk  A vicenna herceg kifejezéssel 
közelebb hozni.

A kötetben m egta lá lható  a szerző m inden m ű
ve, m elyet a kiadó fel tu d o tt k u ta tn i és fő jellem 
zője a könnyű kezelhetőség. A szé ljegyzeteken  k í
vül igen részletes ta rta lom jegyzék  segíti a tá jéko- 

3 2 1 2  zódást minden könyvben. 35 lapos m agyarázó szó

tár  is ta lá lható  benne, m ely a szövegben szereplő 
arab k ife jezéseket érte lm ezi m integy 4700 címszó
val. Az arab  szavakat is la tin  betűkkel írják . A 
m agyarázatok  között egy-egy K eleten használt 
m űszer rajza  is lá tha tó . A  görög orvosoktól á tv e tt 
tekintélyes, helyenkin t o ldalakra m enő idézeteket 
ugyancsak latin  fo rd ításban  kapjuk, de a köny- 
nyebb  tájékozódás szem pontjából ezeket kurzív  
be tűkkel szedték.

A könyvbe többen  rajzo ltak  jeleket, m elyek 
stílusukban  egy-egy olvasó tem peram entum a sze
r in t  elkülöníthetők. M inden jegyzetelő ügyel azon
ban, hogy el ne csúfítsa firkálással a könyvet, szin
te  érezni áh íta tu k a t a vonalak  szerénységéből.

Beleolvasva a szövegbe, azonnal szem beötlik 
világos fogalm azása, á ttekin thetősége, am ire  né
hány  p éldát be is m u ta tu n k .

A fürdés szabályai, 343. o.:
„A fürdőbe szállás ne legyen h irte len  & a víz 

beállítása  kellemes legyen, sem nagyon hideg, sem 
m eleg & a vízben tartózkodás id ő tartam ának  be
á llítása  & a vízből távozás rend je  & a szárítás



m ódjának  m egszervezése & a kenések  és lemosá
sok & azután  tartózkodás az erős mozgástól, a coi- 
tustól, étkezéstől, a h irtelen h ideg italtól, vagy 
nagy meleg lehetőségétől & Szabályozni kell a 
fürdés időpontjá t: akkor lehet, ha  nem  túl üres a 
gyom or, sem pedig tú lte rh e lt & nem  szabad kim e
rü lt, vagy e re jé t vesz te tt á llapotban & m unkavég
zés u tán  közvetlenül & a vér túlvizesedése & a 
gyom or erőtlensége & sok coitus u tán .

T ovábbá ne legyen túl gyors a kiszállás, in 
kább el kell n y ú jta n i m egállással, késedelemmel 
& legyen hosszadalm as az izzadás és fürdőző üljön 
m eleg helyen. M ár m ondtuk  a levegőről való intéz
kedésnél, hogy a n n ak  m egjavítása a fürdőszabá
lyokhoz is ta rto z ik .”

A szemészeti rész bevezető sorai, 516. o .:
„A látás képessége & lá tható  anyag áram lás 

érkezik  & a két konkáv  ideg ú tjá n , am it az ana
tóm iából ism ertek. M indkét ideg és a vályatok, 
m elyek azokból képződtek, leszállnak az orbitába 
& m indkettő  k itágu l a végén & kitöltődik 
& úgy kiszélesedik, hogy befogadja a nedveket, 
m elyek a pupillában  vannak, m elyek közepe üve

ges & ez tiszta folyadék, m in t a jégesőszem & 
üvegszerű, valóban kerek, m elynek csökken göm- 
bölyűsége, ha elölről m egnyom ják.”

Végül három  bekezdés a C anticából.
1/1. 367. o.: ..A m edicina az egészség m egőr

zése & a betegség gyógyítása, mely m egszünteti 
azt.”

1/5. 367. o .: „Az orvosi gyakorla t kétféle & 
egyiket kézzel gyakoro lják  & a m ásikat gyógysze
rekben, tápszerekben rendelik .”

IV. 36. 391. o .: „B árm ilyen m ű té t legyen a 
csontban, ak ár frac tu ra , akár dislocatio, m inden 
tö rést nyugalom bahelyezéssel gyógykezelünk & 
a tö rö tt csont visszaigazítása, m íg eredeti helyzeté
be nem  kerü l & m inden sebet izgató anyag eltávo
lítása  & különösen a m aró hatásúaké & Kézzel ké
sz íte tt kötés, m elynek viselése sem m unkát, sem 
nehézséget nem  ok o z ,. nem  szoros, nem  laza. A 
kötözés a középen kezdődjék & a széle felé szoro
sabb legyen & megkötözés & p árn áb a  ágyazás 
& föléje léc kötözése.”

Tóth  András dr.

- -

„H iszek abban, hogy az okos, tiszta , szép szó: segít lenni a jóra.

H ogy a felelős tiszta  szó: tud  vá lto zta tn i az em beriségen, tud ja  jóra segí

ten i az em b eriség e t. . . H iszek abban, hogy a tiszta  szó e lju t az em beriség szí

véig. H ogy a tiszta  ■ szóban van a nny i erő és hatalom , m in t a fe lszabadíto tt 

energiában. M int a sugárzó, élő csillagokban!”
Juhász Ferenc
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NAPROSYN
tabletta m V  2 0 0  Antirheumatica

ÖSSZETÉTEL:
1 tabi. 250 mg naproxent tartalmaz.
HATÁS:
A Naprosyn tabletta gyulladás
gátló, láz- és fájdalomcsillapító 
hatású, nem steroid jellegű készít
mény. Gyulladásgátló hatása adre- 
nalectomizált állatokon is jelentke
zik, ami azt jelzi, hogy nem a hypo
physis — mellékvese humoralis regu
lációs rendszeren keresztül, hanem 
közvetlenül hat. Gyulladásgátló ha
tásának pontos mechanizmusa — ha
sonlóan más gyulladásgátlókéhoz 
nem ismert, de feltételezhető, hogy 
a prosztaglandin-szintetáz gátlásá
nak nagy szerepe van a gyulladás- 
csökkentő hatás kialakulásában. A 
többi nem steroid gyulladásgátló
hoz viszonyítva kevésbé bizonyult ul- 
cerogen hatásúnak. A cardiovascu
laris, valamint a központi és vege
tatív idegrendszert nem, vagy csak 
minimális mértékben, befolyásolja.
JAVALLATOK:
Rheumatoid arthritis, egyéb krónikus 
ízületi gyulladások, spondylitis an- 
kylopoetica (m. Bechterew), arthro
sis különféle formái, syondylosis, 
spondylarthrosis, extraarticu laris
rheumatismus különböző formái 
(lumbago, egyéb myalgiák, fibrosi- 
tisek, neuralgiák, bursitisek, pe
riarthritis humeroscapularis, epicon
dylitis humeri stb.)
ELLEN JAVALLATOK:
Gyomor- és nyombélfekély, továbbá 
kifejezett máj- és vesekárosodás 
esetén csak állandó orvosi ellenőr
zés mellett adható.
Terhesség alatt nem rendelhető. 16 
évesnél fiatalabb betegek ne szed
jék a gyógyszert, mivel jelen pilla
natig fiatalkorúakon és gyermeke
ken még nincs elég tapasztalat.
ADAGOLAS:
Kezdő és szokásos fenntartó adag
ja napi 2X250 mg (reggel és este 
étkezés után). Szükség esetén napi 
3 tabletta is adható (750 mg össz- 
dózis) a fájdalmak napszakos jel
lege szerint: 2 tabletta reggel, 1 
tabletta este, illetve 1 tabletta 
reggel és 2 tabletta este. Hosszan 
tartó kezelés alatt az adagolás na
pi 375—750 mg-os határokon belül 
változtatható, a megfelelő adago
kat ugyancsak naponta kétszer kell 
beadni.

MELLÉKHATÁSOK:
Ritkán gyomorégés, gyomorfájás, 
telítettségi érzés, enyhe szédülés 
vagy rosszullét, fejfájás, a gyomor- 
béltraktusban átmeneti jellegű vér
zés. Igen ritkán bőrkiütés, thrombo
cytopenia.

GYÓGYSZER-KOLCSONHATÁSOK:
Kerülendő az együttadás
-  magnéziumoxid és alumíniumhid- 

roxid tartalmú antacidumokkal 
gátolják a Naprosyn felszívódá
sát) :

Csak óvatosan adagolható:
-  orális anticoagulansokkal (anti

coagulans hatás fokozódik):
-  szulfanilurea típusú antidiabeti- 

kumokkal (hypoglykaemia veszé
lye);

-  difenilhidantionnal (ennek szé
rumszintjét toxikusig emelheti);

-  szulfonamidokkal (ezek toxicitá- 
sát fokozhatja);

FIGYELMEZTETÉS:
Szalicilérzékeny egyénekben urtiká- 
riát, asztmás rohamot válthat ki. 
Tartósabb alkalmazásakor a vérzési 
idő meghosszabbodását okozhatja. 
Gyomor- vagy nyombélfekély ese
tén, vagy ha a betegen gyulladás
gátló gyógyszerek szedése kapcsán 
már fellépett gyomor- vagy bélvér
zés, alkalmazása állandó orvosi el
lenőrzést igényel. Orális anticoagu- 
lánsokkal együtt adva a prothrom
bin időt ellenőrizni kell! 
Szulfanilurea típusú antidiabetiku- 
mokkal együtt adva az antidiabeti- 
kum adagját újra be kell állítani!
MEGJEGYZÉS:
•í Csak vényre adható ki. Az or
vos rendelkezése szerint (legfeljebb 
három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS:
30 db tabletta 22,— Ft.

Forgalomba hozza: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR, Tiszavasvári,
Syntex Sicencia alapján



Perinatalis kérdések
Üjszülöttkori bakteriális fertő

zés: haematológiai és pathológiai 
tünetek elhalt és túlélő esetekben.
Squire, E., Favara, B., Todd, J. (A 
Coloradói Egyetem Kórbonctani és 
Gyermekosztálya, Denver): Pediat
rics, 1979, 64, 60.

A szerzők egymásután elhalt új
szülötteket kórbonctani és bakterio
lógiai tenyésztés alapján két cso
portra osztottak, mégpedig „bakte
riológiai fertőzés miatt elhalt” és 
„fertőzés nélkül elhalt”-akra. Min
den betegen elvégezték a sepsis 
vagy gyanúja esetén szokásos vizs
gálatokat, azaz vérbakteriológiát és 
haematológiát. Kórbonctani bizo
nyítéknak vették, ha pneumoniát, 
meningitist, peritonitist, enterocoli- 
tist, vagy pyelonephritist találtak 
és ezen kívül egy vagy két helyről 
pozitív volt a postmortem bakterio
lógiai tenyésztés. Kizárták a fertő
zést, ha nem volt gyulladás és a 
vérbakteriológiai lelet negatív volt. 
Klinikai tünet nélkül a pozitív 
vérbakteriológiai leletet nem vet
ték figyelembe.

Hat év alatt (1970—1976) 100 be
teg esetében végezték el a sepsisre 
vonatkozó vizsgálatokat. Ezek a 
betegek valamennyien 72 órán belül 
haltak meg. Kizártak 11 gomba 
sepsist. A 89 beteget fertőzéses vagy 
fertőzés nélküli csoportra osztották. 
A 3. csoportba a túlélő de septic- 
aemiából meggyógyult és ugyan
ezen időben megfigyelt betegek ke
rültek.

Ezeket a laboratóriumi adatokat 
vizsgálták: 1. összes leukocyta szám 
(kóros, ha 5000/mm3nél kevesebb 
volt, vagy 24 000-nél több); 2. Ab
szolút neutrophil szám (N. C.): 
(segment és pálcika). A normál ér
tékeket Akenzua vagy Zipursky 
adatai alapján adták meg; 3. A 
thrombocyta számot kórosnak vet
ték, ha 150 000-nél alacsonyabb volt.

A kórbonctani tüneteket 23 eset
ben sepsises betegekben és 23 nem 
sepsises, de azonos nemű és súlyú 
nem sepsises kontrollal hasonlítot
ták össze. A kórboncnok a fertő
zésről nem tudott.

A 89 betegből 39 esetében a fer
tőzés egyértelmű volt. Ezek közül 
a halál előtt 32 betegből baktériu
mokat lehetett kitenyészteni egyet
len vérkultúrából. Abból az 50 be
tegből ahol fertőzésre utaló jel nem 
volt, 48-nak negatív vérbakterioló
giai lelete volt. Annál a 7 beteg
nél, akiknél negatív volt a halál 
előtti vérbakteriológia, a vizsgála
tot átlag 13 órával a halál előtt vé
gezték. A kezelést csak a bakterio
lógiai vizsgálat megtörténte után 
kezdték el. Ebből a 7 betegből 6- 
ban a boncolás tüdőgyulladást egye
dül vagy meningitissei, pyeloneph-

ritissel és otitissel mutatott. A fvs. 
szám és a neutrophil és pálca alakú 
fvs. és thrombocyta szám 23 fertő
zés miatt elhalt és 23 kontroll eset
ben állt rendelkezésre. A túlélő cso
portban Staphylococcus aureus és 
E. coli volt a leggyakoribb kóroko
zó, míg a halálos végű fertőzések
ben Staphylococcusok és E. coli 
domináltak. A nem fertőzött újszü
löttek hyalinmembrán betegség és 
többszörös fejlődési rendellenesség 
miatt haltak meg. Az elhaltakban 
szignifikáns eltérést láttak a fvs 
neutrophil és pálcika alakú sejtek 
számában. Jelentős volt a leukope
nia és neutropenia. Ugyanakkor a 
túlélőkben a fvs és neutrophil szám 
gyakran magasabb volt. A fertőzött 
újszülöttek 80%-ában a halál előtti 
haematológiai értékek kórosak vol
tak, míg a vérbakteriológia 82%- 
ban volt pozitív. A fertőzés miatt 
elhaltakban a halál előtti vér bak
teriológiai vizsgálatát 8%-ban neg. 
volt. A 23 fertőzés miatt elhalt be
teg közül 10-ben mellékvese vérzést 
állapítottak meg, míg a nem fertő
zötteknél csak egyszer. A fertőzött 
újszülöttek közül 14-nek volt 
thrombocytopeniája. Fentiek alap
ján megállapítják, hogy megfelelően 
specifikus és gyorsan elvégzett la
boratóriumi vizsgálatok a kezdeti 
diagnózist alátámaszthatják. Enyhe 
fertőzésekben gyakran nincs hae
matológiai eltérés, míg súlyosabb 
esetekben is előfordul, hogy a neut
rophil leukocyták és pálcika mag- 
vúak megszaporodnak. Ezzel szem
ben a halálos kimenetelű fertőzé
seket leukopenia, neutropenia és 
thrombocytopenia jellemzik. Ennek 
oka elsősorban consumptiós vagy 
kilökődési folyamat, inkább mint 
a csontvelő működésének gátlása.

A haematológiai paraméterek ob
jektív vizsgálata csökkentheti a 
lelkesedést a laboratóriumi diagnó
zist illetően azért, mert a szerzők 
adatai szerint fertőzött újszülöttek
nél 20%-ban ez teljesen normális 
volt, beleértve azt a 13%-ot is, akik 
halálos újszülöttkori bakteriális 
fertőzés miatt kerültek vizsgálatra. 
Ugyanakkor a fertőzés nélkül el
halt újszülöttek közül is 43%-ban 
találtak egy vagy több haematoló
giai eltérést. A vérbakteriológiai 
vizsgálatok megbízhatóbbak voltak. 
Fentiek szerint a kóros érték alátá
masztja, de nem biztosítja a bakte
riális fertőzést, míg a negatív ered
mény semmiképpen sem zárja azt
k*’ Korányi György dr.

Az antibioterápia indikációi 
ante- és perinatalis bakteriális 
fertőzések gyanúja esetén. F.
Gold és mtsai (Unité Pédiatrique 
de soins intensifs, Centre de Pé- 
diatrie Gátién de Clocheville, 49,

boulevard Béranger, 37 000 Tours): 
Pédiatrie, 1979, 34, 227.

A szerzők három éven át alkal
mazták a Mmc Amiéi és mtsai ál
tal javasolt sémát intenzív osztályu
kon a fertőzésre gyanús újszülöttek 
antibioterápiája javallatának felál
lításában. A protokoll számos krité
riumon alapszik; ezeket minden 
egyes alkalommal individuálisan 
mérlegelik. A kritériumok négy 
csoportra bonthatók: anamneszti- 
kus, klinikai, biológiai, és bakte
riológiai adatokra; mindezeket kü
lön táblázatban tüntetik fel, adap
tálva a saját 536, 7 napon belüli 
fertőzésre gyanús újszülöttükre. A 
beteganyag 46%-ában találták meg 
az említett séma legalább egy kri
tériumát. Ezek alapján az össz- 
beteganyag 21%-át részesítették an- 
tibiotikus kezelésben.

A táblázatokba foglalt kritériu
mokat részletesen elemezve, két lé
nyeges szempontot külön is hang
súlyoznak: 1. azoknak olyan szűrő- 
rendszert kell alkotniuk, amelyen 
minden fertőzött újszülött „fenn
akad” s megkapja a korai antibioti- 
kus kezelést; 2. ne vezessen feles
leges antibioterápiára, amely az 
osztály ökológiai egységét megza
varhatja és a többi beteget veszé
lyeztetheti.

Saját, és az irodalmi adatok alap
ján módosított kritérium-listát állí
tanak fel, amelyek figyelembevétele 
gyors antibioterápia bevezetésére 
jogosíthat. Ez a lista: 1. a szülés 
idején fellépett, 38 °C-ot neghaladó 
anyai láz, 2. a terhesség utolsó he
tében gennyes leukorrhea +  nyi
tott nyakcsatorna, 3. a placenta 
makroszkópos, listeriosis gyanúját 
keltő léziói, 4. korai bőrnyálkahár- 
tya-elváltozások (purpura, kiütés, 
icterus, vérzés) az újszülöttön, 5. 
bizonyítatlan aetiológiájú légzési 
zavar, inhomogén radiológiai kép
pel, 6. heveny keringési rendelle
nesség, 7. hepatomegalia és/vagy 
splenomegalia, 8. nyilvánvaló ok 
nélkül fellépő, 38 °C-ot meghaladó 
láz az újszülöttben, 9. recidiváló 
metaboliás acidosis, cardiorespira- 
tiós zavar nélkül, 10. leukopenia: 
7000/m3-nél kevesebb fvs. az első 
48 órán belül, vagy 5000/m3-nél ke
vesebb 3 napon túl.

A neonatalis infekció gyanúját 
megerősíthetik a különböző váladé
kok bakteriológiai vizsgálata, a leg
alább naponta készített vérkép és 
a gondos klinikai ellenőrzés. Gyanú 
esetén a bakteriológiai lelet megér
keztéig G-penicillin monoterápia.

Kövér Béla dr.

Prospektiv vizsgálatok a szop
tatás hatásáról a fertőzés és aller
gia előfordulásában. Chandra, R.
K. (A Newfoundland-i St. John
Egyetem Gyermekosztálya, Cana
da) : Acta Paediatr. Scand. 1979, 68, 
691.

A szerző 35 indiai és 35 canadai 
csecsemőt és ugyanennyi kontrollt 
vizsgált. Az indiaiak átlagosan 4,8

%
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hónapig szoptattak, a canadaiak 3— 
6 hónapig. A gondozónők Indiában 
hetente látogattak. Canadában tele
fonon szereztek tudomást a bete
gekről.

Allergiára vonatkozóan 30—30 
gyermeket vizsgáltak. Figyelték az 
eczemát, visszatérő nehézlégzést. 
Vizsgálták az IgE-t, complementet, 
béta lactoglobulin haemagglutináló 
ellenanyagokat és eosinophiliát. 
Szignifikáns különbség volt a fer
tőzésben akár indiai, akár canadai 
gyermekekről volt szó. Alacsonyabb 
előfordulás volt a légúti és enterá- 
lis megbetegedésben és az olyan 
szövődményekben, mint pneumo
nia és dehydratio. Városi canadai 
csecsemőkben drámai hatása volt a 
szoptatásnak a középfül fertőzések 
kivédésében. A különbség csaknem 
tízszeres volt. Azokon az allergiás 
családból származó csecsemőkön, 
akiket legalább 4 hétig szoptattak, 
jelentősen kevesebb volt az aller
giás eczema és visszatérő allergiás 
nehézlégzés. Eosinophilia a 37 mes
terségesen táplált csecsemőben 6- 
szor, de egyszer sem fordult elő a 
szoptatott csecsemőkben. Bizonyí
tották, hogy 6 heti kizárólagos 
szoptatás hatásos a hypersensitivi- 
tás kivédésében és az allergiás be
tegségek csökkentésében ezekben a 
veszélyeztetett gyermekekben.

Korányi György dr.

S. L. E. újszülöttkorban. Szer
kesztőségi közlemény: Lancet, 1979, 
1, 859.

Felnőttkorban a systemás lupus 
erythematodes előfordulási aránya 
409:1, de újszülöttkorban mindeddig 
csak 50 esetet közöltek. A ritkaság 
oka valószínűleg a betegek igen 
alacsony fertilitása és a magas 
abortus ráta (30%).

Hardy az újszülöttkori S. L. E. 
jellegzetességeit 4 fő pontban hatá
rozta meg: az újszülött valamilyen 
cardialis betegségben szenved, ko
rong alakú bőrelváltozások, hae- 
matológiai komplikációk fellelhe
tők, és végül az anyának nincs ki
mutatható rendszerbetegsége. Az 
érintett újszülötteken a legnagyobb 
kockázatot a szív rendellenességei 
jelentik (30%-ban az első évben 
meghalnak). Az ingervezetési rend
szer degenerációja és endocardia
lis fibroelasztózis a két vezető, tü
net.

A bőrkiütések gyakoriak, a szem 
és a homlok körül, esetleg a mell
kason fordulnak elő a felnőttkori 
tünetekre emlékeztető elváltozások. 
Haematológiai szövődmény 15%- 
ban fordul elő. Klinikailag ritkán 
súlyos, de néha vérzékenység miatt 
steroid kezelést. igényel.

A neonatalis S. L. E.-t valószínű
leg IgG antitestek transplacentáris 
áramlása okozza a különböző szer
vekben. A serológiai vizsgálatok 
(antinukleáris faktor, L. E. sejt, reu- 
matoid faktor) pozitívak lehetnek,

. . de ezek nem méradóak a betegség 
J21 6 súlyosságára nézve. Két fontos dol

got szűrhetünk le: egyrészt fény 
derülhet az eddig rejtett anyai kö
tőszövet-betegségre, másrészt több 
olyan újszülöttkori elváltozásra ma
gyarázatot kaphatunk, amit az 
anyai collagenosis okoz.

Hegedűs Tibor dr.

Pneumococcus sepsis és pneu
monia újszülöttben. Mariartey, R. 
R., Finer, N. N. (Az Alberta-i Egye
tem és Royal Alexandra Kórház 
Üjszülött osztálya, Edmonton, Ca
nada) : Am. J. Dis. Child. 1979, 133, 
601.

Az újszülöttek diplococcus pneu
moniae (DP) fertőzése az első 72 
órában ritkán fordul elő. A szerzők 
két DP sepsis és pneumonia esetü
ket ismertetik. Az első beteg 60 
órás, a második 5 napos korban 
került felvételre súlyos légzési di
stress, apnoe tünetei miatt. Mindkét 
újszülöttet géppel kellett lélegeztet
ni pozitív kilégzési végnyomással. 
Mindkét újszülöttből kitenyészett a 
DP, az első esetben a légcsővála
dékból, a másodikban a vérből. 
Mindkét beteg meggyógyult a gépi 
lélegeztetés és kombinált penicillin 
+  kanamycin kezelés mellett. A DP 
aránylag ritka kórokozó újszülött
kori sepsisben. Űjszülöttkori bacte- 
riaemiát DP kb. 5%-ban, meningi- 
tist 3,5—6,0%-ban okoz. Az ameri
kai irodalomban a 70-es években 
12 újszülött DP sepsist, ill. pneumo- 
niát közöltek. Ezek közül 6 meghalt. 
A szerzők hangsúlyozzák a korai 
gépi lélegeztetés fontosságát. Ese
teikben a belégzési nyomás maxi
muma 22 vizem volt, ami azonos az 
IRDS-ben alkalmazott adatokkal. A 
B típusú streptococcus haemolyti
cus esetekben viszont lényegesen 
alacsonyabb volt a belégzési vég
nyomás.

A szerzők felhívják a figyelmet a 
DP fertőzések újszülöttkori jelentő-g0rf0£»0

Korányi György dr.

Az IgM meghatározások jelen
tősége kora- és újszülöttekben.
Linke, M., Menzel, K., Wiegand, D. 
(Medizinische Akademie, Erfurt, 
Gyermekklinika): Pädiatrie und 
Grenzgeb. 1979, 18, 85.

összesen 92 egészséges újszülött
ben, 4 intrauterin fertőzés, 22 IRDS, 
11 átmeneti icterus, 19 kora- és 17 
intrauterin hypotrophiás betegük
ben vizsgálták az IgM szintet. A 
normál IgM serum szintje 3—27% 
volt. Négy intrauterin fertőzés ese
téből 3-ban jóval a normális érték 
felett volt az IgM szint. Asphyxia 
syndromában a középérték jóval 
a normál felett volt, 23-ból 3 eset
ben magas szintet találtak.

Tranzitorikus hyperbilirubin- 
aemiában (11 eset) az átlagos IgM 
szint 63,6% volt, míg koraszülöttek
ben közel normálisnak találták. Ér
dekes módon 17 intrauterin hypo
trophiás közül 4 esetben kórosan 
magas értéket határoztak meg és az

átlagos szint is magasabb volt, mint 
az eutrophiásoknál.

A szerzők feltételezik, hogy az 
asphyxia, hyperbilirubinaemia és 
intrauterin hypotrophia hátterében 
lehetséges latens infekció az, ami 
IgM emelkedéshez vezet.

(Re/.: A kis számú pathologiás 
esetben végzett IgM meghatározása 
és ellenőrzése nagyobb számú be
tegben diagnosztikai szempontból 
nagyon fontos lenne.)

Korányi György dr.

Igen alacsony súlyú (1500 g alat
ti) újszülöttek transpylorikus 
táplálása. Beddis, I., Sheila 
McKenzie (Hammersmith Hospital, 
London): Arch. Dis. Child. 1979, 54, 
213.

A táplált csecsemők súlya 1500 
gramm, vagy ennél kevesebb szüle
téskor és bár csak 1%-át képvise
lik az összes élveszületett gyermek
nek, mégis nagy problémát jelent 
kezelésük az intenzív újszülöttegy
ség számára.

A korai táplálás és megfelelő ka
lóriával való ellátás jelentős az élet 
első heteiben. A nasogastrikus 
szondán való tejtáplálás nem min
dig megnyugtató a nagyon kicsi 
születési súlyú csecsemőknél több
nyire azért, mert regurgitatio és 
aspiratio veszélye fennáll.

A jejunalis táplálás bevezetése 
Rhea és Kilby nevéhez fűződik 
(1970), és azóta többen előnyben ré
szesítették az alacsony súlyú újszü
löttek megfelelő kalóriás táplálásá
ban.

Osztályukon 1977. január 1-től 
december 31-ig 95 újszülött volt’ 
1500 gramm, vagy ennél alacso
nyabb születési súlyú. 28 (29%) 
született a kórhxzban, a többi más 
London melletti intézetben szüle
tett. Általában a túlélés 53% volt. 
Az újszülöttek táplálását lehetőleg 
anyatejjel oldották meg, 3-tól elte
kintve, akiknél teljes intravénás 
táplálást vezettek be. A jejunalis 
táplálást mindig csak egészségesnek 
tűnő újszülötteknél alkalmazták. A 
szerzők részletesen ismertetik a je
junalis szonda méreteit, elemzik a 
különböző anyagból készült szondák 
előnyös tulajdonságait, s megálla
pítják, hogy a szilikon a legmeg
felelőbb anyag. Ismertetik a leve
zetés technikáját és a beadott táp
anyag mennyiségét.

Az első 48 órában 5% dextrose és 
% rész sóoldat mellett szükséges 
mennyiségű anyatejet is adtak. El
ső napon 60 ml/kg, második napon 
90 ml/kg, harmadik napon 120 ml/ 
kg, negyedik napon 150 ml/kg, és 
200 ml/kg menyiséget biztosítottak 
az első hét végére. Ezt kiegészítették 
30 ml/die vízzel, figyelembe véve az 
inkubátor nyitása és a fény thera
pia miatti párolgást. Asszisztált, 
vagy maszkos lélegeztetésben ré
szesülő újszülötteknél is biztosítot
ták a jejunalis szonda levezetését. 
Eredményeik alapján javasolják a 
jejunalis szonda orron keresztül 
történő levezetését és csak néhány



a besorolás súlyosabb csoportba 
kerül. A sém át egyéb betegségek 
osztályozására is alkalm asnak tá r t
ig '“ Pongor Ferenc dr.

nap u tán  eszközölnek oralis leve
zetést.

A táplálás időtartam a 32 újszü
löttnél 3 napnál kevesebb, 11-nel 
kevesebb, m int egy hét, ezen mód
szerrel a leghosszabb időtartam  39 
nap volt. 81,5%-ban a jejunalis 
szondát 72 óráig azonos helyzetben 
hagyták. Egyéves periódus alatt 
mindössze 8 újszülöttön fejlődött 
ki necroíizáló enterocolitis, ebből
5-nél je junális táp lálást alkalm az
tak. Kétségtelen, hogy a szonda 
irrita tív  szerepe kórokként szerepel, 
b á r ennek a betegségnek m ultifac- 
torialis aetiológiája más lehetősé
get is felvet.

A szerzők je junalis szonda rövid 
ideig való alkalm zását javasolják. 
K orábbi években gastrikus szondá
v a l 'tá p lá ltá k  az alacsony súlyú ú j
szülötteket. A jejunalis szondával 
tö rténő táp lálást összehasonlítva a 
nasogastrikus módszerrel, azonos 
súlygyarapodási ütem et észleltek, 
de a túlélés je junalis táplálással 
sokkal jobb volt. A ján lják  módsze
rüket az 1500 gram m  születési súly 
a la tti újszülöttek táplálására, de 
megjegyzik, hogy csak válogatott 
esetekben alkalm azható a respirá- 
to rra l kezeiteknél. Ők csupán két 
esetben tud tak  ilyen beteget je ju 
nalis tubuson át táplálni. Az in tra 
vénás táplálással összehasonlítva a 
je junalis táp lálást előnyben része-

Kovács Judit dr.

Igen kis súlyú újszülöttek 15 
éves elemzése. Jones, R. A. K. és
mtsai (Departm ent of Pediatrics 
and N eonatal Medicine, H am m er
sm ith Hospital, London W 12 
OHS): Lancet, 1979, 1, 1332.

Közlemények a lap ján  az elm últ 
20—30 évben nem  jobbak a kis sú
lyú újszülötekkel elért eredm é
nyek, m int azelőtt. A fogyatékosok 
aránya sem csökkent.

A szerzők elem ezték sa já t 15 éves 
anyagukat három  periódusra oszt
va: 1961—65; 1966—70; 1971—75. 
K órházukban ez idő a la tt 357 cse
csemő született élve 501—1500 g- 
mal. 58,5% m eghalt újszülöttkor
ban, 1,4% 4—25 hónapos korban. A 
143 tú lélő t neurológiai, látás, h a l
lás és intelligencia vizsgálatoknak 
vetették  alá. Az összes koraszülöttet 
tek in tve 5,3%-nak súlyos, 5,6%-nak 
enyhe fogyatékossága volt, 27,8% 
egészségesnek tűnik. A 15 év a latt 
nem  volt javulás az újszülött halá
lozásban, de a dysm aturusok tú l
élése jobb az utolsó periódusban.

A halálok leggyakrabban agy
kam rai bevérzés és RDS. A 750 g- 
nál kisebbek egyáltalán nem  m a
rad tak  életben. Gyakori az apnoe, 
eclam psia és hypoglykaemia.

A pozitív nyom ású lélegeztetés, 
fénytherapia, je junalis táplálás be
vezetésére 1971 után  kerü lt sor. 
Azt tapasztalták , hogy a m eghalt 
csecsemők többféle kezelésben (oxi
gén, iv. táplálás, transfusio, vércse
re, antibiotikum ok stb.) részesül
tek, m in t a túlélők. Fejes lrén  dr

Tüdőgyógyászat
Tbc és rokkantság. Hoppe, R. 

(Hygiene-Institut der Universität 
Düsseldorf im A ufträge der Lan
desversicherungsanstalt R heinpro
vinz) : P rax is und K lin ik  der P neu
mologie, 1979, 33, 796.

Amíg a m ásodik világháború 
u tán  a m odern tbc te ráp ia  a gyógy
szeres és sebészeti kezelés fejlődé
sével a betegek életének a meg
m entésében éreztette hatását, addig 
az elm últ 15 év folyam án a kem o
teráp ia  a betegek keresőképessé
gének a biztosítását te tte  lehetővé. 
Ez a körülm ény szükségessé tette 
azoknak a param étereknek  a meg
változtatását is, am elyek azelőtt a 
tbc-s betegek rokkan ttá  nyilvání
tásában érvényben voltak. Ezzel 
kapcsolatban a rokkantállom ányt 
újból felülvizsgálták. M egállapítot
ták, hogy a 8—9 évvel korábban 
tbc m iatt rokkan ttá  m inősítettek 
közül 32,4% meghalt, 11,1% időle
ges. 32,4% öregkori rokkan t lett, 
6,8% ism ét m unkába á llt és 19,3% 
továbbra is m unka- és keresőkép
telennek minősült.

Pongor Ferenc dr.

Gyakorlati javaslatok az idült 
nem specifikus légútbetegségek 
diagnosztikájára és súlyosság sze
rinti beosztására. Schnieders, H. 
(Institut fü r M edizinische Daten
verteilung der G esellschaft für 
S trah len- und U m w eltforschung 
mbH, M ünchen, és m ás in téze tek ): 
P rax is und K linik der Pneum olo
gie, 1979, 33, 917.

900 szakvélemény és 300 szűrő- 
vizsgálat alapján táb lázato t készí
tettek, am elybe az idü lt nem  spe
cifikus légútbetegségek a klinikai 
tünetek  súlyos volta a lap ján  elbí
rálás céljából besorolhatók. Az idült 
nem specifikus légútbetegségek kö
zé sorolták a hurutos, a gennyes, 
az idült, csak átm enetileg gennyes 
vagy obtsruktív hörghurutot, a 
hörgőasztmát, a tüdőtágulatot, szö
vődm ényként a hörtágulato t, az 
egyéb m aradandó tüdő- vagy m ell
kaselváltozást és a jobbszív tú l
súlyt. A tünetek  m értékét a kór
előzmény; a klinikai kép, a rön t
gen-, és légzésfunkciós vizsgálat, 
az EKG és a laboratórium i leletek 
alap ján  állapíto tták  meg. A meg
betegedés súlyossága szerint az 
idült catarrhalis vagy recidiváló 
hörghurutot az első, az idü lt geny- 
nyes hörghurutot a második, az 
idü lt obstruktiv  hörghuru to t a m á
sodik-harm adik, a hörgőasztm át a 
m ásodik-harm adik, esetleg a  ne
gyedik, a tüdőtágulato t hasonlóan 
a m ásodik-harm adik, esetleg a 
negyedik, a hörgtágulato t a harm a
dik-negyedik, a  m adarandó  egyéb 
tüdőelváltozást a harm adik-negye
dik, a jobb szívtúlsúlyt is a h ar
m adik-negyedik csoportba sorolták. 
E betegségek kom binációja esetén

A tüdőibe kezelése 6 és 4 havi 
kom binált kem oterápiával. Singa- 
pu re  Tuberculosis Service és B ri
tish Medical Research Council: 
A m erican Review of Respiratory 
Disease, 1979, 119, 579.

Franciaországban 1976-ban a tü- 
dőtbc-s betegeket 3 hónapig napon
ta  streptom ycinnel, 900 mg INH- 
val és 1,200 mg rifam pinnal kezel
ték. A visszaesés aránya 13% volt. 
Ha ezt a 3 gyógyszert pyrazin- 
am iddal kom binálták, a kezelés el
ső heteiben a baktericid  hatás ki- 
fejezetebb volt. Ha pedig az első 2 
hónapban naponta adták  ezt a 4 
gyógyszert, aztán pedig 4 hónapig 
thiacetazont és INH-t, vagy heten
kén t kétszer strep tomycint, IN H -t 
és pyrazinam idot adtak, a vissza
esés aránya 5% volt. A szerzők je 
len m unkájukban azt vizsgálták, 
hogy lehetne-e a francia k ísérlet 
eredm ényét javítani, ha az első 2 
hónapban a 3 gyógyszerhez még 
pyrazinam idot is adnának  és a ke
m oterápia idejét 4, ill. 6 hónapra 
m egnyújtanák. Az első csoportban 
204 beteg az első 2 hónapban n a
ponta streptom ycint, INH -t ri- 
fam pin t és pyrazinam idot kapott, 
ezt követően pedig további 2, ill. 4 
hónapig naponta INH-t, rifam pint 
és pyrazinam idot adagoltak. A m á
sodik csoportban 196 beteget az el
ső 2 hónapban ugyanazzal a kom 
binációval kezeltek, a további 2, 
ill. 4 hónapban azonban pyrazina- 
m id nélkül csak IN H -t és rifam 
p in t szedtek a betegek. S treptom y- 
cinből 0,75 g-ot, INH-ból 300 mg-ot, 
rifam pinból 450 vagy 600. mg-ot, 
pyrazinam idból pedig 1,5, ill. 2,0 
g-ot adtak. A nagyobbik adag ri- 

, fam pin t és a pyrazinam idot az 50 
kg-nál súlyosabb betegek kapták. 
278 beteg, 70% járóbeteg volt, 122 
beteg pedig kórházban feküdt. Az 
u tóbiak  közül 58 beteg legfeljebb 4 
hete t töltött a kórházban. A bete
gek 74%-a kínai, 16%-a m aláj és 
6% -a indián volt. 17% 15—24 éves, 
14% 25—34 éves, 18% 35—44 éves, 
27% 45—54 éves és 24% 55 éves 
vagy annál idősebb volt. A testsú 
lyuk átlag 46,6 kg volt, csupán 32%- 
nak volt a testsúlya 50 kg-nál n a 
gyobb. A tüdőelváltozás 8% -ban 
enyhe, 39%-ban m érsékelt, 30%- 
ban  közepes, 20% -ban k iterjed t és 
2% -ban nagyon súlyos volt. 39%- 
nak  nem  volt kavernája, a kaver- 
nás folyam at 31% -ban enyhe, 27%- 
ban  közepes és 2% -ban k iterjed t 
volt. A betegek 19%-a Koch-nega- 
tív  volt. A 330 Koch-pozitív beteg 
közül egy havi kezelés u tán  53%, 2 
havi kezelés u tán  98% és 3 havi ke
zelés u tán  100% le tt negatív. A ke
m oterápia befejezése u tán  m ind a 
300 beteg negatív m aradt, kivéve 
16 beteget, akiknek csupán egy te 
nyészete volt gyógyszerérzékeny



pozitív. Á kemoterápia befejezését 
követő 6 hónapban a 6 hónapig 4, 
ill. 3 gyógyszerrel kezeltek közül 
egy sem lett pozitív. A 6 hónapig 
4, ill. 2 gyógyszerrel kezeltek kö
zül csupán egy lett ismét pozitív. A 
4 hónapig 4, ill. 3 gyógyszerrel ke
zeltek közül 8 beteg, 10°/o, a 4, ill. 2 
gyógyszerrel kezeltek közül pedig 
4 beteg, 5% lett pozitív. Valameny- 
nyi ismét pozitívvá lett betegnek 
gyógyszer érzékenyek maradtak a 
tbc baktériumai. A kemoterápia 
előtt 33 beteg ürített INH, strepto
mycin, vagy mindkét gyógyszerre 
rezisztens tbc baktériumokat. A 33 
beteg közül csupán egy maradt po
zitív, a többi negatív maradt a ke
zelést befejző 6 hónap után is. Ká
ros gyógyszer mellékhatás 11 bete
gen, 3%-ban májgyulladás jelent
kezett, de ezek között fertőzéses 
májgyulladás is lehetett. Egy be
tegnek volt thrombocytopeniás pur- 
purája. A 2 hónapos streptomycin, 
INH, rifampin, és pyrazinamid, 
majd az ezt követő 4 hónapos INH, 
rifampin és pyrazinamid kezelés 
tehát teljesen kielégítő eredmény
nyel jáit. Pongor Ferenc dr.

A  bronchoscopiai diagnosztika 
merev és flexibilis eszközzel. Wes- 
pi, H. H. (Fül-orr-gégeosztály, 
Kantonsspital St. Gallen): Schweiz, 
med. Wsehr. 1979, 109, 835.

Miután a régi, merev broncho- 
scopos technikával sokkal ponto
sabb áttekintést nyernek, mint a 
modernebb fiberoscopos techniká
val, az előbbit nem szívesen nél
külözik. A derékszögoptikájú me
rev bronchoscoppal sem érhetők el 
a perifériás elváltozások és innen 
sem cytologiai sem próbaexcisiós 
vizsgálatokra anyag nem nyerhető, 
ezért a klinikán a két eszközt egy
mással kombinálva intratubulari- 
san vezetik le. Halothan insuffla- 
tiós narkózisban történik a beavat
kozás, ennek a panendoscopiának 
az az előnye, hogy esetleg az ob
struáló endobronchialis elváltozás 
egyidejűleg eltávolítható.

Szántó Endre dr.

Tüdő alveoláris proteinosis: a 
légutak és az alveolusok fehérjéi
nek elemzése. Bell, D. Y. és mtsai 
(Laboratory of Pulmonary Func
tion and Toxicology, National In
stitute of Enviromental Health 
Sciences, Research Triangle Park,
N. C., and the Department of Me
dicine, Duke University, Durban, 
N. C.): American Review of Res
piratory Disease, 1979, 119, 979.

A tüdő alveoláris proteinosist 
mint önálló kórképet Rosen és 
mtsai írták le először 1958-ban. A 
beteg mellkas röntgenképén tüdő
ödémára emlékeztető kétoldali dif
fúz perihiláris beszűrődés látható. 
Tüdő-biopsiával az alveolusokban 
PAS-pozitív és fehérjékben gazdag 
szemcsés fehérjeszerű anyag talál

ható. A betegség kóroktana és az 
alveolusokban levő anyag eredete 
ismeretlen. A betegség kezelése 
csupán a tüdőben felhalmozódott 
anyagnak hörgőmosással való el
távolítására korlátozódik. Többen 
megkísérelték már ennek az anyag
nak a vegyi elemzését, hogy a be
tegség kóreredetét megközelítsék. 
A szerzők 6 tüdő alveolaris protei- 
nosisos beteg hörgő-mosófolyadé
kában vizsgálták az oldható fehér
jék alkatrészeit immundiffusióval 
és polyacrylamid gél elektrophore- 
sissel. Megállapították, hogy a be
tegek hörgő-mosófolyadékában az 
IgG és az IgA immunglobulinok 
nagyobb töménységben voltak, 
mint a vérsavóban. Az egészséges 
emberek hörgő-mosófolyadékában 
és vérsavójában ezek az immun
globulinok kisebb töménységben 
voltak találhatók. A betegek hörgő
mosófolyadékából kimutattak még 
egy 47 000 és egy 52 000 dalton mo
lekulasúlyú fehérjét is, ami sem a 
beteg vérsavójában, sem az egész
séges ember hörgő-mosófolyadéká
ban és vérsavójában nem volt je
len. Mindebből arra következtet
nek, hogy tüdő alveolaris protei- 
nosisban az alveolusokban levő 
kóros fehérjék nem a vérsavóból 
szűrődnek át a kórosan megválto
zott vér-levegő barrieren keresz
tül, hanem azok az immunrendszer 
atypusos túlérzékenységi reakciói
nak a termékei. p 0ng0r p erenc d r .

A corticoid-kezclés problemati
kája obstruktiv tüdőbetegségekben.
Christ, R. (Forschungsinstitut für 
Lungenkrankheiten und Tuberku
lose, Berlin-Buch, DDR): Zeit
schrift für Erkrankungen der At
mungsorgane 1979, 152, 263.

Annak ellenére, hogy a corticoi- 
dokat egyebek mellett az obstruk
tiv tüdőbetegségek kezelésére is 
már csaknem 30 éve alkalmazzák, 
mindig felmerült a kérdés: mikor 
javallt a cortison származékok 
adása. Kessler a hörgőasztmát a 
gyógyítás szempontjából 5 csoport
ba sorolta. A „0” stádiumban a be
teg tünetmentes. Az I. stádiumban 
ismétlődő asztmás rohamok van
nak. A II. stádiumban a tünetek 
tartósak, mérsékelt vagy középsú
lyos hörgőszűkülettel, a Tiffeneau- 
érték 1200 ml alatt van, az artériás 
oxigén-telítettség normális vagy 
csökkent. A III. stádiumban súlyos 
légútszűkület van a Tiffeneau-ér- 
ték 700 ml körüli, az artériás oxi
géntelítettség alacsony. A IV. stá
diumban a beteg status asthmati- 
cusban van, a Tiffeneau-érték nem 
mérhető, az artériás oxigén-telített
ség nagyon alacsony. Kessler a II. 
stádiumtól kezdve ajánlja a gluco- 
corticoidok adását előbb inhaláció- 
ban, majd a szájon á t Az intra
vénás és a tartós infúzió adását a 
status ashtmaticus kezelésére tartja 
fenn.

A szerző 30 obstruktiv tüdőbete
ge részben már évek óta szedett 
szájon át glycocorticoidokat. A vár

ható tartós hatás miatt ezeknek a 
betegeknek egy depó-cortison szár
mazékot: kenalog injekciót adott 
izomba 4 hetenként. A betegeken 
időnként légzésfunkciós, szükség 
esetén pedig vér és köpet vizsgálatot 
végeztek. Az I. csoportban 10 exo- 
gén, ill. endogén asztmás beteg volt. 
2 beteg kivételével a kezelés nem 
volt kielégítő. így stress-helyzet- 
ben: allergén expozíció vagy újabb 
fertőzés kapcsán pótlólag szájon át 
is kellett prednisont adni. A II. 
csoportban 10 fertőzéses-allergiás 
eredetű asztmás beteg volt, vala- 
mennnyi a Kessler szerinti II. 
stádiumban. A tünetek súlyosbo
dása esetén közülük is több beteg 
antibiotikum és szájon át adott 
prednison adására szorult. A III. 
csoportban 7 idült obstruktiv 
hörghurutos beteg a III. stádium
ban volt. A folyamat fellobbanása 
esetén ezeknek szintén a szájon 
át prednisont kellett adni. A IV. 
csoportban 3 exogén allergiás és I. 
stádiumban levő beteg szénaláz 
miatt kapott depó-cortison keze
lést. Közülük egy beteg csak mun
kahely változtatás után lett pa
naszmentes.

Az obstruktiv légútbetegségek 
cortison-származékkal való kezelé
sekor farmakodinámiás terápiáról 
van szó. A corticoidok hatás- 
mechanizmusa még nem eléggé is
mert. Ügyelni kell arra, hogy tar
tós cortison kezelés kapcsán ne
hogy Cushing-szindróma alakuljon 
ki. Az obtsruktív tüdőbetegek cor
tison kezelése csak akkor indokolt, 
ha egyedül a hörgőtágító szerek 
hatástalanok, vagy ha a beteg élet
veszélyben van. Sok beteg profi- 
laktikusan szedi a cortisont. A ke
zelés abbahagyásakor a tünetek fő
leg hörghurut vagy fertőző-aller
giás asztma esetén rosszabbodnak. 
Az új steroid-készítmények nem 
jelentenek lényeges haladást, 
mindössze alkalmazásuk spektru
ma lett szélesebb. A leghasznála
tosabb a szájon át való adagolás. 
Vízben oldható cortison-származé- 
kot status asthmaticusban alkal
mazzunk. A depó-készítménnyel 
3—4 hetenként napi 5 mg predni
son pótolható. Rhinitis allergica 
esetén inkább aeroszol készítményt 
alkalmazzunk. A. cortison adása 
nem alap-, hanem krízis-kezelés, 
amit akkor kell adni, ha a hörgő
tágító és antibiotikus kezelés ha
tástalan. Minden sematizmus té
ves. A cortison adását mindig 
egyénileg kell beállítani. A depó 
adagolás nem pótolja, csupán ki
egészíti a cortison kezelést.

Pongor Ferenc dr.

A mycoplasma-tüdőgyulladás kli
nikai spektruma. Wegmann, T. 
(Klinik A des Departments für in
nere Medizin des Kantonspitals, St. 
Gallen): Praxis uld Klinik der 
Pneumologie, 1979, 33, 825.

Az atypusos mycoplasma-tüdö- 
gyulladást Eaton írta le először 
1952-ben. Endémiásan és epidé-
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Grippe, bronchitis spastica, bronchitis acuta és chronica, la
ryngitis, asthma bronchiale, emphysema, pleuritis, pleuropneu
monia, tüdő-tbc.
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A tolnaftat fungicid és fungisztatikus hatású vegyület. Hatásos 
számos dermatophytia lokális kezelésében, elsősorban Tricho
phyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Microsporon 
canis, Epidermophyton floccosum, továbbá Malassezia furfur 
okozta fertőzések esetén.
Alkalmazható grizeofulvínnal kezelt krónikus dermatophytiák 
kiegészítő antimycotikus local-therapeuticumaként.

ÖSSZETÉTEL

• 1 g tolnaftatum hatóanyagot tartalmaz 125 g-os palackonként, 
olajszerű folyadékban.

JAVALLATOK

Dermatophyton okozta superficialis mycosisok gyógyítására: 
elsősorban erosio interdigitalis mycotica, továbbá tinea versi
color, trichophytia superficialis, epidermophytia inguinale, ek- 
zema mycoticum, rubrophytia, intertrigo mycogenes. Onycho- 
mycosisban adjuváns kezelésre.

ELLENJAVALLAT

Nyílt seb befúvása ellenjavalt.

MELLÉKHATÁS
Bőrirritáló, illetve szenzibilizáló hatása elhanyagolható. 

ALKALMAZÁS

Szappanos, melegvizes lemosás után naponta 2-szer perme
tezzük a gondosan leszárított börfelületre, 15-20 cm távolság
ról, a függőlegesen tartott palackból.

FIGYELMEZTETÉS
Az üres palackot tűzbe dobni, felnyitni nem szabad.
A palack legfeljebb 30°C hőmérsékletű helyen tárolható. Az 
aerosol véletlen belégzése nem ártalmas, legfeljebb enyhén irri
táló (köhögtetö) lehet. Vigyázni kell arra, hogy a permet a 
szembe ne kerüljön!

MEGJEGYZÉS

fi Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint (leg
feljebb három alkalommal) ismételhető.

CSOMAGOLÁS
125 g fémpalackban Térítés: 8,60 Ft



miásan is előfordulhat. A myco
plasma hasonlít a baktériumokhoz 
csak nincs sejtfala. 180—250 ß 
nagyságú, nagyobb a vírusoknál. 
Az orr és a garatváladékból 8 nap 
múlva tenyészthető ki. Atypusos 
tüdőgyulladás esetén 10%-ban, lég- 
útfertőzés esetén 20%-ban kór
okozó. A fertőzés aerogen úton 
történik. Lappangási ideje 1—3 
hét. A légutakban és a tüdőben 
mononuclearis sejtes hörgő körüli 
beszűrődést okoz. Heveny légúti 
fertőzés képében zajlik le, csupán 
3—10%-ban okoz tüdőgyulladást. A 
kórokozó kimutatása körülményes, 
az 1:320-as hígítású mycoplasma 
antitest-titer bizonyítja a legjob
ban a kórismét. A betegség folya
mán az addig pozitív tuberculin- 
próba negatív lehet. Elkülönítése a 
többi atypusos tüdőgyulladástól 
csupán a serológiai próbával lehet
séges. Kórjóslata jó, halálozást alig 
okoz. Védőoltás ellene nem szüksé
ges. 7—10 napig tartó tetracyclin 
kezelésre jól reagál. 5 éven aluli 
gyermeknek inkább erythromycint 
adjunk. A gyógyszer adása még 3 
napig a leláztalanodás után ajánla
tos. Szövődményei: bőr- és nyálka
hártyakiütés, ritkán szívburok, 
szívizom ízületi és agyhártyagyul-
âc*aS- Pongor Ferenc dr.

A többes elhelyezkedésű, nem 
specifikus, kerekárnyékszerű tüdő- 
gyulladás. Gallwas, K. és mtsai 
(Abteilung Waldheim des Kran
kenhauses Leising, Leising, DDR): 
Zeitschrift für Erkrankungen der 
Atmungsorgane, 1979, 152, 300.

A mellkas röntgenképen többes 
kerekárnyék látható baktérium 
okozta tüdőgyulladás, vírus-, my- 
coplasma-tüdőgyulladás, specifikus 
tüdőbetegség (tbc, gumma) gom
bás, parazitás tüdőbetegség, aspi- 
ratiós tüdőgyulladás, tüdőtályog, 
eosinophil-sejtes tüdőbeszűrődés, 
allergiás alveolitis, röntgenbesu
gárzás utáni tüdőgyulladás, reumás 
tüdőbetegség, erythematodes visce
ralis, sarcoidosis, tüdőpangás, ate- 
lectasia, feltelődött tüdőcysta, gó- 
cos alveolaris proteinosis, Wege- 
mer-granulomatosis, a tüdő eosino
phil granulomája és szétesett da
ganat kapcsán. A legnehezebb a 
hörgőrákot és az idült tüdőgyulla
dást egymástól elkülöníteni.

A szerzők 6 betegük kórleírását 
közük. Az első beteg egy 78 éves 
férfi volt, akinek a jobb tüdejé
ben a felső lebenyben egy 2 cm 
átmérőjű hörgőrákot kórisméztek. 
A beteg kezelést nem kapott. Egy 
év múlva mindkét tüdő alsó lebe
nyében egy-egy 2 cm átmérőjű ke
rekárnyék jelent meg. Ezek a ke
rekárnyékok, amiket rákáttétnek 
tartottak, antibiotikus kezelésre 
visszafejlődtek. A beteg meghalt. 
Boncoláskor a tüdő rákáttéttől 
mentes volt, a kerekárnyékok he
lyén csupán bronchopneumoniás 
gócokat láttak. A második beteg 
egy 56 éves férfi volt, akinek a

gégerákját 1968-ban eltávolították. 
1974-ben a jobb tüdő felső lebenyé
ben perifériás hörgőrákot találtak. 
10 hónappal később a rák árnyéka 
nagyobb lett, a jobb tüdőben pedig 
több 4 cm átmérőjű kerekárnyék 
jelent meg. 2 hónap múlva 2 cm 
átmérőjű gócok jelentek meg a bal 
tüdőben is. A kerekárnyékokat 
rákáttétnek tartották. A beteg meg
halt. Boncoláskor a jobb tüdő fel
ső lebenyében ökölnyi nagyságú el 
nem szarusodó laphámrákot talál
tak, a rákáttétnek tetsző kerekár
nyékok azonban bronchopneumo- 
niának bizonyultak. A 3—6. beteg
ben is a tüdőben Iáható kerek
árnyékokat hasonlóan ráknak tar
tották, a boncoláskor azonban ki
derült, hogy mindenik esetben ke
rek gócos tüdőgyulladásról van szó. 
Mivel ezek újabb adatokat nem 
tartalmaztak, az esetek részletes 
ismertetésétől eltekintettek.

Az utóbbi években a tüdőgyulla
dás röntgenképe megváltozott. A 
nem típusos lefolyás gyakoribb 
lett, ami az elkülönítő kórismézést 
megnehezíti. A kezelés szempont
jából pedig törekedni kell a biztos 
diagnózisra. Ezért ilyen esetekben 
speciális szerológiai, immun, mik
robiológiai, elsősorban pedig tüdő- 
biopsiás vizsgálatokra van szükség. 
A nyitott tüdö-biopsia mellett 
igénybe vehető a mellkason át vég
zett vagy a bronchoszkópos tű- 
biopsia is. Az obiigát pathogén ví
rusok mellett kórokozók lehetnek 
az egyébként nem pathogén csirok 
is. A célzott kezelés érdekében 
ajánlatos a köpet tenyésztéses vizs
gálata, a gyógyszerérzékenység 
meghatározása, mert kombinált 
széles spektrumú antibiotikus és 
corticosteroid kezeléssel nem spe
cifikus többes tüdő-kerekárnyékok 
esetén is eredmény érhető el.

Pongor Ferenc dr.

A maradéktérfogat meghatározá
sa. Wuthe, H. (Pathophysiologische 
Abteilung des Forschungsinstitutes 
für Lungenkrankheiten und Tuber
kulose, Berlin-Buch, DDR): Zeit
schrift für Erkrankungen der At
mungsorgane, 1979, 152, 203.

A ventilációs vizsgálat és a vér
gázelemzés mellett a tüdőfunkció 
diagnosztikában a leggyakrabban 
a maradéktérfogat meghatározását 
végzik. A maradéktérfogat a tüdő 
visszahúzó erejének, a légútellen- 
állásnak és a mellkas mozgékony
ságának a nagyságából állapítható 
meg. Csökken a maradéktérfogat, 
ha a tüdő visszahúzó ereje pl. tü- 
dő-fibrosisban növekszik, vagy ha 
a tüdő térfogata direkt, pl. tüdő- 
resectio után vagy légmell kapcsán 
csökken. A maradéktérfogat a leg
gyakrabban az életkor előrehala
dásával, v. tüdőtágulatban. asztmá
ban és idült hörghurutban növek
szik. A maradéktérfogat meghatá
rozása központi helyet foglal el a 
tüdőtágulat kórismézésében. A 
maradékt'érfogat mérése a funkcio

nális maradékkapacitás és a mell
kas gáztérfogatának a meghatáro
zásával történik. A maradéktérfo
gat értékét megkapjuk, ha a kilég
zési maradéktérfogatot a funkcio
nális maradékkapacitás, ill. a mell
kas gáztérfogatából kivonjuk. A 
funkcionális maradékkapacitás és 
a mellkas gáztérfogata a nagy va
riáció miatt közvetlenül nem mér
hető. Meghatározására a maradék
térfogat és a teljes kapacitás há
nyadosát használjuk fel. A mara
déktérfogat mérése nem direkt, ha
nem kisegítő paraméterek igénybe
vételével történik. Így vizsgáljuk 
a gáz töménységének, a gáznyo
másnak, a röntgenkép minőségének 
a változását. Ezek alapján a mara
déktérfogat meghatározása gázke
verék eljárással, test-plethysmo- 
graphiával és a röntgenfelvétel 
elemzésével történik. A legrégibb 
eljárás a gázkeverék próba, amihez 
saját gázt: nitrogént, vagy idegen 
gázt: héliumot, oxigént vagy ar
gont lélegeztetünk a beteggel. Van 
nyílt és zárt rendszerű eljárás. 
Előbbiben a beteg külső levegőt 
lélegzik be, utóbbiban a légzés 
zárt rendszerben zajlik le. Mind
két módszer gázkimosási elven 
alapszik. E célra számos készülék 
áll rendelkezésre. Újabban gyors 
eljárásokat is dolgoztak ki, ame
lyekkel a vizsgálat 3 percen belül 
is elvégezhető. A kapott értékek az 
eljárás hibájából szórt értékeket 
adnak. A legmegbízhatóbb adatok 
a nemzetközi gyakorlatban is al
kalmazott testplethysmographiá- 
val kaphatók, amivel komplex ven
tilációs és légzésmechanikai vizs
gálatok végezhetők. A készülék 
sajnos nagyon drága és eddig csak 
kevés intézet szerezhette be. A ké
szülékkel kapott eredmény meg
bízható és ismételhető. A tüdőtágu
lat mértéke a be- és a kilégzésben 
készített röntgenfilmek alapján is 
meghatározható. Kvantitatív mérés
kor figyelemmel kell lenni a rekesz
mozgás korlátozott voltára, a re
keszmagasság csökkenésére és a 
rekesz-borda szöglet megnagyob
bodására. A mérés ellipszis, para
boloid, planimetriás módszrrel és 
röntgenfilm densimetriával törté
nik. A maradéktérfogat mérést je
lenlegi laboratóriumaink helyzeté
nek megfelelően általában spiro- 
graphiás technikával végzik.

Pongor Ferenc dr.

Klinikailag nem diagnosztizált 
tuberkulózis esetek boncolási 
anyagban. Post, Ch., Wartenhorst,
H. S .: Dtsch. med. Wstchr. 1979, 
104, 461.

A tuberkulózis ma egyre ritkáb
ban jelentkező megbetegedés, ezért 
az orvosok gondolkodásában más, 
gyakoribb alapbetegségek kerülnek 
előtérbe. Ez gyakran vezet hibás 
diagnózis felállításához, és a be
tegek halálához. A tuberkulózis to
vábbá sok esetben rejtett megbete
gedés marad, így a hivatalos statisz-
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tikéban kevesebbszer szerepel, mint 
ahányszor a boncolások során ész
lelhető.

A szerzők közleményének is a 
fentiek adják jelentőségét és egy
ben aktualitását. A Münster-i Kór
bonctani Intézet boncanyagát 20 
évre visszamenően a tuberkulózis 
gyakoriság szempontjából átvizs
gálták. Ez idő alatt az intézetben 
18 724 boncolás történt, melyből 
811 esetben (4,33%) találtak tuber
kulózist. Ebből 333 eset volt (41%) 
klinikailag felismert, míg 478 eset 
(59%) nem került felismerésre. 
Vizsgálataik szerint az elmúlt 20 
évben az összes tuberkulózis meg
betegedések %-os aránya nem vál
tozott, ezen belül azonban inaktív 
formák és a miliáris tuberkulózis 
viszonylag gyakrabban fordultak 
elő, és ezek diagnosztikus felisme
rése is rosszabb volt.

A 478 nem diagnosztizált esetet 
figyelembe véve a szerzők 4 cso
portot állítottak fel aszerint, hogy 
a tuberkulózis klinikai felismerését 
mi akadályozta. A helyes diagnózis 
felállítására leggyakrabban a tu
berkulózis tünetszegénysége miatt 
nem került sor (152 eset). 126 eset
ben a hasonló tüneteket okozó 
alapbetegség a specifikus gyulla
dás tüneteit elfedte. Egy további 
csoportot alkottak azok az esetek, 
melyekben a tüneteket helytelenül 
magyarázva igen gyakran malig
nus tumorra gondoltak. Az utolsó 
csoportba sorolták a szerzők azt a 
78 esetet, melyeknél a tuberkuló
zis irányába vizsgálatok történtek, 
a diagnózis felállítása azonban 
időhiány, vagy egyéb laboratóriu
mi vizsgálatok negativitása miatt 
nem volt lehetséges.

Deák György dr.

Psychiatria
„Futás alatti meditativ válasz”: 

egy kiegészítő pszichoterápiás el
járás. Solomon, E. G., Bumpus, A.
K.: American Journal of Psycho
therapy, 1978, 32, 583.

A szerzők egy új pszichoterápiás 
eljárást dolgoztak ki, mely szeren
csésen ötvözi a futás pozitív életta
ni-pszichológiai hatását egy Euró
pában kevéssé ismert relaxációs 
módszerrel, az ún. transzcendentá
lis meditációval. Ez utóbbi meg
egyezik a Benson által javasolt me
ditativ eljárással, mely a „relaxá
ciós válasz” elérésére szolgál (Ref.: 
Benson módszeréről kimerítő és 
részletes leírás található Bagdy 
dr.—Koroknál dr.: Relaxációs mód
szerek c. könyvében.)

Az eljárás célja: Létrehozni egy 
megváltozott tudati állapotot, mely 
tetőfokán, mint egyfajta különle
ges kellemes körzérzet, ún. „csúcs
élmény” jelentkezik. Módszere a 
következő: napi egyórás lassú, 
könnyed, minden erőlködés nélküli 
hosszú távú futás, tudatosan ella
zítva az egész test izomzatát a láb
tól a fej izmaiig. Futás közben egy

speciális légzési technikát alkal
maznak: elnyújtott, orron át törté
nő belégzést rövid, erőteljes kilég
zés követ a szájon keresztül, mi
közben az „egy” szót ismétlik. Egy 
héten 3—5 alkalommal kell meg
ismételni a futást. A gyakorlatot 
mindenképpen egy teljes óráig kell 
végezni, mert pl. 45 perc alatt még 
nem alakul ki a „csúcsélmény”. Az 
ajánlottnál ritkábban történő futás 
pedig nem hozza létre az illető szá
mára azt az addictiót, amely a hoz
zászokás erejével feltétlen igénnyé 
teszi a további gyakorlatok elvég
zését. A végleges hozzászokás 2—4 
hónap alatt alakul ki. Addig foko
zatosan növekedő edzésadagokkal 
kell az egyórás időtartamot kitöl
teni, a futást sétával váltogatva. 
Ritkítva a futások számát, az addig 
jó állapotban levő betegnél regres
sio lép fel, ismét jelentkezhetnek 
pl. szorongásos panaszai, rossz köz
érzete, álmatlansága.

Alkalmazását nem köti életkor
hoz, javasolja azonban, hogy a 40 
év feletti, valamint cardialis pa
naszokkal rendelkező betegek meg
előzően belgyógyászati kivizsgálá
son essenek át. Jó hatásúnak talál
ták a fenti technikát olyan hyper- 
kinetikus gyermekeken, akiknél mi
nimális agyi károsodást találtak, 
vagy agyi érintettség nélküli hyper- 
kinetikus felnőtteknél, ezen kívül 
számos pszichiátriai, pszichoszoma
tikus vagy szomatikus syndromá- 
ban.

Általános stress-syndromáknál, a 
felhalmozott agresszív, vagy sexua
lis energia levezetése céljából is al
kalmazza.

Eddig 50 esetben használták ezt 
az eljárást, néhány esetben ráveze
tésként hypnosist alkalmaztak, ahol 
a betegnek a tavaszi, zöld réten való 
lassú futást hypnotizóltak, mint egy 
lassított filmfelvételen. Vélemé
nyük szerint mind a futás, mind a 
meditáció következtében létrejövő 
megváltozott tudati állapot az auto- 
hypnosis egy formája, amelynek 
kialakulása a futás előtt alkalma
zott hypnosissal fokozható.

A szerző óvja olvasóit a túlzott 
csodavárástól, hangsúlyozva az új 
módszer kiegészítő jellegét. Psycho- 
tikus betegeknél, a psychosis „ha
tárterületén” levőknek nem ajánla
tos a hosszú izolációt jelentő futás 
akár meditációval, akár anélkül.

Felhívja a figyelmet a keleti és 
nyugati kultúrákban meglevő, ott 
igen sikeresen alkalmazott kulti
kus, meditativ eljárások megisme
résére, melyeket miszticitásuktól 
megfosztva, fontos pszicho-fizioló- 
giai összefüggéseket ismerhetünk 
meg, és ezek alapján új terápiás el
járások birtokába juthatunk.

Gábor Éva dr.

Kritikai megjegyzések a csecsemő
kor pszichoanalitikus megfogaima- 
sához. E. Peterfreund (1148 Fifth 
Avenue, New York, N. Y. 10 028): 
International Journal of Psycho- 
Analysis 1978, 59, 427.

Azokban az országokban, ame
lyekben a pszichoanalízis nyílt vita 
tárgya, gyakran látnak napvilágot 
olyan írások, amelyek a pszichoana
lízis fogalomrendszerét vagy egyes 
fogalmait veszik bonckés alá. Ko
rábban az ilyen kritikai irodalmat 
az érvek mellett (vagy helyett) az 
erős indulatok jellemezték. Nap
jainkra azonban ezeket az indula
tokat sikerült „szublimálni”, és he
lyüket egyre inkább egy sokkal tár- 
gyilagosabb véleménycsere, vita ve
szi át.

A szerző álláspontja szerint a cse
csemőkor pszichoanalitikus leírása 
több kívánnivalót hagy maga után. 
Fő kifogásai a következők. A ter
minológiát „adultmorfizmus” jel
lemzi (a gyermeket nem saját vi
lága, hanem a felnőtt nézőpontjá
ból szemléli), továbbá az, hogy a 
normális fejlődés állapotait a ké
sőbbi pszichopatologiás állapotok
ról felállított hipotézisek alapján 
fogalmazza meg. Ennek alapján az 
újszülöttnek nincs én-je, differen
ciáltság jellemzi, ami úgy értendő, 
hogy a csecsemő nem képes kü
lönbséget tenni külső és belső in
gerek között, valamint saját maga 
és a külvilág között. Kifogásolja 
azt, hogy ilyen kiindulásból a pszi
choanalízis a csecsemőkort úgy Ír
ja le, mint a fúzió, omnipotencia, 
az autizmus a szimbiózis, a hallu- 
cinatorikus vágyteljesítés stb. korát. 
A gyermekekkel, csecsemőkkel kap
csolatos megállapítások a megfi
gyelések alapján lehetnek (1.) a ma
gatartás-megfigyelések leírásai, (2.) 
biológiai, fiziológiai természetűek 
és (3.) szubjektív élmények, gondo
latok, fantáziák leírásai. Az első 
kettő nem jelent különösebb gon
dot, ellenben a szerző szerint prob
lematikus megállapításokat tenni a 
csecsemő szubjektív élményeinek 
szférájából, mivel nem tud beszá
molni arról, hogy mit érez, fantá
ziái vagy gondol. A pszichoanalízis 
állításainak igazolására — ugyan
úgy, mint más tudományágak — 
gyakran használ metaforákat és 
analógiákat. Mivel a metafora és az 
analógia funkciója az, hogy kom
penzálja az adott nyelvezet hiá
nyosságait, fontos kérdés, hogy az 
adott terminológia (metafora, ana
lógia) mennyire pontos, segíti-e a 
megértést és a predikciót, kapcso
lódik-e nagyobb tudományos rend
szerhez, átfogóbb elméletekhez (me
taforákhoz, analógiákhoz). A szer
ző úgy látja, hogy a csecsemőkor 
jellemzésére használt pszichoanali
tikus fogalmak nem felelnek meg 
ezeknek a követelményeknek. A 
korábban említett tényezőkön kívül 
meghatározónak látja ebben a pszi
choanalitikus metapszichológia sze
repét. Véleménye szerint ez a meta
pszichológia anakronisztikus, ant- 
ropomorf, fogalmai tudományosan 
jelentés nélküliek. Ügy tűnik, a 
szerző bírálata során megfeledke
zik arról, hogy a pszichoanalízis 
érdeklődésének a középpontjában 
a tudattalan, a magatartást erősen 
befolyásoló lelki folyamatok állnak, 
amelyek közvetlenül nem figyelhe



tők meg. A pszichoanalitikus me- 
tapszichológia egy olyan elméleti 
modell (mint a különböző atommo
dellek), amely a megfigyelt jelen
ségeket és következtetéseket rend
szerbe foglalja, ezzel a gondolko
dást, a további kutatásokat és a 
gyakorlati munkát segíti.

(Re/.: A csecsemőkor azért nehéz 
probléma a pszichoanalízis szem
pontjából mert a pszichoanalitikus 
adatgyűjtés, ismeretszerzés forrá
sa a közvetlen emberi kommuniká
ció, és a csecsemőnél ennek legfon
tosabb csatornája, a verbális kom
munikáció még nem fejlődött ki. 
Ezért a pszichoanalízis csecsemő
korról kialakított nézetei a megfi
gyelések, valamint az emberre“ — 
főleg gyermekekre — érvényes 
pszichológia törvényszerűségeinek 
alapján készült következtetések. Az 
ilyen következtetés a tudományos 
elméletalkotás területén általánosan 
ismert, jellemzője az állandó vál
tozás, amely a szaporodó kísérleti 
és empirikus adatok hatására kö
vetkezik be. A változásnak azonban 
van egy másik útja is, mégpedig az, 
hogy a leírt következtetések, teó
riák önálló életet kezdenek, műve
lőik nem eléggé támaszkodnak a 
valós adatokra; a spekuláció na
gyobb teret kap. E. Peterffeund ta
nulmánya abból a szempontból ér
dekes, hogy felhívja a figyelmet a 
fogalmi tisztázatlanságokra, és az 
elméletalkotás néhány buktatójá
ra. Érdemes tekintetbe venni azt a 
javaslatát, hogy a pszichoanalízis 
jobban próbálja hasznosítani az 
emberekkel foglalkozó tudomá
nyok eredményeit.)

Elaskay Gábor

Elméleti modell csoportpsycho- 
therupiát tanulók számára. Loy,
O., Bascue, A. G.: Int. Journal of 
Group Psychoterapy, 1978, 28, 445.

A szerző célja dolgozatával, hogy 
a csoportpsychotherapiát tanulók 
számára olyan elméleti vázat 
nyújtson, amelynek segítségével 
mind a szakirodalomban fellelhető 
sokféle psychotherapiás irányzatot, 
mind saját elképzeléseiket, saját 
konkrét psychotherapiás gyakorla
tukat is bizonyos elméleti dimen
ziók mentén értékelni, mérni tud
ják.

Hangsúlyozza, hogy a modellje 
egyrészt mesterséges dimenziókból 
áll, másrészt e dimenziókra kor
látozódik érvényessége, mégis úgy 
tapasztalta, hogy a képzésben jó 
gyakorlati szolgálatot tölt be, ren
dező elveket szolgáltatva a tájéko
zódáshoz.

A koncepcionális modell 9 di
menziót ad meg. Ezek a követke
zők:

1. Az idő dimenziója. E dimenzió 
azt kívánja felmérni és jelezni, 
hogy a therapeuta munkájának fó
kusza a jelenre, a múltra vagy a 
jövőre irányul. Természetesen itt 
dominanciáról van szó, és így pl. 
a klasszikus psychoanahtikus cso

portok elsősorban múltbeli, emlé
kekkel foglalkoznak, míg igen sok 
dinamikusan orientált psychothe- 
rapia központi témája az itt és 
most csoporttörténés realitása. Más 
therapiás irányzatok pl. a beha- 
vior-therapiásan orientált csopor
tok elsősorban a jövőre centráltak.

2. A tér dimenziója. Ez alatt azt 
érti a szerző, hogy a therapeuta el
sősorban a csoporttagoknak a cso
porton kívüli élettapasztalataival 
és problémáival foglalkozni, vagy a 
csoporton belüli itt és most törté
nésekkel. így pl. az Ellis-féle ra
cionális-emocionális psychothera- 
pia elsősorban a csoporton kívüli 
élettapasztalatok kérdésével fog
lalkozik inkább, míg a Yalom, vagy 
a Hóra által vezetett csoportokban 
a csoporton belüli mikrokozmosz 
a therapiás munka a fő tárgy.

3. Minden dimenzió tulajdonkép
pen két végpont közötti skálából 
áll, melyeken belül helyezi el az ér
tékelés során a therapeuta a minő
sített csoportot vagy csoport-jelen
séget. Így a dimenziójában a múlt 
és a jövő, a tér dimenziójában a 
külső és belső végpontok közé ke
rül az adott csoport értékelése.

4. A 4. dimenzió két pontja a 
kognitív és az affektiv pólus. Ez a 
dimenzió azt a szemléleti különb
séget méri fel. hogy a therapeuta 
a therapiás változtatás tárgyát és 
útját a különböző kognitív tartal
makban vagy emóciókban látja in
kább. A kognitív orientáció képvi
selője között Glassert, Bernét, El- 
list jelöli meg, a második csoportba 
pedig Rogerst, a Gestalt és egzisz- 
tenciál-analitikus therapeutákat so
rolja példaként.

5. A therapiás aktivitás mérése a 
verbális, illetve a behaviorális pó
lusok között. Az első pólust azok 
a therapeuták képviselik, akik sze
rint a psychotherapiás munka fő 
közege a szavakon keresztüli kom
munikatív történés. Természetesen 
ezek a therapeuták is figyelmbe 
veszik a nonverbális kommuniká
ciót, mégis a domináns náluk a 
verbális kommunikáción keresztüli 
hatás. Mások ezzel szemben domi
nánsnak a viselkedésen keresztüli 
megnyilvánulásokat tartják. így pl. 
a psychodrámával foglalkozók, a 
gestait-therapeuták, akik szerepját
szásokkal, érintésekkel, facilitál- 
ják a therapiás történéseket.

6. A következő dimenzió két vég
pontját az egyéni-, illetve a cso- 
portcentrikusság jelzi. Az első pó
lus tipikus képviselői a klasszikus 
psychoanalitikus therapeuták. mint 
Wolf és Schwartz, valamint a 
tranzakcionális analízis képvise
lői. A skála központjában helyez
kedik el kb. Yalom és a másik pó
luson elsősorban a csoport egészé
nek folyamataira koncentrálok ta
lálhatók, mint pl. Bion és követői.

7. Focalisnak nevezett dimenziói
nak egyik pólusát a vezető aktivi
tása, a másik pólusát pedig a tag 
aktivitása képviseli. Ez azt jelenti, 
hogy a csoporttörténéseken belül a 
figyelem kire irányul és ki a vo

natkoztatási központ. Az első pó
lushoz tartozónak sorolja a szerző 
a klasszikus psychoanalitikusokat, 
Wolfot és Schwartzot, az adleriá- 
nus therapeutákat mint Dreikust, 
a tranzakcionális analitikusokat és 
a racionális-emocionális therapeu
tákat, míg a másik pólus kép
viselői az interakcióra centrált the
rapeuták mint pl. Yalom és a rend- 
szerszemléletűek mint pl. Durkin.

8. A szimbolikusnak nevezett di
menzió két pólusát a manifeszt tar
talom és a latens tartalom pólusai 
alkotják. Bizonyos therapeuták, el
sősorban a behavioristák elsődle
gesen a csoport-jelenségek mani
feszt történéseihez kapcsolódnak, 
mind verbális, mind nonverbális ki
fejezések vonatkozásában. A di
menzió másik pólusának képviselői 
Adler, Berne és Rogers sok más 
között.

9. Az utolsó dimenzió a therapiás 
munka irányát ragadja meg abból 
a szempontból, hogy a vezető a 
csoporton belül felmerült problé
mák megoldásával foglalkozik-e 
elsősorban, vagy ettől függetlenül a 
tagok személyiségváltozását kívánja 
elérni elsődlegesen. Az első pólus 
képviselői elsősorban a behavio- 
rista therapeuták, mint Lazaus, de 
ide tartozik a szerző szerint Ellis 
és Berne is. A második pólust kép
viselik a psychoanalitikus theória, 
a rogeriánus és az egzisztenciálista 
irányzatok képviselői.

A szerző a modell használatát 
előnyösnek találta jelentős számú 
tanuló esetében. A modell haszná
latának 3 szintjét különbözteti meg:
1. Mintegy gyakorlásképp a modell 
elméleti megértése után azt java
solja, hogy a tanuló az általa is
mert teóriákat, koncepciókat, 
irányzatokat értékelte a megadott 
dimenziók szerint. 2. A tanuló the
rapeuta az elképzeléseit, hiedelmeit 
mérje fel, értékelje a megadott 
módon. 3. A gyakorló therapeuta 
rendszeresen mérje, ellenőrizze sa
ját ténykedését, a saját csoportját. 
Ehhez kapcsolódik más therapeu- 
táknak értékelése, vagy egymás 
kölcsönös értékelése is. Modelljé
nek azért is tulajdonít jelentőséget, 
mert a nagyszámú csoportpsycho- 
therapiás elmélet közötti kiigazo
dás nehéz a tanulók számára. Vég
ső soron úgy gondolja, nem is az a 
döntő, hogy egy irányzathoz csat
lakozva lekötődjön a tanuló, ha
nem, hogy saját képességeit, saját 
munkamődját is minél reálisab
ban megismerve, saját személyisé
ge által legjobban alkalmazható 
metódus kilakításában e módszer 
által is objektív segítséget kapjon.

(Re/.: a közleményt jelentősége 
miatt referáltuk a szokásosnál 
részletesebben.) süle Ferenc dr_

A pszichoanalitikus csoportpsy- 
chotherapia tanítása: tapasztalati- / ~ \  
didaktikus kombinált munkacso- \T / I  
portok. H. E. Lerner, L. Horwitz, J L l  
E. D. Burstein: Int. J. Group Psy- •
chotherapy. 1978, 28, 453. 3 2 2 3



A szerzők a Menninger Founda
tion (Topeka, Kansas) munkatársai, 
1973 óta folytatják vizsgálataikat. 3 
napos munkacsoportokat alakítot
tak, hogy a psychoanalitikus cso- 
portpsychotherapiás képzést előse
gítsék. E programok lényege, hogy 
a saját élményű csoportpsychothe- 
rapiás tapasztalat megszerzésének 
alkalmait kombinálták didaktikus 
csoportf ormákkal.

A képzésnek két báziskoncepció
ja volt: az egyik az általánosan el
fogadott therapiás személyes ta
pasztalatnak kérdése, a másik 
annak felismerése, hogy a jövendő 
therapeuta láthat képzett thera- 
peutákat munka közben — bele
értve ebbe, hogy megfigyelhesse a 
therapeutát amint az csoportot 
vagy esetmegbeszélést vezet, és 
ahogy a kollégáival osztályon be
lüli életét éli — az mint azonosu
lási minta a therapeuta szerep el
sajátításához nagy segítséget je
lent. Ez utóbbi elsősorban abban 
nyújtott reális segítséget, hogy a 
gyakori kezdeti hibát: a therapeuta 
neutralitását szerepjátszásként — 
mintegy therapiás maszk önma
gukra öltéseként — képzeljék el és 
valósítsák meg a tanulók.

A képzés szervezésének a köz
ponti problémája a tapasztalati és 
a didaktikus jellegű csoportok ará
nya, igen kényes egyensúlyának 
megteremtése volt. A therapiás 
csoport tartalmas személyes él
ményt biztosító anyagot adott a 
résztvevők számára, míg a didakti
kus csoport biztosított számukra 
egy olyan koncepcionális, intellek
tuális vázat, amelynek segítségével 
ezeket a tapsztalatokat organizálni, 
intellektuálisan feldolgozni tudták. 
Tapasztalatuk az volt, hogy éneikül 
a didaktikus struktúra nélkül a 
csoporttagok gyorsan és könnyen 
mély indulatáttételes és regresszív 
emocionális reakciókat mutattak, 
mely ezen élmények feldolgozását, 
integrálását és tanulási értékét ne
hezítették. Ügy látták, hogy didak
tikus csoportok egy olyan szuppor
tív, támogató funkciót fejtettek ki 
ami által a therapiás csoportokban 
felmerült intenzív emóciók kellő 
súlyt kaptak és ezáltal a csoport
folyamat és -képzés egyaránt foly
tatódhatott, tovább fejlődhetett. A 
szerzők leírják, hogy kezdetben, 
amikor tervezték és megindították 
ezt a fajta képzési rendszert, még 
igen sok kétkedés és szorongás is 
élt bennük arra vonatkozólag, hogy 
egyáltalán fog-e ez a képzési for
ma funkcionálni, vagy hasznos 
lesz-e a résztvevők számára? A 
tapasztalataik szerint az eredmé
nyek jelentősen meghaladták vára
kozásaikat. Konkrét napirendi 
táblázatban mutatják be az egyes 
képzési formák elrendezését és 
szervezési formáit a három nap 
alatt. Végül elemzik ennek az in
tegrált képzési formának egyes 
részprogramjaiban szerzett tapasz
talataikat.

(Ref.: A dolgozat mindazok szá- 
mára igen értékes információkat 

3 2 2 4  tartalmaz, akik valamilyen for

mában a csoportpsychotherapiás 
képzési formával foglalkoznak. 
Különös előnye e módszernek, 
hogy a 3 napos képzési szisztéma, 
mely évente többször ismételhető 
ciklust is jelenthet, alkalmas kép
zési formának tűnik oly kiképzen
dők számára is, akik a képzési 
centrumtól térbelileg jelentős tá
volságra élnek és munkahelyüktől 
hosszabb időre való elszakadásuk 
megoldhatatlan kérdés.)

Sülé Ferenc dr.

Expresszív pszichoterápiák: ad
minisztratív meggondolások. M.
Lakovics és mtsai (Expressive De
partment at Portsmouth Psychiat
ric Center, Portsmouth, Virginia): 
Am. J. of Art Therapy, 1978, 17. 
141.

A pszichiátriai betegellátás az 
utóbbi 40 évben sokfajta kiegészí
tő kezelési módot intergált magá
ba, amelyek elsősorban a szociál- 
pszichiátria gondolatrendszerébe il
leszkednek. Ezek érvényessége, ha
tékonysága, a gyógyítás komplex 
folyamatának részeként eléggé 
nyilvánvaló. Nem kétséges, hogy a 
rehabilitálandó betegeknek segítsé
gére vannak például a miliő-, a 
foglalkozás-, a mozgás-, a müvé- 
szetterápiás foglalkozások abban, 
hogy bizonyos készségeit fejlesztve 
a mindennapi életre jobban felké
szüljön.

Azzal viszont keveset foglalko
zott a szakirodalom, hogy milyen 
is ezeknek az adjuváns kezelési 
módoknak az egymáshoz való vi
szonya. Ezt a kérdést a cikk abból 
a nézőpontból elemzi, hogy milyen 
legyen a különféle terápiát végzők 
viszonya a team többi tagjához, 
valamint, hogy az egész pszichote
rápiás rezsim adminisztratív irá
nyítása hogyan biztosíthatja szá
mukra az optimális integrálódást 
és a leghatékonyabb együttműkö
dést.

A cikk szerzői a Virginia-állam- 
beli Portsmouthi Pszichiátriai 
Központ (PPC) munkatársai, akik 
saját tapasztalataikból szűrik ki 
azokat a tendenciákat, amelyek 
általánosíthatónak tűnnek más ha
sonló pszichiátriái intézményre.

A 94 ágyas magánklinikán egyre 
több adjuváns terápiát integráltak 
a pszichiátriai betegek kezelésébe. 
A már működő foglalkoztató terá
piás csoportokhoz kapcsolták az 
újonnan felvett művészet-, ill. 
mozgásterapeutákat. Az együttmű
ködésük során jelentkező nehézsé
gek egyre súlyosabbak voltak, 
mindannyiuk munkájának haté
konyságát veszélyeztették. A prob
lémák két góc körül jelentkeztek:

a) Egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy más-más céllal és módon ke
zelik a betegeket. A művészet- és 
mozgásterapeuták (mint a dramati- 
kus-, zene- és táncterápiáknál is) 
elsődleges törekvése, hogy a beteg 
belső konfliktusainak, tudattalan, 
feszültségeinek, vágyainak kifeje
zését segítsék elő módszerükkel, s

ha képzettségük engedi, azokat ér
telmezzék, tudatosítsák, feldolgoz
ni segítsék. Terápiás céljaikat jól 
kifejezi az egyre elterjedtebb 
„expresszív terápia’’ megjelölés.

A foglalkozásterapeuták (activity 
therapist) csoporthelyzetben, kö
zös feladatok elvégeztetésével segí
tik a betegek különféle készségei
nek javítását, gyakoroltatás által 
történő fejlesztését. A különböző 
terápiás célok más munkafeltéte
ket igényelnek, ezek kialakítását 
az adminisztratív intézkedésektől 
lehetett várni, de csak akkor érett 
meg erre a helyzet, amikorra a 
problémák más rétegei is feltárul
tak.

b) Az expresszív terápiákat vég
zők számára alapvető fontosságú 
volt saját szakmai identitásuk 
tisztázása (annak megértése, hogy 
miben is különböznek a foglalko
zásterapeutáktól), majd ilyetén el
különülések elfogadtatása. Ennek 
a megvalósítását jelentette, hogy 
fokozatosan módosult a helyzetük:

— A klinika vezetősége belátta, 
hogy munkájukhoz több segítséget 
adhat egy pszichoterápiás képzett
ségű pszichiáter, mint a foglalkozás 
terápiás csoport vezetője. Szakmai
lag tehát függetlenedtek azoktól, s 
az igazgatóhoz kezdtek tartozni.

— Munkájuk során bebizonyoso
dott, hogy a terápiás folyamatban 
szerzett információkat szükséges 
rendszeresen megkonzultálni az il
lető betegek pszichotherapeutáival. 
pszichiátereivel. így sajátos helyük 
lett a team-munkában.

— A klinika vezetősége idővel 
méltányolta azt az igényüket, hogy 
képzett pszichoterapeutától rend
szeresen szupervíziós lehetőséget 
kapjanak, hisz a betegben kiala
kuló indulatáttétel, s az expresszív 
terápiát vezető terapeutában ke
letkező viszontindulat-áttétel keze
lése így biztosított. Másrészt vi
szont a szakmai (főleg pszichoterá
piás) továbbképzésük is nélkülöz
hetetlen munkájuk hatékonyságá
nak érdekében.

Miután megtörtént a foglakozás-, 
ill. expresszív-terapeuták terápiás 
elveinek, céljainak és módszereinek 
nyílt elkülönítése, sőt, amikor ez 
adminisztratív rendelkezésekben is 
megerősítést nyert, mindkét cso
portban körvonalazódott a szakmai 
identitás. Ez egyértelmű elkülöní
tést tett lehetővé, amely viszont 
elősegítette, hogy bizonyos terüle
teken feszültségektől mentesebben 
tudjanak együttműködni.

A cikk szerzői rámutatnak arra, 
hogy tapasztalatuk több lépcsős fo
lyamatot érzékeltet. Az itt tárgyalt 
mozzanat a szakterületek elkülönü
lésének adminisztratív biztosítását 
hangsúlyozza, ami szükséges a 
szakmai identitás fejlődésének ér
dekében is. Ugyanakkor egy intézet 
struktúrájának egészében is figyel
ni kell az önálló egységek, részle
gek elfogadottságára, egyenértékű 
partnerként való kezelésére. Ilyen 
irányú fejlődést várnak a saját kli
nikájukon a különféle adjuváns



terápiák adminisztratív támogatá
sától.

(Ref.: Elolvasva az intézetben 
történteket, s a konklúziókat, az a 
benyomásunk támad, hogy tulaj
donképpen hasonló problémákkal 
küzd számos egészségügyi intéz
mény ,ahol különféle szakterüle
tek szükségszerűen involválódnak 
a gyógyítási folyamatba s a szak
emberek hatékony együttműködé
se kívánatos. A cikkben elemzett 
folyamat segíti a hasonló jelenségek 
megértését, és konklúziói vonzó 
modellt nyújtanak a pszichiátriai 
gyakorlatban naponként tapasztal
ható határterületi együttműködési 
és kompetencia problémák orvoslá
sára. Mivel hazánkban a pszichiát
rián belül a részterületek szétvá
lasztása alig jöhet szóba, mert a 
pszichiátriának még a neurológiá
tól sem igen sikerült elszakadnia, 
ennek a cikknek a jövendő megter
vezése szempontjából van fontos-
saóa ) Komlósi Piroska dr.

A vörös vérsejtek adenylat kinase 
aktivitása psychoaffectiv megbcte- 
tlésekben. Wood, K. és mtsai (West 
Park Hospital, Epsom, K IS) 8 PB, 
Surrey, U. K.): J. Neurochem. 1978, 
31, 383.

A cyclothymiás elmezavar külön
böző phasisában szenvedő nőbete
gek és hasonló nemű egészséges 
személyek vörös vérsejtjei adenylat 
kinase (AK) enzymjének (EC. 
2.7.4.3) aktivitását határozták meg. 
20 beteg a megbetegedés heveny 
stádiumában volt, közülük 13-an 
depressiósok, 7-en pedig a bipolaris 
kórforma mániás phasisában. Meg
előzően 3 hónapja egyikük sem ka
pott tryciklikus antidepressansokat, 
vagy neurolepticumokat. 36 beteg 
(22 unipolaris, 14 bipolaris) a meg
határozás idején remissiós stádium
ban volt. Ezek lithium kezelés alatt 
állottak. A mániás betegek átlagos 
életkora 37 év volt, a betegek többi 
csoportjáé 50 év körül. Ennek meg
felelően a kontroll két csoportból 
állt, az egyik átlagos életkora 37 év 
(7 személy), a másiké 50 év (16 sze
mély).

Azt találták, hogy a mániás pha- 
sisban levő bipolaris betegeknél az 
AK-enzym aktivitása úgy a kont
roll csoportokhoz, mint a betegek 
csoportjaiéhoz viszonyítva szignifi
kánsan alacsonyabb volt. A különb
ség az azonos, átlag életkornak meg
felelő kontroll csoporthoz viszonyít
va valamivel nagyobb volt. A bete
gek többi csoportjában sem egymás 
közti viszonylatban, sem a kontroll 
csoporthoz hasonlítva nem találtak 
különbséget.

Tekintve, hogy a betegek többsé
ge,a mániásoknak pedig mindegyi
ke az AK 1:1 phenotypusba tarto
zott, a mániás phasisban levő be
tegeknél talált alacsonyobb AK-en- 
zym aktivitást nem lehet az AK 2:1 
alléi gyakoribb előfordulásának tu
lajdonítani.

A szerzők felteszik a kérdést, 
hogy a lithium therapia nem vál

toztatja—e meg a sejtekben'az AK- 
enzym aktivitását, ezen keresztül az 
ATP szintet, majd a Na és K ionok 
mennyiségét, mindezek eredménye
ként pedig a transmitter aminok 
transportját. Hadházy György dr.

A lithium therapia hatása a vö
rös vérsejt membrán ATP-ase acti- 
vitására és a vörös vérsejtek ion
tartalmára. Hesketh, J. E. és mtsai 
(M. R. C. Brain Metabolism Unit, 
Dept, of Pharm., University of 
Edinburgh, Scotland): Brit. J. clin. 
Pharm. 1978, 5, 323.

A lithium therapia hatását vizs
gálták endogen depressiós betege
ken a vörös vérsejt (vvt) membrán 
Na+K-ATPase és Mg-ATPase en- 
zymek aktivitására, valamint a 
vvt-ek és a plasma Na, K és Mg 
ion koncentrációra.

1. Lithiummal hosszabb ideig (kb. 
egy évig) kezelt betegek enzymjei- 
nek aktivitása:

a) Kezelésben még nem részesült 
betegek csoportja (8 férfi, 13 nő, 11 
bipolaris, 10 unipolaris, átlagos élet
kor 46 év); kezelt, remissiós phasis
ban levők (3 férfi, 6 nő, 7 bipolaris, 
2 unipolaris, átlagos életkor 47 év); 
kezelésre nem reagálók (3 férfi, 2 
nő, 4 bipolaris, 1 unipolaris, átlagos 
életkor 54 év). A Na-K-ATPase ak
tivitását a lithiummal kezelt, remis
sióban levő betegekben kissé, a Mg- 
ATPase aktivitását pedig az ered
ménytelenül kezelt csoportban szig
nifikánsan magasabbnak találták, 
mindig a többi csoporthoz viszo
nyítva.

b) Hasonló korú és nemű kezelet
len (3 bipolaris, 5 unipolaris, 1 ke
vert forma) és kezelt (6 bipolaris, 3 
unipolaris) csoport közti összeha
sonlítás. A 9 kezelt beteg közül 7 re
missiós phasisban volt. A lithium
mal kezeltek csoportjában mindkét 
enzym aktivitása szignifikánsan 
magasabb volt, mint a kezeletle
nekben.

c) Az enzymek aktivitásának 
összehasonlítása a kezelés megkez
dése előtt, majd 9—12 hónapig tartó 
kezelés után ugyanazon betegeknél. 
9 beteg, közülük 5 unipolaris, 4 bi
polaris. 8 betegen a kezelés remis
siót eredményezett. A Na+K- 
ATPase aktivitása szignifikánsan, a 
Mg-ATPase aktivitása pedig kissé 
fokozódott a kezelés előtti értékek
hez viszonyítva.

2. Lithiummal rövid ideig (2—4 
hét) kezelt betegek enzymjeinek ak
tivitása: 6 beteg (5 bipolaris, 1 uni
polaris). Meghatározás ugyanazon 
betegeknél a lithium therapia kez
dete előtt, majd aztán 2—4 hét múl
va, amikor állapotuk javulása leg
feljebb részleges volt. A kezelés 
előtti értékhez viszonyítva csak a 
Mg-ATPase aktivitás mutatott szig
nifikáns emelkedést.

3. A kb. 1 év óta lithium therapia 
alatt álló betegek vvt-jeinek Na-ion 
koncentrációját szignifikánsan ma
gasabbnak találták, a kezeletlen be
tegekéhez viszonyítva. A kezelt és

kezeletlen betegek között sem a 
vvt-ek K és Mg-, sem a plasma Na, 
K és Mg ion koncentrációt illetően 
nem volt különbség.

A szerzők arra következtetnek, 
hogy a Na+K-ATPase aktivitás fo
kozódása nem a lithium közvetlen 
hatásának, hanem a klinikai állapot 
megváltozásának, a remissio bekö
vetkezésének a következménye, a 
Mg-ATPase aktivitásának nö
vekedése viszont a betegség stádiu
mától függetlenül jön létre magá
nak a lithiumnak a hatására.

(Ref.: A szerzők következtetéseit 
azzal lehetne kiegészíteni, hogy a 
két enzym aktivitásának emelkedé
se között ellentétes tendencia is áll
hat fenn, amikor a lithium thera
pia még nem érte el hatását, vagy 
eredménytelen maradt. Kár, hogy 
nincsenek olyan vizsgálati csoport
jaik, melyek alapján azt lehetne 
összehasonlítani, miszerint önkont- 
rollos kísérletekben miként alakul a 
két enzym aktivitása a therapia 
kezdete után rövid és hosszabb idő 
múlva attól függően, hogy bekö
vetkezik-e a remissio, vagy nem.)

Hadházy György dr.

Des-TyrUgamma-endorphinnal 
(DTyE) kezelt schizophren beteg 
javulása. Verhoeven, W. M. A. és 
mtsai: Arch. Gen. Psychiat. 1979,
36, 294.

Az endorphinok, az agyban jelen
levő morphinomimetikus peptidek 
hypophyser eredetűek és a belőlük 
származó neuropeptidek morphino
mimetikus hatással rendelkeznek a 
peptid hosszával egyenes arányban. 
Állatkísérletben a (des-Ty+'-y- 
endorphin [DTyE, D-LPH62-77]) 
peptid a haloperidolhoz hasonlóan 
neuroleptikus hatású. Elképzelhető, 
hogy a DtyE egy endogen neurolep
ticum. A szerzők két vizsgálatsoro
zatban schizophren betegen vizsgál
ták e szer hatékonyságát, miután 
állatkísérletekben káros mellékha
tást nem találtak. 6 betegen nyílt, 6 
másikon cross-over módszert alkal
maztak. Eredményeik nem egyér
telműek, de átmeneti javulást, a 
psychosis jellegének megváltozását 
minden esetben észlelték, 4 esetben 
a javulás tartósnak bizonyult.

A szerzők véleménye szerint az 
endorphinok szerepet játszhatnak 
az alapbetegség pathomechanizmu- 
sában. A ß- és a-endorphin az elő
készítés viselkedés mechanizmusá
ban játszik szerepet, a y-endorphin 
és a DTyE azzal ellentétes hatású, 
hasonló a haloperidolhoz, neurolep
tikus hatású endogen peptid.

Vizsgálataik arra utalnak, hogy 
egyes schizophreniák pathomecha- 
nizmusában a DTyE — vagy ehhez 
igen hasonló rteuropeptid — csök
kenése vagy hiánya oki szerepet 
játszhat. Ebből arra lehet következ
tetni, hogy 1. a schizophrenia neu- 
roendokrin zavarnak tekinthető, 2. /^v
egyes esetekben a /?-lipo-tropin-en- I t I t  
dorphin metabolizmus zavara az
alapvető biokémiai sérülés. ---------

Magyar Iván György dr. 3225



RIGEVIDON tabletta
ÖSSZETÉTEL

1 tabletta 0.15 mg d-norgestrelumot és 0,03 mg aethinyl- 
oestradiolumot tartalmaz.

HATÁS

A RIGEVIDON kétkomponensű, orálisan alkalmazható anti- 
koncipiens, amely az ovuláció gátlásával hat. Optimálisan 
alacsony hatóanyagtartalma miatt ritkán okoz mellékha
tást, a szervezetet nem károsítja, a későbbi — már kívánt — 
terhességet nem befolyásolja.

JAVALLAT

Orális fogamzásgátlás.

ELLENJAVALLATOK

Hepatitis utáni állapotok, súlyos idiopathiás terhességi icte
rus és súlyos terhességi pruritus az anamnézisben, Dubin- 
Johnson- és Rotor-szindróma, májműködési zavarok, chole
cystitis, trombóziskészség, súlyos organikus szívbetegség, 
krónikus colitis, az endokrin mirigyek betegségei, malignus 
tumorok, elsősorban emlőkarcinoma, továbbá laktáció és 
intolerancia.

ADAGOLÁS

A RIGEVIDON tabletta szedését a menstruáció első nap
jától számított 5. napon kell elkezdeni, és 21 napon át napi 
1 tablettát kell azonos napszakban, lehetőleg este bevenni. 
Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani, ami alatt menst
ruációszerű megvonásos vérzés jelentkezik. Függetlenül en
nek bekövetkezésétől és tartamától, az 1 hetes szünetet 
követő napon az újabb 21 napos kúra megkezdhető. A 
fenti adagolási mód mindaddig folytatható, amíg a ter
hesség megelőzése kívánatos. Rendszeres szedés esetén a 
fogamzásqátló hatás az 1 hetes tablettaszedési szünetre 
is kiterjed. Ha a tabletta bevétele a szokásos időben elma
rad, a legrövidebb időn belül pótolni kell. Nem tekinthető 
folyamatosnak az ovulációgátlás, ha a kúra folyamán 2 tab
letta bevétele között 36 óránál hosszabb idő telik el. A fo
gamzásgátló hatás kialakulásához bizonyos időre van szük
ség, biztos antikoncipiens hatás csak a szedés második 
ciklusában van.

AZ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZEMPONTJAI

Tekintettel a RIGEVIDON tabletta igen alacsony hormon
tartalmára, hasmenés és hányás esetén — az akadályozott 
felszívódás miatt — a fogamzásgátló hatás átmenetileg 
szünetelhet. Ezért a RIGEVIDON rendelésekor mindazon 
interkurrens betegségek figyelembe veendők, amelyek há
nyással, hasmenéssel járnak. Egyszeri heveny tünet esetén 
aznap 2 tabletta adandó. Elhúzódó tartós diarrhoea vagy 
hányás a szedés felfüggesztését, és más konzervatív véde
kező módszer alkalmazását teszi szükségessé. A kezelés 
során esetleg jelentkező enyhe, pecsételő vérzés nem indo

kolja a kúra megszakítását. Erősebb áttöréses vérzés ese
tén a tabletta szedését abba kell hagyni, és nőgyógyászati 
vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat eredményétől függően 
a vérzés 1. napjától számított 5. napon újabb 21 napos 
kúrát kell elkezdeni. Az áttöréses és pecsételő vérzés jelent
kezése a RIGEVIDON kúrák előrehaladtával csökken, majd 
rendszerint meg is szűnik.
A differenciált tablettarendelés szempontjait figyelembe 
véve, a RIGEVIDON a kiegyensúlyozott, ill. enyhén ösztro- 
gén fenotípusú nők részére a legalkalmasabb.
Funkcionális vérzészavarok, középidős fájdalom, dysmenor
rhoea esetén a RIGEVIDON tabletta terápiás értékű.

ÁTTÉRÉS ELŐZŐLEG SZEDETT, NAGYOBB HORMONTAR. 
TALMÜ TABLETTÁRÓL

Nagyobb, hormontartalmú tablettáról áttérés esetén vagy 
egyhónapos tablettaszedési szünet tartandó, vagy a RIGE
VIDON szedését a vérzés első napján kell megkezdeni az 
első ciklusban. A továbbiakban a megszokott 21 nap sze
dés, 7 nap szünet, 21 nap szedés alkalmazási mód tar
tandó.
A RIGEVIDONRA történő áttérés az esetek döntő többsé
gében semminemű zavarral nem jár. Az áttöréses vérzések 
néha átmenetileg gyakoribbá válhatnak, de a későbbi sze
dés során spontán rendeződnek.

GYÓGYSZERKÖLCSONHATASOK

Tekintettel a RIGEVIDON alacsony hormontartalmára, ha
tásfokát, enzimindukció révén, néhány egyidejűleg szedett 
gyógyszer csökkentheti (áttöréses vérzés) vagy felfüggeszt
heti. Ilyen interakciót okozó fontosabb gyógyszerek a ri- 
fampicin, a fenobarbital származékok, a fenitoin, a széles 
spektrumú antibiotikumok és a szulfonamidok.

MELLÉKHATÁSOK

A kúra kezdetén esetleg jelentkező gastrointestinalis tüne
tek, mellfeszülés, testsúlynövekedés a folyamatos kezelés 
során rendszerint csökkennek vagy megszűnnek. Varicosi- 
tásban, epilepsziában, hipertóniában, depresszióval járó 
pszichiátriai kórképekben, diabetes mellitusban a készít
mény alkalmazása körültekintést igényel.

MEGJEGYZÉS *

„Rendelhetőségét a -  módosított -  23/1973 (Eü. K. 17) Eü. 
M. számú utasításban, valamint az Egészségügyi Miniszté
rium 89560/1978 (Eü. K. 1980. 1) számú közleményében fog
laltak szabályozzák.
Csak vényre adható ki. Egyszeri alkalommal 3 hónapra ele
gendő gyógyszermennyiség rendelhető."

CSOMAGOLÁS
3X21 tabletta térítés díja 2,— Ft
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Eulert J. és Thomas W.: Der par
tielle Verschluss tier Epiphysen
fuge. Beihefte zur Zeitschrift für 
Orthopädie, Bd. 25. — Ferdinand- 
Enke Verlag, Stuttgart 1980. 110 
old. Ära: 54,— DM.

A szerzők egymástól függetlenül 
kísérletes úton közelítik meg a gya
korlati orthopaedia egy fontos kér
dését: „Hogyan lehet a sérülés vagy 
gyulladás következményeként ki
alakult epiphysis-vonalkárosodást 
megszüntetni, és a csont hossznöve
kedését újra megindítani?”

J. Eulert e problémakört a már 
ismert kutatási irányzat felhaszná
lásával tanulmányozza: epiphysis- 
vonalat ültet át a sérült területbe. 
— W. Thomas — a mű második ré
szének szerzője — abból indul ki, 
hogy megfelelő eredmények úgy is 
elérhetők, ha az átültetendő porcot 
nemcsak kisebbítjük, hanem akkor 
is, ha fermentativ úton nyert 
chondrocytákat transzplantálunk. E 
kísérletsorozatnak tulaj donítanak 
napjainkban nagyobb jelentőséget.

Eulert munkája két fejezetre ta
golódik. Az elsőben a crista iliaca 
apophysis porc átültetésének elvét 
és gyakorlati kivitelezését írja le. 
Különös figyelmet szentel a transz
plantáció során a porccal átvitt 
csontdarabkák szerepének az in- 
plantatum megtapadásában és nö
vekedésében. A szerző nagyszámú 
kísérletét 5—6 hetes házinyulakon 
végezte. Az eredmények értékelése 
röntgenológiailag, valamint szövet
tani vizsgálatokkal, fluorochrom 
intravitális jelzéssel és S35-Sulfát 
radiographiával történt. A kísérlet- 
sorozat második részében Eulert a 
növekedésben előzetesen károsított 
epiphysis-vonal részleges pótlását 
végezte csípőlapát-élből nyert apo- 
physis-porccal, melyet a környéki 
metaphysis-darabkákkal együtt 
vagy azok eltávolítása után vég
zett. Az eredmények értékelése 
ezen esetekben is röntgenológiailag 
és hisztológiailag történt.

Az első sorozat alapján a csípő
lapát apophysis átültetésének ered
ményei kedvezőbbek, mint az epi
physis vonalából vett porc beülte
tése. Klinikai szempontból előnyös, 
hogy a csípőlapát apophysis-porc 
mint autolog transzplantátum lé
nyegesen nagyobb mennyiségben 
áll rendelkezésre, és annak nyerése 
kisebb kockázattal jár, mintha a 
porcot epiphysisből vennénk.

Eulert kísérleti sorozata igazolja, 
hogy a csípőlapát-porc beültetése az 
esetek nagy részében megakadá
lyozza az újabb epi-metaphysis el- 
csontosódó összeköttetések kiala
kulását, és ezáltal a már praeope- 
ratíve fenálló tengelyeltérések is 
könnyebben korrigálódnak.

A szerző végkövetkeztetése: A lezá
ródott epiphysis-vonal alapos eltá

volítása után csípőlapát apophysis- 
porccal végzett transzplantáció, 
megfelelő műtéti technika mellett, 
sikert ígérő eljárás, különösen 
akkor, ha az átültetés során az in- 
plantatum csontos részecskéket 
nem tartalmaz. A kísérleti sorozat 
eredményeit a szerző röntgenfelvé
telekkel, grafikus ábrákkal és szí
nes szövettani képekkel támasztja 
alá. A fejezet végén részletes iro
dalmi jegyzék található.

A mű másik felét W. Thomas 
munkája képezi. A szerző autolog 
és homolog chondrocyta-transz- 
plantáció alkalmazásával kísérelte 
meg a részlegesen csontosán átala
kult epiphysis-záródásokat oldani 
és a növekedést újra megindítani. 
Thomas bevezetőjében a kérdés 
történelmi, anatómiai és módszer
tani áttekintését részletezi. Kísér
leteit ő is házinyulakon végezte. A 
részlegesen záródott epiphysis-vo
nal chondrocyta-transzplantációval 
történő kezelése a szerző saját mód
szere. A sorozat első részében Tho
mas az epiphysis-vonal részleges 
záródását hozza létre kísérleti ala
nyaiban, majd 4—6 hét múlva ezt 
a szakaszt rezekálja és az így kelet
kezett résbe chondrocyta-sűrít- 
ményt helyez. A chondrocyta-sej- 
teket fermentativ úton az állatok 
fülcimpájából nyerte. A kísérletek 
egy részében autolog, a másik ré
szében homolog anyagot alkalma
zott. A sebgyógyulást nem befolyá
solta a chondrocyták autolog vagy 
homolog volta. Ügy tűnik, hogy a 
szerző az általa kidolgozott eljá
rással meggyőzően bizonyítja, hogy 
az átültetett chondrocyták morpho- 
logiailag és funkcionálisan normá
lis epiphysis-sejtekké képesek ala
kulni és sejt közötti anyagot tud
nak produkálni. Törések nem for
dultak elő, hibás növekedések nem 
alakultak ki.

A szerző eljárásának előnyeit és, 
alkalmazhatóságát a következőkben 
összegezi: Az átültetett chondro- 
cyta-sejtek jól alkalmazkodnak a 
megváltozott körülményekhez; tro- 
phikus zavarokat nem észlelt; a 
transzplantátumnak nincsenek anti
gén tulajdonságai; szövetbankokban 
jól raktározhatok; szükség esetén 
később is felhasználhatók. Ezt a 
munkát is számos fénykép és grafi
kai ábra egészíti ki. A fejezet vé
gén a transzplantációval kapcsola
tos nomenklatura található,, mely 
segítséget nyújt a mű lényegének 
könnyebb megértéséhez.

Mind J. Eulert, mind W. Thomas 
munkája nem csupán ezért érdemel 
figyelmet és elismerést, mert jól 
megtervezett, kivitelezett és mér
téktartóan értékelt kísérleteken 
alapul, valamint nemcsak azért, 
hogy számos érdekes és értékes 
adattal bővíti ismereteinket, — ha

nem azért is, mert felkeltheti azo
nos vagy hasonló érdeklődésű 
szakember figyelmét ezen fontos 
témakör kísérletes vagy klinikai ta
nulmányozására. pintér András dr

Schara, J.: Coronare Herzkrank
heit (Koszorúér betegség). Sprin
ger-Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York, 1979. 97. oldal. Ára: 
45,— DM.

A szerző az 1978-ban, Wupper- 
talban, altató orvosok számára 
tartott továbbképző tanfolyam 
anyagát szerkesztette egybe ebbe a 
kis könyvbe. A legnagyobb kocká
zatot az altató orvosnak ma az a 
koszorúérbeteg jelenti, akinek 
nem ismert a betegsége és így nem 
kap megfelelő kezelést sem. Ezek
nek a betegeknek 7%-a kap infarc- 
tust a postoperativ szakban a nar- 
cosist követően. Ez tízszer nagyobb 
gyakoriságot jelent a nem koszo
rúérbetegekhez képest és ezek kö
zül minden második halállal vég
ződik. Ezért jelentős e könyv, mert 
most először van együtt, áttekint
hetően mindaz a tudnivaló, amit 
az altató orvosnak múlhatatlanul 
uralnia kell az EKG alapismeretek 
mellett ahhoz, hogy a koszorúér
betegség, illetve az ezzel szorosan 
összefüggő keringési elégtelenség 
témájában „otthon legyen” és hogy 
ezeket a betegeket a ma elfogadott 
irányelveknek megfelelően, a leg
kisebb kockázattal tudja átsegíteni 
a műtéteken. A könyvben külön 
fejezetenként, külön szerzők veszik 
sorra a tudnivalókat. Spiecker- 
mann a koszorúér-keringésre és a 
szívizom-energia forgalmára vo
natkozó physiológiai alapokat fog
lalja össze. Hirsche foglalkozik a 
szív teljesítőképességével röviden 
érintve a szívizomrostok összehú- 
zódási sajátságait a Ca-ion aktivi
tás, a cateholaminok, digitalis gly- 
kozidok, béta blokkolók és bizo
nyos anaestheticumok hatására. 
Érinti a Frank—Starling-kontroll 
mechanizmust, mint a perctérfogat 
autoregulációját, egyben kitér 
részletesen a perctérfogat-mérés 
új, gyakorlatban használatos mód
szereinek ismertetésére is. Tau- 
chert a koszorúérbetegséggel, an
nak diagnosztikai módszereivel és 
therápiás vonatkozásaival foglal
kozik, kiemelve itt azt, hogy az 
oxygénigény és -kínálat közötti 
egyensúly felborulását milyen más 
extracoronariás tényező is befolyá
solhatja (hypertonia, hypotonia, 
dysrhythmia, billentyűhiba stb.). 
Terápiás vonatkozásban az antian- 
ginás szerek (nitritek) hatásme
chanizmusával foglalkozik, az oxi
génfelvételt csökkentő béta blok
kolókat, a calcium-anagonistákat 
és az anticoagulans kezelést is is
mertetve. Behrenbeck a keringési 
elégtelenség oki tényezőit veszi 
sorra, majd a pathophysiológiáját, 
klinikumát, modern diagnosztiká
ját és therápiáját foglalja össze. 
Bonhoeffer, Hosselmann, valamint
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Tarnow és Hess az anaesthesio- 
lógiai vonatkozásokat tekintik át 
a koszorúérbetegséggel kapcsolat
ban. Paravicini és Götz az altatás 
közben kialakult kritikus kerin
gési állapotok kezelésére vonatko
zóan adnak hasznos eligazítást.

A könyv legnagyobb értéke rö
vidsége, áttekinthetősége, irodal
mi utalásai, valamint igen jó 
tárgymutatója. A könyvet nemcsak 
altatással foglalkozók, hanem azok 
is haszonnal forgathatják, akiket 
a  koszorúér-keringéssel kapcsola
tos mai alapismeretek érdekelnek.

Sárközy Károly dr.

Byron J. Masterson: Manual of 
Gynecologic Surgery. Springer-Ver
lag, Berlin — Heidelberg — New 
York, 1979. 256 oldal, 192 ábra. 
Ára: DM 195,—.
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A könyv a Comprehensive Ma
nuals of Surgical Specialities ne
gyedik köteteként került kiadásra 
azzal a szándékkal, hogy segítse a 
nőgyógyászatot művelőket a műtéti 
döntések meghozatalában, a meg
felelő műtét kiválasztásában és a 
női kismedencei sebészet techni-. 
Icájában. Néhány fejezetet az adott 
műtéttípus legkiválóbb művelői, 
illetve kidolgozói írták.

A könyv három részre oszlik: az 
ambuláns, hüvelyi és hasi műtétek 
fejezeteire.

A járóbeteg-rendelésen végezhe
tő nőgyógyászati műtétek között 
tárgyalja a kolposzkópiát és az en
dometrium aspirációját.

W. J. Caneron külön, igen jól 
megírt fejezetben ismerteti a lapa- 
roszkópia feltételeit, javallatait és 
kivitelezésének módját. A hüvelyi 
műtétek leírását a sebgyógyulásról 
szóló kitűnő elméleti összefoglalás 
vezeti be, a használatos műszerek 
és varróanyagok ismertetésével. A 
következőkben a konizáció, hüve
lyi méhkiirtás, enterokéle, rekto- 
kéle, hüvelyfali süllyedések, pro- 
lapszus, retrovaginális fisztula, va
lamint az inkontinenciák műtéti 
megoldásainak ismertetését talál
juk. A vezikovaginális fisztula mű
tétét K. E. Krantz tollából ismer
hetjük meg. E. W. Franklin III. a 
vulva sebészetéről ír, s e fejezet
ben különösen a radikális vulvek- 
tomia (limfadenektomiával össze
kötött) leírása kiemelkedő.

A hasi sebészet fejezetben az 
egyszerű és radikális méheltávolí- 
tás leírását a terület jól szemlélte
tett anatómiai áttekintése vezeti 
be. Külön fejezet foglalkozik a 
kürtökön végzett konzervatív és 
helyreállító műtétekkel és sterili
zációs eljárásokkal, de a mikrose- 
bészeti módszerek még nem sze
repelnek a leírásban. A méhen- 
kívüli terhesség konzervatív mű
téti megoldásának ismertetését a 
petefészkeken végzett műtétek 
leírása követi. Kiemelendő a ma
lignus ovarium daganatok miatt 
végzett komplex beavatkozások le
írása. Az utolsó fejezetekben az 
appendix-, bél- és urétersérülések

ellátásáról olvashatunk. Részlete
sen ismerteti Krantz a vizelet in- 
kontinencia megoldására alkalma
zott Marschall—Marchetti—Krantz 
féle műtétet. Minden fejezetben 
részletesen tárgyalják az adott 
műtéti féleség előkészítésének és a 
műtéti utókezelésnek kérdéseit. A 
könyv jellegzetessége, hogy egy 
adott műtéti féleségnek csak 
egyetlen megoldási lehetőségét is
merteti, így a könyv nem tekinthe
tő teljes értékű műtéttani kézi
könyvnek. A javasolt megoldások 
leírása alapos, részletes, megért
hető. Kiemelendő a mű kitűnő il
lusztrálása (D. McKeown), a 
pontos, szemléletes és érthető szí
nes ábrák biztosítják a teljes meg
értést.

A könyv egészének nyomdatech
nikai kiállítása egészen elsőrangú, 
a kiadó korábban megszokott szín
vonalához képest is előrelépést 
jelent.

A művet elsősorban a nőgyó
gyászati sebészettel ismerkedők 
részére ajánlom, de biztos vagyok 
benne, hogy nagy nőgyógyászati 
sebészeti tapasztalat birtokában is 
a könyv nagy haszonnal forgat-

liléi György dr.

Wolfgang Stock: Nachsorge beim 
kolorektalen Karzinom.' Springer- 
Verlag Berlin Heidelberg New 
York, 1979. 191 old., 124 ábra, 62 
tábl. 54 DM —.

1979 januárjában Kölnben ren
dezett Symposion anyagát adja 
közre W. Stock düsseldorfi sebész 
professzor összeállítása. A Szövet
ségi Köztársaság valamennyi nagy 
intézetének vastagbélrákos beteg
anyagát dolgozzák fel, ismertetik 
az utókezelés — a gondozás — le
hetőségeit. 25 önmagában is önálló, 
irodalmi gyűjteménnyel rendelke
ző publikáció mesterségesen több 
problémakörre osztható.

A „cikkgyűjtemény” első részé
ben a Dukes és a TNM-rendszer 
stádiumai szerint dolgozza fel Er
langen, Heidelberg, Berlin, Köln 
sebészeti intézeteinek vastagbélrá
kos beteganyagát. Az utóbbi 10 
esztendőben a colon carcinoma 
miatt operált betegek száma az 
összműtétek 3%-áról csaknem 6%- 
ra emelkedett. Ezzel szemben a ra
dikálisan operálható esetek aránya 
alig változott. Jól ismert irodalmi 
adatokhoz hasonlóan statisztiká
jukban az összes colon tumorok 
80—85%-át a recto-sigmoidealis el
változások jelentik. Ebből követ
kezik, hogy felhívják a figyelmet 
a rutinszerűen elvégzendő recto- 
sigmoidoscopiára, és az a vélemé
nyük, hogy a diagnosztika fegy
vertárába a hagyományos recto- 
scop helyett a recto-sigmoidoseop- 
nak kell bevonulnia!

A Carcinoembrionalis Antigen 
(röviden: CEA) vizsgálatának je
lentőségéről és szerepéről a gondo
zásban — olvashatunk több szerző 
tollából. Ez a laboratóriumi vizs
gálat éppen úgy hozzátartozik a

betegek utókezeléséhez, ellenőrzé
séhez, mint a kontroll radiológiai 
felvétel, avagy a recto-sigmoidealis 
revisió. Több sebészeti klinika 
munkacsoportja szemléletes grafi
konok és táblázatok egész során 
bizonyítja, hogy a CEA plasma- 
koncentrációja hogyan változik a 
colon rákok különböző stádiumai
ban, milyen érzékeny fokmérője 
sok esetben a lokális recidiva, 
avagy metastasis jelentkezésének, 
csökkenése mutatója a cytostati- 
kus kezelés eredményességének.

A könyv szerkesztője kitűnően 
áttekinthető sémákat közöl az 5— 
10 éves gondozás menetéről, hóna
pokra, ill. évekre felbontva a kü
lönböző típusú kontrollvizsgálatok 
időbeli szükségességét.

Szó esik a betegek speciális mű
téti előkésztéséről is. J. M. Müller 
és mtsai a kölni sebészeti klinikán 
10 napos kúrában magas kalóriájú, 
teljes értékű parenteralis bevitellel 
„kondicionálják” a betegeket a 
nagy megterhelést jelentő beavat
kozásra.

R. Theiss és munkacsoportja — 
ugyancsak Kölnből az idegsebésze
ti klinikáról — az inoperabilis, 
csillapíthatatlan fájdalmakban 
szenvedő végbélrákos betegeknél 
percutan elektródot vezet a gerinc
csatornába és az ún. perkutan cer- 
vikalis chordotomiával blockírozza 
a fájdalom megélését. Sikeresnek 
tartott, szövődménymentes, és egy
szerűnek vallott módszerüket 
szembeállítják a nagy tapasztalatú 
intézetekben végzett laminectomia 
3—4%-os mortalitásával.

Külön csokorba gyűjthetők a 
monographia azon cikkei, melyek 
a sugárkezelés kérdésével foglal
koznak. Mikor, milyen stádiumban 
levő betegeknek, mennyi radiothe- 
rápia jelenti az optimális kezelést? 
Várható-e a cytostatikumoktól az 
élet meghosszabbítása az inopera
bilis stádiumban? Mennyi daga
natgátló szer adható komolyabb 
mellékhatások nélkül?

Ilyen izgalmas kérdéseket is fe
szeget ez a monographia, melyet 
minden gyakorló orvos kezébe bát
ran ajánlhatok, hiszen ezeknek a 
betegeknek operálása, kontrollálá
sa, utókezelése közös és nemes fel
adatunk. Sugár István dr.

[
Volkmar Sigusch (hrsg.): Thera

pie sexueller Störungen (2., neu
bearbeitete und erweiterte Aufla
ge) , 1980. Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart, New York, 420 old. Ara:
28,80 DM.

A könyv először 1975-ben jelent 
meg, egy továbbképző rendezvény 
szexológiával foglalkozó üléssoro
zatának anyaga alapján. A cél az 
elhangzott előadások kiadásával az 
volt, hogy átfogó és autoritativ 
képet adjanak az olvasónak a sze
xualitás zavarainak korszerű thera- 
piájáról. A nagy sikerű könyvet 
most a szerkesztő szinte teljesen át
alakítva, új fejezetekkel ellátva 
adta ki. Mint a bevezetőben maga



is írja, az olvasó elő tt gyakorla ti
lag új könyv áll, a  régiből csak 
néhány fejezet m arad t meg. A vá l
tozásokat a szexológia fejlődése in 
dokolta.

A m ásodik kiadás — úgy tűn ik  — 
azt az új helyzetet tükrözi, hogy a 
szexológia és a szexulápathológia a 
hetvenes évek eleje óta polgárjo
got nyert a nyugatném et m ediciná
ban, befogadták az akadém iailag  
elism ert szakágak közé. M int több 
egyetemen nyílik szexológiai tan 
szék. Maga a szerkesztő is a régi, 
évtizedekig úttörő szerepet játszó 
ham burgi Szexológiai In tézet m un
katársából időközben a frankfu rti 
egyetem szexológus professzora 
lett. A hivatalos elfogadással együtt 
já r t a szexológiai p rax is hallatlan  
m éretű fellendülése, a szexológus 
szakem ber növekvő szerepe a tö r
vényszéki esetek szakértői m egíté- 
télésében, a szomatikus gyógymó
dok előretörése a szexuális zavarok 
kezelésében, a kétes értékű, kuruzs- 
lásszerű szexuális „gyógyító” e ljá 
rások burjánzása stb. A kötetből 
kitűnik, hogy a szerkesztő most 
szükségét lá tta , hogy ezzel az új 
helyzettel számot vessen. Az első 
kiadás még a szexológia létjogosult
ságáért és az orvosok szexológiai is
m ereteinek növeléséért szállt sík
ra, a jelenlegi m ásodik k iadás most 
a m indinkább intézm ényesedő 
szakág gondjait veszi szemügyre.

Ezt tükrözi a szerző bevezető fe
jezete, mely a régi k iadáshoz ké
pest új. Ebben a szerkesztő a szexo- 
lógián belül a biológiai és a pszi- 
choszociális nézőpont ellentétére 
hívja fel a figyelmet, és arra , hogy 
a két szemléletből eltérő  patholó- 
giai és pathogenetikai felfogás kö
vetkezik. Az intézm ényesedés új 
helyzetében a szerkesztő m ár nem 
lá tja  szerencsésnek a szexuálthera
pia kifejezést, am ely pedig a h e t
venes évek elején m ég szinte je l
szó volt, m ert a funkcionális sze
xuális zavarok tudom ányosan meg
alapozott és hatékony gyógyításá
nak m ódszerét és ígéretét fém jelez
te. Azóta a módszerek szám a m eg
szaporodott, és a Masters^—John- 
son-féle gyors és d irek t beavatko
zás hatékonyságával kapcsolatosan 
a kételyek kerültek  előtérbe. A sze- 
xuáltherap ia fogalm a m ost m ár in 
kább zavaró, m int ahogyan Sigusch 
írja, a szexualitás nem  kórkép, 
vagy funkciózavar, am elynek lehet
ne a therapiájáról beszélni, de nem 
is gyógymód, hogy a nem iséget m int 
valam ilyen therapiás eszközt lehet
ne használni. Szem antikailag a 
szerkesztő aggályai aligha tám aszt
hatók alá, hiszen akkor pszicho- 
therapiáról, szociotherapiáról vagy 
elektro thetrapiáról sem lehetne 
beszélni, de a könyvből világosan 
kitűnik, mi a szakem berek gondja: 
nem kellően felkészült, a  konjuktú- 
rá t kihasználni akaró  em berek túl 
merészen vetik  el a szexuális visel
kedés meglevő korlátozó szabályait, 
tilalm ait, és eközben a szexológiá- 
ra, m int tudom ányra hivatkoznak. 
Ezzel pedig a konzervatív  felfogású 
m edicinán belül a tudom ányág

helyzetét nehezítik. Van egy gya
korlati kára  is a „szexultherapia” 
zászlaja alá gyülekező praktizőrök 
működésének. A szexualitás pszi
chológiai és társaslélektani össze
függései elhalványulnak, és az a 
felfogás terjed, hogy a szexuális za
varokban egyszerűen csak fel kell 
világosítani az em bereket, össze kell 
„ereszteni” a két nem et és meg kell 
őket tan ítan i a kölcsönös szexuális 
stim ulációra.

Pedig a valóság nem  ez, a sze
xuális zavarok kezelésével foglal
kozók m indinkább kénytelenek fel
ism erni, hogy a M aster—Johnson 
m ódszerrel vagy annak  m ódosítá
saival m ind kevesebb em bert lehet 
eredm ényesen kezelni, a szexuális 
zavarok mögül m indinkább a sze
m élyiségzavarok és a párkapcsolati 
pathológiák tűnnek  elő. Ennek 
megfelelően a dinam ikus pszicho- 
therapiás és pártherap iás eljárások 
jelentősége nő. Sigusch kötete most 
ezzel számot vet, k ritikusan é rté 
keli és ism erteti a „szexuálthera- 
p iáka t”, kifejezésre ju tta tja , hogy a 
viselkedéstherapiák  sem váltak  be 
annyira a szexuális zavarok keze
lésében, m in t azt korábban rem él
ték, és jóval nagyobb tere t ad a 
klasszikus pszichotherapiás mód
szereknek.

Az intézm ényesülés jele az is, 
hogy a m ásodik kiadásban vissza
té r a „perverzió” fogalma. Az első 
k iadásban Sigusch ragaszkodott a 
semleges szexuális „deviáció” fo
galmához. N éhány megjegyzésből 
kitűnik, hogy Sigusch akarata  elle
nére, valam ilyen nyom ásnak en 
gedve használja a perverzió k ifeje
zést. A könyvet végigolvasva az ok 
k ita lá lható : a szexológiával foglal
kozó orvosnak szüksége van a de
finitiv  állapotot sugalló perverzió 
szóra, hogy a bíróságon vagy a sú
lyosabb szexuális zavarban szenve
dők m iatti h ivatalos „elszámolás” 
más fórum ain megértesse, hogy 
nehezen befolyásolható, a beszámít- 
hatóságot korlátozó személyiségtor
zulásról van  szó. Tudományos 
szempontból term észetesen a per
verzió kategóriá jának  továbbra 
sincs sok haszna, és igazában jobb 
lenne deviációról beszélni, ami csak 
annyit je lent, hogy a szexuális 
késztetésrendszer más, az elfoga
dottól eltérő (lényegét illetően to 
vábbi ku ta tással tisztázandó).

A könyvből kirajzolódik, hogy a 
szexológia gondjainak  másik nagy 
területe a szom atikus gyógymódok 
k ritikátlan  alkalm azása szexuális 
zavarokban. A szexológusok egy
öntetűen küzdenek a szexuális za
varokban alkalm azott sztereotakti- 
kus agyi roncsolások és a kaszt
ráció különféle változatai ellen. 
Ezeket a beavatkozásokat ma meg
felelő indikációk nélkül is gyak
ran  végzik és igen sok iatrogén á r 
ta lm at okoznak velük. Érdekes fe
jezet szól az A ndrocurral (cryptote- 
ron-acetat) tö rténő visszaélésekről. 
A szexuális késztetést a hypothala
m us-hypophysis rendszerre gyako
rolt feedbackhatás révén csökkentő 
szert ma nem csak a szexuális bűnö

zőknek adják, hanem  gyerekeknek 
m aszturbáció csökkentésére, elha
gyott szerelm eseknek, hogy ne 
szenvedjenek anny ira  a szexuális 
vágytól, hom oszexuálisoknak, ak i
ket szüleik szeretnének „leszoktat
n i” stb. E m ellett a szer hatékonysá
gával szemben is m erültek  fel ké
telyek, a gyártó cég szuperlativu- 
szaival szem ben a független után- 
vizsgálatok (a cég ugyanis a vezető 
szakem berek egy részével üzleti 
kapcsolatban áll, és ezek a szak
em berek előadásaikban és cikkeik
ben óriási eredm ényekről számol
nak be) közel sem ta lálják  olyan 
nagynak és biztosnak a szexuális 
késztetéscsökkenést, m int azt a 
prospektusok ígérik.

Egyébként a korábbinál jobban 
tagolt, á ttek in thetően  szerkesztett és 
nagyobb terjedelm ű kötet rengeteg 
hasznos ism eretet, a therapiában 
felhasználható adato t és szempon
tot nyújt az olvasónak, ezért gya
korlatilag m inden orvosnak a ján l
ható az elolvasása, aki szexuális za
varok kezelésével foglalkozik. A 
nyugatném et szexológiai problé
mák, gondok nálunk  még nem ak 
tuálisak, nálunk  még előbb észre 
kellene venni azt a sok tízezernyi 
szexuális zavarban  szenvedőt, aki
ből azután előbb-utóbb beteg lesz, 
neurotikus, alkoholista, szuicid k í
sérleten átesett stb. és aki kezelés
re  szorulna. Egyet lehet csak ta 
pasztalni, a szexuáltherapia az 
egészségügy és a szexológia szem
pontjából illetékes szakm ák vezetői 
körében nálunk  is gyanús fogalom, 
azt idézi fel, hogy valam iféle sza
badosságról, a szocialista erkölcsöt 
kérdőjelező gyakorlatró l van szó, a 
m agam részéről jobbnak is látom, 
hogy a szexuális zavarok korszerű 
ku ta tásának  és ellátásának  szüksé
gességét hangsúlyozzuk és ne a 
szexuáltherapiát, és ugyanezért 
nem örülünk a tanácsadói aspektus 
előretörésének (pl. különféle m aga
zinokban vagy pszichológiai ren 
deléseken) m ert ez a pszichológiai 
összefüggések lebecsüléséhez vezet
het és a szexuális zavarok kezelé
sét tú lzottan „akcióorientált” pers
pektívába („fogd és csináld”) helye
zi. A valóságban pedig a klasszikus 
„szexuáltherapia” is messze belül 
van a megszokott erkölcsi kategó
riákon és az orvosi etika szabá
lyain. Amíg azonban egy orvosi 
szakág nem  intézm ényesül megfe
lelően, addig nincs védekezés a ku- 
ruzslók d iszkreditáló  hatásával 
szemben. Bade Béla dr.

Bronchitis, Asthma, Emphysema
(Handbuch der inneren Medizin. 4. 
kötet, 2. rész, 5. bővített és teljesen 
átdolgozott kiadás). Szerkesztette: 
W. T. Ulmer, H. Bachofen, H. F a
bel, R. Ferlinz, E. Fuchs, W. H ar
tung, P. H ilpert, E. Kammler, B. 
Rasche, H. St. S tender közrem ű
ködésével.

Springer-V erlag Berlin — H ei
delberg — N ew  York. 1979. 788. 3229
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A légzőszervek leggyakoribb be
tegségeivel foglalkozó kézikönyv 
minden vonatkozásban kitűnő, 
igen magas színvonalú, pompásan 
szerkesztett munka.

A számos szerző közreműködé
sével írott szakkönyvek legna
gyobb veszélye az eltérő szemlé
let, az ismétlések és az ellentmon
dások. Jelen könyv fő ereje az 
egységes, méghozzá igen modern 
szemlélet. Ez elsősorban abban fe
jeződik ki, hogy az emphysemát, 
bronchitist és asthmát különböző 
oldalról tárgyaló szerzők a mor- 
phológiai, functionalis és klinikai 
szempontokat minden esetben fi
gyelembe veszik teljesen függetle
nül attól, hogy a légzőszervek ana
tómiáját, a légzés élettanát vagy 
pl. a chronikus bronchitis kliniku- 
mát kell-e az adott fejezetben tár
gyalniuk. így pl. Hartung, aki a 
tüdő anatómiájáról írta a kézi
könyv első fejezetét, makroszkópos 
és mikroszkópos vizsgálatok mel
lett teret szentel a tüdők post mor
tem végzett functionális vizsgáló 
eljárásainak, melyek a tüdő rugal
masságáról és keringéséről meg
bízhatóbb eredményeket adnak, 
mint a leíró anatómia. Ugyaneb
ben á fejezetben rendkívül mo
dern és meggyőző szerzőnek az a 
felfogása, mely a tüdőtérfogat sta
bilitásában a surfactant és egyéb 
tényezők mellett az alveolusok 
interdependenciájának tulajdonít 
nagy jelentőséget.

Hasonlóan a morphológia, func
tio és klinikum egységét tükrözi a 
Bachofen által írott második feje
zet (A légzés élettana), melynek 
olvasását a talán túlságosan is sok, 
de igen meggyőző ábra nehezíti 
ugyan, de amely nem öncélúan 
tárgyalja a ventillációt, perfusiót 
és diffusiót, hanem céltudatosan és 
a gyakorlati példák tömegének fel
sorakoztatásával adja meg azt a 
kórélettani alapot, mely nélkül a 
légzési betegségek diagnózisa és 
therapiája egyáltalán nem érthető 
meg. Ebben a fejezetben is tá
maszkodik a szerző az élőkön vég
zett vizsgálatok mellett a postmor- 
talis nyomás—térfogat viszonyok
ra. Ugyanilyen példaként lehetne 
azonban a könyv bármely fejeze
tét kiemelni, azokat is, amelyek 
kifejezetten klinikai jellegűek.

Sikerült a könyv szerzőinek az 
ellentmondásokat is elkerülniük. 
Ilyen vonatkozásban is figyelemre 
méltóak az „elméleti” és „klinikai” 
jellegű fejezetek szerzőinek egysé
ges felfogása. Csak egy példa ások 
közül erre: A centrilobularis és 
panlobularis emphysema, ill. klini- 
kailag a B- és A-típusú emphyse
ma fogalma a könyv számos feje
zetében szerepel, de pathológusok 
és klinikusok megegyeznek abban, 
hogy a gyakorlatban e két tínus 
nem válik el élesen egymástól.

A sok szerzőjű könyv szokott 
hibái között talán csak egy van. 
mely alól a tárgyalt monograph: a 
sem mentes: elég sok a fedés és

ismétlés, érdekes módon nemcsak 
több fejezetben, de egy-egy fejeze
ten belül is.

Kézikönyvről lévén szó, érthető 
a fejezetenként megadott nagyon 
bőséges irodalomjegyzék, mely 
ugyan nagyrészt német és angol 
nyelvű szakirodalomra támaszko
dik, de nem hiányoznak francia 
szerzők adatai sem, sőt néhány né
met nyelven megjelent magyar 
cikket és könyvet is idéznek. A 
szakirodalom feldolgozása rendkí
vül kritikus, ami a könyvnek szin
tén érdeme. Az egyes fejezetek 
íróinak a legtöbb kérdésben saját 
tapasztalata és ennek következté
ben határozottan kialakult véle
ménye van: az ellenvéleményeket, 
ellentétes nézeteket közlik, de min
dig megjegyzik, ha az idézett ada
tokat nem látják igazoltnak.

Az eddig írottak talán elégsége
sek lennének arra, hogy a kézi
könyvet olvasásra ajánljuk, de hi
ba lenne a könyv stílusáról elfe
lejtkezni. A legtöbb fejezet szerző
je szerencsésen nélkülözi a német 
szakirodalom gyakori hibáját, a 
bonyolultságot. Egyes fejezetek 
egyenesen franciásan elegánsak és 
tömörek. Ilyen pl. Fabeinek a lég
zési betegségekben észlelhető EKG- 
ról írott fejezete, melyben azonban 
az olvasó szívesen vett volna több 
EKG-ábrát és ilyenek azok a feje
zetek is, amelyeket a kötet szer
kesztője, Ulmer írt, különösen a 
nem obstruktiv chronikus bronchi- 
tissel foglalkozó tanulmány. Képle
tek a könyvben természetesen elő
fordulnak, de a magasabb matema
tika tudása nem szükséges ahhoz, 
hogy a kézikönyv minden sorát 
megértsük. A szerzők túltették ma
gukat azon a nagyon elterjedt té
vedésen, hogy a légzésfunkciós vizs
gálatok, és általában a légzés kór
élettana csak szuperspecialisták 
számára érthető fogalmazásban 
tárgyalhatok. Nem kíván akadékos
kodás lenni, ha a könyv szerkeszté
sével kapcsolatban két kisebb je
lentőségű fenntartást fogalmazok 
meg:

1. Megítélésem szerint a bron- 
ciectasia tárgyalása nem volt indo
kolt. Az még elfogadható, hogy az 
emphysema és a bronchitis kór- 
bonctanáról szóló fejezetbe Har
tung, a fejezet írója, a bronchiec
tasia kórbonctanát is belevette, de 
a bronchiectasiák klinikumának 
külön fejezetben való megbeszélése 
megítélésem szerint a kézikönyv
nek a címben is megadott témáján 
túlmegy. Emellett ez a fejezet, bár 
minden megállapításával egyet le
het érteni, az olvasónak nem sok 
újat ad.

Ezzel szemben nagyon helyes
nek tartom, hogy a könyv témájá
ba nem teljesen beleeső exogen al
lergiás alveolitiseket a könyv több 
fejezete is részletesen tárgyalja. 
Az említett kórképek ugyanis 
egyértelműen allergiás eredetűek. 
í<?v tárgyalásuk az asthma bron
chiale anyagát hasznosan egészíti 
ki.

2. A másik fejezet, amely ebben 
a terjedelemben feleslegesnek lát
szik, a tárgyalt betegek röntgeno- 
lógiai elváltozásairól szól. E feje
zet beiktatása kissé meg is töri a 
könyv annyira méltatott összhang
ját, mert egyetlen vizsgálómódszer 
segítségével elérhető diagnosztikus 
információkat kapunk meg, nem 
olyan komplex módon, mint a 
többi fejezetben. Ezért — bár a 
fejezetet kitűnő rtg-képek egészí
tik ki, és a natív röntgenvizsgála
tok mellett az angiographia és a 
bronchographia eredményei is tár
gyalásra kerülnek — a fejezet az 
egész könyvhöz viszonyítva kissé 
„ódivatú”-nak hat.

Egy teljes fejezet foglalkozik a 
köpet biochemiai, immunológiai, 
cytológiai, rheológiai stb. vizsgála- 
távol (Rasch tollából). E vizsgála
tok és így az egész fejezet gyakor
lati jelentősége ma kicsiny, de fi
gyelembe véve a köpet szerepét 
az obstrukcióban és azt a nemzet
közi érdeklődést, mely az ilyen irá
nyú kutatást kíséri, a fejezet ada
tai hézagpótlóak.

Á továbbiakban néhány olyan 
tartalmi megállapítást szeretnék 
kiemelni, melyek figyelmemet kü
lönösen felkeltették. Nyilvánvaló, 
hogy az ilyen kiemelések szubjek
tivek, de a szubjektivitás a recen- 
zor joga.

1. Az emphysema, a chronikus 
bronchitis és az asthma aetiológiá- 
jával a kézikönyvnek természete
sen több fejezete foglalkozik. Az 
olvasót a számos aetiológiai elmé
let felsorolása és vitatása megerő
síti abban a nézetében, hogy a lég
zési betegségek aetiológiája — :ha 
eltekintünk az atopiások extrinsic 
asthmájától—  ma sem sokkal vi
lágosabb, mint 1—2 évtizeddel ez
előtt. A dohányzás kóroki szerepe 
elvitathatatlan, de már a levegő
szennyeződés és a foglalkozás so
rán történő poribelégzés jelentősé
gével kapcsolatban a vélemények 
eltérőek és inkább negatívak. Igen 
érthető, hogy a kézikönyv szerzői, 
különösen Ulmer, sokat írnak a 
viralis infectio — szintén csak fel
tételezett — obstructiót elősegítő 
hatásáról. Minden tüdőgyógyász
nak meg kell erősítenie azt a ma 
sem bizonyított, de klinikailag ha
tározottan észlelhető tényt, hogy 
az obstructiv betegségek nem kis 
része lázas felső légúti manifesztá- 
cióval, esetleg pneumoniával kez
dődik. bár az Ulmer által megadott 
— 500/n-os — gyakoriság túlzott
nak látszik.

A szegényes exogen aetiologia 
mellett érthető, hogy a légzési be
tegségek tárgyalásánál igen sok 
szó esik a proteasek és a protease- 
inhibitor-rendszer szerepéről. Je
lenlegi ismereteink mellett még 
nehéz lenne a szerfölött gyakori 
kórképeket a ritkán észlelhető 
íí(-an ti triypsin-produkció csökke
nésével magyarázni, de lehetséges, 
hogy valóban eljön az idő. amikor 
a baktériumok, leukocyták és 
egyéb sejtek proteaseinek és az in
hibitorrendszer viszonyának vizsgá-



lata magyarázatot fog adni az ob
struktiv betegségek keletkezésére.

2. A kézikönyv igen határozott 
különbséget tesz a nem obstruktiv 
és obstruktiv chronicus bronchitis 
között. Ulmer egyértelműen annak 
a véleménynek ad kifejezést, hogy 
két különböző betegségről van szó, 
és a nagyon elterjedt nem obstruk
tiv chronicus bronchitis nem elő
futára az obstruktiv tüdőbetegség
nek. Ilyen vélemények hazánkban 
is elhangzottak, és remélhető, hogy 
a további epidemiológiai vizsgála
tok e gyakorlatilag mérhetetlen 
jelentőségű kérdésre végleges vá
laszt adhatnak.

3. Kitűnő a nehézlégzésről írott 
fejezet (Ulmer), mely tudomásom 
szerint az eddigiekhez képest a 
legszabatosabban adja meg a ne
hézlégzés fogalmát. Eszerint a ne
hézlégzés nem a légzési munka 
nagyságának, hanem annak a vi
szonynak szubjektív megnyilvánu
lása, amely a légzéshez szükséges 
munka és annak effektusa között 
van. Eszerint nehézlégzésről pa
naszkodik a beteg akkor is, ha a 
légzőizmok által végzett munka vi
szonylag nem nagy, de annak ha
tékonysága kicsiny.

4. A nehézlégzés okaival kapcso
latban figyelemre méltó és szá
momra új, de bizonyított megálla
pítás, hogy a cardialis dyspnoe 
okai között a pangás által másod
lagosan kiváltott hörgőobstrukció 
is szerepel. Ugyanez vonatkozik a 
tüdőembóliára.

5. Érdekes, hogy a kézikönyv a 
magyar gyakorlathoz képest éle
sen elválasztja az extrinsic asthma 
bronchialét a rohamokban is je
lentkező obstrukció valamennyi tí
pusától, ideszámítva az ún. intrin
sic asthmát, a chronicus obstruktiv 
bronchitist és az exercise-induced 
asthmát. Ezekben a betegségekben 
Ulmer szerint az alapvető kóroki 
tényező a hörgőrendszer nem al
lergiás jellegű túlérzékenysége. 
Ennek megfelelően a kézikönyv 
szerint az acetylcholin-provocatio 
minden obstruktiv betegségben, sőt 
a nem obstruktiv chronicus bron- 
chitisban is a resistance növekedé
sével vagy legalábbis a FEVj-érték 
csökkenésével jár.

6. A Fusch által írott fejezet, 
mely a valódi extrinsic asthma 
bronchialéval foglalkozik, az egyik 
legrészletesebb és legalaposabb ta
nulmány. Az extra- és intracellu
laris immunmechanizmusok is
mertetése mellett igen részletesen 
tárgyalja az exogen allergenek 
számtalan fajtáját, ideszámítva a 
polleneket. A szerző a legbiztosabb 
diagnosztikus eljárásnak a specifi
kus inhalatiós provocatiót tartja,

de részletesen körülírja ennek iri- 
dicatióit és contraindicatióit. Egyet 
kell érteni azzal a gondos megfo
galmazással, mely a diagnózis ki
mondásához, akkor tartja indikált
nak az inhalatiós provocatiót, ha 
az anamnézis, a bőrpróbák és a 
RAST-vizsgálatok után az asthma 
diagnózisával, illetőleg a kiváltó al
lergen természetével kapcsolatban 
még kétségeink vannak.

7. Az extrinsic asthma bronchia
le therapiájában — legalábbis a 
pollen-, házipor- és gombaallerge- 
nek esetében Fuchs oki therapiá- 
nak a hyposensibilisatiót tartja, 
melynek minél korábbi megindítá
sát javasolja. Eredményei kitű
nőek és a therapia minden részlet- 
kérdésének pontos megfogalmazá
sa joggal kelti azt az érzést az ol
vasóban, hogy a hazai és sok kül
földi szerző csalódása a hyposen- 
silibilisatióban talán a rossz indi
catio vagy a nem adaequat thera
pia következménye. Meglepő a hy- 
posensibilisatio igen részletes is
mertetése után, hogy a szerző vi
szonylag kevés teret szentel az In- 
tal-kezelésnek, terjedelemben is. 
Lehetséges azonban, hogy a kér
désben Fuchsnak van igaza.

9. Különös érdeklődéssel olvas
tam a nem atopiás obstruktiv be
tegségek Ulmer által tárgyalt the- 
rapiáját. Hazai gyógyeredményeink 
e betegségcsoportban meglehetősen 
szegényesek, és így az Ulmer által 
megadott irányelvek igen figye
lemreméltók. Érdemes ezeket több 
pontba foglalni:

a) Ulmer a chnronikus bronchi
tis, emphysema, intrinsic asthma 
bronchodilatatorokkal való kezelé
sét nem tekinti tüneti therapiának. 
Már ismertetett felfogása szerint e 
kórképekben mindig kell broncho- 
spasmussal számolni. Ennek meg
felelően a pharmakodynamiás 
vizsgálatok a kézikönyvben alig 
kerülnek említésre, mert Ulmer és 
szerzőtársai véleménye szerint eze
ket a gyógyszereket minden eset
ben adni kell.

b) Ulmer kezelési irányelvei sok 
tekintetben emlékeztetnek a tuber
culosis chemotherapiájában álta
lánosan elfogadott sémákra. Ez a 
fogalmazásban is kifejezésre kerül: 
„Langzeittherapie”-ról beszél, és a 
hörgőtágítókat nemcsak panasz 
esetén, és általában kombinációban 
adja, mely /L-receptor izgatót Atro- 
ventet és Euphylíint tartalmaz. A 
kombinált adagolás lehetővé te
szi, hogy különösen a /^-receptor 
izgatok adagolása ne történjen túl
ságosan magas dózisban, ami 
egyébként Ulmer szerint a hörgő
tágító hatást amúgy sem fokozná.

c) Ezzel szemben — figyelembe 
véve a bronchodilatatorok viszony
lag gyors leépülését — az aerosol- 
ban vagy per os adott gyógyszer- 
kombinációt szigorú órarendiben 
— általában 3 óránként — ismé
telteik

d) Az obstruktiv betegség keze
lésében a corticosteroidok adását 
általában indokoltnak tartja, mint 
az említett gyógyszerkombináció 
egyik tagját. Kevés corticosteroi- 
dot ad (napi 7,5—12,5 mg), ezt is 
lehetőleg aerosolban, de a kedvező 
hatást egyértelműnek látja és vi
szonylag igen kevés mellékhatást 
regisztrál.

Hadd említsem meg a corticoste- 
roidokkal kapcsolatban, hogy a kis 
adagú corticosteroid-kezelést a 
nem obstruktiv chronicus bronchi- 
tisben is hatásosnak találja, azt is, 
hogy 100 mg i. v.-nél nagyobb ada
gokat a legsúlyosabb status asth- 
maticusban sem lát szükségesnek. 
Szerinte, ha ez a corticoid-dosis 
nem szünteti meg az asthmás ro
hamot, ennél masszívabb adagok 
is hatástalanok lesznek.

A vázolt alapelvek Magyaror
szágon kellő mennyiségű ßv-recep- 
tor és Atrovent híján teljesen nem 
vihetők keresztül. Ennek ellenére 
a közölt javulási adatok annyira 
jók, hogy fontolóra kellene venni 
az Ulmer által javasolt kombinált 
és prolongált kezelésnek legalább 
válogatott esetekben való megkí
sérlését. A status asthmaticus ke
zelésével kapcsolatban hirdetett 
nézet alapján nem valószínű, hogy 
egyszerűen polypragmasiáról van 
szó.

c) A gyógyszeres kezelés újsze
rűsége mellett feltűnő, hogy mind 
Fuchs, mind Ulmer nagyon kevés 
teret szentel a hazánkban gyakran 
alkalmazott és sokszor szubjektív 
javulást eredményező légzőtorná
nak és egyéb hasonló eljárásoknak. 
A kézikönyv szerzői nem vonják 
teljesen kétségbe a légzőtornával 
elérhető gyógyeredményeket, de 
szemelláthatólag nem alkalmaz
zák. Ugyanígy hiányolható a pszi- 
chotherápia mostoha tárgyalása.

összefoglalva, tulajdonképpen 
meg kell ismételnem a recenzió be
vezetésével foglaltakat: hézagpót
ló, rendkívül magas színvonalú, 
igen olvasmányos és egységes 
szemléletű könyv van a kezünk
ben, melynek elolvasása, sőt átta
nulmányozása minden tüdőgyó
gyász, de a pulmonológiai érdeklő
désű belgyógyász számára is kívá
natos, de nagy élvezetet is jelent.

Böszörményi Miklós dr.
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D imény Emőke dr., Petrányi Gyula dr. 
Jr., Anda Lujza dr., Brooser Gábor dr., 
Gáti István dr. és Magyar Imre dr. : 
Diabétesszel szövődött terhesség gon
dozásának belgyógyászati vonatkozá
sai 995

Baranyai Elza dr. és K á li Gábor d r .: 
Enterovírus-71 okozta meningitis-mc- 
ningo-encephalitis já rvány  gyermekek 
között 1978-ban 1175 

Bartók István dr., Remenár Éva dr., Tóth 
Jeanette dr., Duschanek Péter dr. és 
K anyár Béla: Májcirrhosis és hepato
cellularis carcinoma 1803
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Bátory Gabriella, Onody K lára, Keveházi 
Ferenc dr. és Petrányi Győző dr.: 
A T-lymphocyta reak tiv itás csökkené
se időskorúnkban 2183 

Barzó Pál dr., Bíró Barna dr., I'ólh Erzsé
bet dr. és Molnár Lajos d r .: Broncho- 
scopia relaxatios narkózisban, Sanders- 
féle injektoros lélegeztetéssel 155 

Bedő Tibor dr. és Sm id István dr.: Késői 
gyermekágyi vérzések 1563 

Bekény György d r .: Papilla oedema 
Guillain-Barré syndrom ában 1191 

Berényi Ernő dr., Dankó Katalin dr. és 
Szegedi Gyula d r .: Tapasztalataink 
Hodgkin-kóros betegek Chlorambucil, 
Vinblastin, Procarbazin, Prednisolon 
kombinációs kezelésével 571 

Berger Zoltán dr., Pap Ákos dr. és Varró 
Vince d r.: A  krónikus pancreatitis 
epidemiológiai analízise 2179 

Berlin Iván dr., Hajós Péter dr., Intődy 
Zsolt dr., Tornyossy M iklósáé és Kál- 
dor Antal d r.: Fogamzásgátlók hatása 
a szérum lipidekre, a gamma-glutamyl- 
transzpeptidázra és a D-glukársav- 
ürítésre 2577

Besznyák István dr., Tóth László dr. 
és Szende Béla d r .: Intrathoracalis 
vagus neurofibrosarcoma 1397 

Bíró Imre dr.: Lavoisier emlékezete 
2463 H

Boda Zoltán dr. és R ák Kálmán d r.: 
A  W illebrand-betegségről, különös te 
k in tettel a laboratórium i diagnoszti
kára (A „ristom ycin-teszt” ) 2563 

Bodnár Lóránt d r .: A  cigány szülőnők 
(újszülöttek) demográfiai jellemzőinek 
változása Szabolcs-Szatmár megyé
ben 1966 és 1978 közö tt 1571 

Bodnár Lóránt d r .: A  cigány terhesek 
m agatartása és egészségügyi ellátása 
3107

Bodó Miklós dr., Rónay Pál dr. és Zemplén 
Béla d r.: Branchiogen carcinoma 
1137

Bodrogi Nándor d r .: Alimentaris ileusos 
eseteink 3187

Borbás Béla dr., K iss Endre dr. és Varga 
M ihály d r .: Indom etacin okozta he
veny májkárosodás k é t esete 459 

Borbola József dr., Elkefarna A li dr. és 
Török Eszter d r .: A  Tobanum  human 
szív elek trofiziológiai hatásai 2129 

Bornemisza György d r .: Péan és életműve 
2951 H

Boros Mihály dr., Kertész Agnes dr. és 
Nagy András d r .: A  post opera tív 
pulmonalis embólia prophylaxis dex- 
trannal 763

Borsos Antal dr. és Lam pé László d r .: 
Tizenévesek fogamzásgátlása d-nor- 
gestrellel 1495

Borsos Antal dr., Takács István dr. és Ba- 
zsáné Kassai Zsuzsa: Ú jabb adatok 
a serdülőkori diszfunkcionális méh- 
vérzések kóreredetéhez szérum tesz- 
toszteron meghatározások alapján 
2989

Böszörményi-Nagy György dr. és Falus 
Ferenc d r .: Gépi lélegeztetés status 
asthm aticusban 833

Böszörményi-Nagy György dr. és IIérj a- 
vecz Irén d r .: A  beclomethason dipro- 
pionát klinikai hatásvizsgálata kró
nikus asthm a bronchialéban 947 

Brittig Ferenc dr. és Bánlaki Szidónia 
d r .: In trauterin  fogamzásgátló eszközt 
(IUD) viselő nők genitális actinomy- 
cosisa 3060

Bugyi Balázs d r .: Az első magyar orvos
író akadémikus Kovács Pál 1089 H

Bugyi Balázs d r .: G. F laubert (1821— 
1880) és az orvosok 1339 H 

B ugyi Balázs d r .: Csehov, az orvos 
2834 H

Bugyi István d r .: Philibert Joseph Roux 
(1780— 1854) 2466 H 

Bujdosó Ernő d r .: Orvos-biológiai gépi 
szakirodalmi tá jékoztatás a MTA 
K önyvtárában 2077 H 

Búzás E m il dr., Diósszilágyi Gertrúd dr. 
és Simon Tamás d r .: A  gyermekkori 
febris rheum atica alakulása tíz év 
(1968-1977) a la tt Magyarországon 
67

Corradi Gyula dr., Kelemen Zsolt dr., 
L ip ták  József dr. és Balogh Ferenc 
d r .: A  vesico-vaginalis sipolyokról
1627

Czakó Elemér dr., Bodor Elek dr., Pénz
táros Iván dr. és Szabó Zoltán d r .: 
Congenitalis arteriovenosus coronaria 
fistulákról 695

Czakó László dr., László Ferenc dr. 
és M anning Maurice d r .: A  diabetes 
insipidus kezelése synthetikus vaso
pressin származékokkal 773 

Czeizel Endre dr.: A  fogamzásgátló tab 
le tták  magzati ártalm assága 3 

Czeizel Endre dr.: A  genetikai tanács
adás folyamata és stratégiája 619 

Czeizel Endre dr., Métneki Júlia dr., 
Osztovics Magda dr. és Pázsy Andrea: 
A  genetikai tanácsadás hatékonysága 
935

Czeizel Endre dr.: K udarcok a genetikai 
tanácsadás során 1367 

Czeizel Endre dr.: Tage Kemp, a nagy 
dán orvos-genetikus, az első genetikai 
tanácsadó megalapítója 1460 H 

Csák Katalin dr. és Iványi János d r .: 
Monocomponens insulin therapia 2526 

Csanády Miklós dr. és Hőgye Márta d r .: 
A  peripartum  cardiomyopathia lefo
lyásának nyomon követése echocar- 
diographiával terhesség a la tt és u tán  
2443

Cserháti Endre dr. és Körner Anna d r .: 
Hyperaldosteronism us esete gyermek
korban 1453

Cserháti István dr., Krizsa Ferenc dr. 
és Resch Béla d r .: H um án embryonalis 
szervek thrombopoeticus aktiv itásá
nak  vizsgálata 2573

Csokonay László dr. és Margón György 
d r .: Pelger-Huét-anomália 219 

Csonka Lajos dr. és Vadász Károly d r .: 
A  későn diagnosztizált egyszakaszos 
izolált traum ás léprepedésről 1279 

D ávid Károly dr. és H alm y László d r .: 
A  hepatitis B vírusfertőzés vizsgálata 
idü lt, diffúz májbetegségekben 501 

Dénes János dr.: H arold Hirschsprung 
(1830— 1916) 2716 H 

Dénes János d r .: M ódosított vég az oldal
hoz. Beardm ore-m űtét a veleszületett 
nyelőcső-elzáródás m űtéti kezelésé
ben 2949

de Chatel Rudolf dr., Weidmann Péter dr. 
és Reubi Francois d r .: Béta-blokko
lók alkalmazása a hypertonia kezelé
sében : a kom binált terápia lehetőségei 
1077

Diagnosztikus hasüregi punctio és öblí
tés alkalmazása heveny hasi kórfolya
m atokban (M ódszertani levél) 1647 

Domán József d r .: Monoclonalis cryo- 
globulinok hőérzékenysége 1947 

Dómján Lajos dr., Figus I . Albert dr., 
Simon László dr. és Detky Barna dr. : 
Endoscopos retrograd cholangiopanc- 
reatographia és percutan transhepa-

tikus cholangiographia helye és szere
pe az obstructiós icterusok differen
ciál diagnosztikájában 2499 

Donáth Tibor dr.: S. Th. von Soemerring 
(1755— 1830) 711 H

Doszpod József dr., Vittay Pál dr., Csákány 
M . György dr., Misák Lajos és Gáti 
István d r .: A  lepényi keringés radio- 
izotópos mérésének klinikai jelentő
sége 3177

Döbrönte Zoltán dr., Szontágh Eugénia dr., 
Farkas Gyula dr., Berger Zoltán dr. 
és Kelemen János d r .: A  pancreas 
divisum differenciáldiagnosztikai je 
lentőségéről 31

Döbrönte Zoltán dr., Nárai György dr., 
Gergely M ihály dr. és Varró Vince 
d r .: Endoscopos papillotomia és epe
kő-eltávolítás heveny cholangitisben 
—  urgens papillotomia 508 

Dömök István d r .: Dr. T akátsy  Gyula 
(1914— 1980) 2273

Egri Borisz d r .: Keleti géniusz. Emléke
zés Avicennára, születésének 1000. 
évfordulóján 3207 H 

Elek László dr., Csípő László dr., Villányi 
Erzsébet dr. és Gergely M ihály d r .: 
H yperacut colitis ulcerosa vagy colitis 
pseudoulcerosa ? 837

Erdős László dr. és K iss Lajos d r .: 
Ismétlődő masszív vérzést okozó ischae- 
miás colitis 1019

Erdős László d r .: 125 éve született Emil 
v. Behring 1203 H

Esztergály Szörény dr. és Szabó László 
Gábor d r .: Szülés elő tt keletkezett 
köldökzsinór-haematoma 2074 

Faragó Eszter dr., K iss János dr., 
Gömöry András dr., Aranyosi János 
dr. és Juhász István d r .: A z  amikacin- 
ról bakteriológiai és klinikai eredmé
nyek alapján 381

Faragó Ferenc d r .: Az urethritis gonorr
hoica lefolyása a mikroszkópos kép 
alapján 3009

Farkas Iván dr., Patkó András dr., Ko
vács László dr., Koller Oszkár dr. és 
Preisich Péter d r .: A  Brunner-miri- 
gyek adenomatosisa 1319 

Farkas Péter dr. és Urai László d r .: 
A  carotis-vertebralis rendszer vizsgá
la ta  irányérzékeny Doppler-áramlás
mérővel 1683

Farkas Péter dr. és Urai László d r .: 
Subclavian steal syndrom a vizsgálata 
ultrahangos áram lásmérővel (Dopp- 
ler-flow-meter) 1940

Farkas Péter dr. és Urai László d r .: Agyi 
Doppler-vizsgálatok indikációja, diag
nosztikus értéke carotis-vertebralis ke
ringési zavarokban 2187 

Farkas Péter dr. és Urai László d r .: Az 
agyi nagyerek szűkülete és elzáródása 
alsóvégtagi artériás érbetegeken 2743 

Farkas Sándor dr. és Kariinger Tihamér 
d r .: Pancreas-duodenectomia ritka 
késői szövődménye 781 

Fazekas Péter dr., B ikádi Sándor dr., 
Kander Zoltán dr. és R affa i Emese 
d r .: A  mésztejepe röntgendiagnoszti
kájáról eseteink kapcsán 2265 

Fazekas Péter dr., Csaba István dr. és 
Kander Zoltán d r .: A  jobboldali vena 
ovarica szindrómáról 3012 

Fehér Judit dr.: Morbus Down és hyper
thyreosis együttes előfordulása^ 1521 

Fekete János d r .: Dr. Selig Árpád 
(1880— 1929) 98 H

Felhívás Szerzőinkhez! (Szerk. Közi.) 
1033

Ferkó Sándor d r .: Pálfyn Johann (1650—
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1730) a szülészeti fogó egyik feltalálója 
halálának 250. évfordulójára 585 H  

'igus I. Albert dr., Simon László dr., 
Dómján Lajos dr., Bánki Gyula dr. 
és Detky Barna d r .: Percutan trans- 
hepatikus cholangiographia 2315 

’odor Miklós dr., Solymosi László dr. 
és Szántó József d r .: Az L-dopa — 
Cyproheptadin kombinatiós kezelés 
értékelése Parkinsonos betegeken 
1631

forgács Iván dr., Tonelli Miklós dr.. 
Polák Gyula dr. és Békés Miklós d r .: 
Tudásfelmérés a béta-blokkolókról or
vosok és orvostanhallgatók körében 
2623 _

7rank Agnes dr., Jungmayer József dr. 
és Tóth József d r .: U reter pangást 
okozó, nehezen kórismézhető Meckel- 
diverticulum  2011

'rankl József dr.: A két E ntz Ferencz 
1838 H

7rankl József dr.: A tan ítvány  szemével: 
E n tz  Béla 2211 H

•'rankl József d r .: Ferdinand Hebra 
1816— 1880 2593 H

'rankl József dr.: 150 éves orvosi véle
mény a dohányzásról 3078 H 

7renkl Róbert dr., Győré Ágota dr.. M é
száros János dr. és Szeberényi Szabolcs 
d r .: Izommunka enzimindukáló h a tá 
sának vizsgálata emberen 1315 

^üredi János dr. és Buda Béla d r .: 
A pszichiátria önállósodásának prob
lém ája Magyarországon 1115 

7üzesi K ristó f d r .: Bronchoszkópia kap 
csán végzett szelektív kapnográfia
3189

''iizéki Bálint d r .: A schizophrenia né
hány epidemiológiai vonatkozása bu 
dapesti adatok alapján 2933 

átáll Magdolna dr., László János dr. 
és Bősze Péter d r .: Chromosomák 
struk tu rá lis  aberratióinak azonosítása 
fotom etriás scanning eljárással 207 

Iái István dr., Ézsely Ferenc dr. és 
Mecseky László d r .: Féregnyúlvány 
invaginatiója a eoecuinba 1641 

laram Tamás dr., ifj. Bak M ihály dr., 
Bakács Tibor dr., Döbrentei Eszter dr. 
és Petrányi Győző d r .: A lym phocyta 
subpopulációk funkcionális vizsgálata 
angioimmunoblastos lymphadeno- 
path iában 521

J aram Tamás dr.. Bakács Tibor dr., 
Varga Miklós dr. és Petrányi Győző 
d r .: Em beri lym phocyták hum an 
vörösvérsejtek elleni cytotoxikus ka
pacitásának vizsgálata 1705 

laram Tamás dr., Gyódi Éva, Bakács 
Tibor dr., Svastits Egon dr. és Petrányi 
Győző d r .: HLA antigének gyakorisága 
cs a lym phocyták citotoxikus kapaci
tása emlődaganatos betegeken 2323 

iáspár László dr. és László Ferenc d r .: 
Kis adag bromocriptin (Parlodel) 
hatása a szérum növekedési hormon 
szintre akromegáliában 1179 

láspár László dr., Hőgye Márta dr., Gru
ber Noémi dr. és Csanády Miklós d r .: 
Szívbetegség akrom egáliában: echo- 
kardiográfiás vizsgálatok 2375 

áispár László dr., Fazekas Tamás dr., 
K iss Zoltán dr. Nárai György d r .: 
Szívbetegség akromegáliában 2871 

lergely M ihály dr. és Benkó Gábor d r .: 
Infecundin és „jó indulatú”  máj-ade- 
noma 71

lergely M ihály dr., Imre József dr. és Fo
dor László d r .: Lúgos reflux és ún. in 
situ nyelőcsőrák 577

Gerlóczy György dr. és Mohácsi László d r .: 
A retroperitonealis lymphadenekto- 
mia jelentősége a rosszindulatú here
tum orok kezelésében 283 

Giacinto Miklós d r .: Előre kevert dinit- 
rogén-oxid-oxigén gázkeverék alkal
mazása fájdalom csillapításra 2639 

Godó György dr., Morvay József dr. és 
Sas Mihály d r .: A szülés, korai gyer
mekágy és tejelválasztás hormonális 
viszonyai 255

Godó György dr. és Sas M ihály d r .: 
Az antiprolactinaem iás kezelés klinikai 
jelentősége functionalis meddőségben 
897

Godó György dr. és Sas M ihály d r .: A 
prolactin-szint jelentősége a hormoná
lis fogamzásgátlás okozta amenorr- 
hoea-galactorrhoea kifejlődésében és 
kezelésében 1059

Góg Béla dr., Bartos Gábor dr. és Rajko- 
vits Károly d r .: Splenosis 2895 

Goldschmidt Béla dr. és Koós Rozália 
d r .: Alacsony intenzitású intravascu
laris coagulatio rhabdomyosarcomá- 
ban 905

Goldschmidt Béla dr. és Koós Rozália d r .: 
A véralvadási rendszer gyermekkori 
aku t lymphoid leukaemiában 2635 

Gordán Ferenc dr., Tódor Gábor dr. és 
Lukács Ákos d r .: A hüvelykujj 
alapizületi volaris szalagsérülésének 
kezelésében szerzett tapasztalataink 
2449

Gräber Hedvig dr., A rr Magdolna dr., 
Deutsch Tibor dr., Ludwig Endre dr. 
és Magyar Tamás d r .: A Tobramycin 
mikrobiológiai hatékonysága, farma- 
kokinetikája és klinikai alkalmazása 
213

Grallert Ferenc dr. és Rótt Zsuzsanna d r .: 
A légúti obstrukció mint Strophantin 
mellékhatás 1818

Grallert Ferenc dr. és Rótt Zsuzsanna d r .: 
Különböző szívglikozidák hörgőszűkí
tő  hatásáról 2690

Groák Vera dr., Dómján Gyula dr. és 
Földes Gyula d r .: Ü jszülöttkori strep
tococcus (Béta-haem olytikus B cso
port) okozta gyógyult meningitis 
1021

Gye nes György d r .: Adatok a splcnectoinia 
történetéhez Magyarországon 853 H 

ifj. Gyenes Vilmos, Csiba Árpád dr. 
és Inovay János d r .: Az állcsontokban 
jelentkező daganatáttételekről 2059 

Gyódi K . Éva, Szobor Albert dr., Onody 
Klára, Klein Magda dr., Petrányi G. 
Győző dr. és Hollán Zsuzsa d r .: HLA 
antigénekhez és nemhez kö tö tt gene
tika i tényezők szerepe myasthenia 
gravisban 749

György Ilona d r .: Az újszülöttkori 
meningitis purulenta diagnosztikus 
és therapiás problémái 1183 

Hajmássy Zsuzsanna dr. és Léb József 
d r .: Appendicitis acuta képében je 
lentkező Yersinia pseudotuberculosis 
gyermekekben 2655

Halmosdi Gusztáv dr., Bősze Péter dr., 
László János dr. és Kovács László: 
A magzatvíz alla -ft'toproteiii meg
határozása immunoelectroosmopho- 
resissel hazailag előállított immunsavó 
felhasználásával 3049 

H ankiss János d r .: A tudom ányos telje
sítm ény értékelése Fleming felfedezése 
tükrében 95 H

Harkányi Zoltán dr. és Török István d r .: 
In trahepatikus cysták felismerése 
gray-scale sdr., echographiával 1831

Havass Zoltán dr. és László Aranka d r .: 
A galactosaemia újszülöttkori tömeg
szűrővizsgálatában szerzett tapaszta
lataink 1767

Hencz Péter d r .: Respiratiós distress 
syndroma distendáló kezelése által 
okozott paradox P a 0 2-esés és súlyos
bodó hypoxaemia 2329 

Ilindy  Iván dr., Száméi Irén dr. és Eck
hardt Sándor d r .: K linikai és laborató
rium i vizsgálatok Zitazoniummal 
1263

Hirschberg Jenő dr., Leilei István dr. 
és Votisky Péter d r .: Tracheotomia — 
intubáció — bronchoszkópia? 1555 

Holländer Erzsébet dr. és Tóth Csilla d r .: 
Súlyos és életveszélyes inetabolikus 
alkalosis 391

Horváth Boldizsár dr., Balla Éva és Görcs 
Tibor d r .: Ú jszülöttek köldökzsinór 
vérének immunglobulin koncentráció
ja , infectiói és az anyán alkalmazott 
steroid kezelés 1999

Horváth László dr., Frang Dezső dr.. 
Illés Iván dr., Rosa M aria Paolini dr., 
Götz Frigyes dr. és Tényi István d r .: 
A renovascularis hypertonia gyógyítá
sának radiológiai módszere 2435 

Horváth Örs dr. és Imre József d r .: 
Hodgkin-kór m ia tt tö rtén t media
stinalis röntgenbesugárzás következ
tében kialakult oesophago-trachealis 
fistula sebészi kezelése 1023 

Horváth Szabolcs dr., Dobronyi Ilona dr. 
és Barabás Anna d r .: Szerzett toxo
plasmosis a gyerm ekkorban 2055 

Hrabovszky Zoltán d r .: A tan ítvány  sze
mével: Elischer G yula 2831 H 

Hildák János dr., Berger Zoltán dr. 
és Varga László d r .: A szérum B 12- 
vitam in szintjének és az I. típusií 
intrinsic faktor ellenanyagnak a meg
határozása sertés in trinsic faktor se
gítségével 683

H un Nándor d r .: 50 éve huny t el id. 
Jancsó Miklós a régi kolozsvári ma
gyar egyetem utolsó, és az új szegedi 
egyetem első belgyógyász professzora
1583 H

Húsz Sándor dr., Török László dr., Kovács 
László dr., Szabó Éva dr. és Simon 
Miklós d r .: IgU  (y) típusú  myeloma 
multiplex-szel szövődött amyloidosis 
2203

Hutter Károly dr., Deli László dr. és Cso
mós Imre d r .: Cavinton okozta hirtelen 
halálból sikeresen rean im ált eseteink 
397

L. Ignácz Piroska d r .: A pszichés zavarok 
szimbolikus kifejeződése testi tünetek
ben 1517

Ilyés István dr., Péter Ferenc dr. és Sári 
Bálintné d r .: Ossz- és szabad thyroxin 
vizsgálatok serdülőkori golyvában 203 

Ilyés István dr. és Péter Ferenc d r .: 
Thyreoidea-antitestek vizsgálata goly- 
vás gyermekek körében 1621 

István Lajos dr., Bariska Ilona és Marton 
Éva d r .: A gátlótestes liaemophi- 
lia-A kezelése FEIB A  plazmafrakció
val 3131

Ivány i Béla d r .: Heveny gastroduodena
lis fekélyek és eróziók hum án bonco
lási anyagban 1141

Jánosi Gábor dr. és Elek Gábor d r .: Mell
kasfali hibernoma 2533 

Jakó János dr., D. Tóth Ferenc dr., 
Váczi Lajos dr., K iss Jolán dr., Kiss 
Attila dr., és Rák Kálmán d r .: Onco- 
vírus-specifikus antigének vizsgálata
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chronicus granulocytás leukaemiában 
2051

Járm ay Katalin dr., K u thy  Enikő d r .: 
Orchitis granulom atosa (malakopla- 
k ia?) 2647

Jászai Vera dr., K iss  Erika dr.. Bakó 
Márta dr., Nagy Ju d it dr. és Deák 
György d r .: Congenitalis nephrosis 
3069

Jcrmendy György dr. és Hardicsay Gábor 
d r .: Minimális specifikus szövődmény- 
nyél kísért ö tvenöt éve fennálló diabe
tes mellitus 959

Jójárt György d r .: Ivemark-syndroma 
diprosopusban 1085

Juhász László dr., Csák Levente dr., Váci 
István dr., Kassay László dr. és Strausz 
János dr.: T artósan szedett nagy dó- 
zisú psychopharmaconok májra gya
korolt hatásának vizsgálata 517 

Juhász László dr., Sági Ilona dr., Kassai 
László dr. és Schaff Zsuzsa dr.: A Wil- 
son-kór 2756

Juszt Lajos dr.: A  gyógyító munka anya
gi megalapozásáról 1615 

Juszt Lajos d r .: Évfordulóra 2683 
Kádár Krisztina dr., Lengyel Mária dr., 

K iss András dr. és Palik Imre d r .: 
A teljes tüdővéna transpositio echo- 
kardiographiás diagnosztikája 1435 

Káldor Antal d r .: Mi a baj a gyógyszerek
kel? 811

Kálmán Zsófia d r .: A „csecsemőkori h ir
telen halál szindróm a” hatása a család
ra 2992

Kálnai Etelka dr., Endres Mária dr. 
és Mosolygó Dénes d r .: Az utókezelő 
osztályok szervezési kérdéseiről és re 
habilitációs lehetőségeiről országos fel
mérés alapján 451

Kapronczay K a ta lin : Cesare Magati (1579 
— 1647) 343 H

Kapronczay Károly d r .: Patrubány Ger
gely (1830— 1891) 229 H 

Kapronczay Károly d r .: Magyar orvosok 
a török birodalom ban a XIX. század 
közepén 581 H

Kapronczay Károly d r .: Czapkay Lajos 
József (1818— 1882) 1205 H 

Kapronczay Károly d r .: A Spilenberger 
orvoscsalád 1840 H

Kapronczay Károly d r .: Az állatgyógyá
szat m últjából Magyarországon (A 
Semmelweis O rvostörténeti Múzeum új 
időszakos k iállítása) 1859 H 

Kapronczay Károly dr.: Magyar mediku
sok a bécsi egyetem en (1770— 1848) 
2467 H

Kapronczay Károly d r .: A krakkói orvosi 
kar 200 éves reform ja 2596 H 

Kapronczay Károly d r .: Stáhly György 
születésének 225. évfordulóján (1755— 
1802) 2952 H

Karácsonyi Mária dr. és Kecskés László 
d r.: In trabronchialis leiomyoma 2709 

Karátson András dr., Ablonczy Pál dr., 
Farkas László dr., Frang Dezső dr., 
Gregosits Ferenc dr., Hámori Artúr dr., 
Kosik Gyula dr., Megyeri István dr., 
Németh László dr. és Tényi István d r .: 
Szoros együttm űködésben végzett k ró 
nikus peritonealis dialízis 269 

Karátson András dr., Jung Norbert dr. 
Thieler Henrich, Gróf József dr. és 
Frang Dezső d r .: Laborkémiai értékek 
változása folyam atos peritonealis d ia lí
zis hatására 2632

Karg Norbert dr., Csaba Imre dr., Than 
Gábor dr., Vereczkey Gábor dr., Sárdi 
János dr. és Szabó Dénes dr.: A te r 
hességre specifikus szérum /Vglikopro-

tein prognosztikai értéke fenyegető 
vetélésben 939

Kaszás Tibor d r: A „m ajdnem  vízbe ful
ladás” klinikum a és terápiája 1927 

K azi Zsuzsanna dr. és Czakó László d r .: 
Familiaris renalis diabetes 901 

K azy Zoltán dr., Sztigár Arkágyij M iháj- 
lovics dr. és Báchárev Vlágyimir Aná- 
tolijevics d r .: Közvetlen real-time 
(ultrahang) kontroll m elletti chorion- 
biopszia 2765

Kelemen Endre d r .: Transzplantáció 
súlyos paneytopeniában és akut leu
kaemiában (Szerkesztőségi közlemény) 
3205

Kelényi Gábor dr. és Várbíró Mária d r .: 
Malignus Lymphom a Referencia Cent
rum — 1978, 1763

Kemény János dr., Köteles György dr., 
Polgár Marianna dr. és Marczel M i
hály dr.: Congenitalis megacalicosis 
957

K emény János dr., Fodor Mariann dr., 
Szirmai Zsuzsa dr. és Adler Tivadar d r .: 
Familiaris dysautonom ia (Riley-Day- 
syndroma) 2827

Kempler Kurt d r .: Bonyodalmak a hazai 
kereskedelmi tengerhajózás egészség- 
ügyi ellátásáról szóló rendelet körül 
a századfordulón 2954 H 

Kenderesi Péter d r .: A sürgősségi cardio- 
versióval és defibrillálással szerzett 
tapasztalataink 827

Kerekes László d r .: Halász Géza emléke
zetére 583 H

Kertész Erzsébet dr., Hencz Péter dr., 
Tekulics Péter dr., Beviz József dr., 
Száva Judit dr., Matkó Ida dr. és K o
vács Gábor d r .: Congenitalis vitiumos 
újszülött tartós Prosztaglandin Ej 
kezelése 1197

Kertész Tivadar: József A ttila  (1905— 
1937) 2207 H

Kirpátovszkájá Nágyézsdá Alékszéjévná dr. 
Báchárév Vlágyimir Análolijévics dr. 
és Kazy Zoltán d r .: A terhesség I. 
trim eszterében prenatalis magzati 
nem m eghatározásra ve tt chorion 
frondosum excindátum ok szövettani 
vizsgálata 3057

K iss Tamás d r .: A vesekehely spontán 
rupturájáról 709

Kiszely Katalin d r .: A gyermekkori epi
lepsziák kórlefolyásáról 1867 

Kisszékelyi Ödön d r .: Szervesoldószer- 
abusus. Egy pszichoszociális epidémia 
1843 H

Kohlliéb Ottó dr., Farkas Viktor dr. és 
Schmidt Károly d r .: A gyermekkori 
„benignus lázas konvulzió” és az epi
lepszia összefüggése 3051 

Kómár József dr., Szegvári Mária dr., 
Varga Dániel dr. és Daróczy Jud it d r .: 
Stiff man syndrom a 2587 

Korányi György dr. és Krausz Judit d r .: 
Veleszületett cytomegalovirus beteg
ség 1129

Korányi György dr., Olbrich Zita dr. 
és Kisbán Gabriella dr.: Az ú jszülött
kori súlyos staphylococcus fertőzések 
ritka megjelenési formái 1325 

Korányi György dr., Békésy Zsuzsa dr., 
Szita József dr. és Herendi Agnes d r .: 
A Streptococcus agalactiae (B cso
port) törzsek előfordulása szülőnők
ben és újszülöttjeikben 1381 

Korányi György dr., Bartók István dr. 
és Vészi Zsuzsa d r .: F ia ta l csecsemő
ben észlelt fructose intolerantia hyper- 
methioninaem iával 2137 

Korányi György dr. és Závodi Erzsébet d r .:

Üjszülöttkori pseudomonas aerugino; 
szepszis 2923

Kósnai István dr., Békefi Dezső df 
Bucsky Péter dr., Kovács Judit <1 
és Korányi György d r .: A veleszülete 
intestinalis lym phangiectasia és diét; 
kezelése 2383

Kosztolányi György dr. és Jobst Kázm 
d r .: Lymphocyták felszíni töltése fr 
lődési rendellenességekben 2197 

Kótay Pál d r .: Az ifjú Weszprémi 961 
Kottász Sándor dr., Kántor Mihály dt 

ifj. Szüle Endre dr. és Vadon Gábi 
d r .: Á ttétekből kórismézett „tüne 
m entes” vesedaganatok 2939 

Kotsis Lajos dr. és Krisár Zoltán dr 
A tápcsatorna egyrétegű anastom* 
sisainak előnyeiről 2693 

Kovalovszki Lajos dr., Berényi Katal 
dr., Veszelovszky Iván dr., B. Nag 
Zoltán dr. és Molnár Mária dr 
Milyen tényezők befolyásolhatják 
tejelválasztást? 1690 

Környei Vilmos dr., Gyódi Gyula dt 
Farkas József dr. és Gál Károly dr 
Normális és magas vérnyomás gye 
m ekkorban; vérnyomás standardf 
755

Környei Vilmos dr. és K iss András dr 
Noonan-syndroma 1456 

Köves István dr. és K ukán Ferenc dr 
W hitehead-m űtéttel szerzett tapas 
ta la ta ink  943

Kraszkó Pál dr., Rótt Zsuzsanna dr. t 
Tomcsányi Attila d r .: A terheléss 
kiváltható bronchus obstructio » 
pathomechanismusa asthm a bronhial 
ban 1875

Krasznai Péter dr., Tarnóczi Péter d 
és Forgács József d r .: Császármetsz« 
lumbalis periduralis anaesthesiába 
3005

K utas Mária dr. és Streit Béla dr 
A penis haemangioendotheliomár 
egy eset kapcsán 1329 

Laczi Ferenc dr., Julesz János dr., Szarvi 
Ferenc dr. és László Ferenc d r .: TS1 
rezerv kapacitás mérése kryptothyre« 
idismusban 1825

Laczay András d r .: Az 1979. évi orvo 
Nobel-díjasok 463 H 

Lakos György dr., Parimelazhagan K . i\  
Tandon A . P. és Ionescu M . I . : A 
Ionescu—Shiley borj ú pericardiun 
xenograft szívbillentyű hosszú köv< 
tési idejű klinikai és haemodinamik 
értékelése 2809

Lambrecht Miklós d r .: Lamarck emlék 
zete (A szárm azástan megalapító; 
halálának 150. évfordulójára) 847 

Lampé László dr., Batár István dr., Sz 
verényi M ihály dr. és Csécsei Károi 
d r .: összefüggések a szülőnő életkor 
a szülések száma és a perinatális ma; 
zati halálozás között 2313 

László Aranka dr. és Heiner Lajos dr 
A serum kreatinfoszfokináz és isoei 
zimjeinek meghatározása különfé 
izombetegségekben 139 

László Barnabás dr. és Méhesfalvy Erzs 
bet d r .: Lipoic acid kezelés króniki 
aktív  hepatitisben 3195 

Levendel László dr., Mühlbacher Szilv 
dr., Szilágyi Géza dr. és Fodor Évi 
Hörgi asztmás betegek plazma cortis 
szintje tartós corticosteroid kezel 
u tán  855

Levendel László dr. és Lakatos Mária dr 
Asztmás betegek relaxáló kezeié 
1055

Levendel László dr. és Lakatos Mária dr
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Biofeedback módszer alkalm azása 
asztmás betegeken 2193 

élek István dr.: Az alfa-lipoprotein szint 
változásának jelentőségéről 1675 

ipcsey Attila d r .: A biológiai psychiat- 
riáról 1990

ipcsey Attila d r .: A schizophrenia bio
kémiai megközelítése 2863 

ithinmkezelés az elmeorvoslásban (Mód
szertani levél) 2591

ónyai Tihamér dr., Barda László dr., 
Tomcsányi István dr., Berentey Ernő 
dr. és Szabolcs István d r.: A vena 
cava inferior transatrialis membra- 
notomiája 87

őcsey Lajos dr., K ákák György dr., 
Wórum Imre dr. és Erdős Éva d r .: 
A gyors, sorozatban ism ételt, u ltra- 
filtrációval kom binált haemodialysi- 
sek tapasztalatai 277 

.őcsey Lajos dr., K akuk György dr., Sza
bó Tibor dr., Wórum Imre dr., Nagy 
Zoltán dr. és Leövey András d r .: 
A renalis osteodystrophia hormonális 
változásai és teráp iája  2121 

jorber John: A myelomeningocele szelek
tív  kezelésének okai és eredményei 
1269

Aikács Dezső d r .: Pierre Paul Broca, az 
antropológia és a beszéd agykérgi 
központjának felfedezője 2081 H 

lukács Dezső d r .: Száz éve fedezte fel 
Charles Alphonse Louis Laveran a 
malária kórokozóit 3076 H 

Makiári Erzsébet dr., Dékány Péter dr., 
Keltái Mátyás dr. és f Gábor György 
d r .: A szabaddá vá lt CPK és CPK/MB 
isoenzym meghatározása myocardialis 
infarctusban 441

Málovics Ilona dr., Vöő László dr. és B a
ranyai Zsuzsa d r .: B—csoportú strep- 
tococcusok szerepe emberi m egbete
gedésekben 2759

M ályi Imre dr.: Endoscopos epekőkivétel 
Dormia-kosárral 637 

Márkus Edit dr., Durst János dr. és Rusvai 
Antal dr.: Meningoencephalitis liste- 
riosa 945

Marosi György dr., Sági István dr., 
Pokorny Lajos dr. és Simon Zsuzsanna 
d r .: Persistáló bal vena cava superior 
jelentősége a pacem aker therapiában 
3199

Marschalkó Márta dr. és Nagylucskay 
Sándor dr.: R eiter protein counter- 
rimmuu-elektroforézis (RPCIE) értéke 
a syphilis szerodiagnosztikában 2767 

Marton Anna dr., Vázsonyi Júlia  dr., 
Réti Csaba dr. és Bartha Tibor: 
Anaerob baktérium  okozta súlyos 
meningitis 3203

Melczer Miklós d r .: Megemlékezés Beck 
Soma professzor halálának ötvenedik 
évfordulójáról 1087 H 

Mészáros József dr., Sas Mihály dr. és 
Morvay József d r .: A luteinizáló- 
releasing hormon diagnosztikus alkal
mazása amenorrhoeákban 813 

Mészárosáé Varga M ária dr.: Az 1831-es 
kolerajárvány Veszprém megyei tö r
ténete  223 H

Mészáros Klára dr. és Stuber Adrienne 
d r .: Populációs vizsgálatok köldökvér
ből. A köldökvér szérum nátrium -ion 
szintjének meghatározása elektrom et- 
riás módszerrel 1001 

Mészáros László dr. és Gáspárdy Géza d r .: 
Ledderhose-szindroma és D npuytren- 
kontraktúra együttes előfordulás 1775 

Mészáros Márta dr. és Czeizel Endre d r .: 
EK G  ingerületvezetési zavar gyakori

előfordulása kam rai septum defectusos 
gyermekek elsőfokú rokonaiban 2451 

Métneki Júlia  dr. és Czeizel Endre d r .: 
A fogamzásgátló tabletták  és az iker
terhességek 1125

Mihók György dr., Ilorányi János dr., 
Mátlié Zoltán dr. és Forgács András 
d r .: Nyelőcsővarix-vérzések endosz
kópos szklerotizáló kezelése 569 

M isz Mária dr. és Varga Sándorné: 
Máj-functiós, immuncomplex és hae- 
mostasis-vizsgálatok idült májbeteg
ségekben 2747

Mohácsi Gábor dr., K uthy Enikő dr., 
Julesz János dr. és Berger Zoltán d r .: 
Malakoplakia, systemás lupus erythe
matosus és adrenogenitalis syndroma 
együttes előfordulása 2141 

Mohácsi László dr.. Porkoláb Zoltán dr., 
Medgyessy Erzsébet dr. és Petkovics 
Tamás d r .: Csecsemőkorban végzett 
retroperitonealis lymphadenectomia 
malignus heretum or m iatt 1834 

Mohácsi László dr. és Kerényi Viktor d r .: 
N yílt vagy transurethralis prosta- 
tectom ia? 2115

Molnár Dénes dr., Papp Gizella dr. és Léb 
József d r .: Öntapadó ragasztószalagok 
alkalmazása a traum ás és m űtéti 
sebzések ellátására a gyermeksebé
szetben 399

Molnár Dénes dr., Papp Gizella dr. és Léb 
József d r .: U tóvizsgálati eredmények 
retentio  testis m ia tt operáltakon k ü 
lönös tek in te tte l a fertilitásra 1503 

Molnár Jenő d r .: Az andrológia helyzete 
hazánkban (és szakmai tapasztalataim ) 
315

Molnár Lajos dr. és Bencsikné K ubinyi 
Éva: A liquor üledékének vizsgálata 
módosított Sayk-féle ülepítő kam rával 
1445

Molnár Miklós dr., L. Ignácz Piroska dr., 
Joó Zsuzsanna dr. és Bíró Ágnes d r .: 
A szoptatási készség hiányának okai
ról 3136

Nagy Agnes dr. és Léb József d r .: A táp- 
c atorna fejlődési rendellenességeihez 
társuló, a kórjóslatot befolyásoló ano
m áliák 2575

Nagy Attila dr., Ágoston Éva dr. és Ba- 
radnay Gyula d r .: A Kiion (metro- 
nidazol) hatása a vastagbél anaerob 
flórájára 1071

Nagy Attila dr., Baradnay Gyula dr. és 
Zoliéi István d r.: 279 elektív radikális 
vastagbélm űtét szövődményei és ke
zelésük eredményei 2751 

Nagy Gyula dr., Németh András dr., 
Bodor Ferenc dr. és Ficsór Ervin d r .: 
Idü lt arzénmérgezés által k iválto tt 
hólyagrák esetek 1009 

Nagy György dr., M in ik  Károly dr., 
Űjszászy László dr. és Prónay Gábor 
d r.: G astrointestinalis carcinoid tum o
rok 3180

Nagy Péter dr., Jakó János dr., K iss 
Attila dr., Tamás Endre dr. és Rák  
Kálmán d r .: Nemhez kö tö tt különb
ség aku t leukaemiás betegeink vér
csoport megoszlásában 1559 

Náray Anikó dr., Révész Tamás dr., Walcz 
Erzsébet, Schuler Dezső dr. és Horváth 
István d r .: Glukokortikoid receptorok 
gyerm ekkori aku t leukaemiában 3175 

Nevihostényi György dr., Leilei István 
dr., Frank Kálmán dr. és Istók Márta 
d r.: Gyermekkori krónikus bronchitis 
antibiotikus és im m unterápiájának 
kritikája endoscopos utánvizsgálat 
alapján 3125

Neuwirth Gyula dr., Ambró Irma dr., 
Udvardy Miklós dr. és Kocsis István 
d r .: W olfram-syndroma 1081 

Nékám Kristóf dr., Török Katalin dr., 
Láng István dr., Gergely Péter dr. 
és Petrányi Gyula d r .: Isoprinosine: 
terápiás hatásmechanizmus és vizsgá
latok recidiváló herpesben 1393 

Neuwirth Magda d r.: Az idiopatliiás 
nervus facialis paresis kezelése gyer
m ekkorban 447

Nevihostényi György dr. és Istók Mária 
d r . : IgÉ  típusú allergiás reakció vizs
gálata Rebuck-bőrablakban 1891 

Nikodemusz István dr., Zimmermann 
Erzsébet dr., Fekete Csaba dr. és Feny
vesi Csaba d r.: Aerob spórás bak tériu 
mok m int gyulladások okozói 845 

Nónay Tibor d r .: Megemlékezés ifj. Im re 
Józsefre 221 H

Novák János d r .: Az égési sérülés hazai 
m orbiditása és kórjóslata 687 

Novák János dr., Merkel Dagmar dr., 
Medgyes Éva dr., Nádai Endre dr., 
Medzihradszky László dr. és Gyenei 
M ária: Kórház-poliklinikai egység ke
retében működő első hazai égéssebé
szeti gondozó-szakrendelés kétéves ta 
pasztalatai és fejlesztési terve 2885 

Nyerges Gábor dr., Mészner Zsófia dr., 
Barna Mária dr. és Varsányi Olga d r .: 
A nyálkahártya — bőr —  nyirok
csomó (Kawasaki) syndro máról 12 
hazai eset kapcsán 1257 

Nyiredy Géza dr., Keszler Pál dr. és 
Ferenczy Sándor d r .: Trachea-adeno- 
ma differenciál-diagnosztikai nehézsé
gei 1523

Oláh Éva dr., K iss A ttila dr. és Jakó  
János d r .: A cytogenetikai vizsgála
tok jelentősége chronikus granulocy- 
tás leukaem iában 1933 

Orosz László dr. és O. Veress Olivia d r .: 
Lassai le v é l. . .  2711 H 

Pácsa Sándor dr. és Pejtsik Béla d r .: 
Szérum alfa-foetoprotein szint meg
határozása enzim kapcsolatú ellen
anyag (Elisa) technikával normális és 
pathológiás terhességekben 151 

Pados Gyula dr., Kusztos Dénes dr., 
Valyon Márta dr., Horváth Péter dr. 
és K éri Zsuzsa d r .: Az alfa-lipoprotein 
szint jelentősége egészségesekben és 
szívinfarktusban szenvedő betegek
ben 375

Pados Gyula d r .: Butil-biguanid kezelés 
kedvezőtlen hatása az alfa-Iipoprol ein- 
cholesterin szintre 2517 

Papp Sándor dr., Ágoston Éva dr., 
Horváth László dr. és Papp Zsuzsanna 
d r .: Mycosis fungoides 2891 

Papolczy Antal dr. és f  Nagy Andor d r .: 
Az emlőrák m ortalitás és morbiditás 
néhány kérdése Magyarországon 1827 

Pastinszky István d r .: A lbert Ludwig 
Siegmund Neisser születésének 125. 
évfordulója 465 H

Pechtel Gyula dr., Vörös Zoltán dr., W. 
Laub Margit dr., Bukovinszky László 
dr. és M aka Ferenc d r .: B éta-thalas- 
saemia minor és terhesség 325 

Pejtsik Béla dr. és Pácsa Sándor d r .: 
Yelőcső-záródási rendellenességek szű
rővizsgálata anyai szérum alfafoeto- 
protein szint alapján, enzim kapcsola
tú  ellenanyag (ÉLISA) technikával 
505

Pelle Pál dr., Pete Imre. dr., Végh György, 
Iliéi György d r .: K om binált hatású  
magisztrális hüvelykúp készítése és 
klinikai alkalmazása 1015
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Pénztáros Iván dr. és Czakó Elemér d r .: 
Az aorta dissectio radiológiai vonat
kozásai 2815

Pestessy József dr., Fekete György dr.. 
Kása György dr., M agyari Zoltán dr. 
és Nagy Ernő d r .: Az ún . „ ta r to tt fel- 
vételek” -kel szerzett tapasztalataink 
a külbokaszalag-szakadás kórismézé- 
sében 2879

Pethő Bertalan dr., G ráf László dr., Kar- 
czag István dr., Borvendég János dr.. 
Bitter István dr., Barna István, Her
mann Ilona, Tolna Ju d it dr. és Ba
racska Krisztina d r .: Endogén opioi- 
dok és a schizophrenia 2307 

Pető Iván dr., Bánhegyi Dénes dr., Blaskó 
György dr. és Sas Géza d r .: A vele
született antithrom bin I I I  hiány újabb 
változatai 1507

Petrányi Gyula d r .: A tápcsatorna auto
im mun betegségei 127 

Petri András dr., Horváth Örs Péter., 
Petri István dr. és Im re József dr. : 
Alkoholisták a ránya  nyelőcsőrákos 
betegek között 1449

Petri András dr. és Im re József d r .: 
Nyelőcsőrák achalasiás betegeken 
1643

Pikier Emmi dr. és Varga M ária: 
Hason és háton nevelt csecsemők 
csípőízületi mozgásának összehasonlí
tása 387

Pintér András dr., Pilaszanovich Imre 
dr. és Bubecz István d r .: Ectopia cordis 
és omphalokele: a m ellkas és az elülső 
hasfal záródási zavara 81 

Pintér József dr., Szokoly Viktor dr., 
Szabó Zoltán d r .: A renalis hypother
mia jelentősége a beszűkült működésű 
vesék m űtétéiben 2065 

Pintér József d r .: A z  urológia fejlődésé
ről 25 éves tap asz ta la t alapján 2685 

Pisztora Ferenc dr. és Ungvári Gábor d r.: 
A gyógyítással és az orvostudomány 
haladásával kapcsolatos inventorius 
tévcseszmék a X X . század első felében 
716 H

Pisztora Ferenc d r .: T ipikus társadalmi 
konfliktusok és reak tív  neurosisok- 
psychosisok a M onarchia időszakában 
hazánkban 1956 II

Pitrolffy-Szabó Béla d r .: Lichtenberg 
Sándor 1707 H

Pogátsa Gábor dr., Bihari-Varga Magdolna 
dr. és Szinay Gyula d r .: A  cukorbeteg
ség kezelésének hatása  az alloxán- 
diabetesben észlelhető szívelváltozá
sok kialakulására 91 

Pogátsa Gábor dr. és Németh Miklós dr. : 
Vércukorcsökkentő szulfoniluera ké
szítmények hatása a szív ingerképző 
és ingerületvezető rendszerére 2255 

Pogátsa Gábor d r .: A  szívizomzat szöveti 
folyadéktartalm ának és diastolés ru 
galmasságának bilineáris összefüggése 
2461

Pohl Ödön dr., Novák Ernő dr., Zgyerka 
Sándor dr. és Hollós Iván d r.: A  hepa
titis B felületi antigén-szubtípus meg
oszlása hepatitises betegek és egészsé
ges donorok savójában  1811 

Pokorny Gyula dr., Nemessányi Zoltán 
dr., Nárai György dr., Láng Jenő dr., 

—Hudák János dr. és Varga László d r .: 
Az ízületi szcintigráfia jelentősége 
rheumatoid arth ritisben  3119 

Pólus Károly d r .: A  cryotherapia a fej- 
nyak localisatiojú carcinoma basocel- 
lulare gyógyításában 2650 

Poór Gyula d r.: A rthropath ia  és tabes 
dorsalis 1201

Pornói A nna  oh., Péterffy Erzsébet oh., 
Tarczal Éva dr. és Czeizel Endre d r .: 
Az operált congenitalis vitium ban 
szenvedő utódjainak vizsgálata 2389 

Radeczky Gábor dr., Miinich Béla dr. 
és Mécs János d r .: A  rekeszsérülések
ről 1439

Radeczky Gábor dr., Nemessányi Zoltán 
dr., Dénes Lenke dr., Gohér Ilona dr., 
Szereday Ildikó dr. és H elf László d r .: 
A  colon interpositióról 2513 

Rák Kálmán d r .: K orunk orvosi szakiro
dalm a és a klinikai medicina 2243 

Rényi-Vámos Ferenc dr., Honti József dr., 
Pupp Lajos dr. és Szabó Zoltán d r .: 
Uj típusú — endocardialisan becsa
varható  —  pacemaker elektródával 
szerzett tapasztalataink 1375 

Réthy Ildikó dr. és Gacs Mária d r .: 
B csoportú Streptococcus fertőzés ú j
szülöttkorban 265

Révész Tamás dr., Mátyus József dr., 
Goldschmidt Béla dr. és Ilarsányi 
Veronika d r .: K ombinált plasm aphe
resis és immunosupressió a gátlótestes 
haemophilia kezelésben 1753 

Révész Tamás dr., Horváth Zsóka dr., 
Polcz A lain dr. és Schuler Dezső d r .: 
Még egyszer a gyermekek kórházi 
látogatásáról 1987

Révhelyi Mária dr., Meggyessy Veronika 
dr., Bajnóczy Katalin dr., Nagy Zsu
zsanna dr. és Tatao Anna d r.: Az érte l
m i fogyatékosság genetikai okainak 
vizsgálata 2819

Rex-K iss Béla d r .: A  vércsoportkutatás 
rövid tö rténete  2335 H 

Ribiczey Pál dr., Sipos József dr. és 
■\Kuch Öttó d r .: Subsepsis allergica 
előfordulása felnőttkorban 35 

Richter András d r .: Megemlékezés Dal- 
m ady Zoltánról 1462 H 

Rihmer Zoltán dr. és Arató M ihály dr.: 
Az ABO vércsoportrendszer allotípu- 
sainak megoszlása mániásdepressziós 
betegeknél 1993

Riskó Tibor dr., Gál Domonkos dr. és 
Krcmiser Katalin d r .: A  lumbalis 
gerinc osteotom iája spondylarthritis 
ankylopoeticában 3000 

Román Hajnalka d r .: Orális cink terápia 
juvenilis rheum atoid arthritisben 1390 

Romics László dr., Szondy Éva dr. és Gerő 
Sándor d r .: Clofibrat kezelés hatása 
a serum lipidekre és lipoproteinekre 
321

Romics László dr., Karádi István dr. 
és Sim onyi Endréné d r .: Lipoproteinek 
koleszterin és triglicerid tarta lm a 
I l /a , I l /b  és IV. típusú hyperlipopro- 
teinaem iában 2629

Romics László dr., Karádi István dr.,
Rozenbereczki Mária dr. és Kämmerer 
László d r .: Szénhidrát-anyagcserc-za- 
var javításának  hatása a szérum lipi
dekre és lipoproteinekre inzulin depen
dens diabeteses betegekben 3113

Rostás László d r .: W enckebach típusú
H —V blokk digitalis mérgezésben 
1953

Rubecz István dr., Tóth Gyula, Varga
Péter dr., Vincellér Mária dr. ésEarbaky 
Iván d r .: Oxigenizációs rendszer lég
zési zavarban szenvedő újszülöttek 
szállítására 3065

R um i György dr., Solt István dr., Patty 
István dr. és Hámori Artúr d r .: 
Haematemesis és/vagy melaena m iatt 
helyszínen végzett oesophago-gastro- 
bulboscopos vizsgálatok 191 

Sági Ilona dr., Juhász László dr., Degrell

Péter dr. és öváry Imre d r .: A  Wilson 
kór 1499

Salgó László dr., Hencz Péter dr., Szekere. 
Zsuzsa dr., Bán Gyula dr. és JVagj 
Aranka d r .: Az újszülöttkori szepszi: 
diagnosztika új lehetősége: a kapil 
lárisvér mikrohaem okultúra 2395 

Sápy Péter dr., Gál István dr., Ezselj 
Ferenc dr. és Balogh Eszter dr. 
Pancreas pseudocysta szabad hasűr 
perforatiója 159

Sas M ihály dr. és Szöllősi János dr. . 
Pathospermiás apák gyermekeinél 
nemi megoszlása hormonkezelés utál 
2807

Schifter Péter dr., Szakáll Szabolcs dr. 
Várbíró Mária dr. és Pintér Andrát 
d r .: Invaginatiót okozó pseudopolypo. 
sis lym phatica intestini 2331 

Schmidt János dr., Szabó Zoltán dr. 
és Máté Károly d r .: Wenckebach- 
blokk a bal Tawara-szárban 769 

Schmidt János dr. és Máté Károly d r .: 
Köhögtetéssel indukált rhythmus-vál- 
tás 892

Schmidt János dr., Umbach István és Máté 
Károly d r .: Légzési görbe és a standard 
II . EK G  elvezetés szinkron regisztrá
lása háromcsatornás EKG készülék
kel 2889

Schrádi Olga dr., Kosa Csaba dr. és Szöőr 
József d r .: Ismétlődő melaenát okozó 
nyomból leiomyoma 1147 

Schultheisz Emil d r .: Avicenna és a 
psychosomatika gyökerei 3171 

Schultz Károly dr. és Weisenbach János 
d r .: Masszív meconium-aspiratiós
syndroma 495

Schultz Károly dr., Dizseri Tamás dr., 
Kardos Mária dr. és Tóth Margit d r .: 
Crigler-Najjar syndroma 2457 

Schweiger Ottó d r .: Április 4. 747 
Sebestény Miklós dr., Erdélyi M ihály dr. 

és Czigler László d r .: Az arteria iliaca 
externa distalis szakaszának feltárása 
2897

Seri István dr., Walcz Erzsébet, Koós 
Rozália dr. és Révész Tamás d r .: „B ” 
típusú, „B urkitt-sejtes”  acut lymphoid 
leukaemia 1307

Siba Sára d r.: Haemoccult szűrés ta 
pasztalatai Magyarországon 1701 

Simon Em il dr., Alucsi Imre dr., Krasz- 
nai Géza dr. és Ludmány Éva d r .: 
Transbronchialis tüdőbiopsia 1303 

Simon József dr., Kiss László dr., Kovács 
Árpád dr. és Hegyi József d r .: Az uro- 
genitális trichomonas fertőzés lökés
kezelése metronidazollal (Kiion) 2825 

Simon Kornél dr., Jávor Tibor dr., Gógl 
Árpád dr., Vezekényi Zsuzsa dr. 
és Horváth Tünde d r .: A  belgyógyá
szati fekvőbeteg intézeti gyógyszer
mellékhatások elemzésének tanulságai
329

Simon László dr., Horváth M ihály dr., 
Fazekas Péter dr., Libor János dr. 
és Figus I. Albert d r .: Endoscopos 
retrograd pancreatographiával igazolt 
pancreatico-digestiv sipolyok 1679 

Simon László dr., Bajtai Attila dr., 
Szabó Ernő és Figus I. Albert d r .: 
Benignus rekurráló intrahepatikus 
cholestasis familiaris előfordulása 
2771

Simonovits István dr., Garancsy László 
és Böröcz Irén: Az Rh(D) inkom pati
bilitásból származó újszülöttkori hae- 
molytikus megbetegedés megelőzé
sének hazai helyzete 875
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Simonovits István d r .: Dr. Kéti Endre 
(1911— 1980) 1459 H 

Solt Jenő dr., Raulh János dr., Simon 
Mária dr., Kariinger Tihamér dr. 
és Németh Árpád d r .: Korai nyelőcső
rák  1577

Soltész Gyula dr., Molnár Dénes dr., 
Pintér András dr. és Németh Árpád  
d r .: Részleges pancreatectom iával si
keresen kezelt kisgyermekkori hyper
insulinismus 2529

Soltész Gyula dr., Dizseri Tamás dr., 
Gálfi Ilona dr. és Kardos Mária d r .: 
Diabeteses gyerm ekek nyári táborozá
sa 2769

Sonkodi Sándor dr., Szörény Agnes dr., 
Julesz János dr. és Fazekas Tamás d r .: 
Familiáris paroxysmalis bénulás (hy- 
pokalaemiás forma) 1331 

Sótonyi Gábor dr., Szombati Zsigmond 
dr. és Argay László d r.: A cervix 
carcinoma stádium ainak változása a 
cytológiai szűrések eredm ényeként
2133

Streitman Károly dr., Beregi Edit dr., 
Hollós Iván dr., Kávai Márta dr., 
Szegedi Gyula dr. és Nagy Aranka d r .: 
Herpes immuncomplex nephritis 879 

Sugár János dr., Somfai-Relle Zsuzsa dr. 
és Németh László d r .: Az állatkísérleti 
adatok jelentősége a klinikai daganat
kem oterápiában 1745 

Sulyok László dr. és Simon László d r .: 
Spontán gasztrojejunális fisztula, m int 
a masszív felső emésztőszervi vérzések 
ritk a  forrása 2269

Svastits Egon dr. és Liszka György d r .: 
M űtét előtt diagnosztizált, epekő 
okozta pylorus-elzáródás 579 

Szabó Elek dr., Vérmés István dr. és Sas 
M ihály d r .: A szülés megindulása 
és a foetomaternális cortizol-produkció 
631

Szabó László dr. és Takács Ilona d r .: 
Jeune-syndrom a 2699 

Szabó Tibor dr. és Kovács László: A labo
ratórium unkban módosított trijód- 
thyronin felvételi teszttel szerzett t a 
pasztalatainkról 2929 

Szalay Mária dr. és Megyeri András d r .: 
M űtéttel gyógyított chronikus lefolyá
sú tibialis anterior syndroma 341 

Szállási Árpád d r.: Egy bátor népszerű
sítő folyóirat 101 H

Szállási Árpád d r .: Csehov és M augham 
a Nyugat kedvenc írói 226 H 

Szállási Árpád d r .: Szent-Györgyi A lbert 
a N yugatban 468 H 

Szállási Árpád d r .: Sigmund professzor 
a neves szifilidológus 713 H 

Szállási Árpád d r .: A salvarsan felfede
zésének visszhangja a N yugatban 
966 H

Szállási Árpád d r .: A sebészet szürke 
eminenciása: Loessl János professzor 
1093 H

Szállási Árpád d r .: Freud, Ferenczi és 
a N yugat 1207 H

Szállási Árpád d r .: Fontos adalék a T a
nácsköztársaság alkoholellenes küz
delméhez 1955 H

Szállási Árpád d r .: Közegészségügyünk 
kiválósága: R igler Gusztáv (1868—- 
1930) 2209 H

Szállási Árpád d r.: 1925-ben alakult meg 
a Párizsi Magyar Egyesület 2239 H  

Szállási Árpád dr. Rekviem  a „Gyógyá
s z a t i é r t  Schächter Miksa szerkeszté
se ürügyén 3073 H 

Szalka András dr., Koller Miklós dr. és 
K áli Gábor d r .: Cerebellaris encephalitis

mononucleosis infectiosa kapcsán 2398 
Szamosi Tamás dr., Marosvári István dr. 

és Borús Béla d r .: Intestinalis para- 
zitosis, obstructiv bronchitis és la ryn 
gitis subglottica m iatt kezelt gyerme
kekben 1637

Szántó Imre dr., Miskovits Eszter dr., 
Rózsa Imre dr. és K un Miklós d r .: 
Fiberendoscoppal végzett idegentest 
eltávolítás a gyomorból 1581 

Szelényi Judit dr., Kämmerer László dr., 
Pintér Erzsébet dr., Ilorányi Margit 
dr. és Hollán Zsuzsa d r .: A haemoglo
bin Alc-m eghatározásának jelentősége
259

Széli Kálmán d r .: Szemelvények a szom
bathelyi kórház történetéből 1946-ig 
II. 346 H

Szemkeő Endre: Adalék Semmelweis 
életének utolsó heteihez 1837 H 

Szemlédy Ferenc dr. és Pintér András d r .: 
A „m egvert gyerm ek” (The B attered 
Child) szindróma 435 

Szentgyörgyvölgyi Gábor d r .: Dr. Lovász 
Im re (1797— 1843) 3079 H 

Szigeti Ágnes dr., Krämer Márta dr. 
és Petrányi Gyula d r .: K linikai meg
figyelések bőr-lymphom ákban 2249 

Szigeti Róbert dr., Tímár László dr., Knoll 
Júlia dr., K u ti Dalma és Révész 
Tamás d r .: E pstein—Barr-vírus speci
fikus késői túlérzékenység in vitro 
vizsgálata leukocytamigratio-gátlással 
1121

Szinnyai Miklós dr., Treit Sándor dr., 
Solymosi Árpád dr., Natonek Katalin  
dr. és Szelényi Judit d r .: Haemoglo
binopathia és terhesség 1273 

Szokol Miklós dr., György Ilona dr. 
és Soltész Margit d r .: Congenitalis 
izomrost-típus disproportio 1895 

Szollár Lajos dr., Romics László dr. 
és Pucsok József d r .: Prim er hyper- 
Iipoproteinaemiák néhány esetében 
észlelt YLDL triglycerid szerkezeti 
eltérések 11

Szombathy Gábor dr., Kerepesi Terézia 
dr., Zsonda László dr., Thomázy Vil
mos dr. és Szabó Béla d r .: Priinaer 
kom binált im m undefektus testvérpá
ron 699

Szórády István d r .: Meghalt Fanconi 
professzor 2595 H

Szőke Béla dr. és K iss Dezső d r .: Az in tra 
uterin  magzati retardatio  meghatározá
sa a méh-volumen ultrahang mérésével 
2441

Tariska István dr. és Mázló Mária d r .: 
Enterovirus 71-fertőzés okozta ence
phalom yelitis neuropathologiája 1739 

Tarján Jenő dr. és Rostás László dr.: 
Bal p itvari ritm us 647 

Tárnok Ferenc dr., Jávor Tibor dr., 
Mózsik Gyula dr., Nagy Lajos dr., 
Patty István dr., R um i György dr. és 
Solt István d r.: Placebo, A tropin, Ci
m etidin és Carbenoxolon hatásának 
összehasonlító vizsgálata duodenális 
ulkuszos betegeken 1567 

Tekulics Péter dr.. Kertész Erzsébet dr., 
Beviz József dr., Száva Judit dr., 
Kovács Gábor dr. és Gaál Tibor d r .: 
U jszülöttkori haem odynam ikai vizsgá
latokkal szerzett tapasztalataink  199 

Telek Béla dr., Jakó János dr., Kiss 
Attila dr. és Rák Kálmán d r .: A csont
velő cytochemiai vizsgálata medulláris 
érintettséggel járó  nem-Hodgkin lym- 
phomában 195

Temesvári Erzsébet dr., Rácz István dr., 
Szatlóczky Ernő dr. és Soós Gyöngyvér:

Krónikus urticaria Corontin F’orte 
kezelése 1145

Tiba János dr., Mészáros István dr., 
Bányai Éva dr., és Jakubecz Sándor 
d r .: Ú jabb eredm ényeink a hipnózis 
szülészeti alkalm azásában 77 

Tódor Gábor dr., Vincze Károly dr., B ar
ton Attila dr., Csorba Lajos dr., Tóth 
Károly dr. és Gordán Ferenc d r .: K é t
oldali traum ás chylothorax 2945 

Tompa Anna d r .: Kémiai anyagok rák 
keltő hatásának in  vitro vizsgáló m ód
szerei 555

Tóth András d r .: Avicenna-kötet a keszt
helyi Helikon K önyvtárban, Velencei 
kiadás, 1564. 3212

Tóth Antal dr., Tornóczky János dr., 
Parti Géza, Tóth Gyula dr. és Pierre 
Baombe d r .: A diabetes mellitus né
hány jellemzője máj-cirrhosisban 819 

Tóth Csaba d r .: Fonálkövek klinikum a cs 
vékonycsiszolat vizsgálata 635 

Tóth Miklós d r .: Az ejaculatio praecox és 
aktív  pszichoterápiája 2983 

Török István dr., Harkányi Zoltán dr. 
és Makó Ernő d r .: Gray-scale echo- 
cholecystographia 251 

Török László dr., Egyedi Katalin dr. 
és Reszler Magdolna d r .: Élelmiszer 
additív  anyagok álta l k iválto tt in to 
lerancia reakciók 563 

Török László dr., Szekeres Lenke dr. 
és Reszler Magdolna d r .: Angiokera
tom a corporis diffusum (M. Fabry) 
1771

Török László dr., R ajfai Sára dr. és Sziics 
Mária d r .: A pikkelysömör PÚVÁ 
kezelésével szerzett első tapaszta la
ta ink  2259

Török Péter dr., Perjés Gábor dr. és Rosdy 
Ernő d r.: Intrascrotalis kalcificatio 
511

Transzplantáció súlyos paneytopeniában 
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Julesz János dr. 1331, 1825, 2141
Jung  N orbert dr. 2632
Jungm ayer József dr. 2011
Ju sz t Lajos dr. 1615, 2683
Juvancz Iréneusz dr. 1486*
K ádas István dr. 1755 
K ádár Krisztina dr. 1435 
K akuk György dr. 277, 2121 
K áldor Antal dr. 675*, 811, 2229 L, 

2577
K áli Gábor dr. 1175, 2398 
K álm án Anna dr. 1697 
K álm án Zsófia dr. 2992 
K álnai E telka dr. 451 
K äm m erer László dr. 259, 3113 
K ander Zoltán dr. 2265, 3012 
K ántor Elemér dr. 1359*
K ántor Mihály dr. 2939 
K anyár Béla 1803
Kapronczay K ároly dr. 44, 229, 581 H , 

1205 H, 1840 H , 1859 H, 2421 L, 
2467 H, 2596 H , 2952 H, 2972 L 

K apronczay K atalin 343 H 
K arácsonyi Mária dr. 2709

K arádi István dr. 2629, 3113 
K arátson András dr. 269, 2632 
K arczag István dr. 2307 
K ardos György dr. 133, 3030*
Kardos Mária dr. 2457, 2769 
K arg N orbert dr. 939 
K ariinger Tihamér dr. 781, 1577 
K assay László dr. 517, 2756 
Kaszás Tibor dr. 1927 
K atona András dr. 1239 
K ávai Mária dr. 879, 1371 
K azár György dr. 487*
Kazy Zoltán dr. 2765, 3057 
K azi Zsuzsanna dr. 901 
Kecskés László dr. 2709 
Kedvessy György dr. 985 *
Kelemen Endre dr. 3205 
Kelemen János dr. 31, 2614*
Kelemen Zsolt dr. 1627
Kelényi Gábor dr. 1763, 1795 L
K eltái Mátyás dr. 441
K em ény János dr. 735 L, 957, 2827
K em ény Pál dr. 1547*
Kempler K urt dr. 2954 H 
Kenderesi Péter dr. 827 
K endrey Gábor dr. 2294 *
Kenéz János dr. 1543 L
Kerekes László dr. 583 H , 1665 L
K erényi Viktor dr. 2115
Kerepesi Terézia dr. 699
Kéri Zsuzsa dr. 375
K ertai Pál dr. 607*
Kertész Ágnes dr. 763, 1975 L 
Kertész Erzsébet dr. 199, 735 L, 1197, 

1734*, 2652 
Kertész Frigyes dr. 461 
Kertész T ivadar 2207 H  
Keszler Pál dr. 1523 
Keveházi Ferenc dr. 2183 
Kézdi Balázs dr. 602 L 
Kincses Éva dr. 2403 
K irpátovszkájá Nágyézsdá Álékszéjévná 

dr. 3057
Kiss András dr. 1435, 1456 
Kiss A ttila  dr. 195, 1559, 1933, 2051 
Kiss E ndre dr. 459 
Kiss E rika dr. 3069 
Kiss Dezső dr. 2441 
Kiss János dr. 381 
Kiss Jolán dr. 2051 
Kiss Lajos dr. 1019 
Kiss László dr. 2825 
Kiss Tamás dr. 709 
Kiss Zoltán dr. 2871 
Kiss Szabó A ntal dr. 546*, 1921*, 2358*, 

2791 L
K isbán Gabriella dr. 1325 
Kiszely György dr. 2034*
Kiszely K atalin  dr. 1867 
Kisszékelyi Ödön dr. 1843 H 
Klein Magda dr. 749 
Knoll József dr. 1423*
Knoll Jú lia dr. 1121 
Kocsis István dr. 1081 
Kohlhéb O ttó dr. 909, 3051 
Koller Miklós dr. 2398 
Koller Oszkár dr. 1319, 1431, 2003 
Kollin Éva dr. 1431, 2003, 2569 
K óm ár József dr. 2587 
Koós Rozália dr. 905, 1307, 2635 
K orányi György dr. 133, 1129, 1165 L, 

1325, 1381, 2137, 2383, 2923 
Kós R udolf dr. 2427 *
Kosa Csaba dr. 1147 
Kosa György dr. 2879 
Kosik Gyula dr. 269 
K ósnai István  dr. 2389 
K osztolányi György dr. 2197 
K ótay  Pál dr. 961 H  
Kotsis Lajos dr. 2693 
K ottász  Sándor dr. 2939

Kovács Árpád dr. 2825 
Kovács Gábor dr. 199, 1197, 2229 L 
Kovács Ju d it dr. 2383 
Kovács László dr. 1319, 2203, 2652, 

2929, 3049
Kovách Gergely dr. 705 
Kovács M árta dr. 1755 
Kovács Máté dr. 1360*, 2169*
Kovács Tibor dr. 2075 
Kovalovszki Lajos dr. 1690 
Köteles György dr. 957 
Körner Anna dr. 1453 
Környei Vilmos dr. 755, 1456 
Köves István dr. 943 
K rajczár Géza dr. 401 
K rám er M árta dr. 2249 
Kránicz János dr. 421 L 
Kraszkó Pál dr. 1875 
K rasznai Péter dr. 3005 
Krausz Ju d it dr. 1129 
Kremsier K atalin  dr. 3000 
K risár Zoltán dr. 2693 
Krizsa Ferenc dr. 602 L, 1697, 2505, 

2573
fK uch  O ttó dr. 35 
K uhn Endre dr. 676*
K ukán Ferenc dr. 943 
K un Erzsébet dr. 1063 
K un Miklós dr. 1581 
K utas Mária dr. 1329 
K u ti Dalma 1121 
K u thy  Enikő dr. 2141, 2647 
Kusztos Dénes dr. 375 
Laczay András dr. 463 H, 1860* 
Laczi Ferenc dr. 1825 
Lakatos Mária dr. 1055, 2193 
Lakos György dr. 2809 
Lam brecht Miklós dr. 847 H , 2614* 
Lampé László dr. 353, 926*, 1005, 

1495, 2313, 2422 L 
Lampé István dr. 2102*
Láng István  dr. 1393 
Láng Jenő dr. 3119 
Lapis Károly dr. 1239 
László A ranka dr. 139, 337, 1767 
László Barnabás dr. 3195 
László Ferenc dr. 773, 1179, 1825, 

2425*
László János dr. 207, 3049 
W. Laub Margit dr. 325 
Léb József dr. 399, 1503, 1546 L, 1861*, 

2487 L, 2575, 2655, 3095 L 
Leisztner László dr. 133 
Lehoczky Dezső dr. 369*
Lehoczky Győző dr. 1607*
Lélek István dr. 1675 
Leilei István  dr. 1555, 3125 
Lengyel Mária dr. 292, 986*, 1435 
L énárt György dr. 802 *
Levendel László dr. 885, 1055, 2193 
Leövey András dr. 1862*, 2121 
Libor János dr. 1679 
Lipcsey A ttila  dr. 1423*, 1990, 2148, 

2863
L ipták József dr. 1627 
Liszka György dr. 579 
L ittm ann Im re dr. 2549*
Lónyai Tiham ér dr. 87 
Lorber John 1269
Losonczy György dr. 1667*, 1669*
Lőcsey Lajos dr. 277, 2121
Ludm ány Éva dr. 1303
Ludwig Endre dr. 213
Lukács Ákos dr. 2449
Lukács Dezső dr. 2081 H, 3076 H
Lukács Géza dr. 2403
Machay Tamás dr. 2145
Mágori Anikó dr. 2069
Magyar Im re dr. 995
Magyar István  dr. 1549*
Magyar Tamás dr. 213

10



Magyari Zoltán dr. 2879 
Major Ágnes dr. 2165 L 
Mályi Im re dr. 637 
Maka Ferenc dr. 325 
Makiári Erzsébet dr. 441 
Makiári Lajos dr. 3165*
Makó János dr. 2487 L
Makó Ernő dr. 251
Málovics Ilona dr. 2759
Manning Maurice dr. 773
Marczel Mihály dr. 957
M arton Éva dr. 3131
M arton György dr. 219
Márkus E dit dr. 945, 2488 L
Marschalkó M árta dr. 2767
Marosi György dr. 3199
Marosvári István dr. 1637
M ártha Im re dr. 2145
M arton Anna dr. 3203
Máté K ároly dr. 769, 804*, 892, 2889
Matkó Ida dr. 1197
Matos Lajos dr. 1881, 1920*
M atuzsinka Ferenc dr. 2148 
Máthé Zoltán dr. 569 
M áttyus Adorján dr. 525, 1107* 
Mátyus József dr. 1753 
Mázló Mária dr. 1739 
Mécs János dr. 1439 
Mecseky László dr. 1641 
Medgyes Éva dr. 2885 
Medgyessy Erzsébet dr. 1834 
Medzihradszky László dr. 2885 
Megyeri András dr. 341 
Megyeri István dr. 269 
Meggyessy Veronika dr. 2819 
Méhes György dr. 2166 L 
Méhes Károly dr. 484 L, 1734* 
Méhesfalvy Erzsébet dr. 3195 
Melczer Miklós dr. 1087 H  
Merkel Dagmar dr. 2885 
Mérei F. Tibor dr. 3031*
Mérth István dr. 337 
Mess Béla dr. 1107*
Meskó É va dr. 1295*, 2169*
Mester Endre dr. 1859*
Mészáros István dr. 77 
Mészáros János dr. 1315 
Mészáros József dr. 813 
Mészáros K lára dr. 1001 
Mészáros László dr. 1775 
Mészáros M árta dr. 2451 
Mészárosné Varga Mária dr. 223 H 
Mészner Zsófia dr. 1257 
Métneki Jú lia dr. 935, 1125 
Mezey Béla dr. 2521 
Mihók György dr. 569 
Minik Károly dr. 3180 
Misák Lajos 3177 
Miskovits Eszter dr. 1581 
Misz Mária dr. 1358*, 2747 
Mocsai Lajos dr. 421 L 
Mohácsi Gábor dr. 2141 
Mohácsi László dr. 643, 1834, 2115 
Molnár Dénes dr. 399, 1401, 1420 L, 

1503, 2487 L, 2529 
Molnár Jenő dr. 315 
Molnár Lajos dr. 155, 1445, 1977*, 

2487 L
Molnár Mária dr. 1690 
Molnár Miklós dr. 3136 
Mohácsi László dr. 283 
Mosolygó Dénes dr. 451 
Móricz Pál dr. 1231 *
Morvay József dr. 255, 813 
Mózsik Gyula dr. 1567 
Mucsi Im re dr. 1303 
Mühlhacher Szilvia dr. 885 
Münich Béla dr. 1439 
N ádai Endre dr. 2885 
Nagy Ágnes dr. 2575 
fN agy  Andor dr. 1827

Nagy András dr. 763, 1975 L
Nagy A ranka dr. 879, 2395
Nagy A ttila dr. 1071, 2751, 3043
Nagy Ernő dr. 2879
Nagy György dr. 3180
Nagy Gyula dr. 1009
Nagy Ibolya dr. 2359*
Nagy Ju d it dr. 3069
Nagy Lajos dr. 1567
Nagy M argit dr. 799 L
Nagy Péter dr. 1559
Nagy Sándor dr. 2421 L
Nagy Zoltán dr. 1979*, 2121
Nagy Zsuzsanna dr. 2819
B. Nagy Zoltán dr. 1690
Nagylucskay Sándor dr. 2767
N áray Anikó dr. 3175
N árai György dr. 508, 2871, 3119
N atonek K atalin dr. 1273
Nékám K ristóf dr. 1393
Némedy E d it dr. 484 L
Nemessányi Zoltán dr. 2513, 3119
Nemessuri Mihály dr. 1605*
N ém eth András dr. 1009
Ném eth Árpád dr. 246 L, 1577, 2529
Ném eth Béla dr. 986*
N ém eth László dr. 269, 1745 
Ném eth Miklós dr. 2255 
N euwirth Gyula dr. 1081 
N euwirth Magda dr. 447 
Nevihostényi György dr. 1891, 3125 
N iederland Vilmos dr. 1253 
Nikodemusz István  dr. 543 L, 845, 

3096 L
Nónay Tibor dr. 221 H 
Noszkay Aurél dr. 59*
Novák Ernő dr. 1811
Novak János dr. 122*, 687, 2885
Novoszel Tibor dr. 545 *
N yárády József dr. 186*
Nyerges Gábor dr. 1257, 2488 L
N yiredy Géza dr. 1523
Oláh É va dr. 1933
Olbrich Zita dr. 1325
Ónody K lára 749, 2183
O storharics-Horváth György 2357 *
O sváth Pál dr. 2018
Osztovics Magda dr. 133, 545*, 935, 

1294*
Ormos Jenő dr. 3101 *
Orosz László dr. 2711 H  
Országos Gyógyszerészeti In tézet 925 L 
Óváry Im re dr. 1499 
Ozsváth K ároly dr. 1293*
Paál Mária dr. 1755
Pácsa Sándor dr. 151, 505
Pados Gyula dr. 375, 1604 L, 2517
Palik Im re dr. 1435
Palka Is tván  dr. 2371
Pálffy György dr. 2235 *
Pálos László dr. 2489*
Pályi István  dr. 2170*
Pap Ákos dr. 672 L, 2179 
Pap K ároly dr. 2358*
Pap Tiham ér dr. 1795 L
Papp Gizella dr. 399, 1503, 2487 L
Papp János dr. 1431, 2003
Papp László T ivadar dr. 800 L
Papp Lajos dr. 1375
Papp Miklós dr. 1669*
Papp Sándor dr. 1371, 2891 
Papp Zsuzsanna dr. 2891 
Papolczy A ntal dr. 1827 
Parimelazhagan K. N. 2809 
Pár Alajos dr. 2371, 2615*
P arti Géza 819
Pastinszky István  dr. 369*, 465 H, 

1729 L, 2101*
P a ta t Pál dr. 1733*
P atkó  András dr. 1319 
P a tty  István  dr. 191, 1567

Pázsy Andrea 935 
Pechtel Gyula dr. 325 
Pécsi Lajos dr. 1693, 2583 
Pejtsik Béla dr. 151, 505 
Pelle Pál dr. 1015 
Pénztáros Iván dr. 695, 2815 
Pepó János dr. 3043 
Perj és Gábor dr. 511 
Pertorini Rezső dr. 1487 *
Pestessy József dr. 2879 
Pete  Im re dr. 1015 
Péterffy Erzsébet oh. 2389 
Pethő B ertalan dr. 2307 
P éter Ágnes dr. 486*
P éter Ferenc dr. 203, 1621 
Petkovics Tamás dr. 1834 
Pető Iván  dr. 1507 
Pető  Zoltán dr. 1905 
Petrány i Győző dr. 521, 749, 1705, 2183, 

2323 2915*
Petrány i Gyula dr. 127, 1393, 1603 L, 

2249
P etrány i Gyula dr. J r . 995
P etri András dr. 1449, 1643, 2611 L
P etri Gábor dr. 2075
P etri István  dr. 1449
Pierre Baombe dr. 819
Pikier Em m i dr. 387, 2103*
Pilaszanovich Im re dr. 1488*
P in tér András dr. 81, 435, 653,. 2147, 

2331, 2529, 3227*
P in té r Érzsébet dr. 259
P in tér József dr. 926 *, 2065, 2685
Pilaszanovich Im re dr. 81
Pisztora Ferenc dr. 716 H, 1956 H
Pitrolffy-Szabó Béla dr. 1707 H
Pogátsa Gábor dr. 91, 2255, 2461
Pohl Ödön ár. 1811
Pokorny Gyula dr. 3119
Pokorny Lajos dr. 3199
Polák Gyula dr. 2623
Polcz Alain dr. 1987
Polgár M arianna dr. 735 L, 957
Pólus K ároly dr. 2650
Pongor Ferenc dr. 3100*
Pongrácz Gyula dr. 1419 L 
Poór Gyula dr. 1201 
Poó Ferenc dr. 1253 
Porkoláb Zoltán dr. 1834 
Pornói Anna oh. 2389 
Pozsonyi Teréz dr. 1603 L 
Preisich Péter dr. 1319, 2775 
Prékopa Álmos dr. 1359 *
Prievara Ferenc dr. 601 L 
Prónay Gábor dr. 3180 
Pucsok József dr. 11 
Pu tnoky  Gyula dr. 803 *
Rácz István  dr. 677*, 1145 
Radeczky Gábor dr. 1439, 2513 
R adochay Lajos dr. 2294*, 2554* 
R affai Emese dr. 2265 
R affai Sára dr. 2259 
R ajkovits K ároly dr. 2895 
R ák  K álm án dr. 120, 195, 1559, 2051, 

2233*, 2243, 2563 
Rákóczi István  dr. 602 L 
R au th  János dr. 1577 
Rex-Kiss Béla dr. 2335 
R em enár É va dr. 1803 
Remsey Ildikó dr. 2033 *
Renner A ntal dr. 1671*, 2294*, 2424* 
Rényi-Vámos Ferenc dr. 1375 
Resch Béla dr. 2573 
Reszler Magdolna dr. 563, 1771 
R é ti Csaba dr. 3203 
R é th y  Ildikó dr. 265, 1729 L 
R eubi Francois dr. 1077 
Révész Tamás dr. 1121, 1307, 1753, 

1987, 3175
Révhelyi Mária dr. 2819 
R ichter András dr. 1462 H
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Ribári Ottó dr. 3031*
Ribiczey Pál dr. 35, 2792 L 
Rihmcr Zoltán dr. 1993 
Riskó Tibor dr. 1859*, 3000 
Riskó Zoltán dr. 1859*
R itvay Jud it dr. 1063
Román Hajnalka dr. 1390
Romhányi György dr. 1049*, 3100*
Romics László dr. 11, 321, 2629, 3113
Rónay Pál dr. 1137
Rosa Maria Paolini dr. 2435
Rosdy Ernő dr. 511
Rostás László dr. 647, 1953, 2166 L 
R ótt Zsuzsanna dr. 1818, 1875, 2690 
Röhlich Pál dr. 1359*, 1605*
R őthy István dr. 1228 L 
Rozenbereczki Mária dr. 3113 
Rozgonyi Ferenc dr. 1528 
Rózsa Imre dr. 1581, 1975 L, 2997 
Rózsahegyi István dr. 737*
Rubecz István dr. 81, 3065 
Rumi György dr. 191, 1567 
Rusvai Antal dr. 945, 2488 L 
Rusznák Miklós dr. 245 L 
Sági Ilona dr. 1499, 2756 
Sági István dr. 3199 
Salamon Antal dr. 737*, 1978*
Salgó László dr. ■ 1729 L, 2395
Sárdi János dr. 939
Sári Rálintné dr. 203
Sas Géza dr. 1507, 1975 L, 2997
Sas Mihály dr. 255, 631, 813, 897, 1059,
1667*, 2807
Sápy Péter dr. 159
Sárközy Károly dr. 3227 *
Scháb Rezső dr. 3100*
Schaff Zsuzsa dr. 293, 1239, 2756 
Schifter Péter dr. 2331 
Schmidt János dr. 769, 892, 2889 
Schmidt Károly dr. 3051 
Schneider Im re dr. 609*
Schnell Endre dr. 1482 L 
Schrádi Olga dr. 1147 
Schweiger O ttó dr. 747, 2734*
Schuler Dezső dr. 1987, 3175 
Scliultheisz Emil dr. 3171 
Schultz Károly dr. 495, 2457 
Sebestyén Miklós dr. 2897 
Seri István dr. 1307 
Siba Sára dr. 1701 
Simon Emil dr. 1303 
Simon György dr. 2426 *
Simon József dr. 2825 
Simon Kornél dr. 329 
Simon László dr. 1679, 2269, 2315, 

2499, 2771
Simon Mária dr. 1577
Simon Miklós dr. 2203
Simon Tamás dr. 67
Simon Zsuzsanna dr. 3199
Simonyi Endréné dr. 2629
Simonovits István dr. 875, 1459 H
Sipos József dr. 35, 2792 L
Smid István dr. 1563
Solt István dr. 191, 1567
Solt Jenő dr. 1577
Soltész Gyula dr. 2529, 2769
Soltész Margit dr. 1895
Solymosi Árpád dr. 1273
Solymosi László dr. 1631
Soós Gyöngyvér 1145
Soós István dr. 602 L
Somfai-Relle Zsuzsa dr. 1745
Somogyi Endre dr. 1358*
Sonkodi Sándor dr. 1331 
Sótonyi Gábor dr. 2133 
Stefanies János dr. 2551*
Strausz János dr. 517
Streit Béla dr. 1329
Streitm an Károly dr. 879
Stuber Adrienne dr. 1001, 1604 L

Sugár István dr. 2277, 3228*
Sugár János dr. 1745, 2234*
Sulyok László dr. 2269 
Sülle Csaba dr. 2583 
Sülé Ferenc dr. 1035, 1168*, 1733*. 

2148, 2793*
Svastits Egon dr. 579, 2323 
Szabados György dr. 1693, 2583 
Szabó Árpád dr. 310*
Szabó Béla dr. 699 
Szabó Dénes dr. 939 
Szabó Dezső dr. 1422*
Szabó Elek dr. 631
Szabó Ernő 2771
Szabó É va dr. 2203
Szabó Im re dr. 2075
Szabó László dr. 1165 L, 2699
Szabó László Gábor dr. 2074
Szabó Lászlóné 1977 *
Szabó Im re dr. 1247 
Szabó Tibor dr. 2121, 2929 
Szabó Zoltán dr. 695, 769, 1375, 2037* 

2065
Szabolcs István dr. 87 
Szakáll Szabolcs dr. 2331 
Szalay János dr. 995 
Szalay Mária dr. 341 
Szalka András dr. 2398 
Szállási Árpád dr. 101 H, 226 H, 468T i, 

713 H , 966 H, 1093 H. 1207 H, 1665L 
1955 H , 2209 H , 2339 H, 3073 H 

Szalontay Károly dr. 185*
Szamosi Tamás dr. 1637
Szám István  dr. 287, 783*, 1546 L
Száméi Irén dr. 1263
Szántó Dezső dr. 544 L
Szántó Im re dr. 1581, 2857*
Szántó József dr. 1631 
Szatlóczky Ernő dr. 1145 
Száva Ju d it dr. 199, 1197 
Szarvas Ferenc dr. 671 L, 1825 
Szeberényi Szabolcs dr. 1315 
Szécsényi-Nagy László dr. 1919* 
Szegedi Gyula dr. 548*, 571, 879, 1371 
Szegvári Mária dr. 2587 
Szekeres László dr. 485*
Szekeres Lenke dr. 1771 
Szekeres Zsuzsa dr. 2395 
Székessy-Hermann Vilma dr. 2795*, 

2857*
Szeleczky Gyula dr. 2403 
Szelényi Jud it dr. 259, 1273 
Széli K álm án dr. 346 H , 1487*, 1779, 

1901, 2015, 2104*, 2674*
Szemkeő Endre 1837 H
Szemlédy Ferenc dr. 435
Szende Béla dr. 1397
Szende László dr. 245 L, 1243
Szentgyörgyi Gábor dr. 3162 L
Széntgyörgyvölgyi Gábor dr. 3078 H
Széplaki Ferenc dr. 2554*
Széplaki Sándor dr. 2295*
Szendéi Ádám dr. 1485*
Szereday Ildikó dr. 2513 
Szeverényi Mihály dr. 2313 
Szigeti Ágnes dr. 2249 
Szigeti R óbert dr. 1121 
Szilágyi Géza dr. 885 
Szilárd János dr. 370*, 1225 L, 2033*, 

2733*
Szinay Gyula dr. 91
Szinnyai Miklós dr. 1273
Szirmai Zsuzsa dr. 735 L, 2827
Szita József dr. 1381
Szobor A lbert dr. 120*, 749, 2492*
Szokol Miklós dr. 1895
Szokoly V iktor dr. 2065
Szollár Lajos dr. 11
Szom bathy Gábor dr. 699
Szom bati Zsigmond dr. 2133

Szondy Éva dr. 321
Szontágh Eugenia dr. 31
Szórády István  dr. 1357*, 2595 H
Szőke Béla dr. 2441
Szöllősi János dr. 2807
Szőnyi Gábor dr. 426*
Szörényi Ágnes dr. 1331
Szöőr József dr. 1147
Sztigár Árkágyij Mihájlovics dr. 2765
Sztriha László dr. 2069
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Csapó Ágnes dr. 1596 
Csapó Gábor dr. 798 
Császár Gyula dr. 364, 1283 
Cselkó László dr.: 177, 178, 533, 534, 

922, 923, 924, 1153, 1154, 1291, 1590, 
1594, 1855, 2539, 2540, 2903, 2904, 
2905

Csere Tibor dr. 242, 788 
Cserháti Géza dr. 2222 
Csermely Ferenc dr. 2162 
Csikós János dr. 167, 1154 
Csóka József dr. 790 
Czeizel Endre dr. 2028, 2213 
Czuczor H uba dr. 3022, 3023 
Czuczy P éter dr. 1475 
Dallos György dr. 2028 
Dankó János dr. 172 
Dávid K ároly dr. 537 
Deák György dr. 2726, 3221 
Deli László dr. 304, 1215 
Demeter Jo lán  dr. 856, 1355, 1658, 

1659, 1660
Demeter Ju d it dr. 1285 
Dési Illés dr. 105, 106, 595, 913, 1222, 

1961, 1962, 1965 
Dezső László dr. 2085 
Divényi Albin dr. 1915 
Dóczi Tamás dr. 234, 235 
Doinán József dr. 1417 
Dundler József dr. 1410 
Dux Ernő dr. 981 
Erdélyi Pál dr. 660, 1719 
Faragó János dr. 173, 2966, 2967 
Farkas É va dr. 2085 
Farkas Péter dr. 980, 1098 
Fauszt Im re dr. 368, 592, 977, 1413, 

2790
Fazekas Sándor dr. 729 
Fehér János dr. 1910 
Fejes András dr. 660 
Fejes Irén dr. 172, 3217

Fekete Béla dr. 2962 
Fenyvesi Tam ás dr. 1654, 2032, 2722 
Fiala Ervin dr. 2844 
Figus I. A lbert dr. 237, 238 
Flaskay Gábor: 3222 
Fodor Ferenc dr. 305 
Folmann Piroska dr. 2852 
Forrai György dr. 1468 
Földes Gyula dr. 540, 1598, 2413,

2478, 2481
Földes József dr. 856, 2097, 2961 
Földváry Gyula dr. 1344 
Fövényi József dr. 47, 1219 
Gács Gábor dr. 2968 
Gábor Éva dr. 3222 
Gábor Zsuzsa dr. 1164 
Gagyi Dénes dr. 172, 363, 1597 
Gál György dr. 1289, 1782 
Garab Endre dr. 362 
Gardó Sándor dr. 109, 174, 727, 1600, 

1601, 2289
Gellén János dr. 109, 2021 
Gelléri Dezső dr. 855, 2023 
Gerevich József dr. 660, 661 
Gesztesi Tamás dr. 179, 233, 1343, 1848, 

3024
Gondos Anna dr. 541
Góth László dr. 2847
Gräber Hedvig dr. 45, 1404, 1407
Gulácsy István  dr. 478
Gyárfás Iván dr. 1654, 2284
Gyarm ati E d it: 787
Gyenes György dr. 1044, 1967, 1968, 

1969, 2157
Györffy Árpád dr. 414 
Győry Kiss Ferenc dr. 238, 358, 417, 419, 

598, 599, 664, 665, 730, 1292, 1596, 
1598, 1857, 1911, 1968, 1970, 2479 

llab is György dr. 358, 418, 1783, 2288 
Hadházy György dr. 2966, 3225 
Hajduczki Is tván  dr. 179 
Hajós Mária dr. 1917 
Halász Péter dr. 1907 
Halmos Tamás dr. 295 
H arkányi Zoltán dr. 666, 2726, 3018, 3021 
Harsányi Ádám dr. 2661 
H artai Anna dr. 1349, 1725 
H artyánszky Is tván  dr. 719, 2665
Hegedűs Tibor dr. 107, 108, 174, 177, 

470, 538, 1784, 1789, 3216 
Heiner Lajos dr. 663, 1907, 1908, 3016 
Hermányi Is tván  dr. 297, 301 
Hertelendy Ágnes dr. 1045 
Helessy Gyöngyi dr. 788 
Hevér Ödön dr. 2087, 2847 
Holczinger László dr. 734, 1854 
Holländer E rzsébet dr. 48, 589, 1413, 

1910, 2028, 2284, 2541 
Hollós Iván dr. 1106 
Hollósi K atalin  dr. 783 
H onti B. László dr. 2723, 2724, 2725, 

2726, 2787, 2788 
Horányi Mihály dr. 3150, 3151 
H orváth Im re dr. 177, 480, 1602 
H orváth László dr. 235, 788 
H orváth Tibor dr. 115, 116, 167, 168, 

723, 917, 1039, 1155, 1858, 1912, 
2027, 2602, 2603

H orváth Zsuzsanna dr. 416, 2908 
Huber Tibor dr. 979 
Huszka Endre dr. 1038 
H ü ttl Tivadar dr. 407 
Ibrányi Endre dr. 1104 
Istvánffy Mária dr. 2782 
Iván Éva dr. 3089 
Ivánovics Györgyi dr. 784 
Iványi János dr. 295, 296, 536, 590, 591, 

797, 866, 1354, 1409, 1466, 1477, 
1478, 1653, 1657, 1721, 1855, 1914,
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2342, 2343, 2344, 2347, 2408, 2845, 
2958, 3017, 3089, 3157 

Jakab  Ferenc dr. 408, 2348 
Jakó János dr. 2415
Jakobovits A ntal dr. 110, 1784, 1785, 

1786, 2156, 2213
Jánosi András dr. 2729, 2781 
Jávor Tibor dr. 867 
Juhász József dr. 2027, 3153 
Juhász Lajos dr. 243, 974, 1163, 3152 
Julesz János dr. 474 
K ádár András dr. 2283 
Kádas István dr. 1217 
Kálló K am in dr. 2215 
Kálmán Péter dr. 2283 
Kalmár Im re dr. 2664 
Kämmerer László dr. 3083 
K arátson András dr. 1786 
K arika Zsigmond dr. 973 
K atona András dr. 2480 
K atona Mária dr. 3147 
Kazár György dr. 113, 114, 356, 357, 

367, 1291, 1595, 2471, 2668, 2669, 
3090, 3093

Kelemen János dr. 416, 2086 
Kelemen Zsolt dr. 1418 
K eltái Mátyás dr. 2662 
Kemény Pál dr. 1789, 2157 
Kende Mihály dr. 655, 2226 
Kereszty Mária dr. 50 
Kerkovits Gyula dr. 1097 
Kertész Adrienne dr. 2092 
Kertész Erzsébet dr. 720, 2156 
Készéi Nóra dr. 3147 
Kisfalvi István dr. 723, 867, 1411 
Kiss József dr. 529, 530, 533 
Kiss László dr. 307
Kiss P éter dr. 50, 170, 171, 362, 726, 

915, 1597, 1716, 2546 
Kiss Tamás dr. 1783 
Kiss Szabó Antal dr. 359, 360, 481, 1101, 

1472, 1473, 2092, 2093, 2848, 3157, 
3158

Kisszékelyi Ödön dr. 2850 
Kollár Lajos dr. 1048, 1099, 1161, 

1348, 1918, 2149, 2609, 2962, 3086 
Koller Oszkár dr. 3023 
Kolozsi Béla dr. 1916 
Kómár József dr. 542, 655, 1726 
Komlósi Piroska dr. 3224 
K onrády András dr. 2843, 2844 
Kopasz Ernő dr. 2032 
Korányi György dr. 308, 410, 482, 

1099, 1100, 1475, 1597, 1781, 1910, 
2093, 2094, 2095, 2152, 2155, 2156, 
2225, 2849, 2853, 3215, 3216 

K orányi László dr. 3016 
Korossy Sándor dr. 169, 170, 592, 596, 

656, 920, 921, 922, 1047, 1155, 
1534, 1535, 1540, 1858, 1917, 1918, 
1973, 1974, 2413, 2414, 2610, 3018 

K ottász Sándor dr. 734, 1538 
Kovács Ágota dr. 977 
Kovács Ju d it dr. 2608, 3216 
Kovács László dr. 538 
Kovács Miklós dr. 307, 363, 364, 537, 

663, 1912, 2967
Kövér Béla dr. 171, 1099, 1100, 1101, 

1102, 1217, 1471, 1476, 1538, 1717, 
1911, 1912, 1913, 2094, 2095, 2416, 
2544, 2846, 2847, 3215 

Kram m er Im re dr. 2670 
K rettcr Rudolf dr. 1282 
K ukán Eszter dr. 2603 
Kulcsár Erzsébet dr. 2964 
Kullm ann Lajos dr. 1284, 1599 
Kuncz Elemér dr. 1281 
Kusnyerik György dr. 1601, 3158 
Laczay András dr. 108, 177, 243, 359, 

367, 368, 415, 476, 537, 600, 666, 
669, 670, 728, 729, 787, 788, 789,

790, 794, 797, 858, 861, 862, 865, 
867, 975, 978, 979, 983, 1045, 1046, 
1102, 1160, 1164, 1222, 1348, 1356, 
1404, 1408, 1418, 1541, 1593, 1594, 
1658, 1659, 1660, 1661, 1849, 1911, 
1912, 1972, 2020, 2095, 2159, 2349, 
2352, 2353, 2354, 2477, 2481, 2485, 
2535, 2670, 2671, 2672, 2726, 2727, 
2728, 2784, 3021, 3022, 3093, 3148 

Láng Is tv á n  dr. 1789, 2958, 2961 
Lányi Ferenc dr. 862 
László A ranka dr. 48, 1414 
László B arnabás dr. 1105 
László Gergely dr. 2221 
László K a ta lin  dr. 2150 
Lázár Im re  dr. 1537 
Léb József dr. 408, 418, 419, 1594, 

2478, 2541, 2542, 2543, 2907, 2909, 
3151

Lénárt G yörgy dr. 357 
Lengyel M ária dr. 1344 
Lesznyák József dr. 3149 
Lipcsey A ttila  dr. 1726, 2091, 2966 
Luzsa G yörgy dr. 415, 2161 
Magyar Iv án  György dr. 2965, 3225 
Major László dr. 365, 535, 537, 790, 855, 

1657, 1782, 1909, 1913, 2284, 2844, 
3017, 3090 

Mályi Im re  dr. 2096 
M arton A nna dr. 1655, 1656 
Máté K áro ly  dr. 1347, 1653, 1654, 1847, 

2728
Máté Z oltán  dr. 1404 
Megyeri Pál dr. 362, 728, 1475 
Meggyessy Veronika dr. 726, 915, 916, 

1106
Méhes K áro ly  dr. 111, 914, 915, 1471, 

2095, 2162, 2225, 2226, 2546 
Méhesfalvi Erzsébet dr. 1408 
Mester E ndre  dr. 2721 
Metzl Ján o s dr. 2290 
Mihaleez K ároly dr. 2853 
Misz M ária dr. 49, 1534 
Mód A nna dr. 173 
Molnár Dénes dr. 2910, 2911 
Molnár Ferenc dr. 720 
Molnár Lajos dr. 238, 727, 728 
Molnár Z oltán dr. 787 
Nagy Ibo lya  dr. 2482 
Nagy László Béla dr. 1282, 2283 
Nagy Zsolt dr. 1041, 1047, 1793, 2477 
N agym ányai Zsuzsanna dr. 2478 
Nemes Zsuzsanna dr. 2604, 2605 
N emesánszky László dr. 2846, 3150 
N ém eth László dr. 3143 
Nikodemusz István dr. 112, 241, 305, 

476, 540, 595, 596, 857, 924, 975, 977, 
1041, 1042, 1100, 1104, 1221, 1291, 
1409, 1410, 1598, 1599, 1656, 1719, 
1720, 1721, 1727, 1793, 1845, 1853, 
1854, 1857, 1969, 2097, 2161, 2416, 
2418, 2486, 2540, 2603, 2604, 2605, 
2606, 2607, 2661, 2666, 2667, 2789, 
2847, 2852, 2961, 3150 

N ovák János dr. 113, 114, 655, 2482 
Oldal K risztina dr. 2219 
Orosz A ndrás dr. 112, 174, 529, 1475 
Orsós M árta dr. 2290 
O sváth János dr. 3087 
Osztovics Magda dr. 108, 308, 725, 

726, 727, 914, 1716, 2288 
O ttlecz A nna dr. 1715 
Ostor E rik a  dr. 1343 
Pajzs Zsuzsanna dr. 1655, 2729 
Palkó A ndrás dr. 861 
Pálossy Béla dr. 2730, 2731, 2732, 2777, 

2778, 2781, 2782, 2783, 2852, 3154 
Pálvölgyi László dr. 417, 665, 2290, 

2540, 3151 
Pánczél Béla dr. 413

Pánczél Gvula dr. 240 
Pánczél Pál dr. 298, 1345, 1848, 1914, 

1915, 1972, 2214, 2215, 2216, 3017, 
3085

Papp György dr. 244 
Papp János dr. 236, 237, 2096, 2097 
Papp Lehel György dr. 2670 
Papp Tibor dr. 114 
Pastinszky Is tván  dr. 918, 2475 
ifj. Pastinszky István dr. 106, 238, 240, 

244, 308, 357, 368, 420, 475, 536, 656, 
663, 664, 666, 728, 729, 730, 733, 789, 
791, 974, 975, 980, 982, 1038, 1041, 
1044, 1047, 1102, 1163, 1289, 1348, 
1354, 1403, 1407, 1467, 1540, 1599, 
1716, 1783, 1791, 1849, 1853, 1856, 
1857, 1916, 2021, 2151, 2152, 2157, 
2159, 2160, 2161, 2220, 2223, 2224, 
2225, 2283, 2284, 2290, 2293, 2478, 
2482, 2535, 2546, 2603, 2604, 2608, 
2664, 2721, 2729, 2784, 2845, 2853, 
2958, 2961, 3015, 3086, 3087, 3144. 
3147, 3148, 3150, 3152 

Péntek Erzsébet dr. 1346 
Péter Pál dr. 1720 
Petri András dr. 417 
P intér András dr. 171, 418 
P intér József dr. 1104, 1290 
Pogátsa Gábor dr. 798 
Póka László dr. 244, 302, 416, 418, 

1042, 1043, 2415
Pongor Ferenc dr. 53, 54, 55, 116, 167, 

168, 169, 239, 240, 242, 360, 367, 368, 
470, 473, 475, 477, 478, 479, 599, 
656, 727, 784, 857, 858, 916, 976, 
1037, 1040, 1041, 1045, 1047, 1155, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1215, 1412, 1529, 1533, 1534, 1535, 
1541, 1542, 1600, 1661, 1662, 1663, 
1664, 1727, 1728, 1791, 1793, 1965, 
1966, 2029, 2030, 2031, 2032, 2086, 
2150, 2151, 2152, 2158, 2226, 2285, 
2286, 2287, 2288, 2289, 2349, 2350, 
2351, 2352, 2417, 2477, 2485, 2535, 
2536, 2606, 2609, 2662, 2665, 2666, 
2721, 2789, 2790, 2906, 2963, 2964, 
2965, 3024, 3143, 3144, 3147, 3217, 
3218, 3221

Popovics Zsuzsanna dr. 1211 
Preisich P éter dr. 1658 
Prónay Gábor dr. 1404 
Pusztai Irén dr. 1597 
Pusztai Rozália dr. 1162 
Rácz István  dr. 1973 
Ratkóczi Iván  dr. 108, 109, 110, 538, 

539, 1474
Renner A ntal dr. 2784 
Rex-Kiss Béla dr. 2028 
Ribiczey Sándor dr. 923, 1039
Rochlitz K ároly dr. 1212, 1281
Rohonyi Béla dr. 868 
Román Ferenc dr. 362 
Romics László dr. 591 
Romoda T ibor dr. 2215, 2219
Rosztóczy Is tván  dr. 302, 596 
R udnai O ttó dr. 409 
Ruzsonyi Zoltán dr. 1105 
Salacz A ndrás dr. 868, 2220 
Sárközi K ároly dr. 2471, 2664
Sárm ány Ju d it dr. 2536 
Schanzl A ntal dr. 861 
Schmidt János dr. 413, 724 
Schneider Im re dr. 918, 919, 922, 1163, 

2159
Schweiger O ttó dr. 1656 
Simon László dr. 868, 2220 
Somi-Kovács Tibor dr. 469 
Somogyi Jenő dr. 241 
Stefanits K lára dr. 242, 788 
Stekker K ároly dr. 2854
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Sülé Ferenc dr. 2724, 2725, 2786, 2787, 
2851, 3223

Svékus András dr. 1474 
Svidró Anna dr. 1910 
Szabó É va dr. 2224
Szabó Rezső dr. 1653, 1971, 2408, 2411, 

2777
Szabó Zoltán dr. 2663, 2783 
Szalóczy P éter dr. 2279, 2280 
Szám István  dr. 3089 
Szám László dr. 2607 
Szám László Pál dr. 2850 
Szántó E ndre dr. 53, 241, 1158, 1467, 

1969, 1971, 2096, 2222, 2224, 2790, 
3144, 3149, 3218 

Szántó Im re dr. 355, 2846 
Szarvas Ferenc dr. 415, 1656 
Szebeni Ágnes dr. 302, 1660, 2854
Szecskái Á rpád dr. 1222, 2214 
Szegvári Mária dr. 977, 1038, 1725 
Székely K atalin  dr. 366, 2852 
Széli K álm án dr. 2661, 2662 
Szemere Pál dr. 982, 3085 
Széplaki Ferenc dr. 47, 48, 1095, 1096, 

1209, 1210, 1211, 1212, 1465, 1655 
Széplaki Sándor dr. 1344 
Szeverényi Mihálv dr. 409, 410 
Szigeti Im re dr. 1856 
Szigeti R óbert dr. 914, 915 
Szilárd János dr. 1966 
Szirtes László dr. 1349 
Szollár Ju d it dr. 597, 598 
Szőnyi Ferenc dr. 918, 1040, 1529, 

2667, 2668
Szőnyi Gábor dr. 2723, 2786, 2788 
Takács Lajos dr. 2602 
Takács Tibor dr. 1590 
Taraba Is tván  dr. 1414 
Tarján Jenő dr. 2721 
Tassonyi Edöm ér dr. 1601 
Tekeres Miklós dr. 2536 
Ternák Gábor dr. 1353, 1540, 1658, 

1721, 1727, 1781, 1909, 1911, 2098, 
2160, 2162, 2216, 2223, 2280, 2607, 
2609, 2610, 3015, 3088, 3143 

Tolnay Sándor dr. 535, 862, 863, 864, 
865, 976, 1099, 2545 

D. T óth Ferenc dr. 1105 
Tóth K ároly dr. 1097, 2777 
Tóth Péter dr. 2849 
Tury Peregrin dr. 304 
Udvarhelyi Iván  dr. 2481 
Űjszászy László dr. 361, 420, 865, 978, 

1283, 1970, 2293
Vadász György dr. 172, 173, 597, 1476, 

1656, 1728 '
Vadász Im re dr. 239, 1792, 1961, 2602 
Varga Ferenc dr. 916, 1791 
Varga Györgyné dr. 105, 106, 595, 913, 

1222, 1961, 1962, 1965 
Varga János dr. 367, 414, 794, 797 
Várkonyi Ágnes dr. 482 
Varsányi K atalin  dr. 49, 50, 1476 
Varsányi Rózsa dr. 2854 
Vas Ádám dr. 413, 724, 916, 980, 1411, 

1467
Vásárhelyi K atalin  dr. 172, 2096 
Vecsey Dénes dr. 1162 
Vértes László dr. 1354, 1971, 1972, 

2407, 2411, 2412, 2414, 2477 
Vigyázó György dr. 719, 2731 
Világi Gyula dr. 2957 
Vörös László dr. 1103, 2472, 2475 
Walsa R óbert dr. 1466, 2149, 2480 
Wilhelm O ttó dr. 1471 
Winkler Gábor dr. 1913 
Záborszky A ndrás dr. 1785 
Zajkás Gábor dr. 1220 
ifj. Zalányi Sámuel dr. 1716 
Zulik Róbert dr. 973

TÁRGYMUTATÓ
AB0 vércsoport, mániás-depressio 1993 
Achalasia, nyelőcsőrák 1643 
Actinomycosis, genitális, IUD 3060 
Aerob spórás baktérium ok 845 
Agyi Doppler-vizsgálatok 2187
— nagyerek szűkülete 2743 
Akromegália, brom ocriptin 1179
—, sulpirid, thyreotrop bormon-releasing 

horm on terhelés 2569 
— , szívbetegség 2375, 2871 
Alfa1-foetoprotein, hepatocellularis car

cinoma, teratogen tum orok 2371 
— , immuno-electroosmophoresis 3049 
Alfa-foetoprotein szint 151, 505 
Alfa-lipoprotein 1675 
Alfa-lipoprotein-cholesterin 375, 2517 
Alkalosis, metaholikus 391 
Alkohol syndroma, foetalis 133 
Alkoholellenes küzdelem 1955—H 
Alkohológiai Kongresszus 354* 
Állatgyógyászat 1859—H 
Állcsontok, daganatátté tek  2059 
Alloxán-diabetes, szívelváltozások 91 
A lport syndroma 2069 
Amenorrhoea 813
-----galactorrhoea, prolactin  szint 1059
Amikacin 381
Amyloidosis, IgU myeloma multiplex 

2203
Anaesthesia, lumbalis periduralis, császár- 

metszés 3005
A ndrogenitalis syndroma, m alakoplakia 

systemás lupus erythem atosus 2141 
Andrológia 315
Angiodysplasia coeci, stenosis aortae 287 
Angioimmunohlastos lym phadenopathia 

521
Angiokeratoma corporis diffusum 1771 
A ntibiotikum ok, reticulo-endotheliális 

funkció 2075
A ntithrom bin I I I  h iány 1507 
A orta dissectio 2815 
Április 4 747
A rteria iliaca externa feltárás 2897 
Arteriosclerosis, obliteratív  1076 
Arteriovenosus coronaria fistula, congeni- 

ta lis  695
A rthropathia , tabes dorsalis 1201 
Arzénmérgezés, hólyagrák 1009 
Ascites, Lee-Veen f. peritoueojugularis 

shunt-m űtét 2583 
A sthm a 833
—- bronchiale, beclomethason dipropio- 

n á t  947
------- , bronchus obstructio 1875
Asztm ás betegek 1055 
—- — , biofeedbaek 2193
------- , cortisol szint 885
A utoim m un betegségek, tápcsatorna 127 
A vicenna 3171, 3207— H
— -kötet 3212—H
B-12v itam in  szint, I. típusú intrinsic 

factor 683
Bal p itv ari ritm us 647 
Basedow 964—H  
Beck Soma 1087—H 
Behring 1203— 11
Belgyógyász Társaság Kongresszusa 141 * 
Belgyógyászati gyógyszer-mellékhatások 

329
Bénulás, paroxysmalis, fam iliaris 1331 
Béta-blokkolók 2623 
Béta-thalassaem ia m inor, terhesség 325 
Biofeedbaek, asztma 2193 
Biológiai psychiatria 1990 
Bör-lymphomák 2249 
Broca 2081—H 
Bronchiogen carcinoma 1137

Bronchitis, gyermekkori, endoscopos u tán  
vizsgálat 3125

—, intestinalis parazitosis, gyermekek 
1637

Bronchoscopia, Sanders-féle injektoros 
lélegeztetés 155 

Brunner-mirigyek 1319 
Carcinoma basocellulare, cryotherapia 

2650
Cardiom yopathia, terhesség 2443 
Cardioversio, sürgősségi 827 
Carotis-vertebralis keringési zavarok 2187
------- rendszer 1683
Cavinton 397, 1525 
Cervix carcinoma 2133 
Cholangiographia, transhepatikus 2315 
Cholangitis, endoscopos papillotomia, 

epekő-eltávolítás 508 
Chorionbiopsia, real-time ultrahang kont

roll 2765
Chorion frondosum excindátum , magzat 

neme 3057
Chromosomák aberratiói, fotom etriás 

scanning 207
Chylothorax, traum ás 2945 
Cigaretta-dependencia 1792 
Cimetidin 3043
Clofibrat, lipidek, lipoproteinek 321 
Colitis, ischaemiás 27, 1019
— ulcerosa, byperacut 837 
Colon interpositio 2513
CPK, CPK/MB isoenzym, nyocardialis 

infarctus 441 
—, izombetegségek 139 
Crigler—N ajjar syndroma 2457 
Cryoglobulinok, hőérzékeny 1947 
Cryotherapia, fej-nyak carcinoma 2650 
CT Suppl— 1, Suppl—7,
—, gerinc Suppl—31 
— , kismedencei szervek Suppl—28 
— , koponya-agy Suppl—19 
—, pajzsm irigy Suppl—34 
—, vesék Suppl—22 
Cukorbetegek m agzatai 1005 
Cytomegalovirus betegség 1129 
Czapkay Lajos József 1205—H 
Császármetszés, lumbalis periduralis an 

aesthesia 3005
Csecsemőkori hirtelen halál szindróma 

2992
Csehov 226—H , 2834—H 
Csípőficam, felnőttkori kezelés 841 
Csípőízületi mozgás, csecsemők 387 
Csontvelő cytochemia, nem-Hodgkin 

lym phom a 195 
D aganat-kem oterápia 1745 
D alm ady Zoltán 1462—H 
Darwin folyóirat 101—H 
Defibrillálás, cardioversio 827 
D evincan 1525
Diabetes insipidus 337, 773, 779
— m ellitus 819, 959
— , renalis, fam iliaris 901 
— , szérum lipidek, lipoproteinek 3113
—  Szimpozion 3141*
— Társaság ülése 3141*
— , terhesség 995
Diabeteses gyermek, flexiós contracturák 

2271
—  gyerm ekek táborozása 2769 
Digitalis mérgezés 1953 
Diprosopus, Ivem ark-syndrom a 1085 
Dohányzás 3078— H
— és Egészség Világkongresszus 163 
Doppler áram lásmérő 1683 
Down-betegség, hyperthyreosis 1521 
Duodenal Club, In ternational 2775 
Duodenalis ulcus 1567
D upuytren kontrak tura , Ledderhose 

szindróma 1775 
Dysautonom ia, familiaris 2827
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Echocholecystographia 251 
Ectopia cordis, omphalokele 81 
Égési sérülés 687
Égéssebészeti gondozó-szakrendelés 2885 
Egészségügyi ellátás, kereskedelmi hajó

zás 2951—H 
Ejaculatio praecox 2983 
EKG ingerületvezetési zavar 2451 
— , szinkron regisztrálás 2889 
Élelmiszer additív anyagok, intolerancia 

reakciók 563 
Elischer Gyula 2831—H 
Elmeorvoslás, lithiumkezelés 2591 
Embryonalis szervek, trombopoeticus 

aktiv itás 2573
Em lődaganat, HLA antigének, lympho- 

cyták 2323 
Emlőrák 1827
Encephalitis, mononucleosis infectiosa 

2398
Endomyocardialis biopsia 2521 
Endoscopos epekőkivétel 637
— papillotomia, cholangitis 508
— sclerotisatio, nyelőcsővarix vérzések

569
Enterovirus—71, encephalomyelitis 1739
------- , meningitis-meningoencephalitis

1175
Entz Béla 2211—H
— Eerenc 1838—H 
Epekőkivétel, Dorinia-kosár 637 
Epesebészet 1899
Epilepsia, „benignus lázas konvúlzió” 

3051
— centrum ok 909*
Epilepsiás betegek 1027 
Epilepsziák, gyermekkori 1867 
Epstein-Barr-vírus túlérzékenység 1121 
É rtelm i fogyatékosság 2819 
Évfordulóra 2683
Fájdalom csillapítás, dinitrogenoxid- ox-

gén 2639 
Fanconi 2595—H
Febris rheum atica, gyerm ekkori 67 
Fejlődési rendellenességek, lym phocyták 

felszíni töltése 2197
— -—, tápcsatorna 2575 
Féregnyúlvány invaginatio, coecum 1641 
Fertőzött sebek, peroxy-ecetsavas keze

lés 1693
Fiberoscop, idegentest eltávolítás 1581 
F ibrinkleber Human Im m uno 1511 
F laubert 1339—H 
Foetalis alkohol syndrom a 133 
Fogamzásgátlás, d-norgestrel 1495 
Fogamzásgátló tab le tták , ikerterhessé

gek 1125
------- , magzati ártalm asság 3
Fogamzásgátlók, szérum lipidek 2577 
Fonálkövek 635
Freud, Ferenczi, N yugat 1207—H 
Fructose intolerantia, hypermethionin- 

aemia 2137
Galactosaemia, szűrővizsgálat 1764 
Gammopathia, monoclonalis, prim aer 

hyperparathyreosis 461 
Gardner-szindróma 401 
Gastroduodenalis fekélyek, eróziók 1141 
Gastrointestinalis carcinoid tumorok 3180 
Gasztrojejunális fisztula 2269 
Genetikai tanácsadás 619, 935, 1367 
Gerinc CT Suppl—31 
Gerontológiai Kongresszus 2657*, 2775*, 

161*
— Társaság Kongresszusa 3142* 
Bj-glikoprotein, fenyegető vetélés 939 
Golyva, serdülőkori, thyronin  203 
Golyvás gyermekek, thyreoidea-antites-

tek  1621
Guillain-Barré syndroma, papilla oedema 

1191

Gyermekágy hormonális viszonyai 255 
Gyermekágyi vérzések 1563 
Gyermekek fulladása 1555
— kórházi látogatása 1987 
Gyermekkardiológiai Világkongresszus

2658*
Gyermekueurológus Kongresszus 525* 
Gyermeksebész szimpozion 163*, 1402*
— Világkongresszus 2147* 
Gyermeksebészet, öntapadó ragasztó-

szalagok 399
Gyermeksebészeti Kongresszus 653* 
„G yógyászat”  3073— H 
Gyógyító munka 1615 
Gyógyszerek 811
Gyógyszer-mellékhatások, belgyógyászati 

329
Gyomorrák Együttm űködő Központ Ülé

se 1149*
Haematemesis, oesophago-gastro-bulbos- 

copia 191
Haematológiai-Onkológiai Kongresszus 

2901*
Haemoccult szűrés 1701 
Haemodialysis, ultrafiltráció 277 
Haemoglobin A, 627
— Alc 259
Haemoglobinopathia, terhesség 1273 
Haemophilia, gátlótestes 1753, 3131 
Halász Géza 583— H 
H ändel, Georg 851—H 
Hasüregi punctio, öblítés 1647 
H ebra, Ferdinand 2593—H 
H epatitis, krónikus, hepatitis B hordozók 

1755
— , — , lipoic acid kezelés 3195 
— , —, methyldopa 705
—  B felületi antigén 1811
------- vírusfertőzés, májbetegségek 501
Hepatocellularis carcinoma 1803 
Heretum or, csecsemő, retroperitonealis 

lym phadenectom ia 1834 
Heretum orok, retroperitonealis lym pha- 

denektom ia 283
Herpes im muncoplex nephritis 879 
— , isoprinosine 1393 
H ibernom a, mellkasfali 2533 
Hipnózis, szülészet 77 
Hirschsprung, H arold 2716—H 
HLA antigének, emlődaganat 2323 
Hodgkin-kór, Chlorambucil, V inblastin, 

Procarbazin, Prednisolon 571 
— , oesophago-trachealis fistula 1023 
llólyagrák, arzénmérgezés 1009 
Honvédorvosi kar 1709—H 
H üvelykujj alapízület szalagsérülés 2449 
Hüvelykúp, magisztrális 1015 
Hyperaldosteronism us, gyermekkor 1453 
Hyperinsulinism us, pancreatectom ia 

2529
H yperlipoproteinaem ia, koleszterin, trig  

licerid 2629
H yperlipoproteinaem iák, VLDL trigly- 

cerid 11
H yperparathyreosis, benignus monoclo

nalis gam m opathia 461 
H yperthyreosis, Down-betegség 1521 
— , pajzsmirigyhormon-ellenes autoanti- 

testek 1243
H ypertonia, béta-blokkolók 1077 
— , renovascularis 2435 
Icterus, obstructiós 2499 
Idegentest eltávolítás, gyomorból 1581 
ID F  Kongresszusa 162*
IgE  allergia reakció 1891 
ikerterhességek, fogamzásgátlók 1125 
Ileus, alim entaris 3187 
Illyés Géza 1335—H
Im m undefektus, kom binált, testvérpár

699
Im re József 221— H

Indom ethacin, májkárosodás 459 
—, nephrogen diabetes insipidus 337 
Infecundin, máj-adenoma 71 
Insulin therapia, monocomponens 2526 
Interasm a 80 2018*
„International Biliary Association” 2277 
Intrahepatikus cholestasis, familiaris 2771
— cysták, ultrahang 1831 
Intrascrotalis kalcificatio 511 
In trau te rin  fogamzásgátló eszköz, genita

lis actinomycosis 3060
Ionescu-Shiley borjú pericardium-xenog

raft szívbillentyű 2809 
Irsai A rtur 2717— H 
Ivem ark-syndroma, diprosopus 1085 
Izombetegségek, CPK 139 
Izomrost-típus disproportio, congenitalis 

1895
Jancsó Miklós 1583— II 
Jeune-syndrom a 2699 
József A ttila 2207— H 
K am rai septum defectus, EKG 2451 
Kapillárisvér m ikrohaem okultura, ú j

szülöttkori szepszis 2395 
Kapnográfia 3189 
Kawasaki syndroma 1257 
Kémiai anyagok, rákkeltő hatás 555 
Kemp, Tage 1960— H 
Kismedencei szervek, CT Suppl—28 
K olerajárvány 223— H 
Komputeres tom ográfia, Medicor CT 

0100/0150 Suppl—e 
Koponya és agy CT Suppl— 18 
Kovács Pál 1089—H 
Köldökvér, populációs vizsgálatok 1001 
Köldökzsinór-haematoma 2074 
Kreatinfoszfokináz, izombetegségek 139 
Kryptothyreoidism us, TSH rezcrv kapa

citás 1825
Külbokaszalag-szakadás, „ ta r to tt fel

vételek” 2879 
Lamarck 847—H
Laryngitis subglottica, intestinalis para- 

zitosis 1637 
Lassai levél 2711—H 
Laveran, malária 3076— H 
Lavoisier 2463—H
Lázas konvúlzió, epilepszia, gyermekkori

3051
Ledderhose szindróma, Dupuytren kont- 

rak tú ra  1775
Légúti obstrukció, Strophantin 1818 
Lepényi keringés, radioizotóp 3177 
Léprepedés 1279
Leukaemia, granulocytás 1933, 2051 
— , gyermekkori, glukokortikoid recep

torok 3175
—, lymphoid, „B urkitt-sejtes”  1307 
— , —, gyermekkori 
— , transzplantáció 3205 
— , vércsoport, nemek 1559 
Leukocytam igratio-gátlás, Epstein-Barr- 

vírus túlérzékenység 1121 
Leiomyoma, intrabronchialis 2709 
—, nyombél 1147 
Lichtenberg Sándor 1707—H 
Liquor üledék, Sayk-féle ülepítő kam ra 

1445
Lithiumkezelés, elmeorvoslás 2591 
Liver Week, Basel 293*
Loessl János 1093— H 
Lovász Im re dr. 3079— H 
Luteinizáló-releasing hormon 813 
Lymphangiectasia, intestinalis 2383 
Lym phocyták, cytotoxicus kapacitás 

1705, 2323
— felszíni töltése 2197 
Lymphoma, m alignus 1763 
— , nem-Hodgkin 1697 
Magati, Cesare 343—H
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Magzati ártal másság, fogamzásgátló tab 
letták 3

— halálozás, anyai életkor 2313
— nemmeghatározás, chorion frondosum 

excindátum  3057
— retardatio, ultrahang 2441 
„Majdnem vízbe fulladás” 1927 
Máj-adenoma, infecundin 71 
Májbetegségek, hepatitis B vírusfertőzés

501
—, májfunctiós, im m un complex, haemo

stasis-vizsgálatok 2747 
Máj-cirrhosis 1803
------- , diabetes mellitus 819
Máj, enzimindukálás, izommunka 1315 
Májkárosodás, indom etacin 459 
Máj, psychopharmaconok 517 
Malakoplakia, systemás lupus erythem a

tosus, androgenitalis syndroma 2141 
Malária 3076—H
Mandibula-cysta, csőn t-transplantatum  

védelme 1247
Mániás-depressio, ABO vércsoport 1993 
Maugham 226—H 
Meckel-diverticulum 2011 
Meconium-aspiratiós syndroma 495 
Meddőség, antiprolactinaem iás kezelés 

897
Medicor-Pfizer Acta scanner 0100 CT 

Suppl—10
Medikusok, bécsi egyetem 2467—H 
Megacalicosis, congenitalis 957 
„Megvert gyermek” szindróma 435 
Méhvérzés, serdülőkori, tesztoszteron 

2989
Melaena, oesophago-gastro-bulboscopia

191
Meningitis, anaerob baktérium  3203 
-------meningoencephalitis járvány  1175
— purulenta, új szülöttkori 1183
—, streptococcus, újszülöttkori 1021 
Meningoencephalitis listeriosa 945 
Mentőorvosi Kongresszus 653* 
Mentőszakértői körút 2401*
Mésztejepe 2265
Mononucleosis infectiosa, cerebellaris en

cephalitis 2398
Mozgásszervi rehabilitáció 43* 
Myasthenia gravis 749 
Mycosis fungoides 2891 
Myeloma m ultiplex 2505 
Myelomeningocele 1269 
Myocardialis infarctus, CPK, CPK/MB 

isoenzym 441
------- , városiasodás 2705
Neisser, Albert Ludwig Siegmund 465—H 
Nem-Hodgkin lymphoma, csontvelő 

cytochemia 195
Német-Skandináv Symposion 2275* 
Nemzetközi Nőorvos Társaság Kongresz- 

szusa 353*
Neonatológiai tapasztalatok 19 
Nephrosis congenitalis 3069 
Nervus facialis paresis, idiopathiás 447 
Neurofibrosarcoma, intrathoracalis va

gus 1397
Neurosis, táppénz 2803 
Neurosisok-psychosisok 1956—H 
Nobel-díjasok, 1979 463—H 
Noonan-syndroma 1456 
Noszkay Aurél 2841
Nyálkahártya-bőr-nyirokcsomó syndro

ma 1257
Nyelőcső-elzáródás, veleszületett, módo

síto tt Beardmore-m űtét 2949 
Nyelőcsőrák, achalasia 1643 
—, alkoholisták 1449 
— , korai 1577 
—, lúgos reflux 577 
Nyelőcsővarix-vérzések, endoszkópos 

szklerotizálás 569

Nyitra m enti Örvoskongresszus 2902 
Oesophago-gastro-bulboscopia, haem ate

mesis, melaena 191
Oesophago-trachealis fistula, m ediastina

lis röntgenbesugárzás 1023 
Onko-heamatológiai szinpozion 1527* 
Orchitis granulom atosa 2647 
Orvos-biológiai gépi tájékoztatás 2077— H 
Orvos-Egészségügyi Eszperantó V ilág

szövetség 2657*
Orvosi kar, krakkói 2596—H
— szakirodalom 2243 
Orvosok, török birodalom 581—H 
O rvostörténeti Kongresszus 44 
Osteodystrophia, renalis 2121 
Öngyilkosság — kísérlet, ifjúkor 231* 
Pacemaker, endocardialisan becsavar

ható 1375
—, persistáló bal vena cava superior 3199 
Pajzsmirigy CT Suppl— 34 
Pálfyn Johann 385— H 
Pancreas divisum 31
— pseudocysta 159
—- Santorini-vezeték 1431 
Pancreatico-digestiv sipolyok 1679 
Pancreatitis 2179 
Pancreatoduodenectom ia 781 
Pancytopenia, transzplantáció 3205 
Papilla oedema, Guillain—Barré syndro

ma 1191
Papillotomia, endoscopos, cholangitis 508 
Párizsi Magyar Egyesület 2339—H 
Parkinsonos betegek, L-dopa-Cypro- 

heptadin 1631
Pathosperiniás apák, gyermekek 

nemi megoszlása 2807 
Patrubány Gergely 229—H 
Péan 2951—H 
Pelger— H uet anomália 219 
Penis haemangioendothelioma 1329 
Peritonealis dialízis 269, 2632 
Phenylbutazon allergia 625 
Pikkelysömör, PUVA 2259 
Polycystás tüdő, újszülöttkori 2145 
Populációs vizsgálatok, köldökvér 1001 
Postcholecystectomiás syndroma 2003 
Prostatectom ia 2115 
Pseudopolyposis lvm phatica in testin i 

2331
Psychopharmaconok, máj 517 
Psychotherapiás kongresszus 1035* 
Pszichés zavarok, tes ti tünetek 1517 
Pszichiátria 1115, 2148* 
Pszichoanalitikus therapia, gyermekek 

404*
Pszichoterápiás szimpozion 1905* 
Pszichotherapia 1648*
Pulmonalis embolia prophylaxis 763 
Pylorus elzáródás, epekő 579 
Ragasztószalagok, gyermeksebészet 399 
Rákkeltő hatás, kém iai anyagok 555 
Referáló rovat 969 
Rekeszsérülések 1439 
Renalis hypotherm ia 2065 
Respiratiós distress syndroma, hypoxae- 

mia 2329
Retentio testis 1503 
Réti Endre 1459—H 
Retroperitonealis lym phadenectom ia, 

heretumorok 283 
Reumás láz, gyerm ekkori 67 
Rh inkom patibilitás, megelőzés 875 
Rhabdomyosarcoma 905 
Rheumatoid arth iritis 1390, 3119 
Rhytm us-váltás, köhögtetés 892 
Rigler Gusztáv 2209— H 
Riley—Day syndroma 2827 
Ristomycin-teszt 2563 
Roux, Philibert J . 2466—H 
Röntgenvizsgálatok, gyógyszerek 1385 
Salvarsan, Nyugat 966— H

Schizophrenia 2307, 2863, 2933 
Sebész Társaság Kongresszusa 2403* 
Selig Árpád 98—H 
Semmelweis 1837—H 
Sigmund, szifilodológus 713—II 
SLE, anti-DNS szint mérése 1371 
Soemerring 711— H 
Spilenberger orvoscsalád 1840—H 
Splenectomia 853— H 
Splenosis 2895
Spondylarthritis ankylopoetica, gerinc 

osteotomia 3000 
Stáhly György 2952—H 
Staphylococcus és Staphylococcalis Fer

tőzések Szimpozion 1528*
— fertőzések, újszülöttkori 1325 
Status asthm aticus, gépi lélegeztetés 833 
Stenosis aortae, angiodysplasia coeci 287 
Stiff man syndrom a 2857 
Streptococcus agalactiae,újszülöttek 1381
— B 265, 2759
Strophantin, légúti obstrukció 1818 
Strümpell, Adolf 1337—H 
Subclavian steal syndroma 1940 
Subsepsis allergica 35 
Syphilis, R eiter protein counterim mun 

elektroforézis 2767
Systemás lupus erythematosus, m ala

koplakia, androgenitalis syndroma 
2141

Szent-Györgyi A lbert 468—H 
Szervesoldószer-abusus 1843—H 
Szerzőinkhez 1033
Szexológiai Társaság Kongresszusa 39* 
Szívbetegség, akromegália, echo-cardiog- 

raphia 2375 
—, terhesség 1881 
Szívglikozidák, hörgőszűkítés 2690 
Szívinfarktus, alfa-lipoprotein-choleste- 

rin 375
—, munkaképesség 141 
Szívizomzat folyadéktartalm a, rugalm as

sága 2461
Szombathelyi kórház 346—H 
Szoptatás 3136
Szövetragasztó anyag, urológia 1511
Szulfonilurea, szív 2255
Szülés hormonális viszonyai 255
— megindulása, foetom aternalis cortizol- 

produkció 631
Szülészet, hipnózis 77 
Szülészeti osztály 19 
Szülőnők, cigány 1571 
Tabes dorsalis, arthropathia 1201 
Takátsy Gyula 2273 
T anulm ányút, H ollandia 1779*, 1901*, 

2015*
—, Kuba 1401*
—, USA 292*
Tápcsatorna autoim m un betegségei 127
— egyrétegű anastomosisai 2693 
Táplálkozási és Anyagcserebetegségek

Kongresszusa 3141*
Tejelválasztás 255, 1690 
Terhesek, cigány 3107 
Terhesség, alfa-foetoprotein 151 
—, béta-thalassaem ia minor 325 
—, diabetes 995 
—, haemoglobinopathia 1273 
Terhességi próbák, immunológiai 651 
Téveseszmék, inventorius 716—H 
Thrombocytopeniás purpura 1253 
Thrombosis, véralvadás 2249* 
Thyreoidea-antitestek, golyvás gyerme

kek 1621
Thyronin, serdülőkori golyva 203 
Tibialis anterior syndroma 341 
T-lymhocyta reak tiv itás 2183 
Tobanum 2129 
Tobramycin 213
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Tokolysis, bétam im etikus, m agzati 
arhytm ia 2652

Toxoplasmosis, gyerm ekkorban 2055 
Trachea-adenoma, 1523 
Tracheaszűkületek 2875 
Tracheotomia-intubáció-brouchoszkópia 

1555
Trichomonas, urogenitalis 2825 
Trijodthyronin felvételi tesz t 2929 
T udatta lan , nemzetközi szimpozion 526* 
Tudományos teljesítm ény 95—H 
Tüdőbiopsia, transbronchialis 1303 
Tüdőszövődmények, postoperativ  2997 
Tüdővéna transpositio 1435 
Ú jszülöttek, cigány 1571 
— , immunglobulin, anyai steroid kezelés 

1999
— szállítása, oxigenizációs rendszer 3065 
U jszülöttköri haem odynam ika 199
— szepszis 2395, 2923
U ltrahang, intrahepatikus cysták 1831 
— , in trau terin  m agzati re tardatio  2441 
U rethritis gonorrhoica 3009 
Urológia 2685
U rticaria, Corontin Forte  1145 
Utókezelő osztályok 451 
Yersinia pseudotuberculosis, gyermek 

2655
Vastagbél flóra, Kiion 1071 
—• m űté t, radikális 2751 
Velőcső-záródási rendellenességek, alfa- 

foetoprotein 505
Vena cava inferior, transatria lis membra- 

notom ia 87
—  jugularis interna canülálás 951
— ovarica szindróma 3012 
V éralvadás, thrombosis 1149 
Vércukorcsökkentő szulfonilurea, szív

2255
V ércsoportkutatás 2335— H  
Vérnyomás, gyerm ekkorban 755 
Vese, CT Suppl—22
Vese koncentrálóképessége, koraszülöt

tek  1063
Vesedaganatok, „ tünetm en tes” 2939 
Vesekehely ruptura 709 
Vesetumor-thrombus, vena cava 643 
Vesico-vaginalis sipolyok 1627 
Vetélés, ß^glikoprotein 939 
V itium , congenitalis 1197, 2389 
Wenckebach-blokk, bal Tawara-szár 769 
Weszprémi 961—H 
W hitehead-m űtét 943 
Willebrand-betegség 2563 
Wilson-kór 1499, 2756 
Wolfram-syndroma 1081 
Zamenhof-emlékérem 2598— H 
Zeneterápiai Kongresszus 406* 
Zitazonium 1263 
Zsírmáj, alkoholos 1239

LEVELEK
A SZERKESZTŐHÖZ
Alkoholizmus, nyelőcsőrák 2611 
A ntenatalis steroid, b ilirub in  anyagcsere 

601
Anyanyelvi publikáció 543 
Cavinton 735, 925
Congenitalis malformatio, genetikai ta 

nácsadás 1165 
Drogatlasz 2792 
Ductus arteriosus zárása 735 
Elhízás, sebészi kezelés 1419 
Fogalmazás pontossága 421 
Fogamzásgátlás 2422

Genetikai tanácsadás, congenitalis mai
formációk 1165 

Gyógyszerlap 671 
Gyomorfekély, öregkori 1481 
Halász Géza 1665 
Haldokló beteg 544 
Herék, re tiná it 2487 
Himlő oltás 1165 
HIS-köteg 736 
H ypertherm ia 483 
Indom ethacin 735 
Inzulin 2229
Irodalom , hazai 1729, 2487 
Ivem ark-szindróm a, diprosopus 3095 
Kovács Pál 2229, 3096 
Levamisol 1603 
Luxatio coxae congenita 422 
Malignus Lymphoma Referencia Cent

rum  1795
Meningitis purulenta 2488 
Meteorismus, psychogen 543 
Nobel-díjak 1543 
Nyelőcsőrák, alkoholizmus 2611 
O rtográfia 1548
Orvosi H etilap, tájékoztatás 181 
— szaknyelv 1481, 3095 
Orvostörténelem 2421, 3163 
Pancreatitis, „ném a” 672 
Perinatalis In tenzív  Centrumok 246 
Pes varus congenitus, luxatio  coxae 

congenita 422

Pitvari tachycardia, pitvarlebegés 245 
Pitvarlebegés 245
Psychiater, neurológiai ism eretek 2229 
Psychiatria 2913 
Pszichoterápia 1482 
Rheuinatológia 3161 
Sárkányrepülés 2611 
Sebellátás 1420 
Sebészeti betegellátás 483 
Sterilizáció, genetikai java lla t 117 
Streptococcus B, újszülöttkorban 1729 
Subsepsis allergica Wissleri 2791 
Syphilis, újszülöttkori, procain penicillin 

2791
Szakasszisztens, szemészet 799 
Szemészet, szakasszisztens 799 
Szexológia 2969 
Szóhasználat 2166
Tachycardia, supraventricularis 2165 
Telefonos segélyszolgálat 601 
Terhesség, alkobol-therapia 1665 
—, vírus fertőzések 484 
Throm bocyta-élettartam  602 
Thromboemboliák 1975 
Ú jszülöttek intubációja, laryngoscop 

1165
Vékonybél perforatio, aspecifikus 603*" 
V eleszületett rendellenesség 3027 
Véralkohol, vérvételi jegyzőkönyv 2165 
Vérnyomásmérő-mandzsetta, bénulás 

655
V itium , congenitalis 1544

REFERÁLÓ ROVAT: TÁRGYMUTATÓ
a-bétalipoproteinaem ia 663 
Acetabulum-deformitás, csípő-, vápa

pótlás 2481
Acetilszalicilsav thrombosis-profilaxis 

2415
Acetylcholinesterase, amnionfolyadék 

1716
Acromegalia 2843, 2844 
ACTH syndrom a, lym phocytás leukaemia 

bronchus carcinoma 3149 
A denotom ia 1154
Agydaganatok, szén-dioxid laser 2721 
Ágy-ellátottság, légzőszervi betegek 923 
Agyi halál, Doppler-sonographia 2480
— hypometabolismus, pentobarbital-an

aesthesia, hypotherm ia 530
— hypoxia, hypotherm ia, barb itu rá tok  

529
— ischaemiás károsodás, Aspirin 1098 
 , fogamzásgátló 1098
------- történések 542
— keringés elégtelenség, időskori 1972
—  keringészavarok 3016 
Agyszélhűdés 1849 
A krilnitril expozíció 595 
A kupunktúra, glaukoma 238 
— , schizophrenia 1467 
Akusztikus traum a 864 
A lfa,-antitrypsin hiány 49,50 
Alfafoetoprotein szint, epidermolysis

simplex 540
— szűrés, m agzati veszteség 1601 
Alfa-tocopherol, nyúlszív 659 
Alkohol, vérkép 2416 
Alkoholfogyasztás, erjesztőipar 2416 
Alkohol syndroma, májelváltozások 308
------- , ganglioneuroblastoma 2225
Alkoholista orvosok 2661
Alkoholos hepatitis, anaem ia 2417
— m yopathia 3088 
Allergia, adenotom ia 1154
-—•, csillószőrös tevékenység 1155 
—, inzulin  1917

—•, penicillin 1918 
•—, sperma 1155
Allergiás kon tak t derm atitis, eyclophos- 

pham id 1858
— reakció, I I I . típus 1918 
Allergológiai vizsgálat, tüdő-tbc osztá

lyok 1158
Állóképesség, vérvisszaadás 306 
Állóképességi futóedzés 2907 
Alopecia areata  921 
Alpha1-antitrypsin  hiány 727, 1159 
A lta to tt beteg, párásítás 2536 
Alvási apnoe syndroma 1466 
A lváskutatás 2149
Amenorrhoea, peteérés kiváltása 2213 
Aminoglycosid antibiotikum ok 45 
3-amino- 1-hydroxypropylén-1, 1-biplios- 

phonat 3Ö87, 3088
Amniocentesis 107, 108, 109, 913, 914, 

1600, 2966, 2967 
Amyloidosis 48, 659 
Amyotrophiás lateral sclerosis 597 
Anaemia, alkoholos hepatitis 2417 
— , aplastikus 793 
•—, im m unhaem olytikus 106 
—, haem olytikus 856, 1286 
—, koraszülöttek 359
— perniciosa, gyomorfekély 866 
—, tum or- és infekt 793
■—, vesebetegség 1539 
Anaesthesia, electrostim ulatiós 2536 
Analgeticum-abusus 656 
Analis csatorna rákja 730 
Androgének, pseudohermaphroditismus 

2968
Aneurysma, intracranialis 234 
Angina pectoris 179, 1210, 2023, 2664, 

2777, 2778
Angiocardiographia, veleszületett szív

h ibák 797
Angiographia, zsigeri 670 
Angioplastica, translum inalis 720 
A ngiotensin-átalakító enzim 2666
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Anorectalis anomáliák 2908, 2909 
Anorexia nervosa, catecholamin anyag

csere 2846
A ntiarrhythm iás kezelés, propafenon 916 
Ant iconreptívuinok, gastroenterologiai 

m elléktünetek 536
Anticoncipiens, májadenoma rup tura  974 
Anticoncipiensek 2019 
■—, diabetes mellitus 588 
-—, laboratórium i diagnosztika 2847 
— , szénhidrát-anyagcsere 2024 
— , szívinfarktus 2020 
Antidepresszánsok adagolása 662 
A ntidiuretikus anyag, DDAVP 474 
Antiepilepticumok, em bryopatbiák 307 
A ntihypertensiv szerek, körzeti orvos 

1467
Anya-gyermek kapcsolatok 363 
Anyagcsere, koffein 307 
A nyatej 1475, 2094, 2608 
Aorta-ív in terruptio , Prosztaglandin Ej 

720
Aortasztenózis 1346
Aortaszűkület, idiopathiás hypertrophiás 

subvalvularis 2352 
Aorto-coronaria bypass 2663, 2665 
Apnoe, koraszülött, theophyllin 481 
A ppendix carcinoma 2220 
Á poltak korösszetétele 923 
APUD-sejtek 3086 
Arcduzzanat, derm atogen 864 
—, nyálm irigygyulladás 863 
—, sialadenosis 863
A rteria carotis, perifériás artériák, echo- 

graphia 2672
— mesenterica superior syndroma 357
— poplitea becsípodés, CT 2353
—  vertebralis arterio-venosus fistula

2416
Arterio-alveoláris szén-dioxid különbség 

2846
Arteriosclerosis obliterans 1850 
A rthropathia, haemophilias 1289 
Arthrosis, sternoclavicularis ízület 1916 
Ascites, intravénás reinfusio 1407 
Aspirin, agyi ischaemiás károsodás 1098 
—, migraine 663 
— rheum atoid arthritis 1098 
Asthm a alfa adrenerg reakció 1858
—  bronchiale 1157
— , beclomethason 168,
— , belégzett lidocain 167 
— , corticosteroidok, béta2-adrenergago- 

n isták  2226 
—, indoram in 168 
—, ketotifen 167, 1917 
—, krónikus köhögés 1858 
—, ózon expositio 169 
—-, passzív dohányzás 1793 
—, salbutam ol 168, 1282, 2226 
Asztmaellenes gyógyszerek 53 
Asztmás gyermekek 116, 169 
Atherogenesis 979 
Atherom a, HDL 1465 
Atherosclerosis 979, 1850, 2846 
A trio-ventricularis block 1655 
A trovent, tüdőbetegek 53 
A utoim m un betegségek 2964 
Autotransfusio, érsebészet 2664 
Azathioprin-kezelés, pancreatitis 536 
Azbesztpor belégzés 1535 
Bacillus cereus 2605, 2606 
Bakteriaemiák, nosocomialis kórházi kö lt

ségek 409
Bakteriális fertőzések, újszülöttkori 3215 
B akterid, pustulosus 921 
Bakteriológiai ellenőrzés, lakás 1854 
Baktérium ok, petróleum bontó 1854 
Bakteriuria, rutindiagnosztika 2847 
Bal kam rai dinam ika, szívüregi scintig- 

raphia 1655

Baleset, elektromos 534 
Balesetek, görkorcsolya 2483 
—, sárkányrepülő 1292 
—-, üzemi 178 
Baleseti sérültek 924 
Barret-syndrom a 420 
Basedow-kór 475 
Bassen-Kornzweig syndroma 663 
B. cereus, ételmérgezés 1042 
BCG-oltás 597, 2021 
Beclomethason dipropionat 168 
Belsőfülkárosodás, hormonális fogamzás-

gátló 535
Bélbetegségek, gyulladásos 2293 
Bél diverculitis resectio, myotomia 2222 
Benzodiazepinek 46, 916 
Benzol expositio 792 
Béta-blockolók, Sympathikus idegrend

szer gátlása 2023 
—, angina pectoris 1210 
—-, digitalis 1209 
—, hypertonia 1211, 1212 
—-, szív-infarctus 1210 
Béta-hidroxivajsav, vérparam éterek 2907 
Betegek ellátása, krónikus 1971 
Betegellátó kórház, aku t 407 
Biguanid-kezelés, lactacidosis 858 
Bilharziosis 1599 
Biliaris atresia 419, 2541, 2542 
Boncolás 1855
Bordatörés, sorozatos 2286, 2352 
Bőr, fogamzásgátlók 536 
B őrátté t, carcinoma 1163 
Bőrbetegségek 918 
Bőrgyógyászat 919 
Bőrpróba antigének 1155 
Brachialis plexus sérülés 1599 
Brodie-tályog 2727 
Bronchialis cytologia 3148 
Bronchiolitis 360
Bronchitis, köpetbakteriológia 240 
Broncbitises köpet 167 
Bronchoscopia 2096, 3218 
Bronchospasmolytikus hatás, salbuta

mol, fenoterol, terbu talin , repro- 
terol 53

Bronchus-anomáliák 2225 
Bronchus-carcinoma 3144, 3148 
Bronchus-rák 599 
Bronchus-tumorok 734 
Buformin, anyagcsere 917 
B urkitt-lym phom a 2671 
Búváregészségtan 2906 
Byssinosis 1727 
„Calcium paradox” 659 
Candida-coxitis 2604 
Candida, szájüreg leukoplakia, carci

noma 2543
Cantharidin, vese-húgyutak 107 
Carcinomás betegek, levamisol 2609 
Cardialis resuscitatio 2539
— sarcoidosis 179 
Cardiomyopathia, alkoholos 2730 
—-, Q- és T-hullámok 2732 
Cardiopulmonalis bypass 2416
— elégtelenség 1156
— resuscitatio, jártasság 533 
Cardiorespiratoricus telj esítőképesség,

edzés 306
Caroli-betegség 2223 
Carotis praethrom bosis, Doppler-ultra- 

sonographia 2854
— szűkület, CT 2477
— stenosis 2664
Cephalothin -f- aminoglycosid 233 
Cerebralis gigantizmus, familiaris 1471 
Cerebrovascularis elégtelenség 1907, 1908 
Cervix, éretlen 1789 
—- rákszűrés, cytológia 3151 
Chinidin, digoxin 1215 
Chlamidia, ú jszülött 2849

Chlormethiazol, májcirrhosis 1412 
Cholangiographia 670, 1408, 2349 
Cholangitis, postoperativ  2542 
Cholecystectomia 408, 1403 
Cholecystitis, m ű té t 416
—  posttraum atica 1407 
Cholecysto-cholangiographia, Ceruletid

2672
Cholecystographia 1658, 1659 
Cholecystolithiasis, cholecystosonog- 

raphia 302
Choledochus-szűkületek, 669 
Choledochoduodenostomia, endoscopos 

2096
Cholelithiasis, ultrasonographia 302 
Cholestasis, u ltrahang  666 
Cholesterin, egészségesek 1604 
Chordoid sarcoma 1164 
Cigányok, genetikai összetétel 727 
Cigarettaárusítás, kórházak 473 
Cigaretta-dependencia 1792 
Cigarettafüst, lim focita DNS 1793 
Cigarettázás, bronchus epithelium válto 

zások 469 
— , hypertonia 469 
Cigarettázók 2029 
Cimetidin 723, 1411, 1910
— mérgezés 1791 
Cinkhiány 2152
Cirrhosis, hyperoktaném ia 2224 
— , lázas állapotok 2223 
Clofibrat, atherosclerosis 1850 
Clonidin, prazosin, hypertonia 724 
Coccidioidomycosis 54 
Cochlearis im plantatio  2545 
Coeliakia, bőr teszt 362 
—-, gliadin an titestek  171 
Colitis pseudomembranosa 974
—  ulcerosa 416
------- , dinatrium  crom oglycat 978
------- , prostaglandinok 978
------- , sulfasalazin 978
------- , thalidom id 1657
Colon dyoplasia 2478 
—■ syndroma, irra tab ilis 868 
Colonoscopia, lép rup tu ra  537 
— , rectalis vérzések 420 
Colorectalis carcinoma 244, 730, 3152 
Combnyaktörés, combfejprotézis 1595 
Compositae-érzékenység 1918 
Com puter-gastroscintigraphia 794 
Computer tom ographia, aorta aneurysma 

600
------- , arckoponya, ga ra t 3093
------- -, arteria poplitea becsípodés 2353
------- , axialis 789
------- , csont-, izom betegségek 861
------- , csont-izomrendszeri tumorok 789,

3021
------- , emissziós 784
—  ■—-, extracranialis carotis-szűkület 

2477
------- , gerinccsatorna szűkület 1045
------ -, gyermekek 787, 3021
------- , gyomor-bélrendszer 600
------- , hasnyálmirigylob 2353
------- , herpes simplex encephalitis 790
------- , koponya 862
Computer tom ographia, lágyrész sarco- 

m ák 3093
--------, léptok véröm leny 600
------- , lymphomák 788
------- , máj 3021
------- , medencei tum orok 177
------- , mediastinum 789
-—- — , mellékvese 1046
--------, mellkas, has 788
------- , mesenterium tum orok 2353
------- , nephrectomia 2353
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------- , pajzsmirigybetegségek 1046
-------, pancreas gáz 2353
------- , sacroiliacalis 2477
-------, subduralis véröm leny 790, 3021
------- , subvalvularis aortaszűkület 2352
------- , szív 789
------- , tályogképződés 1046
------- , thalassaemia m ajor 2354
------- , törzs 2353
------- , tüdő 788
■------ , vér 600
Computer tomographiás leletek, végbélel- 

távolítás 3022
-------peritoneographia 3093
Coniotuberculosis, szénbányászok 2666 
Coronaria angiográfia 2089
— angiogramm 2219
— angioplasztika 2663
—  anomáliák 179
Coronariabetegek, trinitroglycerin 1095 
Coronaria bypass, bal kam ra funkció 720
— elégtelenség, 179
— ellátási rendszer, mobil 2539
— lekötés, cAMP, cGMP 659
— sclerosis, maraton futók 2778
— stenosisok 2662
— szűkületek, translum inalis dilatatio 

1343
Corpus pineale 1216 
Creutzfeldt-Jakobs-féle betegség 598 
Crohn-betegség 415, 1656
------- , antibiotikus kezelés 670
------- , ileocoecalis 416
------- , pseudopolyposis 415
------- , szájnyálkahártya vizsgálat 414
Cubitalis alagút szindróma 1726 
Cukor- és anyagcserebeteg gondozás 

1477
Cukorbaj, fertőző m ájgyulladás 3017 
Cukorbeteg terhesek, praehypoglykaemi- 

záló insulin 591
Cukorbetegek, cardiovascularis betegsé

gek rizikófaktorai 1355 
—, Des-Phe-Insulin 3084 
—, haemodialysis, transplantatio  589
-------, idősek diétája 1354
—, vizeletcukor önkontroll 295 
Cukorbetegek, béta-blokád 723 
— , fertőzés 2407 
—, human insulin 1353 
—, immungyengeség 1354 
Cukorbetegek, insulin dependens 589 
-—, retinopathia 2407 
—, szülészeti előzmény 1353 
Cukorbetegség, életkor 2407 
—, idős korban 1971 
—, insulinelválasztás 798 
Cyclosporin A, HYG, GVH reakció 2961
------- , transplantatio  2958
Cystikus fibrosis, atelectasia 479
-------, csillószőr syndroma 3024
-------, tüdőbetegek gépi lélegeztetése 1158
-------, tüdő vérzés 478
Cystographia, mictiós 669 
Cytomegalovirus 1163
— fertőzöttség 2607
— syndroma 2152
-—, transfusio 2155 
C-vitamin profilaxis 2162 
Családterápia 2088
Csalánbetegség, Hl és H2 receptor blok

koló 169
Császármetszés, endom yom etritis kezelé

se 1786
Csecsemők, akut betegség 2478 
—, környezeti meleg hőmérséklet 2093 
—, otthon elhalt 360 
—, táplálása 2019

Csecsemőkor, pszichoanalitika 3222 
Csecsemőkori chlamydia pneumonia 1474
— hirtelen halál szindróma 1101 
Csigolyaösszeroppanás, ischaemiás 1356 
Csillószőr syndroma, cystikus fibrosis

3024
Csípőízületi totálprotézis, antibiotikus 

profilaxis 2783
Csípőpótlás, vápapótlás, acetabulum-de- 

form itás 2481
Csont mikrovascularis anastomosis 3093 
C sontáttétek  733 
Csonthiányok pótlása 1595 
Csontrendszeri hyperostosis 1256 
Csont-sarcoma, tüdő-resectio 1970 
Csontváz scintigraphia, p rostatarák  3152 
Csontvelőnecrosis 983 
Csoportpsychotherapia 2724, 2785, 3223 
D aganat, második 2157 
Daganat-immunológia 3144 
Daganatkezelés, terhesség 1968 
Decubitas, nyomásterhelés 2151 
Depressio, adenileikláz 2724 
—, neurotikus 660 
D erm atitis, allergiás 1858 
—, atopiás 1974
— herpetiformis 2610
Dermatosis acantholytica transitorica 

920
Deszenzibilizáció 1917 
Diabetes, anyagcsere- és vascularis lele

tek  3984
— , cardiovascularis rizikófaktorok 1354
— diagnosztika 1350
—, gastrointestinalis közvetítés hiánya 

301
— , glycosylált haemoglobin 1914 
— , hepatitis 301 
— , hypertonia 298 
— , hypoglycaemia 1477 
— , insulin-dependens 1913 
— , juvenilis 1099 
— , kontro ll 797
— m ellitus, anticoncipiensek 588 
 , autoimmun 298
------- , beta-adrenoceptor-blokkolók, vér-

cukorszint 589
------- , cukorterhelési próba 3085
—  —  idiopathiás haemochromatosis 592
-----—, neuropathia, encephalopathia 296
------- , pancreas glucagon 590
------- , tolbutam id 296
—  —  1721, 1722
-— szűrővizsgálatok 1350 
— , terhességi 3084 
—-, u tazás 1722
Diabeteses anyagcserezavar, haemoglob- 

in-At 3017
—  autonóm  neuropathia, pupillatünetek 

297
—  beteg 295, 296, 590
—  coma 3017
Diabeteses ketoacidosis, 798, 2408
—  nephropathia 297, 1478 
•— neuropathia 1913
— retinopathia, hypomagnaesinaem ia

1353
— terhes, haemoglobin A, 1354 
Diagnosis, autopsia 1856 
Dialysis, dementia 974
— , dihydroergotamin 1540 
Diazepam 106
Dieldrin, im munhaem olytikus anaemia 

106
Diétás étrend, réz, cink 2418 
D ietetika 3083
Digitalis, béta-blockolók 1209 
— -glycosida kezelés 1281
— intoxicatiók 855

Digoxin, chinidin 1215, 2027
—  felszívódás, jobb szívfél elégtelenség 

724
— intoxicatio , furosemid 107
— rendelések 1282
1,25 dihidroxi D3-vitam in, koraszülöt

tek  2156
D inatrium  cromoglycat, colitis ulcerosa 

978
2,4-dinitrofenil csoportok 1048 
D iphteria-toxin 1040 
D ISH  1356
D obhártya, endoscopos vizsgálat 865 
Dobüreg atelectasia, kénhexafluorid 865
—  endoscopos vizsgálat 865 
D ohánykivonat 2029
Dohányosok, alveolaris macrophagok ta 

padása 473
—, bronchoalveolaris mosófolyadék 1037 
— , fia ta l, tüdőfunctiós próbák 470 
— , idü lt 2032
— , kilégzési spirogramm 1966 
— , légzésfunkció 2476 
— , légútszűkület 473 
■—, m ortalitás 1037 
— , tüdő 473, 1037, 1965 
Dohányzás 1961
— abbahagyása, tüdőfunkció 2032, 1037 
— , asthm a 1793
— , cadm ium tartalom  2477
—  beszüntetése, terhesek 2029 
— , egészség 1793
— , egy-légzéses nitrogénpróba 2029 
— , férfi orvosok 2032 
— , gyermekek 2030 
— , hypertonia 469 
— , in trau terin  fejlődés 470 
— , légcsőrák 1793
-—, légzésfunctio, lakásviszonyok 473 
— , menopausa 1037 
— , m unkahely 2032 
— , nők hörgőrákja 2031 
— , passzív 1962, 1965 
— , subarachnoidealis vérzés 469 
— , tüdőrák 2030
Doppler ultraszonográfia, karotisz pre- 

trombózis 2854
Doxycyclin, légútbetegségek 1412 
— , vérsavó, hörgőváladék 1412 
Down-syndroma 725, 916, 1468 
D-penicillamin, gyermekkori megbetege

dések 1102
D uctus arteriosus persistens 2096 
-— thoracicus 2662 
Duodenalis vérzés 417 
Duodenoscopok, fertőtlenítés 236 
Duodenum diverticulum ok 2727
—  haem atom a, gyerm ekkori 418
— tuberculosis 1658 
Dysmenorrhoea, prosztaglandinok 1601 
D ysphonia spastica 977 
D ystrophia musculorum Duchenne 2162 
Echinococcosis, alveolaris 1040
— , mebendazol 1041 
Edzés, állóképességi 3154 
— , idős emberek 307
— , kardiorespiratórikus teljesítőképesség 

306
— , oxigén disszociációs görbék 2907 
Egészség 1846
Egészségügyi ellátás, öregek 922 
Égés mélysége, ultrahang 1593 
— , letalis 115
Égési sebek, corticoidok 114
—  sérülés, tobram ycin 2027
-— shock, intravénás folyadékpótlás 2482 
É gett betegek, amiláz-, k reatin in  clea

rance 355
-— gyermekek 114, 355
É gettek , Pseudomonas vakcina 114
E ktopiás hormonképződés 474
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Ekzema, allergiás, foglalkozási 1155 
—, gyermekkori, Na-kromoglikát kenőcs 

920
Elastaz, neutrophil lysosom 2151 
— , tropoelastin-, elastin lebontás 2151 
Elektroconvulsív kezelés 2722, 2966 
Elektromos baleset 534 
Elektroshock-kezelés 662, 2965 
Élelmezés, kórházak 2417 
Élelmiszerek, növényegészségügyi term é

kek m aradéka 540
— radioaktivitása 540 
—, utazás 1853 
Élelmiszerkészítmények 1220 
Életkor, tüdő-elastin 2150 
Életm entés 534 
Elhalálozás, orvosok 2475 
Elhízás 56, 587, 2342, 2343 
—, cukortolerancia 3083
—, diéta 1218 
—, gastroplasztika 2347 
— , energiaszabályozás 2343 
—, epekövek 2347 
—, máj 2344'
— , plazma cink, réz 587 
— , shuntölt 2348
Elhízás, zsírsejtek, hyperplasiája 57 
—, zsírszövet lipoprotein-lipase 1913 
Elmebetegségek, „címkézési” elmélet 

2475
Elsődleges ellátás, szakorvosok 2472 
Elsősegélynyújtás, ionizáló sugárzás 178 
—, villámcsapás 534 
Élvezeticikk-, drogfogyasztás 2851 
Embolisatio 235, 416 
Em bryopatina, kum arin 1913 
Einbryopathiák, antiepilepticum ok 307 
Em észtőtraktus kettőzetei, gyermekek 

2543
Emlőcarcinoma 2158 
—, férfi 3149
—■, monocyta m aturatio 1286 
Emlőmegnagyobbodás, járványszeríí 1854 
Emlőrák 1164 
—■, fogamzásgátlók 3143 
—, gyulladásos 728 
—, hormonreceptorok 1967 
—, mammogruphia 2159 
—, oestrogen receptorok 243 
—, steroid receptorok 1967 
—-, sugaras kezelés 2158 
—, utógondozás 1163 
Empyema, pleuralis 2790 
Encephalopathia, hypertoniás 3089 
— , máj eredetű 2224 
Encounter csoport, önértékelés 2724 
Endogen morphinok 2149 
Endomyocardium hiopsia 2729 
Endoscopia, bakteriaem ia 238 
—, fertőtlenítés 236 
—, gyomor-bélrendszer 865 
Endoscopok, száloptikás, fertőtlenítés 

236, 237
Endoscopos papillotomia 237
— vizsgálat, oesophagus stric tu ra  238 
Enterocolitis, nekrotizáló 2848, 2909 
Energiaigény, súlyemelő 307 
Enuresis 1100
Epe cytodiagnosztika 244 
Épehólyag torsiója 2290 
Epehólyaggyulladás 367 
Epehólyagrák 729 
Epekő 1404, 2347 
Epekőoldás 1403, 1404 
Epeút atresia 1717, 2541
— drenázs, palliativ  419 
Epeúti cysták, m ájinfarktus 1404 
Epevezeték-elzáródás 2096 
Epidermodysplasia verruciformis 1974 
Epidermolysis bullosa letalis 2413
— simplex 540

Epiduralis érzéstelenítés 110, 1601 
Epilepsia, gyógyszer-rezisztencia 1907 
Epoxigyanta 1534 
ERGP 1002 
Ergoterápia 1974
Erőkifejtés energetikai alapjai 2907 
Érsebészet, normovolaemiás autotrans- 
fusio 2664
E rythem a elevatum  diutinum  921
— multiforme, u rticaria 1918 
Erytroderm ia, ethylendiam in 1974 
Erythroleukaem ia, pyoderma gangrae

nosum 792
Escherichia coli 1853 
E tham butol 1664 
Extravascularis album in 2150 
Facialis-törés 2670 
V III. factor 794 
Farfekvésés fej 1785 
Farm ertüdő betegség 2666 
Fehérjediéta, anyagcsereváltozások 1219 
Fehérjeforrás 2486 
Fehérjeszintézis 1715 
Fehérvérűség, vérlemezkeszám-einel ke

dés 790
Fejlődési hibák, hexachlorophen 2021 
Fejlődési rendellenességek 307, 2225, 

2543
Fejsérülés 356 
Fekély, peptikus 2477 
Fenestra ro tunda 2727 
Fenoterol, asztma terhelés 54
— bronchospasmolytikus hatás 53 
—■, tüdőtbc 54
„Fenyegető” syndroma 1095 
Fibrosclerosis, multifocalis 2224 
Fizikai terhelés, kreatin in , kreatin 3153
------- teszt 2541
-------•, urea 2907
Fluor, vízvezeték 305 
Fogamzásgátló módszerek 111 
—, hormonális, belsőfülkárosodás 535 
—, toxikus hepatosisok 973 
Fogamzásgátlók, bőr 536 
—■, hypertonia 1909 
—, myocardialis infarctus 973 
—, oralis, fejlődési rendellenességek 307 
—, pajzsmirigybetegségek 917 
Foglalkozási betegségek, kórház 975 
Fogyókúrás étrend 1219 
Fókuszált tanácsadás 2723 
Friedreich-betegség, 171 
Fructose intolerantia 50 
Frusztráció, agresszió 2788 
„F u tás a la tti m editativ  válasz” 3222 
Futók, lipoprotein lipase 306 
Fül, légylárva infectio 2545 
G alambtenyésztők betegsége 1534 
Gamma-globulin kezelés 172 
Ganglioneuroblastoma, alkohol szindró

m a 2225
G astrikus bypass 2343, 2347 
G astritis, haemorrhagiás 866 
Gastroenterologiai m elléktünetek, anti- 

conceptívumok 536
Gastrointestinális komplikációk, panc

rea titis  415 
—■ vérzés 723, 2097 
G astroplasztika, elhízás 2347 
Generalisták, specialisták 2475 
Genetikai amniocentézis 914
— diagnózis 913 
Gentam icin, ototoxieitás 857
Gépi lélegeztetés, pulm onalis barotraum a 

2661
— lélegeztetett ú jszülöttek 2092 
Gépjárm űbalesetek, öngyilkossági hírek 

112
Geriater-szükséglet 2408 
G eriatria, rheum atologia 1972 
G eriátriái eset 2411

Gerinccsatorna szűkület 1045, 1660 
Giardiasis, intestinalis immunválasz 1658 
Ginseng abusus syndroma 2850 
Glaukoma, akupunktúra  238 
—, pajzsmirigy működés 728 
—- simplex, laser-sugár 2852 
Gliadin antitestek , coeliakia 171 
Glikogenózis, phosphorylase-kinase hi

ány 50
Glomerulonephritis 3022, 3023 
—, gyermekkori 172, 1418
— mem branosa 1540,
Glomus-tumorok 728 
Gombák, ehető 2418 
Görcsroham, lázas 410 
Graft-versus host betegség 1789 
G ranulocyta-transfusio 791 
Granulocyták, szájüreg 3086 
Granuloma, chronicus 363 
Grüntzig-f. ballon k até ter 720 
Gümőkór 1727
—, veseátültetés 2961 
Gyarapodás zavara 359 
Gyermekbetegek, psychiatriai 915 
Gyermekek lázas görcsrohama 910
— légi szállítása 924
— m ortalitása 924
—, re tardált, aetiológiai vizsgálat 726 
Gyermekkori daganatok, költségeik 2157
— daganatos betegségek, tenyér baráz

dák 915
Gyermekneuropszicliiatria 660 
Gyilkosgalóca-mérgezés 1537 
Gyógyszer-kölcsönhatások 3154 
Gyomor, artéria benyom atok 2671
— leioinyoblastoma 2160 
Gyomorbél tractus performatio, gyermek

2478
Gyomor-bélrendszeri vérzések 867 
Gyomor és duodenumfekély, gyermekko

ri 172
Gyomorcarcinoma, 1910 
Gyomorfali emphysema, csecsemőkorban 

1661
Gyomorfekély, anaem ia perniciosa 866 
Gyomorgátló polypeptid, intraduodena- 

lis aminosav perfusio 867 
Gyomorrák 2220
Gyomorszűkület, posttraum ás praepylo- 

rikus 358
Gyulladásos-rheumás betegségek 1915 
IIj receptor bénítok, faggyúkiválasztás 

2028
Haematológiai betegségek, gyógyszerek 

2020
H aem atom a, in traventricularis, pancy

topenia 1910 
H aem atothorax 2286 
Haemochromatosis, diabetes mellitus 592 
— , sicca syndroma 1848 
Haemodiaiizált betegek 1417, 1540 
Haemodializis, aspirin 2415 
—•, schizophrenia 2091 
— , terhesség 1786 
H aem opathiák, malignus 1289 
Haemophilia-A conductorok 983 
—• -B, IX . faktor 1790 
Haemophiliás arth ropath ia  1289
—  pseudotumor, iliacus haematoma 983 
Haemophiliások, idegrendszeri vérzések

984
— , intram esenterikus haematoma 3094 
Haemopoesis gátlása, leukacmiás sejtek 

366
Haemorrhagiás láz 1598 
Haemosiderosis, deferrioxamin 2482 
Haemostasis, szülés 174 
H ajas fejbőr, bőradó 114 
H alál, beteg joga 1590 
Halálozás 783
Halláscsökkenés, oxycarbon 864
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Halláskárosodás 862 
H alottvizsgálati b izonyítvány 783 
Hangképzés vizsgálat, pneumatachog- 

raphia 864
Hasfájás, gyermekkori 670 
Hasi sérülés 2668
— szervek, tájékozódási pon tok  1045
— tályogok 1661
— tum orok 1045 
Hasmenés, antibiotikum 1283
—, csecsemő methaemoglobinaemia 1100 
Hasnyálm irigy radioizotópos-angiograp- 

hiás vizsgálat 414 
—, u ltrahang, CT 669 
Hasnyálmirigy-elégtelenség, PABA-teszt 

2293
Hasnyálmirigylob, CT 2353
— sebészete 2540
Hasnyálmirigy-sérülések 359 
Hasnyálmirigy-szűrővizsgálat 666 
Hasnyálmirigy-váladék cytodiagnoszti-

ka 244
H atáreset szindróma 541 
Házipor atka allergia, gyerm ekkori aszt

ma 115
HBsAG, egészségügyi szem élyzet fertő

zőképessége 2097
— ellenanyag, Microelisa-Hepanostica 

1006
—, HBs antitest 1410
— negatív  hepatitis, B v írus 2098 
H em ineurin 1912 
Ileinodialízis, terhesség 1784 
H eparin prophylaxis 1727 
H epatitis, aggresszív, chronikus 1105 
—, alkoholos, anaemia 2417
— A- és B-vírus fertőzés, thalassaemia 

537
— B antigén, antitest, fogászok 1410
------ - antigenaemia, nephropathia 1106
-------átv ite le  1410
-------- fertőzöttség, orvosok 1409
-------járvány , csimpánz 302
-------  serológia 1409
— B vírus fertőzés 1105, 1409
----------- iinmunkomplex, vasculitis 1048
------------hordozók 2097
— Bs ellenanyag 1104 
-—, bakteriális 1404
— C antigén, posttransfusiós hepatitis 

303
—, chronikus 303, 1105, 1408, 2223 
—, haemodialysalt betegek, HBeAg 

1408
—, uon-A, non-B 2098 
Hepatocellullaris carcinom a 2160 
Hepato-choledochus kő 1407 
H epatocyták, PAS-pozitív globulusok 

1413
H epatom a 2223
Heredystopia, congenitalis 2911 
Heretumorok, sugárterápia 1162 
Herm aphrodita, H—Y mozaikosság 915 
Heroin 1281 
Herpes gestationis 922
— simplex fertőzés 2094 
 encephalitis 362
H iatus hernia, reflux oesophagitis 977 
Hirschsprung-kór 1102 
Hirsutismus, phenothiazin-kezelés 537 
H irtelen halál szindróma, gastrooesopha- 

gealis reflux 1101 
Histoplasmosis 54
Hodgkin-kór 244, 1161, 1162, 1968, 2221, 

3150, 3151
Homosexualitás 2413 
Hormonalis contraceptio 234 
Hormonképződés, ek topiás 474 
Hörgőasztma, lym phocyták 2965 
Hörgőfal sérülései 2287

H örgőrák 242, 730, 1045, 1161, 2157, 
2158, 3147,

Hörgőszűkület, alkohol 116 
—, felső légutak 116 
H örgőtágulat, bronchitis fellángolása2790 
Húgyhólyag, körte formájú Í355, 1661 
H úgysavkövek oldása 1222 
H úgyúti fertőzések 669, 1221, 2853
— gyulladás, terhességi 539 
H ullavese 1783
H— Y antigén, férfi sexuális fejlődés 726
------- mozaikosság 915
H yalin-m em brán betegség 1596, 1597 
„H ydandoin-syndrom a” , foetalis 975 
25-hydroxy D-vitamin 2149 
Hypercholesterinaemia 3016 
Hyperim munoglobidinaemia E syndro

m a 2728
H yperkalaem ia, bifascicularis block 2732
—  H yperlipoproteinaem ia, I la  típusú 

1914
— , IV. típusú 301 
H yperlipoproteinaem iák 588, 3017 
H yperosm olaritas, lithium -intoxicatio 535 
H yperoxia teszt 2094 
H yperparathyreoidism us 2844 
H ypersplenia, lépembolizálás 1972 
H ypertensio, renovascularis, translum i- 

nalis angioplastica 1849 
H ypertherm ia, teratogén hatás 2226 
H yperthyreosis, sarcoidosis 1849 
H ypertonia 1848, 3015 
— , béta-blockolók 1211 
— , cigarettázás 469 
— , diazoxid infusio 3089 
— , essentialis 362 
— , fogamzásgátlók 1909 
— , konyhasó 2485, 3089 
— , prazosin, clonidin 724 
-—, renalis, gyermekek hypertensiós krí

zise 173
— , renovascularis, translum inalis dila

ta tio  1343
— , saralasin teszt 3015 
— , sym pathicus idegrendszer 48 
— , veseelégtelenség, béta-blockolók 1212 
H ypertriglyceridaem ia, glukóz toleran

cia 3018
H yponatraem ia 1914, 1915 
H ypopharynx-sérülés, endotrachealis in 

tubatio  975
Hypoprolactinaem ia 3087 
Hypoproteinacm ia, paralytikus ileus 417 
Hypothalam o-hypophysaer insufficientia 

1217
H ypotherm ia, barbiturátok 529, 533
— , diabeteses ketoacidosis 798
Hypothyreosis, congenitalis 1473
Hypothyroidism us 2095
H ypoxia, magzatvíz, lecitin 177
Icterus, ultrahang 1660
Idegek regenerációja, összevart 1038
Idegsebészet, művi embolisatio 235
— , psychologiai zavarok 1038
Idegvezetés, életkor 1725
Idős kor, gastro-duodenalis fekély 2412
------- , kreativitás 2411
Id ü lt betegek, légi ú t 1857 
Ikerszülések, anaesthesiológia 2288 
Ikerterhesség 538 
Ikrek  apja, HLA-rendszer 2029 
Ileus 417
Iliacus haematoma, haemophiliás pseu

dotum or 983
Immunglobulinok, adenotom ia 1154 
-—, gyógykezelés 2609 
Im munológiai laboratórium  2963 
Im m unreakciók 2963 
Immunsuppressio 1047 
Im m un-throm bocytopeniák 984 
Im potencia, protézis 2087, 2088

Indoinetliacin, throm bocyta funkció 2156 
Indoram in, asztma 168 
Infarctus, lidocain 1097 
— , reinfarctus jelei 1347 
Infertilitas 2912 
Influenza, am antadin 2162 
Influenza-adsorbat, ellenanyagok 2161 
IN H , m ájgyulladás 857 
■— -rifampicin 858 
Inotrop hatású szer 3154 
Insem inatio, mesterséges 2279, 2280 
Insulin 591, 1725 
In tenzív  betegellátás 1154
— ellátó egységek, mobil 2539
— osztály, terhesek, újszülöttek 3158 
 , zene 2414
Interferon 2607, 2608, 2961, 2962, 3143 

1048, 2220
Interperszonális érzékenység 2725
— szakm ai jártasság 1653 
In testinalis bypass, d iéta 2344
------- , plasma cink, réz 587
Intracranialis térszűkítő folyam at 2967 
Intraspinalis tumorok, fiatalkori 1726 
In trau te rin  fejlődés, dohányzás 470
— sorvadt újszülöttek 2849 
In tra  vaginalis progesteron 1784 
In traventricularis vérzés, újszülött 2153 
In travertebralis vacuum -hasadék 1356 
Ipratropium  bromid, tüdőtbc 54 
Isobutyl-2-cyanoacrilat, veseerek embo-

lisatiója 241
Ivóvíz keménysége, myocardium kation 

ja i 2777
Izom-biopsia 418, 784 
Izom láz, EMG-biofeedback, nyújtás 2906 
Izzadás, sportolók 306 
Járm űvezetői alkalmasság 2904, 2905 
Jejunoilealis bypass 2343, 2344, 2347, 

2348
Jejunoileostom ia, epekövek, elhízás 2347 
K ala-azar 2603
K allikrein, pancreas béta-sejtek 1657 
K am rai septum defectusok 1346 
K anyaró, atypusos, pneum onia 2726
— védőoltás 597
Kardiomitológia, m aratonfutók 2781 
K atasztrófák, üzemi, m entőlánc 177 
Katasztrófavédelem  1855 
K ehelydiverticuluinok, gyermekkorban 

2485
Kenyérfogyasztás 2486 
Keringés, propranolol, metoprolol 1212 
Keringési zavarok, csontok ásványi só 

vesztesége 1853 
Kézsérülés, vasalógép 358 
Kielland-fogó, újszülött m orbiditás 174 
Kígyómarás 1599 
K ininek, vérnyomás 47 
Kirner-féle deformitás 2225 
Kivégzés, méreg befecskendezése 2085 
Klebsiella pneumoniae járvány  1910 
K obalt, táplálkozás 1220 
Koch-követelmények 1791 
Koffein, anyagcsere, teljesítm ény 307 
Koffeinizmus 2785 
K om plem ent 2962 
K ontrasztanyag befecskendezés 2535
— érzékenység 656
Koponya-agysérülés, végtagtörések 113 
Koponyatörés 976
K oponyatraum a, röntgenfelvételek 862 
Koraszülés, balneoterápia 112 
— , gyógyszerek 174 
— , salbutam ol 538, 539 
K oraszülöttek agyi károsodása 2155 
-— anaem iája 359 
—, hallásvesztés, 3158 
-—, indom ethacin 2156 
K oraszülött osztály, anya-gyermek 362 
Kórházi fertőzések 2605
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K oronária elineszesedés, EKG 2783 
Koszorúér-, szívbetegségek, traum ás 357 
Költségcsökkentés, Sebész Társaság 407 
Köpet, asztmaellcnes gyógyszerek 53 
Környezeti ártalm ak 1854 
Kötőszöveti betegségek, lipoproteinek 48 
Kövérség 2405
Közegészségügy, peszticidek 105 
Középső-lebeny syndroma, collateralis 
légzés 1159
Közlekedés, betegségek 2903 
—, fájdalom  2903 
—, fájdalom csillapítás 2903 
Közlekedési balesetek 356, 924, 1291, 

2670
K reatinin, fő tt hús 1220 
Kretinizmus, anyatej 1476 
Króm, bőr 920 
Kryptorchizm us 2911 
Kulccson- állízület, veleszületett 2784 
Kupololithiasis 2546 
K utatóm unka 1529 
Laboratórium  igénybevétele 1721 
Laboratórium i diagnosztika, gyógysze

rek 2847
— dolgozók, vetélés 112 
Lactacidosis, biguanid-kezelés 858 
„L aetitia  syndroma” 173 
Laparoscopia 238, 2667 
Laryngealis praecancerosis 733 
Laryngectomizált betegek 865, 2545 
Laser-sebészet 2721
Lassa-vírus antitestek, kórházi dolgozók 

2603
Lassú vírusok, humán betegségek 597 
Lebeny-atelectasia, heveny 2536 
Légcső-, hörgők törése 2287
— m elletti daganatok 479
---- nyelőcső sipoly, mellkassérülés 2288
Légcsőrák, dohányzás 1793 
Légcsőszűkület, traum ás betegek 2288 
Légcsőszűkületek 2662 
Légembolia, újszülött respiratiós thera

pia 2095
Légionárius betegség 1655, 1656, 1719, 

2602, 2603 
Légiós betegség 2602 
Légmell 240, 2286 
Légutak, csillószőrös tevékenység 53 
Légútelégtelenség, vértérfogat, vérgáz ér

tékek 2789
Légúti betegek, tüdőbeteg-gondozó 477
— betegségek 3217
-------, gondozónők fertőzései 241
-------, immunkezelés 1728
— fertőzések, gyermekek 1099
— immunpathológia, komplement 1047
— vírusok, m adarak 2607 
Légútszűkület, légzőgyakorlat, oxigén

lélegeztetés 1159
Légzésellenállás mérése 2721 
Légzés-functio, dohányzás 473 
Légzési betegségek, népegészségügy 239
— elégtelenség, betegek szállítása 1153 
—-—, operabilitás 2222
Légzőszervi megbetegedések 239, 1157, 

1912
Leiomyoblastoma 2160 
Lélegeztetés 1541 
Lepra 2603
Léprepedés, traum ás 1594 
L épruptura, colonoscopia 537 
—, mononucleosis infectiosa 1039 
Leukaemia, csontvelő transzplantáció 

792
—i egypetéjű ikrek 1471 
—, esterase vizsgálatok 791 
—, ethylen oxid 1534 
—, felnőttkori, aku t 982 
—, granulocytás 1972 
— , gyermekkori 791, 1789

—, lymphoblastos 366, 981 
— , lyinphocytás 366, 1285, 3149 
—, myeloblastos 3085 
—, myelocytás 791 
—, myeloid, Hodgkin-kór 1286 
—, neurofibromatosis 982 
—■, prolymphocytás 981 
—, prae-B-sejt 366 
— , steroid 365 
—, tüskés sejtes 790 
Leukaemiák, diagnosztika 981 
— , felnőttkori 3025 
—, gyermekkori 2852
— , nem-lym phocytás, chromosoma ab- 

norm itás 1286
—, pancytopenia, benzol 792 
Leukaemiás betegek, infectio 365
— sejtek 366, 1285
Leukocyta alkalikus phosphatase reac

tio 1289
Leukopenia, ezüst Sulfadiazin 655 
Levamisol 1911, 2609 
Levegő-cysta, param ediastinalis 2727 
Levegő gombaspóra tarta lm a 305 
Lidocain, myocardialis infarctus 2280, 

2283
Lipoprotein Iipaze, futók 306 
Lipoproteinek, kötőszöveti betegségek 

48
Liposarcoma, végtagok 1044 
Liquor lactatdehydrogenase, meningitis 

2847
Lithium , vese-toxieitás 975 
Lithium -intoxicatio, hyperosmolaritas 

535
Lithium -prophylaxis leállítása 535 
Lupus erythem atodes disseminatus 1467
— nephritis 1540
Lymphadenopathia, angioimmuuoblastos 

2964
—, immunoblastos 3025 
Lym phocyták functiói, chloramphenicol 

2610
Lymphogranulomatosis, MOPP 1042 
—, testvérek 2220 
Lymphographia, m éhnyakrák 729 
Lymphoid sejtbártya an titestek  2413 
Lymphoma, cyclophosphamid-vincristin- 

procarbazin-prednison 3150 
—, non-Hodgkin 1161, 2220 
—, tüdő 733
Lymphosarcoma, nephrocalcinosis 1971 
Magas vérnyom ás 1857 
Magzati szívműködés, in trau terin  mozgá

sok 109
—- tüdő érettsége, magzatvíz 480 
Magzatvíz 480 
Máj angiosarcoma 973 
—, baktérium ok 1407
— lipoma, pseudolipoma 2224
— polypositiós scintigraphia 367 
Májadenoma ruptura, anticoncipiens 974 
Májbetegségek, ultrahang 666 
M ájcarcinoma 1104, 3147 
Májcirrhosis, chlormethiazol 1412
— , gyomor vérátáram lása 866 
—, májkóm a 1409 
M ájdaganatok, ovulatio-gátlók 536 
Máj-echinococcus 666 
Máj-echinococcosis 2671 
Májgyulladás, cukorbaj 3017 
—, IN H  857, 858 
Máj-m etastasis, urographia 1660 
M ájrák 1043, 3151 
Májresectio, norm otherm ia 665 
M ájtransplantatio 1781, 2957, 2958 
Malignomák 1044 
Mammacarcinoma 243, 3fT4 
M andulam űtét 977 
Mangán-szennyeződés, városok 305 
M antoux-oltás 2667

M antoux-próba, több-tűs próba 477 
M aradéktérfogat 3221 
M aratonfutók 2778, 2781, 3153 
M astectomia, psyches problémák 364 
Meckel-szindroma, praenatalis diagnosis 

308
Medencei tum orok, sonographia, CT 177
Medeucetörés, ileus 1596
Medicina, tanulás 1103
M egtermékenyítés 1529
M éhnyakrák, bélszövőduiények 1970
—, idősebb nők 2160
—, lym phographia 729, 1969
M éhtestrák, oestrogén 974
Melanoma, á tté t, duodenalis vérzés 417
—, családi 730
—, Dacarbazin 2159
Mellékpajzsmirigy adenomák, angiograp- 

hia 2481
Mellhártya, autoim m un betegségek 2964 
Mellhártyafoltok, szűrővizsgálat 1665 
Mellhártyakéreg 2352 
Mellkas sérülései 2285 
Mellkasfal stabilizálás 2286, 2485 
Mellkasi aorta-aneurysm ák 2351
— aorta sérülései 2350
— ér- és szívsérülések 2350
— izoméria 1356 
Mellkassérülés 2351, 2352, 2485 
M ellkassérültek 2351 
M ellkastrauma, szervsérülések 2350 
Mellűri folyadékgyülem, acidosis 479 
Mélyvénás thrombosis 1726, 2415, 3023 
Meningitis, csecsemőkori 2847
—■, liquor-lactat 1720 
—, pseudomonas 2853
— tuberculosa 1217 
Meniscektoinia 3090
Menstruációs ciklus, psychoendokrinoló- 

gia 110
M entőlánc, üzemi katasztrófák 177 
Mentőszolgálatok 2540 
Méregellenőrzés 105 
Méregtani elemzés 1721 
Mérgezés, cim etidin 1791 
—, patkányirtók  1791
Mesenterialis venathrombosis, ovulatio- 

gátlók 794
Mesothelioma, pericardialis 1164 
Methicillin +  aminoglyeosid 233 
Microelisa-Hepanostica 1106 
Micropenis 2846 
Migraine 49, 1282, 2783 
Mikrobiológiai leletek 1720 
Mitralis billentyű prolapsus 2284
— prolapsus syndroma, migraine 2783 
Moschowitz-syndroma 1790
Mumps 1656
Monitorizálás, újszülött halálozás 109 
Mononucleosis, CMV 856
— infectiosa 1039, 2604, 2605 
„Mother- and baby scope-optic”  865 
Mucoviscidosis 50, 170
Muscularis dystrophiák, systemás memb- 

rándefektus 914, 915 
Műhibák közgazdaságtana 409 
Művi vetélés, abortus 111
------ -, sterilizáció 2213
M ycobakterium tuberculosis 2667
— K ansasii, 1413 
M ycobaktériumok, nem tbc 2606 
Mycoplasma pneumoniae 1041, 2481 
Mycosis fungoides 2671 
Mycosisok, ocularis 2853 
Myelofibrosis, oxymetholon 793 
Myelographia, inetrizamid 2726 
Myeloid metaplasia, granulocyta IgG 3025 
Myeloma, gerincvelő kompresszió 2224 
—• sejtek, fagoeytáló 3016
— m ultiplex 1160, 3089, 1466, 2220
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Myocardialis infarctus, bal kam ra dila
tatio 1344

-------, béta blokád 2731
------- , coronaria spasmus 1343, 2216
------- , D-vitamin 2777
—  —, ecliocardiographia 1344
------ fogamzásgátlók 973
-------, hirtelen szívbalál 1654
Myocardialis infarctus, hyponatraem ia

2216
------- , intraventricularis blockok 2782
------- , kórházi kibocsátás 1654
------- , lidocain profilaxis 2280, 2283
------- , noncontraceptiv östrogének 973
-------, propranolol 178
— —, pszichológiai rehabilitáció 1283 
—-—, psychiatriai morbiditás 1654
— perforatio, pacemaker 655 
Myocardiopathia, Friedreich-betegség 171 
Myocardium nagysága, enzimek 1345 
Myopiás szem 727
Myxoedema, oedema keletkezése 3087 
Nagyérsérülések, mellkasi, hasi 2669 
Nalidixsav 2027
Naproxen-probenicid interakció 724 
Natrium-pentachlor-phenolat, víz 540 
Necrolysis epidermalis toxica 921 
Nefrológia, gyermek 1418 
Nemi aktivitás, peteérés 110 
Népegészségügy, légzési betegségek 239 
Nephroblastoma, vesearteria elzárás 242 
Nephropathia 297, 2964 
Nephropyelostomia, gyerm ekkorban 1418 
Nepbrosis syndroma, polymer album in 

1417
Neuroblastoma 3151 
Neurofibromatosis 982 
Neuroleptikumok, túlérzékenységi pszi

chózis 662
N europathia, autonom 297
— diabetica, cachexia 1478 
Neurosis 1966, 2788 
Nikkel, cytotoxicitás 976 
Nikkelkioldódás 169, 170 
Notalgia paraesthetica 542 
Nőgyógyászati műtétek, ureter ligatúrák

oldódása 1222 
Nők, nemi aktivitás 110 
Nukleáris medicina, tüdőgyógyászat 2535 
N yálkahártya-neurom ák, thyreoidec- 

tomia 2845
Nyálmirigygyulladás, arcduzzanat 863 
Nyelőcső átfúródás, Celestin szonda 599
— fali vérömlenye 1912 
Nyelőcsőgyulladás, sugár- és adriam ysin

kezelés 537 
Nyelv, francia 1845 
Nyirokcsomó-metastasisok, 1660 
Nyombélfekély, vagotomia, pylorus di
latatio 2290 
—•, cim etidin 1658 
Nyombél-vastagbél sipoly 979 
Oesophago-gastro-duodenoscopia 419 
Oesophagus anastomosisok 418
— atresia 2909
— strictura 238
— tam ponad 865
— varix 966
Oestrogenürítés, alacsony 177
Ólommérgezés 1536
Ólomtartalom, juhok vére 540
Ólomveszélyeztetettség, gyerm ekek 1537
Omphalocele 1716
Onkológia 363
Ópiátreceptor kutatás 413
Opioid-peptid kutatás 413
Orbáné 922
Orgazmus, női 1535
Ornithosis 2607
Orvos—beteg 1846, 2279
Orvosi folyóiratok 1845

— kísérletek, em beri jogok 913
— műhibák 409 
Orvosképzés 1103, 1653 
Osteitis, scintigraphia 367 
Osteoid osteoma 2670 
Osteogen sarcomák 2220 
Osteolysis syndrom a, idiopathias 2784 
Osteoma, csontscintigraphia 2535 
Osteomyelitis, dento-alveolaris abscessus 
1285
Osteosarcoma, metaphysealis multifoca

lis 243
Otitis externa 977
— media, adenotom ia 1154 
Ototoxicitás, gentam icin 857 
Oto-vertebralis syndroma 308 
Ovalis ablak, congenitalis cysta 865 
Ovarium carcinoma 2847 
Qvulatio-gátlók, m ájdaganatok 536
— —■, mesenterialis venathrombosis 974 
Ovulációs módszer 2213 
Önértékelés 2724
Öngyilkosság 1916, 2028, 2480, 2851, 2852 
Öngyilkossági hírek, gépjárművezetők 

112
Öngyilkosságveszély 2479 
Ösztrogén, pszichotrop hatás 541 
PABA-teszt, pancreasműködés 2293 
Pace-maker, elektroshock kezelés 662
— — im plantatio  2283
-------, myocardialis perforatio 655
-------, tachyarrhythm iák 2783
Pacemakeres betegek, telefon 2721 
Paget-kór 3087, 3088 
Pajzsmirigy, glaukom a 728
— gyulladásai 1217
Pajzsmirigybetegségek, fogamzásgátlók 

917
Pajzsmirigycarcinoma, medullaris 729 
Pajzsmirigyműködés, primidon 2480 
Pajzsm irigym űtét, hangelváltozások 418 
Pajzsmirigyrák, hormontermelő 733 
—, serum thyreoglobulin 3147 
Pam utipar, idült betegségek 592 
Panaritium  m clanoticum 1163 
Pancoast syndrom a, myeloma m ulti

plex 1160
Pancreas béta-sejt, glandularis kallikrein

1657
— carcinoma, tübiopsia 729, 3151
— daganatok, aspiratiós finomtfibiopsia 

1043
-------, glukagon term elő 2845
—, mesterséges 1601
— működés, PABA teszt 2293
— necrosis 868
— transp lan tatio  2958 
Pancreatitis, azathioprin-kezelés 536 
—, endoszkópos vezetékelzárás 2096 
—, gastrointestinalis komplikációk 415 
—, gyermekkori 2479 
Pancreatogram  669 
Pancytopenia, chloramphenicol 1910 
Panm yelopathia 1972 
Parainfluenza 3, transzplantációs egy

ség 2961
Paraneuronok 3086
Parathyreoidea carcinoma, hyperosmola- 

ris coma 1721
Parenteralis táplálás, gyulladásos bélbe

tegségek 2293
-------, o tthon  408
Parkinsonismus 663
— dem entia 597 
Parkinson-kór 663, 1912 
Parotitis, anaerob baktérium ok 173 
Patella a lta , gonarthrosis 2784 
Peliosis hepatis 1408 
Pemphigoid bullosa 1973
—, polym orph 2414 
Pemphigus betegség 1974

Penészgomba allergia 169 
Penicülam in, tóxicitás 857 
Penis captivus 1536 
Periduralis érzéstelenítés, szülészet 1783 
Perifériás endocrin mirigyek 3086
— idegsérülések 1599 
Perinatalis ellátás 409, 410
— centrum 1473
— m ortalitás 109, 111
— veszélyeztetettség, sepsis 2156 
Peritonitis, peritonealis dialysis 1414 
Pertussis vaccina 2085 
Peszticidek, közegészségügy 105 
Petefészek-carcinoid 2160 
Phaeochromocytoma, prazosin 1466 
Phenacetin-abusus 656 
Phenotbiazin-kezelés, hirsutismus 537 
Phenylketonuriás anya, magzat károsodá

sa 2546
Phonocardiographia 2729 
PiMZ phenotypus, tüdőbetegség 727 
Placebo-analgézia 234 
Plasmocytoma 2159 
Pleuritis, gyermek 2667 
4p monosomia 1471 
Pneumoconiosis 1533, 1534, 2666 
Pneumonia, anaerob bakteriális 3024 
—, új baktérium  2607 
Pneumotachographia, hangképzés vizs

gálat 864
Pneum othorax 241, 598 
Polycythaemia, granulocyta IgG 3925 

vera 793
Polytraum atizáltak 113, 356, 1590, 1594 
Pontiac láz 2604
Portoenterostom ia, biliaris atresia 419 
Potenciazavar, diabetikus 1792 
Pracleukaeiniás betegek, erythropoesis 

982
Preleukaemia, sejtérés 792 
Primidon, pajzsmirigyműködés 2480 
Prinzm etal angina pectoris 179, 2731 
Probenicid-naproxen interakció 724 
Profilaxis 45 
Propafenon 916 
Propranolol 178, 1847 
Prostatarák , csontváz scintigraphia 3152 
Prostatectom ia 1221 
Prostaglandinok, colitis ulcerosa 978 
—, dysmenorrhoea 1601 
Prosztaglandin E x, aorta-ív in terruptio  

720
Protoporphyria erythropoetica 3018 
Pseudocroupos gyermekek 1099 
Pseudo-Cushing syndroma, anyatej 172 
Pseudohermaphroditismus masculinus726 
— , 5-alfa-reductase hiány 2968 
Pseudomonas vakcina, égettek 114 
Pseudothyreoiditis 665 
Psoriasis photochem othrapia, Retinoid 

918
—, —, dithranol 1973
Psychoaffectiv megbetegedések, vvt.

adenylat kinase 3225 
Psychotikus betegek, vvt-plasm a lithium  

arány 2966
Pszichés egészség, betegség 1465 
Pszichiátria 1718, 2341, 2784, 2787 
Pszichikus zavarok, kommunikáció 2723 
Pszichoanalitikus csoportpsychothera- 

pia 3223
Pszichológia 2843
Pszichoneuroendokrinológia, peptidek 

1216
Pszichotlierapeuták 1718, 1719 
Pszicbotherapia 2476, 2726, 2786, 3224 
Pszichózis, önism ereti csoport 2342 
—, endogen, functio 2787 
—, túlérzékenységi, neuroleptikumok 662 
—, Vincent van  Gogh 660 
Pulmonalis arteriovenosus fistula 1100
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— barotraum a 2661, 2662
—  embolia 1726, 3024
Purpura idiopathica thrombocytopenica 

1467
Pyelonephritis 539, 1418, 2961 
Pyoderma gangraenosum, erythroleukae- 

inia 792
Quinecke-oedema 1918 
R adioaktív anyagok, tum orok 368 
Radiocirculographia, aorta 794 
R ák kezelése 1160 
—, schizophrenia 1530 
Rákdiagnosztika 728 
R ák-reductív sebészet 1042 
Rákos betegek, iv. táplálás 1043
—  — , orvos 1969 
R ákterápia 2157
Raynaud-syndrom a, plasma csere 980 
Reagin reakció, ketotifen, clemastin 

1917
Reflux oesophagiti,, h iatus hernia 977 
Rehabilitáció 1284 
Rekesz sérülései 2349, 2350 
Rekeszszakadás 2350
Reproterol, bronchospasmolytikus ha

tás 53
Repülés, kozmikus sugárzás 2852 
Respiratiós distress, sepsis 2095 
------- syndroma 172, 480, 1597, 2671
— therapia, újszülött légembolia 2095 
Respiratorikus insufficientia, akut bron

chiolitis 2478
Resuscitatiós szolgálat, mozgó 304, 1153 
Rétegvizsgálat, számítógépes 787, 961 
— , tüdő nodulusok 788 
Retentio testis 2910 
R etinopathia, cukorbetegek 2407 
Retroperitonealis daganatok 3152 
Rheumatoid arth ritis 1095, 1413 
Rifampicin, veseelégtelenség, haemoly- 

tikus krízis 659
Rivanol, PGF2-, extraam nialis 2289 
Rosszindulatú daganatok, immunkezelés 

3143
„Rozsdásítók” 592
Röntgendiagnosztika, sugárártalom 656 
RS-vírus fertőzés, újszülöttkori 2092
------- , légúti megbetegedések 1039
------- megbetegedések 2603
■—■ —, új vaccina 1039 
Rubeola ellenanyag vizsgálat 410 
— , művi vetélés 596
— védőoltás 596
Sacroiliacalis ízületi gyulladás 794 
Salbutamol, asthm a 168 
—, bronchospasmolytikus hatás 53 
Sarcoidosis, cardialis 179 
—, hyperthyreosis 1849 
— , ízületi 1916 
—, ku tán  922
— , lym phocyták 2610, 2965 
— , sejtes im m unitás 1047 
Sárgaság, sebészi 665 
Sárgatest-elégtelenség, prolaktin 1785 
Schizophrenia 1966 
— , akupunktúra 1467 
— , Des-Tyr^gam ma-endorphin 3225 
—, haemodialysis 2091 
— , környezet 2342 
—, rák  1530
— , szimbolizáció, képalkotás 2786 
— , tu d a t 1717 
— , throm bocyta MAO 661 
Scintigraphia 367, 1655 
Scleroderma, lym phoid sejthártya an ti
testek  2413
-—•, pericardiális tam ponád 2731 
Sebészet, ú jszülöttkorban 2907 
Sepsis, respiratiós distress 2095 
Sertéshús zsírtartalm a 2486 
Sérültek kimentése 1291

Sexuális fejlődés, H— Y antigén 726 
Sézary-syndroma 1286, 3015 
Shock, májelváltozások 2482 
—, sérülések, égések 113 
—, traum ás, közlekedési balesetek 356 
Sialadenosis, arcduzzanat 863 
Sicca syndrom a, haemochromatosis 1848 
Sinus rhythm us, digitalis 2214, 2215 
Som atostatinom a syndroma 1657 
Souographia 177, 1102 
Sperma-allergia, anaphylaxiás 1155 
Spermatogenesis gátlása, indenopyridin 

1222
Sphincteroctomia, endoscopos 2096 
Sphyngomyelinosis „C” 1101 
Splenectomia, mély vénás thrombosis

2415
Splenomegalia 2290 
Spondylitis tuberculosa 368 
Sportolók, izzadás 306 
Staphylococcus antigének, szenzibilizá- 

ció 170
— eredetű m etastatikus tüdő-destructió 

478
— toxikus shock syndroma 2481 
Statisztikai h ibák 1530 
Stercoralis perforatio 855 
Stimulánskezelés, gyermekkori 1719 
Streptococcus A, epithel sejtek 1041
— D septicaemia, újszülött 2093
— m utans 2290
Streptokinase, tüdőem bolia 304 
Stress, újságírók 2219 
Strúma hideg göb 2845 
Strumelomia, dysphonia 418 
Subarachnoidalis vérzés 234, 235, 469 
Sudeck syndrom a 664 
Sugárártalom, röntgendiagnosztika 656 
Sugárzás, ionizáló, elsősegélynyújtás 178 
Sulfadiazin, leukopenia 655 
Sulfasalazin, colitis ulcerosa 978 
Súly, ideális 47 
Súlyemelő, energiaigény 307 
Superfoetatio 2028
Süketség, hallóideg elektromos ingerlése 

2544
Systemás lupus erythem atodes 1909, 2963 

3216
Szájnyálkahártya vizsgálat, Crohn-be- 

tegség 414
Szájüreg leukoplakia, -carcinoma, candi

da 2543
— parazitái 2544 
Szédülés, roham szerű 2546 
Szem, sclera 728
Szemműtétek, electrostim ulatiós anaest

hesia 2536,
Szénmonoxid-mérgezés 107 
Szén-haemoperfusio 1537, 1538 
Szilikotuberkulózis 1533 
Szilikózis, tuberkulinpróba, immunglo

bulinok 595
Szippantó szenvedély 2851 
Szívátültetés 2471 
Szívbetegek m ortalitása 2782 
Szívbetegség, coronaria 1653, 2283 
—, ischaemiás 1344 
-— —,fizikai aktiv itás 1654
------- , hóviharok 2781
-------, kam rai ritm uszavarok 2280
------- , myocardium kationjai 2777
—, —, nitroglicerin 915
------- , u tazás 1344
—, idült, kálium hiány 2284 
Szívbillentyűpótlás 719 
Szívelégtelenség, digoxin-felszívódás 724 
——, dopamin, dobutam in 1212 
—, értágítók 233, 1097 
—, iv. tr in itr it 1095, 1096 
— , májsejtnecrosis 2284 
—, mitokondriális kálcium 659

—, n itrá t teráp ia  1097 
—, urea szint 1346 
Szívhallgatózás 2728 
Szívinfarctus, béta  blockolók 1210 
—, iv. tr in itr i t 1095
— nagysága 2729 
—, néma 2215
— , prajm alium -bitartarat, lidocain 918 
—, rehabilitáció 1284 
Szívizom dekarboxiláz, etanol, acetalde- 

hid 659
Szívizominfarctus, fia ta l nők 2730 
—, „nem  transm uralis”  2215 
Szívkatéterezés, alsó végtagizomzat vér

ellátása 2020 
—■, kom puter 2602
Szívkoszorúér-megbetegedések, Choles

terin  szegény diéta 1345 
Szívritmus szabályozás, légzés 413 
Szívsebészet, Jehova-vallás 719 
Szívtransplantatio 2957 
Szkizofrénia 661, 2722 
Szoptatás 1099, 1598, 1786, 3215 
Szteroid inhalerek  2027 
Szülés, medencevégű, pH  2095 
Szülési fájdalom  1783 
Szülészet, béta-m im etikum ok 174 
Születésszám, perinatalis m ortalitás 111 
Szűrőprogram, regionalis 2546 
Talkum -bányászok 1535 
Tápanyagtáblázat 2486 
Táplálás, parenteralis 408 
Táplálás, csecsemők, kisgyermekek 2019 
Táplálék-aspiratio 1857 
Táplálkozás, állóképességi sportok 3152 
—-, HDL-cholesterin szint 3153 
Tápláltsági állapot, halálozás 1220 
Tbc 1661
— ágyak 475
— aktivitása, első vizsgálat 476 
—, extrapulm onalis 368
—, gyakorló orvos 2790 
—, gyógyszerek költsége 2086 
—, ikrek 240
—, nagyváros fertőzöttsége 240 
-— primer gyógyszer rezisztencia 477 
—, rokkantság 3217 
— , tüdő 1662 
Tbc-s betegek 475
— veszélyeztetettség, egészségügyi sze

mélyzet 476
»smTc-HIDA cholescintigraplúa, epehó- 

lyaggyulladás 367 
,,mT c-tetracyelin, tüdőinfarctus 367 
Terbutalin , bronchospasmolytikus hatás 

53
Tcrdízület, traum ás érsérülések 1593 
Terhesek, kromoszóma vizsgálatok 727 
— , ritodrin , isoxsuprin 1602 
Terhesség, antiepileptikum ok 1786 
—, daganatkezelés 1968 
— , előrehaladott kor 2156 
— , fenyegető vetélés 1784 
— , fiatalkorúak 538 
—, fogamzásgátlás 1785 
— , haemodialysis 186, 1414, 1784
—  idő eíő tti megszakadása 539 
— , im munsuppressiv fehérje 1047 
—, rubeola 2161
—, véralvadás 1785 
— , vesebetegségek 1539 
—, veseműködés 1538 
Testis maldescensus 2909 
Testsúly, mam macarcinom a 243 
—,vérnyom ás 587 
Tetanus toxoid védőoltás 2161 
Thalassaemia, hepatitis A és B vírus fer
tőzés 537
— major, m áj vas, CT 2354 
Thallium-201 szívizom scintigraphia 797 
Theophyllin 481, 916, 917, 1215
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— kezdés 1160
— mérgezés 1538
Thorotrast, felnőttkori röntgenkép 975 
Thrombangiitis obliterans 980 
Tliroinbocyta consumptio 2665 
Thrombocytopenia, heparin 2854 
— , családi 1289
—, subendocardialis infarctus 1347 
Thrombocytopeniás purpura 793, 983, 

1594
Thromboetnbolia, heparin 2727 
Thromboemboliás szövődmények, sebé

szet 2854
Thymus-cysták 665 
Tigriskígyó marása» J 599 
Tokolysis 174 
Tolbutamid, UGPD 3157 
Toxoplasmosis 597, 856 
Töréskezelés, a. mesenterica superior 

syndroma 357
Tracheooesophagealis sipolyok 2909 
T ransplantatio 1589, 2958 
Trauma 2471
— Intézet, USA 2471 
Traumatológia 357, 367 
Trichinosis, antitest 2847 
Trigeminus neuralgia 663
20- trisomia mozaicismus 914
21- trisom ia, kromoszóma eredete 725 
Trochlea ta li, osteochondralis törés 1594 
Trópusi enteropathiák 1599 
Tuberkulin-allergia, extrapulinonalis gü-
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— , egészségügyi dolgozók 2789 
—, pneumonológia 476
— veszélyeztetettség 1928 
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Tudományos kutatóm unka 1529 
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Tumor-cacbexia 3150
Tumorok, radioaktív anyagok 368 
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Tüdő alveolaris proteinosis 478, 3218
— autoimm un betegségek 2964
— felületaktív anyaga 1596
— fixálása 784
— idegellátása 2150
—, interalveolaris septum 2152
— károsodása, kéndioxid 1791 
-— lymphoma 733
—, munkaegészségügy 1533
— rugalmassága 2151 
Tiidő-aspergillosis 1041 
Tüdőáttétek  3148 
Tüdőbeteg gyermekek 2665 
Tüdőbetegek' 53, 1284, 2789 
Tüdőbetegség, obstruktiv 1542, 1600,

2021, 2666
Tüdőbetegségek, gyulladásos 599 
—, interstitialis 55 
—, obstructiv  724, 3218 
Tüdöbiopsia 1159, 2789 
Tüdő-carcinoma, tumorjelző anyagok 

3149
Tüdő-csavarodás 2728 
Tüdődaganatok 599
Tüdő-destructio, staphylococcus eredetű 

478
Tüdőelváltozások, autoim m un betegsé

gek 2964 
—, gyógyszer 856

—, rosszindulatú 3148 
Tüdőembolia, mellhártya folyadékgyü- 

lem 478
—, streptokinase 304 
Tüdő-funkció 976, 2031, 2289 
Tüdőfunkciós próbák 470, 473 
Tiidőgümőkór, nők 2540 
Tüdőgyógyászat, nukleáris medicina 2535 
Tüdőgyulladás 55, 3015, 3218, 3221 
Tüdő-bistiocytosis 1160 
T üdőinfarktus 367 
Tüdőmechanika 2031, 2152 
Tüdő-mykosisok 599 
Tüdő-parenohyma sérülése 2286 
Tüdőrák, apró sejtes 1970 
-—, hajógyári munka 1044 
—, im m untherapia 3147 
—, pneum onitas, fibrosis 1968 
—, sugárkezelés 1967 
—, túlélés 2158
Tüdő-resectio, csont-sareoma 1970 
Tüdősérülések 2287 
T üdőtágulat 1156, 1157 
Tüdőtbc 54, 242, 477, 1662, 3217 
Tüdővérzés, hörgőartéria embolizáció 

2789
Tüdő venoocclusiv megbetegedése 241 
Tüdővérzés 478
Ujj vérátáram lása, Indoram in 980 
Ú jszülött-adaptáció 1475 
Ü jszülött halálozás 109, 482
— m ellkasi fizikotherapia 1597
— m orbiditás, Kielland-fogó 174
— pneumococcus sepsis, 3216
— streptococcus septicaemia 2093
— vércsere 2849
Ú jszülöttek, kis súlyú 3216, 3217
— fehérvérsejtjei 1474
—, gépi lélegeztetett 2092, 3157
— hasnyálm irigye 1474
—, IgM 3216
—, in tenzív  kezelés 1472
— kezelése 1475
—, peptikus oesophagitis 1476 
—, transpylorikus táplálás 3216 
Ű jszülöttkori bakteriális fertőzések 3215
— necrotizáló enterocolitis 1476, 2848
— sárgaság 1598, 2092
— sepsis 482, 2156
— S. L. E . 3216 
Ulcus cruris 980
— decubitale 1857
— pepticum  867 
U ltrahang 2726, 3018 
—, amniocentézis 107 
—, cholestasis 666 
—, icterus 1660
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—, máj betegségek 666
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sok 3021
—, placenta 108 
—, teljes te s t 666 
Ultrahang-cholecystographia 1002 
U ltrasonographia 302 
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— pericarditis 1539 
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— endometriosis 670 
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—, máj m etastasis 1660 
Uterus adenoacanthoma 1856 
Üveggyapot, bérreaktivitás 596 
Xeroradiographia, csontok 1661 
Y chromosoma, nagy 1471

-------variánsok 1471
Yersinia enterocolitica 1656 
Vagotomia, selectiv proximalis 2222 
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Vasospastikus betegek, Indoram in 980 
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Vékonybél carcinoid 1161
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Velőcső záródási rendellenességek 1716 
Vérátömlesztés 2482 
Verejtékvizsgálatok 170 
Vérnyomás 47, 48, 587
Vérsejtek képzése 3085 
Vértransfusio, Eurotransplant 1781 
Vérvisszaadás, állóképesség 306 
Vérzés, duodenalis 417 
—, felső béltraktus 237 
Vérzések, rectalis, colonoscopia 420 
V eseallotransplantatum os betegek 1783 
Vesearteria elzárás, nephroblastom a 242
— katéteres embolisatio 242 
Veseátültetés 1104, 1290, 1782, 2961 
V eseátültetések 1289 
Vesebetegség, anaemia 1539
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— végső szakasza 364 
Vesebetegségek, idült 2022 
Vesecarcinomák, metastasis regressio 244 
Veseelégtelenség, antimicrobás kezelés

2023
—, dialysis, transplantatio  1414 
—, m aratoni futók 3153 
Veseerek embolisatioja 241 
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Vese, polycystás 1417 
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—, balneoterápia 112 
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Vitiligo, para-tercier butylphenol 1535 
Víz, natrium -pentachlor-phenolat 540 
Vizek radioaktivitása 540 
Vízvédő területek, bacilluskészítmények 

305
Vizsgálatok költsége 2087 
Vörös vérsejt adcnylat kinase 3225
— membrán ATP-ase 3225 
Wernicke—Korsakoff Syndroma 542 
Wissler subsepsis allergica 1918 
Zajártalom  862, 863 
Zsírembólia 3090
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